
 

 

 

Úr bókinni: A Treatise on Cosmic Fire 

 

 

2. Kosmísk og sólkerfisleg ethersvið. 

 

 Til hjálpar lesendum þessa rits, þar eð endurtekin upptalning staðreynda auðveldar 

skilning, þá skulum við telja upp í stuttu máli vissar grundvallarkenningar sem tengjast með 

ákveðnum hætti viðfangsefni okkar, og geta þjónað þeim tilgangi að eyða núverandi ríkjandi 

ruglingi og óvissu um efnisgerð sólkerfisins.  Sumar þessa staðreynda eru vel þekktar, aðrar eru 

ályktaðar, og nokkrar eru tjáning fornra og sannra hliðstæðna í nútímalegum búningi. 

 a. Lægsta kosmíska sviðið er kosmíska efnissviðið.  Það er hið eina sem hinn 

takmarkaði hugur mannsins getur á nokkurn hátt náð yfir. 

 b. Kosmíska efnissviðið er samsett úr efni sem greinist í sjö eiginleika, heildi, stig 

eða sveiflutíðni. 

 c. Þessar sjö aðgreindu heildir eru hin sjö aðalsvið sólkerfisins okkar. 

 Til útskýringar getum við sett efnið fram í töfluformi og flokkað það undir 

fyrirsögnunum: efnissvið, sólkerfisvið og kosmísk svið, þannig að sambandið og hliðstæðurnar 

séu ljósar og auðvelt sé að sjá tengslin við það sem er æðra og það sem er lægra eða innifalið. 
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   Efnissvið Sólkerfissvið Kosmísk svið 

1. Atómíska sviðsstigið Guðlega, Adi Atómíska sviðsstigið 

   1. ether Grunn-efni 1. ether 

2. Undir-atómískt Mónadsviðið Undir-atómískt 

 Anupadaka 2. ether 

 Akasha 

3. Yfir-etherískt Andlega sviðið 3. ether 

 Atmíska, ether 
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4. Etherískt Innsæissvið 4. kosmíski etherinn 

 Búddíska sviðið 
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5. Loftkennt Hugur.  Eldur Loftkennt, 

  undir-etherískt 

6. Fljótandi Geð.  Kenndir Fljótandi 

7. Efnisþétt Efnissviðið Efnisþétt 

 

 d. Þar sem hin sjö aðalsvið sólkerfisins okkar eru aðeins sjö sviðsstig kosmíska 

efnissviðsins, getum við séð ástæðuna fyrir áherslunni sem H.P.B.1,2 lagði á þá staðreynd, að efni 

og ether séu hugtök sömu merkingar, að etherinn finnist í einu eða öðru formi á öllum sviðunum, 

og að hann sé aðeins mismunandi blæbrigði af kosmísku atómefni, sem nefnt er svo þegar það er 

óaðgreint mulaprakriti, eða frumrót hins skapaða efnis, en þegar það er aðgreint af Fóhat (eða 

orkumagnandi Lífi þriðja logossins eða Brahma) er það nefnt prakriti, eða efni.3 

 e. Sólkerfið okkar telst vera af fjórðu gráðu; með því er átt við að það sé staðsett á 

fjórða kosmíska ethersviðinu, og þá eins og ætíð er talið ofan frá. 

 f. Af því leiðir, að á fjórða kosmíska ethersviðinu mætast fortíðin og framtíðin og 

það er því nútíminn. 

 g. Af því leiðir einnig, að búddíska eða innsæissviðið (sem er samsvörun í 

sólkerfinu á hinu kosmíska fjórða ether) er mótsstaður, eða svið einingar, fyrir þann sem er nú 

maður og þann sem mun verða meira en maður, og tengir þess vegna fortíðina því sem verða 

mun. 

 h. Vandleg athugun á eftirfarandi hliðstæðum í tíma mun borga sig.  Þær byggjast á 

skilningi á sambandinu á milli fjórða kosmíska ethersviðsins, búddíska sviðsins, og fjórða ethers 

efnissviðsins. 

 Fjórða sviðsstig hugarsviðsins, hliðstæða efnislega ethersins á hugarsviðinu, er á sama 

                         

    1 S.D. I, 136, 354.  Sjá einnig athugasemd á bls. 8. 

    2 S.D. I, 87, 136, 731, 732. 

    3 Mulaprakriti.  Hin yfir-brahmíska rót, hin óhlutlægi guðlegi kvenlegi 

eðlisþáttur — óaðgreint efni.  Akasa.  Bókstaflega „frumrót náttúrunnar“ 

(Prakriti), eða efni. 



hátt staður þar sem umskipti eiga sér stað frá því lægra yfir í hið æðra, það er staðurinn þar sem 

flutningur á sér stað yfir í æðri líkama. 

 Fjórða sviðsstig mónadsviðsins er á mjög raunverulegan hátt vettvangur fyrir umskipti af 

sálargeislanum (hver svo sem hann kann að vera) yfir á mónadgeislann; aðalgeislunum þrem er 

raðað á þrjú æðri sviðsstig mónadsviðsins á sama hátt og hin þrjú óhlutlægu sviðsstig 

hugarsviðsins eru þau svið þar sem flutningur á sér stað af geisla persónuleikans yfir á geisla 

sálarinnar. 

 Minni geislarnir fjórir blandast þriðja aðalgeisla virkra vitsmuna á hugarsviðinu og á 

atmíska eða andlega sviðinu.  Hinir fjórir Logosar eða Plánetuandar starfa sem ein heild á 

atmíska sviðinu. 

 i. Önnur samfjöllun á sér stað á hinum samfjallandi öðrum geisla á öðru sviðsstigi 

búddíska sviðsins og mónadsviðsins, en hinir hlutfallslega fáu mónadar vilja eða máttar öðlast 

samfjöllun á atómíska eða fyrsta sviðsstigi atmíska sviðsins.  Allir þrír mónad-hóparnir starfa í 

þrígreindu formi á hugarsviðinu undir stjórn Mahachohansins (Meistara siðmenningarinnar), 

Manúsins (Mannkynshöfðingjans) og Bódhisattvans (Heimsfræðarans eða Krists); á öðru eða 

mónadsviðinu starfa þeir sem ein heild, en birtast í tvígreindu starfi á atmíska sviðinu og koma 

fram í eðlislægri þrígreiningu sinni á búddíska sviðinu.4 

 Fjórði efnislegi etherinn geymir lykilinn að yfirráðum yfir efninu, og rétt er að hafa 

eftirfarandi í huga: 

 Maðurinn byrjar að samhæfa geð- eða tilfinningalíkama sinn á fjórða ether efnissviðsins 

og verður fær um að komast með æ styttra millibili inn í þann líkama.  Samfelld vitund næst 

þegar hann hefur náð yfirráðum yfir öllum fjórum ether-sviðsstigunum. 

 Maðurinn byrjar að ná stjórn á orsaka- eða sálarlíkama sínum á fjórða sviðsstigi 

hugarsviðsins og innstillir vitund sína þar uns vitundarstillingin er orðin fullkomin.  Hann hefur 

þá fullkomna vitund á því þegar hann hefur náð tökum á hliðstæðum ethersins á hugarsviðinu. 

 Himnamennirnir (eða vitundarheildi manna- og tívamónada) byrja að starfa á búddíska 

sviðinu (fjórða kosmíska ethersviðinu) og um síðir geta þeir sloppið frá hinum kosmísku 

ethersviðum.  Þegar búið er að ná valdi yfir þessum þrem kosmísku ethersviðum er starfið 

fullkomnað, vitundarstillingin hefur flust yfir í starfstæki mónadsins og Himnamennirnir sjö hafa 

náð takmarki sínu. 

 j.  Logos sólkerfisins okkar endurtekur því á þessum kosmísku ethersviðum, sem hin 

stóra samheild, þá reynslu sem hinar örsmáu eftirlíkingar hans ganga í gegnum á efnislegu 

sviðunum; hann samstillir kosmíska geðlíkama sinn og öðlast samfellda vitund þegar hann hefur 
                         

 



náð valdi yfir hinum þrem kosmísku ethersviðum. 

 k.  Rétt er að hafa það í huga, að alveg eins og efnislíkami mannsins, í sínum þrem 

þéttleikastigum — þéttu, fljótandi og loftkenndu, er ekki talinn vera sjálfstæður eðlisþáttur, þá 

eru á sama hátt hin kosmísku sviðsstig — hið þétta (efnissviðið), fljótandi (geðsviðið) og 

loftkennda (hugarsviðið) — ekki talin með, og sólkerfið er staðsett á fjórða kosmíska 

ethersviðinu.  Hinar sjö helgu plánetur eru samsettar úr efni þessa fjórða ethers, og eðlilegt 

starfsumhverfi Himnamannanna sjö, sem nota þær sem líkami, er fjórða svið sólkerfisins, 

búddíska sviðið eða fjórði kosmíski etherinn.  Þegar maðurinn hefur öðlast vitund á búddíska 

sviðinu er vitund hans komin upp á sama stig og vitund þess Himnamanns sem hann er hluti af.  

Þessu stigi er náð við fjórðu vígsluna, hina frelsandi vígslu.  Við fimmtu vígsluna færist hann 

með Himnamanninum upp á fimmta sviðið (frá mennsku sjónarmiði séð), hið atmíska, og við 

sjöttu vígsluna hefur hann náð valdi yfir öðrum kosmíska ethernum.  Hann býr þá yfir 

mónadvitund og hefur óslitna starfstilveru.  Við sjöundu vígsluna hefur hann vald yfir öllu efni 

sem tilheyrir lægsta kosmíska sviðinu, er laus undan allri snertingu við ethersviðin og starfar á 

kosmíska geðsviðinu. 

 Í síðasta sólkerfi var náð valdi yfir þrem lægstu kosmísku efnis-sviðsstigunum, frá 

efnislegu sjónarmiði, og hið þétta þrígreinda efnisform, þétt efni, fljótandi efni og loftkennt efni, 

þar sem allt líf er að finna, var samhæft.  Hliðstæðu við þetta starf í núverandi sólkerfi má sjá í 

starfi því sem unnið var í fyrstu þrem kynstofnunum. 

 


