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„Til Guðs í eldinum og Guðs í vötnunum. 

Til Guðs sem hefur úthellt sér um allan heim. 

Til Guðs í gróðri sumarsins og eikum skógarins. 

Þeim Guði sé dýrð, dýrð.“ 

 

– Sh'vet Upanishad, II.17. 
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INNGANGUR 

 

 

Í sjálfsævisögu Alice A. Bailey (Unfinished Autobiography), sem gefin var út árið 1951, 

er sögð sagan af margra ára fjarhrifasamstarfi  hennar og Tíbetans.  Þar er einnig sagt frá fyrsta 

fundi þeirra á efnissviðinu, sem átti sér stað í Kaliforníu í nóvember árið 1919.  Lagt var á ráðin 

um þrjátíu ára samstarf.  Að því loknu, og áður en þrjátíu dagar voru liðnir frá lokum 

tímabilsins, fékk frú Bailey lausn frá takmörkunum efnislega starfstækisins. 

Í sjálfsævisögunni er að finna nokkrar yfirlýsingar Tíbetans varðandi verkefnið og nokkrar 

upplýsingar um ástæður þess að það var unnið.  Í byrjun þurfti að taka sérstakt tillit til aðstæðna á 

efnissviðinu til að auðvelda fjarhrifin sem mest.  En á síðari árunum var aðferðin orðin svo fullkomin, 

og etherlíkami A.A.B. svo vel innstilltur og aðlagaður, að allt ferlið var nánast fyrirhafnarlaust, og hið 

hagnýta gildi samskipta með hugsanaflutningi sannaði sig á einstæðan hátt. 

Þau andlegu sannindi sem fjallað var um fólu oft í sér tjáningu hins lægri hluthæfa hugar (oft með 

óyfirstíganlegum takmörkunum hinnar ensku tungu) á óhlutlægum hugmyndum og enn óþekktum 

hugtökum andlegs veruleika.  Lesendum þessara bóka hefur oft verið bent á þessa óhjákvæmilegu 

takmörkun á tjáningu sanninda, en hún vill of oft gleymast.  Á komandi árum mun vitneskjan um þessa 

staðreynd verða einn af meginþáttunum í að koma í veg fyrir að fræðslan kristallist og um hana myndist 

enn einn einstrengingslegi sértrúarhópurinn. 

Þetta ritverk, Fræðirit um elda alheims, var fyrst gefið út árið 1925.  Það var þriðja bókin sem 

samstarfið leiddi af sér, og hún ber með sér að hún mun standa sem helsti og djúpstæðasti hluti hins 

þrjátíu ára samstarfs, án þess að gert sé lítið úr dýpt og gagnsemi þeirra rita sem gefin voru út í ritröðinni 

A Treatise on the Seven Rays (Geislarnir sjö), né heldur annarra bóka. 

Á þeim langa tíma sem verkið tók urðu hugir Tíbetans og A.A.B. svo nátengdir að þeir voru í raun – 

hvað varðaði framsetningu fræðslunnar – eitt sameiginlegt starfstæki.  A.A.B. talaði oft um undrun sína 

yfir þeirri innsýn sem hún fékk með hugrænu sambandi sínu við Tíbetann, sýn inn í takmarkalausar 

víðáttur andlegra sanninda, sem hún hefði alls ekki getað fengið á annan hátt, og oft þannig að hana var 

ekki unnt að túlka með orðum.  Þessi reynsla var forsenda þess sem hún lýsti oft yfir, en sjaldan var 

skilið, að öll fræðslan, sem hún var að aðstoða við að koma á framfæri, væri í raun aðeins byrjunaratriði 

hinnar esóterísku þekkingar, og að í framtíðinni myndi hún fúslega hverfa frá framsetningu núverandi 

kenninga ef hún fyndi betri og dýpri esóteríska fræðslu.  Þó svo fræðslan í bókunum, sem gefnar hafa 

verið út undir hennar nafni, sé í raun skýr og djúpstæð, eru sannindin sem látin eru í té ófullgerð og háð 

síðari tíma opinberun og útvíkkun.  Þessi staðreynd gefur okkur aðra mjög þarfa tryggingu gegn þeim 

eiginleika hins lægri hluthæfa huga, að festa sig í trúarkreddum. 
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Strax í upphafi samstarfsins, eftir vandlega íhugun, var það afráðið milli Tíbetans (D.K.) og A.A.B. 

að hún sem starfandi lærisveinn á efnissviðinu myndi axla eins mikla karmíska ábyrgð og hægt var á 

því sviði, og að fræðslan myndi verða sett fram undir hennar nafni.  Þetta fól í sér byrði leiðtogans á 

hinu esóteríska sviði og bylgju árása og fordæminga frá persónum og félagasamtökum sem í stöðu og 

athöfnum voru meira undir áhrifum fiskamerkisins. 

Grundvöllurinn, sem hin esóteríska fræðsla stendur á frammi fyrir öllum almenningi, er laus undan 

takmörkunum og heimsku dulúðar, sýndarljóma, fullyrðinga og óraunsæi vegna þeirrar afstöðu sem 

Tíbetinn og A.A.B. hafa tekið.  Þessi afstaða gegn kreddubundnum fullyrðingum hefur stuðlað að 

hugrænu frelsi fyrir nemendur hinnar sífelldu opinberunar hinnar ævarandi visku. 

Smám saman er verið að hefja sig upp fyrir hina aldagömlu aðferð við að nálgast sannleikann, sem 

felst í því að viðurkenna nýjar heimildir og bera þær saman við áður fram komnar kenningar, þó hún sé 

án efa gagnleg fyrir þróun hugsunar.  Í stað hennar er að koma fram, bæði í heimi trúarbragða og 

heimspeki, hæfni til að taka afstöðu sem byggð er meira á vísindalegum grunni.  Í vaxandi mæli verður 

andleg fræðsla viðurkennd í byrjun sem tilgáta sem nauðsynlegt er að sanna, síður með skólaspeki, 

sögulegum grunni og valdboði, en meira með því hvaða áhrif hún hefur á daglegt líf og hvaða hagnýtt 

gildi hún hefur við lausn vandamála mannkynsins. 

Allt fram til þessa hafa dulfræðinemar nánast undantekningarlaust ekki getað fengið andlega 

fræðslu á háu stigi nema með því að viðurkenna vald kennarans, samþykkja persónulega hlýðni við 

hann, og heita algerri þagmælsku.  Eftir því sem útbreiðsla hinnar nýju fræðslu í anda 

vatnsberaaldarinnar heldur fram, munu þessar takmarkanir hverfa.  Hin persónulegu tengsl nema og 

kennara munu haldast, en nú þegar hefur verið gerð tilraun til þjálfunar lærisveina í formi heildis.  

Skýrsla um eina slíka tilraun og viðleitni til að nota hinar nýju aðferðir hefur verið gerð aðgengileg 

almenningi í bók sem nefnist Discipleship in the New Age (Lærisveinsstigið á vatnsberaöld), þar sem 

Tíbetinn gefur völdum hópi beinar persónulegar leiðbeiningar. 

Í bókinni Fræðirit um elda alheims (A Treatise on Cosmic Fire) hefur Tíbetinn látið okkur í té það 

sem H.P. Blavatsky spáði fyrir um að hann myndi gera, það er að segja, að gefa upp hinn sálfræðilega 

lykil að sköpun alheimsins.  H.P.B. lýsti því yfir að á tuttugustu öldinni myndi koma fram lærisveinn 

sem myndi setja fram hinn sálfræðilega lykil að hennar eigin mikla verki Kenningunni duldu (The Secret 

Doctrine), sem Tíbetinn vann með henni; og Alice A. Bailey vann með fullri vitneskju um sinn þátt í 

þessu verkefni. 

 

Foster Bailey 

 

Tunbridge Wells 
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ÚTDRÁTTUR ÚR YFIRLÝSINGU TÍBETANS 

  

 

 Gefinn út í ágúst 1934 

 

Látum nægja að segja að ég sé tíbeskur lærisveinn af ákveðinni gráðu, en það segir lítið, 

því allir eru lærisveinar, frá hinum auðmjúkasta leitanda allt til, og handan, Krists sjálfs. Ég hef 

efnislíkama eins og aðrir menn, er búsettur á landamærum Tíbets og (frá veraldlegu sjónarmiði) 

er ég stundum í forsæti fyrir stórum hópi tíbeskra lama, þegar aðrar skyldur mínar leyfa. Þessi 

staðreynd hefur valdið því að sagt hefur verið að ég sé ábóti í þessu tiltekna lamaklaustri. Þeir 

sem tengjast mér í starfi Helgistjórnarinnar (og allir sannir lærisveinar tengjast í því starfi) 

þekkja mig undir öðru nafni og starfsheiti. A.A.B. veit hver ég er og þekkir mig undir tveimur 

af nöfnum mínum. 

Ég er bróðir ykkar sem hefur ferðast ögn lengra á Veginum en meðalneminn og hef þess 

vegna kallað yfir mig meiri skyldur. Ég hef glímt og barist áfram inn í meira ljós heldur en sá 

leitandi sem les þessa grein og ég verð þess vegna að gegna hlutverki miðlara ljóssins, hvað 

sem það kostar. Ég er ekki gamall maður miðað við aldur kennaranna, en ég er samt hvorki 

ungur né óreyndur. Starf mitt er að kenna og útbreiða þekkingu hinnar ævarandi visku, hvar 

sem ég finn svörun, og þetta hef ég gert í mörg ár. Ég reyni einnig að aðstoða Meistara M. og 

Meistara K.H. hvenær sem tækifæri gefst, því ég hef lengi verið í sambandi við þá og starf 

þeirra. Í því sem að ofan greinir hef ég sagt ykkur mikið, en samt sem áður hef ég ekki sagt 

ykkur neitt sem gæti fengið ykkur til að bjóða fram þá blindu hlýðni og fávíslegu dýrkun sem 

tilfinningaríkur leitandi bíður kenniföður eða meistara sem hann er ekki enn fær um að komast 

í samband við. Nemandinn mun heldur ekki ná hinu þráða sambandi, fyrr en hann hefur 

umbreytt tilfinningalegri dýrkun í óeigingjarna þjónustu við mannkynið - ekki við meistarann. 

Bækurnar sem ég hef skrifað eru sendar út án nokkurrar kröfu um að þær hljóti 

viðurkenningu. Þær eru eða eru ekki réttar, sannar og gagnlegar. Það er ykkar að ákvarða 

sannleiksgildi þeirra með réttri ástundun og beitingu innsæis. Hvorki ég né A.A.B. höfum 

minnsta áhuga á að þær séu hylltar sem innblásin ritverk, eða að nokkur tali um þær (með 

trúarákafa) sem verk eins af meisturunum. Setji þær fram sannleika á þann hátt, að fylgi í kjölfar 
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þess sem þegar hefur komið fram í kenningum heimsins, lyfti upplýsingarnar sem fram koma 

þrám og þjónustuvilja af sviði tilfinninganna upp á svið hugans (sviðið þar sem hægt er að 

finna meistarana), þá hafa þær þjónað tilgangi sínum. Ef sá fróðleikur sem fram er settur kallar 

á viðbrögð frá upplýstum huga starfandans í heiminum og veldur því að innsæi hans ljómar, 

látum þá fræðsluna öðlast viðurkenningu, annars ekki. Ef staðhæfingarnar fá í fyllingu tímans 

staðfestingu, eða eru metnar réttar samkvæmt lögmáli samsvörunar, þá gott og vel. En ef svo 

er ekki, þá skyldi neminn ekki meðtaka það sem fram er sett. 
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Helenu Petrovnu Blavatsky 

 

Þeim mikla lærisveini sem kveikti 

kyndil sinn í austrinu og flutti ljósið 

til Evrópu og Ameríku árið 1875. 
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FORMÁLI 

 

 

Þessi bók „Fræðirit um elda alheims“ er sett fram með fimmþættan tilgang í huga: 

Í fyrsta lagi að mynda megindrætti að kerfi fyrir heimsmyndunarfræði, heimspeki og sálfræði, sem 

hugsanlega væri hægt að nýta sem uppsláttarrit og handbók fyrir næstu kynslóðir, og gæti orðið grunnur 

sem síðar væri hægt að byggja á nánari upplýsingar, eftir því sem meiri fræðsla um þróunarheimspeki 

skilar sér til mannkynsins. 

Í öðru lagi að tjá hið óhlutlæga í skiljanlegum hugtökum, og benda á næstu skref fram á við til 

skilnings á hinni sönnu sálfræði.  Í því felst útlistun á sambandinu milli anda og efnis, sem birtist sem 

vitund.  Það mun verða ljóst að þetta rit fjallar fyrst og fremst um hugarþáttinn, vitundina og æðri 

sálfræði, en minna um þétt efni eins og við þekkjum það á efnissviðinu.  Of mikil áhætta fylgir því að 

gefa of miklar upplýsingar um hinar ýmsu orkugerðir atómefnis, og mannkynið er enn of eigingjarnt til 

að hægt sé að treysta því fyrir slíkum máttaröflum.  Með hjálp færra vísindamanna eru menn nú þegar 

að öðlast nægilega hratt nauðsynlega þekkingu á þessu sviði.  Í bókinni er áherslan lögð á þá krafta sem 

sjá um hina ytri birtingu sólarlogoss og manns, en aðeins í fyrsta hluta ritsins verða gefnar vísbendingar 

um eðli þeirra orkutegunda sem eingöngu tengjast efnissviðinu. 

Í þriðja lagi að benda á hina samfelldu þróun alls innan áhrifasviðs sólkerfis; að sýna fram á að allt 

í heiminum þróast (frá lægsta lífsformi í mesta efnisþéttleika til hinnar æðstu og fíngerðustu 

formbirtingar), og að öll form eru tjáning stórfenglegrar og guðlegrar Veru.  Orsök þessarar tjáningar 

er blöndun tveggja þátta með tilstilli þriðja þáttarins, sem leiðir til raunbirtingar, eða þess sem við 

nefnum form, sem heldur af stað á þróunarbraut sinni í tíma og rúmi.  Þannig nær formið því stigi að 

það verður hæfur miðill til að tjá eðli þess sem við nefnum Guð. 

Í fjórða lagi að veita hagnýtar upplýsingar um þá brennidepla orku sem finnast í etherlíkama 

sólarlogoss (stórheimurinn) og manns (smáheimurinn).  Þegar skilningur fæst á etheríska undirlaginu, 

sem er hið sanna efni sem liggur að baki allra áþreifanlegra forma, munu miklar umbyltingar á sviði 

vísinda, læknisfræði og efnafræði eiga sér stað.  Rannsóknir í læknisfræði munu til dæmis taka nýja 

stefnu, og iðkun lækninga mun byggjast á skilningi á lögmáli geislunar, á flæði segulstrauma og 

orkustöðvunum í etherlíkama mannsins og tengslum þeirra við orkustöðvar og strauma í sólkerfinu. 

Í fimmta lagi að láta í té nokkrar upplýsingar, sem ekki hafa komið fyrir almenningssjónir áður, um 

stöðu og starf þess aragrúa skyni gæddra vera sem mynda kjarna hinnar útræðu birtingar; að gefa til 

kynna eðli þeirra lífvelda vera sem mynda öll áþreyfanleg form úr efni sinna eigin líkama, og eru sjálfur 

eldurinn og orsök alls hita, varma, lífs og hreyfingar í alheiminum.  Þannig verður minnst á áhrif elds á 

vatn og áhrif hita í efni, bæði frá stórheimslegu og smáheimslegu sjónarmiði, og einhverju ljósi varpað 

á lögmál orsaka og afleiðinga (karmalögmálið), og gildi þess í sólkerfinu. 
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Ef við drögum efnið saman þá er fræðslunni í þessari bók ætlað að stuðla að vitundarvíkkun, og 

ætti að leiða til þess að sú túlkun sem Meistarahugir allra tíma hafa sett fram verði viðurkennd bæði af 

vísindum og trúarbrögðum sem hæfur grunnur til að byggja á.  Hún ætti að leiða til jákvæðra viðbragða 

til þess heimspekikerfis sem tengir saman efni og anda, og sýnir fram á hina eðlislægu einingu 

vísindalegra og trúarlegra hugmynda.  Þetta tvennt er nokkuð aðskilið nú á tímum, og við erum rétt að 

byrja að þreifa okkur áfram með hjálp vitsmunanna upp úr djúpi þeirrar túlkunar sem eingöngu byggist 

á efnishyggju.  Því má þó ekki gleyma að samkvæmt lögmáli verkunar og gagnverkunar hefur 

hugsunarháttur efnishyggju verið nauðsynlegur fyrir mannkynið, þar sem launspekistefna miðalda hafði 

leitt okkur svo langt í gagnstæða átt.  Við erum nú að leitast við að ná jafnvægi í viðhorfum, og von 

okkar er sú að þetta ritverk muni verða einn þátturinn í því ferli sem leiðir til jafnvægis. 

Nemendur eru beðnir að hafa eftirfarandi í huga við lestur bókarinnar: 

a.  Að þegar fjallað er um viðfangsefni bókarinnar, erum við ætíð að líta á kjarna þess sem er 

hlutlægt, hina innræðu hlið birtingarinnar og krafta og orku.  Það er næstum ómögulegt að heimfæra 

slíkar hugmyndir yfir á hlutlægar formúlur, og tjá þær þannig að hinn venjulegi maður eigi auðvelt með 

að skilja þær. 

b.  Að þar sem við notum orð og setningar nútímatungumáls, verða hugmyndirnar óhjákvæmilega 

smærri og takmarkaðri, og þannig glatast stór hluti sannindanna. 

c.  Að ekkert í þessu ritverki er sett fram í kreddubundnum anda, heldur aðeins sem framlag til hins 

mikla fjölda hugsana um uppruna heimsins og þeirra upplýsinga sem nú þegar eru komnar fram um eðli 

mannsins.  Hið besta sem maðurinn getur lagt fram til lausnar á vandamálum heimsins hlýtur að taka 

tvíþætt form, annars vegar sem virk þjónusta, þar sem leitast er við að bæta umhverfisaðstæður, og hins 

vegar sem fræðileg skýring á ástæðum fyrir núverandi ástandi.  Haldi menn áfram að rökræða, eins og 

menn gera nú á tímum, frá grundvelli hins þekkta og sannaða án þess að snerta eða gera ráð fyrir þeim 

djúpstæðu orsökum sem menn hljóta að gera ráð fyrir að valdi því sem er séð og þekkt, þá munu allar 

lausnir bregðast og munu halda áfram að missa marks. 

d.  Að allar tilraunir til að tjá í orðum það sem menn verða að finna og reyna til að geta raunverulega 

skilið, hljóta að reynast hryggilega ófullnægjandi.  Allt sem hægt er að segja hljóta aðeins að vera 

ófullkomnar staðhæfingar um hinn mikla dulda Sannleik, og er boðið lesandanum eingöngu sem 

vinnutilgáta og hugsanleg útskýring.  Hinum víðsýna nema og þeim, sem hefur í huga að sannleikurinn 

opinberast í smáum skrefum, er ljóst að sú besta tjáning sannleikans, sem möguleg er á hvaða tíma sem 

er, mun síðar reynast aðeins brot af heild, og enn síðar verður ljóst að hún er aðeins hluti staðreyndar 

og er þannig í sjálfri sér afbökun hins raunverulega. 

Þetta ritverk er sett fram í þeirri von að það megi reynast gagnlegt öllum víðsýnum leitendum 

sannleikans og hafi gildi fyrir alla sem rannsaka hina óhlutlægu uppsprettu alls sem er áþreifanlega 

hlutlægt.  Markmið þess er að bjóða fram skynsamlega rökrétta áætlun um sólkerfislega þróun og gefa 

mönnum til kynna hvaða hlutverk þeir hafa sem atómískar einingar í gríðarstórri og samsettri Heild.  

Þetta brot hinnar duldu kenningar er látið heiminum í té án nokkurra fullyrðinga um uppruna, 
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óskeikulleika eða nákvæmni í smáatriðum.  

Engin bók er neinu bættari með einstrengingslegu tilkalli eða yfirlýsingum um áreiðanleika þeirrar 

uppsprettu sem hún er runnin frá.  Hún ætti að standa eða falla eingöngu á grunni síns eigin eðlislæga 

gildis, gildi þeirra vísbendinga sem hún gefur, og mætti hennar til að hlúa að andlegu lífi og 

vitsmunalegum skilningi lesandans.  Sé í þessu ritverki einhvern sannleik og raunveruleika að finna, 

hlýtur hann óhjákvæmilega og stöðugt að vinna sitt verk, flytja sinn boðskap, og þannig ná til hjarta og 

huga leitenda hvar sem er.  Hafi það ekkert gildi, og byggist ekki á staðreyndum, mun það með réttu 

hverfa og deyja.  Allt sem farið er fram á af nemum þessa ritverks er velviljuð afstaða, fúsleiki til að 

taka til athugunar sjónarmiðin sem sett eru fram, og þann heiðarleika og einlægni hugsunar sem mun 

ýta undir þroska innsæisins, andlega greiningu, og dómgreind sem leiða mun til höfnunar hins ranga og 

viðurkenningar hins sanna. 

Orð Búddha eiga hér vel við sem lokaorð þessa formála: 

 

LÁVARÐUR BÚDDHA HEFUR SAGT 

að við megum ekki trúa því sem sagt er aðeins vegna þess að svo er sagt; né arfsögnum vegna 

þess að við höfum þær úr fortíðinni; né orðrómi sem slíkum; né skrifum spekinga af því að 

spekingar skrifuðu svo; né hugdettum sem við höldum að engill hafi blásið okkur í brjóst 

(það er að segja því sem við teljum andlegan innblástur); né hugmyndum sem við fáum frá 

tilviljanakenndum ályktunum sem við kunnum að hafa dregið; né vegna þess sem virðist 

nauðsynlegt af hliðstæðum; né því sem byggist aðeins á áhrifavaldi kennara okkar eða 

meistara.  En við eigum að trúa þegar ritverkið, kenningin eða ummælin eru studd af okkar 

eigin skynsemi og vitund.  „Þess vegna,“ segir hann að lokum, „kenndi ég ykkur að trúa ekki 

vegna þess eins að þið hafið heyrt, heldur þegar og ef þið trúið samkvæmt ykkar innri vitund, 

að bregðast þá kröftuglega við í samræmi við það.“ 

– Secret Doctrine, III. bindi, bls. 401. 

 

Megi þetta vera viðhorf allra lesanda bókarinnar „Fræðirit um elda alheims.“ 

 

ALICE A. BAILEY. 

 

Athugasemd:  – Í öllum neðanmálsgreinum í ritinu er bókin „The Secret Doctrine“ eftir H. P. 

Blavatsky táknuð með upphafsstöfunum S.D.  Vísað er til blaðsíðutals í þriðju endurskoðuðu útgáfa 

bókarinnar. (The Third Revised Edition). 
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ELDUR 

 

„Hvað segir hin innræða kenning um Eld?“ 

Eldur er fullkomnasta og hreinasta endurspeglun Hins eina loga á himni 

sem og jörðu.  Hann er líf og dauði, upphaf og endir allra efnislegra hluta.  

Hann er guðlegur kjarni.  

– Secret Doctrine I. 146. 

Jörð okkar og maður (eru) afurð hinna þriggja elda. 

– Secret Doctrine II. 258. 

Eldur og logi eyða líkama Arhats; kjarni þeirra gerir hann ódauðlegan. 

– Secret Doctrine I. 35. 

 

ELDARNIR ÞRÍR 

 

I.  Innri eldur, eða Viðnámseldur. 

„Í sérhverju atómi er innri hiti og ytri hiti, andardráttur Föðurins (andi) og 

andardráttur (eða hiti) Móðurinnar (efni).“ 

– Secret Doctrine I. 112. 

II.  Hugareldur, eða Sólareldur. 

„Eldur þekkingar eyðir allri virkni á sviði blekkingarinnar, af því leiðir að 

þeir, sem hafa öðlast hann og hafa frelsast, nefnast 'Eldar.'“ 

– Secret Doctrine I. 114. 

III.  Eldur andans, eða Rafmagnseldur. 

„Lyftu höfði þínu, Ó Lanoo; sérðu eitt eða ótal ljós fyrir ofan þig, brennandi 

á hinum myrka miðnæturhimni?“ 

„Ég skynja einn Loga, Ó Gúrudeva; ég sé ótal óaðgreinda neista skína í 

honum.“ 

– Secret Doctrine I. 145. 
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 EFNISYFIRLIT 

 
FYRSTI HLUTI.    INNRI ELDARNIR – VIÐNÁMSELDUR 
Kynning á frumatriðum 
  Þáttur A.  Innri eldur hjúpa stór- og smáheims      

   "   B.  Geisli persónuleikans og viðnámseldurinn     
   "   C.  Prana og etherlíkaminn      
   "   D.  Kúndalíni og hryggurinn     
   "   E.  Hreyfing á efnis- og geðsviðinu  

1. Í hjúpunum 
2. Í orkustöðvum   

   "   F.  Lögmál hagkvæmni  
 
    

ANNAR HLUTI.    HUGARELDUR – SÓLARELDUR 
Spurningum svarað 
  Þáttur A.  Manas-eða hugur og eðli hans      

   "   B.  Manas sem kosmískur, sólkerfislegur og mennsku þáttur     
   "   C.  Sálargeisli og sólareldur      
   "   D.  Formgervisverur hugar og elds     
   "   E.  Hreyfing á hugarsviðinu    
   "   F.  Lögmál aðlögunar 
 
 

ÞRIÐJI HLUTI.    ELDUR ANDANS– ELDUR RAFMAGNS 
   Þáttur A.  Nokkur grundvallaratriði      

     "   B.  Eðli hinna sjö kosmísku leiða    
          "   C.  Hinir sjö duldu stanzar 
 
  Efnissundurgreiningin í þessari fræðslu hér að ofan er mjög mikilvæg, því hún myndar 
grunninn af því sem við munum skoða. Algjör skortur á hærri vitundarskynjun en á einstaklings 
og persónusviði er hindrun á sönnum skilningi á hærra sviði, en ef dulfræðilegum aðferðum er 
beitt, ef lögmál Samsvaranna er rannsakað og ef við lítum upp úr smáheimi til hærri heims þá 
munum við sjá bjarma af meiri skilningi og andlegur skilningur mun opnast okkur sem áður var 
lokaður.      
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SUNDURGREINT EFNISYFIRLIT 
 

   FRUMFORSENDUR 
    STANZAR DZYANS 
 
 

FYRSTI HLUTI. 
 

Kynning á frumatriðum 
I.    ELDURINN Í STÓRHEIMI 
II.    ELDURINN Í SMÁHEIMI 
III.    ELDURINN Í BIRTINGUNNI 

 
Þáttur A.  INNRI  ELDAR  HJÚPANNA 

I. Hinar þrjár rásir 
II. Frumgervisverur elds og devar 

 

 Þáttur B.   PERSÓNUGEISLINN OG FYRSTI ELDURINN 
I. Virkni hinna þriggja geisla 
II. Persónugeislinn og varanlegu atómin 
III. Persónugeislinn og karmalögmálið 

 
 Þáttur C.   Etheríski líkaminn og Prana 
                  I.  Eðli etherlíkamans. 

   1. Tilgangur og lýsing etherlíkamans. 
   2. Átta staðhæfingar. 

     II. Eðli prönu. 

   1. Sólarprana. 
   2. Plánetuprana. 
   3. Prana formsins. 

    III. Hlutverk etherlíkamans. 

   1. Hann tekur við prönu. 
   2. Hann umbreytir og samlagar prönu. 
   3. Hann dreifir prönu. 
   4. Truflanir í starfi etherlíkamans.     

                IV.          Ether stórheims og smáheims. 
   1. Plánetulogosinn og ethersviðin. 
   2. Kosmísk og sólkerfisleg ethersvið. 
   3. Verndarhlutverk etherlíkamans. 

      V. Dauðinn og etherlíkaminn. 
   1. Dauði í smáheimi. 
   2. Myrkvun í stórheimi. 
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Þáttur D.          KÚNDALÍNI OG HRYGGURINN                    
      I.  Kúndalíni og þríhyrningarnir þrír. 
   1. Í höfðinu. 
   2. Í líkamanum. 
   3. Við mænurót. 

    II. Vöknun kúndalíni-eldsins. 

 

Þáttur E.          HREYFING Á EFNIS-OG GEÐSVIÐINU 
                 I.  Nokkur byrjunaratriði. 
   1. Hið þríþætta markmið. 
   2. Hið þríþætta verkefni. 
   3. Hin þríþætta aðferð. 

  II.  Áhrif snúningshreyfingar. 
   1. Aðgreining. 
   2. Skriðþungi. 
   3. Viðnám. 
   4. Ísog. 

  III.  Eiginleikar snúningshreyfingar. 
   1. Tregða. 
   2. Hreyfanleiki. 
   3. Hrynjandi. 

  IV.  Snúningshreyfing og táknfræði. 

  V.  Hreyfing og orkustöðvarnar. 
   1. Eðli orkustöðvanna. 
   2. Orkustöðvarnar og geislarnir. 
   3. Orkustöðvarnar og kúndalíni. 
   4. Orkustöðvarnar og skilningarvitin. 
   5. Orkustöðvarnar og vígsla. 

Þáttur F.          HAGKVÆMNISLÖGMÁLIÐ 
                       I.  Efnisleg áhrif þess. 
   1. Sundurgreining atóma. 
   2. Dreifing atóma. 
   3. Sveifluhrynjandi. 
   4. Misleitni. 
   5. Eðlislæg snúningsvirkni. 

  II.  Hliðarlögmál. 

   1. Lögmál sveiflutíðni. 
   2. Lögmál aðlögunar. 
   3. Lögmál fráhrindingar. 
   4. Lögmál viðnáms. 
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ANNAR HLUTI. 
 
 NOKKRUM SPURNINGUM SVARAÐ    

I. Hvert er sambandið á milli Sonarins og sólarinnar? 
II. Hvað er þróun og hvernig miðar henni áfram? 
III. Hvers vegna þróast sólkerfið á braut tvígreiningar? 
IV. Hvað er vitund og hvert er hlutverk hennar í kerfisáætluninni? 
V. Er um að ræða beina samsvörun á milli sólkerfis, plánetu, manns og atóms? 
VI. Hvað er hugurinn?  Hverjir eru þeir sem nefnast Manasapútrar? 
VII. Hvers vegna er rás þróunarinnar lotubundin? 
VIII. Hvers vegna er þekking bæði útræð og innræð? 
IX. Hver eru tengslin á milli — 

  a. Plánetukerfanna tíu, 
  b. hinna sjö heilögu plánetna, 
  c. hnattakeðjanna sjö í plánetukerfi, 
  d. hnattanna sjö í hnattakeðju, 
  e. hinna sjö umferða í hnattakeðju, 
  f. hinna sjö kynstofna og kynþátta? 

Þáttur A.  MANAS, EÐA HUGUR OG EÐLI HANS 
I.   Þrjár raunbirtingar manas. 

II.  Nokkrar skilgreiningar manas: 
1. Manas er fimmti eðlisþátturinn. 
2. Manas er rafmagn. 
3. Manas er það sem veldur samloðun. 
4. Manas er lykillinn sem opnar dyrnar að fimmta náttúruríkinu. 
5. Manas er samfjölluð sveiflutíðni fimm geisla. 
6. Manas er vitsmunalegur vilji eða skipulagður tilgangur tilvistar. 

                   ? 

     Þáttur  B.  MANAS SEM KOSMÍSKUR, SÓLKERFISLEGUR OG MENNSKUR 
                           ÞÁTTUR 

 

I.  UPPRUNI MANAS EÐA HUGAR 

1.    Manas í kosmískum skilningi. 
a.    Séreðlismyndun. 
b.   Aðferð vitundarvígslu. 

2.    Manas í plánetuskilningi. 
a.    Vitund og tilvist. 
b.    Vilji og skipulegur tilgangur. 

3.     Manas í mennskum skilningi. 
a.     Maður og Plánetulogos. 
b.     Logos okkar hnattakerfis. 
c.     Venus og hnattakeðja Jarðar. 

4.      Manas og hnattakeðja Jarðar. 
a.      Jarðarkeðjan og mónadar í holdgun. 
b.      Fjórða náttúruríkið og Helgivaldið. 
c.      Framtíðarsýn. 
d.      Samantekt. 

 



18 
 

II.  STAÐA MANAS 

1. Manas og karma. 
2. Manas og karmískur tilgangur. 

 

III.  NÚVERANDI ÞRÓUNARSTIG MANAS 

1. Á plánetunum. 
2. Í sólkerfinu. 
3. Á Jörðinni. 

 

IV.  FRAMTÍÐ MANAS 

1. Einkenni manasþáttarins. 
a.    Dómgreind. 
b.    Skipuleg virkni. 
c.    Aðlögunarhæfni. 

 

2. Þróun hins mennska hugar. 
a.    Geislaáhrif. 
b.    Dýr, menn og geislarnir. 
c.    Tegundir karma. 

 

3. Manas í lokaumferðunum. 
a.    Umbreytingarferlið. 
b.    Samfjöllun. 

  

    Þáttur C.  SÁLARGEISLINN OG SÓLARELDUR 
 

I.  EÐLI SÁLARLÍKAMANS EÐA ORSAKALÍKAMANS 
1.    Hann myndast við snertingu tveggja elda, elds andans og elds efnisins. 
2.    Hann verður til við séreðlismyndunina. 

 
II.  EÐLI VARANLEGU FRUMKJARNANNA 

1.    Tilgangur þeirra. 
a.   Þeir eru orkumiðlarar. 
b.   Þeir geyma í sér eigindir. 
c.   Þeir safna og miðla. 
d.   Þeir eru starfstæki minnisins. 

2.    Staðsetning þeirra í sálarlíkamanum. 
a.   Geðræni frumkjarninn 
b.   Atómíski þríhyrningurinn. 

3. Kraftsveipirnir og sálargeislinn. 
a.    Samsetning frumkjarnanna. 
b.    Sviðin og eldleg orka. 
c.    Eldarnir þrír. 

4. Samantekt. 
 
III.  SÁLARLÓTUSINN 

1.    Miðstöðvar orku. 
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a. Orkustöðvar. 
b. Sálarlíkaminn, hin mónadíska hjartastöð. 

2. Tólfblaða lótusinn. 
a.    Þekkingarblöðin. 
b.    Kærleiksblöðin. 
c.    Fórnarblöðin. 

3. Samantekt 
 ? 

 

    Þáttur D.  FORMGERVISVERUR HUGSUNAR OG ELDS 
I.  HUGSANAFORM 
 

3. Hlutverk þeirra. 
a. Að bregðast við sveiflum. 
b. Að vera miðill hugmynda. 
c. Að vinna að sérstöku markmiði. 

4. Lögmál hugsunar. 
a. Þrjú kosmísk lögmál 
b. Sjö sólkerfisleg lögmál 

 
II.  FORMGERVISVERUR HUGSUNAR OG TÍVAR 
 

5. Stjórnandi elds . . . Agni. 
a. Agni og Sólarlogosinn. 
b. Agni og hugarsviðið. 
c. Agni og eldarnir þrír.  
 

6. Eldtívarnir . . . hinir meiri byggjendur 
a. Inngangsorð. 
b. Hlutverk tívanna 
c. Tívarnir og sviðin 

7. Sólarenglarnir . . . Agnishvattarnir 
            Inngangsorð 

a. Um fimmta frumtakið. 
b. Um séreðlismyndun. 
c. Um holdgun. 
d. Um byggingu orsakalíkamans. 

8. Formgervisverur elds . . . lægri byggjendurnir. 
a. Inngangsorð. 
b. Formgervisverur efnissviðsins. 
c. Formgervisverur ethersins. 
d. Formgervisverur og smáheimurinn. 

 
 
 
III.  MAÐURINN SEM SKAPARI Í HUGRÆNU EFNI 

1. Sköpun hugsanaforma. 
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2. Ferli við myndun hugsanaforma. 
IV.  MAÐURINN OG ELD-ANDARNIR 

1. Viljaþátturinn og sköpun. 
a. Aðstæður töframannsins. 
b. Bygging hugsanaforma. 
c. Dulfræðilegt gildi talaðs máls. 

2. Eðli töfra. 
a. Svartir og hvítir töframenn. 
b. Uppspretta svartagaldurs. 
c. Aðstæður við hvítagaldur. 

3. Fimmtán reglur fyrir töfra. 
a. Sex reglur fyrir hugarsviðið. 
b. Fimm reglur fyrir geðsviðið. 
c. Fjórar reglur fyrir efnissviðið. 

 ? 

    Þáttur E.   HREYFING Á HUGARSVIÐINU . . . . . . . . . . . . 

I. INNGANGSORÐ 

II. EÐLI ÞESSARA HREYFINGA 

III. NIÐURSTAÐA VIRKNI ÞESS 

Lögmál útvíkkunar 
Lögmál móndískrar endurkomu 
Lögmál sólkerfisþróunar 
Lögmál geislunar 

 ? 

IV. SNÚNINGUR HJÓLSINS 

 

V. BYGGINGARÞÆTTIR HREYFINGA OG FORMS 

Hreyfing og hugarlíkaminn 
Hreyfing í Orsakalíkamanum 

 

VI. AFLEIÐINGAR SAMRÆMDRA HREYFINGA 

Inngangsorð 
Ástæða tímabundinna birtingar 
Myndar þríhyrningatengsl 
Myndar tengsl milli þriggja orkustöðva 

    Þáttur F.   LÖGMÁL AÐLÖGUNAR  . . . . . . . . . . . . . . . 

I.  MINNI LÖGMÁL 

Lögmál efnislegra þátta 
Lögmál framgangs 
Lögmál kynlífs 
Lögmál segulmögnunar 
Lögmál geislunar 
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Lögmál Lótus 
Lögmál lita 
Lögmál aðdráttarafls 
Lögmál plánetuþátta 
Lögmál sólarsameiningar 
Lögmál skóla 
 

II.  ÁHRIF ÞESS 

Tengsla 
Formmyndunar 
Aðlögun forms og lífs 
Hópsameining 
 

III. HÓPTENGSL 

Þrjú  atómisk tengsl 
Sjö lögmál fyrir hópvinnu 
Tuttugu og tvær aðferðir við tengsl 
 
 

 

 

ÞRIÐJI HLUTI. 
 
 

RAFMAGNSELDUR ANDANS 
 
 

Þáttur A.    NOKKUR GRUNDVALLAATRIÐI 
 
Þáttur B.    EÐLI HINNA SJÖ KOSMÍSKU LEIÐA 
 
Þáttur C.    SJÖ ANDLEGIR STANZAR 
 
 
EFNISKRÁ 
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                        SKÝRINGAMYNDIR 
Myndir ? 

I. EFNISÞRÓUN 

II. LOGÓS SÓLKERFIS 

III. SAMSETNING MANNS 

IV. PLEROMA 

V. ÞRÓUN SÓLARLÓGOS 

VI. SJÖSKIPTING SÓLKERFISINS 

VII. JARÐARKERFIÐ 

VIII. SÁLARLÓTUS OG ORKUSTÖÐVAR 

IX. SÁLARLÓTUS 

X. VÍSINDI HUGLEIÐINGA 

XI. ATÓMIÐ 

XII. PARABRAHM 

XIII. HELGIVALD SÓLAR OG PLÁNETNA 

 

 

             HEILSÍÐU TÖFLUR 

Töflur 

I.  ELDURINN OG ÞÆTTIR HANS 

II. ÞRÓUN SÓLKERFISINS 

III. ÞRÓUNARÞÆTTIR 

IV. BYGGINGARVERUR 

V. AGNI-DROTTINN ELDSINS 

VI. LÍFIN OG MARKMIÐ 

VII. ORKA 
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FRUMFORSENDUR 

 

Fræðsluna, sem látin er í té í þessu riti um elda alheims, mætti setja fram í neðangreindum 

frumforsendum.  Þessar forsendur eru einfaldlega útvíkkun á undirstöðugreinunum þremur sem 

ritaðar eru í inngangi að fyrsta bindi ritverksins Kenningin dulda (The Secret Doctrine) eftir 

H.P. Blavatsky.(1)  Nemar eru hvattir til þess að kynna sér þær gaumgæfilega, því það mun 

auðvelda þeim mjög skilning á efni bókarinnar. 

 

I. Til er eitt takmarkalaust óbreytanlegt frumlögmál; einn algildur raunveruleiki sem er 

undanfari allrar raunbirtrar takmarkaðrar tilveru.  Hann er handan alls sem mennsk 

hugsun eða tjáning getur náð til. 

Hinn raunbirti alheimur er innifalinn í þessum algilda raunveruleika og er takmörkuð tjáning hans. 

Hinum raunbirta alheimi tilheyra þrír meginþættir sem gera þarf sér grein fyrir: 

1. Fyrsti kosmíski Logosinn, ópersónulegur og óraunbirtur, forveri hins raunbirta. 

2. Annar kosmíski Logosinn, andi-efni, líf, andi alheimsins. 

3. Þriðji kosmíski Logosinn, kosmískur hugmyndasmiður, hin alheimslega heims-sál. 

 

Frá þessum grundvallandi skapandi meginþáttum birtast hver á fætur öðrum í skipulagðri 

röð hinir óteljandi alheimar sem samanstanda af ótölulegum fjölda stjarna og sólkerfa. 

Sérhvert sólkerfi er raunbirting á orku og lífi mikillar kosmískrar Veru, sem við nefnum 

Sólarlogos, af vöntun á betra heiti. 

Sólarlogos líkamnast eða raunbirtist í gegnum sólkerfi. 

Sólkerfi er líkami eða form þessa kosmíska Lífs, og er sjálft þrígreint. 

Hinu þrígreinda sólkerfi má lýsa með hugtökum þriggja meginþátta, eða (eins og í kristinni 

guðfræði) í hugtökum þriggja persóna. 

 

RAFMAGNSELDUR EÐA ANDI. 

1. Persóna .......Faðir ..................Líf ...................Vilji tilgangur .............Pósitíf orka. 

 

SÓLARELDUR EÐA SÁL 

2. Persóna .......Sonur .................Vitund ............Kærleikur-viska..........Jafnvæg orka 
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VIÐNÁMSELDUR, EÐA LÍKAMI, EÐA EFNI. 

3. Persóna .......Heilagur andi .....Form ...............Virkir vitsmunir .........Negatíf orka 

 

Sérhver þessara þriggja er einnig þrígreindur í birtingu, sem gera því: 

 

a. Hin níu máttaröfl eða útstreymi. 

b. Hina níu sephirotha. 

c. Hinar níu orsakir vígslu. 

 

Þessir, ásamt samheild raunbirtingarinnar eða Heildarinnar, gera tug (10) fullkominnar 

raunbirtingar, eða hinn fullkomna MANN. 

Hinir þrír meginþættir Heildarinnar eru til staðar í sérhverju formi. 

 

a. Sólkerfi er þríþætt og birtist í gegnum framangreinda þrjá meginþætti. 

b. Maður er einnig þríþættur og birtir sig sem andi, sál og líkami, eða mónad, 

einstaklingseðli og persónuleiki. 

c. Atóm vísindanna er einnig þríþætt, samsett úr pósitífum kjarna, negatífum 

rafeindum og samheild hinnar ytri birtingar, afleiðingu af sambandi hinna tveggja. 

 

Hinir þrír meginþættir sérhvers forms eru innbyrðis tengdir og geta átt samskipti sín á milli, 

vegna þess að: 

 

a. Orka er á hreyfingu og myndar hringrásir. 

b. Öll form í sólkerfinu mynda hluta af Heildinni, og eru ekki einangraðar einingar. 

c. Þetta er grundvöllur bræðralags, samfélags heilagra og stjörnuspeki. 

 

Þessir þrír meginþættir Guðs, Sólarlogoss og Miðorku eða Krafts (því þessi hugtök eru 

dulfræðileg samheiti) birtast í gegnum sjö orkumiðstöðvar – þrjár megin orkustöðvar og fjórar 

minni.  Þessar sjö miðstöðvar guðlegs krafts eru sjálfar þannig samsettar að þær mynda 

heildislífverur.  Þær eru þekktar sem: 

 

a. Hinir sjö Plánetulogosar 

b. Hinir sjö Andar frammi fyrir hásætinu. 

c. Hinir sjö geislar. 
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d. Hinir sjö Himnamenn. 

 

Þessir sjö Logosar fela í sér sjö tegundir af sérgreindum krafti, og í þessu riti eru þeir þekktir 

undir heitinu Geisladrottnar.  Nöfn geislanna eru: 

 

Geisli I ............... Geisli vilja eða máttar .............................. 1. meginþátturinn 

Geisli II ............. Geisli kærleiks-visku ............................... 2. meginþátturinn 

Geisli III ............ Geisli virka vitsmuna ............................... 3. meginþátturinn 

Þetta eru megin geislarnir. 

Geisli IV ............ Geisli samræmis, fegurðar og lista. 

Geisli V ............. Geisli hluthæfrar þekkingar eða vísinda. 

Geisli VI ............ Geisli trúarhollustu eða óhlutlægra hugsjóna. 

Geisli VII .......... Geisli helgisiða og kynngi. 

 

II.  Til er eitt grundvallarlögmál sem nefnist lotulögmálið. 

1. Þetta lögmál ræður allri raunbirtingu, hvort sem það er birting sólarlogoss í gegnum 

sólkerfi, eða birting manns í gegnum form.  Þetta lögmál stjórnar einnig öllu í ríkjum 

náttúrunnar. 

2. Það eru einnig nokkur önnur lögmál í sólkerfinu sem tengjast þessu eina; nokkur þeirra eru 

eftirfarandi: 

a. Lögmál hagkvæmni ......Lögmálið sem ræður efninu, þriðja meginþættinum. 

b. Lögmál aðlöðunar .........Lögmálið sem ræður sálinni, öðrum meginþættinum. 

c. Lögmál samfjöllunar .....Lögmálið sem ræður andanum, fyrsta meginþættinum. 

3. Þetta eru kosmísk lögmál.  Til eru sjö sólkerfislögmál sem ráða birtingu okkar Sólarlogoss: 

a. Lögmál sveiflutíðni. 

b. Lögmál samloðunar. 

c. Lögmál sundrunar. 

d. Lögmál segulmagnsstjórnar. 

e. Lögmál fastheldni. 

f. Lögmál kærleiks. 

g. Lögmál fórnar og dauða. 

4. Sérhvert þessara lögmála raunbirtist fyrst og fremst á einhverju einu hinna sjö sviða 

sólkerfisins. 
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5. Sérhvert þessara lögmála verður virkt á vissum tímaskeiðum, og sérhvert svið á sinn 

raunbirtingartíma og sinn myrkvunartíma. 

6. Sérhvert raunbirt líf á sér þrjú megin tímabil eða lotur: 

Fæðing..................................Líf ............................ Dauði. 

Birting ..................................vöxtur ...................... brotthvarf. 

Efnisþróun ............................andleg þróun............ myrkvun 

Hreyfingarleysi ....................virkni ....................... samræmd hreyfing 

Tregðulíf ..............................virkt líf .................... háttbundið líf. 

7. Þekking á lotunum felur í sér þekkingu á tölu, hljómi og lit. 

8. Full þekking á leyndardómi lotanna er aðeins í höndum hins fullkomnaða fullnuma. 

 

III.  Allar sálir eru eins og Yfirsálin. 

1. Logos sólkerfis er stórheimurinn.  Maðurinn er smáheimurinn. 

2. Sál er eðli sérhvers lífsforms frá Logoss til atóms. 

3. Tengslin á milli allra sálna og Yfirsálarinnar er grundvöllurinn fyrir hinni vísindalegu trú á 

Bræðralag.  Bræðralag er náttúruleg staðreynd, en ekki hugsjón. 

4. Lögmál samsvörunar útskýrir þessi tengsl í smáatriðum.  Þetta lögmál samsvörunar eða 

hliðstæðu er hið túlkandi lögmál sólkerfisins og útskýrir Guð fyrir manninum. 

5. Á sama hátt og Guð er stórheimur fyrir öll ríki náttúrunnar er maðurinn stórheimur fyrir öll 

lægri ríki náttúrunnar. 

6. Þróunarmarkmið atóms er sjálfsvitund eins og hún birtist í mannríkinu. 

Þróunarmarkmið manns er heildisvitund eins og hún birtist hjá plánetulogos. 

Þróunarmarkmið plánetulogoss er guðsvitund eins og hún birtist hjá sólarlogos. 

7. Sólarlogos er samheild allra vitundarstiga innan sólkerfisins. 
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STANZAR DZYANS 
 

 

STANZA I 

 

Leyndardómur Eldsins liggur falinn í öðrum staf orðsins helga.  

Leyndardómur lífsins er dulinn í hjartanu.  Þegar lægri depillinn 

sveiflast, þegar hinn heilagi þríhyrningur glóir, þegar 

depillinn, miðjan og hátindurinn tengjast og mynda hringstreymi 

eldsins, þegar einnig hinn þríþætti hátindur brennur, þá renna 

þríhyrningarnir tveir — hinn meiri og hinn minni — saman við einn 

loga sem öllu eyðir. 

 

STANZA II 

 

„AUM,“ sagði Hinn máttugi, og hljómaði Orðið.  Hin sjöfalda alda efnisins skipulagði sig 

og margvísleg form birtust.  Hvert á sínum stað, hvert á sínu tiltekna sviði.  Þau biðu eftir hinni 

helgu flóðbylgju sem allt fyllir. 

Byggjendurnir brugðust við hinum helga hljómi.  Þeir unnu 

saman eftir hrynjandi hljómsins.  Þeir byggðu mörg svið og 

byrjuðu á hinu þriðja.  Á því sviði hófst vinna þeirra.  Þeir 

byggðu hjúp atma og tengdu það við móðursvið þess. 

„AUM,“ sagði Hinn máttugi.  „Lát starfið halda áfram.  Lát 

byggjendur loftsins halda áætluninni áfram.“ 

Tívalávarðurinn og byggjendur á sviði loftsins unnu með formin 

innan sviðsins sem talið er tilheyra þeim að mestu.  Þeir unnu 

að einingu, hver í sínum hópi.  Mótin uxu hratt í höndum þeirra. 

Hið heilaga svið tímamóta, hið fjórða mikla svið, varð að sviðinu innan hinnar stærri 

hringrásar sem er markmið mannsins. 

„AUM,“ sagði Hinn máttugi, hann andaði fram hinu fimmta, 

sviðinu sem er eldssviðið, mótsstaður eldanna.  Að þessu sinni 

heyrðist kosmískur tónn undir hinum sólkerfislega hljómi.  

Eldurinn hið innra, eldurinn hið ytra, mættust ásamt eldinum að 
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ofan.  Gæslumenn hins kosmíska elds, tívar fóhat-hitans, gættu 

formanna sem formlaus stóðu, og biðu síns tíma. 

Lægri byggjendur, tívar sem vinna með efni, unnu með formin.  

Þeir stóðu í fjórfaldri skipan.  Á hinum þrígreindu sviðum stóðu 

formin í tómri þögn.  Þau sveifluðust, þau brugðust við lyklinum, 

samt stóðu þau ónotuð og án íbúa. 

„AUM,“ sagði Hinn máttugi, „lát vötnin einnig koma fram.“  

Byggjendur hins vökvakennda sviðs, íbúar rakans, byggðu formin 

sem hrærast innan konungdæmis Varuna.  Þau uxu og margfölduðust.  

Í stöðugum straumi sveifluðust þau.  Hvert útfall hinnar 

kosmísku hreyfingar jók hið endalausa flæði.  Bylgjur formana 

sáust. 

„AUM,“ sagði Hinn máttugi, „lát byggjendurna fást við þétt 

efni.“  Hið brædda þéttist.  Hin þéttu form voru byggð.  Skorpan 

kólnaði.  Bergið storknaði.  Byggjendurnir unnu í ákafa við að 

byggja form maya.  Þegar svið bergsins var fullgert var verkinu 

lokið.  Byggjendur hins lægsta stigs tilkynntu að verkinu væri 

lokið. 

Frá sviði bergsins kom fram hið næsta lag.  Byggjendur hins 

annars tóku undir að verkinu væri lokið.  Hið fyrsta og hið 

annað á uppleiðinni kom fram í fjórföldu formi.  Hið innra fimm 

var greinanlegt þeim sem höfðu skarpa sjón. 

„AUM,“ sagði Hinn máttugi, og dró til sín andann.  Neistinn 

innan íbúa hins þriðja knúði á um frekari vöxt.  Byggjendur 

lægstu formanna, sem meðhöndla hið þéttasta maya, blönduðu verk 

sín formum byggðum af byggjendum vökvakennda sviðsins.  Efni og 

vatn rann saman og myndaði hið þriðja í tíma.  Þannig hélt 

uppgangan áfram.  Byggjendurnir unnu saman í einingu.  Þeir 

ákölluðu verndara hins eldlega sviðs.  Efni og vatn blandaðist 

eldi, hinum innri neista innan formsins, allt blandaðist saman. 

Hinn máttugi leit niður.  Formin voru honum þóknanleg.  Fram 

kom ákall um meira ljós.  Aftur dró hann til sín hljóminn.  Hann 

dró hinn veika neista ljóssins upp til hærri sviða.  Annar tónn 

heyrðist, hljómur hins kosmíska elds, falinn í sonum manas.  
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Þeir ákölluðu forvera sína.  Hinir lægri fjórir, hinir æðri 

þrír, og hið kosmíska fimmta mættust við hina miklu innöndun.  

Annar hjúpur var myndaður. 

 

STANZA III 

 

Hjólið mikla snérist um sjálft sig.  Sjö minni hjólin 

mynduðust í skyndi.  Þau snúast eins og móðir þeirra, í hring, 

hið innra og fram á við.  Allt var til orðið. 

Hjólin voru mismunandi, og í einingu, sem eitt.  Hjólið mikla 

þróaðist og innri eldurinn braust fram.  Hann snerti hið fyrsta 

hjól með lífsmætti.  Það snérist.  Milljón eldar spruttu fram.  

Efnið þéttist, en form var ekki til.  Synir Guðs risu upp, 

könnuðu dýpt logans, tóku úr hjarta hans hinn helga stein 

eldsins, og héldu til hins næsta. 

Við næsta snúning setti hjólið mikla af stað hið annað.  Aftur 

braust fram eldur, tók steininn sér til hjarta og snérist.  Synir 

Guðs risu upp aftur og könnuði innviði eldsins.  „Formið er ekki 

fullnægjandi,“ sögðu þeir, „fjarlægið það án eldsins.“ 

Hraðar snérist Hjólið hið meira, blá-hvítur eldurinn blossaði 

fram.  Synir Guðs komu aftur niður og minna hjól snérist.  Sjö 

snúningar, og sjö sinnum efldist hitinn.  Hinn formlausi massi 

varð þéttari og þéttari, og dýpra sökk steinninn.  Neðar og 

neðar sökk steinninn helgi allt til hjarta hins innsta elds.  Að 

þessu sinni var verkið betur unnið og afraksturinn fullkomnari.  

Við sjöunda snúninginn skilaði þriðja hjólið steininum.  Þrefalt 

formið, rósrautt ljósið og sjöfalt hið eilífa frumtak. 

Út úr hinu meira hjóli, niður úr hvelfingu himinsins, kom í 

ljós hið minna hjól sem taldist hið fjórða.  Hinn eilífi Lhas 

leit niður, og synir Guðs teygðu sig fram.  Niður að innsta 

miðpunkti dauðans vörpuðu þeir steininum helga.  Upp risu 

fagnendur Chohananna.  Vinnan hafði skipt um stig.  Út úr gröf 

hins ytra myrkurs náðu þeir í steininn, gegnsær og hreinn var 

hann nú, rósrauður og blár. 
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Snúningur fimmta hjólsins og áhrif hans á steininn gerði hann 

enn hæfari.  Gulur litblær blandaður, rauðgulur hinn innri 

eldur, þar til gulur, rósrauður og blár gáfu sína fíngerðu tóna.  

Hin fjögur hjól ásamt hinu meira unnu þannig með steininn þar 

til allir synir Guðs fögnuðu og sögðu:  „Verkinu er lokið.“ 

 

STANZA IV 

 

Í fimmta snúningi Hins mikla hjóls var ætluðum tíma náð.  

Minna hjólið, sem brást við hinum fimmta mikla snúningi, rann 

sitt skeið og fór í hvíld. 

Minni hjólin birtast og vinna einnig sín verk.  Hið mikla 

hjól safnar saman neistunum sem streyma frá þeim.  Hin fimm 

sinntu verkinu, en hin minni tvö unnu við einstök atriði.  

Steinninn hafði safnað í sig eldi, hann skein í leiftrandi logum.  

Ytri hjúpurinn varð ekki hæfur fyrr en sjötta hjólið og sjöunda 

höfðu unnið með hann í eldum sínum. 

Synir Guðs komu fram og litu á hið sjöþætta verk, og sögðu að 

það væri gott.  Steinninn var látinn einn.  Hið meira hjól 

snérist tvöföldum snúningi.  Fjórði Drottinn Hinna tólf miklu 

sá um starf hins sjöþætta elds.  „Hann er ekki réttur,“ sagði 

hann, „blandið þessum steini innan hjólsins sem hóf snúning.“ 

Drottnar hinna meiri sjö vörpuðu steininum inn í hverfandi 

hjólið.  Drottnar hinna meiri fimm og sex vörpuðu einnig sínum 

steinum þangað. 

Innan eldsins, djúpt í innsta hnettinum, þegar hið mikla hjól 

þaut um geiminn og bar með sér hina minni sjö, sameinuðust hinir 

tveir.  Hinn fjórði, fimmti og sjötti blönduðust, runnu saman 

og sameinuðust. 

Öldinni lauk og verkinu var lokið.  Stjörnurnar stóðu kyrrar.  

Hinir eilífu hrópuðu inn í innsta himinn:  „Sýnið verkið.  Dragið 

fram steinana.“  Og sjá, steinarnir voru sameinaðir í einn. 
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STANZA V 

 

Tíminn sem allar þrenndirnar höfðu beðið eftir, tíminn sem 

markaði hin hátíðlegu tímamót, rann upp innan tímamarkanna, og 

sjá, verkinu var lokið. 

Tíminn sem hóparnir sjö, allir næmir fyrir hljómi orðsins, 

leitandi að auknum mætti, höfðu beðið öldum saman, rann upp á 

örskotsstund, og sjá verkinu var lokið. 

Hinn fyrsti fagnaði, mat tímann hagstæðan, hljómaði hinn 

þrígreinda tón fram í þrefaldri endurómun.  Bergmálið náði 

markmiðinu.  Þrisvar sendi hann hljóminn.  Eirðarlaus fann Blái 

hnötturinn fyrir sveiflunum og svaraði, reis upp og hraðaði för. 

Hinn annar, með viturlegri þrásækni, heyrði hljóminn fyrsta, 

og vissi einnig að tíminn var kominn, endurómaði hljóminn með 

fjórföldum tóni.  Hinn fjórfaldi endurómur barst um allan skala 

hnattanna.  Aftur var hann ómaður.  Þrívegis var tónninn 

hljómaður og ómaði um alla himnana.  Við hina þriðju tónun barst 

svar við ákallinu.  Líflega innstilltur svaraði Hinn 

upprunalegi.  Hin blái til hins þétta svaraði og brást við 

þörfinni. 

Titrandi heyrði hnötturinn Hinn þriðja taka við tóninum, 

hljóma hann fram, fullkominn samhljómur laust eyru Varða 

eldsins. 

Lávarðar logans risu upp og gerðu sig tilbúna.  Kominn var 

tími ákvörðunar.  Hinir sjö lávarðar hnattanna sjö fylgdust með 

niðurstöðunni af athygli.  Hinn mikli Drottinn fjórða hnattarins 

beið þess sem verða myndi. 

Hið lægra var reiðubúið.  Hið efra hafði lokið sínu.  Hinn 

mikli fimmti beið þess að jöfn staða næðist fyrir samrunann.  

Grunntónninn reis.  Djúpið svaraði djúpinu.  Hinn fimmfaldi 

hljómur beið viðbragða frá þeim sem stundin var runnin upp fyrir.  

Geimurinn milli hnattanna dökknaði.  Tvær geislandi kúlur 

birtust.  Hinn þrefaldi þrjátíu og fimm, mat svo að fjarlægðin 

væri rétt, blossaði eins og slitróttur logi, og sjá, verkinu var 
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lokið.  Hinn mikli fimmti mætti hinum þriðja og fjórða.  

Millistiginu var náð.  Tími fórnarinnar, fórnar eldsins, rann 

upp, og hafði varað um eilífð.  Hinir ævarandi komu inn í tímann.  

Verðirnir hófu vinnu sína, og sjá, starfið heldur áfram. 

 

STANZA VI 

 

Inn í hinum myrka helli þreifaði hinn fjórþætti sig áfram til 

meiri víðáttu og meira ljóss.  Ekkert ljós kom að ofan, og 

drunginn vafist um allt.  Biksvart myrkrið allt umhverfis.  Allt 

inn að innstu rótum hjartans, sem sló án hlýju ljóssins, nísti 

ískuldi hins algera myrkurs. 

Yfir hellinum skein dagsljósið í öllu sínu veldi; samt sá 

hinn fjórþætti það ekki, né gat ljósið náð inn. 

Áður en dagsljósið getur birst verður að rjúfa hellinn.  Mikið 

hlýtur umbrotið að verða.  Enga hjálp er að finna í hellinum, 

og ekkert falið ljós.  Allt umhverfis hinn fjórþætta liggur 

steinhvelfingin; undir honum ógnar rót myrkursins, hins algera 

þéttleika; til hliðar og yfir, er ekkert að sjá nema hið sama. 

Hinir þríþættu Verðir vita og sjá.  Hinn fjórþætti er nú 

reiðubúinn; þéttleikinn er búinn að vinna sitt verk; starfstækið 

er tilbúið. 

Sundrunartónn trompetsins hljómar.  Blindandi er máttur hins 

komandi loga.  Dularfullur jarðskjálfti hristir hellinn; hinn 

brennandi logi eyðir blekkingunni, og sjá, verkinu er lokið. 

Burtu er drunginn og myrkrið; hellisþakið er rofið.  Ljós 

lífsins skín inn; hitinn hvetur.  Drottnarnir fylgjast með 

hvernig verkið hefst.  Hinn fjórþætti verður hinn sjöþætti.  

Söngur hinna logandi rís til alls sköpunarverksins.  Markmiðinu 

er náð. 

Starfið hefst á ný.  Sköpunin rennur sína braut, á meðan vex 

ljósið í hellinum. 
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STANZA VII 

 

Hellirinn rís í fágætri fegurð, ljómandi í öllum regnbogans 

litum.  Veggirnir tindra með himinbláum blæ, baðaðir rósrauðum 

glampa.  Blá litbrigði blandast við og allt rennur saman í 

leiftrandi ljóma. 

Í hellinum regnbogalita, í bogahvelfingunni, stendur hinn 

fimmþætti og krefst meiri ljóss.  Hann stritar eftir meiri 

útvíkkun, hann sækir fram til dagsins.  Hinn fimmþætti krefst 

þess að fá hið meira sjötta og sjöunda.  Fegurð umhverfisins 

fullnægir honum ekki.  Innri hitinn dugir til þess eins að efla 

löngunina eftir ELDI. 

Lávarðar logans horfa á; þeir syngja upphátt:  „Tíminn er 

runninn upp, tíminn sem við bíðum eftir.  Lát logann verða að 

ELDI og lát ljósið skína fram.“ 

Barátta logans inn í kristallshellinum verður enn ákafari.  

Ákall berst um frekari hjálp frá öðrum logandi sálum.  Svarið 

berst. 

Lávarður logans, Hinn aldni, Hinn máttugi drottinn eldsins, 

Blái depillinn innan hins falda demants, Hinn ungi frá örófi 

alda, aðstoðar við verkið.  Hið innra logandi ljós og hinn ytri 

bíðandi eldur – ásamt sprotanum – mætast við kristallshnöttinn 

og sjá, verkinu er lokið.  Kristallinn rofnar og skelfur. 

Sjö sinnum er verkið unnið.  Sjö átök unnin.  Sjö sinnum er 

sprotanum beitt af Lávarði logans.  Þrjár minni snertingar; 

fjórum sinnum guðleg aðstoð.  Við hina síðustu af fjórum er 

verkinu lokið og allur hellirinn rofnar.  Lýsandi eldurinn 

geislar í gegnum hina molnuðu veggi.  Hann stígur upp til 

uppsprettu sinnar.  Annar eldur blandast; annar blár neisti 

finnur sinn stað í hinni guðlegu kórónu. 

 

STANZA VIII 

 

Hinir meiri þrír, hver um sig með sín sjö minni hjól, í 
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spíralþróun, snúast innan hins ævarandi nú, og hreyfast sem 

einn.  Hinir kosmísku drottnar frá sínum háa stað, skoða 

fortíðina, stjórna nútíðinni, og íhuga komandi dag. 

Lhas hins eilífa hljóms, afurð tímans sem var, gnæfir yfir 

hið sjöþætta sjónarspil.  Innan takmörkunarhringsins hljómar 

fram orð kærleikans. 

Hinir sjöföldu Drottnar stefna fram með réttri tíðni til að 

halda verkinu áfram  Þeir hljóma fram hvern tón hins djúpa 

guðlega samhljóms.  Hver þeirra gefur sínum æðri Drottin það sem 

honum ber.  Með hátíðlegri útöndun eru formin byggð, litunum 

réttlátlega útdeilt, og loginn hið innra birtir sig með sífellt 

vaxandi ljósi. 

Lávarður hins bláa, sem safnar öllu saman innan hvelfingar 

Búddhi, hljómar fram sinn tón.  Hinir sex snúa til uppsprettu 

sinnar, og blanda sínum mismunandi litum innan hins fyrsta. 

Bláu er bætt við grænt og fljótt má sjá fullkomnun.  Tíðni 

hins þriðja er bætt við hinn eina.  Blátt blandast rauðgulu, og 

í viturlegri samblöndun þeirra sést hið stöðuga kerfi.  Við hið 

gula og rauða, hið purpuralita og hið æðsta er tíðni hins sjöunda 

samhæfð eins og hið upprunalega. 

Hver hinna sjö Drottna í sínum sjö kerfum, stilltu sig inn á 

annað karmíska tímabilið, sameina hnettina og blanda saman 

óteljandi atómum sínum. 

Formin sem þeir nota, hin minni milljón hnattsvið, orsök 

aðgreiningar og bölvun Asúranna, splundrast þegar orðið helga 

hljómar á vissum tímapunkti. 

Guðlega lífið streymir út.  Litastraumarnir bráðna saman.  

Formin eru skilin eftir, og Parabrahm stendur tilbúinn.  

Drottinn hins kosmíska þriðja mælir fram óþekkt orð.  Hið 

sjöþætta minna orð myndar hluta af stærri hljómi. 

Núið verður að tímanum sem var.  Eilífðin blandaðist inn í 

geiminn.  Orð hreyfingar hefur heyrst.  Orð kærleikans tekur 

við.  Fortíðin réði formunum.  Núið þróar lífið.  Hinn komandi 

dagur hljómar fram orð máttarins. 
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Formið fullkomnað og lífið þróað geyma þriðja leyndardóm hins 

meira hjóls.  Það er hinn duldi leyndardómur lifandi hreyfingar.  

Leyndardómurinn, týndur í núinu en þekktur af Drottni hins 

kosmíska vilja. 

 

STANZA IX 

 

Þrjátíu þúsund milljónir einda höfnuðu kallinu.  „Við 

íklæðumst ekki forminu,“ sögðu þær, „fyrr en í sjöundu stóröld.“  

Tvisvar sinnum þrjátíu þúsund milljónir hlýddu kallinu og tóku 

sér formin sem þeim höfðu verið búin. 

Uppreisnarseggirnir hlógu innra með sjálfum sér, og leituðu 

hins himneska friðar, allt til sjöundu stóraldar.  En hinir sjö 

miklu Drottnar ákölluðu hina meiri Chohana, og settust á 

rökstóla ásamt hinum eilífa Lhas hins þriðja kosmíska himins. 

Dómurinn var kunngjörður.  Dragbítarnir á hæsta hnettinum 

heyrðu hann bergmála um kerfið.  „Ekki í sjöundu stóröld mun 

tækifærið koma aftur, heldur í þeirri fjórtándu sjöundu.  Hinir 

fyrstu verða síðastir og tími mun tapast um aldir alda.“ 

Hinir hlýðnu synir hugans tengdust sonum hjartans, og þróunin 

hélt sína braut í spíralhringrás.  Synir máttarins dvöldust á 

sínum tiltekna stað, þó svo kosmískt karma neyddi fáeina til að 

slást í hóp sona hjartans. 

Á fjórtándu sjöundu stóröld munu synir hugans og hjartans, 

ummyndaðir í endalausum loga, slást í hóp sona viljans, í 

sólkerfislegri birtingu.  Þrisvar mun hjólið snúast. 

Í miðpunktinum standa Búddar athafnaorkunnar, studdir af 

Lávörðum kærleikans, og í kjölfar þeirrar tvíþættu vinnu munu 

hinir geislandi Lávarðar máttarins koma. 

Búddar sköpunar úr fortíðinni hafa komið.  Búddar kærleikans 

eru að safnast saman núna.  Búddar viljans munu við lok síðasta 

snúnings þriðja meginhjólsins leiftra fram í birtingu.  Þá 

verður endirinn fullkomnaður. 
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STANZA X 

 

Hinn fimmti tók framförum og fjölgaði sér út frá leifum hins 

fjórða.  Vötnin risu.  Allt sökk og færðist í kaf.  Hinn heilagi 

afkomandi, á sínum tiltekna stað, kom fram síðar frá hinu örugga 

sviði. 

Vatnið sjatnaði.  Fast land kom fram á vissum fjarlægum 

stöðum.  Hinn fimmti flæddi yfir hina helgu jörð, og þroskaði 

hinn lægri fimmta í fimm hópum sínum. 

Þeir þróuðust stig af stigi.  Drottnarnir á verði, þekktu 

formin sem komu fram, og gáfu hinum fjórða, sem var að dreifa 

sér, merki og hann jók hraðann.  Þegar hinn minni fimmti hafði 

komist hálfa leið og allir hinir lægri fjórir byggðu jörðina, 

risu Drottnar hins myrka ásetnings.  Þeir sögðu:  „Krafturinn 

má ekki þróast á þennan hátt.  Form og líkamar hins þriðja og 

fjórða, ásamt hinum samsvarandi fimmta, eru farnir að líkjast 

um of frumgerðinni.  Verkið hefur unnist allt of vel.“ 

Þeir byggðu önnur form.  Þeir ákölluðu kosmískan eld.  Hinar 

sjö djúpu gjár heljar gusu fram lífgefandi hjúpum.  Hinn komandi 

sjöundi rýrði öll form – hin hvítu, dökku, rauðu og hin brúnu 

blæbrigði. 

Tími eyðileggingarinnar náði um vítt svið.  Verkinu var spillt 

á sorglegan hátt.  Chohanar á æðsta staðnum horfðu á í þögn.  

Asúranir og Chaitanarnir, synir kosmískrar illsku, og höfðingjar 

myrkustu stjörnuþyrpinganna, söfnuðu saman sínum lægri 

herskörum, myrkustu afkomendum heljar.  Þeir myrkvuðu allan 

geiminn. 

*   *   *   *   * 

 

Eftir komu sendiboða himinsins ríkti friður á jörðu.  Plánetan 

riðaði og gaus eldi.  Hluti reis, hluti féll.  Formin breyttust.  

Milljónir tóku sér annað form eða stigu upp til hins tiltekna 

biðstaðar.  Þeir biðu þess að tími þeirra til framfara kæmi 

aftur. 
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*   *   *   *   * 

 

Hinn þriðji öndverður bjó til ófreskjur, stór villidýr og ill 

form.   Þau skriðu um yfirborð hnattarins. 

Hinn vatnskenndi fjórði bjó til á sviði vatnsins, skriðdýr og 

afkvæmi með illt orð á sér, afsprengi þeirra karma.  Vötnin komu 

og sópuðu burtu forfeðrum hinna vatnskenndu afkvæma. 

Hinn aðgreinandi fimmti byggði á hlutlæga sviðinu hin 

hlutkenndu form hugsana.  Þeim var varpað fram.  Þau byggðu hinn 

lægri fjóra, og byrgðu fyrir ljós dagsins líkt og svart og illt 

ský.  Hinn æðri þrír var falinn. 

 

*   *   *   *   * 

Stríðið á plánetunni hafði verið háð.  Báðar fylkingar stigu 

niður til heljar.  Þá kom sigurvegari formsins.  Hann beitti 

hinum heilaga eldi og hreinsaði hin hlutlægu svið.  Eldur eyddi 

löndum á tíma hinna lægri sex. 

Þegar Hinn sjötti kom fram hafði landið breyst.  Yfirborð 

hnattarins snérist í gegnum annað tímabil.  Menn hins æðra fimm 

náðu valdi yfir hinum lægri þrem.  Starfið færðist yfir á sviðið 

þar sem Pílagrímurinn stóð.  Lægri þríhyrningurinn innan árunnar 

varð að miðstöð hins kosmíska ósamræmis. 

 

STANZA XI 

 

Hjól lífsins snýst inn í hjóli hins ytra forms. 

Efni Fóhats dreifist um og eldur þess herðir öll form.  

Ósýnilegt hjólið snýst hratt innan hinna hægari ytri umbúða, þar 

til það slítur hinu ytra formi. 

Hinir fjörutíu og níu eldar brenna í innri orkustöðinni.  

Hinir þrjátíu og fimm hreyfanlegu eldlegu hringiður dreifast 

umhverfis yfirborðið.  Milli þeirra berast hinir margvíslega 

litu logar eftir ákveðnu ferli. 
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Hinir miklu þríhyrningar með réttu skipulagi, fela í sér 

leyndardóm hjóls lífsins.  Kosmíski eldurinn geislar eins og 

fyrir er lagt frá öðrum hnettinum, undir stjórn Stjórnanda hins 

blandandi geisla.  Ýmsar gráður herflokka hins þriðja hnattar 

sem snýst umhverfis, afmarka hinar minni þrenndir. 

Hjól lífsins snýst enn innan formsins.  Tívar hins fjórða 

tengja hina þrjátíu og fimm og blanda þeim við hina miðlægu 

fjörutíu og níu.  Þeir vinna fyrir ofan og leitast við að sameina 

heildina.  Þeir sem snúast í sínum óteljandi formum innan hinna 

minni hjóla stefna upp á við.  Öll heildin er eitt, en á lægri 

sviðunum sjást aðeins form.  Í sínum margvíslegu aðgreiningum 

virðast þeir fleiri en hægt er að gera sér grein fyrir. 

Hinir mörgu dreifast.  Form eru byggð, verða of ósveigjanleg, 

lífið brýtur þau, og eru síðan endurbyggð.  Hinir fáu snúast, 

halda hinum mörgu í hita hreyfingarinnar.  Hinn eini hefur allt 

í sér, og flytur allt frá hinni miklu virkni inn í hjarta hins 

kosmíska friðar. 

 

STANZA XII 

 

Hinir blessuðu dylja þrígreint eðli sitt, en birta sinn 

þrígreinda kjarna með hinum þrem miklu atómhópum.  Atómin eru 

þrjú og þríþætt útgeislun þeirra. 

Innri kjarni eldsins dylst og greinist aðeins með útgeislun 

og því sem geislar.  Aðeins eftir að loginn deyr út og hitinn 

finnst ekki lengur er unnt að þekkja eldinn. 

 

STANZA XIII 

 

Í gegnum fjólubláa sviðið sem umvefur himnana fer hinn 

dökkpurpurarauði hnöttur.  Hann fer í gegn en hverfur ekki aftur.  

Hann umvefst bláu.  Þrisvar umvefur hið bláa, og þegar tíminn 

er liðinn og purpuraliturinn hefur dofnað og blandast í rós-

rauðan, er leiðin farin á ný. 
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Þrír eru hinir miklu litir á tímaskeiðinu sem telst hið 

fjórða, fjólublár, blár og rósrauður, með grunnlitnum purpura í 

snúningi. 

Fjórir eru minni litirnir í tímabili dómgreindarinnar þar sem 

snúningurinn á sér stað.  Snúningurinn er kominn að miðjunni og 

lítið eitt lengra.  Gult er sviðið sem koma mun, rauðgult er 

skýið sem hylur, og grænt til lífgunar.  Samt er tíminn ekki enn 

runninn upp. 

Margir eldar á snúningi; margar umferðir, en aðeins þegar 

andstæðulitirnir þekkja uppsprettu sína, og heildin lagar sig 

að hinum sjö, er fullkomnun náð.  Þá mun hver litur sjást í 

réttri stillingu, og snúningshreyfingin hættir. 
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FYRSTI HLUTI 

 

KYNNING Á NOKKRUM FRUMATRIÐUM 

 

I.  Eldur í stórheimi. 

II.  Eldur í smáheimi. 

III.  Eldur í raunbirtingu. 

Tilgangur okkar með þessum fáu athugasemdum í byrjun er að leggja grundvöll að „Fræðiriti 

um kosmíska elda,“ og taka viðfangsefnið eld til athugunar bæði stórheimslega og smáheimslega 

séð, og fjalla um hann með því móti frá sjónarmiði sólkerfisins og mannsins.  Það krefst nokkurs 

fræðilegs undirbúnings, en það efni getur virst nokkuð torskilið og flókið við fyrsta lestur.  Þegar 

á líður getur það þó reynst fræðandi og skýrandi sé það gaumgæft og íhugað vandlega, og þegar 

hugurinn hefur kynnt sér efnið nokkuð ítarlega er hugsanlegt að hægt sé að líta á það sem rökrétta 

tilgátu um eðli og uppruna orku.  Við höfum á öðrum stað, í annarri bók, fjallað lítillega um þetta 

efni, en við viljum nú taka það aftur fyrir og útskýra það nánar og leggja með því móti víðtækan 

grunn að uppbyggingu þekkingar á þessu sviði, og gefa einnig almennt ágrip sem mun gefa til 

kynna umfang og afmörkun efnisins. 

Við skulum því líta fyrst á efnið frá stórheimslegu sjónarmiði og rekja síðan hliðstæður 

smáheimsins eða mannsins. 

 

I.  ELDUR Í STÓRHEIMI. 

 

Eldur er í eðli sínu þrígreindur, en þegar hann er í birtingu kemur hann fram á fimmgreindan 

hátt.  Hægt er þá að skilgreina hann á eftirfarandi hátt: 

1. Viðnámseldur, eða innri lífgefandi eldur.  Þessi eldur lífgar og örvar hið hlutlæga sólkerfi.  

Hann er kúndalíni-eldur Logossins í heild sinni, þegar hann er í fullri sólkerfislegri virkni. 

2. Sólareldur, eða kosmískur hugareldur.  Hann er sá hluti kosmíska hugarsviðsins sem lífgar 

huglíkama Logossins.  Líta má á þennan eld sem samheild allra hugarneistanna, elda 

huglíkamanna og hinn lífgefandi eðlisþátt allra eininga mannkynsins á þróunarbrautinni í 

heimunum þrem. 



42 
 

3. Rafmagnseldur, eða hinn guðlegi logi Logossins.  Þessi logi er einkennistákn Logossins 

okkar, og hann er það sem greinir hann frá öllum öðrum logosum; þessi eldur er ráðandi 

einkenni hans og tákn um stöðu hans í hinni kosmísku þróun. 

Hinum þrígreinda eldi má lýsa með hugtökum geislanna á eftirfarandi hátt: 

Í fyrsta lagi er um að ræða lífgandi elda sólkerfisins, sem eru eldar hins upphaflega frumgeisla 

virks vitsmunaefnis; þeir mynda orku Brahma, þriðja guðlega eðlisþáttarins.  Næst má telja elda 

hins guðlega geisla kærleika-visku, geisla vitsmunalegs kærleika sem myndar orku Vishnu 

þáttarins, annars guðlega eðlisþáttarins.1  Að lokum nefnum við elda kosmíska hugarsviðsins sem 

eru eldar hins kosmíska geisla viljans.  Hægt er að lýsa þeim sem geislum hins vitsmunalega vilja, 

og þeir eru birting á fyrsta guðlega eðlisþættinum, þætti Mahadeva.2  Það eru því þrír kosmískir 

geislar í birtingu: 

Geisli vitsmunalegrar virkni.  Þetta er geisli sýnilegrar dýrðar og er á hærra þróunarstigi en 

hinir tveir, þar sem hann er niðurstaða fyrra stórtímabils (mahakalpa), eða fyrra sólkerfis.3 Hann 

                         
1 „Það sem allt hverfur inn í, vishanti, er Vishnu; sá sem hylur, hjúpar, umlykur og tekur allt að sér er Brahma; sá sem sefur 

og blundar í öllu er Shiva.  Shiva sefur og dylst í öllu alls staðar sem samhengið, tengslin, það er frumeðli löngunar.  Vrinite táknar 
hjúpinn, hjúpunina, afmörkun hinna takmarkandi tengsla eða yfirborðið, og þannig mótunina eða sköpun (allra forma); það er athöfn 
sem Brahma ríkir yfir.  Vishanti sarvani merkir að allir hlutir hverfa inn í Það og Það inn í allt, þannig er sjálfið, tengt vitsmunum 
og Vishnu.  Samheild alls þessa er Maha-Vishnu. 

„Maha-Vishnu, yfirdrottnandi alls þessa heimskerfis, er lýst sem Íshvara, hinum hvíta, fjórarma, skreyttum kuðungnum, 
kringlunni, veldissprotanum, skógarblómakransinum og kanstubha-gimsteininum, skínandi, klæddum gulu og bláu, óendanlegum 
og ævarandi í formi, án eiginleika, en er samt ídveljandi líf og grunnur allra eiginleika.  Hér merkir nafnið Íshvara stjórnina; hinir 
fjórir armar hinar fjórar athafnir vitsmunanna, o.s.frv.; hin hvíta geisladýrð er uppljómun allra hluta; shankha, kuðungur eða skel 
merkir öll hljóð, og chakra, hjól eða kringla, allan tíma, á milli þeirra er samband; gada, veldissprotinn sem snýst, er spíral-framrás 
heimsins og lótusblómið er sú fylking í heild sinni; vana-mala, krans skógarblómanna, táknar hvernig allir hlutir eru samtengdir í 
einingu og nauðsyn; nila-pit-ambara, hin bláu og gulu klæði eru myrkur og ljós; kanstubha gimsteinninn merkir órjúfanleg tengsl 
við allt; nirguna, án eiginleika, sýnir tilvist eðlis neitunar; en saguna, allir eiginleikar, gefur til kynna nafn og form.  Gangur heimsins 
(eins og hann birtist í okkar heimskerfi) er afleiðing af hugmynd Maha-Vishnu.“ — Pranava-Vada, bls. 72-74, 94-95. 

 
2 Mahadeva merkir bókstaflega „hinn mikli tívi.“  Heitið er oft haft um fyrstu persónu hinnar raunbirtu Þrenningar, Shiva, 

Eyðandann, Skaparann. 

 
3 „Einn dagur hins óralanga lífs Brahma er nefndur kalpa; kalpa er sá tími sem líður frá því að allar pláneturnar mynda samstöðu 

á sjóndeildarhring Lanka, á fyrstu gráðu hrútsmerkisins, þar til önnur slík samstaða verður.  Kalpa nær yfir ríkistíma fjórtán manúa 
og tímann á milli hvers manús.  Lengdin á stjórnartíma hvers manús er sjötíu og ein stóröld (maha-yuga), hver stóröld samanstendur 
af fjórum stórtímabilum (yuga), þær nefnast krita, treta, dwapara og kali og hlutfallsleg lengd þeirra er 4, 3, 2 og 1. 

Fjöldi stjörnuára í fyrrgreindum tímabilum eru sem hér segir: 
 
 Jarðarár 
360 dagar í ævi manns telja eitt ár........ 1 
Krita-stórtímabilið nær yfir............... 1.728.000 
Tetra-stórtímabilið nær yfir............... 1.296.000 
Dwapara-stórtímabilið nær yfir............. 864.000 
Kali-stórtímabilið nær yfir................ 432.000 
Samtala ofangreindra fjögurra stórtímabila mynda eina stóröld (maha-yuga)............. 4.320.000 
Sjötíu og ein slík stóröld tekur yfir stjórnatíma eins manús..................... 306.720.000 
Ríkistímabil 14 manúa ná yfir 994 stóraldir 4.294.080.000 
Bætið við millitímanum á milli hvers manús sem til samans telja 6 stóraldir eða....... 25.920.000 
Samtala þessara ríkistímabila og millitímabila 14 manúa eru 1.000 stóraldir, sem til samans mynda eina kalpa, 
þ.e. einn dag Brahma....................... 4.320.000.000 
Þar sem ein nótt Brahma tekur jafn langantíma, þá er einn dagur og nótt Brahma...... 8.640.000.000 
360 slíkir dagar og nætur Brahma gera eitt ár Brahma, eða............................. 3.110.400.000.000 
100 slík ár gera heilt æviskeið Brahma þ.e. Stór-Kalpa............................ 311.040.000.000.000 
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geymir í sér grunntíðni núverandi sólkerfis og myndar hinn mikla innri eld þess, lífgar og örvar 

alla heildina og streymir frá miðpunktinum til ystu endimarka.  Hann er orsök snúningshreyfingar 

og þar af leiðandi hnattlögunar alls sem til er.   

Geisli vitsmunalegs kærleika.  Þessi geisli felur í sér hæstu sveiflutíðnina sem Sólarlogosinn 

eða Guð okkar er fær um að birta í þessu núverandi sólkerfi.  Hann er ekki enn búinn að ná 

nægilegri sveiflutíðni né heldur hámarki virkni sinnar.  Hann er undirstaða spíral-hringhreyfingar 

hins guðlega líkama, og á sama hátt og lögmál hagkvæmni er lögmálið sem ræður hinum innri 

eldum sólkerfisins, er hið kosmíska lögmál aðlöðunar og fráhrindingar grunnlögmál þessa guðlega 

geisla. 

Geisli vitsmunalegs vilja.  Lítið er enn hægt að segja um þennan geisla.  Hann er geisli hins 

kosmíska hugar og er samstiga geisla kosmísks kærleika í þróuninni, en sem stendur er sveiflutíðni 

hans hægari og þróun hans seinni.  Þetta er svo með vilja og ásetningi og orsakast af grundvallandi 

ásetningi og eigin vali Sólarlogossins, sem leitast við á sínu háa sviði (alveg eins og spegilmyndir 

hans, synir mannanna) að öðlast jafnari þroska.  Hann einbeitir sér því að þroskun á kosmískum 

kærleika á þessu stórtímabili. 

Þessum geisla ræður lögmál samfjöllunar og er um leið frumorsök hinnar sólkerfislegu 

hreyfingar sem best má lýsa með orðunum: framskrið í geimnum eða stöðug hreyfing fram á við.  

Það er lítið hægt að staðhæfa um þennan geisla og birtingu hans.  Hann ræður hreyfingum alls 

takmörkunarhringsins í tengslum við kosmískan miðpunkt hans.4 

Skýringarmyndin á blaðsíðu (42) kann að skýra ofangreindar hugmyndir nokkuð. 

Líta má á þessar þrjár birtingar guðlegs Lífs sem tjáningu raunveruleikans sem kemur fram á 

eftirfarandi þrígreindan hátt: 

1. Hinn hlutlægi alheimur, eða hlutveruleikinn. 

2. Hinir óhlutlægu heimar eða form. 

                         
 
Mr. Davis hefur sýnt fram á, í grein sinni í Asiatic Researches, að þessar tölur eru ekki hugarburður heldur byggðar á 

stjörnufræðilegum grunni; það styðst ennfremur við jarðfræðirannsóknir og útreikninga Dr. Hunts, fyrrum forseta 
Mannfræðifélagsins, og einnig að sumu leyti við rannsóknir sem prófessor Huxley hefur gert. 

Tímabilið sem ein stór-kalpa nær yfir virðist ógnarlangt, en við erum samt fullvissuð um að þúsundir og þúsundir milljóna 
slíkra stór-kalpa hafi liðið, og eins margar séu enn ókomnar. (Sjá Brahma-Vaivarta og Bhavishyre Puranas og Linga Purana, kafli 
171, vers 107 og áfram).  Með venjulegum orðum merkir þetta að fortíðin sé óendanleg og hin ókomna framtíð sé jafn óendanleg.  
Alheimurinn er myndaður, leystur upp og myndaður aftur í samfelldri runu, (Bhagavat-gita, VIII, 19).“ — The Theosophist, 7. 
bindi, bls. 115. 

 
4 Í dulfræðiritum er hugtakið „takmörkunarhringur“ notað til að tákna ystu mörk áhrifasviðs einhvers lífkrafts.  Það er notað 

jöfnum höndum um öll atóm, hin efnislegu atóm eðlis- og efnafræðinnar, manninn og plánetuna sem atóm og allt til hins mikla 
atóms sólkerfis.  Takmörkunarhringur venjulegs manns er hið hnattlaga form huglíkama hans, sem nær talsvert út fyrir 
efnislíkaminn, og gerir honum kleift að starfa á lægri stigum hugarsviðsins. 
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3. Hinn andlegi eðlisþáttur sem er að finna í hjartastað alls sem er.5 

 

Innri eldarnir, sem lífga og örva, birta sig með tvennum hætti: 

1. Dulinn eða óvirkur eldur.  Hann er ástæða snúningshreyfingar og orsök hinnar hnattlöguðu 

og samhangandi birtingar allrar tilverunnar, frá hinu logoíska atómi, takmörkunarhring 

sólkerfisins, allt til hins örsmáa atóms efnafræðinnar. 

2. Virkur eldur.  Afleiðing hans er virkni og framför hinnar efnislegu þróunar.   

Á hæsta sviðinu er samfjöllun þessara þriggja þátta (virks elds, dulins elds og hins upprunalega 

efnis sem þeir lífga) þekkt undir nafninu „eldhafið.“  Fyrsta aðgreining hins upprunalega frum-

efnis er akasha.  Akasha í raunbirtingu kemur fram sem fóhat, eða guðleg orka, og fóhat-orkan á 

hinum mismunandi sviðum er þekkt undir nöfnunum: ljósvaki, loft, eldur, vatn, rafmagn, ether,  

                         
5  
1.  Frumgeislinn er geisli og beint útstreymi Hinnar heilögu ferndar. S.D. I, 115, 116. 
Hin heilaga fernd er: 

Eining 
a.  Faðir..... Mahadeva.... 1.Logosinn..... Vilji..... Andi 

Tvígreining 
b.  Sonur..... Vishnu...... 2.Logosinn..... Kærleikur-viska 

Þrennd 
c.  Móðir..... Brahma...... 3.Logosinn..... Vitsmunaleg virkni 

Hin heilaga fernd 
d.  Sameinuð raunbirting hinna þriggja — Stórheimurinn. 

 
2.  Hin raunbirta fernd og byggjendurnir sjö koma frá Móðurinni. — S.D. I, 402. 

A.  Hinir sjö byggjendur eru nefndir Manasaputras, hinir hugumbornu synir Brahma, þriðji meginþátturinn. S.D. III, 540. 
B.  Þeir koma í raunbirtingu til að þroska annan meginþáttinn. S.D. I, 108. 
C.  Aðferðin sem þeir nota er hlutlægni. 

3.  Hinar endurvöktu orkutegundir birtust í geimnum. 
A.  Þær eru hin hulda samfjöllun. S.D. I, 362. 
B.  Þær eru samheild allrar raunbirtingar. S.D. I, 470 
c.  Þær eru eldri en alheimurinn. S.D. I, 152, 470. 
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prana ásamt fleirum í svipuðum dúr.6,7 ,8)  Hún er samheild alls þess sem er virkt, lífgað eða örvað 

og alls þess sem varðar aðlögun forms að þörfum hins innri lífsloga. 

Það gæti verið gagnlegt að minnast á að segulmagn er áhrif frá hinum guðlega geisla í birtingu 

á sama hátt og rafmagn er hin raunbirtu áhrif hins upprunalega frumgeisla virkra vitsmuna.  

Gagnlegt er að íhuga þetta atriði, því í því felst dulinn leyndardómur. 

Eldar hugarsviðsins birtast einnig á tvígreindan hátt: 

1. Sem eldur hugans, og er þannig forsenda allrar tjáningar og myndar á vissan dulfræðilegan 

hátt samheild allrar tilveru.  Hann veitir sambandið milli lífs og forms, milli anda og efnis, 

og er grundvöllur vitundar. 

2. Sem formgervisverur eldsins, eða samheild hinnar virku hugartjáningar sem tjáir sig með 

tilstilli þeirra vera sem eru í innsta eðli sínu sjálfur eldurinn. 

 

                         
6  
Akasha.  Skilgreining.......................... S.D. II, 538 

Það er samfjöllun ethers...................... S.D. I, 353, 354 
Það er frumkjarni ethers...................... S.D. I, 366 
Það er hinn upphaflegi ether.................. S.D. I, 585 
Það er þriðji Logosinn í raunbirtingu......... S.D. I, 377 

 
7 H.P.B. skilgreinir akasha á eftirfarandi hátt:  S.D. II, 538.  „Akasha, astral ljósið, má skilgreina í fáeinum orðum:  Það er hin 

alheimslega sál, mót alheimsins, hin dulda kynngi sem fæðir af sér allt sem til er með aðskilnaði eða sundurgreiningu.  Í 
dulfræðibókum er það nefnt með ýmsum nöfnum, og það gæti komið að gagni að telja upp nokkur þeirra hér:  Til er eitt alheimslegt 
frumefni með tilbrigðum. 

    Samfellt. 
1.  Óaðgreint kosmískt efni. 
2.  Upphaflegur ether. 
3.  Upphafleg raffræðileg vera. 
4.  Akasha. 
5.  Yfir-astralljós. 
6.  Eldhöggormur. 
7.  Mulaprakriti. 
8.  Efni eldra en sköpunin. 
    Aðgreint. 
1.  Astralljós. 
2.  Eldhaf. 
3.  Rafmagn. 
4.  Prakriti. 
5.  Atómískt efni. 
6.  Höggormur hins illa. 
7.  Ether í fjórgreiningu sem loft, eldur, vatn, jörð.“ 

 
8 Fóhat er guðleg hugsun eða orka (shakti) eins og hún birtist á öllum sviðum heimsins.  Hún er samspil anda og efnis.  Hin 

sjö tilbrigði fóhats eru: 
1.  Heimur guðlegs lífs........... Adi .........  Eldhafið. 
2.  Heimur mónadlífs.............. Anupadaka.... Akasha. 
3.  Heimur anda................... Atma......... Aether. 
4.  Heimur innsæis................ Buddhi....... Loft. 
5.  Heimur hugsana................ Mental....... Eldur. 
6.  Heimur langana................ Astral....... Astralljós. 
7.  Heimur þéttleika.............. Þétt efni.... Ether. 
S.D. I, 105, 134, 135, 136. 
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Þessir tveir tvígreindu tjáningarmátar mynda hina fjóra nauðsynlegu þætti í hinni logoísku 

fernd,9 eða lægra eðli Logossins þegar litið er á raunbirtingu hans frá einu innræðu sjónarmiði; frá 

útræðu sjónarmiðið eru þeir samheild hinnar logoísku ferndar að viðbættum fimmta 

eðlisþættinum, kosmískum huga. 

Hinn guðlegi neisti birtir sig ekki enn á tvígreindan hátt (eins og hinir eldarnir tveir), 

framþróunin ein mun þó leiða í ljós það sem liggur dulið á framtíðar tímaskeiði.  Þessi þriðji eldur, 

ásamt hinum tveim, myndar hina nauðsynlegu fimm þætti í þróun og þroska Logossins, og með 

fullkominni blöndun hans við hina eldana tvo, eftir því sem rás þróunarinnar heldur áfram, má sjá 

markmið hins logoíska árangurs á þessu stórtímabili eða núverandi sólkerfistímabili.  Þegar 

frumgeisli vitsmunalegrar virkni, guðlegi geisli vitsmunalegs kærleika og hinn þriðji kosmíski 

vitsmunageisli munu mætast, blandast, renna saman og blossa fram, mun Logosinn taka fimmtu 

vígsluna og ljúka þar með einu af tímabilum sínum.  Þegar hinar þrjár tegundir hreyfingar, 

snúningshreyfing, spíral hringhreyfing og framskrið, vinna saman í fullkominni samfjöllun, þá er 

hinni þráðu sveiflutíðni náð.  Þegar lögmálin þrjú, lögmál hagkvæmni, aðlöðunar og samfjöllunar, 

starfa í nákvæmri samstillingu hvert við annað, þá mun náttúran birta á fullkominn hátt hina 

nauðsynlegu virkni og hina réttu aðlögun efnisformsins að hinum ídveljandi anda, efnisins að 

lífinu og vitundarinnar að starfstækjum sínum. 

 

II.  ELDUR Í SMÁHEIMI 

Við skulum nú skoða í stuttu máli hliðstæðuna milli hinnar stærri heildar og einingarinnar, 

mannsins, og setja síðan viðfangsefni okkar fram í smáatriðum og athuga hvernig hyggilegt er að 

skipta því. 

Eldur í smáheimi er einnig í eðli sínu þrígreindur en fimmgreindur í birtingu. 

1.  Um er að ræða hinn innri lífgandi eld, sem samsvarar viðnámseldinum.  Hann er samheild 

kúndalíni-elds einstaklinganna; hann lífgar líkamsbygginguna og birtist einnig á tvígreindan hátt: 

Í fyrsta lagi sem dulinn hiti, sem er grundvöllur lífs hinnar hnattlöguðu frumu eða atóms, og 

snúningshreyfingarinnar sem er samstillt öllum öðrum frumum. 

Í öðru lagi sem virkur hiti eða prana; hann lífgar allt og er drifkraftur formsins á braut 

þróunarinnar.  Hann birtist í hinum fjórum etherísku sviðsstigum og hinu loftkennda ástandi.  Hér 

er að finna samsvörun á efnissviðinu hvað manninn varðar við Akasha og fimmgreinda birtingu 

þess á hinum sólkerfislegu sviðum. 

                         
9 Ferndin er samsett af lægri eðlisþáttunum fjórum og hjúpunum sem þeir nota til að birta sig sem eina samfellda heild.  

Heilleika heildarinnar er viðhaldið af líforku hinnar ídveljandi veru. 
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Þessi eldur myndar grunntíðni litla kerfisins þar sem mónadinn eða andi mannsins er logos, og 

hann heldur persónuleikanum eða hinum lægri manni í hlutlægri birtingu og gerir með því hinni 

andlegu einingu kleift að ná sambandi við svið hins þéttasta efnis.  Hann samsvarar geisla 

vitsmunalegrar virkni og er undir yfirráðum einnar undirgreinar lögmáls hagkvæmninnar, lögmáls 

aðlögunar í tíma. 

2.  Næst er um að ræða eld eða neista hugans sem er samsvörunin í manninum við sólareldinn.  

Hann myndar hina sjálfsmeðvituðu einingu eða sálina.  Lögmál aðlöðunar ræður þessum eldi 

hugans alveg eins og æðri hliðstæðu hans.  Við munum fjalla nánar um þetta efni síðar.  Þessi 

neisti hugans í manninum raunbirtist sem spíralhreyfing síendurtekinnar virkni og leiðir til 

útþenslu og um síðir til afturhvarfs til miðpunkts kerfisins eða mónadsins — uppruna og takmarks 

jivans, eða mannverunnar, í hringrás endurholdgananna.  Þessi eldur birtist á tvígreindan hátt alveg 

eins og í stórheiminum. 

Hann birtist sem sá vitsmunalegi vilji sem tengir mónadinn eða andann við lægsta snertipunkt 

sinn, persónuleikann starfandi í efnislegu starfstæki. 

Hann birtist einnig, þó enn á ófullkominn hátt, sem lífgandi þáttur hugformanna sem 

hugsandinn býr til.  Ennþá er ekki hægt að segja að miðpunktur vitundarinnar, hugsandinn eða 

sjálfið, skapi nema tiltölulega fá hugform.  Fáir eru enn í svo náinni snertingu við æðra sjálf sitt 

eða sál, að þeir geti byggt form úr efni hugarsviðsins, þannig að með sanni má segja að það sé 

tjáning hugsunar, tilgans eða löngunar sálarinnar að starfi í gegnum efnisheilann.  Um flest 

hugform sem nú eru á sveimi má segja, að þau eru samsafn efnis sem mótað er í form með aðstoð 

kama-manas (löngunar með votti af huga sem framkallar þannig blöndu af geðrænu og hugrænu 

efni, aðallega geðrænu), og að mestu orðin til vegna ósjálfráðrar virkni formgervisvera. 

Þessi tvígreindu tjáningarform eru: 

1. Virkur eldur eða prana.  Dulinn eldur eða líkamshiti. 

2. Hugarorka í huglíkamanum.  Hrein hugræn hugform, lífguð með sjálfmynduðum eldi, eða 

fimmta eðlisþættinum, og eru því hluti af sviði eða stjórnkerfi mónadsins. 

 

Þessar birtingar eldsins mynda innræða fernd sem ásamt fimmta þættinum, hinum guðlega 

neista vitsmunalegs vilja, mun mynda hina fimm þætti mónadískrar birtingar — birtingar sem í 

þessu sambandi merkir hreina óhlutlæga birtingu sem hvorki er algerlega andleg né algerlega 

efnisleg. 

3.  Að síðustu er um að ræða hinn guðlega mónadíska loga.  Hann felur í sér hæstu tíðnina sem 

mónadinn er fær um að tjá, stjórnast af lögmáli samfjöllunar og er orsök framhreyfingar 

mannsins eða vitundareiningarinnar á þróunarbrautinni. 
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Í fyllingu tímans kemur að samrunanum eða enda raunbirtingarinnar og (frá sjónarmiði 

mónadsins) að lokum hins mikla tímaskeiðs eða manvantara.  Hvers verðum við þá vísari?  

Samruni hinna þriggja kosmísku meginelda er til marks um logoíska fullkomnun í stórheiminum, 

alveg á sama hátt er samruni elda smáheimsins til marks um fullkomnun á æðsta markmiði 

mannsins á þessu tímaskeiði. 

Þegar dulinn eldur persónuleikans eða lægra sjálfsins blandast eldi hugans eða æðri sjálfsins 

og rennur að lokum saman við hinn guðlega loga, tekur maðurinn fimmtu vígsluna í þessu sólkerfi 

og hefur lokið einu að sínum stóru tímaskeiðum.10  Þegar hinir þrír blossa fram sem einn eldur, 

næst lausn frá efninu eða efnislegu formi.  Efnið hefur verið aðlagað andanum á réttan hátt, og um 

síðir losnar hið ídveljandi líf úr hjúpum sínum sem nú mynda aðeins rás til lausnar. 

 

III.  ELDUR Í RAUNBIRTINGU. 

Þegar við nú höldum áfram athugun okkar á eldunum sem viðhalda efnislegri virkni hins 

sýnilega sólkerfis og hins sýnilega manns, eru orsök framþróunarinnar og grundvöllur allrar 

hlutlægrar blómgunar, þá er nauðsynlegt að gefa því gaum að þeir birtast sem samheild hins 

lífgandi lífs sólkerfis, plánetu, allrar líkamsbyggingar hins virka og starfandi manns á efnissviðinu 

og efnisatóms. 

Í stórum dráttum getum við sagt að fyrsti eldurinn fáist algerlega við: 

a.  Virkni efnisins. 

b.  Snúningshreyfingu efnisins. 

c.  Þróun efnisins með tilstilli mótstöðu, samkvæmt lögmáli hagkvæmni.  H.P.B. minnist á 

þetta í The Secret Doctrine.11 

Annar eldurinn, sá sem á uppruna sinn á kosmíska hugarsviðinu, fæst við: 

 

a.  Að tjá þróun hugans eða manas-þáttarins. 

                         
10 Hugtökin „lægra sjálfið“, „æðra sjálfið“ og „guðlega sjálfið“ valda oft nokkrum ruglingi þar til neminn öðlast skilning á 

ýmsum samheitum þeirra.  Eftirfarandi tafla getur reynst gagnleg: 
Faðir................... Sonur................... Móðir 
Andi.................... Sál..................... Líkami 
Líf....................... Vitund.................. Form 
Mónad................... Sál..................... Persóna 
Guðlegt sjálf........... Æðra sjálf.............. Lægra sjálf 
Andi.................... Séreðli................. Persónulegt sjálf 
Eindin.................. Þrenndin................ Ferndin 
Mónad................... Sólarengill............. Tungljöfrar 

 
11 Sjá S.D. I, 169, 562, 567, 569; II, 258, 390, 547, 551, 552. 
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b.  Að lífga sálina. 

c.  Þróunartjáningu sálarinnar eins og hún kemur fram í formi þess torskilda þáttar sem veldur 

samfjöllun efnisins.  Þegar þessi tvö renna saman með tilstilli þessa virka mögnunarþáttar, 

birtist það sem nefnt er vitund.12  Eftir því sem samruninn verður meiri og samfjöllun 

eldanna fyllri, verður þessi raunbirta heild, sem að okkar mati er meðvituð tilvera, æ 

fullkomnari. 

d.  Starfsemi þessa elds samkvæmt lögmáli aðlöðunar. 

e.  Afleiðinguna sem fylgir í kjölfarið í spíralhreyfingunni, sem við nefnum sólkerfisþróun 

innan sólkerfisins, en er frá kosmísku sjónarmiði nálgun okkar kerfis að miðpunkti sínum.  

Þetta verður að skoða með tilliti til tímans.13 

Þriðji eldurinn fæst við: 

a.  Þróun andans. 

Á þessu stigi er nánast ekkert hægt að segja um þessa þróun.  Enn er aðeins hægt að tjá þróun 

andans með hugtökum sem tengjast þróun efnisins, og andlegan þróunarárangur er aðeins 

hægt að meta að einhverju leyti með hæfni starfstækisins og hentugleika hjúpsins, líkamans 

eða formsins.  Hér er við hæfi að skjóta inn aðvörun: 

Á sama hátt og ekki er mögulegt fyrir efnislegt starfstæki á efnissviðinu að birta fullkomlega 

heildarþróunarárangur sálarinnar eða æðra sjálfsins, þannig er heldur ekki mögulegt jafnvel 

fyrir sálina að skynja og tjá eiginleika andans.  Þar af leiðir algjöra vanhæfni mennskrar 

vitundar til að meta með réttum hætti líf andans eða mónadsins. 

b.  Starfsemi hins guðlega loga samkvæmt lögmáli samfjöllunar — en það er almennt hugtak 

sem síðar meir mun koma í ljós að felur í sér hin lögmálin tvö sem undirgreinar. 

c.  Afleiðingarnar sem fylgja í kjölfarið á stigvaxandi hreyfingu fram á við — hverfihreyfingu, 

háttbundinni og framsækinni. 

                         
12 Í bókinni Study of Consciousness segir Frú Besant (bls. 37):  „Vitund, í hinum æðsta skilningi orðsins, er hinn eini 

raunveruleiki; af því leiðir að allur raunveruleiki, hvar sem hann finnst, er afleiddur af vitund.  Því er allt það til sem er hugsað.  Við 
nefnum þá vitund 'algjöra' vitund sem innifelur allt, bókstaflega allt, bæði 'möguleika' og „raunveruleika“ — raunveruleiki telst vera 
það sem einhver aðgreind vera álítur að sé til í tíma og rúmi, og möguleiki allt það sem ekki er svo álitið á hvaða tíma sem er eða 
hvaða stað sem er í rúminu.  Hún er allt, eilíf og óendanleg, hin óhagganlega vitund, sem hugsar tíma og rúm og öll form sem þar 
eru tengd tíma og staðsett á vissum stað, Hin alheimslega vitund, Hin eina sem Hindúar nefna Saguna Brahman — Hið eilífa gætt 
eiginleikum — Pratjag-Atma — Hið innra sjálf; nefnt Hormuzd af Parsíum og Allah af Múslimum.  Vitund sem bundin er vissu 
tímaskeiði, löngu eða stuttu, rúmi, víðtæku eða takmörkuðu, er einstaklingsvitund, vitund lífveru, Drottins margra alheima, alheims 
eða hluta alheims, hans hluta og því alheims fyrir honum — þessi hugtök eru breytileg eftir mætti vitundarinnar; það er jafn mikið 
af hugsun alheimsins sem aðgreind vitund getur hugsað fullkomlega, þ.e. sá hluti sem hún getur yfirfært sinn raunveruleika yfir á, 
og getur hugsað sér að sé til á svipaðan hátt og hún er til, það er alheimur hennar.“ 

 
13 Alheimsleg vitund, sem kemur fram sem vitund í tíma og rúmi, eins og Frú Besant greinir frá, felur í sér allar tegundir 

athafna.  Þróun hennar fer eftir spíralrás frá sjónarmiði kosmískrar þróunar, en hún kann að þróast með snúningshreyfingu frá 
sjónarmiði hinnar algjöru vitundar. 
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Allt það viðfangsefni, sem fjallað er um í þessu riti, varðar hinn huglæga meginþátt sólkerfisins, 

en ekki fyrst og fremst annað hvort hið hlutlæga eða hinn andlega þátt.  Það varðar þær verur sem 

dvelja í formi og tjá sig sem hinn lífgandi þátt fyrir atbeina efnisins, fyrst og fremst etheríska 

efnisins; þær verur sem eru að þróa nýjan eiginleika, hinn hugræna eld, og eru sjálfar í eðli sínu 

eldsneistar sem hrotið hafa af hinu kosmíska hjóli vegna kosmískrar mótstöðu við hverfingu 

hjólsins, hafa hrapað niður í tímabundna takmarkaða raunbirtingu og eiga fyrir höndum á 

endanum að snúa aftur til síns kosmíska miðlæga heimkynnis.  Þær mun snúa aftur með afrakstur 

þróunar sinnar og með þeim uppsafnaða forða hafa þær eflt svo sitt eigið grunneðli að þær eru 

ekki eingöngu hugrænn eldur heldur og andlegur eldur. 

Í The Secret Doctrine er innri eldur efnisins nefndur „viðnámseldurinn.“  Hann er afleiðing en 

ekki orsök.  Hann myndast fyrir tilverknað elda andans og hugans (rafmagnseldsins og 

sólareldsins) sem tengjast í efninu.  Í sjálfu efninu kemur þessi orka fram sem innri eldar 

sólarinnar, plánetnanna og endurvarp hennar er að finna í innri eldum mannsins.  Maðurinn er 

hinn guðlegi logi og eldur hugans sem mætast með milligöngu efnisins eða formsins.  Við lok 

þróunarinnar er eldur efnisins ekki greinanlegur.  Hann er aðeins til þegar hinir eldarnir tveir eru 

tengdir og getur ekki verið til óháður sjálfu efninu. 

Við skulum nú líta á vissar staðreyndir varðandi elda efnisins, skoða þær í rökréttri röð en láta 

nánari útskýringu þeirra bíða að sinni. 

Í fyrsta lagi má segja að innri eldurinn, sem bæði er dulinn og virkur, birtist í samfjöllun hinna 

þekktu elda sólkerfisins og sýnir sig, til dæmis, sem útgeislun sólarinnar og innri hitamyndun 

plánetnanna.  Vísindin hafa fjallað um þetta efni að nokkru leyti, en það er enn hulið í leyndardómi 

rafmagns efnissviðsins sem er birting virkra elda sólkerfisins á sama hátt og innri hitamyndun er 

birting hinna duldu innri elda.  Þessa síðasttöldu elda má finna í iðrum allra hnatta, og þeir eru 

undirstaða alls hlutlægs ytri lífs. 

Í öðru lagi mætti benda á það að innri eldarnir eru undirstaða lífsins í þrem lægri ríkjum 

náttúrunnar, og í fjórða ríkinu, eða mannkyninu, einnig hvað varðar tvö lægri starfstækin.  Eldur 

hugans, ásamt innri eldunum, er undirstaða lífsins í fjórða náttúruríkinu, og sameinaðir ráða þeir 

(að hluta til nú og síðar algerlega) hinum lægra þrígreinda manni eða persónuleikanum; þessi 

yfirráð vara allt til fyrstu vitundarvígslunnar. 

Eldur andans blandast hinum eldunum tveim síðar meir (en sá samruni hefst hjá manninum við 

fyrstu vígsluna), og þá myndast grundvöllur hins andlega lífs eða tilveru.  Þegar þróunin rennur 

sitt skeið í fimmta eða andlega ríkinu, blossa þessir þrír eldar fram samtímis og mynda hina 

fullkomnu vitund.  Þessi blossi orsakar endanlega hreinsun efnisins og meðfylgjandi hæfni þess; 

við lok raunbirtingarinnar veldur hann um síðir eyðingu formsins, upplausn þess og lokum 
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tilverunnar eins og það virðist frá sjónarmiði lægri sviðanna.  Með orðavali búddískrar guðfræði 

er sagt að hann valdi útslokknun; það felur þó ekki í sér missi sjálfsvitundar, heldur endi hlutlægni 

og undankomu andans ásamt huganum til síns kosmíska heimkynnis.  Hliðstæðu er að finna í 

vígslunni, þar sem fullnuminn stendur frjáls af takmörkunum efnisins í heimunum þrem. 

Innri eldar sólkerfisins, plánetunnar og mannsins eru þrígreindir: 

1. Innri eldarnir í kjarna hnattarins, innri bræðsluofnarnir sem framleiða hita.  Hér er um 

að ræða duldan eld. 

2. Geislandi eldur.  Þessa gerð elds má til dæmis sjá í rafmagni efnissviðsins, ljósgeislum 

og etherískri orku.  Hér er um að ræða virkan eld. 

3. Eðlislægan eld, eða formgervisverur eldsins sem eru sjálfar kjarni eldsins.  Þær skiptast 

aðallega í tvo flokka: 

a.  Eldtíva eða verur á andlegri þróunarbraut. 

b.  Formgervisverur elds eða verur á efnislegri þróunarbraut. 

Við munum taka þetta efni nánar fyrir síðar þegar við fjöllum um eld hugans og eðli hugrænu 

formgervisveranna.  Allar þessar formgervisverur og tívar eru undir yfirráðum eldlávarðarins 

Agni.  Þegar fjallað verður um hann og ríki hans er hægt að taka fyrir þetta efni í lengra máli. 

Á það mætti þó benda hér, að í fyrstu tveim staðhæfingum okkar um innri eldana er verið að 

tjá afleiðinguna sem eldverurnar hafa á umhverfi sitt.  Í þessu skyni mætti einnig nota hugtökin 

hiti og geislun.  Hver þessara afleiðinga veldur mismunandi tegund fyrirbæra.  Dulinn eldur veldur 

virkum vexti þess sem hann er greyptur í og veldur þeirri vaxtarhvöt sem kallar fram birtingu alls 

sem finnst í ríkjum náttúrunnar.  Geislandi eldur veldur áframhaldandi vexti þess sem hefur þróast 

undir áhrifum frá duldum eldi þar til það hefur náð því stigi að verða næmt fyrir geisluninni.  Við 

getum flokkað efnið á eftirfarandi hátt: 

Sólkerfið eða stórheimurinn:  Sólarlogosinn eða Hinn mikli maður himnanna. 

Dulinn eða innri eldur veldur þeim innri hita sem gerir sólkerfinu fært að leiða fram öll form 

lífsins.  Það er hinn eðlislægi hiti sem veldur allri frjósemi hjá bæði mönnum dýrum og jurtum. 

Virkur eða geislandi eldur varðveitist í lífinu og veldur þróun alls sem þróast hefur til hlutlægrar 

tilveru fyrir tilstilli dulins elds. 

Plánetan eða Himnamennirnir:  

Það sem sagt er um sólkerfið í heild sinni má einnig staðhæfa um allar pláneturnar, því í eðli 

sínu endurspegla þær eldri bróður sinn, sólina. 

Mannkynið eða hinn smáheimslegi maður: 

Dulinn eldur mannsins, innri eldur líkamsbyggingar mannsins, er orsök að framkomu annarra 

lífsforma, svo sem: 
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1. Fruma efnislíkamans. 

2. Lífkerfa sem nærast á duldum hita. 

3. Endursköpunar formsins í öðrum mennskum formum.  Það er frumorsök kynlífsathafn-

arinnar. 

Enn er lítill skilningur til staðar á geislandi eða virkum eldi mannsins; hann tengist heilsuárunni 

og þeirri etherísku geislun sem gerir manninn að læknanda, færan um að miðla virkum hita. 

Nauðsynlegt er að gera greinarmun á þessari etherísku geislun, sem er pranísk geislun, og 

segulmögnun sem er útgeislun frá fíngerðari líkama (venjulega geðlíkamanum) og tengist 

raunbirtingu hins guðlega loga innan efnishjúpanna.  Loginn guðlegi myndast á öðru sviðinu, 

mónadsviðinu, og segulmögnun (sem er aðferð til að tjá geislandi eld) merkist því fyrst og fremst 

á fjórða og sjötta sviðinu, eða í búddíska og geðræna starfstækinu.  Þau eru, eins og þið vitið, 

nátengd öðru sviðinu.  Þessi munur er mikilvægur og menn ættu að gera sér vandlega grein fyrir 

honum. 

Eftir að við höfum nú sett fram ofangreindar fullyrðingar getum við haldið áfram og fjallað 

nokkuð ýtarlegar um innri elda sólkerfisins, bæði smáheims og stórheims. 
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FYRSTI HLUTI 

 ÞÁTTUR A 

 

 INNRI ELDAR HJÚPANNA 

 

I.  Rásirnar þrjár. 

II.  Formgervisverur og tívar eldsins. 

 

 I.  HINAR ÞRJÁR RÁSIR ELDSINS 

 

 Af notkun okkar á orðinu „hjúpur“ má ráða að umfjöllunarefni okkar nú sé þeir eldar sem 

raunbirtast í þessum ytri þáttum, hulunum sem leyna og dylja hinn innri veruleika.  Að þessu sinni 

munum við ekki taka fyrir hjúpana á æðri sviðunum, heldur fjalla eingöngu um þá elda sem lífga 

lægri starfstækin þrjú — efnislíkamann (þann etheríska og þétta), tilfinninga- eða geðlíkamann og 

hugræna hjúpinn.  Þeim sem kynna sér efnið aðeins lauslega sést oft yfir þær staðreyndir, að bæði 

geðlíkami og huglíkami eru efnislegir líkamar, alveg jafn efnislegir á sinn hátt og sjálfur þétti 

efnislíkaminn, og að byggingarefni þeirra er lífgað með þrígreindum eldi eins og hið þétta efni. 

 Í efnislíkamanum eru eldar lægra eðlisins (þáttur dýraríkisins) innstilltir í 

mænurótarstöðinni.  Staðsetning þeirra í efnislíkamanum er hliðstæð staðsetningu efnislegu 

sólarinnar í sólkerfinu.  Þessi miðpunktur hita stafar frá sér geislum í allar áttir, notar hryggsúluna 

sem meginsamgönguæð, en starfar einnig í nánum tengslum við viss taugahnoð á ýmsum stöðum 

og tengist miltanu á sérstakan hátt. 

 Í etherlíkamanum, sem er nákvæm eftirmynd hinnar efnisþéttu hliðstæðu sinnar, eru líffæri 

fyrir virkan eða geislandi eld og þar er starfstæki prönunnar, eins og vel er kunnugt.  Hlutverk 

þessa líkama er að geyma geisla ljóss og hita sem hann tryggir sér frá sólinni og miðla þeim í 

gegnum miltað til allra hluta efnislíkamans.  Af þessu leiðir að í framtíðinni átta menn sig á hinni 

miklu  

þýðingu hryggjarsúlunnar og miltans fyrir efnislega velferð mannsins, og sjá að þegar hryggsúlan 

er rétt stillt og miltað heilbrigt og laust við teppu, verður heilbrigði hið ríkjandi ástand þétta 

efnislíkamans.  Þegar efnislegu eldarnir loga glatt og eldsneyti líkamans (pranískir geislar) er 

safnað í nægilegu magni, mun líkami mannsins starfa eins og æskilegt er. 

 Læknar okkar tíma ættu að sinna því viðfangsefni að blanda saman þessum tveim eldum, 
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en slík samblöndun er fullkomin hjá hinum eðlilega og heilbrigða manni.  Starf þeirra mun þá 

felast í því að losa um taugateppu eða efnislega teppu í þeim tilgangi að hreinsa rásirnar fyrir innri 

hitann.  Þessi blöndun var eitt merki um árangur eða vígslu í fyrra sólkerfi, en er nú eðlilegt og 

vanalegt ferli í hjá öllum mönnum.  Á fyrra sólkerfistímabili var það til marks um árangur að 

blanda saman duldum eldum efnisins og hinum geislandi eða virku eldum, og síðan að sameina 

þá eldum hugans; nú á tímum er það á sambærilegan hátt til marks um vígslu og lausn, að blanda 

saman eldum líkama, huga og anda.  Á fyrra tímabilinu voru áhrif frá raunbirtingu hins guðlega 

loga svo hverfandi og djúpt hulin að þau voru varla merkjanleg en samt óljóst greinaleg.  Í 

dýraríkinu er samsvörun að finna, þar sem eðlishvötin ríkir en innsæið er dulið og andinn 

yfirskyggir mjög ógreinilega.  Samt er allt hluti hinnar guðlegu heildar. 

 Síðar í þessum hluta ritsins munum við fjalla í smáatriðum um virkan geislandi hita hins 

stórheimslega og smáheimslega kerfis.  Að þessu sinni munum við aðeins fjalla um dulinn innri 

eld: 

 a. sólarinnar, 
 b. plánetunnar, 
 c. mannsins og 
 d. atómsins. 
 

Nauðsynlegt er að hafa í huga, að bæði í geðræna og hugræna hjúpnum er að finna hliðstæður 

orkustöðvanna í efnislíkamanum.  Þessar orkustöðvar tengjast efninu og þróun þess.  Hægt er að 

setja fram eina grundvallarstaðhæfingu um innri elda allra fjögurra (sólar, plánetu, manns og 

atóms): 

 

 Í sólinni, plánetunni, manninum og atóminu er að finna miðlæga hitauppsprettu (ef hægt 

er að nota svo takmarkað og óviðeigandi hugtak) eldsholrúm, eða hitakjarna, og þessi miðkjarni 

nær til ystu endimarka áhrifasviðs síns eða takmörkunarhrings með tilstilli þrígreindrar rásar.14 

 

 a. Sólin.  Djúpt í iðrum sólarinnar, við miðbik hennar, er haf elds eða hita, en ekki 

haf loga.  Fyrir suma er ef til vill ekki um greinanlegan merkingarmun að ræða.  Það er miðpunktur  

Mynd I. 

                         
14 „Sólin okkar tekur til sín hinn guðlega kjarna, sem gegnsýrir allan alheim ótaldra milljóna sólkerfa, og miðlar honum í 

raunbirtu formi til ystu endimarka sólkerfisins okkar, í þeim tilgangi að hann geti orðið frumjarðvegur fyrir vöxt, viðgang og eyðingu 
okkar heima.  Þessi guðlegi kjarni er einfaldlega Nadam í jógaheimspeki okkar, og þessi Nadam, eða Óm þar af leiðandi, raunbirtist 
í sjö kvíslum.  Hið óbirta birtist eða skapast af frekar greiningum hans.  Þessar kvíslir eru hin sjö sérhljóð eða sjö nótur.  Þessi sjö 
sérhljóð eða nótur hljóta að vera nátengdar hinum sjö bragarháttum vedaritanna, þar sem Parasara lýsir í Vishnu Purana 
bragarháttum vedanna sem hinum sjö fákum sólarkjarnans.“  Some Thougths on the Gita, bls. 74. 
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hnattsviðsins og staðurinn þar sem innri hitamyndunin er hvað mest, en tengist lítið logunum eða 

hinum brennandi gastegundum (þið kjósið ef til vill að orða þetta á annan veg) sem er almennt álit 
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manna um ástandið í sólinni.  Þar er hvítglóandi hitinn hvað ofsafengnastur, en hið ytra eldsvið er 

aðeins birting þessarar innri hitauppsprettu.  Þessi kjarnahiti geislar hitaorku sinni til allra hluta 

sólkerfisins í gegnum þrígreinda rás, eða í gegnum „aðkomugeisla“ sína sem í heild sinni birta 

okkur hugmyndina um „hita sólarinnar“. 

 

 1. Akasha, sem sjálft er lífgað efni, eða hráefni lífmagnað með duldum hita. 

 2. Rafmagn, einpóla efni og orkumagnað af einum af þrem meginþáttum logossins.  

Eða ef við orðum með dulfræðilegri hætti, það er efni sem birtir í sér eiginleika 

þess kosmíska drottins sem gefur því orkuna. 

 3. Ljósgeislar af pranískum toga, sem sumir hverjir eru þekktir af vísindamönnum.  

Þeir eru aðeins þættir af hinum dulda hita sólarinnar sem nær til jarðarinnar eftir 

sérstakri leið hinnar minnstu mótstöðu. 

 

Þegar hugtakið „aðkomugeislar eða rásir“ er notað, er átt við leiðina frá miðpunkti 

sólargeislunarinnar til ystu endimarka.  Allt sem fyrir verður á þeirri leið, eins og til dæmis hnettir 

plánetanna, verður fyrir einhverjum áhrifum frá straumi akasha, rafmagns og prönu, en allir þessir 

straumar eru aðeins innri eldar sólkerfisins þegar litið er á þá frá öðrum stað í alheiminum utan 

sólkerfisins.  Það er því augljóst að viðfangsefnið eldur er jafn flókið og viðfangsefnið um 

geislana.  Innri eldar sólkerfis verða að ytri og geislandi eldum þegar litið er á þá frá sjónarmiði 

plánetu, eins hafa innri eldar plánetu geislandi áhrif á manninn alveg á sama hátt og pranísk 

útgeislun etherlíkama hans hefur geislandi áhrif á annan efnislíkama.  Það sem hér er verið að 

reyna að gefa til kynna er það, að í öllum tilfellum er átt við hið efnislega en ekki huga eða anda. 

 

 b. Plánetan.  Djúpt í hjarta plánetunnar — plánetu eins og til dæmis jarðarinnar — 

eru innri eldarnir í miðbiki hnattsviðsins, eða holrýmin með uppsprettu hvítglóandi hita sem er 

forsenda fyrir því að líf geti þrifist á hnettinum.  Innri eldar tunglsins eru að kalla útbrunnir, þess 

vegna hefur það enga útgeislun aðra en þá sem það endurvarpar, því það hefur engan innri eld sem 

blandast og rennur saman við hið ytra ljós.  Innri eldar jarðarinnar starfa í gegnum þrjár meginrásir, 

eins og hjá sólinni: 

 

 1. Frjótt efni, eða efni plánetunnar lífgað með hita.  Efnið og hitinn til saman eru í 

hlutverki móður alls sem vex og dafnar og verndara alls sem dvelst í því og á.  Það 

samsvarar akasha, hinu virka lífmagnaða efni sólkerfisins, sem elur önn fyrir öllu 

eins og móðir. 
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 2. Rafmagnað flæðiefni.   Það er dulið fljótandi efni í plánetunni og enn tiltölulega 

óþekkt.  Því er ef til vill betur lýst með hugtakinu „dýrasegulmagn“.  Það er 

eiginleikinn sem einkennir andrúmsloft plánetu eða takmörkunarhring rafsviðs 

hennar.  Það myndar gagnstæðan pól við rafmagnsflæðiefni sólarinnar, og 

sambandið milli þeirra og rétt meðhöndlun er markmið (þó ef til vill ómeðvitað) 

alls vísindastarfs nú á tímum. 

 3. Sú útgeislun plánetunnar sem við gætum nefnt plánetuprana.  Það er það sem átt 

er við þegar rætt er um lífgefandi eiginleika móður náttúru, og það býr að baki 

kalli lækna nútímans þegar þeir segja af hyggindum sínum „snúum aftur til móður 

jarðar“.  Það er flæði þessarar prönuútgeislunar sem hefur áhrif á efnislíkamann, 

þó að í þessu tilfelli sé það ekki í gegnum etherlíkamann.  Upptaka prönunnar fer 

að mestu fram í gegnum húðina og greiðasta leiðin fyrir hana eru svitaholurnar. 

 

 c. Maðurinn.  Við mænurótina liggja faldir eldar hins mennska lífkerfis, eða innri 

eldar smáheimsins.  Þar er orkustöðin staðsett og frá henni stafar útgeislun eftir rásunum þrem 

sem greina má í mænunni. 

 

 1. Líkamshitinn.  Það er farvegur hitageislunarinnar sem hefur það að markmiði sínu 

að viðhalda líkamshita efnislíkamans.  Hliðstæða þessarar lífgunar hins þétta efnis 

er að finna í akasha sólkerfisins og frjóu efni plánetunnar. 

 2. Skynhæfni tauganna.  Hér er um að ræða hið lífgefandi fíngerða flæðiefni sem 

sinnir því verkefni að örva taugamiðstöðvarnar og myndar raffræðilega svörun við 

sambandi tauganna og heilans.  Rannsaka ætti betur þetta atriði.  Það samsvarar 

sólkerfislegu rafmagni og pláneturafmagni. 

 3. Pranísk útgeislun.  Útgeislun etherlíkamans sem í manninum samsvarar 

sólarprönu og plánetuprönu.  Hún birtist aðallega í heilsuárunni en tengist á engan 

hátt seguleiginleikunum sem venjulega er fjallað um þegar persónuleikinn, eða 

maðurinn sem eining, er athugaður.  Ég endurtek þetta atriði því að ákaflega 

mikilvægt er að menn rugli ekki saman segulhrifum, sem er andleg útgeislun, og 

því sem tilheyrir algerlega dýraríkinu. 

 

 Það er líklega hyggilegt að benda á það hér, að þessa þrígreindu birtingu elds er einnig að 

finna í geðlíkama og huglíkama og tengist efni þessara líkama.  Líta má á þennan eld í þrígreindri 

birtingu sinni sem samheild hins eðlislæga elds eða lífsvirkni þriðja Logossins.  Hafa þarf hugfast 
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að raunbirting á virkni Logosanna þriggja er tjáning á hugarþætti einhverrar kosmískrar veru.  Á 

sama hátt eru Plánetuverurnar sjö, eða hinir sjö Himnamenn, sjö Logosar (á sama hátt kosmískar 

verur) sem í heild sinni mynda líkama hins þrígreinda Logoss.  Það eru því: 

 

 1. Hinn óaðgreindi Logos — kosmísk vera. 

 2. Logosinn, þrígreindur í birtingu: 

  a. Hinn kosmíski drottinn vilja og máttar. 

  b. Hinn kosmíski drottinn kærleika og visku. 

  c. Hinn kosmíski drottinn virkra vitsmuna. 

 3. Hinn þrígreindi Logos, sjögreindur í birtingu, það er að segja Plánetulogosarnir 

sjö.15,16,17 

Sérhver þessara kosmísku vera er í innsta eðli sínu eldur; hver um sig birtir sig sem eldur á 

þrígreindan hátt.  Frá tímalegu sjónarmiði er hinn kosmíski Drottinn virkra vitsmuna kominn 

                         

    15 Á bls. 20 í bókinni Esoteric Writings segir T. Subba Rao:  „Það má gefa 
þá almennu reglu, að í hvert sinn sem sjö verur eru nefndar í hinum fornu 
dulfræðivísindum Indlands, og gildir einu í hvaða samhengi það gerist, verður að 
gera ráð fyrir því að þessar sjö verur hafi orðið til úr þrem upprunalegum verum, 
og að þessar þrjár verur hafi þróast frá einni veru eða mónad.  Það er þekkt dæmi 
að hinir sjö geislar sólkerfisgeislans eru þróaðir út frá frumgeislunum þrem; og 
þessir þrír frumlitir eru til samhliða hinum fjórum aukalitum í sólargeislanum.  
Á sama hátt eru hinar þrjár upprunalegu verur sem sköpuðu manninn til samhliða í 
honum ásamt hinum fjórum minni verum sem urðu til við mismunandi samsetningar 
hinna þriggja upprunalegu vera.“ 
 Í kristinni trú er rætt um þær sem hinar þrjár persónur heilagrar þrenningar 
og andana sjö frammi fyrir hásætinu.  Skoðið til samanburðar: „Því að vor Guð er 
eyðandi eldur.“  Hebreabréfið: 12,29. 
    16 „Ég hef þegar rætt um það í sambandi við þennan Logos, að það hafi verið 
hugsanlegt að það hafi verið Logosinn sem birtist í formi hins fyrsta Dhyan 
Chohans, eða plánetuanda, þegar lagt var til að maðurinn hæfi þróun sína eftir 
síðasta hvíldartímabil á þessari plánetu, eins og segir í bók Hr. Sinnetts, 
Esoteric Buddhism, og að hann hafi, eftir að hafa sett rás þróunarinnar af stað, 
dregið sig í hlé til þess andlega svið sem hæfði eðli hans, og hafi ætíð síðan 
vakað yfir hagsmunum mannkynsins, og birtist öðru hvoru í gegnum mennskan 
einstakling mannkyninu til góðs.  Einnig má líta svo á að Logosinn, sem Krishna 
var fulltrúi fyrir, tilheyri sama flokki og Logosinn sem birtist þannig.  Krishna 
segir þegar hann ræðir um sjálfan sig, (Bhagavad-gíta, 10,6): 
 „Hinir sjö miklu vitringar (Rishis) og hinir fjórir fyrri Manúar, sem 
tilheyra mínu eðli, fæddust af huga mínum: frá þeim er sprottinn allur kynstofn 
manna og heimurinn.“ 
 Hann talar um Sapta-vitringana og Manúana sem sína manasaputra, eða hugborna 
syni, sem þeir væru ef hann væri hinn svonefndi Prajapati sem birtist á þessari 
plánetu og setti rás þróunarinnar af stað.“ — The Theosophist, VIII. bindi, bls. 
443. 
    17 Eftirfarandi atriði þarf að hafa í huga: 
Sjö kynkvíslir gera.........................einn kynþátt. 
Sjö kynþættir gera..........................einn kynstofn. 
Sjö kynstofnar gera.........................eitt heimstímabil. 
Sjö heimstímabil gera.......................eina umferð. 
Sjö umferðir gera...........................eitt hnattakeðjutímabil. 
Sjö hnattakeðjutímabil gera.................eitt plánetukerfi. 
Tíu plánetukerfi gera.......................eitt sólkerfi. 
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lengra á þróunarbrautinni en bræður hans tveir, ef miðað er við kosmíska þróun.  Hann er líf 

efnisins, hinn duldi innri eldur þess.  Hann er eldskjarninn í hjarta sólarinnar, plánetunnar og 

efnisforms mannsins.  Hann er samheild fortíðarinnar. 

 Drottinn hins kosmíska kærleika leitast nú eftir að sameinast bróður sínum.  Hann birtir í 

sér alla nútíðina, frá tímalegu sjónarmiði.  Hann er samheild alls sem býr í formi; hann er meðvituð 

tilvera.  Hann er hinn guðlegi Sonur og líf hans og eðli þróast í gegnum öll form tilverunnar.  

Drottinn hins kosmíska vilja geymir framtíðina í vitund sinni og áætlunum.  Allir þrír eru þeir 

synir eins Föður, allir þrír greinar af einum Guði; allir þrír eru Andi; allir þrír eru Sál, og allir þrír 

eru geislar sem stafa frá einni kosmískri orkustöð.  Allir þrír eru efni, en í fortíðinni var einn 

Drottinn eldri sonurinn, í nútímanum er annar mest áberandi og í framtíðinni enn annar.  En þetta 

er aðeins svo frá sjónarmiði tímans.  Í hinu eilífa núi er enginn meiri eða minni en annar, því hinn 

síðasti verður fyrstur og hinn fyrsti síðastur.  Tími án raunbirtingar er ekki til, vitundarstig laus frá 

hlutlægni eru ekki til. 

 Eldur andans er eðlislægur eldur fyrsta Drottins viljans að viðbættum eldi annars Drottins 

kærleikans.  Þessar tvær kosmísku verur blandast, renna saman og koma fram sem sál og hagnýta 

sér aðstoð þriðja Logossins til að raunbirtast.  Eldarnir þrír blandast og renna saman.  Í núverandi 

fjórðu umferð og á þessum fjórða hnetti plánetukerfis okkar eru eldar þriðja Logoss vitsmunalegs 

efnis að samtvinnast að nokkru leyti eldum hins kosmíska huga, sem birtist sem vilji eða máttur, 

og lífgar hugsandann í öllum heimum.  Markmið samvinnu þeirra er hin fullkomna raunbirting 

hins kosmíska Drottins kærleikans.  Íhugið þetta atriði því það afhjúpar leyndardóm. 

 Blöndun eldanna þriggja, samruni geislanna þriggja og samvinna Logosanna þriggja hafa 

að markmiði sínu (að þessu sinni og í þessu sólkerfi) þróun og þroska á eðliskjarna hins kosmíska 

Drottins kærleika, annarrar persónunnar í hinni logoísku þrennd.  Þannig var það ekki áður fyrr, 

síðar verður því ekki þannig varið, en nú er því svo háttað.  Frá sjónarmiði kosmíska hugarsviðsins 

mynda þessir þrír PERSÓNULEIKA LOGOSSINS og koma fram í starfi sem ein heild.  Þetta er 

rótin að leyndardómnum (augljós sem staðreynd en ekki skilinn) um ofgnótt hita geðlíkamans, 

dulfræðilega séð, eða mið-líkama hins þrígreinda persónuleika.  Hann lífgar og ræður 

efnislíkamanum, og langanir hans eru ráðandi hjá flestum; hann birtir í tíma og rúmi samsvörun 

við hina tímabundnu einingu efnis og anda, samblöndun elda hins kosmíska kærleika og elda 

efnisins.  Svipaða hliðstæðu er að finna í hitanum sem augljós er í núverandi öðru sólkerfi. 

 d. Atómið.  Hægt er að sjá innri elda atómsins starfandi á svipaðan hátt.  Vísindin hafa 

nú þegar uppgötvað suma þættina í birtingu þeirra.  Þar sem því er þannig varið er ekki þörf á 
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nánari útskýringum hér.18 

 

II.  FORMGERVISVERUR OG TÍVAR ELDSINS. 

 

 Við skulum nú taka stuttlega til athugunar formgervisverur eldsins og eldtívana, og fjalla 

síðan um samband persónuleikageislans og þessa innri elds sólkerfisins í þrígreindri birtingu sinni. 

 Vissar staðreyndir varðandi eld-andana (ef hægt er að nota það orð) eru þekktar.  

Grundvallarstaðreyndin, sem hér skiptir mestu máli, er sú að AGNI, eldguðinn, ræður ríkjum yfir 

öllum formgervisverum eldsins og eldtívunum á hinum þrem sviðum mennskrar þróunar, hinu 

efnislega, geðræna og hugræna, og hann ræður yfir þeim ekki eingöngu á þessari plánetu, sem 

nefnd er Jörðin, heldur á öllum þrem sviðunum alls staðar í sólkerfinu.  Hann er einn hinna sjö 

Bræðra (ef við notum hér hugtak sem nemar Kenningarinnar duldu þekkja vel) sem fela í sér eitt 

hinna sjö frumtaka, eða eru sjálfir orkustöðvarnar sjö í líkama hins kosmíska drottins eldsins, sem 

H.P.B. nefnir „Fóhat“.  Hann er hinir virku eldlegu vitsmunir sem eru undirstaða innri elda 

sólkerfisins.  Á hverju sviði ríkir einn þessara bræðra og þrír eldri bræðurnir (því alltaf eru það 

hinir þrír og síðar hinir sjö sem um síðir renna saman við hina fyrri þrjá) ríkja á fyrsta, þriðja og 

fimmta sviðinu, eða á sviðum adi, atma19 og manas (guðlega sviðinu, andlega sviðinu og 

hugarsviðinu).  Áríðandi er að hafa hér hugfast að þeir eru eldur þriðja eðlisþáttarins, eldur 

efnisins.  Í heild sinni mynda þessir sjö lávarðar innsta eðli hins kosmíska drottins sem í 

                         

    18 Hafa þarf í huga að sjálfur mælikvarðinn skiptir ekki máli, því stærð og 
smæð eru afstæð hugtök.  Það á fyrir hverju atómi að liggja að skapa brahmanda.  
Brahmandar, líkir okkar eða stærri eða smærri, sem haldið er saman af sólinni, 
eru til í hverju atómi.  Vishvarar, eða mikil heimskerfi, eru til staðar í atómi, 
og í þessum vishvörum eru aftur atóm.  Í þessu felst merking orðanna 'margir frá 
einum'; hvar sem við sjáum hið eina þurfum við einnig að sjá fjöldann og hið 
gagnstæða.  Þegar hæfnin er fyrir hendi, og brahmanda síðan raunverulega skapaður, 
er næsta skrefið að skapa jagat, síðan vishva, þá maha-vishva og áfram þar til 
búið er að ná stöðu maha-vishnu.“ — Úr Pranava Vada eftir Bhagavan Das, bls. 94. 
    19 „Atma merkir, eins og þið öll vitið, sjálfið, egóið eða hina sérgreindu 
vitundarmiðju sem öll veraldleg reynsla í sínu tvíþætta hlutlæga og óhlutlæga eðli 
snýst um og skipast umhverfis.  Það virðist vera nokkurs konar brennipunktur sem 
stafar frá sér geislum ljóss sem lýsa upp hin kosmísku vötn.  Í því virðast einnig 
mætast geislarnir sem þessi kosmísku vötn senda til baka.  Í guðspekiritum er það 
nefnt sjálfsmeðvituð einstaklingsvitund eða æðri hugurinn (manas).  Af þessu sést 
að æðri hugurinn er mikilvægasti eðlisþáttur eða þungamiðja mannsins, hin sanna 
sál.  Hann er sá þráður sem leitandinn ætti að grípa til að þekkja sannleikann og 
hefja sig upp úr hinni takmörkuðu tilveru.  Þar á móti mætti segja að atma standi 
fyrir sjöunda eðlisþáttinn í sjögreiningu guðspekinnar, og að manas sé langtum 
neðar í stiganum.  En svarið við því er einfaldlega það að sjöundi eðlisþátturinn 
er æðsta markmiðið sem sjálfið getur náð eftir að það hefur komist yfir úthaf 
hinnar takmörkuðu tilveru eða samsara.“ — Úr Some Thoughts on the Gita, bls. 26. 
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dulfræðibókum er nefndur Fóhat.20  Á sama hátt mynda hinir sjö Chohanar,21 ásamt nemenda-

heildum sínum, innsta eðli eða orkustöðvar í líkama eins Himnamannsins, eins Plánetulogossins.  

Þeir sjö mynda síðan innsta eðli Logossins. 

 Hver þessara sjö lávarða eldsins22 greinist niður í marga hópa eldvera, allt frá tívalávörðum 

sviðanna niður til hinna smáu salamandra innri eldsofnanna.  Að þessu sinni munum við ekki 

fjalla um eldlegt eðli æðri sviðanna.  Við munum aðeins telja upp í stuttu máli nokkra af þekktari 

hópunum sem finnanlegir eru í heimunum þrem. 

 

1. Efnissviðið. 

 Salamöndrurnar, hinir smáu formgervisverur elds sem sjá má dansa í öllum eldslogum og 

sinna arineldum heimilanna og eldum verksmiðjanna.  Þær eru af sömu tegund og eld-andarnir 

sem hægt er að ná sambandi við djúpt í eldsdýki plánetunnar. 

 Eld-andar sem dyljast í öllum heitum svæðum.  Þeir eru í raun sjálft innsta eðli hitans, og 

eru finnanlegir í líkamshita, bæði manna og dýra, og sömuleiðis í hita jarðarinnar. 

 Agnichaitanar, eða æðri gerð eld-anda.  Þeir mynda iðuhvirfla elds í öllum stærri eldum, 

svo sem eldgosum og miklum eyðandi brunum.  Þeir eru nátengdir enn mikilvægari hópi tíva, 

þeim sem mynda umlykjandi eldsvið sólarinnar. 

 Pranísku formgervisverurnar.  Þessar örsmáu eldagnir sem hafa þann hæfileika að geta 

smogið inn í gegnum yfirborð mannslíkama, trés, eða alls sem er að finna í náttúruríkjum jurta, 

dýra og manna, og blandast eldunum í hinu smáheimslega lífkerfi. 

 Vissar verur í tívaríkinu sem má lýsa þannig að þær gæði vissa mikla ljósgeisla lífi, og eru 

sjálfar innsta eðli þessara geisla.  Fleiri gerðir slíkra formgervislífa og tívahópa mætti telja upp, en 

ofangreind upptalning nægir að sinni. 

 
2. Geðsviðið. 

                         

    20 Fóhat, eða rafmagn, er lífvera. 
Hann er hin upphaflega vera.......................S.D. I,105. 
Hann er .........Vilji............................S.D. I,136. 
Hann er .........Kærleiki-viska...................S.D. I,100,144,155. 
Hann er .........Virkir vitsmunir.................S.D. I,136. 
Hann er því Guð ..................................S.D. I,167. 
Hann er samheild orku hinna sjö Anda, sem til samans eru Logosinn. — S.D. I,169. 
    21 Chohan (Tíbeska).  Drottinn eða meistari.  Háþróaður fullnumi.  Vígsluhafi 
sem hefur tekið fleiri en þær fimm meginvígslur sem gera manna að „Meistara 
viskunnar.“ 
    22 Bræðurnir sjö.  Sjá S.D. I,105.  Þessir sjö bræður eru hinar sjö 
aðgreiningar hinnar upprunalegu raforku. 
Svið.  Í dulfræðinni er orðið notað um skynsvið einhvers vitundarstigs, eða 
skynjunarmátt ákveðins hóps skynfæra, eða verkun ákveðins krafts, eða það 
efnisástand sem samsvarar einhverju af því sem að ofan greinir. 
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 Það er erfiðara fyrir okkur að gera okkur grein fyrir eldverum þessa sviðs, þar eð við höfum 

ekki sjónræna skynjun þar enn.  Í eðli sínu eru þær varmi og hiti geðlíkamans eða tilfinninganna.  

Þær eru af lágstæðum flokki þegar þær eru á braut girndar og löngunar, en fylla æðri flokk þegar 

þær eru á braut andlegra hugsjóna, því að þá umbreytist formgervisveran í tíva. 

 Þessar verur eru til í mörgum gráðum og hópum, en nöfn þeirra skipta ekki máli nema í 

einu tilfelli.  Það kann að vera áhugavert að þekkja heitið sem notað er um eldtívana er hafa það 

hlutverk að glæða eldana sem um síðir munu eyða sálarlíkamanum.  Við þurfum að hafa það í 

huga að þegar dulinn eldur efnisins blossar upp og rennur saman við hina eldana tvo þá veldur 

það eyðingu.  Þessar formgervisverur og tívar nefnast Agnisurjanar, og í heild sinni mynda þeir 

innsta eldeðli búddíska-sviðsins, af því leiðir að lægsta raunbirting þeirra er á sjötta sviðinu eða 

geðsviðinu. 

 Frekari upplýsingar um þessa tíva er að finna síðar í þessu riti, þar sem fjallað verður um 

þá nokkuð ýtarlega. 
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