V. KAFLI
HINAR ÞRJÁR DEILDIR HELGISTJÓRNARINNAR

Við höfum þegar fjallað um stofnun Helgistjórnar ljóssins á jörðinni, og við sáum hvernig sú
birting átti sér stað og minntumst jafnframt á vissa erfiðleika sem upp hafa komið og hafa enn áhrif
á atburði líðandi stundar. Þegar fjallað verður um starf og markmið meðlima Helgistjórnarinnar,
verður ekki hægt að greina frá því hver þessi markmið hafa verið, né ígrunda nákvæmlega hverjir
hafa verið virkir einstaklingar síðustu þúsundir alda frá því Helgistjórnin varð til.
Margar miklar verur af plánetu- og sólaruppruna, og einu sinni eða tvisvar af kosmískum uppruna, hafa stundum veitt aðstoð sína og dvalið um tíma á plánetu okkar. Með þeirri orku, sem
streymdi gegnum þær og með djúpsærri visku sinni og reynslu, örvuðu þær þróun jarðar og færðu
þar með tilgang Plánetulogossins nær fullkomnun. Síðan héldu þær burt, og þeir meðlimir Helgivaldsins sem voru reiðubúnir að gangast undir sérstaka þjálfun og víkkun vitundarinnar tóku við
stöðum þeirra. Í staðinn voru skörð þessara fullnuma og meistara fyllt af vígsluhöfum. Þannig hefur
stöðugt verið tækifæri fyrir lærisveina og mjög þroskaða karla og konur til að komast inn í raðir
Helgistjórnarinnar og þannig hefur verið stöðug hringrás af nýju lífi og blóði, og þeir sem tilheyra
sérstöku tímaskeiði eða öld hafa komið fram.
Nokkur hinna miklu nafna á seinni tímaskeiðum eru vel þekkt í sögunni eins og Shri Sankaracharya, Vyasa, Múhameð, Jesús frá Nazaret og Krishna, og allt til hinna minni vígsluhafa, t.d. Páll
frá Tarsus, Lúther og viss áberandi og áhrifamikil ljós Evrópusögunnar. Þessir karlar og konur hafa
ávallt verið frumherjar við að ná tilgangi kynþáttarins, myndað hópskilyrði og örvað þróun mannkynsins. Stundum hafa þeir birst sem blessunarríkur áhrifamáttur sem hefur borið með sér frið,
öryggi og hugarró. Oftar hafa þeir birst sem fulltrúar eyðileggingar og brotið upp gömul form trúarbragða og stjórnkerfa til þess að lífið innan þess forms, sem er á hraðri leið til stöðnunar, geti orðið
frjálst og þar með byggt sér nýrra og betra starfstæki.
Margt af því sem hér er sagt er vel þekkt og hefur þegar verið kynnt í ýmsum dulfræðibókum.
En með viturlegri og vandaðri framsetningu á samsafni staðreynda og samsvörun þeirra við það
sem kann að vera nýtt fyrir sumum nemum, kemur að lokum heilsteyptur skilningur á Áætluninni
miklu. Þá fylgir með viturlegur heildarskilningur á starfi hins mikla hóps frelsaðra sálna sem standa
þöglar í algerri sjálfsafneitun bak við hina síbreytilegu heimsmynd. Með valdi viljans, með styrkri
hugleiðslu, framsýnum áætlunum og vísindalegri þekkingu sinni á orku, beina hinar frelsuðu sálir
þessum orkustraumum og stjórna formbyggjendunum sem geta af sér allt sem sést og sést ekki,
hreyfanlegt og óhreyfanlegt á sviði sköpunarinnar innan heimanna þriggja. Þetta, ásamt víðfeðmri
reynslu þeirra, er það sem gerir þessar sálir hæfar til að dreifa orku Plánetulogossins.
Eins og þegar hefur verið bent á, stendur í stafni KONUNGURINN og stjórnar hverri einingu,
Hann, Lávarður heimsins, Sanat Kúmara, Æska ævarandi sumars, og Frumuppruni viljans (kemur
fram sem kærleikur Plánetulogossins), og stjórnar allri þróun. Með Honum starfa sem ráðgjafar,
þrjár persónur sem nefnast Pratyeka búddhar eða búddhar athafnaorkunnar. Þessir fjórir fela í sér
virkan, vitsmunalegan og kærleiksríkan vilja. Þeir eru full blómgun vitsmunanna, þar sem þeir hafa
í fyrri sólkerfum náð því sem maðurinn er nú að reyna að fullkomna. Á fyrri tímabilum þessa sólkerfis byrjuðu þeir að sýna vitsmunalegan kærleika, og frá sjónarhóli hinnar venjulegu mannveru
eru þeir fullkominn kærleikur og fullkomnir vitsmunir, en frá sjónarhóli þeirrar Veru, sem umlykur
í heild allt plánetukerfið okkar með raunbirtingarlíkama sínum, er þessi kærleikur ennþá aðeins að
þróast og viljinn aðeins á frumstigi. Á næsta sólkerfistímabili mun viljinn ná fullum þroska eins og
kærleikurinn mun ná fullum þroska í þessu sólkerfi.
Umhverfis Lávarð heimsins standa einnig aðrir þrír Kúmarar, duldir og innræðir. Saman mynda
þeir ásamt hinum þrem Pratyeka búddhum og Lávarði heimsins hina sjö Kúmara plánetukerfisins.
Starf þeirra er eðlilega nokkuð óljóst fyrir okkur. Hinir þrír útræðu Pratyeka búddhar eða Kúmarar
eru samanlögð virkni eða plánetuorkan í birtingu, og hinir þrír innræðu Kúmarar hafa að geyma
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orkutegundir sem hafa enn ekki komið fullkomlega í ljós á plánetu okkar. Hver þessara sex Kúmara
er birting og dreifingarmiðill fyrir orku og kraft eins af hinum sex Plánetulogosum, Plánetu-Öndunum sem eru frammi fyrir hásætinu. Sanat Kúmara einn er sjálfstæður og sjálfum sér nógur í þessu
plánetukerfi, þar sem Hann er ether-efnisbirting eins Plánetulogossins, en hvers þeirra er ekki leyfilegt að segja, þar sem sú staðreynd er eitt af leyndarmálum vígslunnar. Gegnum hvern þeirra fer
lífsorka eins af geislunum sex, og þegar fjallað er um þá, mætti taka saman starf þeirra og stöðu á
eftirfarandi hátt:
1. Hver þeirra felur í sér eina af orkutegundunum sex, en Lávarður heimsins sameinar þær og
birtir hina fullkomnu sjöundu tegund, plánetutegund okkar.
2. Hver þeirra einkennist af einum af litunum sex, en Lávarður heimsins birtir hinn fullkomna
plánetulit okkar, hinir sex eru undirlitir.
3. Starf þeirra miðar þess vegna ekki aðeins að dreifingu á krafti, heldur einnig að því að hleypa
inn í plánetukerfi okkar sálum frá öðrum plánetukerfum sem leita eftir reynslu á jörðinni.
4. Sérhver þeirra er í beinu sambandi við eina eða aðra af plánetunum helgu.
5. Í samræmi við stjörnuspekilegar aðstæður og í samræmi við snúning lífshjóls plánetunnar er
einhver þessara Kúmara virkur. Hinir þrír búddhar athafnaorkunnar skipta um hlutverk í tímans
rás og eru ýmist útræðir eða innræðir eftir því hvernig málum er háttað. Aðeins Konungurinn
helst stöðugur og árvakur í virkri ether-efnisbirtingu.
Fyrir utan þessa leiðandi persónuleika, sem sitja í forsæti í ráðsalnum í Shamballa, eru fjórar
verur fulltrúar á jörðinni fyrir hina fjóra Maharaja eða hina fjóra karmadrottna í sólkerfinu sem
sinna sérstaklega þróuninni í ríki mannsins nú á okkar tímabili. Þessir fjórir eru tengdir:
1. Útdeilingu á karma eða mannlegum hlutskiptum, eins og þau hafa áhrif á einstaklinga og
gegnum einstaklingana á hópana.
2. Umsjá og skráningu akasha-skránna. Þeir sinna skráningarsölunum eða „umsjón bókarinnar,“
eins og það er kallað í hinni kristnu Biblíu; þeir eru þekktir í hinum kristna heimi sem skráningarenglarnir.
3. Þátttöku í sólarþingum. Þeir einir hafa rétt til þess, meðan á heimstímabilinu stendur, að fara
út fyrir mörk plánetukerfisins og taka þátt í þingum Sólarlogossins. Þannig eru þeir bókstaflega
milligöngumenn plánetunnar, fulltrúar Plánetulogoss okkar og alls þess sem Hann varðar í hinni
miklu sólkerfaáætlun sem Hann er aðeins hluti af.
Í samstarfi við þessa karmadrottna eru hinir stóru hópar vígsluhafa og engla sem fást við rétta
aðlögun á:
a. heimskarma,
b. karma kynstofnsins,
c. þjóðarkarma,
d. hópkarma,
e. karma einstaklingsins,
og bera ábyrgð gagnvart Plánetulogosinum á réttri stjórnun þeirra afla og byggjenda sem hafa
umsjón með að ákveðnar sálir á mismunandi geislum komi fram í efnisbirtingu á réttum tímum og
skeiðum.
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Við höfum lítið af þessum hópum að segja, því aðeins vígsluhafar á þriðju vígslu og þeir sem
eru enn hærra settir hafa samband við þá.
Öðrum meðlimum Helgivaldsins er skipt niður í þrjá meginhópa og fjóra undirhópa. Yfir hverjum þessara hópa er í forsæti, eins og sést á meðfylgjandi töflu, einn þeirra sem við köllum hina þrjá
miklu lávarða.
Starf mannkynshöfðingjans, Manúsins.
Mannkynshöfðinginn er í forsæti fyrir þeim hóp sem fyrstur er talinn. Hann er nefndur
Vaivasvata Manú og er mannkynshöfðingi fimmta kynstofnsins. Hann er hinn fullkomni maður eða
hugsuður og er fyrirmynd að hinum aríska kynþætti, þar sem hann hefur haft umsjón með markmiðum hans frá upphafi, fyrir næstum því hundrað þúsund árum. Aðrir mannkynshöfðingjar hafa
komið og farið og einhver annar tekur við stöðu hans í framtíðinni. Hann mun þá hverfa til annarra
starfa á hærri sviðum. Sá mannkynshöfðingi sem er fyrirmynd fjórða kynstofnsins starfar í náinni
samvinnu við Vaivasvata Manú og er með miðstöð áhrifa sinna í Kína. Hann er annar mannkynshöfðinginn sem fjórði kynstofninn hefur haft, þar sem hann tók við af fyrri mannkynshöfðingja á
tímum lokaeyðingar Atlantis. Hann er enn á meðal manna til að hlynna að þróun kynstofnsins og til
að hafa umsjón með endanlegu brotthvarfi hans. Embættistímar allra mannkynshöfðingja skarast,
en það er enginn fulltrúi þriðja kynstofnsins á jörðinni á þessum tíma. Vaivasvata Manú á sér dvalarstað í Himalaya-fjöllum og hefur safnað í kring um sig við Shigatse nokkrum þeirra sem eru beint
tengdir málefnum aría á Indlandi, í Evrópu og Ameríku, og þeim sem munu seinna sinna hinum
væntanlega sjötta kynstofni. Áætlanirnar eru undirbúnar aldir fram í tímann, orkustöðvar eru myndaðar þúsundum ára áður en þeirra er þörf, og í hinni viturlegu fyrirhyggju þessara guðlegu manna er
ekkert látið vera háð ófyrirséðum atburðum, heldur gerist allt með skipulegum hætti og í röð og
reglu, þó innan karmískra takmarkana.
Starf mannkynshöfðingjans er að miklu leyti tengt stjórnun, alþjóðastjórnmálum, og myndun,
mótun og brotthvarfi kynþáttaeinkenna og forma. Honum er falinn í hendur vilji og tilgangur Plánetulogossins. Hann veit hvaða markmið er framundan í þessari rás þróunarinnar, sem hann verður
að hafa umsjón með, og starf hans miðar að því að gera þennan vilja að fullkominni staðreynd.
Hann á nánara samstarf með byggingartívunum heldur en bróðir hans, Kristur, því honum er fengið
það verkefni að ákveða gerð kynstofnsins, að aðskilja þá hópa sem kynþættir munu þróast frá, að
hafa áhrif á þau öfl sem hreyfa jarðskorpuna, að reisa og lækka meginlönd, að leiðbeina hugum
stjórnmálamanna hvarvetna, svo að kynþáttastjórnun miði áfram eins og óskað er, og að mynda aðstæður sem leiða af sér það sem nauðsynlegt er til að fóstra sérhverja manngerð. Dæmi um slíkt
starf má nú sjá í Norður-Ameríku og Ástralíu.
Sú orka sem flæðir gegnum hann, á upptök sín í höfuðstöð Plánetulogossins og kemur til hans
gegnum heila Sanat Kúmara sem miðstillir alla plánetuorkuna innra með sér. Manúinn starfar með
virkri hugleiðslu sem fram fer innan höfuðstöðvarinnar, og nær árangri með fullkomnum skilningi
sínum á því sem framkvæma á, með hæfileikanum til að sjónmynda það sem gera þarf til að ná árangri, og með hæfileika til að senda skapandi og eyðandi orku til þeirra sem eru aðstoðarmenn
hans. Og öllu þessu er komið í kring með krafti hins skýra hljóms.
Starf heimsfræðarans, Krists.
Annar hópurinn hefur heimsfræðarann í forsæti. Hann er sú mikla vera sem kristnir menn nefna
Krist; í Austurlöndum er hann einnig þekktur undir nafninu Bodhisattva og Drottinn Maitreya, og
hann er sá sem hinn trúaði múhameðstrúarmaður leitar að, undir nafninu Iman Madhi. Hann er sá
sem hefur haft umsjón með framvindu lífsins síðan um 600 f.Kr., og hann er sá sem áður hefur
komið fram á meðal manna og sá sem aftur er vænst. Hann er hinn mikli lávarður kærleika og samúðar, alveg eins og forveri hans, Búddha, var lávarður viskunnar. Gegnum hann flæðir orka annars
meginþáttarins sem kemur beint til hans frá hjartastöð Plánetulogossins gegnum hjarta Sanat
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Kúmara. Hann starfar með hugleiðslu í hjartastöðinni. Hann er heimsfræðarinn, meistari meistaranna og leiðbeinandi englanna, og honum er falin handleiðsla andlegra markmiða mannkynsins og
þróun þess skilnings hjá hverjum manni að sérhver maður sé barn Guðs og sonur hins æðsta.
Mannkynshöfðinginn fæst við að láta í té þær tegundir og form sem vitundin getur notað til að
þróast og öðlast reynslu, þannig að tilvist í dýpsta skilningi verður möguleg. Á sama hátt stjórnar
heimsfræðarinn þessari ídveljandi vitund, hvað varðar lífsvitund eða anda hennar, og leitast við að
gera hana virka innan formsins, svo að þegar fram líða stundir verði hægt að losa sig við þetta form
og hinn frelsaði andi geti snúið aftur til upphafs síns. Alveg frá því hann yfirgaf jörðina, eins og
sagt er frá í Biblíunni af nokkurri nákvæmni (þótt um miklar villur sé að ræða í smáatriðum) hefur
hann dvalið hjá sonum manna; hann hefur raunverulega aldrei farið, heldur aðeins í sýn, og þeir
sem þekkja leiðina, geta fundið hann í efnislíkama þar sem hann dvelst í Himalaya-fjöllum og starfar náið með hinum tveim miklu bræðrum sínum, mannkynshöfðingjanum og lávarði siðmenningarinnar. Daglega geislar hann frá sér blessun sinni yfir heiminn, og á hverjum degi við sólsetur stendur hann undir hinu mikla furutré í garði sínum og lyftir höndum í blessun til allra sem sannlega og í
einlægni leitast við að ná hærra. Honum eru allir leitendur kunnir, og þótt þeim sé ef til vill ekki
kunnugt um hann, þá örvar ljósið sem frá honum streymir löngun þeirra, hlúir að neista stríðandi
lífs og hvetur hinn framsækna áfram þar til sá þýðingarmikli dagur rennur upp að þeir standa augliti
til auglitis við þann sem með því að vera „upphafinn“ (í dulfræðilegum skilningi), dregur alla menn
til sín sem vígjandi hinna heilögu launhelga.
Starf lávarðar siðmenningarinnar, Mahachohans.
Stjórnandi þriðja hópsins er Mahachohan. Stjórn hans yfir hópnum varir lengur en stjórn bræðra
hans tveggja og hann getur setið í embætti yfir tímabil nokkurra kynstofna. Hann er heildarbirting
vitsmunaþáttarins. Núverandi Mahachohan er ekki sá upphaflegi sem gegndi embætti þegar Helgistjórnin var stofnuð á Lemúríutímanum — þá sat í embætti einn af Kúmörunum, eða Loga-drottnunum, sem formbirtist með Sanat Kúmara — heldur tók hann stöðu sína á meðan annar kynþáttur
Atlantis-kynstofnsins var við lýði. Hann hafði náð fullnumastiginu í tunglkeðjunni, og það var fyrir
hans tilstilli að mikill fjöldi núverandi þroskaðra manna efnisbirtust um mitt tímabil atlantíska kynstofnsins. Karmískt samband við hann var einn af þeim ráðandi þáttum sem gerði þetta mögulegt.
Starf hans miðar að því að hlynna að og styrkja sambandið milli anda og efnis, lífs og forms,
sjálfsins og ekki-sjálfsins, sem leiðir af sér það sem við köllum siðmenningu. Hann hefur áhrif á
náttúruöflin og er að miklu leyti hið leiðandi upphaf raforkunnar eins og við þekkjum hana. Þar
sem hann endurspeglar þriðja meginþáttinn, raunbirtingarþáttinn, streymir orkan frá Plánetulogosinum til hans frá hálsstöðinni, og það er hann sem á margvíslegan hátt gerir starf bræðra sinna
mögulegt. Áætlunum þeirra og löngunum er vísað til hans, og gegnum hann fara fyrirmæli til
margra af fulltrúum tívanna, hinna leiðandi engla.
Þannig standa þessir þrír miklu lávarðar fyrir vilja, kærleika og vitsmuni. Sjálfið, ekki-sjálfið og
sambandið þar á milli er samþætt í einingu raunbirtingar. Kynþáttastjórnun, trúarbrögð og siðmenning mynda eina heild; efnisleg raunbirting, kærleikurinn eða þáttur tilfinninga, og hugsun Plánetulogossins leiða til hins hlutlæga. Hin nánasta samvinna og eining ríkir milli þessara þriggja persóna
og sérhver athöfn þeirra, áætlun og atburður er til í sameinaðri fyrirfram vitneskju þeirra. Þeir eru í
daglegu sambandi við Lávarð heimsins í Shamballa, og öll handleiðsla mála hvílir í þeirra höndum
og í höndum mannkynshöfðingja fjórða kynstofnsins. Heimsfræðarinn gegnir embætti í tengslum
við bæði fjórða og fimmta kynstofninn.
Hver þessara deildarstjórnenda stjórnar nokkrum undirembættum og heildi Mahachohans er
skipt niður í fimm deildir, sem sinna fjórum sérgreindum þáttum í skipulagi Helgistjórnarinnar.
Undir stjórn mannkynshöfðingjans starfa stjórnendur mismunandi heimsdeilda, eins og til dæmis
meistari Júpíter, elsti meistarinn sem nú starfar í efnislíkama fyrir mannkynið, og sem hefur umsjón
með málum Indlands, og meistarinn Rakoczi, sem hefur umsjón með málum Evrópu og Ameríku.
Hér verður að hafa það í huga, að þótt meistari R., til dæmis, tilheyri sjöunda geislanum og þar með
orkudeild Mahachohans, getur hann samt, í starfi Helgistjórnarinnar, verið tímabundið í embætti
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undir stjórn mannkynshöfðingjans. Þessir ráðamenn halda í stjórnartaumana fyrir meginlönd og
þjóðir og hafa þannig umsjón með þroskaleiðum þeirra, þótt það sé ekki almennt vitað; þeir hafa
áhrif á og veita stjórnmálamönnum og stjórnendum innblástur; þeir útdeila hugarorku til ráðandi
hópa og ná þannig fram þeim áhrifum sem óskað er eftir, hvar sem samvinna og opið innsæi finnst
á meðal hugsuðanna.
Heimsfræðarinn stjórnar markmiðum hinna miklu trúarbragða fyrir milligöngu hóps meistara og
vígsluhafa sem stýra gerðum þessara mismunandi hugmyndaskóla. Dæmi: meistarinn Jesús, upphafsmaður og stjórnandi kristinnar kirkju hvarvetna, starfar nú undir stjórn Krists að velferð kristninnar, þótt hann sé fullnumi á sjötta geislanum í deild Mahachohans; aðrir meistarar gegna svipuðum stöðum í sambandi við hin miklu austurlensku trúarbrögð og hinar mismunandi hugmyndastefnur Vesturlanda.
Í heildi Mahachohans starfar mikill fjöldi meistara í fimm deildum í tengslum við tívaþróunina
og vitsmunaþátt mannsins. Deildir þeirra fylgja skiptingu hinna fjögurra sérgreindu eigindageisla:
1.
Geisla samræmis eða fegurðar.
2.
Geisla raunvísinda eða þekkingar.
3.
Geisla trúarhollustu eða óhlutkenndra hugsjóna.
4.
Geisla siðareglna, skipulags eða kynngi.
Alveg eins og deildarstjórnendurnir þrír eru fulltrúar hinna þriggja megingeisla:
I.
II.
III.

Vilja eða valds.
Kærleika eða visku.
Virkra vitsmuna eða aðlögunarhæfni.

Sérgreindu geislarnir fjórir, eigindir hugans, samþættir af Mahachohan, ásamt geisla vitsmunanna, þriðja geislanum, mynda í heild sinni fimmta eðlisþáttinn, hugann eða manas.
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„Þessi skýringarmynd fyrir Helgistjórnina sýnir aðeins að hluta til samskiptatengsl eins og þau nú eru fyrir mannkynið, og fyrir nokkra starfandi meistara.
Skýringarmynd fyrir englaþróunina væri á annan hátt.“
(Tengilínur tákna orkustrauma)
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HELGISTJÓRNIR SÓLAR OG PLÁNETU
HELGISTJÓRN SÓLAR
SÓLARLOGOSINN
|
Sólarþrenningin eða Logosarnir þrír
I. Faðirinn…………………………………………………..Vilji
II. Sonurinn……………………………………Kærleikur – viska
III. Heilagur andi………………………………….Virkir vitsmunir
Geislarnir sjö
Þrír megingeislar og fjórir eigindageislar
I. Vilji eða máttur
|

II. Kærleikur – viska
|

III. Virkir vitsmunir
|
4. Samræmi eða fegurð
5. Raunvísindi eða þekking
6. Trúarhollusta eða hugsjónir
7. Siðareglur eða skipulag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELGISTJÓRN PLÁNETUNNAR
S. Lávarður heimsins, Sanat Kúmara, Hinn aldni frá upphafi daga, Höfuðvígjandinn eini.
|
Þrír kúmarar
(Búddhar athafnaorkunnar)
1
2
3
Endurspeglanir þriggja megingeisla og fjögurra eigindageisla.
Stjórnendur meginstarfsdeildanna þriggja
I. Viljaþátturinn
Fyrsti meginþátturinn

II. Kærleiks – viskuþátturinn
Annar meginþátturinn

III. Vitsmunaþátturinn
Þriðji meginþátturinn

A. Manúinn
(Mannkynshöfðinginn.)
|
b. Meistari Júpíter
|
c. Meistari Morya

B. Kristur
(Heimsfræðarinn, Bodhisattva.)
|
b. Evrópskur meistari
|
c. Meistari Koot Hoomi
|
d. Meistari Djwhal Khul
|

C. Mahachoan
(Lávarður siðmenningarinnar.)
|
|
|
c. Feneyjameistarinn
|
4. Meistari Serapis
5. Meistari Hilarion
6. Meistari Jesús
7. Meistari Rakoczi

Fjögur stig vígsluhafa
Ýmis stig lærisveina
Maður á braut reynslunemans
Mannkyn á öllum stigum
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