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PRAKATA 



. Hanya ada satu alasan mengapa aku merasa perlu untuk menuliskan prakata pada 
buku yang ditulis oleh rekan kerja yang kuhormati ini. 

. Buku ini berbicara tentang berbagai hal yang sampai sekarang sedang dipelajari 
dan dibahas dalam suatu lingkaran kecil yang komparatif, terdiri 
dari para siswa yang berpengalaman luas dalam bidang pengetahuan Theosophi, dan 
siap untuk mempelajari pernyatan-pernyataan mengenai 
"pengetahuan" yang mereka sendiri belum mengerti dengan benar, tetapi diharapkan 
untuk dapat dipahaminya dikemudian hari, dan menjadi bukti 
untuk diri merekasendiri,mengenai statemen-statemen yang dibuat oleh senior mereka 
. 

. Perubahan-perubahan yang cepat dalam dunia pemikiran, muncul karena dekatnya 
akan ke-Datangan "The World-Teacher",dan mencari 
beberapa informasi yang berguna untuk mengetahui dibelahan bumi mana "the-World 
Teacher"(Guru Agung dunia) itu akan tinggal,informasi ini 
mungkin, sampai taraf tertentu dapat mempersiapkan pikiran masa (the public mind) 
kearah pengajaran-pengajaran Nya. 

. Semoga demikianlah adanya,aku sendiri ingin membantu dengan statemen-statemen 
yang dibuat dibuku ini. Dan untuk hampir mendekati 
kenyataan semua yang ditulis didalam buku ini,saya secara pribadi berani 
menjaminnya,karena buku ini ditulis berdasarkan observasi yang berhati-hati 
dan dicatat dengan teliti pula,tetapi tidak menuntut penguasaan ataupun meminta 
agar diterima begitu saja,Itu tidak dituntut sebagai suatu 
inspirasi,tetapi hanya sebagai sebuah pengalaman jujur saja yang telah dilihat 
oleh penulisnya. 

T.T:Annie Besant 
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PARA MASTERS (BAB 1 - BAB 2) 
(Para Guru Agung) 
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           Keberadan dari para Masters 

. Keberadaan dari "the-Perfected Men "(manusia sempurna) merupakan salah satu 
fakta baru yang paling penting dari sekian banyak pengetahuan 
Theosopi yang kita ketahui. Fakta itu berdasarkan logika dari pengajaranpengajaran 
besar Theosophi tentang karma dan evolusi yang disebabkan 
oleh reinkarnasi. Jika kita melihat orang2 disekeliling kita akan terlihat dengan 
jelas orang-orang dalam berbagai tingkatan evolusi, sebagian dari mereka 
perkembangannya jauh di bawah evolusi kita sendiri, dan sebagian 
yang lain dalam suatu cara atau yang lainnya dengan jelas mendahului evolusi kita. 
Demikian juga adalah sangat memungkinkan jika ada beberapa 
dari mereka yang sangat maju evolusinya ,sesungguhnya, manusia dapat terus 
berkembang dengan lebih baik dan menjadi semakin lebih baik melalui suatu 
rangkaian kehidupan yang panjang,menuju suatu tujuan tertentu,dan 
dapat dipastikan bahwa ada beberapa dari mereka yang telah mencapai tujuan 
tersebut. 

. Sebagian dari kita sedang berada dalam proses perkembangan dan telah berhasil 
mengembangkan higher senses (indera yang lebih tinggi) yang 
merupakan bakat terpendam didalam diri setiap manusia, dan akan menjadi warisan 
kita semua dimasa mendatang dan atas bantuan "higher senses "itu kita memungkinkan 
untuk melihat tangga evolusi yang membentang jauh di 
atas kita seperti juga yang jauh di bawah kita dan juga dapat melihat setiap 
manusia disetiap tangga evolusinya. 
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.Ada beberapa kesaksian langsung yang pantas dipertimbangkan tentang keberadaan 



dari the-Perfected Men ini ,dan sekarang kita akan 
menyebutnya dengan perkataan: Master (Guru Agung), dan aku pikir bahwa langkah 
pertama dari setiap orang adalah perlu untuk memastikan bahwa 
Manusia seperti itu pastilah ada, hanya sebagai suatu langkah yang akan datang 
bagi mereka untuk membuktikannya, agar bisa mengadakan kontak 
dengan orang-orang yang telah maju dalam evolusinya tersebut seperti yang telah 
kita lakukan. 

. Catatan-catatan sejarah dari berbagai bangsa penuh dengan perbuatan orang-orang 
genius di segala bidang kegiatan manusia, orang-orang yang 
dalam bidang khusus dari pekerjaan dan kemampuan mereka sudah beradai jauh di atas 
zamannya, sungguh, sejauh ini (dan mungkin lebih sering dari 
yang kita ketahui)bahwa pemikiran2 mereka sama sekali di luar jangkauan orang-
orang sezamannya, sehingga tidak hanya pekerjaan mereka yang 
mungkin telah dilakukannya sudah hilang bagi umat manusia, bahkan nama merekapun 
mungkin belum diketahui. 

. Dapat dikatakan bahwa sejarah dari tiap-tiap bangsa dapat ditulis berdasarkan 
dari riwayat hidup beberapa individu, dan selalu ada beberapa 
diantaranya berada diatas yang lainnya, yang memulai langkah-langkah besar kedepan 
didalam seni, musik, literatur ilmu pengetahuan,
filosofi,filantrofi,ilmu tata-negara dan agama.Mereka kadangkadang berada 
dikeluhuran di dalam kasih Allah (God) dan para pengikutNya, sebagai Great Saints 
(para Santo besar) dan pengasih-pengasih yang besar(Philanthropists) ,kadang-
kadang di dalam pemahaman manusia dan alam, sebagai ahli filsafat yang besar, para 
orang bijaksana dan para ilmuwan ,yang bekerja untuk umat manusia sebagai 
pembebas(liberators) dan pembaharu-pembaharu besar. 

. Memperhatikan kepada orang-orang ini ,kita akan menyadari betapa tingginya 
mereka berada diantara para umat manusia,betapa jauhnya pencapaian mereka didalam 
evolusi manusia, sehingga tidak logis untuk mengatakan bahwa kita tidak dapat 
melihat batasan-batasan dari pencapaian 
manusia dan bahwa di sana mungkin dan bahkan sekarang mungkin ,manusia telah jauh 
maju berkembang ,bahkan diantara mereka ada orang-
orang besar dalam bidang kerohanian (spirituality) maupun dalam ilmu pengetahuan 
atau seni penguasan diri, orang-orang seperti itu sepenuhnya 
akan dihormati sebagai manusia yang sempurna ,tepatnya seperti seorang Adept 
(orang kudus diatas Arhat) atau Superman,mungkin sebagian dari kita 
telah mempunyai suatu kehormatan yang tak dapat diperkirakan sebelumnya untuk 
berjumpa denganNya. Galaksi dari manusia genius itu memperkaya dan memperindah 
halaman-halaman sejarah dan pada waktu yang sama memberi kemuliaan dan harapan 
bagi semua umat manusia, karena kita mengetahui bahwa" Greater Ones" ini adalah 
merupakan para pelopor dari yang lainnya, dan mereka akan memberikan kilat cahaya 
seperti suatu mercu suar,dan sebagai pembawa obor cahaya untuk menunjukkan kita 
jalan yang harus kita 
tempuhi jika ingin menjangkau kemuliaan yang segera akan diungkapkan. 

. Telah lama kita menerima doktrin-doktrin tentang evolusi dalam bentuk Hidup 
Ketuhanan (Divine life) , tetapi di sini ada keterangan yang saling 
melengkapi dan gagasan yang jauh lebih besar dari evolusi tentang hidup itu 
sendiri, adalah sangat beralasan untuk pengembangan yang menakjubkan 
dari wujud-wujud yang lebih tinggi sehingga menjadi lebih tinggi lagi karena hidup 
itu selalu berkembang ,sehingga memerlukan Mereka (Greater Ones) untuk 
mengexpresikan nya. Wujud-wujud dilahirkan dan kemudian mati, wujud-wujud 
bertumbuh, membusuk dan musnah,tetapi Roh Kudus (the Spirit) tetap hidup selamanya 
,roh membentuk dan berkembang berdasarkan 
atas pengalaman yang telah diperolehnya. 
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. Dan ketika masing-masing wujud itu sudah memenuhi suatu persyaratan dan 
berkembang, ia disisihkan dan wujud lain yang lebih baik 
akan mengambil alih tempatnya. Di balik pengembangan wujud itu akan berkembang 
kepada suatu Hidup yang kekal. Hidup Ketuhanan. Hidup dari Allah yang menyebar 
keseluruh bagian dari alam, yang tidak lain adalah "jubah-surgawi" warna-warni 
yang Ia kenankan , Ia yang hidup di dalam keindahan setangkai bunga, di dalam 
kekuatan sebatang pohon, di dalam kecepatan dan kecantikan dari binatang, seperti 
juga yang terdapat di dalam hati dan jiwa manusia. 

. Itu adalah karena keinginan Nya didalam evolusi agar semua makhluk hidup di 
mana-saja berada ditekankan untuk maju dan meningkat ,dan 
itulah sebabnya keberadaan dari Perfected Men ini, pada akhir perjalanan yang 
panjang-selalu mengungkapkan suatu kuasa ,kebijakan dan 
kasih,adalah suatu hal yang paling alami didunia ,bahkan melampaui pandangan dan 
pengertian kita, yang selalu berkembang dalam kemuliaan 
yang lebih besar,beberapa isyarat itu mungkin akan kita usahakan untuk diterima 
kemudian, sehingga akan sia-sia untuk membicarakannya sekarang. 

. Konsekuensi yang logis dari semua ini adalah bahwa disana haruslah ada Perfected 
Men tersebut, dan di sana bukanlah menginginkan tandatanda 
dari keberadaan Mereka dari berbagai zaman ,bukannya melepaskan dunia sama sekali, 
untuk mengejar suatu kehidupan mereka sendiri di Alam 
Keabadian atau kerajaan manusia-super, tetapi masih tetap berhubungan dengan umat 
manusia, melalui kasih Nya, untuk membimbing evolusi umat 
manusia dalam keindahan , kasih dan kebenaran, untuk membantu, sebagaimana, untuk 
memupuk Manusia Yang Sempurna seperti ahli tumbuhtumbuhan yang mempunyai kasih 
khusus untuk tanaman-tanaman, sehingga 
berhasil untuk memproduksi suatu buah jeruk yang sempurna atau suatu bunga mawar 
yang sempurna. 
Catatan-catatan dari tiap2 agama besar menunjukkan adanya kehadiran dari Supermen 
itu, begitu penuh dengan Hidup Ketuhanan sehingga 
berulang-ulang mereka telah diambil sebagai wakil dari Allah Sendiri. Di dalam 
setiap agama, terutama pada awal pendirian nya, mempunyai 
kemunculan seorang Supermen seperti itu, dan dalam banyak kesempatan kemunculan 
itu lebih dari seorang. 

. Orang Hindu mempunyai Avataras besar (titisan Tuhan) seperti Shri Krishna, Shri 
Shankaracharya, dan Lord Gautama Buddha,yang agamanya 
sudah menyebar sampai ke Negara-Negara di-Timur Jauh, dan disuatu galaksi yang 
besar dari Rishis, Saints, Teachers dan Great Ones ini mengambil minat tidak hanya 
di dalam membangkitkan rohani asal manusia tetapi juga di dalam semuamasalah bagi 
kesejahteraan kehidupan di bumi. 

. Semua umat Kristen mengetahui atau hendaknya mengetahui,bahwa banyak tentang 
rangkaian yang besar dari Prophets , Teachers dan Saints di 
dalam dispensasi diri mereka sendiri , dan bahwa agaknya (barangkali tidak dengan 
jelas dipahami) Supreme Teacher mereka. Kristus sendiri, adalah 
seorang Manusia tetapi juga adalah Allah. 

. Dan dari semua agama yang terdahulu itu (kemunduran dari beberapa agama itu 
mungkin bersamaan dengan kehancuran suatu bangsa), bahkan bagi suku-suku primitive 
dari manusia,mempunyai suatu figur terkemuka 
tentang keberadaan dari Supermen ini. Penolong dalam berbagai cara dengan kasih 
terhadap orang2 dimana Mereka tinggal. Suatu pernyataan 



tentang hal ini, adalah berharga dan menarik sebagaimana adanya, tetapi membawa 
kita terlalu jauh dari tujuan kita sekarang. Maka Saya akan 
mereferensikan para pembaca mengenai hal tersebut pada buku yang terbaik dari Mr. 
W.Williamson :'The Great Law". 
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. Disana terdapat banyak bukti terbaru dan langsung tentang keberadaan dari 
"Manusia Mulia (Great Ones) "ini. Di dalam hari-hari yang sebelumnya aku tidak 
memerlukan bukti-bukti seperti itu,tetapi karena aku dibujuk terus sebagai hasil 
studi-studi ku,bahwa disana haruslah ada orang-orang seperti itu. Untuk 
mempercayai bahwa disana ada Manusia Mulia seperti itu tampaknya merupakan sesuatu 
hal yang wajar.Dan satu-satunya keinginan ku adalah untuk bertemu dengan Mereka 
bertatap muka. Walaupun masih banyak diantara para anggota Komunitas baru ,yang 
cukup beralasan, ingin mengetahui apakah memang ada bukti nyata. Disana ada suatu 
jumlah dari kesaksian-kesaksian pribadi yang pantas untuk dipertimbangkan. 

. Madame Blavatsky dan Colonel Olcott, asisten pendiri dari Komunitas Theosofi, 
Dr. Annie Besant, President kita sekarang, dan aku sendiri 
(C.W.LeadBeater), kami semua, sudah pernah melihat beberapa dari para Manusia 
Mulia ini, dan banyak anggota Komunitas lainnya yang juga telah 
diistimewakan untuk melihat satu atau dua dari para Manusia Mulia ini, dan di sana 
terdapat kesaksian besar yang telah ditulis oleh orang-orang ini. 

. Kadang-kadang sangat objektif bagi mereka yang melihatNya, atau berkhayal bahwa 
mereka telah melihatNya, mungkin telah bermimpi atau 
barangkali hanya sebuah ilusi. Alasan utamanya, aku pikir, untuk melihat 
kemungkinan akan pendapat seperti itu adalah karena kita sangat jarang 
melihat para Adept(Orang kudus diatas Arhat) pada waktu yang bersamaan ketika 
kedua-duanya Mereka dan kita berada di dalam tubuh fisik. 

. Pada awal dari Komunitas, ketika hanya Madame Blavatsky yang telah mengembangkan 
panca-indera yang lebih tinggi. Para Master (Guru Agung) 
itu seringkali mematerializasi dirinya sehingga semua orang bisa Melihatnya, dan 
memperlihatkan Dirinya seperti itu "secara fisik" di berbagai 
kesempatan yang ada.Anda akan menemukan banyak catatan-catatan mengenai kejadian 
seperti itu di dalam sejarah awal dari Komunitas kami. 
tetapi tentu saja Manusia Mulia itu tidak memperlihatkan tubuh fisik diri-Nya 
, tetapi dalam suatu wujud yang dimaterialisasi. 

. Banyak dari kami terbiasa dan secara konstan Melihatnya selama kami tidur. Kita 
keluar dari tubuh-tubuh astral (atau dari tubuh mental, menurut 
perkembangan kita) dan kita mengunjungi Mereka dan Melihatnya Di Dalam tubuh-tubuh 
fisik mereka ,tetapi kita pada waktu itu tidak dalam keadaan 
sadar secara fisik, dan itulah sebabnya di-alam fisik orang-orang cenderung 
bersikap skeptis mengenai pengalaman-pengalaman seperti itu. Obyek 
manusia : "Tetapi di dalam kasus-kasus seperti ini bahwa dimanapun anda Melihatnya 
adalah diluar badan fisik, sehingga mungkin telah bermimpi atau 
ber-ilusi atau Mereka yang nampak datang kepada anda dan lalu menghilang kembali 
,maka bagaimana anda dapat mengetahui bahwa Mereka yang telah Anda lihat itu 
adalah yang sesungguhnya?" 

. Ada beberapa kasus di mana kedua-duanya Adept itu dan seseorang yang melihat Nya 
sedang berada di dalam tubuh fisik. Itu terjadi dengan 
Madame Blavatsky, Aku sudah mendengar nya bersaksi bahwa dia untuk beberapa waktu 
tinggal di suatu biara di Nepal, di mana dia melihat tiga dari 



Masters kami secara konstan di-dalam sarana fisik mereka. Beberapa diantara Mereka 
sudah turun lebih dari sekali dari gunung dimana mereka 
tinggal menuju India didalam tubuh-tubuh fisik mereka. Colonel Olcott mengakui 
telah menjumpai dua dari Mereka dalam kesempatan tersebut. 
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. Ia telah berjumpa dengan Master Morya dan juga Master Kuthumi. Damodar 
K.Mavalankar, yang aku ketahui dalam tahun 1884, telah bertemu 
dengan Master Kuthumi didalam tubuh fisik Nya.Disana ada kasus dari 

S.Ramaswamier, seorang gentelmen yang aku kenal baik, yang mempunyai pengalaman 
tentang pertemuan dengan Master Morya secara phisik, ketika Anda membaca buku 
"Five Years of Theosophy", di dalam artikel "How a Chela Found His Guru", di sana 
ada kasus dari Mr. W. T.Brown dari sebuah Pondok dikota London, yang juga 
mempunyai kesempatan istimewa untuk 
bertemu dengan salah satu dari Manusia Mulia ini di dalam kondisi-kondisi yang 
serupa. 

. Terdapat juga suatu jumlah Kesaksian yang sangat banyak dari orang-orang India 
yang tidak pernah dikumpulkan dan dicatat, karena sebagian 
besar pengalaman-pengalaman dari mereka itu datang bedasarkan bujukan akan 
keberadaan dari Supermen ini dan kemungkinan untuk bertemu 
dengan Mereka, dan mereka menganggap kasus kasus individual seperti itu tidak 
berharga untuk dicatat. 

.Aku sendiri dapat mengatakan kepada anda dua kesempatan di saatsaat mana aku 
sudah berjumpa dengan seorang Master, kedua-duanya dari 
kami sedang berada dalam sarana fisik.Salah satu dari mereka adalah Adept yang 
bernama Jupiter yang tertulis di dalam buku," The Lives of Alcyone", 
yang sangat membantu di dalam bagian-bagian penulisan buku terkenal Madame 
Biavatsky:" Isis Unveiled", ketika buku tersebut sedang dkerjakan 
dikota Philadelphia dan New York. Ketika aku sedang tinggal dikota Adyar, Ia 
demikian ramah dan meminta kepada guru yang kuhormati ,Swami T.Subba Row,untuk 
membawaku menghadapNya. Mematuhi perintahNya, kami berkunjung ke rumah Nya, dan 
diterima Nya dengan penuh kehormatan. 

. Setelah suatu percakapan yang panjang dengan minat yang dalam, kami mempunyai 
kehormatan untuk makan malam dengan Nya, meskipun ia 
adalah seorang Brahman ,dan menghabiskan malam itu dan setengah hari berikutnya 
dirumahNya. Didalam kasus tersebut dapat diakui bahwa disana 
tidak akan ada pertanyaan tentang ilusi. Adept yang lain lagi dimana aku mempunyai 
kehormatan untuk bertemu secara phisik adalah dengan Master 
Comte de St. Germain, yang kadang-kadang disebut Prince Rakoczi. Aku berjumpa 
denganNya dalam keadaan biasa (tanpa janji temu sebelumnya,dan seolah-olah secara 
Kebetulan), berjalan sepanjang Corso dikota Roma, berpakaian mungkin sama seperti 
yang dipakai setiap gentelmen Italia. Ia mengajak ku ketaman di Pincian Hill, dan 
kami duduk lebih dari satu jam membicarakan tentang Komunitas dan pekerjaannya; 

atau barangkali perlu aku katakan bahwa Ia yang berbicara dan aku yang 
mendengarkan, dan ketika Ia bertanya aku menjawabnya . 

. Para anggota yang lain dari Brotherhood telah aku lihat didalam bermacam-macam 
keadaan. Pertemuan pertama Ku dengan salah- satu dari mereka adalah di suatu hotel 
dikota Cairo ,Aku sedang dalam perjalannan menuju India dengan Madame Blavatsky 
dan beberapa yang lainnya, dan kami tinggal di dalam kota itu untuk sementara 



waktu. Kita semua biasa berkumpul di ruang kamar kerja Madame Blavatsky, dan aku 
sedang duduk dilantai, menggunting dan mengatur untuknya suatu kuantitas artikel-
artikel dari surat kabar yang Madame inginkan.Dia duduk pada suatu meja 
didekatnya ;sungguh lengan tangan-kiriku benar-benar menyentuh pakaian nya. Pintu 
dari ruang kamar itu tersinari dengan penuh dan itu pasti tidak terbuka ,tetapi 
sungguhmendadak,tanpa suatu persiapan,disitu telah berdiri seseorang hamper 
diantara aku dan Madame Blavatsky, 
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di dalam sentuhan dari kami berdua. Hal itu membuatku kaget luar biasa dan 
aku melompat dalam kebingungan ;Madame Blavatsky sangat geli melihatnya dan 
berkata :"Jika anda belum cukup mengetahui tidak perlu 
terkejut seperti itu , anda tidak akan meningkat jauh di dalam pekerjaan okultisme 
ini." Aku diperkenalkan dengan pengunjung tersebut,yang ternyata bukan merupakan 
seorang Adept, tetapi seorang Arhat, yang adalah satu derajat di bawah Adept .Ia 
yang kemudiannya menjadi Master Djwal Kuli. 

. Beberapa bulan-bulan setelah itu. Master Morya suatu hari mengunjungi kami, 
terlihat persis seolah-olah di suatu tubuh fisik ,Ia berjalan melewati ruang kamar 
di mana aku sedang mengobrol dengan Madame Blavatsky, di 
dalam kamar tidurnya. Itulah pertama kali nya aku melihat Nya dengan terang dan 
jelas,dan karena aku belum cukup mengembangkan kekuatan 
Iterpendam dari indera ku untuk mengingat bahwa apa Yang Aku lihat itu sebenarnya 
adalah tubuh halus(subtle body). Aku melihat Master Kuthumi 
dengan kondisi-kondisi yang serupa diatas atap dari Markas besar kami dikota 
Adyar. Ia sedang melangkahi suatu tangga seolah-olah Ia baru saja 
mematerialiisasi diriNya dari udara kosong di sisi lainnya. Aku juga telah 
berulang kali melihat Master Djwal Kuil pada atap itu dengan cara yang 
sama. 

. Ini mungkin, aku kira, bisa dipertimbangkan sebagai sedikit bukti nyata, karena 
Adepts itu datangnya seperti kemunculan sesosok hantu ,tetapi sejak aku telah 
belajar untuk menggunakan saranaku yang lebih tinggi dengan 
bebas,dan untuk mengunjungi Manusia yang Mulia ini dengan cara seperti itu. Aku 
dapat bersaksi bahwa Mereka yang pada tahun2 terdahulu dari 
Komunitas datang dan mematerialisasi diriNya adalah Manusia Mulia yang sama , 
dimana semenjak itu aku sering kali terlihat tinggal di Rumah-rumah 
Mereka . Orang-orang mengatakan bahwa aku dan yang lainnya yang mempunyai 
pengalaman yang sama mungkin hanya bermimpi, karena 
kunjungan-kunjungan ini berlangsung selama tubuh dalam keadaan tidur .Aku hanya 
dapat menjawab bahwa ini adalah suatu mimpi yang sungguhsungguh konsisten,yang 
berada dalam kasusku selama lebih dari empat 
puluh tahun, dan itu adalah merupakan mimpi secara bersamaan oleh sebagian besar 
orang. 

. Mereka yang ingin mengumpulkan bukti tentang hal ini (dan adalah sungguh 
beralasan bahwa mereka perlu melakukan hal itu) perlu melihat 
pada literatur yang terdahulu dari Komunitas. Jika mereka bertemu President kami, 
mereka dapat mendengar dari nya berapa banyak dari Manusia Mulia yang sudah beliau 
lihat pada saat-saat yang berbeda , dan di sana ada banyak dari anggota kami yang 
akan memberikan kesaksian tanpa keraguan 
sedikitpun bahwa mereka sudah melihat seorang Master. Itu mungkin saja di dalam 
meditasi , mereka sudah melihat muka Nya, dan selanjutnya pasti 
mempunyai bukti nyata bahwa Ia adalah suatu mahluk yang riil. 



. Banyak bukti yang bisa ditemukan di dalam buku hariannya Colonel Olcott :"Old 
Diary Leaves", dan di sana ada satu risalah yang disebut "Do 
The Brother Exist?" yang ditulis oleh Mr. A.O.Hume, seorang yang mempunyai jabatan 
tinggi Negara di India, dan banyak bekerja-sama 
dengan Vice-President kami yang terdahulu, almarhum, Mr. A. P.Sinnett. Itu 
diterbitkan di suatu buku berjudul "Hint on Esoteric Theosophy". Mr. 
Hume, adalah seorang Anglo-Indian yang skeptis tentang suatu pemikiran biasa(legal 
mind), mempunyai suatu pertanyaan tentang keberadaan dari Para Saudara Ilahi /The 
Brothers (seperti Para guru menyebutnya, karena Mereka memasuki persaudaraan 
"Great Brotherhood" dan juga karena 
mereka disebut "the elder brothers of humanity") 
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. Dan bahkan pada awal tanggal itu memutuskan bahwa ia mempunyai kesaksian yang 
berlimpah bahwa Mereka Manusia Mulia itu ada ;dan lebih 
banyak bukti yang sudah dikumpulkan semenjak buku diterbitkan. Peningkatan 
penglihatan dan pancaindera-pancaindera yang lain sebagai 
hasil pengembangan dari kekuatan2 tersembunyi (latent power)kami, juga telah 
membawa kami tetap merasakan fakta bahwa ada mahkluk lain selain 
manusia, sebagian dari kelompok itu derajatnya sejajar dengan Adepts , yang 
derajatnya lebih tinggi dibanding kita sendiri sebagai manusia. 

. Kita pernah mengalami pertemuan dengan beberapa daripadanya yang kita sebut 
Devas atau Angels(para dewa atau malaikat) yang dalam segala 
hal derajatnya jauh berada diatas manusia. Sejak belajar mengembangkan kemampuan 
,kami dapat berkomunikasi dengan para Adept, kami bertanya 
secara wajar dan dengan penuh hormat bahwa bagaimana Mereka dapat mencapai 
tingkatan tersebut. Mereka mengatakan kepada kami dengan 
suara bulat bahwa pada zaman dahulu tingkatan Mereka adalah sama seperti 

tingkatan kita sekarang. Mereka sudah bangkit dari tingkatan umat manusia yang 
biasa, dan Mereka mengatakan kepada kami bahwa kita pada 
waktunya akan menjadi sebagaimana mereka sekarang, dan bahwa seluruh sistim yang 
utuh adalah suatu evolusi kehidupan yang makin maju dan meningkat, lebih jauh 
daripada yang dapat kita ikuti, bahkan bagi Dewa (Godhead )" itu sendiri. 

. Kita menemukan bahwa ada langkah-langkah tertentu di dalam evolusi, yang paling 
awal adalah- tumbuh2 an di atas mineral, binatang di atas 
tumbuh2 an dan manusia di atas binatang, jadi dengan cara yang sama kerajaan 
manusia mempunyai suatu tujuan akhir, suatu batas di mana itu adalah suatu 
kerajaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kerajaan manusia, dan bahwa di atas 
manusia masih ada Supermen. 
Di dalam studi dari sistim evolusi ini, kita sudah mempelajari bahwa di dalam 
semua orang ada tiga bagian besar-badan(body), jiwa (soul)dan Roh 
Kudus(spirit) ;dan dari masing-masingnya mempunyai subdivisi. Itu adalah definisi 
yang diberi kan oleh St.Paul (Santo Paulus )dua ribu tahun yang lalu. Roh Kudus, 
atau Monad, adalah nafas dari Allah (God) (kata roh berarti nafas, dari Latin 
spiro), percikan Ulahi adalah manusia sesungguhnya, 
meskipun demikian mungkin lebih tepat digambarkan sebagai ayunan diatas 
manusia seperti yang kita ketahui tentangnya. Rencana tentangnya mengungkapkan 
bahwa itu dapat menjelma menjadi materi dan penjelmaan 
menjadi materi mempunyai definisi dan ketepatan dalam detail. 



. Sejauh yang mampu kita lihat. Monad ini, adalah merupakan suatu percikan dari 
Api Ketuhanan, tidak bisa turun terlalu jauh pada tingkatan kita 
kini, tidak bisa secara langsung menjangkau fisik di mana kita kini berpikir dan 
bekerja, mungkin karena perbedaan getaran nya(vibrasi) dengan bentuk 
fisik terlalu jauh, sehingga harus ada keadaan tengah-tengah dengan kondisi-
kondisi yang tertentu. Pada tingkatan alam apa dimana percikan itu mula-mula 
berada ,kita tidak 
mengetahuinya ,sebab ini jauh di atas jangkauan pemikiran kita ,penjelmaan yang 
paling rendah tentangnya, yang mungkin disebut suatu pemantulan darinya, turun 
kedalam Alam Kosmos yang paling rendah seperti yang digambarkan dalam buku:" A 
Text Book of Theosophy." 
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. Kita biasanya berbicara tentang tujuh planet keberadaan, yang adalah merupakan 
bagian-bagian atau sub-planes dari Komos yang paling 
rendah,yang dibuku kami mnyesebutnya dengan:" the prakritic", maksudnya adalah 
alam fisik dari Kosmos. Monad itu dapat turun pada sub-
planes yang kedua (yang sering kita sebut Monadic plane) tetapi itu tampaknya 
tidak mampu menembus lebih rendah lagi daripada subplane ini. Untuk memperoleh 
kontak yang perlu dengan materi yang lebih padat, ia perlu menurunkan bagian dari 
dirinya sendiri melalui dua planet sekaligus, 
dan bahwa fragmen itu adalah apa yang kita sebut Ego atau Jiwa. 

. Roh Kudus Tuhan (the Divine Spirit) berada jauh di atas kita dan hanya berayun 
diatas kita; jiwa,yang adalah merupakan suatu penyajian parsial 
yang kecil dariNya (ini adalah seperti Monad menurunkan jari-api, dan diujung jari 
itu adalah jiwa), tidak bisa turun kebawah lagi kebagian mental plane yang lebih 
tinggi ( adalah planet kelima menurut hitungan menurun, 
bentuk fisik adalah planet paling rendah dan merupakan planet yang ketujuh) ;dan, 
agar masih memungkinkan untuk menjangkau suatu tingkat 
yang lebih rendah, ia pada gilirannya harus menurunkan suatu bagian yang kecil 
dari dirinya-sendiri, yang kemudian menjadi Kepribadian (Personality) yang kita 
ketahui. Jadi kepribadian ini, dimana masing-masing orang 
biasanya berpikir itu adalah dirinya sendiri,tetapi sebenarnya adalah merupakan 
fragmen dari suatu fragmen. 

. Semua evolusi melalui kerajaan-kerajaan yang lebih rendah (The lower kingdom) 
adalah suatu persiapan kepada pengembangan konstitusi 
manusia ~ Seekor binatang selama hidup nya di dunia fisik (dan sekali waktu 
setelah itu di dalam dunia astral) mempunyai sebuah jiwa, sama 
seperti individu dan memisahkan diri sebagai mana seorang manusia,tetapi jika 
binatang itu sampai pada akhir dari hidupnya dialam astral, jiwanya 
tidak ber-reinkarnasi lagi di dalam suatu tubuh, tetapi kembali ke semacam 
reservoir dari jiwa, didalam buku kami menyebutnya sebagai suatu group-soul 
(kumpulan jiwa), ini adalah seperti suatu kumpulan jiwa dalam suatu ember 
air,untuk kebutuhan penyediaan dari beberapa ekor binatang dari jenis yang sama, 
katakanlah, dua puluh ekor kuda. 

. Ketika seekor kuda dilahirkan dari kumpulan jiwa, ini seperti satu gayung yang 
dicelupkan ke dalam ember air dan membawa nya ke luar 
penuh dengan air. Selama hidupnya kuda itu mempunyai bermacam-macam pengalaman 
yang datang kepadanya dan memodifikasi jiwanya,dimana dari situ ia belajar 
pelajaran2, dan ini bisa diperbandingkan dengan berbagai macam bahani warna 
dicelupkan ke dalam gayung dari air. 
Ketika seekor kuda mati, air di dalam gayung itu dikosongkan dan dikembalikan 



kedalam ember, dan bahan-warna yang dipunyainya disebar 

:dikeseluruhan ember. Ketika seekor kuda yang lain dilahirkan dari kumpulan jiwal 
yang S3ina,gayung air yang lain diisi lagi dari ember ;tetapi jelas nyata 
bahwa mustahil untuk mengambil keluar dari dalamnya tepat sama tetesantetesan air 
yang melembagakan jiwa dari kuda yang sebelumnya. (Untuk lebih lanjut rincian 
proses ini lihat didalam buku dengan judul, "A Textbook 
of Theosophy". 

Ketika seekor binatang sudah berkembang cukup jauh untuk menjadi seorang manusia, 
ini berarti bahwa pada akhir hidupnya, jiwanya tidak lagi 
dituangkan ke dalam kumpulan jiwa, tetapi tetap tinggal sebagai suatu kesatuan 
yang terpisah. Dan sekarang suatu nasib yang sangat indah 
sedang menanti kepadanya. Sebuah jiwa, air di gayung dengan sendiri nya menjadi 
suatu sarana untuk sesuatu yang jauh lebih tinggi. 
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Dan bukan bertindak sebagai sebuah jiwa,itu adalah ia sendiri yang telah diberi 
jiwa. Kita tidak memiliki analogi yang tepat di alam fisik, kecuali jika 
kita berpikir tentang memompa udara ke dalam air di bawah tekanan yang tinggi, dan 
dengan demikian membuat air menjadi bergelembung. 

Jika kita menerima simbolis itu, air yang sebelumnya adalah jiwa seekor binatang 
yang sekarang telah menjadi tubuh seorang manusia ;dan udara 
yang dipompa ke dalam air adalah ego ,dimana sudah aku katakan bahwa jiwa dari 
manusia tidak lain adalah suatu manifestasi yang parsial dari Roh 
Kudus Tuhan. 

. Hal mengenai turunnya ego itu didalam mitologi Yunani kuno disimbolkan sebagai 
Crater atau Cup, dan kisah abad pertengahan tentang 
the Holy Grail (cawan suci) ;karena Grail atau Cup itu adalah hasil yang 
disempurnakan untuk semua evolusi yang lebih rendah, ke dalam mana 
dituangkan anggur dari kehidupan ,sehingga jiwa dari seorang manusia bisa 
dilahirkan. 
Maka, seperti yang telah dikatakan, ini, yang sebelumnya adalah jiwa seekor 
binatang, menjadi seorang manusia dan disebut " causal body "(badan 
bersyarat/badan kausal), yang berada pada bagian yang lebih tinggi dari 

alam mental sebagai sarana yang permanen yang diduduki oleh ego atau jiwa 
manusia;dan semua yang sudah dipelajari dalam evolusi nya ditransfer 
kedalam pusat hidup yang baru ini. 

. Evolusi dari jiwa ini berada dalam pengembangan yang berangsurangsur kepada 
tingkat yang lebih tinggi di alam berikutnya di bawah Monad, 
dengan membawa hasil dari pengalaman-pengalaman dan kualitas2 yang 
diperolehnya.Tubuh fisik kita semua secara penuh telah berkembang, dan karena 
begitu kita harus bisa menaklukannya. Tetapi haruslah secara penuh di bawah 
kendali jiwa. Di antara ras2 manusia 
yang lebih tinggi di masa kini biasanya begitulah keadaannya,walaupun mungkin 
menjadi lepas kontrol dan menjadi liar untuk sesuatu saat. badan 
astral juga secara penuh telah berkembang, tetapi belum di bawah kendali yang 
sempurna ;bahkan di antara ras2 manusia dimana kita termasuk 
didalamnya,masih terdapat banyak orang2 yang merupakan korban-korban dari emosi 
mereka sendiri. 



. Belum mampu untuk mengatasi emosi mereka dengan sempurna, mereka terlalu sering 
kali membiarkan diri mereka diatur oleh emosinya 
sendiri. Mereka membiarkan emosinya membawa lari mereka, sama seperti seekor kuda 
yang liar membawa lari pengendara nya, dan membawa dia ke 
tempat-tempat yang ia sendiri tidak kehendaki. 

. Kita mungkin mengatasinya,kemudian, bahwa pada semua orang terbaik di ras yang 
telah maju di masa kini tubuh fisiknya telah berkembang secara 
penuh , dan di bawah kendali ;tubuh astral juga telah berkembang secara penuh , 
tetapi tidak di bawah kendali yang sempurna ;tubuh mental adalah 
sedang dalam proses evolusi, tetapi pertumbuhan nya adalah sangat jauh dari 
sempurna. Mereka (tubuh fisik,astral dan mental) belum mencapai 
suatu perjalanan yang panjang, sehingga sama sekali belum bisa dibawah kendali 
jiwa. Ketika itu terjadi, nafsu rendah akan menyerap ke diri yang 
luhur (higher self) dan ego , jiwa tersebut, akan mendominasi seseorang. Meskipun 
orang itu belum sempurna, sarana yang berbeda sejauh ini 
diselaraskan sehingga mereka tetap mempunyai satu bantuan. 
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. Sampai saat ini jiwa dengan perlahan-lahan mulai mengendalikan sarana pribadi 
sampai mereka menjadi satu dengannya, namun sekarang 
Monad itu,yang pada gilirannya, mulai mendominasi jiwa ;dan di sana akan segera 
datang suatu waktu, ketika, kepribadian (personality) dan jiwa (soul) 
akan menjadi satu. Roh Kudus (the Spirit) dan jiwa itu akan menjadi satu di dalam 
putaran mereka. Ini adalah penggabungan ego dengan Monad ;dan 
ketika ini sudah dikuasai, manusia itu sudah memperoleh objek dari turunnya dia 
(ego dan Monad yang telah menjadi satu,penj.) kepada materi- ia sudah menjadi 
Superman, atau Seorang Adept. 

. Hanya sekarang , untuk pertama kalinya, apakah ia telah memahami makna hidup 
yang sebenarnya, atas semua proses evolusi yang menakjubkan ini (dari seluruh 
alam-alam yang lebih rendah dan lalu melalui kerajaan manusia sampai ke pencapaian 
Adeptship) tidak lain adalah suatu persiapan untuk kehidupan yang sebenarnya dari 
Roh Kudus (spirit), mulai hanya ketika manusia telah menjadi lebih dari sekedar 
manusia. Umat 

manusia adalah kelas terakhir dari sekolah-dunia (world-school) ;dan ketika 
seorang manusia sudah dilatih didalamnya ia akan lulus memasuki ke dalam 
hidup yang sebenarnya, kehidupan dari Roh Kudus yang Mulia , kehidupan dari 
Kristus. 

. Apa yang kita ketahui sampai sekarang adalah hanya sebagian kecil saja, meskipun 
kita melihat sebagian dari Mereka yang sedang membagi 

kemuliaanNya. Itu merupakan suatu kemuliaan dan suatu kemukjizatan di luar semua�  
perbandingan, di luar semua pengertian kita,namun ini juga 
merupakan suatu fakta yang nyata dari pencapaian evolusi oleh masingmasing manusia 
dan adalah suatu kepastian dimana kita tidak bisa 
meloloskan diri dari evolusi sekali pun kita kehendaki. Jika kita bertindak hanya 
mengingat kepentingan pribadi (selfish), jika kita menetapkan diri kita sendiri 
melawan arus evolusi. kemajuan evolusi kita bisa tertunda,meskipun 
pada akhirnya tidak bisa menghindarinya. 
. Setelah menyelesaikan hidup sebagai seorang manusia, Perfected Man biasanya 
melepaskan berbagai tubuh-tubuh material Nya, tetapi Ia tetap 



mempunyai kuasa untuk mengambil berbagai macam tubuh material yang manapun jika 
sekiranya Ia perlukan didalam proses dari pekerjaan Nya. Di 
dalam kebanyakan kasus-kasus, seseorang yang telah mencapai level tersebut tidak 
lagi memerlukan tubuh fisikJa tidak lagi mempertahankan 
tubuh astral, tubuh mental atau bahkan suatu tubuh kausal, tetapi hidup selamanya 
pada tingkatan yang paling tinggi,. Kapan pun untuk hal-hal yang lain Ia perlu 
untuk berhubungan dengan suatu 
alam yang lebih rendah, Ia harus mengambil suatu sarana sementara yang setara 
dengan alam itu, karena hanya dengan melalui medium itu Ia dapat 
berhubungan dengan mereka yang hidup di tempat tersebut. 

. Jika Ia mengharapkan untuk bertemu dengan seseorang secara fisik, Ia juga harus 
mengambil suatu tubuh fisik ;Ia harus sedikitnya mempunyai 
suatu bagian dari materialisasi, atau Ia tidak akan bisa berbicara. Demikian juga 
jika Ia mengharapkan untuk memberi kesan kepada pikiran kita, Ia 
harus mengelilingi diri-Nya dengan suatu tubuh mental. Kapan Pun Ia 

memerlukan di dalam pekerjaanNya untuk mengambil suatu sarana yang lebih rendah, 
Ia mempunyai kuasa untuk hal itu ;tetapi hanya untuk 
sementara waktu. 

. Disana ada tujuh jalan dari kemajuan lebih lanjut di mana Perfected Man dapat 
melanjutkannya, daftarnya akan kami uraikan didalam bab yang 
berikutnya. Dunia ini dipandu dan diarahkan pada pengembangan yang besar sekali 
oleh Persaudaran dari para Adept, dimana Master kami berada. 
Para siswa theosofi membuat berbagai macam kekeliruan tentang para Adept. 
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. Mereka sering kali menganggap para Adept itu sebagai suatu Komunitas masyarakat 
yang berhubungan dengan suatu biara besar, semuanya tinggal bersama-sama dalam 
disuatu tempat rahasia. Mereka umpamakan para 
Adept itu kadang-kadang sebagai seorang malaikat, dan banyak dari siswa kita 
mengira bahwa Mereka itu Semua Orang India, atau berada di 
pegunungan Himalaya ,tidak ada satupun dari hipotesis ini yang benar. Ada suatu 
Brotherhood yang besar, dan para anggotanya berkomunikasi dengan tetap satu sama 
lain ;tetapi komunikasi Mereka disarana yang lebih tinggi 
dan Mereka tidak perlu tinggal bersama-sama. Sebagian dari Great Brothers ini, 
yang kita sebut Masters of Wisdom, mau menerima murid-magang dan mengajari mereka 
;tetapi Mereka itu hanya merupakan bentuk sebagian kecil dari tubuh Perfected Men. 

. Kuasa-kuasa dari seorang Adept itu sungguh banyak dan luar biasa, tetapi mereka 
semua mengikuti urutan yang wajar dari kemampuan yang 
kita sendiri kuasai. Hanyalah bahwa Mereka mempunyai kecakapan dengan derajat yang 
jauh lebih besar. Aku berpikir bahwa karakteristik yang 
terkemuka dari seorang Adept, bila dibandingkan dengan diri kita sendiri, adalah 
bahwa Ia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang 
berbeda sama sekali,karena didalam diri Mereka tidak ada pikiran untuk 

kepentingan pribadi (selfish),di mana rasa selfish itu adalah yang dimiliki oleh 
mayoritas manusia. 

. Seorang Adepts sudah menghapuskan nafsu-nafsu rendah (the lower self), dan yang 
tinggal bukan untuk diri sendiri tetapi bagi semua ;namun 



juga,hanya dengan cara yang ,Ia sendiri dapat benar-benar memahaminya, bahwa 
semuanya itu sesungguhnya adalah diri-Nya juga. 
Ia sudah mencapai tahapan di mana tidak ada kekurangan di dalam karakter Nya, 
tidak ada apa sesuatupun pemikiran atau perasaan diri sendiri 
,pribadi yang terpisah ;dan motivasi satu-satunya adalah membantu untuk memajukan 
evolusi,dan berkerja selaras dengan Logos (Tuhan) yang 
mengarahkan nya. 

. Barangkali karakteristik yang paling terkemuka adalah pengetahuaannya yang luar 
biasa dalam segala hal (all-round). Kita semuanya adalah tidak sempurna ;tidak ada 
seorangpun yang telah 
mencapai derajat/keunggulan tertinggi disegala bidang dan bahkan ilmuwan besar, 
atau orang suci yang besar biasanya mencapai keunggulan tinggi 
hanya didalam satu hal saja,dan disisi lain masih ada bakat alamiNya yang belum 
terungkapkan. Kita semua memiliki beberapa bakat dari semua 
karakteristik yang berbeda,tetapi selalu hanya sebagian yang telah terbuka 
(awakened), dan yang satu jauh lebih terbuka dibanding dengan yang 
lainnya. 

. Seorang Adept, bagaimanapun, seseorang yang pandai dalam segala hal, seorang 
yang berbakti, simpati dan rasa kasihnya yang sempurna,dan 
pada waktu yang sama, intelek Nya adalah sesuatu agung jauh dibandingkan dengan 
kita yang hingga kini dapat menyadarinya dan kerohanian Nya luar biasa. Ia 
menonjol di atas dan di luar jangkauan semua orang yang kita ketahui, oleh karena 
fakta bahwa Ia adalah secara penuh telah berkembang. 
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Tubuh-tubuh fisik dari para Guru Agung 

. Diantara para siswa Theosofi banyak yang ragu-ragu dan tidak-pasti 
tentang para Master, mungkin kita perlu menyadari bagaimana wajarnya 
kehidupan mereka, dan bagaimana mereka mempunyai sisi fisik yang biasa, 
jika aku katakan beberapa kata tentang kehidupan se-hari-hari dan 
penampilan beberapa dari Mereka, Tidak Ada suatu perbedaan yang 
mencolok secara fisik diantara seorang Adept dengan orang biasa, tetapi Ia 
selalu tampil dengan mengesankan, mulia, tenang dan kudus, dan siapapun 
yang bertemu dengan Nya mungkin gagal untuk mengenaliNya bahwa di 
hadapan dia ada seorang manusia yang luar biasa. 
Ia adalah seorang manusia yang kuat tetapi tenang, berbicara hanya ketika 
Ia mempunyai suatu obyek yang patut dibicarakan, untuk memberi 
semangat, membantu atau memperingatkan, namun Ia adalah sangat baik 
hati dan penuh dengan perasaan humor,humor dalam artian yang baik dan 
tidak menyakiti sesama tetapi untuk meringankan penderitaan hidup. 
Master Morya suatu ketika berkata bahwa mustahil untuk mendapat 
kemajuan di-okultisme tanpa suatu rasa humor, dan pasti semua Adepts 
yang telah aku temui mempunyai kualifikasi seperti itu. 

. Kebanyakan dari Mereka diperbedakan dari Tubuh-tubuh fisik Mereka 
yang lengkap menurut hukum kesehatan dan, di atas semuanya. Mereka 
tidak pernah cemas akan sesuatu apapun. Semua karma buruk Mereka telah 
dilenyapkan, dan tubuh fisikNya adalah sempurna, seperti expresi Augoeides, 
atau tubuh mulia dari ego, tidak seperti ketika berada dalam 
keterbatasanketerbatasan 
dialam fisik ;sehingga tidak hanya tubuh dari seorang Adept 
saat ini biasanya gagah dan tampan sekali ,juga pada setiap badan fisik baru 



yang Ia gunakan dalam suatu inkarnasi yang berurutan adalah hampir tepat 
sama dengan tubuh yang lamaNya,dengan mempertimbangkan ras dan 
perbedaan bangsa, karena tidak ada sesuatu apapun untuk memodifikasi 

nya. Kebebasan ini adalah buah dari karma Mereka, ketika karena suatu 
alasan. Mereka memilih untuk mengambil suatu tubuh yang baru,dan 
mempunyai segala kebebasan untuk memilih suatu kelahiran di dalam setiap 

negara atau ras yang bisa selaras denganpekerjaan yang harus 
dikerjakanNya . Dan bahwa Mereka adalah seperti itu dengan tubuh-tubuh 
kebangsaan tertentu, yang Mereka kebetulan gunakan di setiap waktu 
bukanlah arti penting yang utama. 

. Untuk mengetahui bahwa seorang manusia yang tertentu adalah 
seorang Adept perlu dengan melihat tubuh kausalnya, perkembangan Nya 
tersebut akan ditunjukan oleh besarnya peningkatan ukuran, dan oleh suatu 
pengaturan khusus dari warna-warna dalam lapisan-lapisan yang terpusat 
(concentric spheres), seperti yang sampai taraf tertentu ditandai di dalam 
ilustrasi tubuh kausal dari seorang Arhat (Plate XXVI) didalam buku " Man 
Visible and Invisible". 
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. Izinkan saya sekarang menguraikan dengan singkat suatu lembah yang 
tertentu di Tibet di mana sebanyak tiga dari Manusia Mulia ini berada,yaitu: 
Master Morya, Master Kuthumi, dan Master Djwal Ku I yang saat ini tinggal 
ditempat tersebut. Master Morya dan Master Kuthumi menempati rumah di 
sisi yang berlawanan dari suatu jurang yang sempit, lereng-lerengnya 
ditutupi dengan sejumlah pohon pinus, dan pada dasarnya mengalir suatu 
arus yang kecil, alirannya mengalir kebawah jurang melewati rumahNya, dan 
bertemu pada dasarnya, di mana ada satu jembatan kecil. 

. Dekat dengan jembatan itu ada suatu pembukaan sempit yang 
mengarah kesuatu aula subterranean yang berisi sebuah museum okultisne 
dimana Master Kuthumi adalah pembimbing dari setengah the Great White 

Brotherhood. Isi-isi dari museum ini berasal dari berbagai karakter. Mereka 
muncul sebagai suatu jenis ilustrasi keseluruhan dari suatu proses evolusi. 
Sebagai contoh, di sini ada gambar tentang kehidupan ,gambaran-gambaran 
dari tiap jenis manusia yang telah hidup di planet ini dari pembukaan raksasa 
yang telah punah-Lemurians sampai kepada sisa orang kerdil dan 
bahkan zaman pra sejarah dimana umat manusia masih sedikit. Model altorilievo 
mempertunjukan semua variasi permukaan dan kondisi-kondisi dari 
muka bumi -kondisi-kondisi sebelum dan sesudah bencana besar (the great 
cataclysms). 

. Diagram sangat besar menggambarkan migrasi-migrasi dari berbagai ras 
yang berbeda didunia, dan memperlihatkan dengan tepat seberapa jauh 
mereka menyebar dari sumber asal mereka masing-masing. Diagram lain 
yang serupa diabadikan dari pengaruh berbagai agama-agama dunia, 
mempertunjukkan di mana masing-masing dilatih dalam kemurnian asalnya, 
dan di mana itu menjadi becampur dengan yang lain dan disimpangkan oleh 
sisa-sisa agama-agama lain. Patung-patung yang seperti hidup dengan 
mengagumkan itu mengabadikan penampilan fisik tertentu dari para 



pemimpin dan para guru yang besar dari bangsa-bangsa yang terlupakan 
;dan berbagai objek menarik yang menghubungkan akan pentingnya dan 
bahkan tidak diperhatikan bagi kemajuan-kemajuan peradaban dipelihara 
untuk pengujian keturunnan. Naskah-naskah asli dari jaman dahulu kala 
yang sangat antik dan tak ternilai harganya ada disini untuk dilihat, sebagai 
contoh, yang ditulis oleh tangan dari Lord Buddha sendiri didalam kehidupan 
terakhir Nya sebagai Pangeran Siddartha, dan yang lain yang ditulis oleh 
Lord Kristus selama kelahiran Nya di Palestina. 

. Di sini juga dijaga dari keasliannya Kitab yang mengagumkan "the 
Book of Dzyan", dimana Madame Blavatsky menguraikannya di dalam 
pembukaan didalam buku: "The Secret Doctrine". 
Di sini juga ada catatan-catatan asing/aneh dari dunia-dunia lainnya selain 
dunia manusia. Binatang dan wujud-wujud nabati juga dilukiskan, beberapa 
diantaranya kita kenal sebagai fosil-fosil, meskipun demikian kebanyakan 
dari mereka adalah tak terbayangkan oleh ilmu pengetahuan kita yang 
modern. Model-model nyata sebagian dari kota-kota besar jaman dahulu 
yang dilupakan ada di sini untuk studi para murid. Semua patung-patung 
dan model-model dengan jelas diwarnai tepat seperti asli nya;dan kita boleh 

catat bahwa koleksi di sini dengan sengaja dipajang bersamaan dengan 
waktunya, 

BAB 2,page 28-29 

untuk mewakili dan menunjukkan kepada keturunan yang akan datang, 
masa lampau yang tepat dari langkah-langkah evolusi atau peradaban yang 
telah lampau, sehingga bukan hanya fragmen-fragmen yang tidak lengkap, 
seperti musium-musium yang sering kali dihadirkan untuk kita, dalam semua 
kasus dengan sengaja dihadirkan sebagai rangkaian pendidikan dan 
presentasi-presentasi. Di sana kami menemukan berbagai model-model dari 
semua macam permesinan yang telah dikembangkan oleh peradabanperadaban 
yang berbeda, dan juga di sana dihadapkan pada ilustrasi-ilustrasi 
berbagai jenis sihir (magic) yang digunakan di berbagai periode-periode 
sejarah. 

. Di dalam ruang depan yang condong ke arah aula yang luas dipelihara 
gambar-gambar para murid dari Master Morya dan Master Kuthumi yang 
pada waktu itu sedang dalam masa percobaan. Di Mana akan aku uraikan di 
dalam bab yang berikutnya . Gambaran-gambaran ini disusun disepanjang 
tembok seperti patung-patung, dan merupakan gambaran yang sempurna 
dari para murid. Itu adalah tidak mungkin, bagaimanapun,bahwa mereka 
kelihatan oleh mata secara fisik, karena materi yang paling rendah untuk 
memasuki komposisi mereka adalah etherik. 
Didekat jembatan ada sebuah vihara (temple) yang kecil dengan model 
Birma, dimana pengunjung dapat membuat persembahan buah dan bungabunga, 
membakar dupa dan melafalkan Pancha Sila. Jalan setapak yang 
kasar dan tidak biasa itu menuju kebawah lembah disisi aliran sungai.Pada 
suatu sisi jembatan dari kedua rumah itu,tetapi tampaknya belum tentu bisa 
dilihat dari jembatan,karena adanya jurang yang belok membulatjika kita 

mengikuti jalan setapak itu naik melewati lembah rumah Master Kuthumi ,itu 
akan menuju kesuatu pilar bebatuan yang besar,dan diseberangnya, jurang 



membelok seperti lingkaran ,sehingga diluar penglihatan. 
Beberapa langkah lebih jauh dari jurang tersebut adalah t h 
perbukitan,disitu ada danau ,dimana menurut tradisi Madame Blavatsky 
pernah mandi disitu,dan ternyata airnya dingin sekali, 

Lembah tersebut terlindungi dan menghadap kearah selatan,meskipun 
seluruhnya tertimbun salju dimusim dingin, aku tidak ingat apakah pernah 
melihat rumah lainnya didekat rumah Master. 
Rumah-rumah itu terbuat dari bebatuan,sangat berat dan kokoh.Rumah 
Master Kuthumi dibagi dua bagian oleh satu jalan masuk yang lurus 
membelahnya menjadi dua bagian: bagian kiri dan kanan.Memasuki jalan 
masuk,pintu pertama dikanan mengarah keruang utama dimana biasanya 
Master duduk disitu.ruangan itu besar dan luas (kira-kira lima puluh feet kali 
tiga puluh feet),lebih seperti sebuah aula daripada sebuah ruangan,dan itu 
menempati seluruh bagian depan dari rumah tersebut yang terletak pada 
sisi kanan jalan masuk. 

. Dibelakang ruangan besar itu ada dua ruangan yang hampir sama 
besar,satu digunakan sebagai perpustakaan dan ruangan lainnya sebagai 
kamar tidur, lengkap sudah pembagian dari rumah itu,dua ruangan terakhir 
tampaknya digunakan sebagai ruang pribadi,dan disekeliling rumah itu 
mempunyai verandah (beranda) yang lebar.sisi lain dari rumah tersebut, 
bagian disebelah kiri dari jalan masuk,sepertinya dibagi lagi menjadi 
ruangan-ruangan yang lebih kecil dan kantor untuk berbagai keperluan,tetapi 
kami tidak mempunyai kesempatan untuk memeriksanya dengan lebih teliti. 
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. Ruangan yang besar itu dilengkapi dengan sederetan jendela, keduaduanya 
di bagian depan dan belakang- sangat baik bahwa ketika masuk 
seseorang mendapat kesan dari suatu pandangan yang menyeluruh ;dan di 

: terdapat sederetan tempat duduk yang panjang. Ada juga 

suatu pemandangan yang tidak biasa terdapat dinegeri itu,yakni suatu 
tempat perapian besar yang terbuka di tengah-tengah tembok diseberang 
pintu depan.Ini diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghangatkan 
kedalam tiga ruangan tersebut;dan kamar tersebut mempunyai suatu 
tembok antik dari besi tempa, dan aku diberitahu bahwa itu adalah sesuatu 
yang unik dinegeri Tibet. Diatas perapian terdapat suatu gantungan mantel, 
dan didekatnya terdapat kursi-berlengan yang terbuat dari ukiran kayu yang 
sangat tua,agak cekung agar enak didudukinya, sehingga untuk itu tidak 
diperlukan bantal-bantal. 

. Diseluruh ruangan itu terdapat meja-meja dan dipan2 atau sofa, 
kebanyakan tanpa sandaran, dan disalah satu sudut terdapat sebuah organ, 
ketinggiannya langit-langitnya barangkali adalah sekitar dua puluh kaki, dan 
sangat indah, dengan list-list ukiran yang bagus, yang mengarah keornamental 
dan bertemu satu dengan yang lainnya dan membagi langitlangit 
dengan suatu bentuk bujur-sangkar. Suatu lengkungan Iangit2 yang 
membuka dengan sebuah pilar dipusatnya, sepertinya bernuansa gothic, 
hanya tanpa memakai kaca, terbuka kedalam ruangan studi, dan jendela 
yang serupa dengan Iangit2 tersebut terbuka ke dalam kamar tidur. Ruangan 
terakhir ini perlengkapannya sangat sederhana sekali. 

. Diruangan tidur itu terdapat sebuah tempat tidur yang umum, sepertinya 



suatu tempat tidur lipat yang terletak diantara dua balok kayu berukir yang 
ditanam kedalam tembok (satu dari ukiran ini bermotif kepala singa, dan 
yang lainnya bermotif seekor gajah), dan tempat tidur tersebut ketika 
sedang tidak dipergunakan dilipat keatas menghadap tembok. 
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(Gambar Hal   )  
GROUND PLAN OF THE WESTERN HALF OF THE 
HOUSE OF THE MASTER KUT HUM! 
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. Perpustakaan itu adalah suatu ruangan yang bagus, berisi ribuan buku2. 
Didindingnya ada rak-rak buku yang tinggi, yang diisi dengan buku di dalam 
berbagai bahasa, sejumlah buku-buku itu merupakan hasil pekerjaan orang 
Eropa modern, dan di puncak nya adalah rak terbuka untuk menaruh 
naskah-naskah. Master itu adalah merupakan seorang ahli bahasa yang 
besar, dan di samping bahasa Inggris yang bagus Juga mempunyai suatu 
pengetahuan yang saksama tentang bahasa Prancis dan Jerman. Di ruangan 
studi terdapat sebuah mesin ketik, yang diperkenalkan kepada Master oleh 
salah satu dari para murid Nya. 

. Tentang keluarga Master itu, aku hanya mengetahuinya sedikit. Disana 
ada seorang nyonya,yang dengan jelas merupakan seorang murid, yang Ia 
panggil "saudari ".Apakah dia sebenarnya adalah saudari Nya atau bukan 
aku tidak mengetahui ;dia mungkin adalah seorang sepupu atau kemenakan 
perempuan. Dia kelihatan jauh lebih tua daripadaNya, tetapi hubungan itu 
bukannya tidak mungkin, karena Ia memang nampak dengan usia yang 
sama untuk suatu waktu yang lama. nyonya itu sampai taraf tertentu mirip 
dengan Master, dan satu atau dua kali, ketika di sana ada pertemuanpertemuan, 
dia sudah datang dan bergabung dipertemuan itu. 
Meskipun pekerjaan pokok nya sepertinya adalah untuk memelihara 
kerumah-tanggaan dan mengatur para pelayan. Di antara para pelayan 
terdapat seorang tua dan istri nya, yang telah lama melayani Master. Mereka 
tidak mengetahui apapun tetang pahala mulia dari pelayanan mereka, tetapi 
menghormati Nya sebagai seorang pelindung yang sangat ramah dan murah 
hati, dan secara alami tentu saja mereka memperoleh manfaat yang besar 
didalam pelayanan Nya. 

. Master mempunyai suatu kebun sendiri yang besar. Ia juga mempunyai 
beberapa lahan, dan mempekerjakan pekerja2 untuk mengolahnya.Didekat 
rumah itu ada semak2 berbunga dan massa dari bunga-bunga tumbuh 
dengan bebas, dengan bunga2 pakis di antaranya. Melalui kebun mengalir 
suatu arus kecil, yang membentuk sebuah air terjun yang kecil, dan di atas 

itu terdapat bangunan jembatan kecil . Di Sini Ia sering kali duduk ketika Ia 
sedang mengirimkan arus-arus pikiran dan berkat pada Umat-Nya ;itu tidak 
diragukan lagi kepada orang biasa yang melihat peristiwa itu seolah-olah Ia 
sedang duduk dengan bermalas-malasan menyaksikan panorama alam, dan 
mendengarkan dengan cermat pada kicauan burung2 serta pada suara 
gemericik aliran air. 



. Kadang-kadang,juga, Ia duduk di kursi-malas besar Nya, dan ketika 
Umat-Nya melihat Dia seperti itu, mereka mengetahui bahwa Ia tidak boleh 
diganggu ;mereka tidak mengetahui persisnya Apa Yang sedang Ia lakukan, 
namun mungkin Ia sedang berada di dalam keadaan semacam meditasi. 
Fakta bahwa orang-orang Timur memahami meditasi semacam ini dan rasa 
hormat mungkin saja merupakan salah satu pertimbangan mengapa Adept 
itu lebih suka tinggal di sana dibandingkan dinegara Barat. 
Dengan cara ini kita mendapat pengaruh dari Master yang duduk tenang 
seperti itu untuk sebagian besar pada hari itu dan, kita bisa katakan, 
bermeditasi; tetapi Ia mempunyai banyak pekerjaan lain di sampingNya. Ia 
sudah menggubah beberapa musik, dan sudah menulis catatan dan 
dokumen untuk berbagai tujuan. Ia juga tertarik akan perkembangan dari 
ilmu eksakta (physical science), meskipun ini adalah termasuk bidang dari 
salah satu dari Master of Wisdom besar yang lain (Master Kebijaksanaan) 

. Dari waktu ke waktu Master Kuthumi seringkali menunggangi seekor 
kuda teluk yang besar, dan adakalanya, ketika mereka berkerja bersamasama, 
Ia disertai oleh Master Morya, yang selalu menunggangi seekor kuda 
putih yang bagus sekali .Master Kita secara teratur mengunjungi sebagian 
dari biara-biara, dan kadang-kadang mendaki sampai kebiara terpencil diatas 
bukit,menunggang kuda didalam tugas-tugasNya tampaknya menjadi olahraga 
pokokNya,tetapi kadang-kadang Ia berjalan besama Master Djwal 
Kul,yang tinggal cukup dekat pada sebuah batu-karang besar yang 
curam,yang memberikan pandangan kedanau. 
Kadang-kadang Master bermain organ yang terletak diruang utama 
rumahnya.Ia memesannya di Tibet dibawah instruksiNya,dan itu merupakan 
kombinasi antara piano dan organ,dengan keyboard seperti yang ada di 
Barat,dan Ia bisa memainkan semua music Barat. 

. Alat musik itu tidak seperti instrument lain manapun yang aku 
kenal,karena ia mempunyai dua muka,yang dapat sekaligus dimainkan baik 

dari ruang duduk maupun dari ruang studi.Keyboard utama (atau agaknya, 
tiga keyboard, badan organ yamg besar,choir)berada diruang-duduk,dan 
keyboard piano berada di ruang studi, dan keyboard ini dapat dimainkan 
bersamaan atau secara terpisah. Organ dengan pedal-pedalnya dapat 
dimainkan dengan cara biasa dari ruang-duduk;tetapi dalam memutar handle 
sama dengan menyetopnya,mekanisne piano dapat dihubungkan dengan 
organ,sehingga dapat dimainkan bersamaan.dari keadaan seperti itu piano 
adalah sebagai sebuah tambahan untuk menyetop organ. 

. Dari keyboard diruang studi,piano tetap dapat dimainkan sendiri sebagi 
instrument yang terpisah,sedikit berbeda dari;tetapi beberapa mekanisme 
rumit dari choir-organ juga dihubungkan pada keyboard tersebut,sehingga 
seseorang dapat memainkan piano saja,seperti piano biasa,atau dapat 
memainkannya diiringi choir-organ,atau dari keadaan tertentu untuk 
menyetop organ.ia dapat juga, seperti yang telah aku katakan,untuk 
memainkannya secara terpisah atau bersama-sama,dan juga dengan 
penampilan dari masing-masing keyboardnya, yang dapat dimainkan secara 
duet antara piano dengan organ. 

. Mekanisme dan pipa-pipa dari instrument yang asing ini menempati 
hampir seluruh bagian loteng atas dari rumah Master. Dengan magnetisme 
Ia menggunakannya untuk berkomunikasi dengan Gandharvas. atau Dewa 
music,sehingga bila alat itu dimainkan ,Dewa musik juga mengiringinya, 
sehingga terdapatlah suatu kombinasi music yang belum pernah terdengar 
didunia fisik,dan juga efek yang dihasilkan organ sendiri seakan-akan diiringi 



oleh instrument dari deru angin. 

. Lagu dari para Dewa pernah terdengar didunia;terdengar ditelinga 
manusia,tetapi mereka tidak dapat mendengarkan keindahannya.disana 
terdapat alunan deru ombak dari laut, desir angin dipepohonan,gemuruh nya 
gunung berapi, musik dari aliran sungai dan air terjun,yang bersama-sama 
dengan yang lainnya membentuk sebuah nyanyian-alam yang megah.Ini 
semua adalah merupakan sebuah gema(echo) yang terdengar didalam dunia 
fisik. 
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. Dari suatu bunyi agung yang jai iisiitulah terdapatnya seorang Dewa 

.Seperti yang dikatakan didalam buku; "Light on the Path":Hanya fragmenfragmen 
dari lagu Dewata tersebut yang terdengar ditelinga kita sementara 
kita masih sebagai seorang manusia/Tetapi, jika anda mendengarkan nya, 
mengingat nya dengan keyakinan,maka tidak ada dari lagu Dewata yang 
sudah mencapai anda itu akan lenyap, dan berusaha belajar akan hal 
tersebut arti dari misteri yang ada disekeliling anda. Pada waktunya anda 
akan dapat memahaminya tanpa memerlukan seorang guru. Sebagaimana 
setiap orang mempunyai suara, maka disitu pulalah individu berada .Hidup 
itu sendiri adalah suara, dan tidak pernah senyap. Dan ketika tidak terdengar 
suara apa-apa, mungkin mc& yang tuli, suatu tangis ; merupakan sebuah 
lagu. Belajarlah dari hal tersebut sehingga anda menjadi bagian dari harmoni 
;belajarlah dari hal tersebut untuk mematuhi hukum dari keselarasan." 

. Tiap pagi sejumlah orang-orang - bukannya para murid, tetapi para 
pengikut datang kerumah Master, dan duduk didalam beranda dan diluarnya. 
Kadang-Kadang Master memberi mereka suatu percakapan kecil seperti 
kuliah-singkat ;tetapi lebih sering Ia meneruskan dengan pekerjaan Nya dan 
tidak memperhatikan mereka selain tersenyum dengan penuh persahabatan , 
kelihatannya mereka juga sama disenangkan. Mereka dengan jelas datang 
untuk "duduk" didalam aura Nya dan memuliakan Nya. Kadang-Kadang 
Master mengambil makanan Nya dan, duduk dalam beranda,beserta dengan 
kerumunan orang-orang Tibet yang duduk bersila disekitar Nya ;tetapi secara 
umu idiri pada suatu meja di dalam nganNya. Ia 
mengikuiti peraturan dari para biarawan Buddha, yang tidah lagi makan 
setelah tengah hari ;karena aku ingat tidak pernah melihat Nya makan 
setelah tengah hari. 

. Bahkan mungkin sekali bahwa Ia tidak memerlukan makanan setiap 
harinya. Yang paling mungkin ketika Ia merasakan ingin makan,Ia memesan 
makanan yang diingini, dan tidak mengambil makanan Nya pada waktu 
sembarang waktu. Aku sudah melihat Nya makan kue-kue bundar kecil. 

warna coklat dan manis ;terbuat dari gandum, gula dan mentega, dan yang 
biasa digunakan di dalam rumah tangga, yang dimasak oleh saudari Nya itu. 
makan sup-curry dan nasi, curry adalah semacam sup ,seperti dhal. 
Ia menggunakan sendok keemasan yang indah, dengan ukiran gajah pada 
tangkainya, yang diset pada sudut yang tidak biasa pada mangkuknya . ini 
merupakan suatu pusaka keluarga,yang sangat tua dan mungkin bernilai 
tinggi. Ia secara umum memakai pakaian putih, tetapi aku tidak ingat; 
apakah pernah melihatNya memakai suatu hiasan kepala , kecuali di saatsaat 
yang jarang ketika Ia memakai jubah kuning dari sekte Gelugpa atau 
clan,termasuk semacam topi sedikit banyaknya seperti bentuk dari helm 



Roma. Master Morya secara umum memakai sebuah sorban . 

. Rumah dari Master Morya berada disisi yang berlawanan dari lembah 
tetapi sedikit menurun -agak dekat,pada kenyataannya dengan sebuah 
vihara kecil dan jalan masuk kesebuah gua. Arsitektur rumahNya merupakan 
model yang sama sekali berbeda,sedikitnya ada dua lantai,dan bagian depan 
yang menghadap kejalan mempunyai verandah pada masing-masing 
lantainya yang hampir seluruhnya mengkilat. 
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. Metoda umum dan pengaturan hidupNya tidak jauh berbeda dengan 
Master Kuthumi yang telah diceritakan sebelumnya. Jika kita mendekati jalan 
pada sisi kiri dipinggir arus,meningkat perlahan-lahan sepanjang sisi lembah, 
kita sampai pada sisi kanan rumah dan halaman dari Master Kuthumi, dan 
keatas bukit lebih jauh kita menemukan sisi yang sama dari jalan kesuatu 
pondok kecil atau kabin , Ia yang sekarang adalah Master Djwal Kul yang 
membangun pondok tersebut sendiri selagi masih menjadi murid, agar Ia 
mempunyai satu tempat pondokan yang cukup dekat dengan Master 
Kuthumi. Di pondok tersebut tergantung semacam papan peringatan,dimana 
atas permintaanNya seorang murid Master Kuthumi yang berasal dari 

Inggris, beberapa tahun yang lalu telah mempercepat pembuatan 
pajangan interior dari ruangan besar Master Kuthumi tersebut. Dimana 
terpampang Figur-figur dari berbagai Master dan para murid. Ini 
dilaksanakan sebagai suatu tanda peringatan tertentu yang berbahagia 
dan yang penuh keberhasilan didalam rumah Master. 

. Sekarang gilirannya untuk mempertimbangankan suatu penampilan 
fisik dari para Manusia Mulia ini ; yang sampai taraf tertentu dimodifikasi 
oleh Ray atau jenis pada masing-masing spesialisasiNya. Ray pertama 
mempunyai kuasa dan karakteristik paling utamanya, adalah mereka 
yang dilahirkan sebagai para raja, atau para penguasa. 
Para pengatur dunia-rohani dan dunia spiritual adalah ditempat pertama, 
kemudian dari dunia fisik. Setiap manusia yang mempunyai kwalitas 
luarbiasa ini memungkinkan dia untuk mendominasi orang-orang dan 
memandunya dengan sabar sepanjang pelajaran yang ia berikan, mungkin 
sebagai manusia di Ray Pertama atau sebagai orang yang sedang menuju 
ke Ray Pertama. 

. Figur rupai seorang raja itu adalah l 
Many, Penguasa dari Root-Race kelima, yang merupakan tertinggi 
(tallest) dari semua Adept, tingginya sekitar enam kaki delapan inci , 
dengan proposional yang sempurna. Ia adalah merupakan wakil dari ras 
manusia, dan setiap prototype dan anggota dari Ras tersebut adalah 
secara langsung menurun dariNya. Manu itu mempunyai suatu roman 
muka yang menunjukan suatu kuasa yang besar, dengan hidung yang 
lurusjanggut kecoklatan yang berjuntai,dan mata kecoklatan serta kepala 
yang berbentuk kokoh luar biasa, "tinggi sekali Dia", kata President kami, 
" seperti seorang Raja agung,dengan tatapan matanya yang setajam 
rajawali, jernih dan berkilau laksana cahaya yang keemasan. 

.^rang tinggal di pegunungan Himalaya, tidak jauh dari rumah 
Saudara-AgungNya ,Lord Maitreya. Figur yang sedemikian juga adalah 
figur Master Morya, Letnan dan Penerus (Successor) dari Lord Vaivasvata 
Manu, dan Manu dimasa yang akan dating dari Root-Race Yang Keenam 



adalah seorang" Rajput King "menurut keturunannya, dan mempunyai 
suatu jenggot gelap yang dibagi menjadi dua bagian, gelap, hampir hitam, 

 lepas setinggi bahu Nya, dan mata yang berwarna gelap, 
dengan tatapan penuh kuasa. 

. Ia adalah enam kaki enam inci tingginya, dan diri-Nya seperti seorang 
serdadu, berbicara dalam kalimat-kalimat yang singkat dan padat , 

seolah-olah Ia terbiasa selalu dipatuhi. Didalam kehadiranNya ada suatu 
perasaan dari suatu kuasa dan kekuatan yang berlimpah, dan 
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. Ia mempunyai suatu martabat luar biasa yang membuat orang-orang 
tunduk untuk memberi penghormatan yang mendalam. Madame 
Blavatsky sudah sering-kali mengatakan kepada kita bagaimana dia ber 
jumpa Master Morya di Hyde Park, London, pada tahun 1851, ketika Ia 
datang dengan sejumlah Para pangeran Orang India yang lain untuk 
menghadiri Pameran Internasional besar pertama . Dengan cara yang 
cukup aneh , Aku sendiri, adalah seorang anak kecil yang berumur empattahun, 
melihat Master Morya juga, semua orang tidak mengetahuinya. 

Aku dapat mengingatnya dan menjadi suatu prosesi yang luar biasa, di 
mana di antara banyak keajaiban-keajaiban lain yang datang pada suatu 
pesta mewah berkuda Orang India . Terdapat seorang pengendara kuda 
besar yang gagah, aku kira demikian,mungkin seperti semua yang ada 
didunia, dan itu adalah wajar bahwa mata kekanak-kanakan ku menatap 
mereka dengan keingintahuan yang besar, dan bahwa pameran itu 
menurutku merupakan yang terbaik dan mengagumkan seakan-akan 
pertunjukan dari para-Peri Kahyangan. Dan bahkan ketika aku mengamati 
mereka berlalu, ketika aku sedang berdiri memegang tangan ayah ku, 
salah satu dari yang tertinggi diantara para pahlawan itu menatapku 
dengan mata hitamnya yang berkilau, dan setengah mengejutkanku, 
namun juga pada waktu yang bersamaan hatiku seolah-olah terisi dengan 
kebahagiaan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. 

. Ia berlalu bersama dengan yang lainnya dan aku tidak melihat Nya 
lagi, namun sering kali vision akan mata yang berkilat itu kembali lagi ke 
memori kanak-kanakku. Tentu saja aku tidak mengetahui apa2 tentang 
siapa Dia sebenarnya, dan aku tidak pernah dapat untuk 
mengidentifikasikanNya sampai pada suatu kesempatan mulia yang Dia 
berikan kepadaku beberapa tahun setelahnya. 

Pada suatu hari aku berbicara didalam kehadiranNya di Komunitas pada 
masa2 awal, aku katakan bahwa ini merupakan yang pertama kalinya aku 
mempunyai kehormatan untuk melihatNya dalam wujud materialisasi, di 
suatu kesempatan tertentu , ketika Ia datang keruangan Madame 
Blavatsky di Adyar, dengan tujuan memberinya kekuatan dan 
mengarahk a pada tujuan tertentu. 

. Dia Sendiri, yang dulu disibukkan dengan percakapan dengan 
beberapa Adepts yang lain, melihat tajam kepada diriku dan berkata 
:'Tidak, ini bukan yang pertama kali. Apakah anda tidak ingat, sebagai 



seorang anak kecil, menyaksikan Orang India berkuda di Hyde Park 
ketika itu, dan tidakah anda melihat bagaimana Aku bahkan menatap 
mu ?"Aku ingat dengan seketika, tentu saja, dan berkata: "oh. Master 
itukah Anda TTetapi seharusnya aku sudah mengenal Nya". 

.Aku tidak menceritakan peristiwa ini dalam berbagai kesempatan 
bahwa aku sudah berjumpa dan berbicara dengan seorang 
Master,pembicaraan kedua-pihak ini berada didalam tubuh fisik, karena 
pada waktu itu aku tidak mengetahui bahwa penunggang kuda besar itu 
adalah seorang Master, dan karena bukti seorang anak kecil cenderung 
untuk diragukan atau tak diperhitungkan. Figur lain yang besar adalah 
Lord Chakshusha Manu, Manu dari Root-Race Keempat, yang adalah 
keturunan tionghoa dan dari kasta yang sangat tinggi. 
Ia mempunyai tulang pipi tinggi tipe Mongolian , dan muka Nya seolaholah 
adalah sebuah ukiran dari gading yang tua. Ia biasanya memakai 
jubah-jubah indah dari kain berwarna keemasan. Lazimnya kita tidak 
berhubungan dengan Nya di dalam pekerjaan kita, kecuali ketika itu 
terjadi , kita harus berhubungan dengan seorang murid dari Root-Race 
"'Iya. 
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. Mengenai personal dari Lord Bodhisattva kita, "The-World-Teacher", 
Dan Master Kuthumi, Letnan utamaNya, pengaruh yang terutama nyata 

adalah pancaran dari cinta-kasih Mereka. Lord Maitreya di waktu sekarang 
mengunakan tubuh dari ras Keltic, meskipun jika Ia akan datang-kemudian 
kedunia untuk mengajar Umat-Nya,dan Ia berniat untuk melakukan sesegeramungkin. 
Ia akan menggunakan suatu tubuh yang disediakan untuk Nya oleh 
salah seorang murid Nya. 
Roman-Mukanya menakjubkan, kuat namun juga lembut,dengan rambut yang 
lebat merah keemasan setinggi bahuNya, jenggot Nya berjuntai ,seperti yang 
terdapat di gambar-gambar kuno,mata Nya, violet yang luar biasa, seperti 
bunga-bunga kembar, seperti bintang-bintang, seperti kolam-kolam yang dalam 
dan kudus terisi oleh air kedamaian abadi, senyuman Nya mempesonakan 

kemuliaan yang menyilaukan 
menggelilingi- Nya, yang bergabung dengan warna bunga mawar yang 
mengagumkan memancar dari kasih Nya.(the Lord of Love). 

. Kita mungkin dapat membayangkan tentang Nya sepertinya sedang duduk 
diruangan depan yang besar dari rumah Nya di Himalaya, ruang dengan banyak 
jendela, yang memberikan pemandangan kekebun-kebun dan teras2 dan, jauh 
di bawahnya, terdapat dataran-dataran orang India;atau kibaran jubah-jubah 
putih, yang pada sisinya dibordir keemasan. Ketika berjalan-jalan dikebun Nya 
disore yang dingin ,di antara bunga-bunga yang agung, yang aroma wanginya 
menyebar kesekeliling udara dengan keharuman yang luar biasa menakjubkan 
diluar yang dapat dibayangankan ,adalah Lord Christ (Kristus) kita yang Kudus, 
menakjubkan di luar batasan dari setiap kuasa yang dapat dilukiskan. 

Karena melalui Nya mengalir kasih yang memberikan penghiburan bagi jutaan 
umat, dan Ia adalah sabda yang berbicara,yang tidak pernah dikatakan seorang 
manusiapun, kata-kata tentang pengajaranNyta membawa damai kepada para 
malaikat dan umat manusia. Di dalam tahun-tahun yang sudah sangat dekat 
,bahwa suaraNya akan terdengar dan bahwa kasihNya akan dirasakan oleh 



mereka yang berada di jalan kegelapan dunia;kita boleh mempersiapkan diri kita 
sendiri untuk menerima Nya ketika Ia datang dan memberikan sambutan 
selamat akan kedatangan Nya dengan keselarasan dan pelayananan yang setia ! 

Master Kuthumi mengunakan tubuh dari seorang Brahman Kashmiri, dan adalah 
sama seperti rata-rata lelaki Inggris. Ia, juga, mempunyai rambut yang lepas 
terurai dan mata Nya biru serta penuh dengan kegembiraan dan kasih, rambut 
dan jenggot Nya berwarna kecoklatan, yang, seperti ketika cahaya matahari 
menerpanya, menjadi kemerahan dengan kilauan-kilauan seperti emas. muka 
Nya adalah sulit untuk diuraikan, karena expresiNya tidak pernah berubah 
seperti ketika Ia tersenyum ; hidungNya adalah sempurna, dengan mata besar 
dan seperti ada suatu cairan biru yang luar biasa. Serupa dengan Lord yang 

Agung (the great Lord) ,1a, juga adalah seorang Pembimbing (Teacher) dan 
Pendeta( Priest), dan sudah berabad-abad lamanya sejak Ia berhasil sebagai 
tangan kanan dan Penerus dari Lord Maitreya didalam Balai TlnggiNya, dan akan 
mewarisi tongkat kerajaan dari World-Teacher(Pembimbing Dunia), dan akan 
menjadi Bodhisattva dari Root-Race Yang Keenam. 

. Mahachohan adalah type Organiser yang besar, meskipun demikian Ia juga 
mempunyai banyak kualitas militer. Ia mengunakan Tubuh seorang India, yang 
tinggi dan kurus, dengan suatu profil yang tajam, sangat bagus dan beroman 
bersih (clear cut), dan tanpa rambut di muka Nya, mukaNya agak keras, dengan 
suatu dagu yang kuat dan persegi,mata-Nya dalam dan menembus. 
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Ia berbicara sedikit, seperti seorang serdadu ,Ia biasanya memakai jubah India 
dengan sorban putih. 

. Master Cote de St.Germain menyerupaiNya dalam banyak hal.meskipun Ia 
tidak terlalu tinggi ,Ia adalah sangat tegak lurus dan postur Nya seperti militer, 

dan Ia mempunyai kehormatan dan martabat yang mulia dan agung dari 
seorang bangsawan besar abad kedelapan belas ;kita dengan segera dapat 
mengetahui bahwa Ia termasuk dalam suatu keluarga yang sangat tua dan 
mulia. Mata Nya besar dan berwarna coklat, terisi dengan kelembutan dan 
humour, meskipun demikian ada suatu kilatan dari kuasa dan kemuliaan akani 
kehadiranNya sehingga membuat orang tunduk. 

. Roman MukaNya adalah bersih (olive-tanned), potongan rambut coklatNya 
dipisahkan di tengah-tengah dan disisir lurus kebelakang dan mempunyai 
janggut pendek yang lurus dan Ia biasanya memakai suatu seragam yang gelap 
dengan leher baju dari renda keemasan juga jubah militer merah yang bagus 
sekali dan ini menekankan penampilan Nya yang seperti seorang militer . Ia 
biasanya berada disebuah keraton kuno (castle) di Eropa timur yang sudah 
menjadi milik keluarga nya sejak berabad-abad lamanya. 

. Master Serapis adalah tinggi, Ia adalah seorang keturunan Yunani, 
meskipun demikian Semua pekerjaan nya dilaksanakan di Mesir dan dalam 
uungan dengan Orang Mesir. Ia adalah sangat berbeda dan mempunyai muka 

seperti petapa, sedikit banyak mirip almarhum kardinal Newman. 
barangkali Chohan Venesia adalah yang tertampan dari semua 
Anggota 



dari Brotherhood,enam kaki lima inci tinggiNya dan mempunyai suatu jenggot 
berjubai dan rambut berwarna keemasan sedikit banyaknya seperti mereka yang 
berasal dan ras Manu ,dan mata Nya biru. Meskipun la dilahirkan d5 Venice, 
keluarga Nya niscaya mempunyai turunan darah Gothic , karena Ia adalah orang 

yang dengan jelas berasal dari type itu. 

. Master Hilarion adalah seorang Yunani, kecuali bahwa Ia mempunyai suatu 
hidung sedikit seperti rajawali, adalah berasal dari tipe orang Yunani kuno, dahi 
Nya adalah lebar dan rendah, dan menyerupai Hermes dari Praxiteles. Ia juga 
amat sangat tampan, dan kelihatan sedikit lebih muda dibandingkan kebanyakan 
dari para Adapts, 

. Ia yang dulu sebagai murid Yesus kini mengunakan suatu tubuh-Syrian. la 

mempunyai Kulit yang gelap, mata yang hitam dan janggut hitam orang arab 
dan secara umum memakai jubah-jubah putih dan suatu sorban. Ia adalah 
Master of devotees, dan kunci pokok dari kehadiranNya adalah satu kemurnian 
yang kuat, dan suatu devosi yang bersemangat dan mengalir tanpa 
rintanganrintangan,, 
la hidup di antara" Druses of Mount Lebanon." 

. Dua diantara Manusia Mulia ini dimana kita sudah berhubungan berbeda 
sedikit dari apa yang kita mungkin menyebutnya dengan segala penghormatan. 
Tipe yang umum dari tubuh fisik para Adept. Salah Satunya adalah Dia dimana 
Colonel Olcott telah beberapa kali menulis untuk siapa nama Jupiter ditugaskan 
di dalam buku "MAN:Whence. How and Whither". Ia adalah lebih pendek 
dibandingkan kebanyakan para anggota Brotherhood, dan adalah satu-satunya 
dari Mereka, 
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. Sepanjang yang aku perhatikan,bahwa pada rambutNya ada yang berwarna 
abu-abu. TubuhNya tegak dan bergerak seperti kesiagaan seorang militer,Ia 
adalah seorang Tuan tanah,selama kunjungan aku memperhatikan Nya bersama 
Swami T.Subba Row,aku melihatNya bertransaksi bisnis beberapa kali dengan 
seorang manajerNya,yang membawa laporan-laporan dan menerima 
instruksiNya. 

. Yang lain adalah Master Djwal Kul, yang masih mengunakan tubuh yang 
sama ketika Ia mencapai Adeptship hanya beberapa tahun yang lalu. Barangkali 
karena alasan itu belum mungkin untuk mereproduksi tubuh Augoeides yang 
sempurna, muka Nya adalah dengan jelas berasa dari ras Tibet, dengan tulangpipi 
yang tinggi, dan penampilan dari raut-mukaNya sedikit banyaknya 
memperlihatkan tanda-tanda usia. 

. Kadang-kadang seorang Adept untuk beberapa tujuan khusus menginginkan 
suatu tubuh untuk sementara digunakan di antara kesibukan dunia, kasus itu 
terjadi pada kedatangan Pembimbing Dunia (The World Teacher), dan kita 
telah diberitahu bahwa beberapa Adepts yang lain juga mungkin muncul, untuk 
bertindak sebagai Letnan-letnan Nya dan membantu di dalam pekerjaan-besar 
Nya bagiumat manusia. Kebanyakan dari Para Manusia Mulia ini akan mencontoh 
Pemimpin Mereka, dan meminjam sementara tubuh-tubuh dari para murid 
Mereka, hal tersebut diperlukan sehingga suatu waktu beberapa sarana tertentu 
seperti itu harus siap bagi penggunaan Mereka. Para siswa kadang-kadang 



bertanya mengapa, karena dengan demikian Adepts mempunyai tubuh-tubuh 
fisik yang telah siap-sedia, Mereka (para murid) itu perlu mengunakan tubuh 
yang lain di kesempatan tersebut. 

. Mereka yang telah mencapai tingkat Adeptship, memilih masa depan mereka 
untuk tinggal didunia dan membantu secara langsung di dalam evolusi umat 
manusia, dan perlunya tubuh-tubuh fisik yang selaras bagi pekerjaan Mereka dan 
untuk mempertahankan tubuh fisikNya. agar cocok dengan tujuan tersebut, 
tubuh itu harus diluar yang biasa,tidak hanya harus mempunyai kesehatan 
sempurna,tetapi juga harus mempunyai expresi yang sempurna,sebagainana 
egonya harus bisa dimanifestasikan dialam fisik. 

. Akan kriteria tubuh seperti itu bukanlah suatu tugas yang ringan. Ketika ego 
dari seorang manusia turun kedalam tubuh bayi-baru nya, ia menemukan 
sebuah unsur artificial yang sudah terisi,yang sudah diciptakan menurut karma 
nya, seperti aku yang sudah gambarkan dalam buku:" The Inner Life". Unsur ini 
ditempatkan sebagai bentuk model yang segera dilahirkan di dunia luar, dan 
tetap setelah kelahiran serta melanjutkan proses -membentuk sampai tubuh itu 
berumur enam atau tujuh tahun. Selama periode ini, ego itu secara berangsurangsur 
memperoleh kontak yang semakin dekat dengan sarana baru nya, 
secara emosional , mental juga secara fisik, dan akan menjadi terbiasa bagi 
mereka ;tetapi pekerjaan nyata tersebut dilakukannya sendiri atas sarana baru itu 

sampai suatu point di ia elemental menariknya, dalam banyak kasus,sulit 
untuk dimengerti. Ia adalah pasti dapat berhubungan dengan tubuh, tetapi 
secara umum perlu memberi sedikit perhatian kepadanya, lebih baik menunggu 
sampai ia sudah mencapai tahap di mana ia lebih peka akan usaha-usahaNya. 

BAB 2,PAGE 48-49 

. Kasus dari seorang Adept adalah sangat berbeda dengan ini.disana tidak 
ada karma buruk yang perlu dijalani, tidak ada unsur tiruan (artificial elemental) 

yang sedang bekerja , dan ego sendiri hanya satu-satunya yang ikut 
perkembangan tubuh semenjak awal, dibatasi hanya oleh keturunan nya. Hal ini 
memungkinkan untuk menghasilkan suatu instrumen yang jauh lebih bagus dan 
rumit,tetapi juga melibatkan lebih banyak gangguan bagi ego, sehingga untuk 
mencapainya perlu pertimbangan waktu dan energi sampai beberapa tahun , 
dan tidak diragukan lagi untuk pertimbangan yang lain demikian juga,sehingga 
seorang Adept tidak ingin sering mengulangi proses kecuali untuk keperluan 
yang urgent, dan Ia megunakan tubuh fisik Nya agar bisa bertahan selama 
mungkin. 

Tubuh kita bertambah tua dan mati dalam berbagai alasan, dari menerima 
warisan kelemahan, penyakit, kecelakaan dan memanjakan diri sendiri, 
kecemasan dan kelebihan kerja. Tetapi di dalam kasus dari satu Adept tidak ada 
satupun penyebab-penyebab seperti itu hadir, meskipun demikian kita tentu saja 
harus ingat bahwa tubuhNya adalah sesuai untuk pekerjaan dan mempunyai 
daya tahan yang tidak dapat diukur di luar orang biasa. 

. Tubuh-tubuh dari Adepts itu seperti kita sudah gambarkan, Mereka biasanya 
mampu bertahan jauh lebih panjang dari seorang manusia biasa , dan 
konsekuensi dari itu adalah, ketika kita meminta keterangan, bahwa usia tubuh 
seperti itu adalah jauh lebih tua dibanding dengan penampilanNya yang bisa 



kita perkirakan.Master Morya, sebagai contoh, penampilanNya sebagai seorang 
manusia ,mutlak dalam keadaan yang prima , mungkin berusia sekitar tiga 
puluh lima atau empat puluh tahun ;namun banyak kisah para murid Nya 
yang menandakan bahwa usiaNya empat atau lima kali lebih tua dari yang 
diperkirakan. 

. Madame Blavatsky sendiri mengatakan kepada kita bahwa, ketika Dia 
pertama kali melihatNya ketika kanak-kanak, dan Ia tampil tepat sama di waktu 
sekarang. Juga, Master Kuthumi penampilanNya disekitar usia yang sama 
dengan rekan tetap Nya, Master Morya; dan dikatakan bahwa Ia mengambilkan 
gelar disuatu University di Eropa tepat sebelum akhir abad pertengahan , yang 
pasti membuat Nya seperti orang berumur seratus tahun. Kita sekarang tidak 
mengetahui tentang batas perpanjangan usia, meskipun demikian ada bukti yang 
menunjukkan bahwa memungkinkan untuk menggandakan usia lebih dari dua 
kali lipat sampai "threescore years and ten of the Psalmist". 

. Suatu tubuh seperti itu adalah pantas untuk pekerjaan yang lebih tinggi dan 
merupakan yang sensitive, dan untuk itu sangat beralasan bahwa tubuh 
tersebut memerlukan perawatan seksama yang paling baik jika tidak Itu akan 
rusak seperti tubuh kita, apakah itu adalah gesekan-gesekan yang tidak 
terhitung dengan dunia luar, dan semburan konstan dari getaran-getaran yang 
tidak simpatik. Oleh karena itu Great Ones biasanya hidup mengasingkan diri, 
dan muncul tetapi jarang di kekacauan yang kita sebut kehidupan sehari-hari. 
Jika Mereka Jika Mereka membawa tubuhNya ke dalam putaran kebingungan 
dan emosi yang sepertinya mengelilingi the World-Teacher ketika Ia datang, 
tidak diragukan lagi bahwa hidup dari tubuh-tubuh tersebut akan menjadi 
sangat pendek, dan juga, oleh karena , 
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. Kepekaan mereka yang ekstrim, akan membuat banyak penderitaan yang 
tak perlu, untuk sementara mengunakan tubuh dari seorang murid,seorang 

Adept menghindari hal yang tidak menyenangkan tersebut ,dan pada waktu 
yang sama memberikan suatu daya dorong kepada evolusi murid itu. Ia tinggal 
disuatu sarana hanya ketika Ia memerlukan nya untuk mengirim suatu ceramah, 
barangkali, atau untuk suatu lautan berkah yang khusus ;dan secepat Ia sudah 
melakukan Apa Yang Ia harapkan, Ia akan keluar dari tubuh murid tersebut,dan 
si-murid,kembali lagi kepada dirinya sendiri, dan Adept kembali ke Sarana nya 
sendiri untuk melanjutkan pekerjaan -Nya membantu dunia. 

. Dengan Cara Ini ketidak-nyamanaNya terpengaruh sedikit, namun Ia selalu 
mempunyai keinginan akan suatu tubuh yang dapat bekerja-sama, ketika 
diperlukan, disuatu tubuh fisik, di dalam misi yang berbahagia dari World-
Teacher. Kita siap untuk membayangkan dengan cara bagaimana hal ini akan 
mempengaruhi seorang murid sehingga sangat disokong serta dapat mempunyai 
peluang seperti itu, meminjamkan tubuh nya ke pada seorang Manusia Mulia, 
meskipun demikian masalah tentangnya adalah di luar kalkulasi kita. Suatu 
sarana yang disetel oleh pengaruh seperti itu bagi dia adalah merupakan suatu 
bantuan, bukan suatu pembatasan ;dan selagi tubuh nya dipergunakan ia akan 
selalu mempunyai kehormatan untuk" mandi "di dalam kemagnetan yang 
mengagumkan dari Adept tersebut,dan untuk itu ia harus selalu stand-by 
secepat Master sudah menyelesaikan tugasNya. 

. Rencana tentang peminjaman suatu tubuh yang layak ini adalah selalu 



diadopsi oleh Manusia Mulia ketika Mereka berpikir itu baik untuk turun diantara 
manusia, di bawah kondisi-kondisi seperti yang sekarang terdapat di dunia. Lord 
Gautama melakukanNya ketika Ia datang kedunia untuk memperoleh keBuddha-
an(Buddhahood), dan Lord-Maitreya mengambil pelajaran yang sama 
ketika la mengunjungi Palestina dua-ribu tahun yang lalu. Satu-satunya 
perkecualian yang aku kenal adalah ketika seorang Bodhisattva yang baru 
menempati Balai dari World-Teacher setelah Pendahulu Nya menjadi Buddha, di 
penampilan pertama Nya di dalam dunia ,Ia mempunyai kapasitas untuk 
mengambil kelahiran sebagai suatu anak kecil di dalam cara yang biasa, 
demikian yang di lakukan Lord Bodhisattva kita saat ini, ketika mengambil 
kelahiran sebagai Shri Krishna di dataran-dataran yang hangat di India, untuk 
menjadi dihormati dan dikasihi dengan suatu pengabdian yang hampir jarang 
terjadi. 

. Penggunaan sementara suatu tubuh seorang murid itu, harus tidak 
dibingungkan dengan penggunaan yang permanen oleh satu" orang maju 
"(advanced person) dari suatu sarana yang dipersiapkan untuk" orang maju 
"tersebut oleh orang lain. umumnya disepakati diantara para pengikut nya 
bahwa Pendiri-besar kita, Madame Blavatsky, ketika dia meninggalkan tubuh di 

mana kita mengetahui nya, dimasukkan yang lain ketika tubuh tersebut baru 
saja ditinggalkan oleh yang aslinya. Apakah tubuh itu sebelumnya disiapkan 
secara khusus untuk penggunaan nya, aku tidak memiliki informasi ;tetapi 
kejadian-kejadian lain yang dikenal telah terjadi. Selalu ada kasus-kasus suatu 
kesukaran tertentu yang sedemikian -rupa di dalam mengadaptasikan sarana itu 
untuk suatu kebutuhan dan keistimewaan-keistimewaan dari penghuni yang baru 
;dan itu adalah mungkin bahwa tubuh lain tersebut tidak akan pernah menjadi 
sesuatu "pakaian-pas yang sempurna". 
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. Karena ego yang datang merupakan suatu pilihan antara persembahan 
akan suatu pertimbangan jumlah waktu dan gangguan tertentu untuk 
mengawasi pertumbuhan dari sarana yang baru itu, yang akan menjadi suatu 
expresi yang sempurna dari dia, sejauh yang mungkin dialam fisik ;atau untuk 
menghindari semua kesukaran dengan memasuki tubuh yang lain,suatu proses 
yang akan menyediakan suatu instrumen yang layak dan baik untuk semua 
tujuan yang biasa, tetapi tidak akan pernah memenuhi semua segi kebaikan 
yang pemilik nya inginkan. 

. Di dalam semua kasus, seorang murid akan secara alami tentu saja siap 
sedia;menyerahkan tubuh nya kepada Masternya ;tetapi hanya sedikit sarana 
yang cukup murni untuk siap dipergunakan. Pertanyaan yang sering kali muncul 
mengapa seorang Adept,yang pekerjaan nya berada hampir seluruhnya disarana 
yang lebih tinggi, memerlukan suatu tubuh fisik. Hal itu benar-benar tidak kita 
perhatikan , tetapi jika berspekulasi di hal seperti itu bukannya tidak sopan, 
karena berbagai pertimbangan menyarankan diri mereka seperti itu.Seorang 
Adept akan menghabiskan banyak waktu di dalam memproyeksikan aliran 
pengaruh, dan lagi, sepanjang sudah diamati ini paling sering kali terjadi di 
tingkat mental yang lebih tinggi, atau di sarana di atas tingkatan itu ,adalah 
mungkin bahwa mereka kadang-kadang sedikitnya berada di aliran etheric, dan 
untuk memanipulasi suatu tubuh fisik ini tak diragukan lagi adalah suatu 
keuntungan. 



. Lagi; kebanyakan dari para Masters yang sudah aku lihat mempunyai 
beberapa murid atau asisten yang menyesuaikan diri dengan atau dekat dengan 
mereka di alam-flsik ,suatu tubuh yang secara fisik mungkin diperlukan demi 
mereka. Hal ini bisa kita pastikan, bahwa seorang Adept akan menemui suatu 
kesulitan jika memelihara tubuh seperti itu. Ia mempunyai suatu alasan yang 
baik untuk nya;karena kita cukup mengetahui dari metoda-metoda pekerjaan 
Mereka yang secara penuh selalu Mereka lakukan segalanya di dalam cara yang 
terbaik, dan hal itu bagi mereka yang terlibat akan merupakan yang paling 
sedikit mengeluarkan energi. 

PART II  

PARA MURID (BAB 3 s/d 61 

BAB 3,PAGE 54 ( BAB 3 PERMULAAN) 

JALAN MENUJU MASTER 

. Di sana selalu ada suatu Persaudaraan dari Para Adept, "Great White 
Brotherhood" :disana selalu ada dari Mereka yang mengetahuinya. Mereka yang 
memiliki kebijaksanaan (inner wisdom)dan para Master kita merupakan salah 
satu di antara Perwakilan masa kini yang luar biasa dari Seers (orang yang 
telah melihat kebenaran) dan Sages (orang suci). 

Bagian dari pengetahuan yang sudah Mereka simpan selama beribu-ribu tahun 
yang tak terbilang telah tersedia untuk semua sarana fisik di bawah nama 
Theosofi. Tetapi masih jauh tertinggal. Master Kuthumi suatu ketika berkata 
dengan tersenyum, ketika seseorang berbicara tentang perubahan yang 
mahabesar dari pengetahuan Theosofi bagi kehidupan kita, dan yang memberi 
pengertian luar biasa tentang doktrin-reinkarnasi :"Ya, tetapi kita hanya 
mengungkap sesuatu yang sangat kecil dari sudut tabir tersebut hingga kini". 
Ketika kita sudah secara menyeluruh berasimilasi dengan pengetahuan yang 
diberikan kepada kita, dan semuanya berbuat sesuai dengan pengajaran Nya, 
Brotherhood itu akan siap untuk membuka tabir tersebut lebih lanjut ;tetapi 
hanya bila kita sudah mengikuti kondisi-kondisi tersebut. 
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. Bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dekat. Jalan tersebut terbuka. 
Tetapi orang yang bercita-cita untuk mendekati seorang Master dapat 
menjangkau Mereka hanya dengan membuat dirinya tidak egois, dengan belajar 
untuk melupakan egonya sendiri , dan dengan pengabdian dirinya secara 
keseluruhan kepada layanan kemanusiaan,sebagaimana yang Master lakukan. 
Segi pandangan mereka adalah sangat radikal ,berbeda dengan kita dan adalah 
sulit pada mulanya bagi kita untuk menyerap nya. Mereka mempunyai kasih 
sayang pribadi sama seperti kita , dan Mereka mencintai beberapa orang lebih 
dari yang lain nya;tetapi Mereka tidak akan pernah membiarkan perasaan seperti 
itu datang kepada mereka untuk mempengaruhi sikapNya sampai derajat yang 
paling kecilpun ketika berada didalam suatu pekerjaan . 

. Mereka mau mengambil banyak kesukaran jika Mereka melihat pada dia 
seorang manusia mempunyai benih-benih kebesaran dimasa depan, jika Mereka 
berpikir bahwa mereka akan memberikan suatu investasi yang baik dalam jangka 



waktu tertentu Ia akan memberikan support atasnya. Tidak ada kemungkinan 
seperti jemu dan sifat pilih kasih di dalam pikiran Manusia Mulia ini. Mereka 
mempertimbangkan dan menganggap hanya pada pekerjaan yang harus 
diselesaikan,yaitu pekerjaan evolusi, dan nilai dari orang dalam hubungan 
dengan nya dan jika kita menyelaraskan diri kita untuk mengambil bagian dalam 
pekerjaan itu, kemajuan kita akan cepat beberapa orang menyadari ke-besaran 

dari karya ini, dan karena itu kesungguhan hati dari mereka ditanya ketika 
mereka ingin menjadi seorang murid. 

. Adepts itu berhubungan dengan seluruh isi dunia, dalam"sapuan"kuasa 
pengertian yang luar biasa ;Mereka mempengaruhi jutaan orang dalam tubuh 
Kausal (causal body) ,atau dialam buddhi, dan tetap sepanjang waktu , 
meskipun dalam derajat yang hampir tidak dapat dipersepsi, mengangkat tubuhtubuh 
orang-orang menjadi lebih luhur dalam suatu skala yang besar. 
Namun juga seorang Master , yang menghabiskan hidup Nya di dalam 
melakukan pekerjaan tersebut, kadang-kadang akan memberikan perhatian 
pribadi pada hal-hal detil dalam hubungan dengan murid nya. Semua yang 
berani memohon untuk menjadi muridNya perlu mencoba untuk menyadari 
karakter yang besar dari pekerjaan , kekuatan, dan ke-dasyat-an dari seorang 
Adept dimana mereka akan mengadakan suatu hubungan. 

. Pemahaman paling sedikit mengenai kehebatan dari semua ini akan 
membuat nya mengerti mengapa seorang Adept itu tidak akan menghabiskan 
sebagian dari energi Nya kepada seorang murid, kecuali jika Mereka mempunyai 
bukti bahwa murid itu pada suatu waktu layak untuk menambah dukungan pada 
dunia, dengan adanya suatu arus-kuat dari kekuatan dan kuasa yang benar. 
Mereka hidup dengan melakukan pekerjaan dari system-Logos dan di antara 
kita yang ingin mendekat kepada Mereka harus belajar untuk melakukan hal 
yang demikian juga, dan hidup hanya untuk "pekerjaan". 

. Mereka yang melakukan itu pasti menarik perhatian Mereka Yang Kudus, 
dan dilatih oleh Mereka untuk membantu dan memberkati dunia. Kemajuan 
manusia adalah lambat, tetapi itu adalah konstan; karena itu banyaknya 
Manusia Sempurna itu akan bertambah dan kemungkinan pencapaian pada 
tingkatan Mereka dalam jangkauan dari kita semua yang mau membuat usaha 

g diperlukan. Di dalam waktu normal kita perlu memerlukan h-, 
kelahirar elum kita bisa mendapatkan Adeptship, tapi sekarang ini adalah 
memungkinkan bagi kita untuk mempercepat kemajuan kita pada jalan tersebut 
(the Path), untuk memampatkannya ke dalam beberapa , 
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kehidupan saja, jika tidak evolusi itu akan memakan waktu ribuan tahun, itu 
adalah usaha yang dibuat oleh banyak anggota Komunitas Theosofi ;karena di 
Komunitas tersebut ada suatu "Inner-School "yang mengajarkan orang2 
bagaimana caranya mempersiapkan diri mereka lebih cepat untuk pekerjaan 
yang lebih luhur ini. 

. Bahwa persiapan tersebut memerlukan pengendalian-diri yang besar, 
usaha tertentu harus dilatih tahun demi tahun, dan sering juga dengan sedikit 
pertunjukan (show) demi kemajuan terbatas,karena itu melibatkan pelatihan 
tubuh-tubuh yang lebih luhur adalah jauh lebih sukar daripada sekedar tubuh 
fisik, dan pelatihan yang lebih luhur tersebut tidak selalu menjelma dengan jelas 



dialam fisik. 
Siapa pun yang mendengar Master dan pengajaran Nya , jika ia memahami 
semua maknanya dan terlibat didalamnya, dengan seketika mempunyai suatu 
keinginan yang kuat untuk mengerti Mereka dan masuk kedalam pelayanan Nya; 
semakin banyak ia belajar semakin banyak ia menjadi dipenuhi dengan 
keajaiban , keindahan dan kemuliaan dari rencana Allah, dan semakin 
bersemangat untuk mengambil bagian dalam pekerjaan. Sekali ia miliki, 
menyadari bahwa Allah mempunyai suatu rencana evolusi, ia menginginkan 
untuk menjadi "teman-kerja" dari Allah, dan tak ada hal yang lain yang bisa 
membawanya pada kepuasan. 

. Lalu ia mulai bertanya kepada dirinya "Apa yang harus aku lakukan 
berikutnya? "dan jawaban itu adalah: "Pekerjaan. Lakukanlah apa yang dapat 
Anda kerjakan bagi kemajuan umat manusia didalam jalan Master. Mulailah 
dengan peluang apa yang anda bisa kerjakan, mungkin pada mulanya beberapa 
hal external yang kecil, dan segera ketika anda memperoleh kualitas dari 
karakter yang diperlukan anda akan ditarik ke dalam sisi yang lebih luhur dari 
semuanya,melalui kerja keras dan melakukan yang terbaik ,anda akan 
menemukan diri anda memiliki kecakapan-kecakapan yang diakui untuk 
pengambilan Inisiasi dan keanggotaan di dalam" Great White Brotherhood" 
sendiri. 

. Aku ingat, ketika pertama kali aku mempunyai kehormatan untuk masuk ke 
dalam sedikit sentuhan yang semakin dekat dengan seorang Master, aku 
bertanya didalam sebuah surat:" Apa Yang perlu Aku kerjakan?" . 
Ia menjawab bahwa untuk mendapatkan efek darinya :"Anda harus 
menemukan pekerjaan untuk diri sendiri ; dan nantinya anda akan mengetahui 
apa yang sedang kami kerjakan, masuk-lah diri anda dengan cara yang anda 
bisa kedalam pekerjaan Kami. 
Jika aku berikan Anda suatu pekerjaan tertentu. Anda akan melakukannya tapi 
dalam kasus itu karma dari apa yang telah dilaksanakan akan menjadi 
milikKu,karena Aku yang mengatakanNya untuk melakukan hal tersebut. 

.Anda hanya memperoleh karma dari kepatuhan , yang tentu saja bagus 
sekali, tetapi bukanlah buah karma dari hasil inisiatif perbuatan.Aku ingin anda 
sendiri yang berinisiatif untuk bekerja ,karena hasil dari karma perbuatan baik 
itu akan datang kepada anda sendiri. Seringkali Aku berpikir mungkin kita 
semua perlu mengambil " pekerjaan" bagi diri kita sendiri. Kita mungkin 
menyadari bahwa kita bukan hanya menunggu sampai kita diminta untuk 
melakukan sesuatu, tetapi membuat rencana untuk bekerja. Ada banyak 
pekerjaan sederhana untuk dilaksanakan dalam hubungannya dengan Theosofi. 
Sering kali ,mungkin,sebagian dari kita lebih menyukai bagian dari pekerjaan 
yang spektakuler; kita lebih suka untuk berdiri dimimbar dan memberi "kuliah " 
kepada banyak pendengar. Anda dapat 
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secara umum menemukan orang-orang yang mau menawarkan diri mereka 
untuk itu ;tetapi ada banyak ketatausahaan menjemukan yang dilakukan untuk 
berhubungan dengan Komunitas kita, sehingga kita tidak selalu dapat 
menemukan banyak sukarelawan-sukarelawan untuk itu. Penghormatan dan 
kasih untuk Master kita akan mengantarkan kita untuk mau melakukan apapun 
juga di dalam pelayanan Mereka, bagaimanapun sederhananya; dan kita bisa 
memastikan bahwa kita sedang bekerja di dalam pelayanan Mereka ketika kita 
sedang membantu Komunitas yang didirikan oleh dua orang sukarelawan. 



. Kwalifikasi untuk masuk kepada Great White Brotherhood, yang harus 
diperoleh selama bagian dari pekerjaan terdahulu dari Sang-Jalan, berasal dari 
suatu karakter yang sangat terbatas, dan intinya selalu sama, meski mereka 
telah digambarkan di dalam beraneka terminologi selama dua puluh lima abad 
terakhir. Tetapi yang paling sederhana dan terakhir dari mereka adalah 
ditemukan di buku kecil Mr. J.Krishnamurti yang luar biasa, berjudul "At the 
feet of the Master". Meski Mr. Krishnamurti yang menulis buku itu, katakatanya 
berisi hampir seluruhnya berasal dari Master Kuthumi. "Ini bukanlah 
kata-kata ku," pengarangnya berkata di dalam Kata pendahuluannya; "Isinya 
adalah kata-kata Master yang mengajarku". 

. Ketika buku itu ditulis,tubuh Mr. Krishnamurti adalah berusia tiga belas 

Jalah penting bagi rencana-rencana Master karena pengetahuan 
adalah hal yang disyaratkan untuk Inisiasi dimana harus disampaikan kepada 
Master secepatnya. Kata-kata yang terdapat di buku itu adalah dimana Master 
mencoba untuk menyampaikan keseluruhan inti sari dari pengajaran yang perlu 
di dalam wujud paling ringkas dan yang paling sederhana. 
Tetapi untuk persyaratan-persyaratan dari kasus yang tertentu ini, kita mungkin 
pasti tidak pernah mempunyai suatu statemen yang sangat ringkas namun juga 
sangat lengkap, sangat sederhana namun juga semua termasuk. Banyak buku 
telah ditulis mengenai uraian detil dari langkah-langkah Sang-Jalan yang 
berkenaan dengan persiapan ini, dan di sana masih banyak argumentasi atas 
maksud yang tepat arti kata-kata Samskrit dan Pali;hanya di dalam buku manual 
kecil ini. Master dengan terus terang menyingkirkan semua itu ke samping dan 
memberikan hanya inti sari dari ajaran, yang dinyatakan sejauh dan sedapat 
mungkin di dalam terminologi dan gambaran dari hidup yang modern . 

.Sebagai contoh :Ia menerjemahkan empat kecakapan Viveka, Vairagya, 
Shatsampatti dan Mumukshutva sebagai Discrimination, Desirelessness,Good 

Conduct dan love, dan tanpa lisensi yang memungkinkan dari terjemahan 

bahasa-Inggris atas kata Samskrit Mumukshutva, tak perlu dipertanyakan lagi 

bahwa hai tersebut hanya keinginan untuk kebebasan. 

Master kelihatannya menyangah hal seperti itu :bahwa keinginan yang kuat 

untuk kebebasan adalah keinginan untuk keluar dari semua pembatasan 

duniawi, sehingga ketika di antaranya nya bisa dengan mutlak membebaskan 

diri dari pembatasan terkecil pada mereka. Kebebasan seperti itu dapat dicapai 

hanya oleh persatuan dengan Yang Luhur (the-Supreme), dengan Dia yang di 

balik semuanya, dan dikatakan bahwa dengan, 
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. Bersatu dengan Allah Dan Allah adalah Kasih. Oleh karena itu hanya bila kita 
secara menyeluruh bersatu dengan Kasih-IHahi , kebebasan menjadi 
mungkin, bagi kita. Tidak ada uraian yang lebih memuaskan atau indah dari 



kwaliftkasi-kwalifikasi yang disampaikan didalam buku ini, dan seseoramg boleh 
berkata dengan keyakinan bahwa siapapun yang akan memberi pengajaran nya 
akan pasti melewati pintu gerbang Inisiasi. 
Itu adalah suatu kasus pengecualian bagi Master untuk menghabiskan banyak 
waktu di dalam pengajaran langsungNya kepada seorang individu, hanya 
melalui Mr. Krishnamurti yang sudah mencapai " ribuan " dari yang lain, dan 
membantu mereka yang dibantu pada suatu pengembangan yang tak 
terkirakan. Kisah tentang bagaimana buku kecil ini ditulis secara komparatif 
sederhana. Tiap malam aku mengambil anak laki-laki ini di dalam tubuh 
astralnya ke rumah Master, mungkin dia diberi instruksi .Master mengabdikannya 
barangkali sekitar lima belas menit tiap malam untuk bertemu dengan dia, tetapi 
pada akhir masing-masing pembicaraan ia seiaiu mengumpulkan poin-poin 
utama dari yang telah Ia katakan ke dalam suatu kalimat, atau beberapa 
kalimat, seperti membuat satu ringkasan kecil yang gampang diulangi oleh 
seorang anak laki-laki, sehingga ia belajar nya diluar kepala. 

, Ia ingat akan ringkasannya dipagi-hari dan lalu ditulisnya. Buku itu berisi 

ari ringkasan pengajaran Master, yang dibuat oleh 
DiriNya dan merupakan PerkatanNya. Anak laki-laki itu hanya menuliskannya, 
dengan kerja keras, karena bahasa Inggris nya tidak terlalu baik. Ia mengetahui 
semua hal ini diluar kepala dan merasa tidak terganggu terutama mengenai 
catatan yang ia buat. Suatu saat ia pergi ke-Benares dengan President kita. 
Sementara di sana ia menulis surat kepadaku ,dan aku sedang berada di Adyar, 
dan memintaku untuk mengumpulkan dan mengirimkan kepadanya, semua 
catatan yang telah dibuat nya atas apa yang Master telah katakan.Aku mengatur 
catatannya seperti yang aku bisa, dan mengetik semuanya sekuat tenaga. 
Lalu itu ,tampaknya bagiku bahwa semua ini sepertinya sebagian besar kata-kata 
dari Master, sebaiknya aku pastikan bahwa tidak ada kekeliruan di dalam 
mengetiknya. Oleh karena itu aku membutuhkan salinan dari ketikan itu. 

. Di Mana aku telah membuatnya untuk Master Kuthumi, dan meminta Nya 
agar mau membacanya ulang. Ia membaca nya, dan merubah satu -dua kata 
disana-sini, menambah beberapa hubungannya dan keterangan penjelasan dan 

beberapa kalimat-kalimat yang lain ,Di Mana aku ingat Ia berbicara. Lalu Ia 
berkata f Ya, bahwa kelihatannya sudah benar; cukup sekian ";tetapi Ia 
menambahkan: "Marilah kita tunjukkan kepada Lord Maitreya." dan kita pergi 
bersama-sama, Ia mengambil buku itu, dan ditunjukkan kepada World-Teacher 
sendiri (Lord Matreya) yang membaca dan menyetujui.nya. 

. Ini adalah yang dikatakanNya: "Anda harus membuat buku kecil yang 
manis ini dapat memperkenalkan Alcyone kepada dunia." Kita tidak bermaksud 
untuk memperkenalkan dia (Khrisnamurti) pada dunia ;kita belum 
mempertimbangkan bahwa itu sesuai dengan pikiran massa yang akan 
dikonsentrasikan pada seorang anak laki-laki berumur tiga-belas tahun yang 
masih sekolah.Tetapi di dalam dunia okultisme 
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kami melakukan apa yang diberitahukan pada kami, dengan demikian buku ini 
dimasukan kedalam percetakan pada pagi hari berikutnya. 

. Semua hal tidak menyenangkan yang kita harapkan dari publisitas yang 
prematur mungkin terjadi; tetapi Lord Maitreya benar dan kita salah ;bahwa 
kebaikan yang sudah dilaksanakan oleh buku itu jauh lebih besar, dibandingkan 



dengan gangguan yang datang kepada kita. Sejumlah besar orang, bahkan 
mencapai jumlah ribuan, telah menulis surat untuk mengatakan bagaimana 
seluruh hidup mereka berubah, bagaimana segalanya menjadi berbeda karena 
mereka sudah membaca nya. buku Itu sudah diterjemahkan ke dalam dua puluh 
tujuh bahasa. Telah ada empat puluh edisi darinya, atau lebih, dan lebih seratus 
ribu salinan telah dicetak. Suatu pekerjaan yang luar biasa sudah dilaksanakan 
oleh buku itu. 

. Di atas semua itu,buku itu membawa ipesan khusus bagi kedatangan 
World-Teacher , dan yang membuat nya paling berharga adalah fakta yang 
menunjukkan kepada kita,bahwa sampai taraf tertentu, Apa Yang diajarkanNya 
di dalam Buku yang lainnya juga akan terdapat diantara para-murid yang 
menemukan pemahaman tertinggi bagi mereka didalam rangka memahami 
Sang-Jaian; "The Voice of Silence dan Light on the Path" itu diberikan kepada 

kita untuk tujuan ini, dan buku yang luar biasa dari President kita ."In the Outer 

Court dan The Path of Discipleship", akan ditemukan nilai yang tidak terhingga. 

. Mempunyai buku ini di hadapannya,para murid itu dapat dilepas dengan 
tidak diragukan lagi apa yang perlu ia lakukan. Ia harus sungguh-sungguh 
membuat usaha-usaha sepanjang dua pengembangan yang tertentu dari 
karakter nya sendiri, dan menangani tugas tertentu bagi orang lain.jelas apa 
yang telah dikemukakan dalam pengajaran itu bahwa ha! ini menyiratkan suatu 
sikap hidup terhadap segalanya yang sama sekali berbeda secara umum ;bahwa 
sudah dinyatakan oleh salah satu dari para Master di dalam ungkapan: HIa yang 
berkeinginan bekerja bersama kira dan bagi kita harus meninggalkan dunia nya 
sendiri dan masuk ke dalam dunia Kami." 

. Bahwa itu tidak berarti, seperti biasanya disangka oleh para siswa literatur 
Oriental, bahwa murid itu harus meninggalkan kehidupan dunia biasa , urusan 
bisnis , dan mengasingkan diri kehutan, gua atau gunung ;tetapi itu tidak berarti 
bahwa ia harus meninggalkan semuanya sama sekali dengan cara berpikir 
duniawi dan mengadopsi sikap Master, Orang2 didunia berpikir tentang kejadian 
dari kehidupan terutama ketika mempengaruhi dirinya dan minat pribadinya 
;Master berpikir tentang mereka hanya ketika mereka mempengaruhi evolusi 
dunia. 

. Apapun juga secara keseluruhan menuju kearah kemajuan dan membantu 
umat manusia sepanjang jalanNya-adalah baik dan perlu didukung ;apapun juga 
dan bagaimanapun juga rintangan akan berbagai hal ini-adalah tidak diinginkan 
dan harus ditentang atau disisihkan. Yang adalah baik untuk membantu evolusi 
;yang adalah kejahatan bagi yang memperlambat nya. Di sini kita mempunyai 
suatu kriteria yang sangat berbeda dengan dunia luar; suatu batu uji atas 
pertolongan yang dapat dengan cepat kita putuskan apakah kita harus 
mendukung atau harus harus menahannya ;dan kita dapat menerapkan nya 
pada kwalitas dari karakter kita sendiri seperti dalam kejadian didunia luar. Kita 

haruslah berguna kepada Master sepanjang kita dapat bekerja beserta Nya, di 
dalam bagaimanapun sederhananya suatu pekerjaan 
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kita dapat bekerja beserta Nya dengan cara yang terbaik yakni dengan membuat 
diri kita sendiri seperti Dia, sehingga kita akan menganggap dunia sebagai mana 



Ia menganggapNya. Jika kita bekerja sepanjang garis yang sama sebagaimana 
Ia bekerja, kita akan semakin banyak masuk kedalam simpati Nya, dan 
pemikiran kita akan semakin menjadi seperti Nya. Ini akan membawa kita 
menjadi lebih dekat dan lebih dekat lagi Kepada Nya baik dalam pemikiran 
maupun aktivitas, dan dengan melakukan hal yang demikian kita akan menarik 
perhatian Nya, karena Ia adalah sepanjang waktu mengamati dunia untuk 
menemukan mereka yang akan berguna di dalam pekerjaan Nya 

. Memperhatikan kita. Ia akan segera menarik kita Kepada Nya untuk menjadi 
semakin dekat dan lebih banyak diamati secara detil. Yang biasanya 
dilaksanakan dengan membawa kita ke dalam kontak dengan salah seorang 
murid Nya. hal seperti itu sesungguhnya adalah tidak perlu karena siapapun 
mampu membuat setiap usaha yang langsung untuk menarik perhatian Nya. 
Madame Blavatsky mengatakan kepada kita bahwa kapan pun seseorang 
dihubungkan dengan Komunitas theosofi luar Master akan melihat dia, dan lebih 
lanjut dia berkata bahwa didalam banyak kesempatan Manusia Mulia iitu 
memandu orang-orang untuk bergabung dengan Komunitas oleh karena 
kehidupan mereka yang sebelumnya. 

. Dengan demikian kelihatannya Mereka biasanya mengetahui sebagian besar 
tentang kita sebelum kita mengetahui segalanya tentang Mereka.Seorang Adept 
tidak pernah melupakan sesuatu apapun. Ia selalu muncul dalam " keadaan 
penuh" dari semua yang sudah terjadi Kepada Nya, dengan demikian jika Ia 
pernah memperhatikan bahkan memberikan pandangan sekilas biasa kepada 
seseorang Ia tidak akan pernah melupakan orang tersebut. 
Ketika seseorang bergabung dengan Inner School suatu mata rantai yang 
terbatas dibentuk, belum secara langsung dengan seorang Adept, hanya 
pertama-tama melalui Pimpinan Luar dari Sekolah Tersebut, kemudian melalui 
Master nya, yang adalah merupakan Pimpinan Dalam. 

. Bahwa mata rantai yang dibuat dengan Pimpinan Luar itu adalah pasti 
ditingkatkan dan diperkuat pada masing-masing langkah lebih lanjut didalam 
Sekolah Tersebut. Di dalam langkah-langkah pengantar hanya ada sedikit 
koneksi ;sesuatu yang jauh lebih pasti akan datang setelah pengambilan ikrar 
dari Sekolah Tersebut, dan mereka yang berikrar dengan derajat yang lebih 

tinggi akan tertarik sedikit lebih dekat . Hal ini terutama menunjukkan semakin 
dekatnya garis komunikasi, karena ada satu baris pemikiran yang 
menghubungkan masing-masing anggota Sekolah Tersebut dengan Pimpinan 
Luar, karena adalah terus menerus berpikir tentang nya di dalam meditasi nya. 
Itu akan memelihara suatu mata rantai kuat dan jelas. 

Dia (Madame) didalam bagiannya sudah menjadi satu dengan Master nya. Oleh 
karena itu suatu koneksi dengan nya adalah merupakan suatu koneksi dengan 
Master. Semua dari mereka yang berada didalam "Inner School" adalah 
berhubungan tetap dengan Masternya ,yaitu Master Morya, meskipun mereka 
sering bekerja dibidang yang lain dibandingkan Master mereka, dan akan 
menjadi murid dari Master yang lain ketika mereka diterima dalam masa 
percobaan (Probation). Di bawah keadaan seperti itu, bagaimanapun, mereka 
akan menerima pengaruh dari Master bagi masa depan mereka sendiri melalui 

ii-saluran ini, karena Seorang Adepts, meskipun tinggal berjauhan terpisah 
secara fisik, sebenarnya adalah sangat dekat untuk tetap berhubungan dengan 
salah satu dari Mereka, dan saling berhubungan dengan semuanya. Nampaknya 
bagi kita sebagai suatu konferensi; tetapi itu adalah sangat sedikit bila 
dibandingkan 
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Dengan yang kita pikirkan didunia sini, karena persatuan yang mengagumkan 
diantara Manusia Mulia ini dengan tingkatan yang lebih tinggi,Bahkan pada 
langkah awal dari mata rantai yang tidak langsung ini dengan melalui Pimpinan 
Luar, Master dapat bekerja melalui salah satu dari orang-orang itu sampai taraf 
tertentu jika Ia menghendakinya. Ini merupakan suatu langkah kecil ke luar 
untuk mengirimkan kekuatan Nya melalui suatu saluran yang tidak disiapkan 
secara khusus, Makanya Ia tidak biasa melakukan hal itu. Tetapi Ia mengetahuii 
beberapa macam kesadaran dari mereka yang berada "di Sekolah Nya",sehingga 

asikan pikiranNya untuk dikirimkan kepada mereka 
sebagai suatu ilham yang sangat menolong ketika mereka sedang melakukan 
sebagian dari pekerjaan untuk Nya. 

. Aku sudah mengetahui hal tersebut bahwa Master akan menggunakan salah 
seorang dari anggota Sekolah tersebut untuk memberikan ceramah, untuk 
memberikan point-point segar di hadapan orang-orang. Tentu saja, Ia 
mengerjakan hal tersebut jauh lebih sering dengan para murid Nya, tetapi itu 
juga pasti dilakukannya dengan yang lain. Ketika seorang siswa telah 
memahami semua ini ,ia tidak akan lagi bertanya:"Apa yang bisa aku lakukan 
untuk menarik perhatian Master ? "Ia akan mengetahui bahwasa nya : 
sesungguh kita tidak perlu mencoba untuk melakukannya, dan tak perlu ada 
ketakutan sedikitpun bahwa seseorang akan terlewatkan. 

. Aku ingat dengan baik sekali s< ?stiwa pada masa2 awal dari koneksi 
ku sendiri dengan Manusia Mulia ini, yang mengkhawatirkan hal tersebut. Aku 
mengetahui bahwa di sarana fisik terdapat seseorang yang berpengetahuan 
ilmiah sangat luas dan berkarakter paling baik, yang percaya secara menyeluruh 
keberadaan para Master, dan mengabdikan hidup nya kepada satu objek, agar 
dirinya mempunyai kecakapan untuk pelayanan kepada Mereka. Ia bagiku 
sepertinya merupakan seorang manusia yang didalam cara apapun sangat 
pantas sekali untuk menjadi seorang murid, dan dalam segala hal sungguh lebih 
baik daripada diri ku, dan yang aku tidak bisa pahami adalah bagaimana bisa ia 
tidak dikenal ;dengan demikian,sepertinya aku menjadi seorang yang bodoh dan 
awam di dalam pekerjaan , suatu hari, ketika ada suatu peluang yang baik , 
dengan kerendahan hati seperti juga dengan beribu maaf, aku menyebutkan 
nama nya kepada Master, dengan usul bahwa mungkin ia merupakan suatu 
instrumen yang baik. 

. Suatu senyuman ramah menghiasi roman muka Master dan Ia berkata : 

Ah, anda tidak perlu takut bahwa teman mu akan terlewatkan ;tidak seorang 
pun akan selamanya terlewatkan ;hanya di dalam kasus ini di sana masih tinggal 
suatu karma tertentu yang semestinya harus dijalani, sehingga pada saat ini 
adalah mustahil untuk menerima usulanmu itu. Segera jika teman mu telah 
meninggalkan sarana fisiknya, dan segera ia akan kembali, dan lalu penebusan 
itu akan lengkap sudah, dan apa yang Anda inginkan mengenai dia adalah 
menjadi memungkinkan." 

. Dan lalu, dengan kebaikan yang lembut yang selalu menghiasi karakterter 
Nya, Ia menggabungkan kesadaran ku dengan Nya dengan cara yang lebih 
menyentuh hati lagi, dan mengangkat nya pada suatu sarana yang lebih tinggi 
jauh dibandingkan yang aku bisa jangkau, dan dari ketinggianya Ia menunjukkan 
aku bagaimana Manusia Mulia ini mengamati dunia. Keseluruhan isi bumi 



terhampar dihadapan kita dengan semua jutaan jiwa, yang belum berkembang, 
dan merupakan kebanyakan dari mereka. 
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, Dan oleh karena itu tidak kentara ;hanya di mana saja di tengah-tengah 
semua orang banyak yang luar biasa itu disana akan terdapat orang yang 
sedang mendekati, bahkan pada suatu jarak yang jauh, intinya adalah di mana 
penggunaan yang terbatas bisa dibuat atas dia, ia berada menonjol di antara 
yang lainya sama seperti nyala api dari suatu mercu suar menonjol di dalam 
kegelapan malam. Sekarang anda lihat," Master berkata, "bagaimanapun itu 
mustahilnya tidak ada siapapun yang akan terlewatkan, bahkan dalam suatu 
jarak tertentu ada kemungkinan diterima sebagai seorang murid-masa 
percobaan." 

. Kita tidak dapat melakukan apa pun diposisi kita dengan mantap untuk 
memperbaiki karakter kita dan berusaha dengan setiap cara yang 
memungkinkan, dengan studi dari hasil kerja Theosofi , dengan pengembangan 
diri, dan dengan sifat tak mementingkan diri dari devosi kita kepada 
kepentingan orang lain, untuk mnenyelaraskan diri kita sendiri dengan 
penghormatan yang kita inginkan, mempunyai kepastian di dalam pikiran kita 
bahwa bila kita telah siap pengenalan itu akan pasti datang. Tetapi sampai kita 
dapat digunakan secara tepat; yakni, kekuatan yang mengalir kepada kita akan 
membawa suatu kemajuan, melalui tindakan-tindakan kita, sedikitnya sebanyak 
hasil yang telah disalurkan dengan cara lain-itu merupakan bagian tugas berat 
dari Master untuk menarik kita lebih dekat kepada Nya. 

. Kita bisa cukup yakin bahwa pada kenyataannya tanpa perkecualianperkecualian 
terhadap peraturan ini, meskipun kita kadang-kadang berpikir 
bahwa kita sudah melihat sebagian orang diluar peraturan ini. Seseorang 
mungkin diterima dalam Masa Percabaan oleh seorang Adept selagi ia masih 
mempunyai beberapa kecelaan yang jelas , tetapi kita bisa pasti bahwa di dalam 
kasus seperti itu sebenarnya ada kualitas baik yang jauh lebih banyak dari 
sekedar pengimbang kekhilafan2 yang dangkal. Seperti sebagian dari kita," 
Great Masters of Wisdom" mempunyai suatu garis kehidupan yang panjang, dan 
didalam kehidupan Mereka, seperti yang lainnya, Mereka sudah pasti membuat 
ikatan karma, dengan demikian kadang-kadang itu terjadi bahwa individu 
tertentu mempunyai suatu gugatan terhadap Mereka untuk beberapa pelayanan 
yang disumbangkan dahulu kala. Di dalam garis dari kehidupan yang lampau, 
yang kita sudah uji kadang-kadang kita bertemu kejadian-kejadian yang 
kebetulan dari mata rantai karma yang seperti itu. 

. Ingat juga bahwa semuanya yang merenungkan/meditasi atas Master akan 
membuat suatu koneksi yang terbatas dengan Nya, yang menunjukkan visi 
seperti semacam garis cahaya. Master selalu tanpa sadar merasakan garis 
seperti itu, dan mengirim ke luar sebagai reaksi suatu arus yang mantap dari 
kemagnetan yang dapat dirasakan lama setelah meditasi Itu selesai. Praktek 
yang reguler dari meditasi dan konsentrasi seperti itu adalah yang paling 
membantu kepada "calon," dan keteraturan adalah salah satu faktor-faktor yang 
paling penting di dalam menghasilkan suatu hasil. 

. Harusiah dikerjakan setiap-hari di jam yang sama, dan kita perlu dengan 
mantap mengerjakannya meskipun belum tentu ada pengaruhnya yang jelas dan 
nyata bisa dihasilkan. Ketik- ^k ada hasil yang cul kita terutama harus 
berhati-hati untuk menghindari depresi, karena itu membuatnya semakin sulit 



mendapat reaksi- pengaruh Master atas diri kita dan itu juga menunjukkan 
bahwa kita memikirkan diri kita sendiri melebihi Dari Dia. 
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. Orang-orang sangat sering datang atau menulis surat kepada President kita 
atau kepada diri ku dan berkata: "Mengapa Master tidak menggunakan aku? 
Aku sangat ber sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Nya. Aku ingin sekali 
diberdayakan. Aku menghendaki Nya untuk mengambil dan mengajarku. 
Mengapa Ia tidak melakukannya ?" Mungkin ada banyak pertimbangan 
mengapa Ia tidak memberdayakannya. Kadang-kadang seseorang, bertanya itu, 
akankah karena memiliki beberapa kesalahan utama yang benar-benar cukup 
untuk memberikan suatu alasan . Tidak dengan jarang, aku menyesali untuk 
berkata, itu adalah suatu kesombongan. Seseorang mungkin sangat baik tetapi 
ada sesuatu yang sombong dari dirinya sehingga ia tidak menerima nasehat 
didalam pengajaran, meski ia berpikir tidaklah demikian. Sangat sering di dalam 
peradaban kita kesalahan itu adalah sifat lekas marah. 

. Seseorang yang pantas dan baik juga akan memiliki halangan dan suatu 
perasaan tak enak yang menyeluruh, sehingga menjadi mustahil untuk ditarik 
ke dalam sentuhan yang tetap dengan Master. Kadang-kadang halangan itu 

adalah kecurigaan. Beberapa dikejutkan dengan suatu "kecelaan "yang serius, 
mungkin kecurigaan itu disekitar persoalan mengenai orang lain, dan terutama 
tentang kedudukan atau pengembangan okultisme mereka. Sehingga Itu 
sungguh menjadi hal yang mustahil bahwa Master perlu mendekatkan orang 
yang mempunyai perasaan seperti itu kepada diri-Nya. 

. Rintangan lain yang umum adalah ketidak-siapan untuk menerima hinaan. 
Banyak dari calon yang baik dan sungguh-sungguh dengan sangat mudah 
melakukan suatu pelanggaran sehingga pada kenyataannya tidak berguna di 
dalam pekerjaan, karena ia tidak bisa bekerjasama dengan orang lain. Ia harus 
menunggu sampai ia sudah belajar untuk menyesuaikan dirinya untuk bekerjasama 
dengan siapapun .dan didalam kondisi apapun. Banyak orang yang 
mengajukan permohonan mempunyai kecelaan seperti ini, dan sepertinya 
mereka tidak suka jika kekurangan itu disampaikan kepada mereka. Mereka 
umum nya tidak percaya bahwa mereka mempunyai hal seperti itu,dan 
membayangkan bahwa ada suatu kesalahan pada system, tetapi di dalam kasuskasus 
yang jarang, mereka mau menerimanya. Aku ingat baik sekali seorang 
nyonya datang padaku disalah satu kota di-Amerika, dan bertanya: "Apa yang 
terjadi denganku? tidak bolehkah aku mendekat kepada Master ? " 

. "Apakah Anda benar-benar ingin mengetahuinya ?"Aku bertanya. Ya, pasti, 
dia benar-benar ingin untuk mengetahuinya. Dia meminta dengan sangat agar 
aku untuk mengamatinya secara okultisme, atau secara clairvoyant,atau 
bagaimanapun juga, aku ingin, diterawang secara keseluruhan bagaimana 
sarana nya dan hidupnya dimasa lampau, dan untuk memutuskan hal demikian. 
Aku menjawabnya dan berkata: "baik, jika anda benar-benar ingin 
mengetahuinya, ada terlalu banyak ego di dalam kosmos Anda. Anda terlalu 
berpikir segalanya tentang diri anda dan tidak cukup pada pekerjaan." 
Tentu saja dia merasa terhina ;dia menyentakkan ruang kamar, dan berkata 
bahwa dia tidak percaya pada clairvoyant ku ;tetapi nyonya itu mempunyai 
keberanian untuk datang kembali dua tahun kemudian dan berkata: "Apa yang 
Anda katakan tentang ku adalah sungguh benar, dan aku akan berusaha dengan 
benar dan akan bekerja keras untuk menghilangkan hal tersebut." 



. Kisah tersebut sudah diulangi sering sekali, kecuali bahwa ini adalah 
satusatunya 
kasus di mana orang tersebut kembali dan mengakui kesalahannya. 
Mementingkan diri-sendiri hanyalah wujud lain dari kebanggaan, tetapi itu 
adalah sangat menonjol di masa sekarang. Kepribadian yang telah kita bangun. 
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ribuan tahun sudah tumbuh kuat, dan sering sekali suka menonjolkan diri, dan 
ini merupakan salah satu tugas yang paling sukar untuk membalikkan sikap dan 
memaksa nya untuk memperoleh kebiasaan tentang memperhatikan berbagai 
hal dari sudut pandang orang lain. 

. Seseorang harus memastikan keluar dari lingkaran dirinya sendiri, yang aku 
jelaskan dibuku " The Inner Life", jika ia berminat datang kepada Master. Itu 
kadang-kadang terjadi, bagaimanapun, bahwa mereka yang bertanya tidak 
mempunyai cacat-cela tertentu, dan ketika orang memperhatikan mereka, orang 
hanya berkata: "Aku tidak melihat alasan tertentu, kesalahan dari tiap orang 
yang membuat anda kembali, tetapi anda harus tumbuh dengan serba bisa 
meskipun sedikit." Merupakan suatu hal tak menyenangkan yang harus 
dikatakan kepada seseorang, tetapi ini adalah fakta ; mereka waktu itu belum 
cukup "besar", dan harus" bertumbuh" sebelum mereka menjadi layak. 

. Itu memerlukan suatu kekuatan dan ke-besar-an untuk menempatkan 
dirinya dalam bersikap terhadap pekerjaan, bekerja dengan Master yang 
mengadopsinya karena, sebagai tambahan terhadap setiap cacat-cela dari kita 
sendiri, kita mempunyai seluruh tekanan dari dunia melawan kita . Mereka yang 
ikut didalam arus evolusi, akan menjangkau tahapan ini di masa depan yang 
sangat jauh, akan menemukannya dengan lebih mudah, untuk pendapat yang 
populer pada periode itu akan menjadi selaras dengan ideal-ideal ini. Kita 
sekarang mempunyai , bagaimanapun,kekuatan untuk menahan yang oleh 
orang Kristen disebut godaan, tekanan yang tetap dari pendapat luar, karena 
berjuta-juta orang disekitar kita sedang berpikir pemikiran pribadi. 

. Untuk membuat suatu pendirian melawan hal ini diperlukan suatu usaha 
yang nyata, ketekunan dan keberanian yang benar. Kita harus dengan teguh 
mempertahankan kepada tugas, meskipun kita mungkin gagal berulang-ulang, 
kita tidak harus kehilangan semangat, tetapi bangkit kembali dan terus 
melanjutkan. Tubuh-astral dan mental dari seorang calon hendaknya secara 
terus menerus menunjukan empat atau lima emosi yang baik dan luhur-kasih 
sayang, devosi, simpati, dan di antaranya aspirasi intelektual. Tetapi bukannya 
berupa sebuah emosi luhur yang bergetar dengan indah dan bening dengan 
warna yang bagus,melainkan secara umum seseorang akan melihat tubuh astral 

itu berbintik dengan warna coklat bercampur merah dan pusaran-pusaran hitam 
dan abu-abu, sering kali noda tersebut ada seratus atau lebih. Mereka 
menyerupai kutil-kutil di suatu tubuh fisik, mencegah kulit menjadi sensitip 
adalah yang seharusnya. Seorang Calon itu harus melihatnya dan "kutil" tersebut 
harus dibuang dan kekusutan umum dari emosi yang picik seluruhnya harus 
dijauhkan. 

. Di sana tidak ada separuhnya dari ukuran-ukuran Sang Jalan ini. Banyak 
orang di dalam posisi individu yang merugikan "Ananias dan Sapphira". Akan 
diingat bagaimana mereka (tidak semuanya yang tidak wajar ataupun di 



salahkan) ingin berjaga2 akan sesuatu dari kejatuhan, ketika mereka tidak 
cukup yakin bahwa gerakan Kristen yang baru akan menjadi suatu kesuksesan. 
Mereka sangat bergairah, dan ingin memberikan semua yang mereka bisa; 
tetapi mereka merasakan bahwa itu adalah" jalan dari kebijaksanaan" (the Path 
of wisdom) sehingga memberikan suatu dukungan yang kecil,agar jika dalam 
suatu kasus gerakan itu gagal, mereka tidaklah disalahkan ;tetapi apa yang 
mereka lakukan 
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adalah tidak pantas dan paling merusak karena, meskipun memberikan sesuatu 
dukungan, mereka tidak mengakui fakta, tetapi menganggap diri mereka telah 
memberikan semuanya. Sekarang ini banyak yang mengikuti contoh mereka 
;Aku berharap kisah itu bukanlah benar, karena menjadi Rasul itu pasti 
memberatkan bagi mereka. 

. Kita tidak perlu memberikan segalanya, tetapi sedikit saja dari diri kita 
sendiri -aku tidak bermaksud mengenai uang, tetapi dari hati nurani pribadi, 
yang menjaga kita agar tidak menjauh dari kaki Master. Di okultisme hal itu 
tidak akan dilakukan. Kita harus mengikuti Master dengan tulus, bukan dengan 
perkataan : "Aku akan mengikuti Master asalkan Ia tidak menyuruhku bekerja 
bersama "si-anu" ;Aku akan mengikuti Master asalkan semua yang aku kerjakan 
dikenal dan dicatat dalam dokumen !". 

Kita harus tidak membuat kondisi-kondisi yang demikian .Aku tidak bermaksud 
bahwa kita perlu melalaikan tugas-tugas sehari-hari kita yang biasa, tetapi 
bahwa diri kita secara utuh berada dalam pengaturan Master. Kita harus siap 
untuk ditugaskan apapun,pergi kemana pun, bukan sebagai suatu test, tetapi 
karena cinta akan pekerjaan, itu adalah merupakan hal yang paling besar di 
dalam hidup kita. 

BAB 4,PAGE 79 (PERMULAAN BAB 4) 

Masa Percobaan 

. Karena tingkatan para siswa dan para pekerja yang sungguh-sungguh 
semacam itu bermacam-macam seperti yang telah aku gambarkan, Master itu 
pada banyak kesempatan menyeleksi para murid Nya. Tetapi sebelum Ia 
dengan pasti menerima mereka Ia mengambil perhatian khusus untuk 
meyakinkan diri-Nya bahwa mereka adalah jenis orang-orang yang dapat Ia 
tarik ke dalam kontak dengan diri-Nya ;dan itu adalah obyek dari tahapan yang 
disebut Probation (percobaan). 

. Ketika Ia berpikir tentang seorang manusia yang mungkin sebagai seorang 
murid, Ia biasanya meminta orang yang telah dekat hubung dengan Nya untuk 
membawa calon tersebut Kepada Nya secara astral. 
secara umum biasanya tidak banyak upacara dalam tahapan ini ; Master 
memberikan beberapa nasehat, mengatakan kepada murid yang baru apa yang 
akan diharapkan dari dia, dan sering juga, di dalam cara yang sangat ramah , Ia 
menemukan beberapa alasan untuk memberi nya ucapan selamat dalam 
pekerjaan yang telah dipenuhinya. Ia kemudian membuat gambaran hidup dari 
murid itu-seperti itulah yang dikatakanNya. 
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Ia membentuk suatu materi dari mental, astral dan etheric dari Seorang murid 
percobaan ,sesuatu yang tepat sama dengan tubuh kausal,mental,astral dan 
etheric dari murid tersebut dan menyimpan gambaran itu , sehingga Ia bisa 
melihatnya secara berkala. Masing-masing gambaran itu secara magnetis 
dihubungkan dengan yang orang yang mewakilinya; sehingga tiap variasi 
pemikiran dan perasaan padanya adalah direproduksi di dalamnya oleh getaran 
yang simpatik, dan dengan pandangan sekilas pada gambaran itu. Master dapat 
melihat dengan segera selama kurun waktu tertentu , segala jenis emosional/ 
gangguan di dalam tubuh-tubuh yang mewakilinya; apakah orang itu mempunyai 
perangai buruk atau membiarkan dirinya kepada perasaan yang tidak murni, 
kecemasan, tekanan, atau apapun sejenis Itu . 

. Setelah Ia melihat untuk beberapa waktu yang pantas dipertimbangkan, 
bahwa tidak ada gangguan serius pada sarana murid yang diwakili oleh 
gambaran tersebut ,baru kemudian Master dapat menarik murid lebih dekat 
Kepada Nya. Ketika seorang murid diterima,murid harus menarik dirinya dalam 
kesatuan dengan Masternya lebih dekat dari apapun yang dapat kita gambarkan 
atau pahami. Master itu ingin mencampur auraNya dengan aura murid tersebut, 
sehingga melalui aura itu kuasaNya bisa menjadi konstan beraksi tanpa harus 
memberikan perhatian khusus dariNya. Tetapi relasi yang dekat seperti ini tidak 
dapat beraksi hanya pada satu jurusan saja. 

.Jika diantara vibrasi para murid terdapat beberapa halangan yang 
menyebabkan tubuh astral dan mental dari seorang Adept sebagaimana para 
murid itu bereaksi atasNya, persatuan itu adalah tidak mungkin. Murid yang 
prospektif harus menunggu sampai ia sendiri selaras dengan vibrasi itu. Murid 
percobaan tidak perlu lebih baik dari mereka yang bukan murid,ia hanya lebih 
cocok dalam hal tertentu untuk pekerjaan Master. Dan itu baik baginya untuk 
diuji oleh waktu,karena bagi sebagian besar orang,adalah antusias sekali dan 
bersemangat pada mulanya untuk malayani,tetapi kemudian menjadi lelah 
setelah sekian waktu dan tergelincir kembali. 

. Calon murid harus mengalahkan semua emosi demikian yang ia miliki,dan 
melanjutkan pekerjaan sampai ia menjadi cukup tenang dan murni.Ketika untuk 
beberapa waktu yang cukup lama dalam gambaran hidup tersebut tidak ada 

sesuatu hambatan yang serius. Master dapat merasakan bahwa waktunya telah 
tiba untuk menarik murid lebih dekat kepadaNya. 

. Kita jangan berpikir bahwa gambaran hidup itu hanya merekam emosil atau 
gangguan, ia juga merefleksikan seluruh kondisi kesadaran astral dan mental 
murid/ia akan banyak merekam kemuliaan dan kebahagiaan yang akan 
memancarkan damai dibumi dan etikat baik pada manusia. Dan jangan lupa 
kebaikan itu tidak hanya pasif tapi juga kebaikan aktif yang merupakan syarat 
mutlak untuk kemajuan,tidak melakukan kejahatan telah banyak diketahui, 
tetapi harus diingat bahwa tertulis didalam "Great Exemplar",bahwa ia harus 
melakukan juga perbuatan baik. jika seorang murid-percobaan melakukan 
sesuatu yang tidak baik,untuk sementara Master akan memberikan sedikit 
perhatian lebih padanya.dan jika Master melihatnya telah pulih Ia akan 
mengirimkan semacam gelombang pemberi semangat atau Ia 
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akan memberikan sebagian tugas dalam cara yang ditempuh simurid dan melihat 
bagaimana ia menyelesaikannya. Secara umum bagaimanapun, ia 
mendelegasikan tugas itu kepada sebagian dari para murid senior Nya. 

. Kita para murid senior bermaksud untuk menawarkan peluang kepada calon, 
tetapi untuk melakukannya adalah suatu tanggung jawab yang seriusJika orang 
tersebut mengambil peluang, semuanya akan baik-baik; tetapi jika tidak, itu 
akan berpengaruh sebagai suatu tanda yang tidak baik bagi dia. Kita sering kali 
suka memberi peluang kepada orang-orang, tetapi kita meragukan, karena jika 
mereka mengambil peluang itu akan membuat mereka menjadi lebih baik, jika 
mereka tidak mengambil peluang tersebut itu akan menjadi lebih sukar untuk 
melakukannya dilain waktu, kemudian Akan dilihat, bahwa hubungan dari murid 
Dalam Masa Percobaan dengan Masternya adalah penguasaan yang sama dalam 
pengamatan dan mungkin penggunaan sesekali dari pengamatan murid tersebut. 
Tetapi itu bukanlah kebiasaan dari seorang Adept untuk melakukan test-test 
yang sensasional atau khusus, dan secara umum, ketika satu orang dewasa 
dtempatkan di masa Percobaan, ia ditinggalkan untuk mengikuti kelaziman dari 

kehidupannya sendiri, dan cara yang ditempuh oleh gambaran hidup reproduksi 
itu akan memberikan tanggapannya kepada percobaan-percobaan dan 
permasalahan setiap hari serta cukup untuk mengindikasikan karakter serta 
kemajuan nya. 

Dari sini Master dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut akan merupakan 
seorang murid yang memuaskan. Ia akan menarik dia lebih dekat dan menerima 
dia. Kadang-kadang beberapa minggu-minggu adalah cukup untuk menentukan 
hal ini; kadang-kadang dalam rentang periode tahunan. Karena waktu adalah 
pengecualian, banyak orang muda ditarik Dalam Masa Percobaan di tahun-tahun 
terakhir ini dan orang tua mereka dan para anggota yang lebih tua dari 
Komunitas kadang-kadang heran bagaimana hal tersebut terjadi,sekalipun 
pengorbanan dan tenaga kerja mereka sendiri yang tulus hati,yang bahkan 
sering kali telah di atas dua puluh, tiga puluh atau bahkan empat puluh tahun, 
mereka diabaikan dan yang muda merupakan orang-orang yang terpilih. 
Penjelasan itu adalah sederhana: 

. Itu adalah karma anda untuk bekerja selama ini menyiapkan' sendiri dan 
menyiapkan' cara untuk "kedatangan dari World-teacher" ;dan, hanya karena 
anda para anggota tua yang baik, anda akan menarik beberapa dari jiwa-jiwa 
yang bekerja disuatu tingkatan yang tinggi: yang merupakan hasil dari 
pengembangan di dalam inkarnasi yang sebelumnya, sehingga Mereka itu telah 
dilahirkan sebagai anak-anak anda; dan anda harus tidak dikejutkan jika anda 
kadang-kadang menemukan bahwa suatu tubuh yang secara fisik adalah anakanak 
anda, tetapi di yang lainnya dan dunia-dunia yang lebih tinggi, jauh lebih 
tua di dalam pengembangannya dibandingkan anda sendiri. 

. Jika seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan tiba-tiba masuk 
kedalam suatu hubungan yang dekat dengan Master-hubungan tersebut 
sebagaimana yang Anda dapatkan dengan susah-payah untuk pribadi sendiri, 
bahkan setelah sekian tahun bermeditasi dan pekerjaan berat -jangan terkejut. 
Anak anda bisa mampu membumbung tinggi jauh diatas anda; hal tersebut 
adalah karena ia mempunyai kapasitas untuk itu,tetapi kelahiran dan pendidikan 
anak itu telah dipercayakan kepada anda, yang telah lama belajar dan bekerja 
di garis Theosofi. 

. Selama belajar anda sudah mempelajari bahwa sebagai orangtua yang ideal 



- adalah merupakan jenis dari orangtua yang diperlukan untuk tubuh dari suatu 
ego yang telan maju. Sebagai ganti dari suatu kebingungan atau keterkejutan, 
anda perlu bergembira dengan suka-cita yang besar bahwa anda merupakan 
sosok yang layak untuk melatih-

BAB 4,PAGE 84-85 

langkah fisik seseorang yang akan berada di antara para penyelamat dunia. 
Anda boleh bimbang, barangkali, bagaimana semata-mata seorang anak dapat 
menerima penghormatan yang sedemikian datang kehadapan mereka,serta 
dapat menyerap keindahan dan kemuliaan dari semuanya. Jangan lupa itu 
adalah karena ego yang telah diaktipkan (initiated), ego yang diambil sebagai 
seorang murid. 

. Benar, ia harus memperoleh kendali atas sarana lebih rendah nya ,bahwa 
itu adalah merupakan pertimbangan tertentu yang pantas sebagai suatu 
ungkapan dari dia, sehingga sedikitnya mereka tidak akan menghalangi 
pekerjaan yang harus diselesaikan; tetapi itu adalah ia, ego, yang harus 
membuat pekerjaan dan pengembangan itu, dan anda tidak mengetahui 
seberapa besar yang ia mungkin telah telah capai di suatu kelahiran yang 
sebelumnya. Banyak dari mereka yang masuk ke dalam inkarnasi baru adalah 
jiwa-jiwa yang sangat tinggi tingkatannya; itu adalah tepat seperti tingkatan 
jiwa-jiwa yang besar dari kelompok disciples/murid, siapa yang akan berada di 
sekitar World-Teacher ketika Ia akan dating,harus segera disusun. Mereka yang 
telah menjadi para murid diawal kehidupan ini mungkin telah menjadi para murid 
untuk beberapa tahun dalam kehidupan yang sebelumnya .Dan kehormatan 
besar dari kami orang2 yang lebih tua adalah kami dapat berbaur dengan orang2 
yang lebih muda,karena melalui mereka kami dapat menuju pekerjaanNya yang 
lebih lanjut dimuka bumi dengan melatih mereka untuk melakukan pekerjaannya 
dengan lebih sempurna. Di dalam bab "Our Relation to Children" ,dibuku" The 
Hidden Side of Things", aku sudah berhadapan pada lamanya waktu untuk 
mempertimbangan akan pentingnya pelatihan bagi anak-anak, bahwa mereka 
boleh memelihara semua yang terbaik dalam apa yang mereka bawa dari masa 
lampau dan boleh mengembangkannya secara penuh, beberapa karakteristik 
indah dari sifat mereka, yang secara umum, 'disayangkan1, dengan kasar 
dihancurkan oleh para penatua yang tidak memahaminya. 

. Di sana aku sudah berbicara di antaranya tentang efek pembinasaan dari 
induksi ketakutan pada diri anak-anak oleh kekasaran dan kekejaman; tetapi 
pada hal itu aku perlu menambahkan di sini beberapa sebutan dari suatu 
pengalaman yang menggambarkan hasil-hasil dengan amat buruk dan 
mengerikan yang kadang-kadang mengikuti kesadarannya. 

. Orang tua yang mempunyai anak-anak pada suatu usia sekolah harus selalu 
berhati-hati dalam mencari instruktur mereka sebelum mereka mempercayakan 
anak-anak itu kepada satu instruktur,sedikitnya kejahatan yang tak terhapuskan 
dapat terjadi kepada si kecil dimana mereka sebenarnya bertanggung jawab. 

. Suatu waktu di masa lampau suatu kejadian dari bencana yang sangat 
mencolok di dalam kasus-kasus tertentu dibawa oleh kekejaman seperti itu yang 
datang secara terang-terangan menurut pengamatanku. Aku mempunyai 
penghormatan yang sangat besar untuk hadir pada upacara Inisiasi dari salah 
satu para anggota kita yang lebih muda, Initiator pada kesempatan itu adalah 
Lord Matreya sendiri. Didalam tata cara seremoni dari para calon, seperti 
biasanya, harus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebagian 



besar berhadapan dengan cara bagaimana bantuan terbaik dapat disampaikan 
dalam "kasus-kasus tidak biasa atau sulit" , dan suatu interogasi yang khusus 
ditambahkan' seperti apakah ia bisa memaafkan dan bisa menolong seseorang 
tertentu, yang telah memperlakukan dia dengan kekerasan dan kekejaman yang 
mengerikan di dalam awal masa kanak-kanaknya. Initiator membuat 
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suatu gambaran dari aura dengan awan2 kecil-gemerlapan yang rumit luar 
biasa dengan cahaya mengelilingi permukaannya,seakan-akan mengintip keluar, 
dan lalu menggambar lagi; kembali, dan berkata: '"itu adalah benih yang paling 
luhur dan mulia dari kualitas umat manusia, rapuh, rumit seperti sarang laba 
laba, untuk dikembangkan hanya dalam suatu atmosfer dari kasih sayang yang 
terdalam, paling murni, tanpa adanya sentuhan dari ketakutan atau kengerian. 

. Ia yang, jika siap, dapat membentang dan memperkuat aura tersebut 
secara penuh,sehingga dapat menjangkau Adeptship didalam kehidupannya ini. 
Itulah takdir yang kita harapkan untuk anda, bahwa sebagai seorang Adept yang 
besar anda perlu berada di sisiku ketika Aku datang kealam-fisikmu(dunia). 
Tetapi kepada siapa Aku dapat mempercayakan anda (karena mereka yang 
menawarkan anda kepada layanan Ku bahkan sebelum kelahiranmu) yang 

memperbolehkan anda untuk masuk ke dalam pelayanan dari orang ini, siapa 
[yang dulu] sama sekali tidak layak mendapatkan kepercayaan seperti itu. 

. Itulah aura mu sebelum rusak oleh kejahatannya yang menyerang anda. 
Sekarang terlihat kekejaman apa yang telah dibuatnya bagi diri anda. Lalu aura 
itu berubah dan membelit dengan mengerikan, dan ketika kembali lagi semua 
gemerlapan kecil yang indah itu telah hilang, dan di dalamnya banyak 
goresangoresan 
kecil yang tak terhitung jumlahnya dan Lord Maitreya menjelaskan 
bahwa kejahatan telah diperbuat, tidak dapat dibatalkan di dalam kehidupan 
saat ini, dan berkata: "Anda masih akan menolongku ketika Aku datang, dan 
Aku berharap bahwa di dalam kehidupan ini anda akan mencapai Arhatship 
;tetapi sebagai penyempurnaan tahap akhir, kita sementara ini harus menunggu. 

. Di dalam pandangan kami bahwa tidak ada kejahatan yang lebih besar 
dibandingkan dengan memeriksa kemajuan dari suatu jiwa." Sebagaimana 
calon melihat aura ini membelit dan mengeras serta melihat semua harapan 
yang dengan kasar dihancurkan oleh kekejaman dari orang ini, ia terjatuh lagi 
untuk sementara dari apa yang telah ia dapatkan pada suatu perluasan yang 
terlupakan, kengerian dari seorang anak kecil terbawa keluar dari bawah 
sadarnya,ketakutan dan kengerian yang selalu muncul,merupakan suatu horor 
yang dashyat, perasaan ketakberdayaan sama sekali di dalam genggaman dari 
seorang tiran yang kejam, kemarahan yang menyiksa pada ketidakadilannya, 
tanpa adanya harapan, tanpa adanya tumpuan dimanapun didalam jurang yang 
dalam , tanpa Allah kepada siapa bisa memohon ;dan melihat hal ini di dalam 
pikiran nya. Aku yang mengamati dan memahami segala-sesuatu mengenai 
tragedi yang mengerikan dari masa kanak-kanak tersebut, dan mengapa 
akibatnya bisa begitu berjangkauan luas. tidak hanya ketika mendekati 
Adeptship bahwa dosa paling menjijikkan dari kekejaman kepada anak-anak 
dengan memeriksa kemajuannya. 

. Semua kualitas yang baru dan lebih luhur , dimana ras Aryan sekarang 
perlu mengungkapkan dan menunjukkan diri mereka di dalam cahaya dan tunas-



tunas bagus dari suatu alam yang sama, meskipun pada suatu tingkat yang 
lebih rendah dibandingkan gambaran diatas. Di dalam ribuan kasus-kasus, ini 
secara kasar dihancurkan oleh keganasan yang bodoh dari para orangtua atau 
guru ;dan karena itu banyak orang baik yang tinggal dalam derajat yang sama 
melalui beberapa inkarnasi, sementara para penyiksa mereka mundur ke dalam 
ras yang lebih rendah, pasti ada banyak ego masuk ke dalam inkarnasi2, meski 
mereka jatuh dan jauh dari kemuliaan Inisiasi yang besar, adalah dapat 
terungkapkan dengan cepat, dan 
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kebutuhan sekarang adalah untuk menambah kepada beberapa karakterkarakter 
mereka dan lebih lanjut adalah pengembangan-pengembangan yang 
lebih rumit ;dan karena kemajuan bertujuan untuk mereka maka kekejaman 
akan berakibat fatal. Aku tidak pernah mendengar, sampai kesempatan tersebut 
di atas, bahwa kehidupan terakhir yang harus dicapai dalam Adeptship adalah 
harus mempunyai lingkungan yang mutlak sempurna di masa-kecilnya,dan 
memiliki gagasan itu adalah jelas nyata pada sekali waktu dikehidupan kita. 
Yang mungkin itulah sebabnya mengapa para siswa yang mendapatkan 
Adeptship sangat sedikit dalam tubuh-tubuh orang Eropa, dan kita adalah yang 
terbanyak dari yang lainnya didunia dalam kondisi tersebut. 

. Itu adalah merata di setiap tingkatan dengan jelas bahwa tak lain hanya 
kejahatan yang selalu mengikuti kebiasaan mengerikan dari kekejaman ini. Para 
anggota kita harus selalu bekerja dimana saja dimungkin bila ada penindasan , 
dan seharusnya, seperti aku katakan sebelumnya, yang paling utama adalah 
berhati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada anak-anak dalam setiap bahaya 
dari bentuk kejahatan tertentu ini dimana mereka yang bagaimanapun adalah 
bertanggung jawab. 

. Lord- Maitreya sering disebut "Teacher of Gods and men", dan itu adalah 
fakta bahwa kadang-kadang dinyatakan dengan suatu cara yang berbeda 
dengan mengatakan itu, di dalam kerajaan yang besar dari pekerjaan rohani, Ia 
adalah seorang Menteri untuk urusan Agama dan Pendidikan. (Ia) tidak hanya 
pada interval yang tertentu, ketika Ia melihat sesuatu hal untuk menjadi 
dambaan, Ia bagaimanapun akan mewujudkan diri-Nya sendiri, atau 
mengirimkan seorang murid, untuk menyatakan kebenaran yang kekal dalam 
beberapa cara yang baru-sebagaimana kami boleh menerapkannya, untuk 
menemukan suatu agama yang baru. 

. Agak berlainan daripada hal itu, Ia adalah yang terus menerus 
bertanggung-jawab atas semua agama, dan apapun juga yang baru dan ajaran 
yang indah selalu dikirimkan melalui beberapa dari mereka, tua atau baru, 
adalah selalu diilhami oleh Nya. Kita mengetahui sedikit metoda-metoda dari 
instruksi yang meliputi seluruh dunia dimana Ia mengadopsinya;Terdapat banyak 
cara pengajaran diluar dari kata2 yang diucapkan ;dan itu pasti bahwa usaha 

konstan Nya sehari-hari adalah untuk meningkatkan konsep intelektual berjutajuta 
malaikat dan manusia, tangan kananNya didalam semua pekerjaan 
mengagumkan ini adalah Asisten Nya dan adalah Penerusnya, Master Kuthumi, 
sama seperti Assisten dan Penerus dari Lord Vaivasvata Manu adalah Master 
Morya. 

. Hanya karena, Master Kuthumi adalah Guru-Ideal, bahwa Kepada-Nyalah 
kita harus membawa mereka yang akan dtempatkan di Probation atau diterima 



pada usia muda. Mungkin itu saja , di kemudian hari dalam kehidupannya, 
mereka akan digunakan oleh Master yang lain untuk bagian-bagian pekerjaan 
yang lainnya ;hanya bagaimanapun juga mereka semua (atau hampir semua) 
mulai di bawah perwalian dari Master Kuthumi. Itu adalah bagian dari tugas ku 
selama bertahun-tahun untuk berusaha melatih sepanjang Sang-Jalan dari setiap 
orang muda dimana Master memperhatikan dengan penuh harapan ;Ia 
membawa mereka untuk berhubungan dengan aku dialam fisik, dan biasanya 
memberi pengarahan singkat seperti apa kualitas yang Ia ingin kembangkan 
kepada mereka, dan instruksi apa yang harus diberikan kepada mereka. Secara 
Alami? Tentu Saja Ia, di dalam kebijaksanaan tanpa batas Nya, tidak 
berhubungan langsung dengan benak dan tubuh-tubuh yang lebih muda ini 
,tepat sama seperti juga dengan orang yang lebih tua. 
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. Izinkan saya mengutip tiga dari anggota muda Kita yang akan memasukii 
masa percobaan sekitar sepuluh tahun yang lalu: 

. Kita mendapati Master Kuthumi sedang duduk di beranda rumah Nya, dan 
ketika aku memimpin beberapa anggota muda kehadapan Nya, Ia menjulurkan 
tangan Nya kepada mereka,anak laki-laki pertama jatuh dengan penuh rahmat di 
lutut nya dan mencium tangan Nya, dan kemudian dengan tetap berlutut, 
menekan lutut Master, mereka semua menatapNya dan sepertinya jiwa-jiwa 
mereka yang utuh sedang dituangkan melalui mata mereka. Ia tersenyum 
kepada mereka dengan indahnya dan berkata: 

.Aku menyambut anda dengan kegembiraan yang istimewa; anda semua 
sudah bekerja denganKu di masa yang lampau, dan Aku berharap anda akan 
melakukannya lagi sekarang. Aku menghendaki anda untuk menjadi bagian dari 
kita sebelum Lord-Maitreya datang, Maka Saya mulai dengan anda sejak awal 
sekali. Ingat ini adalah yang ingin anda lakukan dan merupakan yang paling 
agung dari semua tugas, tetapi itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena anda 
harus mendapatkan kendali yang sempurna atas tubuh-tubuh kecil ini; anda 
harus melupakan diri kalian sama sekali dan hidup hanya untuk memberkati 
yang lain, dan melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita. 

. Meletakkan tangan Nya di bawah dagu dari anak laki-laki yang pertama 
ketika ia berlutut, Ia berkata dengan suatu senyum yang cemerlang: "dapatkah 
anda melakukan itu?" Dan mereka semua menjawab bahwa mereka akan 
mencobanya. Lalu Master memberi beberapa nasihat pribadi yang berharga 
kepada masing-masing gilirannya, dan meminta kepada masing-masing secara 
terpisah: "Apakah Anda akan mencoba bekerja di dunia di bawah bimbingan ku? 
"Dan. masing-masing berkata: "Aku bersedia." Lalu Ia menarik anak laki-laki 
pertama dihadapan Nya, dan menaruh kedua tangan Nya diatas kepala nya, 
anak laki-laki tersebut sekali lagi tenggelam, diantara lutut-lutut Nya. 

. Master berkata: aku menerima anda sebagai murid dalam Masa Percobaan, 
dan aku berharap bahwa anda akan segera masuk ke dalam hubungan yang 
lebih dekat denganKu, dan oleh karena itu aku akan memberi anda berkatKu, 
maka dengan demikian anda diperbolehkan untuk memberkati yang lain. "Ketika 
Ia berbicara, aura anak laki-laki itu meningkat dengan luar biasa di dalam 
ukurannya, dan warna dari kasih dan devosinya begitu gemerlap dengan api 
yang hidup;and ia berkata: "Oh Master, buatlah aku menjadi benar-benar baik; 
buatlah aku menjadi layak untuk melayani anda." dan Master menjawab dengan 
tersenyum: 



. Hanya anda sendiri yang dapat melakukan itu, anak ku ; tetapi bantuan ku 
dan berkatKu akan selalu berserta anda." Lalu Ia meneruskan dengan yang 
lainnya dan dengan upacara kecil yang sama pada masing-masing dari mereka, 
dan aura-aura mereka juga meningkat dan tumbuh lebih mantap dan lebih 
kokoh juga aura-mereka bercahaya gemerlap dalam cara yang paling 
mengagumkan. 

. Kemudian Master bangkit dan menarik anak-anak lelaki itu kedekat Nya 
sambil berkata: "sekarang datanglah padaKu, dan lihatlah Apa Yang Aku 
kerjakan. 

dalam berbagai hal yang kecil, agar supaya ketika peluang yang besar datang 
anda tidak gagal untuk melihat nya. 

.Jangan pernah melupakan walau sesaatpun hubungan batinmu dengan 
Master,Ia akan menjadi suatu inspirasi kepada anda- tidak hanya merupakan 
suatu perisai dari pemikiran jelek yang mengambang di sekitar kita ,tetapi juga 
merupakan suatu stimulus yang konstan pada aktivitas rohani. Kebodohan dan 
kepicikan dari kehidupan yang biasa harus dihilangkan dari diri kita, meskipun 
diluar jangkauan pengertian kita. Berkat yang tak terkatakan dari keadaan 
adeptship belum menjadi milikmu, tetapi ingat bahwa anda telah menjadi satu 
dengan mereka, 
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. Kita semua beramai-ramai diajak menuruni lereng jalan menuju jembatan 
disebrang sungai. Ia mengajak kita ke dalam gua , dan menunjukkan kepada 
anak-lelaki gambaran-gambaran hidup dari semua murid percobaan. Lalu Ia 
berkata: "Sekarang Aku akan membuat gambaran-hidup anda. Dan Ia 
materialisasinya dihadapan mereka dan mereka secara wajar tentu saja sangat 
tertarik sekali. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang keheranan : 
"Apakah aku seperti itu ? "Dalam sebuah dari gambaran-gambaran itu ada suatu 
tambalan kemerah-merahan, dan Master berkata kepada nya dengan suatu 
kerlingan yang lucu : "Apa itu ?" " aku tidak tahu" , jawab anak itu,tetapi aku 
pikir ia bisa memperkirakannya,karena itu adalah akibat dari ketegangan emosi 
malam sebelumnya. 

. Master menunjukkan tentang aneka warna dan susunan dari aura-aura, dan 
memberitahu mereka apa artinya dan mana yang Master inginkan untuk dirubah. 
Ia berkata kepada mereka, bahwa Ia perlu'mengamati gambaran-gambaran itu 
setiap hari untuk melihat sampai dimana keberhasilan mereka, dan Ia berharap 
agar mereka senantiasa menyusun auranya sedemikian rupa sehingga aura 
tersebut enak untuk dilihat. Lalu Ia memberi berkat terakhirNya. 
Di dalam kasus dari orang-orang lebih tua yang memasuki masa percobaan, 
mereka ditinggalkan pada suatu kondisi tertentu untuk menemukan pekerjaan 
yang paling pantas untuk diri mereka sendiri; hanya dengan orang-orang yang 
lebih muda , Ia kadang-kadang agaknya memberi tugas tertentu didalam cara 
salah satu dari anak-anak tersebut. 

. Dan mengawasinya untuk melihat bagaimana ia mengerjakannya. Ia 
kadang-kadang menurunkan pesan-pesan khusus yang memberi semangat dan 
instruksi kepada individu -individu diantara orang-orang muda itu ,dan bahkan 
memberikan nasihat khusus sebagai latihan bagi mereka.Untuk bimbingan dari 



orang-orang muda lainnya yang ingin mengikuti, 

. Aku mengetahui bahwa satu tujuan dalam hidupmu adalah untuk melayani 
Brotherhood; namun jangan lupa bahwa disana ada langkah-langkah yang lebih 
luhur dihadapan anda, dan kemajuan di-Sang jalan itu berarti kewaspadaan yang 
terus menerus/" Anda tidak hanya harus selalu siap melayani; anda juga harus 
selalu menantikan peluang yang ada, membuat peluang -dengan menolong di 
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yang hidup dengan tingkat yang lebih luhur ;anda adalah penyebar dari cahaya 
terang Mereka di dunia yang lebih rendah, dengan demikian Andajuga, pada 
tingkatan mu, harus memancarkan sinar dari kasih dan kegembiraan. Dunia itu 
mungkin tak bisa menghargai, tidak memahami ;tetapi tugas mu untuk bersinar. 

. Jangan bersandar pada "dayung-dayung" mu ;masih ada puncak-puncak 
lebih tinggi yang perlu ditaklukan. Kebutuhan dari pengembangan intelektual 
harus tidak dilupakan ;dan kita harus membuka diri kita sendiri rasa -simpati, 
kasih sayang dan toleransi. Masing-masing harus menyadari bahwa ada poinpoin 
lain dibanding dirinya sendiri, dan bahwa mereka juga sama pantasnya 
untuk mendapat perhatian. Semua kekasaran ucapan,semua kecenderungan 
membantah, harus mutlak hilang-lenyap ;orang yang cenderung akan hal itu 
perlu memeriksa dirinya ketika dorongan itu muncul ;ia perlu berkata sedikit, 
dan itu selalu dengan kehalusan dan keramahan. Jangan pernah berbicara tanpa 
berpikir terlebih dahulu bahwa apa yang akan anda katakan adalah masuk 
akal. 

. Ia yang mencoba untuk mengembangkan kasih sayang di dalam dirinya 
akan diselamatkan dari banyak perbuatan salah. Kasih adalah kebaikan yang 
tertinggi dari semuanya, tanpa adanya kasih semua kecakapan yang lain 
hanyalah "pasir"." Pemikiran dan perasaan dari sesuatu yang tidak diinginkan 
harus dengan segera dijauhkan; anda harus bekerja dengan keadaan demikian 
sampai sifat-sifat itu tidak muncul lagi kepada anda. Keadaan sifat lekas marah 
akan mengganggu ketenangan dari kesadaran Brotherhood. Kebanggaan harus 
dihapuskan, karena itu merupakan suatu penghalang yang serius bagi kemajuan. 

. Kehalusan yang indah dari pemikiran dan cara berbicara adalah diperlukanaroma 
harum yang jarang dari kebijaksanaan nan sempurna yang tidak pernah 
dapat digentarkan atau diserang. Adalah sulit untuk melaksanakannya, namun 
anda bisa mencapainya, jika anda memang berniat. Layanan tertentu, dan bukan 
semata-mata kesenangan, harus menjadi tujuan mu ;berpikir, bukan apa yang 
Anda ingin lakukan, tetapi apa yang dapat anda lakukan untuk menolong orang 
lain ;lupakan mengenai diri-sendiri,dan pertimbangkan orang lain;. 

. Seorang murid harus secara konsisten bertabiat baik hati, 
keharusan,menolong tidak hanya kadang-kadang, tetapi sepanjang waktu. 
Ingat, semua waktu yang tidak dipergunakan dalam pelayanan (atau 
menyesuaikan diri anda untuk pelayanan) bagi kita adalah merupakan waktu 
yang hilang. 

. Ketika anda melihat kejahatan-kejahatan tertentu di dalam diri anda,ambil 
itu semuanya dengan berani, efektif dan tekun, dan anda akan berhasil. Itu, 
adalah sesuatu mengenai kemauan keras (will power). Amati peluang dan 
isyarat-isyarat ;jadilah efisien. Aku selalu siap untuk membantu anda, tetapi aku 



tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut untuk anda ;usaha itu harus datang dari 
sisi mu. Cobalah untuk memperdalam diri anda menjadi serba bisa dan untuk 
hidup disuatu kehidupan dari pengabdian yang menyeluruh untuk melayani. 

.Anda sudah melakukannya dengan baik, tetapi aku menghendaki anda 
untuk melakukannya secara lebih baik lagi. Aku sudah menguji anda dengan 
memberi peluang kepada anda untuk membantu, dan sejauh ini anda sudah 
mengambil kesempatan tersebut dengan anggun, oleh karena itu Aku akan 
memberi lagi anda peluang yang lebih besar, dan kemajuan mu akan 
tergantung pada pengenalanmu terhadap peluang itu. 
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dan membantu diri mereka sendiri. Ingat bahwa penghargaan dari suatu 
pekerjaan yang sukses adalah dengan selalu membuka diri ke luar sebelum anda 
mengerjakan lebih banyak lagi pekerjaan, dan kesetiaan terhadap berbagai hal 
apa yang nampaknya kecil bagi anda akan mengarahkan keberbagai hal penting 
yang lebih besar. 

. Aku berharap bahwa anda akan segera semakin mendekatkan diri kepada 
Ku, dan dengan melakukan hal yang demikian akan membantu saudarasaudaramu 
terhadap Sang-Jalan, yang memandu kebawah kaki dari Rajasurgawi. 
berterimakasih-lah bahwa anda mempunyai suatu kuasa yang besar 
dari kasih-sayang, bahwa anda mengetahui bagaimana caranya melimpahi dunia 
mu dengan cahaya matahari, untuk menuangkan diri anda dengan penuh 
keagungan, untuk menyebar seperti seorang raja ;itu sungguh baik tetapi 
berhati-hatilah ,karena jika tidak, di dalam sari bunga dari kasih yang besar ini, 

mesti ada suatu sentuhan kecil dari kebanggaan, yang mungkin hanya sebaran 
kecil seperti halnya satu noda yang hampir tak kelihatan dari suatu kebusukan, 
sampai hal itu sudah mencemari keseluruhan bunga. 

.Ingat apa yang Saudara besar kita sudah menulisnya:"Jadilah sederhana 
jika engkau ingin mencapai kebijaksanaan; 'jadilah sederhana selagi 
kebijaksanaan telah engkau kuasai.' pupuklah kerendahan hati dari semerbak 
pohon kemanusiaan, sampai harum nya yang segar menyerap pada setiap serat 
dari mahlukmu.Ketika anda mencoba bersatu, itu belumlah cukup untuk menarik 
yang lainnya kepada diri anda , untuk melingkupi mereka dengan aura mu, 
untuk menyatukan mereka dengan anda. Untuk melakukan hal itu adalah suatu 
langkah yang panjang, tetapi anda harus pergi lebih lanjut lagi, dan membuat 
diri anda menjadi satu dengan masing-masing dari mereka ;anda harus masuk 
ke dalam setiap hati dari saudara-saudaramu dan memahami mereka ;jangan 
pernah khawatir, karena hati saudaramu adalah merupakan suatu rahasia dan 
suatu tempat suci ;seseorang harus tidak mencampuri nya atau mendiskusikan 
nya, tetapi lebih kepada mencoba dengan penuh hormat untuk memahaminya, 
untuk bersimpati, untuk membantu. 

. Adalah mudah untuk mengkritik yang lain dari segi pandangan seseorang 
;dan adalah lebih sulit untuk berusaha memahami mereka dan mencintai mereka 
;tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk membawa mereka beserta anda. Aku 
menghendaki anda untuk bertumbuh dengan cepat di mana Aku mungkin 
menggunakan anda di dalam Pekerjaan Besar; untuk membantu anda di 
pekerjaan tersebut. Aku akan memberikan anda berkat ku." 

. Putri-Ku, anda sudah melakukannya dengan baik di dalam melatih pengaruh 



mu untuk membudayakan sejauh yang kau bisa unsur-unsur yang lebih kasar di 
sekitar Anda, dan untuk membantu jiwa murni lain dalam perjalanan nya kepada 
Ku. Itu akan selalu merupakan suatu bintang terang diatas mahkota kemuliaan 
Anda; lanjutkan bantuanmu kepadanya, dan lihat apakah di sana tidak ada lagi 
bintang-bintang lain yang dapat segera anda tambahkan pada mahkota itu. 
Pekerjaan baik dari anda ini telah membuka peluangmu untuk mendekatkan diri 
padaKu jauh lebih cepat dari keadaan yang orang lain bisa. Tidak ada metoda 
tertentu untuk kemajuan yang cepat dibanding kan dengan pengabdian 
seseorang untuk membantu yang lainnya didalam perjalanan menuju kemajuan 
rohani. 

Anda sungguh beruntung, telah bertemu dengan seorang sahabat-karib sejak 
lama, dengan berdua mereka dapat benar-benar bekerja sama lebih efisien 
dibandingkan dengan 
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jumlah yang sama dari kekuatan mereka secara terpisah. Anda sudah memulai 
dengan baik; lanjutkan untuk berjalan terus digaris yang sama dengan 
kecepatan dan kepastian .Aku akan menyambut anda, calon yang terakhir 
kepada Pimpinan Agung kita.tidaklah gampang untuk melupakan diri anda sama 
sekali, untuk menyerahkan diri anda tanpa ragu2 kepada pelayanan dunia; dan 
itulah yang kita perlukan- bahwa kita perlu hidup hanya untuk menjadi berkat 
kepada yang lain, dan melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita untuk 
dilaksanakan. 

.Anda sudah membuat suatu permulaan yang baik dalam proses 
pengembangan diri,tetapi mash banyak yang perlu diselesaikan. Bendunglah 
bahkan bayangan yang tertipis dari sifat lekas marah, dan selalu siap untuk 
menerima nasehat dan instruksi.; tumbuhkan kerendahan hati dan pengorbanan 
diri, dan isi diri anda dengan suatu kegairahan yang bersemangat untuk 
pelayanan. Maka jadikanlah diri anda suatu instrumen yang pas di dalam tangan 
dari Master yang Luhur, seorang prajurit di dalam suatu pasukan; bala tentara 
Dari Mereka Yang akan menyelamatkan dunia. Untuk membantu anda dalam hal 
tersebut, aku sekarang menerima anda sebagai seorang murid masa-percobaan." 

. Banyak yang membaca perintah ini bisa dikejutkan oleh kesederhanaan 
mereka yang ekstrim. Mereka boleh memandang itu sebagai hal kecil yang 
disesuaikan untuk memandu dan membantu masyarakat di dalam kompleksitas 
yang tak terukur diperadaban modern kita. Tetapi ia yang berpikir seperti itu 
melupakan inti sari tentang kehidupan seorang murid bahwa ia akan 
mengesampingkan semua dari kompleksitas ini, bahwa ia akan, seperti Master 
menuliskannya: "Keluar dari duniamu dan masuk ke-dalam milik kami," masuk ke 
dalam dunia pemikiran di mana hidup adalah sederhana dan "hitam-putih", di 
mana yang benar dan tidak benar sekali lagi tergambar jelas, di mana persoalan 
dihadapan kita bersifat lurus dan dapat dipahami. 

. Adalah hidup dengan sederhana yang harus dijalani seorang murid, adalah 
dengan sangat kesederhananya akan membuat kemungkinan tercapainya 
kemajuan yang lebih tinggi kepada nya. Kita sudah membuat kehidupan kita 
sebagai suatu rintangan dan suatu ketidak-pastian, suatu massa kebingungan, 
suatu badai dari aliran yang bertumbukan, di mana yang lemah akan gagal dan 
tenggelam ,tetapi murid Master harus kuat jasmani dan rohani , ia harus 
membuat hidupnya diatas nasib nya sendiri, dan membuat kehidupan menjadi 
sederhana dengan suatu kesederhanaan Ulahi. 



. Pikirannya harus tidak mengindahkan semua kebingungan dan khayalankhayalan 
yang dibuat manusia dan berjalan lurus tanpa menyimpang, sebagai 
sebuah anak panah yang menuju kepada target nya. "kecuali jika engkau 
dikonversi, dan dijadikan seperti seorang anak kecil, engkau sekali-kali tidak 
diperkenankan masuk kedalam kerajaan sorga". Dan kerajaan sorga, ingatlah, 
adalah Great White Brotherhood dari para Adept. 

. Kita melihat dari rangkuman ini betapa tingginya ke-ideal-an yang Master 
terapkan bagi para murid Nya, dan mungkin kelihatannya kepada beberapa di 
antara mereka menjadi apa yang di dalam theologi kita sebut suatu nasehat 
kesempurnaan- yaitu; suatu gol atau kondisi yang mustahil untuk dijangkau 

dengan sempurna hingga saat kini, bukan hanya seorang di mana kita harus 
terus menerus mengarahkan. Tetapi semua calon sedang mengarahkan pada 
suatu ketinggian, dan tidak seorang pun 
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dapat secara penuh mencapai pada tujuannya ;jika tidak ia sama sekali tidak 
perlu lagi untuk berinkarnasi secara fisik . 

. Kita adalah sangat jauh dari sempurna, tetapi orang-orang muda yang 
dapat dibawa mendekat dengan Manusia Mulia mempunyai suatu peluang yang 
paling luar biasa, hanya karena kemudaan dan kelenturannya. Itu banyak lebih 
mudah bagi mereka untuk melenyapkan hal-hal demikian ,tetapi adalah tidak 
cukup hanya dengan apa yang menjadi keharusannya, dibandingkan dengan 
orang-orang yang lebih tua. Jika mereka dapat menumbuhkan kebiasaan dari 
segi pandangan benar, tentang pertimbangan benar, dan tentang sikap yang 
benar dalam keseluruhan hidup mereka, mereka akan dengan mantap tertarik 
lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada harapan dari Master. 

. Jika murid yang ditempatkan di masa percobanan bisa melihat secara sadar 
di dalam tubuh fisik nya gambaran-gambaran hidup yang Master buat, ia akan 
memahami jauh lebih penuh pentingnya apa yang kelihatannya adalah hanya 
sesuatu yang kecil. Sifat lekas marah adalah suatu kesukaran yang umum 
;seperti yang telah aku jelaskan, untuk bersifat lekas marah adalah suatu hal 
yang mungkin sekali untuk terjadi kepada siapapun yang tinggal di peradaban 
masa sekarang , di mana orang-orang selalu sangat sangat tegang. Kita hidup 
disuatu dunia luas yang besar pada peradaban yang menyiksa dengan suara 
gaduh ;dan di atas semua hal tersebut suara yang tak enak didengarkan 
menyebabkan kegelisahan dan kejengkelan. Pengalaman menuju kota dan 
pulang ke rumah adalah merupakan perasaan yang melelahkan bagi umumnya 
orang-orang yang sensitif. 

. Banyak hal lain yang bersifat menyokong hal tersebut, tetapi terutama 
keletihan itu adalah karena suara gaduh yang konstan, dan tekanan dari tubuh 

astral yang bergetar pada getaran yang berbeda dan semua diganggu oleh 
segala tetek bengek. Adalah sangat sulit untuk menghindari sifat lekas marah 
terutama 
-untuk seorang murid, yang tubuh-tubuh nya lebih tegang dan sensitif 
dibandingkan orang biasa. Tentu saja, kejengkelan ini sedikit banyaknya 
adalah dangkal ,tidak sampai mendalam ;tetapi akan lebih baik untuk 
menghindarinya bahkan suatu kejengkelan yang sekecil apapun sejauh 



mungkin, karena efeknya nya bertahan lebih panjang dibandingkan yang 
biasanya kita sadari. 

.Jika ada suatu badai yang dahsyat , adalah angin yang pertama 
menggerakkan ombak; tetapi ombak itu akan terus melanjutkan untuk 
mengelombang lama setelah angin itu sudah reda perlahan-lahan. Itu adalah 
pengaruhnya atas air, yang secara komparatif sudah berat ;tetapi sebenarnya 
tubuh astral adalah jauh lebih halus daripada air, dan getaran-getaran yang 
menggerakkannya akan menembus jauh lebih dalam, dan oleh karena itu 
menghasilkan suatu pengaruh yang lebih kekal. Beberapa perasaan yang sedikit 
tidak enak,pikiran sementara, yang lewat dalam sepuluh menit, barangkali, bisa 
menghasilkan satu pengaruh pada tubuh astral selama empat puluh delapan 
jam. Getaran-getaran itu berhenti, kembali lagi untuk suatu periode waktu yang 
tertentu. 

. Ketika kesalahan seperti itu sudah diketahui,adalah paling tepat bukan 
dengan memindahkan perhatian atas nya,tetapi dengan pencobaan untuk 
mengembangkan perhatian dari kebalikannya. Satu arah berhadapan dengan 
keadaan seperti itu untuk membuat pikirannya tabah melawan nya, tetapi tidak 
ada keraguan bahwa tindakan ini membangunkan oposisi di dalam 
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unsur mental atau astral, sehingga sering kali adalah lebih baik dengan metoda 
mencoba untuk mengembangkan pertimbangan bagi yang lainnya 
yang tentu saja pada dasarnya adalah rasa kasih seseorang ke arah mereka. 

. Seseorang yang penuh dengan kasih dan pertimbangan tidak akan 
membiarkan dirinya untuk berbicara atau bahkan berpikir mengenai rasa 
amarah ke arah mereka. Jika orang itu dapat diisi dengan gagasan tersebut 
hasil yang sama akan dapat dicapai tanpa membangunkan oposisi dari unsur 
elemental . Ada banyak wujud lainnya dari egoisme yang dapat menunda 
kemajuan murid itu dengan sangat serius, kemalasan adalah salah satu bentuk 
dari itu . Aku pernah melihat seseorang menikmati dengan sangat dirinya pada 
suatu buku, yang tidak suka meninggalkannya tepat pada waktunya ;yang lain 
akan menulis dengan sangat jelek,keteledorannya dari hal yang tidak 
menyenangkan dan kerusakan pada mata serta perangai dari mereka yang harus 
membaca kaligrafi nya. 

. Semua macam2 hal seperti itu cenderung untuk membuat seseorang kurang 
sensitip terhadap pengaruh-pengaruh yang luhur ,membuat hidup menjadi 
berantakan dan buruk bagi orang lain, dan menghancurkan pengendalian-diri 
dan efisiensi. Efisiensi dan ketetapan waktu adalah penting,merasa puas jika 
pekerjaan telah diselesaikan. Banyak orang yang tidak efisien; ketika suatu 
pekerjaan diberikan kepada mereka, mereka tidak menyelesaikan nya secara 

menyeluruh, tetapi membuat bermacam-macam alasan ;atau ketika mereka 
diminta beberapa informasi, mereka tidak mengetahui bagaimana cara 
menemukan nya. 

. Orang-orang sangat banyak berbeda dalam hal semangat seperti ini. Kita 
boleh bertanya padanya, dan ia akan menjawab: "Aku tidak mengetahui"; tetapi 
yang lain berkata :"Baik, aku tidak mengetahui, tetapi aku akan pergi dan 
menemukannya," dan ia kembali dengan informasi yang diperlukan. Demikian 
juga, seseorang pergi untuk melakukan suatu hal, dan kembali dengan 



mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan itu ;tetapi yang lain menunggu 
sampai itu selesai. 

. Namun di dalam semua pekerjaan yang baik murid itu harus selalu berpikir 
tentang manfaat bahwa akan ada hasilnya kepada yang lain dan itu merupakan 
suatu peluang untuk melayani Master di dalam pelayananNya, bahkan ketika 
mereka -secara material nilainya kecil tetapi besar di dalam nilai rohani ,bukan 
dari hasil karma baik yang datang kepada dirinya, mungkin dalam bentuk yang 
lain dalam wujud yang sangat lembut serta sulit dipisahkan dari dirinya. 

. Ingatlah bagaimana Kristus menuliskannya :"Oleh karena engkau sudah 
melakukan nya bagi sedikitnya saudara-seiman ku ini, engkau sudah 
melakukannya bagi ku." akibat halus lain yang sulit dipisahkan yang sejenis 
adalah dapat dilihat dalam keadaan depresi dan kecemburuan, dan pernyataan 
agresif akan hak-hak nya. 

. Seorang Adept sudah mengatakan : "Berpikir lebih sedikit tentang hak-hak 
mu dan lebih banyak tentang tugas-tugas mu." Ada saat-saatnya ketika 
berhadapan dengan dunia luar ,murid itu akan menemukan perlunya ke-lemahlembut-
an untuk menyatakan apa yang ia inginkan, hanya di antara sesama 
murid tidak ada hal-hal seperti hak-hak itu, tetapi hanya peluang. Jika seorang 
manusia merasa diganggu; terganggu, ia mulai mengeluarkan perasaan agresif 
dari dirinya ;itu mungkin tidak berupa suatu kebencian yang nyata, tetapi ia 
sedang menyiapkan suatu cahaya yang suram di dalam tubuh astralnya dan juga 
mempengaruhi tubuh mentalnya . Gangguan-gangguan yang serupa sering 
dipersiapkan di dalam tubuh mental, dan dengan akibat penghancuran yang 
sama . 
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.Jika seseorang membiarkan dirinya untuk merasa sangat cemas atas 
beberapa masalah, dan putaran itu berulang-ulang kali di dalam pikiran nya 
tanpa mendapat suatu kesimpulan, ia dengan demikian sudah menyiapkan kirakira 
sebuah badai ditubuh mental nya. Oleh karena; berhubungan dengan 
kehalusan, kelebihan dari getaran-getaran pada tingkatan ini, kata badai hanya 
secara parsial menyatakan kenyataan yang sebenarnya; dalam beberapa hal kita 
perlu lebih dekat pada pengaruh yang dihasilkanjika kita mengingatnya sebagai 
suatu tempat yang sakit di dalam tubuh mental, sebagai satu kejengkelan yang 
dihasilkan oleh friksi. 
Kita kadang-kadang membalikan argumen orang-orang, orang-orang yang harus 
membantah tentang segala-sesuatu, dan kelihatannya sangat mencintai hal 
tersebut sehingga mereka jarang mempedulikan dalam segii masalah mana 
mereka dipertautkan. Seseorang dari jenis itu mempunyai suatu tubuh mental 
yang meradang terus menerus, dan peradangannya dapat diketahui, dari yang 
sangat ringan, untuk tiba-tiba terjadi ke dalam suatu penyakit yang nyata. 

. Untuk hal seperti itu tidak ada harapan dalam segala hal dari kemajuan 
okultisme, sampai ia sudah seimbang dan berakal sehat untuk menangani 
kondisi yang sakit ini. Untunglah bagi kita,karena emosi yang baik tetap berlaku 
dan bahkan lebih panjang dibandingkan yang jahat, karena mereka bekerja pada 
bagian yang halus dari 'tubuh astral ;pengaruh dari suatu perasaan kasih atau 

devosi yang kuat tetap di dalam tubuh astral lama setelah akibat yang 
menyebabkan nya sudah lama dilupakan. Itu adalah mungkin, meskipun tidak 



biasa, untuk memiliki dua himpunan getaran-getaran yang berlangsung makin 
kuat di dalam tubuh astral pada waktu yang sama. 

. Sebagai contoh, kasih dan kemarahan. Pada suatu saat dimana perasaan 
sedang dalam kemarahan yang kuat seorang manusia tidak akan mungkin untuk 
memiliki perasaan kasih yang kuat, kecuali jika kemarahan itu perasaan amarah 
yang mulia ;di kasus itu dual perasaan tersebut akan terus berdampingan, 
tetapi satu pada suatu tingkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, 
dan oleh karena itu tetap perlu dilakukan lebih lama. 

. Adalah sangat alami bagi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan untuk 
menyenangi diri mereka sendiri, untuk bersukaria, untuk membaca dan 
mendengar berbagai hal, yang menghibur dan untuk menertawakan mereka 
jadalah sungguh benar, dan disitu tidak ada kejahatan. Jika orang-orang bisa 
melihat getaran-getaran yang dibuat oleh periang, yang ramah dan ketawa 
mereka akan menyadari dengan segera bahwa ketika tubuh astral digoncangkan 
sampai taraf tertentu, itu adalah merupakan hal yang sama seperti ketika hati 
(lever) terguncang di dalam berkendaraan; itu sebenarnya baik, bukan 
kejahatan. Tetapi jika sebagian dari kisah-kisah yang menyenangkan semakin 
sedikit, orang yang mempunyai kebiasaan dalam menceritakan keburukankeburukan 
akan kelihatan oleh mereka dan akan menyadari suatu perbedaan 
yang mengerikan ;berbagai hal seperti itu semuanya adalah suatu kejahatan, 
dan wujud-wujud yang dihasilkan oleh sisa mereka melekat dalam jangka waktu 
yang lama kepada tubuh astral, dan menarik bermacam-macam kesatuan yang 
menjijikkan. 

. Mereka yang sedang mendekati Master harus sama sekali membebaskan 
diri ; bebas dari semua, seperti juga dari semua yang keras, kasar dan kejam 
;dan yang lebih muda harus terus menerus menjaga diri mereka dari setiap 
perbuatan tidak baik ke dalam sifat kanak-kanak atau kepolosannya, kadangkadang 
ada suatu kecenderungan ke arah yang bodoh, yang bagaimanapun 
harus dihindarkan, 
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. Karena mempunyai suatu pengaruh yang sangat jelek pada tubuh astral. Itu 
menenun mengelilinginya membentuk suatu jaringan dari benang coklat yang 
keabu-abuan, sangat tidak enak untuk dilihat, yang membentuk suatu lapisan 
yang merintangi pintu masuk dari pengaruh-pengaruh yang baik. ini merupakan 
suatu bahaya sehingga orang-orang muda perlu secara rajin menjaga diri 
mereka. 

. Jadi berbahagialah dan bergembiralah sebisanya anda ;Master senang untuk 
melihat nya, dan itu akan membantu anda didalam perjalananmu.tetapi jangan 
pernah untuk sesaatpun membiarkan kegembiraanmu dicampuri segala bentuk 

kekerasan atau kekasaran,jangan biarkan tertawamu menjadi suatu 
amarahjangan biarkan hal tersebut terjadi ,dengan kata lain,akan 
memerosotkan kedalam kebodohan. 

. Ada suatu garis pemisah yang tertentu di dalam hal ini, seperti di hal-hal 
yang lain, antara apa yang bebas bahaya dan apa yang bisa dengan mudah 
menjadi bahaya. Metoda tertentu tentang penentuan untuk mempertimbangkan 
apakah hiburan itu melewati pokok dari kehalusan dan rasa baik. Sesaat 
; setela h tertawa melewati ini semua, segera setelah ada di dalamnya sentuhan 
paling kecil dari amarah, setelah itu lenyap kehalusannya, kita sedang melewati 



suatu landasan yang berbahaya. 

. Sisi bagian dalam dari perbedaan itu adalah bahwa asalkan ego itu yang 
secara penuh berlaku sebagai pemimpin tubuh astralnya, semua akan baik-baik; 
secepat ia kehilangan kendali , ketawa menjadi tidak berarti dan hampa -itu 
adalah seperti kuda, membawa lari penunggang nya. Suatu tubuh astral seperti 
itu tinggal tidak terkendali dari segala pengaruh yang lewat, dan dengan mudah 
dipengaruhi oleh pemikiran dan perasaan yang paling tidak diinginkan, lihatlah 
juga pada hal itu bahwa keriangan mu adalah ; selalu murni dan bersih-jangan 
pernah dicampuri walaupun sebentar dengan sesuatu dari rasa dengki dan 
bersuka-ria atas penderitaan atau ketidak-enakan orang lain. 

. Jika suatu kecelakaan mempermalukan terjadi kepada seseorang, jangan 
berdiri saja dan mentertawakan peristiwa yang menggelikan itu, segeralah 
maju untuk membantu dan menghibur. Mengasihi kebaikan dan bantuan yang 
bermanfaat harus selalu menjadi karakter utamamu. 

. Seorang clairvoyant, yang dapat melihat akibat atas tubuh yang lebih tinggi 
dari berbagai emosi yang tidak diinginkan adalah tidak sukar untuk mengerti 

betapa pentingnya untuk mengontrol emosi tersebut. Tetapi karena kebanyakan 
dari kita tidak melihat hasilnya, kita bersifat untuk melupakannya, dan 
membiarkan diri kita sendiri untuk menjadi teledor. Hal yang sama berlaku untuk 
pengaruh yang dihasilkan oleh peristiwa kebetulan atau ucapan yang tanpa 
dipikirkan terlebih dahulu. 

. Kristus di dalam inkarnasi terakhir Nya di atas bumi mengatakan bahwa 
untuk setiap kata bodoh ( kosong) yang orang ucapkan, akan diperhitungkan di 
Hari Penghakiman. Itu kedengarannya suatu hal yang kejam untuk dikatakan, 
dan jika pandangan kaum ortodox tentang penilaian itu benar, itu sungguh 
adalah merupakan sesuatu yang menjengkelkan dan tidak adil. Ia sama sekali 
tidak bermaksud bahwa setiap kata yang kosong akan menghukum seorang 
manusia kepada siksaan yang kekal- tidak ada hal seperti itu ;tetapi kita 
mengetahui bahwa setiap kata dan setiap pemikiran mempunyai karma nya 
masing-masing,mempunyai akibatnya, dan ketika berbagai hal yang bodoh 
diulangi berulang-ulang, itu membuat satu atmosfer mengelilingi orang tersebut 
dan menghalanginya dari pengaruh-pengaruh baik. Untuk menghindari hal ini, 
perhatian yang konstan sangat diperlukan. 
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. Itu akan menjadi suatu cita-cita yang melebihi manusia biasa untuk 
mengharapkan seseorang tidak pernah untuk melupakan dirinya sesaatpun 
;tetapi para murid semua berusaha untuk menjadi lebih daripada sekedar 
manusia biasa, karena Master itu adalah di luar manusia. 

.Jika murid itu bisa hidup sempurna, ia telah menjadikan dirinya sebagai 
seorang Adept ;meskipun ia masih belum bisa begitu , tetapi jika ia terus 
menerus ingat ke-ideal-an nya ia akan mendekati dengan lebih banyak kepada 
keadaan tersebut. Setiap kata yang kosong yang ia ucapkan pasti mempengaruhi 
dalam hubungan-hubungannya dengan Master; jadi biarkanlah dia mengamati 
perkataanya dengan kepedulian yang utama. 

. Terutama apakah yang penting bagi calon itu untuk menghindari semua 
keresahan atau kerewelan. Banyak dari pekerja yang sungguh-sungguh dan giat 
merusak kebanyakan dari usaha-usahanya dan membuat mereka tidak berhasil 



dengan menyerah kepada kegagalan-kegagalan ini ;karena ia telah menyiapkan 
di sekitar auranya semacam getaran-getaran yang gemetar bahwa tidak ada 
pemikiran atau perasaan yang dapat melewati getaran tersebut tanpa adanya 
penyimpangan, dan yang sangat baik bahwa ketika ia mengeluarkan semua 
keresahan itu akan mengambil suatu serpihan yang pada kenyataannya akan 
menetralkan nya. 

. Jadilah mutlak akurat; tetapi tercapainya ketelitian mu itu oleh ketenangan 
yang sempurna, jangan pernah terburu-buru atau heboh. Point lain yang perlu 
ditekankan atas para siswa kita adalah bahwa di dalam okultisme kita selalu 
berarti seperti apa yang kita katakan, tidak lebih maupun kurang. Ketika sebuah 
peraturan ditetapkan tidak ada sesuatupun yang tidak baik tentang yang lainnya 
itu boleh diucapkan,tetapi persis seperti apa yang dimaksudkan- tidak ketika 
kita berpikir tentang nya, yang kita perlukan adalah sedikit mengurangi 
banyaknya berbagai hal tidak baik atau kritis yang kita ucapkan setiap hari, itu 
saja. Mereka semuanya harus dengan pasti dihentikan sama sekali. 

. Kebiasaan kita yang sangat banyak adalah mendengarkan berbagai perintah 
tentang etika ,tetapi kelihatannya tidak seorang pun mau mencobanya secara 
serius didalam prakteknya, bahwa kita mempunyai suatu kebiasaan dari 
pemikiran tentang suatu gagasan yang sepintas lalu, atau suatu usaha yang 
lemah untuk memperkirakan, apakah semua agama itu memerlukan kita. Kita 
harus menyingkirkan keadaan mental seperti itu semuanya dan memahami 
secara tepat dengan ketaatan harfiah yang diperlukan ketika instruksi okultisme 
diberikan, apakah oleh seorang Master atau oleh seorang murid Nya. 

. Semua keadaan yang sangat membantu ini sering diberikan kepada 
calon,atau kedua-duanya baik yang sedang dalam masa percobaan dan yang 
telah diterima, oleh kehadiran dari seorang murid Master yang lebih tua. Pada 
zaman dahulu di-India, ketika seorang guru memilih murid nya, ia membentuk 
mereka ke dalam suatu kelompok dan mengajak mereka kemana saja ia pergi. 
Kadang-kadang ia mengajar mereka, tetapi sering kali mereka menerimanya 
tanpa instruksi ;namun mereka membuat kemajuan yang cepat, karena 
sepanjang waktu mereka berada di dalam aura dari sang-guru dan sedang 
dibawa ke dalam keselarasan dengannya, daripada dikelilingi oleh pengaruhpengaruh 
yang biasa. 

. Sang Guru juga membantu mereka di dalam pembangunan karakter, dan 
selalu mengamati para murid secara hati-hati. Para Guru Kita tidak bisa 
mengadopsi rencana secara fisik, tetapi Mereka kadang-kadang sudah 
mengatur hal-hal itu dengan sedemukian rupa sehingga sebagian dari para 

murid yang lebih tua dapat mengelilingi mereka dalam suatu kelompok yang 
lebih muda dan melayani mereka secara individu, seperti seorang tukang kebun 
yang akan berhubungan dengan tanamannya,yang menyinari mereka siang dan 
malam, 
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pengaruh-pengaruh tersebut diperlukan untuk membangkitkan kualitas tertentu 
atau memperkuat poin-poin yang lemah. Murid yang lebih tua jarang menerima 
perintah secara langsung mengenai pekerjaan ini; meskipun demikian kadangkadang 
Master itu akan membuat beberapa komentar. 



. Fakta bahwa para murid itu bersama-sama di suatu kelompok akan 
membantu kemajuan mereka; mereka dipengaruhi bersama-sama oleh cita-cita 
yang luhur, dan ini mempercepat pertumbuhan dari karakteristik-karakteristik 
yang diinginkan. Dan adalah mungkin ada yang tak bisa terelakkan selama 
berada dalam hukum karma, dan seseorang yang bercita-cita luhur haruslah 
dibawa ke dalam kontak dengan seseorang yang lebih maju dibandingkan dirinya 
sendiri, dan menerima akan banyak manfaat melalui kemampuan nya untuk 
bereaksi terhadap dia; dan fakta pada umumnya yang disepakati adalah bahwa 
Master itu tidak membantu atau mengangkat siapapun kecuali oleh seorang 
murid yang lebih tua yang dapat memandu dan menolong dia. Ada, 
bagaimanapun, perkecualian, dan masing-masing Master mempunyai caranya 
sendiri dalam menghadapi para murid Nya. 

. Dalam sebuah kasus, itu sudah pernah dikatakan oleh1 President kita,bahwa 
Master membuat ~praktek dengan mengirimkan para murid Nya kepada akhir 
yang lain dari bidangnya, sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan besar 
oleh pengembangan dari kuasa-kuasa mereka dengan bantuan eksternal yang 
minimum . Masing-masing individu diperlakukan sebagai yang terbaik untuknya. 
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PENERIMAAN. 

. Meskipun penerimaan murid oleh Master menghasilkan suatu perbedaan 
yang demikian besar di dalam kehidupannya, hanya ada, upacara eksternal 
yang sederhana yang berkaitan dengan nya, dibandingkan di dalam keadaan 
masa percobaan. Sebagai kelanjutan tatacara penerimaan sebagian dari orang 
muda,orang2 diberikan perbandingan tata-cara Penerimaan dengan tata-cara 
Masa Percobaan di dalam bab 4. 

Tata cara suatu Penerimaan 

.Seperti biasanya kita berkunjung ke rumah Master Kuthumi, kita melihat 
Master Morya sedang duduk dan bercakap serius dengan Master Kuthumi. Kita 
tentu saja berdiri ke samping sebentar, tetapi Master memanggil kami untuk 
menghadap dan menyambutnya dengan senyum selamat datang yang 
mempesona dan kita memberi salam seperti biasanya. 

. Calon-calon pertama kita, dimana Master mereka disebut " an Ever-
glowing Love-Star," sangat penuh dengan kasih bagi Masternya dan ia 
kelihatannya, 
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seperti seorang Kakak Laki-Laki; dan adalah mutlak bebas untuk berada di 
rumah bersama Nya, meskipun demikian ia tidak pernah berkata tanpa rasa 
hormat yang mendalam kepada Nya. Demikian indah untuk melihatnya bersamasama. 
Pada kesempatan tersebut Master kita tersenyum ramah kepadanya dan 
berkata :"sudahkah anda memutuskan bahwa anda akan bekerja di bawah 
bimbingan Ku dan mempersembahkan diri anda kepada pelayanan umat 
manusia ?". 

.Anak laki-laki tersebut menjawab dengan sangat jelas bahwa memang 



bermaksud untuk melakukannya, dan Master kita melanjutkan Aku sangat 
terhibur oleh usaha-usaha yang telah anda buat, dan aku berharap bahwa anda 
tidak akan mengendorkan usaha-usaha tersebut. Jangan lupa di bawah kondisikondisi 
baru. Apa Yang Aku katakan kepada anda beberapa bulan yang lalu. 
Pekerjaan mu dan Keputusanmu telah memungkinkan Aku untuk memperpendek 
periode dari masa percobaanmu, dan aku senang karena anda sudah memilih 
yang tersingkat dari semua jalan yang dapat dilalui untuk memperoleh 
kemajuan, dan itu akan membawa yang lain nya dengan anda sepanjang Sang-
Jalan. 

. Kasih yang tak egois tentu saja merupakan suatu kuasa yang paling kuat 
didalam dunia, tetapi sedikit; beberapa diantara mereka yang dapat 
memeliharanya secara murni dari kecemburuan, sekali pun itu hanya untuk 
satu objek. Kemajuan mu adalah tergantung dari kesuksesan mu dalam 
memelihara api semangat untuk beberapa objek secara serempak. Anda sudah 
banyak melakukan pengembangan kekuatan, tetapi anda masin memerlukannya 
lebih banyak lagi tentangnya. Anda harus mempunyai waktu yang tepat dan 
kesiap siagaan, sehingga anda dapat melihat apa yang diinginkan di saat yang 
tepat,dan bukan beberapa saat sesudahnya. 

. Sebelum anda berbicara atau berbuat sesuatu, pikirkanlah secara hati-hati 
konsekwensi apa yang akan terjadi, tetapi anda sudah melakukannya dengan 
sangat baik, dan aku sangat terhibur oleh anda .Lalu Master meletakkan tangan 
Nya diatas kepala dari masing-masing calon-calon secara terpisah dan berkata: -
Aku menerima anda sebagai murid Ku,mengikuti upacara dari masa lampau. "Ia 
menarik masing-masing pada gilirannya ke dalam aura Nya, sehingga untuk 
beberapa saat murid itu temggelam didalam aura-Nya, dan kemudian ketika 

muncul terlihat dalam expresi yang mulia dan bahagia yang tak terkirakan, itu 
menunjukan karakteristik-karakteristik yang khusus dari Master yang belum 
pernah Ia lakukan sebelumnya. 

. Ketika semua ini telah berakhir, Master kita berkata kepada masing-masing 
murid: "Aku memberi anda berkat ku." Dan kemudian berkata kepada semuanya 
bersama-sama: "Ikutlah denganKu; Aku harus menunjukan anda karakter Anda 
yang baru untuk pengenalan dan pendaftaran resmi." Maka Ia membawa mereka 
kepada Mahachohan, yang melihat mereka dengan cermat, dan berkata: "Anda 
masih sangat muda. Aku memberikan ucapan selamat kepada anda yang telah 
mencapai posisi seperti ini semenjak awal. 

. Lihatlah bahwa anda hidup telah ditingkatkan pada level yang baru saja 
anda peroleh." Dan Ia memasukkan nama-nama mereka di dalam catatan yang 
abadi,serta memperlihatkan mereka kolom nama-nama dikebalikannya dari 
nama-nama mereka yang masih kosong untuk diisi, dan menyatakan suatu 
harapan di mana Ia mungkin segera akan mempunyai nama-nama lain untuk 
diisikan lagi pada catatan abadi tersebut. Dalam perjalanan pulang dari 
kunjungan kepada Mahachohan, Master mengajak para murid baru Nya sekali 
lagi ke dalam gua didekat rumah Nya, dan 

BAB 5,PAGE 114-115 

mereka mengamati Dia melenyapkan gambaran-gambaran hidup dari diri 
mereka yang telah Ia buat pada suatu waktu singkat sebelumnya ,kelapisan 
udara yang tipis "Sejak sekarang anda benar-benar merupakan bagian dari Ku 
sepanjang waktu," Ia berkata, "kita tidak memerlukan gambaran-gambaranhidup 



itu lebih lama lagi." 

.Jika seseorang mengamati upacara ini dengan penglihatan dari tubuh 
kausal, orang akan melihat Master sebagai api hidup dari suatu bola bumi yang 
agung , berisi sejumlah pancaran warna terpusat dari tubuh fisikNya dan 
rekanNya di alam lain yang berada dalam pusat dari massa pijar, yang meluas 
kesuatu radius beberapa ratus yard. 

. Untuk mendekati tubuh fisik Master,seorang murid harus masuk kedalam 
"Aura" yang seperti bola bumi pijar dari material yang sangat lembut, dan ketika 
ia akhirnya menjangkau kaki fisik dari Master nya, ia telah berada di dalam inti 
dari lapisan yang indah sekali ;dan ketika Master memeluk sang-murid seperti 
yang digambarkan di atas, dan memperluas diri-Nya untuk masuk keaura simurid, 
itu sebenarnya adalah pusat dari api yang diperluas dan melingkupi dia, 
selama semua upacara penerimaan murid berlangsung ia telah berada jauh 
dari lingkaran cincin terluar aura yang perkasa itu. 

.Jadi; Dengan demikian untuk beberapa saat mereka berdua adalah satu, 
dan tidak hanya aura Master itu mempengaruhi murid nya seperti yang 
digambarkan di atas, tetapi setiap karakteristik-karakteristik khusus yang dicapai 

oleh sang murid bertindak sesuai dengan pusat-pusat yang selaras dengan aura 
Master tersebut yang memancar ke luar sebagai reaksinya. 

. Kesatuan yang tak dapat diexpresikan dari murid dengan Master dimulai 
selama upacara " Penerimaan ", adalah suatu hal yang bersifat kekal-abadi, dan 
setelah itu, meskipun Sang-murid itu jauh dari Master secara fisik, sarana yang 
lebih luhurnya akan bergetar senada antara mereka dengan Gurunya. Dan hal itu 
sepanjang waktu selalu diselaraskan, hal seperti itu berkembang secara 
berangsur-angsur semakin lama menjadi semakin seperti Master nya, 
bagaimanapun jauhnya kemiripan itu mungkin telah ada sejak permulaan 
;dengan hal seperti itu ia menjadi layanan yang besar di dalam dunia sebagai 
suatu saluran yang terbuka , dimana kuasa Master bisa didistribusikan di sarana 
yang lebih rendah. 

. Oleh meditasi yang tetap atas Gurunya dan cita-cita ke arah Nya, murid 
sudah sangat mempengaruhi sarana nya sendiri sehingga mereka terus menerus 
membuka ke arah Masternya dan mengandung harapan dari pengaruh Nya. 
Sepanjang waktu sebagian besar dari mereka diasyikkan dengan gagasan 
tersebut, menunggu kata dari Master dan menantikan sesuatu dari Nya, 
sehingga,sementara itu pikiran mereka lebih sensitif dan terbuka bagi Nya, 
sehingga tertutup dari pengaruh-pengaruh yang lebih rendah. Oleh karena itu 
semua sarana yang lebih luhur nya, dari astral ke atas, seperti suatu piala atau 
cerobong, terbuka dibagian atasnya tetapi tertutup di sisi-sisinya, dan hampir tak 

dapat dilalui bagi pengaruh-pengaruh untuk menyentuh dia di yang tingkat yang 
lebih rendah.Penyelarasan murid ini akan dilanjutkan dalam keseluruhan 
'periode dari per-murid-an.' Pada mulanya getaran-getaran tersebut 

BAB 5,PAGE 116-117 

adalah beberapa oktaf di bawah getaran Master tetapi mereka akan selaras dan 
secara berangsur-angsur getaran itu ditingkatkan. Ini adalah suatu proses yang 
berlangsung dengan perlahan-lahan. Itu tidak bisa dilaksanakan secara tiba-tiba, 
seperti menempa sepotong logam , atau bahkan secara komparatif lebih tepat, 
seperti orang yang akan menyetel suatu dawai biola atau piano. 



. Hal seperti itu membosankan ;tetapi dalam hal ini suatu makhluk hidup itu 
mulai dicetak, dan agar kehidupan itu bisa dipelihara, pertumbuhan dari dalam 
yang lambat tersebut harus disesuaikan kepada pengaruh2 dari luar, seperti 
seorang tukang kebun yang secara berangsur-angsur mengarahkan ranting-
ranting sebuah pohon, atau seorang ahli bedah dengan peralatan-peralatan yang 
tepat secara berangsur-angsur meluruskan sebuah kaki yang bengkok. 

. Kita mengetahui bahwa sepanjang proses ini. Master itu tidak memberikan 
perhatian sepenuh Nya kepada masing-masing murid secara individu, tetapi 
bekerja atas ribuan orang-orang secara serempak, dan sepanjang waktu 
melakukan pekerjaan yang jauh lebih luhur dengan baik, seperti melakukan 
sebuah permainan catur yang besar , sebagaimana, dengan bangsa-bangsa 
didunia dan dengan segala macam perbedaan dari kuasa-kuasa para malaikat 
dan manusia, seperti pion-pion catur diatas papan catur. Namun dalam 
keadaan itu seolah-olah Ia sedang mengamati murid dan tidak memikirkan 
yang lain, untuk perhatian yang Ia berikan kepada satu orang diantara sekian 
ratus adalah jauh lebih besar dibandingkan perhatian kita meskipun kita 
memusatkan perhatian secara penuh kepada satu soal saja. 

. Master sering kali mendelegasikan kepada sebagian dari para muridNya 
yang lebih tua, untuk penyelarasan tubuh-tubuh yang lebih rendah, meskipun 
demikian Dia Sendiri sedang melepaskan suatu aliran yang tetap diantara sarana 
Nya dan para murid Nya. Adalah dengan cara demikian ini Ia mengerjakan yang 
terbaik bagi para murid, tanpa mereka perlu mengetahui segalanya tentang nya 
.Murid yang diterima seperti itu akan menjadi sebuah pos terdepan dari 
kesadaran Master dan itu merupakan suatu perluasan dari Dia, sebagaiman 
seorang Adept melihat, mendengar dan merasakan melalui dia, sehingga apapun 
juga yang dilaksanakan di dalam kehadiran-Nya dilakukan dalam kehadiran 
Master itu. 

. Hal ini tidak berarti bahwa Manusia Mulia itu adalah selalu perlu untuk 
menyadari akan kejadian seperti itu ketika sedang berlangsung, meskipun Ia 
bisa demikian. Ia bisa asyik dalam beberapa pekerjaan yang lain pada waktu 
yang sama; meskipun demikian kejadian itu terekam di dalam memori Nya 
setelah itu. Apa yang dialami oleh seorang murid berkenaan dengan hai tertentu 
akan muncul di dalam pikiran Master itu sendiri, ketika Ia menaruh perhatian 
kepada subjek itu. 

. Ketika seorang murid melakukan suatu pemikiran tentang pengabdian 
kepada *r nya, pikiran selintas yang sedikit itu yang ia kirimkan akan 
menghasilkan suatu -1. voperti pembukaan sebuah klep yang besar, dan 
dari sana ada suatu arus-balik yang luar biasa dari kasih dan kuasa Master. 
Jika suatu pemikiran devosinya itu ke luar kepada orang yang bukan seorang 
Adept, itu hanya terlihat sebagai suatu arus yang berapi-api pada dia ;tetapi jika 

pemikiran seperti itu ditujukan oleh seorang murid kepada Master nya, murid itu 
dengan segera akan dilimpahi oleh suatu arus dari kasih yang berapi-api dari 
Master. 

. Kuasa seorang Adept itu selalu mengalir keluar kesegala penjuru seperti 
cahaya matahari ;tetapi sentuhan dari pemikiran murid itu akan menarik suatu 
arus yang luar biasa darinya pada saat itu. 
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. Maka sempurnalah sudah persekutuan diantara mereka bahwa jika ada 



setiap gangguan yang serius di dalam tubuh-tubuh yang lebih rendah dari 
seorang murid juga akan mempengaruhi Masternya; dan, getaran-getaran 
seperti itu akan menghalangi seorang Adept untuk bekerja di sarana yang lebih 
luhur, ketika hai tak menguntungkan ini terjadi Master harus menghalanginya 
dengan suatu selubung dan itu sama dengan menutup diri sang-murid dengan 
diri-Nya sampai waktu "badai" tersebut berlalu. 

. Hal Itu tentu saja menyedihkan bagi seorang murid ketika hubungannya 
harus diputus dengan cara seperti ini ;tetapi itu adalah mutlak diri mereka 
sendiri 
yang melakukannya, dan pemisahan itu dapat segera diakhiri secepat ia dapat 
mengendalikan pemikiran dan perasaan nya. Biasanya peristiwa bernasib sial 
seperti itu tidak berlangsung lebih panjang dari empat puluh delapan jam ;tetapi 
aku sudah mengenal banyak kasus-kasus yang lebih buruk darinya dimana bisa 
bertahan sampai bertahun-tahun, dan bahkan sepanjang sisa inkarnasi tersebut. 

. Tetapi ini sifatnya dalam kasus-kasus yang ekstrim, dan sangat jarang,sebab 
kecil kemungkinan seseorang mampu berbuat penyelewengan seperti itu akan 
diterima sebagai seorang murid . Tidak seorang pun bisa menjadi seorang murid 
yang diterima kecuali jika ia telah memperoleh kebiasaan untuk menyelaraskan 
kekuatannya yang keluar dan memusatkan perhatian dan kekuatan nya pada 
yang lain, untuk menuangkan pikiran yang bersifat membantu dan kehendak 
baik bagi para pengikut nya. 

. Pada kenyataannya semua orang biasa di dunia, mengarahkan tenaga 
mereka kepada dirinya sendiri, dan karena mereka mementingkan dirinyasendiri,
kekuatan mereka bersembunyi bersama-sama di dalamnya. Tetapi 
seorang murid itu harus memutar dirinya kedalam yang diluar, dan memelihara 
suatu sikap kasih sayang dan pelayanan yang konstan, yang Kita punyai di 
dalam diri seorang murid, oleh karena itu, seorang manusia dengan sarana yang 
lebih luhur adalah merupakan sebuah cerobong terbuka bagi pengaruh-pengaruh 
yang paling luhur dari Masternya, selagi sarana lebih rendah nya pada dasar 
cerobong telah dilatih; terlatih dalam kebiasaan yang tetap mengenai pancaran 
yang mempengaruhi ke luar atas yang lain. Ini membuat dia sebagai sebuah 
instrumen yang sempurna untuk digunakan oleh seorang Master, sebagai 
pegejawantahan kekuatan Nya kepada alam luar. 

.Jika seorang Adept di Tibet ingin mendistribusikan beberapa kekuatan di 
tingkatan etheric di kota New York, itu tidak akan efisien untuk mengarahkan 
arus etheric yang ada untuk jarak sejauh itu ;Ia mau tidak mau harus 
memancarkan kekuatan Nya pada tingkatan-tingkatan yang jauh lebih tinggi 
terhadap point itu, dan kemudian membuat suatu cerobong turun pada point itu. 
Kiasan lain yang mungkin bias dibayangkan adalah seperti transmisi listrik pada 
voltase-voltase yang mahabesar ke seberang sebuah pulau, dan pijakan darinya 
adalah dengan turun kedalam trafo-trafo yang memberikan arus dengan 
tegangan rendah yang besar pada tempat di mana tenaga listrik itu 
dipergunakan. Tetapi untuk membuat sebuah cerobong seperti itu, atau untuk 
melangkah dengan susah payah dikota New York, akan mengakibatkan seorang 

Adept akan kehilangan dari hampir separuh dari energiNya yang tersedia bagi 
sebagian pekerjaan yang harus diselesaikan. 

. Oleh karena itu seorang murid dengan segera adalah merupakan sebuah 
piranti untuk menghemat pekerjaan yang tidak ternilai, dan ia harus ingat bahwa 
di atas semua hal itu ia harus membuat dirinya sebagai suatu saluran yang baik, 
karena saluran yang baik itu merupakan hal yang paling penting dari dia yang 



Master perlukan. Jadi; Dengan demikian 
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seorang murid itu bisa dihormati dengan cara lain sebagai sebuah tubuh 
tambahan bagi penggunaan Master pada tempat di mana, kejadian itu terjadi. 

. Setiap tubuh manusia pada kenyataannya adalah merupakan sebuah 
pemancar bagi kuasa-kuasa dari diri yang di dalam. Melalui berbagai zaman, ia 
telah menyesuaikan diri dalam menyelesaikan perintah-perintah dari kemauan 
dengan cara yang paling ekonomis ;sebagai contoh, jika kita untuk alasan 
tertentu ingin mengerakkan atau membalikan sebuah gelas yang berdiri diatas 
meja, adalah cukup mudah untuk sekedar membentangkan tangan dan 
melakukan hal tersebut. Ini juga mungkin untuk membalikan gelas itu oleh 
semata-mata kekuatan dari kemauan tanpa kontak secara fisik ; sungguh, salah 
seorang dari para anggota terdahulu dari Komunitas Theosofi mencoba 
eksperimen ini dan benar-benar berhasil, tetapi hanya dengan suatu usaha yang 
keras selama satu jam penuh setiap hari selama dua tahun. Hal Itu menjadi 
jelas dan nyata bahwa menggunakan tangan biasa secara fisik dalam kasus 
yang demikian adalah jauh lebih ekonomis . 

. Di dalam langkah-langkah yang sebelumnya dalam hubungan seorang murid 
dengan Masternya, ia akan sering kali merasakan bahwa suatu jumlah yang 
sangat banyak dari suatu kekuatan sedang dituangkan melalui dia, tanpa dirinya 
mengetahui kemana kekuatan itu akan pergi ;ia hanya merasakan bahwa suatu 

ig berlalu dengan cepat melalui dia dan 
melingkupi ruang sekitarnya. 

. Dengan sedikit perhatian yang seksama ia akan segera dapat belajar untuk 
mengatakan kearah mana kekuatan itu akan pergi, dan tak lama kemudian, ia 
akan mampu untuk mengikuti dengan kesadaran nya, aliran kuasa dari Master 
tersebut, dan dapat benar-benar melacak kepada setiap orang yang dipengaruhi 
dan yang dibantu oleh nya. 

. Dia sendiri, bagaimanapun, tidak bisa mengarahkan nya ;ia sedang 
digunakan secara sederhana sebagai suatu saluran, namun di waktu yang sama 
belajar untuk bekerja-sama di dalam mendistribusikan suatu kekuatan. 
Kemudian, ada suatu saat ketika Master, sebagai ganti penuangan kepada 
seorang murid Nya dan mengarahkan nya pada seseorang di suatu tempat yang 
sangat jauh,akan mengatakan kepada murid tersebut untuk menemui orang 
tersebut lalu memberi dia sebagian dari kekuatan, hal ini akan menghemat 

 r g i Mas �
. Dimana saja dan kapan saja seorang murid dapat melakukan sedikit saja 
pekerjaan dari Master, Ia akan selalu memberikan kekuatan kepada nya, dan 
ketika seorang murid meningkat dalam kegunaannya,maka akan semakin banyak 
dari pekerjaan itu yang dimasukkan ke dalam "tangan-tangan nya", agar bisa 
mengurangi, walaupun sedikit, ketegangan atas Master. Kita berpikir begitu 
banyak, dan sudah pada tempatnya jika, pekerjaan itu dapat kita lakukan 
didunia sini ;tetapi dari semua yang dapat kita bayangkan dan selesaikan adalah 
tidak ada sesuatupun seperti Yang Ia lakukan melalui kita. Selalu ada suatu 
radiasi yang lembut melalui seorang murid, meskipun ia tidak akan menyadari 
itu, namun murid yang sama juga akan merasakan nya dengan jelas kapan pun 
suatu jumlah yang tidak biasa dari kekuatan sedang dikirimkan. 



. Kadang-kadang Master mengirimkan suatu pesan yang terbatas melalui 
seorang murid Nya kepada pihak ketiga. Aku ingat suatu ketika diberitahu untuk 
mengirimkan pesan seperti itu kepada seorang anggota yang berintelek sangat 
tinggi, dimana aku tidak mengetahuinya dengan begitu baik . Aku merasakan 
suatu keac >ukan di dalam mendekati dia didalam 
keadaanl seperti itu, tetapi tentu saja aku harus melakukan hal tersebut ;Maka 
Aku berkata kepada si-penerima pesan :"Aku telah diperintahkan oleh Masterku 
ssss; ness>vstss mm pesan ini, 
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dan aku melakukan seperti apa yang diperintahkan. Aku sepenuhnya sadar 
bahwa aku tidak bisa memberikan anda bukti bahwa ini adalah merupakan 
sebuah pesan dari seorang Master dan aku harus meninggalkan anda untuk 
menyerahkan pesan tersebut yang terasa begitu penting. 

.Aku tidak memiliki alternatif lain selain harus menyelesaikan tugasku." 
Sekarang, tentu saja aku sadar akan isi-isi dari pesan itu, karena aku harus 
mengambilnya kembali;dan aku menyatakan bahwa itu, sepintas lalu 
sepenuhnya adalah merupakan sebuah pesan biasa yang sederhana dan ramah, 
seperti mungkin yang telah dikirim oleh setiap orang ramah untuk yang lainnya, 
tanpa ada sesuatu yang khusus atau makna apapun. 

.Tetapi dengan jelas sebuah penampilan bisa menipu ;Gentelmen kuno 
tersebut dimana aku telah mengirimkan pesan itu terkejut sekali, dan berkata 
:"Anda tidak perlu repot-repot mencoba untuk membujukku bahwa itu adalah 
sebuah pesan dari Master mu ;Aku mengetahui nya dengan seketika dari tuturkatanya 
dalam pesan itu ;dan adalah mustahil bagi anda untuk mengetahui arti 
dari beberapa petunjuk yang Ia buat." Tetapi sampai hari ini aku tidak bisa 
menduga apa yang ia maksudkan. 

. Kehormatan lain yang sangat berharga dimana kenikmatan "murid yang 
diterima" adalah pasangan pemikiran disetiap subjek dengan Master nya, dan 
memperbandingkan mereka. Akan segera dipahami bagaimana seringnya 
penggunaan dari kuasa ini akan memelihara pemikiran seorang murid dalam 
bentuk liberal dan mulia-bagaimana ia akan terus menerus mampu mengoreksi 
setiap kekeliruan-kekeliruan, setiap kecenderungan-kecenderungan ke arah 
prasangka atau ketiadaan pemahaman. 

. Mungkin ada berbagai cara yang dapat ia latih dari kuasa ini ;metoda ku 
sendiri adalah dengan selalu berbaring di dalam meditasi dan berusaha untuk 
menjangkau keatas ke dalam kesadaran dari Master sejauh yang aku mungkin 
bisa. Ketika aku telah mencapai titik yang paling tinggi, itu adalah waktu yang 
mungkin bagiku tepat, aku tiba-tiba ter-ilhami dan menelaah kebelakang, pada 
pokok materi yang sedang menjadi masalah, dan dengan seketika menerima 
suatu kesan bagaimana permasalahan itu muncul kepada Master. 

. Itu mungkin masih sangat Jauh dari kesan yang sempurna, tetapi sedikitnya 
dapat menunjukkan-ku Apa Yang Ia pikirkan dipermasalahan tersebut, sejauh 
yang aku mampu untuk masuk kedalam pemikiran Nya. 

sanapun, harus diambil bahwa ini suatu 

;!asa yang tidak boleh disalah-gunakan. Itu diberikan kepada 

3tu kekuatan dan petunjuk terakhir dari permasalahan pada 



tingkat kesukaran yang besar, atau jika kita tidak memiliki dasar yang cukup 
untuk melakukan suatu penilaian, namun harus mengambil beberapa keputusan 
;tetapi hal itu sama sekali tidak dapat diharapkan untuk menyelamatkan kita 
dari gangguan pemikiran, atau untuk diberlakukan bagi keputusan terhadap 
pertanyaan-pertanyaan biasa sehari-hari kita dengan sempurna ,dimana kita 
berkompeten untuk menyelesaikannya sendiri. 

. Calon yang Diterima harus selalu mengamati dirinya baik-baik. Jika ia belum 
menerima isyarat! langsung dari Master nya, atau dari beberapa murid yang 
lebih tua, itu tentu menyangkut kegagalan-kegagalan khusus yang ia harus 
hindari, ia akan melakukan yang terbaik untuk mengamati hal ini bagi diri-Nya, 
dan setelah mereka memutuskan atau orang mengatakannya,ia akan berlatih 

j;> menerus melawan kegagalan-ke , j" n husus 
tersebut. Pada waktu yang sama ia harus diperingatkan 
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untuk tidak berlebihan dalam introspeksi nya dan membiarkan dirinya menjadi 
abnormal. Adalah yang ter-aman dari semua bentuk bagi dia adalah dengan 
memusatkan perhatian nya didalam membantu orang lain ;jika pikiran nya 
penuh dengan pikiran demikian ia akan secara intuisi sudah k :; g benar. � �

. Keinginan untuk menyesuaikan dirinya secara menyeluruh dengan 
pekerjaannya akan mendorong dia untuk menyingkirkan semua rintangan yang 

ada, sehingga dengan tanpa sadar memikirkan pengembangan nya sendiri 
. 6 keseluruhan, ia irinya 
sudah berlangsung. 

. Yang diharapkan adalah bahwa seorang murid haruslah dengan aktip tidak 
memikirkan hal yang lain kecuali Master ;tetapi juga diharapkan bahwa wujud 
dari Master itu haruslah selalu berada di dalam latar belakang dari pikiran nya, 
selalu di dalam jangkauan yang segera, selalu di sana ketika diperlukan di dalam 
perubahan hidup. Pikiran kita, seperti sebuah busur panah, tidak bisa dijaga 
agar selalu kencang ;relaksasi dan perubahan yang layak dari pemikiran adalah 
salah satu yang diperlukan-bagi kesehatan jiwa. 

.Tetapi seorang murid itu harus sangat berhati-hati bila ada sedikit noda 
yang paling tipispun dari ketidak-murnian atau ketidak-ramahan tentang 
relaksasi nya ;tidak ada suatu pemikiranpun darinya yang diperbolehkan masuk, 
walaupun hanya sebentar, di mana murid akan menjadi malu-hati bila hal itu 
terjadi karena akan terlihat oleh Masternya. 

. Tidak ada suatu kejahatan apapun juga di dalam membaca sebuah buku 
roman yang baik demi pengalihan perhatian, rekreasi dan hiburan; bentuk 
pikiran yang disebabkan oleh hal tersebut bagaimanapun juga tidak akan 
menghalangi jalan pikiran dari Master ;tetapi ada banyak roman yang penuh 
dengan cerita tentang kejahatan, roman-roman yang membawa bentuk pikiran 
tidak murni kedalam pikiran bawah sadar, roman-roman yang mengagungkan 
kejahatan, dan roman lain yang menggiring pikiran pembacanya pada masalahmasalah 
yang paling jelek dari kehidupan atau dengan jelas menggambarkan 
peristiwa kebencian dan kekejaman ;semua hal yang seperti itu haruslah 
dengan tegas dihindari. 

. Demikian juga, tidak berbahaya untuk mengambil bagian didalamnya atau 



menyaksikan semua pertandingan, yang biasa dipertandingkan secara jujur; 
tetapi sesuatu yang bersifat kasar dan curang, di mana keculasan dari segala 
jenis terlibat, di mana setiap ada kemungkinan untuk terluka atau menjadi buas 
semua ini juga mutlak harus dihindari. 

. Seorang Murid itu harus menyusun pikiran nya terhadap usaha-usaha yang 
menuju ke arah pengembangan diri ,ia tidak akan pernah membiarkan dirinya 
untuk ditakut-takuti oleh kegagalan, meskipun kegagalan tersebut sering 
diulangi. Bagaimanapun berulangkalinya ia mungkin mengalami kegagalan dalam 
usaha nya, bagaimanapun banyaknya kegagalan yang mungkin ia punyai 
dihadapannya, adalah sangat tepat dengan alasan yang sama untuk bangkit 
kembali dan meneruskan segala macam kegagalan yang pernah dialaminya 
sesudah kegagalan yang pertama. 

. Disarana fisik ada banyak berbagai hal yang terus terang adalah mustahil 
untuk dilakukan;tapi tidak demikian dalam keadaan dari dunia-dunia yang lebih 
tinggi. Kita tidak bisa mengangkat suatu beban seberat satu-ton tanpa memakai 
mesin, tetapi di dalam dunia-dunia yang lebih tinggi adalah memungkinkan 
dengan menggunakan suatu ketekunan untuk mengangkat beban tersebut 
walaupun masih banyak ketidaksempurnaan kita. 

. Dari alasan ini menjadi jelas dan nyata, bahwa Otot-otot manusia tidak 
dibangun sedemikian rupa untuk mampu mengangkat beban seberat satu ton 
dan tidak ada suatu pelatihanpun yang dapat dikhayalkan mereka untuk 
memungkinkan mereka bisa melakukan hal tersebut, karena kekuatan mereka 
adalah terbatas, lain hal didalam dunia rohani, manusia didalamNya mempunyai 
keseluruhan tenaga illahi, 
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yang dapat ia pergunakan, dengan sedikit demi sedikit oleh usaha-usaha yang 
terus-menerus maka ia selanjutnya pasti akan, menjadi cukup kuat untuk 
mengalahkan setiap rintangan. 

. Orang-orang sering sekali berkata : "Aku dapat berhubungan dengan 
berbagai hal disarana fisik, tetapi disarana astral dan mental aku hanya dapat 
melakukannya sedikit ;hal itu adalah sangat sulit." padahal itu adalah kebalikkan 
dari kebenaran. Mereka tidak terbiasa berpikir dan bekerja diperihal yang sangat 
lembut tersebut, dengan demikian mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. 
Tetapi secepat keinginan mereka diatur, mereka akan menemukannya dengan 
diikuti berbagai hal yang baru kearah keinginan itu dengan cara yang mustahil di 
dalam dunia fisik. 

. Beberapa dari para murid sudah merasakan diri mereka begitu banyak 
terbantu di dalam bekerja dengan pedoman pemakaian suatu jimat atau 
semacamnya, itu bisa merupakan suatu bantuan yang sangat riil, karena sifat 
fisik yang alami adalah berhubungan dan disuatu pokok persoalan, seperti juga 
pikiran dan emosi, dan tak perlu diragukan lagi merupakan hubungan yang 
paling kuat dengan suatu jimat adalah yang betul-betul telah dimagnetisasi 
untuk tujuan tertentu oleh seseorang yang mengetahui bagaimana caranya 
melakukan hal itu,dan merupakan suatu bantuan yang tidak ternilai. 

. Seperti yang telah aku jelaskan dengan cukup panjang lebar pada buku " 
The Hidden Side Of Thing".Banyak orang merasa lebih superior dengan jimatjimat 



seperti itu dan berkata bahwa mereka tidak memelukan bantuan apapun 
lagi;tetapi bagi diri ku sendiri, yang sudah memikul tugas2 yang sangat berat, 
sehingga aku akan senang hati jika ada orang yang menawarkan beberapa 
bantuan pada diriku. 
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. Dari semua ini ,seorang Adept, di samping memperlakukan murid Nya 
sebagai seorang murid, juga sedang menyiapkan dia untuk presentasi kepada 
Great White Brotherhood dalam rangka prosesi Inisiasi. 

. Keseluruhan obyek dari keberadaan Brotherhood adalah untuk 
mempromosikan pekerjaan evolusi, dan Master mengetahui bahwa ketika 
seorang murid itu telah siap bagi penghormatan besar untuk diterima sebagai 
salah seorang anggota Great White Brotherhood, ia akan menjadi sangat banyak 
berguna di dalam dunia dibandingkan sebelumnya. 

. Oleh karena itu itu adalah keinginanNya untuk menaikkan muridNya untuk 
sampai pada tingkatan tersebut secepat mungkin. Di dalam buku Oriental di 
pokok materi, yang ditulis ribuan tahun yang lalu, terdapat banyak ditemukan 
"Pemegang kehormatan tersebut" dari periode yang berkenaan dengan 
persiapan dari instruksi ini; dan ketika referensi sudah dibuat di dalam 
nya,yang dalam literature theosofi sekarang disebut masa percobaan-oleh 

beberapa individu Adept istilah itu bukan menunjuk kepada probation,tetapi 
tentu saja lebih merupakan training umum sebagai persiapan pada Inisiasi, Aku 
sendiri menggunakan istilah "invisible helpers"(penolong-penolong yang tak 
terlihat),tetapi belakangan istilah itu tidak aku pakai lagi untuk menghindarkan 
kebingungan dengan menggunakan beberapa istilah untuk maksud yang sama. 
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. Metoda yang benar-benar akan diadopsi adalah sebuah metoda yang siap 
dimengerti, dan pada kenyataannya banyak yang seperti itu dari sebagian 
Universitas kita yang tua. Jika seorang siswa ingin mendapat gelar dari sebuah 
universitas , ia pertama-tama harus mengikuti ujian-seleksi masuk dulu ke-
Universitas tersebut dan kemudian baru diakui sebagai salah seorang murid dari 
universitas tersebut. 

. Rektor dari universitas itu adalah yang secara teknis bertanggung jawab 
untuk kemajuan para maha-siswanya, dan mungkin dihormati sebagai" tutor-inchief"(
kepala guru-pribadi) maha-siswa itu. Dan maha-siswa itu harus 
bekerja/belajar sendiri , hanya kepala guru-pribadinya yang diharapkan untuk 
meninjau apakah maha-siswa tersebut telah siap sebelum ia dapat mengambil 
tingkatan yang lebih tinggi. 

. Kepala guru-pribadi itu tidak memberikan tingkatan itu .hal tersebut 
dirundingkan dulu oleh dewan Universitas-biasanya oleh vice-chancellor 
(perwalian universitas), (ia) adalah dewan Universitas, bukan kepala gurupribadi, 
yang menyusun pengujian dan menganugerahkan berbagai derajat 
tingkatan kepada para maha-siswanya ;pekerjaan dari kepala guru-pribadi itu 
adalah untuk melihat bahwa calon itu telah layak, dan secara umum sampai taraf 
tertentu adalah menjadi tanggung jawabnya . 



. Sedang dalam proses persiapan ,seperti itu, ia boleh, sebagai seorang 
pribadi,masuk ke dalam hubungan apapun juga atau hubungan-hubungan lain 
dengan para maha-siswanya yang ia pikir diperlukan, tetapi semuanya bukan 
yang berhubungan dengan Universitas. 

. Demikian juga sama dengan Great White Brotherhood tidak ada 
hubungannya antara seorang Master dan murid Nya.Itu adalah semata-mata 
pertimbangan pribadi Master. Inisiasi (pentahbisan) itu diberikan oleh salah 
seorang Anggota dari Brotherhood atas nama Dia (the One Initiator). Yang 
adalah satu-satunya cara di mana suatu Inisiasi dapat diperoleh. Kapan pun 
seorang Adept mempertimbangkan dan menganggap bahwa salah satu dari para 
murid Nya adalah telah layak untuk Inisiasi pertama. Ia akan memperhatikan 
fakta itu dan mengajukan dia untuk inisiasi tersebut. 

. Brotherhood hanya bertanya apakah orang itu telah siap untuk Inisiasi dan 
bukan merupakan hubungan pribadi antara murid dan para Adept, itu bukanlah 
urusan para Adept apakah seorang murid dalam tahap Probation 
(Percobaan),Acceptance ( Penerimaan) atau Sonship (per-Murid-an). Pada 
waktu yang sama adalah benar bahwa seorang calon untuk Inisiasi harus 
diusulkan oleh paling sedikit dua diantara para anggota yang lebih tinggi dari 
Brotherhood-dan itu dapat dikatakan, oleh dua anggota yang sudah mencapai 
tingkat Adeptship ;dan itu pasti karena tidak ada Master yang akan mengusulkan 
seorang manusia untuk ujian-ujian Inisiasi kecuali jika Ia mempunyai kepastian 
dari kelayakannya, yang hanya bisa datang dari identifikasi yang sangat dekat 
dengan kesadaran nya. 

. Masa percobaan itu adalah seperti itu suatu langkah pemula yang 
mendahului jalan yang sebenarnya, yang Pertama-tama dimulai dari Inisiasi. Di 
dalam buku Oriental kedua-duanya dari Sang-Jalan ini digambarkan tanpa 
menunjuk kepada seseorang, seolah-olah tanpa pribadi Master yang hidup. 
Pertanyaan pertama yang timbul adalah: "Bagaimana seorang manusia yang 
hidup "di dunia yang biasa dibawa pada jalan percobaan ini, dan bagaimana 
caranya ia mengenali bahwa hal seperti itu ada ?" 
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. Di dalam buku, kita diberitahu bahwa ada empat penyebab, dari masingmasing 
Adept yang boleh mendatangkan seorang manusia kepada permulaan 
dari pengembangan itu, Pertama-tama, dengan hadir di hadapannya, untuk 
mengenali, mereka yang telah tertarik sepanjang jalan tersebut. 

. Sebagian dari kita, sebagai contoh, mungkin telah menjadi para biarawan 
atau biarawati di Abad Pertengahan. Kita mungkin telah masuk ke dalam kontak 
di penghidupan tersebut dengan seorang kepala biarawan atau kepala biarawati 
yang mempunyai pengalaman mendalam dari dunia rohani ,seseorang seperti St. 
Theresa. Kita boleh, menghormati pemimpin itu, kita jelas berkeinginan 
mempunyai pengalaman seperti itu datang kepada kita;dan keinginan kita itu 
mungkin tidak egois. Mungkin saja kita tidak berpikir tentang arti penting yang 
akan datang kepada kita atau dari kepuasan prestasi, hanya dari kegembiraan 
dari membantu orang yang lain, ketika kita melihat kepala biarawan itu mampu 
membantu yang lain melalui penglihatan yang lebih dalamnya. 

. Perasaan seperti itu dalam penghidupan tersebut pasti akan membawa kita 



di dalam penjelmaan yang berikutnya ke dalam pengajaran pada subjek 
tersebut. Itu terjadi , di dalam negeri yang mempunyai kultur orang Eropa, 
hampir satu-satunya cara di mana kita mendapat pengajaran esoteris yang 
jelas adalah dengan masuk ke dalam Komunitas Theosofi, atau dengan 
membaca buku Theosofi dan cara bekerjanya. Di sana telah ada pekerjaanpekerjaan 
mistik atau spriritual yang sudah memberikan beberapa informasi, 
yang sudah lama berlalu, tetapi tidak ada, sepanjang yang aku ketahui, dimana 
kasus itu sedemikian jelas, demikian ilmiah, seperti yang telah dibuat oleh 
literatur Theosofi. 

. Aku mengetahui tidak ada buku lain yang berisi kekayaan informasi seperti 
buku "The Secret Poctrine".Ada. tentu saja, buku-buku suci dari umat Hindu 
dan dari negara-negara lain, dan di sana ada sebagian besar mengenai topik ini 
, tetapi itu tidak ditulis dalam suatu cara yang mudah bagi kita, dengan 
pelatihan kita, untuk berasimilasi dengannya atau untuk menghargai nya. Ketika 
menuliskan buku Theosofi, kita mengutip sebagian dari terjemahan-terjemahan 
Oriental yang indah itu, kita dapat melihat Theosofi kita pada mereka. 

. Di Dalam Alkitab Orang Kristen (meskipun di dalamnya banyak terjemahkan 
yang tidak ditempatkan dengan baik menurut sudut pandangan kita) kita akan 
banyak menemukan mengenai pelajaran Theosofi ;tetapi sebelum kita dapat 
menemukanya, kita harus mengetahui sistimnya terlebih dahulu. Ketika kita 
sudah belajar Theosofi dan kita dapat melihat dengan segera berapa banyak 
teks-teks yang mendukung nya, dan tidak bisa secara rasional dijelaskan tanpa 
nya ;kita melihat bagaimana upacara-upacara Gereja, kelihatannya seperti tidak 
berarti, melompat ke dalam hidup di bawah kekuatan penerangan pengajaran, 
yang menjadikan hidup bersemangat dan penuh minat. 

. Namun aku tidak pernah mendengar tentang siapa pun yang mampu 
menyimpulkan sistim Theosofi dari teks-teks maupun dari upacara-upacara. Satu 
arah yang sangat mendekati Sang-jalan itu adalah dengan menjadi satu dengan 
mereka yang telah menapaki nya. Cara lain adalah dengan membaca atau 
mendengar tentang itu. Semua akan hal pengajaran ini datang kepada ku 
didalam tahun 1882 melalui buku Mr Sinnettf"The Occult World" ;dan cepatcepat 
setelah itu aku membaca buku kedua nyaf"Esoteric Buddhism" . Aku 
mengetahuinya. 
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dengan segera secara instinktif bahwa apa yang ditulis itu adalah benar, dan aku 
menerima nya ;dan untuk mendengar dan membaca tentang nya segera 
membakarku dengan keinginan dan niat yang kuat untuk mengetahui lebih 
lanjut, untuk belajar Semua Yang Aku bisa di subjek tersebut, untuk mengejar 
nya keseluruh penjuru dunia jika di perlukan sampai aku menemukan nya. 

.Tidak lama sesudah itu, aku menyerahkan posisi ku di dalam Gereja di-
Inggris dan pergi ke India, karena nampaknya keinginanku lebih bisa terlaksana 
di sana. Ada dua jalan di mana orang-orang dipimpin kearah sang-jalan yaitu 
dengan membaca dan mendengar tentang nya, dan dengan menjadi asosiasi 
yang dekat dengan mereka yang telah menapaki nya. Cara yang ketiga yang 
disebut didalam buku Oriental adalah dengan pengembangan intelektual ;dengan 
kekuatan hanya dari pemikiran yang keras, seorang manusia bisa datang untuk 
menyerap sebagian dari prinsip2 ini, meskipun demikian aku berpikir metoda 
tersebut masih jarang. 



. Kembali, mereka mengatakan kepada kita suatu cara yang keempat bahwa 
dengan praktek yang panjang dari kebaikan orang mungkin datang pada 
permulaan dari sang-jalan itu -maka seorang manusia boleh mengembangkan 
jiwanya dengan mantap untuk berlatih kebenaran sepanjang yang ia ketahui , 

sehingga pada akhirnya akan semakin banyak pencerahan yang terbuka di 
hadapannya. 
. Empat puluh tahun yang lalu, ketika kwalifikasi untuk sang-jalan itu 

; icul di dhadapanku dari sudut pandang esoterik- Buddhisme , 
mereka dibagi sebagai berikut: Pertama dari Kwalifikasi tersebut: 

l>diskriminasi, yang disebut Hindus Viveka, digambarkan sebagai 
Manodvaravajjana, yang bermakna pembukaan pintu-pintu pikiran, -atau 
barangkali melepaskan dengan pintu pikiran. Itu adalah suatu cara penjelasan 

arik, karer skriminasi timbul dari fakta bahwa pikiran kita 
telah dibuka sedemikian rupa sehingga kita dapat memahami apa yang riil dan 
apa yang khayal, apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan , dan kita 
dapat membedakan pasangan dari kebalikannya. 

2>Kwalifikasi yang kedua, Desirelessness, yang dikenal di antara 
umat Hindu sebagai Vairagya, diajarkan kepada aku sebagai Parikamma,yang 
berarti persiapan untuk suatu tindakan, gagasan itu berarti bahwa kita harus 
mempersiapkan diri kita sendiri untuk tindakan di dalam dunia rohani dengan 
belajar untuk berbuat benar semata-mata untuk tujuan dari kebenaran itu 
sendiri. Hal ini menghasilkan pencapaian dari suatu sikap acuh yang lebih 
tinggi di mana pasti tidak lagi mempedulikan hasil-hasil dari tindakan ;dengan 
demikian itu berarti hal yang sama sebagai Desirelessness, meskipun itu 
ditempatkan dari suatu sudut pandangan yang berbeda oleh" six Points dari 
Good Conduct",yang disebut Shatsampatrj di dalam skema Hindu, diberi nama 

yang bermakna perhatian kepada perilaku. Untuk 
kenyamanan dari seorang murid yang berniat untuk membandingkan "Six Points" 
dengan yang diberikan didalam" At the Feet of the Master" aku akan tulis ulang 
di sini Apa Yang Aku katakan tentang mereka dibuku " Invisible Helpers", yang 
ditulis dalam bahasa Pali 

3>Samo (ketenangan)- kemurnian dan ketenangan pemikiran dari 
kendali yang sempurna dari suatu kecakapan pikiran yang dicapai dengan 
sangat sukar, namun juga yang terpenting, karena kecuali hanya pikiran yang 
menggerakkan mengikuti kemauan, itu tidak bisa menjadi suatu instrumen yang 
sempurna bagi pekerjaan Master dimasa depan, kwalifikasi ini adalah sesuatu 
yang sangat menyeluruh, dan termasuk keduanya dari pengendalian-diri dan 
ketenangan yang penting bagi pekerjaan astral. 
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4>Damo (pengabdian)- penguasaan yang serupa atas, dan oleh 

karena itu kemurnian di dalam, tindakan-tindakan dan kata-kata nya suatu 
kwalitas yang perlu diikuti daripada pendahulunya. 
5>Uparati (berhenti)-dijelaskan sebagai perhentian dari sikap 

fanatik atau dari kepercayaan di dalam keperluan tentang segala tindakan atau 



upacara yang ditentukan oleh suatu agama tertentu-maka akan memandu calon 
untuk bebas dari pemikiran dan melebarkan toleransi yang baik. 

6> Titikkha (daya tahan atau kesabaran)- yang dimaksudkan 
kesiap-siagaan itu adalah untuk bersabar dengan kegembiraan apapun juga 
karma yang menimbulkan nya, dan untuk menyerahkan apapun dan segala 
bentuk keduniawian kapan pun jika di perlukan. Itu juga termasuk gagasan 
untuk ketiadaan kesalahan yang menyeluruh, orang yang mengetahui bahwa 
mereka yang melakukan kesalahan tidak lain merupakan pengejawantahan dari 
karma nya sendiri. 

7>Samadhana ( ketekunan) satu tujuan, termasuk tidak bisa 
dipalingkan dari sang jalan oleh godaan 

8>Saddha (kepercayaan)-keyakinan pada Master dan dirinya 
sendiri yakin, bahwa Master adalah seorang guru yang berkompeten, dan itu, 
bagaimanapun rendah tingkatan seorang murid mungkin merasa seperti 
kuasanya sendiri, ia telah mempunyai di dalam dirinya suatu percikan illahi 
yang, ketika yang dihembus ke dalam suatu nyala api, suatu hari akan 
memungkinkan dia untuk menguasainya sebagaimana Master nya sudah 
perbuat." 

Kwalifikasi yang keempat di dalam penggolongan Hindu disebut 
Mumukshutva, biasanya yang diterjemahkan sebagai seseorang yang 
bersemangat akan kebebasan dari roda kelahiran dan kematian, sementara 
nama Buddhisnya adalah Anuloma,yang berarti perintah langsung yang atau 
penerus, tanda bahwa pencapaian itu sebagai suatu konsekuensi alami dari tiga 
yang lain . 

. Dari perbandingan mengenai sistem yang berbeda ini akan terlihat bahwa 
kwalifikasi mana seorang calon harus mengembangkan diri bagi persiapan 
j >:Ja dasarnya adalah sama, meskipun kebanyakan 

dari mereka kelihatannya berbeda pada pandangan pertama. 

. Dipastikan bahwa selama dua puluh lima abad, dan mungkin dalam jangka 
waktu yang lebih lama sebelumnya, prosedur sistimatis ini sudah diikuti dengan 
hormat untuk evolusi dari orang-orang khusus yang berjuang di depan ;dan 
meskipun pada waktu yang tertentu, (dan pada saat ini ada salah satu dari 
mereka) keadaan lebih mendukung untuk Inisiasi dibanding yang lainnya, 
persyaratan-persyaratannya tetap sama, dan kita harus berhati-hati agar tidak 
masuk ke pemikiran salah yang karena didalam banyak hal kwalif - ya telah 
di kurangi. Kita mendapatkan bahwa bentuk yang berbeda dari semua ini tetap 
membawa kita kepada titik inisiasi yang sama . 

PART 3 INISIASI YANG BESAR 
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INISIASI YANG PERTAMA 

. Kebanyakan orang berpikir tentang Inisiasi adalah langkah yang diperoleh 
untuk diri mereka. Mereka berpikir tentang Inisiasi sebagai seorang manusia 



yang sudah mengembangkan dirinya dengan sangat luhur, dan sudah menjadi 
suatu figur yang Agung dan besar, seperti yang diperbandingkan dengan orang 
dari dunia luar. Itu adalah benar ;tetapi keseluruhan pertanyaan akan menjadi 
lebih baik dipahami jika kita mencoba untuk melihat nya dari sudut pandang 
yang lebih tinggi. Pentingnya Inisiasi tidak terletak pada keagungan dari seorang 
individu, tetapi di dalam fakta bahwa ia sekarang sudah pasti menjadi satu 

dengan suatu Tugas yang besar, Persekutuan kudus dari para Santo, 
sebagaimana dengan sangat indahnya digambarkan didalam Gereja Kristen, 
walaupun hanya sedikit yang pernah menaruh perhatian akan maksud yang sebenarnya 
dari kata-kata itu. 

. Kenyataan besar yang terletak di balik Inisiasi ke dalam Brotherhood itu 
akan menjadi lebih baik dipahami setelah kita sudah mempertimbangkan organisasi 
Hirarki Okultisme dan

 pekerjaan dari para Master, yang berhubungan 
dengan bab-bab yang akan datang. Seorang Calon sekarang menjadi lebih 
daripada manusia perorangan,karena ia adalah
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merupakan satu unit di satu kekuatan yang luar biasa. Di setiap planet, Solar 
Logos mempunyai Per-Wakil-an Nya,yang bertindak sebagai Raja muda Nya. 

. Di bola bumi kita sebutan yang diberikan kepada Pejabat besar ini adalah 
"Lord of the World". Ia adalah pimpinan dari Brotherhood ;dan Brotherhood itu 
bukanlah hanya berupa sebentuk tubuh dari seorang manusia yang masing mempunyai

Tugas-tugasnya sendiri untuk dilaksanakan ;ini juga 
merupakan suatu kesatuan yang besar, suatu instrumen yang secara penuh dan 
fleksibel sebagai tangan Tuhan, suatu senjata perkasa yang dapat ia pegang 
dan pergunakan. 

. Ada suatu rencana yang mengagumkan dan diluar pemahaman dengan 
mana Dia, bisa menjadi banyaL f embali menjadi Satu lagi; bukan berarti 
semua unit di dalam keseluruhan rencana, meskipun hanya merupakan fraksi 
yang paling kecil dari individu akan hilang sebagai suatu unit, tetapi bahwa ia 
sudah menambahkan kepada nya sesuatu yang seribu kali lebih besar ;ia 
menjadi bagian dari Tuhan, bagian dari tubuh yang Ia gunakan, dari senjata 
yang Ia gunakan,sebagai piano dimana Ia bermain, sebagai peralatan dimana Ia 
menyelesaikan pekerjaanNya. 

. Di dunia hanya ada Satu Initiator, hanya dalam inisiasi-inisiasi Pertama dan 
Ke Dua terbuka bagi Nya untuk mewakilkan beberapa orang Adept yang lain 
untuk melaksanakan upacara bagi Nya, meskipun demikian sesudah selesai 
upacara tersebut. Pejabat itu dan memohon pertimbangan Lord of the World 
untuk memberikan keputusan dari hasil perundingan bagi kenaikan tingkat. 

. Ini adalah suatu saat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan rohani 
calon tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Master Kuthumi, ketika dahulu 
menerima seorang murid . Ia berkata kepada dia : 



" Sekarang anda akan mencapai dengan segera tujuan dari cita-cita mu", aku 
akan mendesak anda dengan segera untuk memberikan perhatianmu pada 
persyaratan-persyaratan yang jauh lebih besar bagi langkah yang berikutnya, 
untuk itu anda sekarang sedang dipersiapkan,untuk 'memasuki suatu arus' 
dimana orang-orang Kristen menyebutnya sebagai Salvation (Keselamatan), 
akan menjadi suatu titik yang mencolok di dalam garis yang panjang dari 
keberadaan-keberadaan mu didunia, merupakan puncak dari tujuh ratus kali 
kehidupan . 

. DiBerbagai zaman yang lampau, oleh individualisasi, anda telah masuk 
dalam kerajaan manusia ;di suatu masa depan Di Mana Aku percaya tidak akan 
lama lagi, anda akan meninggalkan kerajaan manusia oleh pintu Adeptship, dan 
menjadi seorang Superman ;diantara dua ekstrim itu tidak ada titik yang lebih 

penting dibandingkan arah menuju Iniisiasi dimana kamu sekarang harus 
memusatkan pikiranmu. 
.Tidak hanya itu akan membuat anda selamat selama-lamanya, tetapi 

dengan itu anda akan diakui Brotherhood tersebut yang berada dari keabadian 
bagi keabadian -the Brotherhood yang membantu dunia. " Pikirkanlah kemudian 
betapa sangat besar dan menakjubkan yang harus didekati. Aku ingin anda 
memelihara kemuliaan dan keindahan tentangnya terus menerus dalam pikiran 
mu, di mana kamu bisa hidup didalam terang tentang ke-ideal-annya. Tubuh 
Anda adalah masih muda untuk suatu usaha yang sangat perkasa, tetapi anda 
mempunyai sebuah peluang yang jarang dan indah sekali ;Aku menghendaki 
anda untuk mengambil sepenuhnya. 

. Ketika suatu ego di-Inisiasi ia akan menjadi bagian dari organisasi terdekat 
di dalam dunia, bersatu dengan laut yang besar dari kesadaran Great White 
Brotherhood. Dalam jangka waktu yang lama seorang Inisiasi yang baru tidak 
akan mampu untuk 
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memahami semua yang disyaratkan oleh perserikatan , dan ia harus menembus 
jauh ke dalam tempat kudus sebelum ia dapat menyadari betapa dekatnya mata 
rantai itu; dan betapa besar kesadaran dari Raja-Surgawi sendiri, yang dimana 
semua Saudara sampai taraf tertentu berbagi dengan Nya. 

. Itu tak dapat dilukiskan dan tidak dapat dipahamii untuk dituliskan di sini 
;karena metafisika dan kelembutan itu diluar dari kata-kata, tetapi meskipun 
demikian merupakan suatu kenyataan yang agung, riil sedemikian rupa 
sehingga, ketika kita baru mulai untuk mengapainya saja, yang lainnya 
kelihatannya hanyalah berupa suatu khayalan. 

. Kita sudah melihat bagaimana seorang murid yang diterima boleh 
menyandarkan pemikiran nya di sisi Masternya ;maka sekarang seorang Inisiasi 
juga boleh menaruh pemikiran nya di samping Brotherhood nya, dan menarik ke 
dalam dirinya sebanyak mungkin kesadaran luar biasa itu yang pada 
tingkatannya dan mampu diresponnya; selama ia sedang menarik kesadaran itu 
ke dalam dirinya sendiri, ia kemudian akan mampu menerima lebih banyak lagi 
kedalam kesadaran nya sendiri dan akan melebar ke luar sehingga pemikiran 
yang dangkal akan menjadi mustahil bagi dia. 

. Dan sama seperti seorang murid yang diterima harus berhati-hati jika 
menyebabkan gangguan di dalam sarana yang lebih rendah dari Master agar ia 



tidak akan menghalangi kesempurnaan dari pekerjaan Nya, maka seorang 
anggota Brotherhood itu jangan pernah memperkenalkan apapun yang tidak 
layak ke dalam kesadaran yang perkasa itu, yang sedang bertindak sebagai satu 
dalam keseluruhan. Ia harus ingat bahwa tidak dengan cara apapun yang 
sedang dikerjakan oleh Brotherhood secara keseluruhan adalah sama dengan 
yang dikerjakan oleh Master. 

. Banyak Di Antara Mereka sibuk dengan pekerjaan lain yang memerlukan 
konsentrasi tertinggi dan ketenangan yang paling sempurna dan jika sebagian 
dari para anggota yang lebih muda kadang-kadang melupakan "panggilan 
luhur"mereka, dan menyebabkan riak gangguan pada Brotherhood, itu akan 
mempengaruhi pekerjaan Manusia Mulia itu. 

. Master kita sendiri mungkin akan melewatkan hal tersebut, dan akan 
bertahan dari suatu kecemasan kecil sekali-kali seperti itu demi masa depan, itu 
terjadi ketika seorang anggota baru akan menggunakan kuasa-kuasa yang 
sungguh besar dari Brotherhood ;tetapi kita dapat memahami bahwa mereka 
yang tidak ada hubungannya dengan pelatihan individu akan berkata 
:"Pekerjaan kita sedang terganggu, karena itu akan menjadi lebih baik bagi 
mereka yang mempunyai kepribadian-kepribadian yang belum dewasa seperti itu 
untuk tinggal diluar dari lingkaran Master." 

. Mereka akan berkata bahwa tidak ada apa pun yang hilang, karena 
kemajuan seperti itu dapat dibuat sama baiknya jika berada "di luar", dan 
dengan begitu para murid bisa menerus-kan membuat diri mereka menjadi lebih 
baik dan lebih bijaksana dan yang lebih kuat sebelum memperoleh Inisiasi. 

.Yang sangat luar biasa adalah perluasan kesadaran dari Inisiasi itu dan 
perubahan itu paling cenderung dikatakan sebagai suatu kelahiran baru. Ia 
memulai untuk suatu hidup baru "sebagai suatu anak yang kecil," didalam 
kehidupan Kristus ;dan Kristus, intuisi atau kesadaran buddhi, berada di dalam 
hati-nurani nya. Ia juga sekarang mempunyai kuasa untuk memberi berkat dari 
kekuatan Brotherhood yang berlimpah dan luar biasa, dimana ia juga mampu 
untuk memberi atau mengirimkan kepada siapapun juga, jika ia menilai sangat 
bermanfaat dan sangat sesuai. Kuasa Brotherhood akan mengalir sepanjang dia 
sama banyaknya seperti ketika ia membiarkannya mengalir sendiri;adalah untuk 
dia penggunaan kuasa itu dan agar diingat bahwa 
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Ia mempunyai seluruh tanggung jawab untuk mengarahkan apapun juga pada 
tujuan yang ia pilih. Berkat yang diberikan oleh Pejabat pada Inisiasi berarti 
:"Aku memberkati anda ;Aku menuangkan kekuatan ku dan memberkati anda 
;lihatlah bahwa anda di dalam gilirannya terus menerus menuangkan berkat ini 
kepada yang lain." Semakin banyak keyakinan seorang Inisiasi yang baru maka 
semakin besar aliran kekuatan yang akan mengalir melalui dia. 

, Jika ia merasakan sedikit keraguan , atau tertekan oleh rasa tanggung jawab 
untuk melepaskan aliran kekuatan yang besar itu melalui dia, ia tidak akan 
mampu untuk menggunakan anugerah yang luar biasa ini sepenuhnya ;tetapi 
jika ia mempunyai kwalifikasi Shraddha-percaya penuh kepada Master nya dan 
kepada Brotherhoodnya, dan kepastian yang mutlak bahwa ia adalah satu 
dengan dengan Mereka maka semua hal adalah mungkin baginya-ia boleh turun 
ke dunia sebagai suatu Malaikat dari cahaya kebenaran,yang menumpahkan 
kegembiraan dan berkah di sekeliling jalannya . 



. Kesadaran dari Great White Brotherhood itu adalah suatu hal yang tak 
terlukiskan luar biasanya. Itu seperti suatu samudra besar yang tenang dan 
berkilauan, maka dengan suatu cara aneh satu getaran hati yang paling kecil 
dari kesadaran memancar dari ujung yang satu keujung yang lain dengan 
segera, namun kepada masing-masing anggota nampak nya mutlak adalah 
kesadaran nya sendiri sebagai individu, meskipun sebagai suatu beban ,suatu 
kuasa dan suatu kebijaksanaan di balik semua itu bahwa tak ada kesadaran 
tunggal dari manusia yang pernah mempunyainya. 

. Seperti suatu regu dari para murid yang semua nya adalah satu di dalam 
Master, demikian juga adalah Brotherhood semua nya adalah satu didalam Lordnya. 
Para anggota itu boleh dengan bebas mendiskusikan sesuatu hal diantara 
mereka sendiri, walaupun dari aspek yang berbeda dari suatu kasus yang 
datang kepada mereka tetapi di dalam pikiran yang sama, dan bahwa pikiran itu 
saiing menumpu satu terhadap yang lain ;tetapi ada satu yang sepanjang waktu 
berada dalam kehadiran dari sesuatu yang luar biasa, satu ketenangan yang 
hampir mutlak, satu kepastian yang tidak akan pernah tergoyahkan. Namun 
bagaimanapun juga di dalam semua itu setiap usulan akan disambut dengan 
baik ;sesungguhnya, disana ada sensasi bahwa seluruh Brotherhood sedang 
siaga dan penuh semangat untuk menantikan dari masing-masing individu 
konstribusi pada subjek di hadapannya nya itu. Tidak ada apapun didunia ini 
yang cukup untuk membandingkan kesadaran tersebut;untuk menyentuh nya 
adalah dengan datang ke dalam kontak dengan sesuatu yang baru dan asing, 
namun yang tak dapat diexpresikan keindahannya yang luar biasa, sesuatu yang 
tak perlu bukti dan tanpa perbandingan, tetapi menyatakan diri sendiri dari suatu 
dunia yang lebih luhur dan tak dikenal. 

. Meskipun ciri-ciri individual dengan cara yang sangat aneh digabungkan di 
dalam ini, namun mereka pada waktu yang sama adalah terpisah, tetapi 
diwajibkan bagi setiap keputusan yang penting untuk memohon persetujuan dari 

setiap Brother. Peraturan Raja-surgawi itu adalah absolut, namun tetap Ia 
membawa begitu banyak penasihatNya dengan Nya, dan adalah agar di setiap 
saat dapat mempertimbangkan setiap persoalan yang terjadi dari setiap anggota 
darinya, 

. Tetapi struktur besar dari pemerintahan ini berbeda sama sekali dari setiap 
parlemen yang ada di bumi. Mereka yang berada istimewa di dalam posisi-posisi 
otoritas itu adalah belum dipilih, atau telah ditetapkan oleh beberapa organisasi 
partai. Mereka memegang posisi-posisi mereka karena Mereka sudah 
memenangkannya, mereka yang dimenangkan oleh 
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pengembangan superior dan kebijaksanaan yang lebih besar. Tidak diragukan 
lagi merupakan keputusan atasan Nya, karena Ia mengetahui bahwa Ia benar-benar 
adalah
 seorang yang superior-bahwa Ia mempunyai pengertian 
mendalam yang lebih besar dan suatu kuasa yang penuh untuk memutuskan. 

. Ada, di sana mungkin ada , tanpa suatu keterpaksaan bahwa Supermen ini 
akan berpikir atau bertindak serupa ;dengan keyakinan Mereka Di Dalam 
organisasi mereka yang perkasa itu adalah sempurna,dan adalah yang tak 
terpikirkan oleh rasio karena pada akhirnya Mereka itu adalah berbeda. Itu 



hanyalah suatu kasus dari Brotherhood di bawah Raja-Surgawi seperti itu 
,bahwa pada akhirnya kita akan dapat menyadari secara penuh susunan katakata 
yang indah dari salah satu koleksi Gereja di-Inggris: "Di Dalam 
pelayananNya adalah merupakan suatu kebebasan yang sempurna ". 

. Dalam satu organisasi yang sedemikian rupa itu di sana harus dipastikan 
tidak ada kemungkinan dari kegagalan atau gangguan dari segala jenis ;namun, 
karena umat manusia adalah lemah, dan karena tidak semua para anggota dari 
Brotherhood yang besar ini adalah merupakan Supermen, kegagalan-kegagalan 
kadang-kadang terjadi, meski hal denikian itu sangat jarang terjadi. 

"Manusia Mulia itu akan mundur kebelakang meskipun sudah berada di ambang 
pintu, karena tidak mampu untuk mendukung beban dari tanggung jawab 
mereka, tidak mampu untuk melewatinya," seperti dikatakan dalam buku "Light 
on the Path", dan hanya pencapaian dari Adeptship yang memastikan 
keselamatan sempurna. 

. Initiator mengatakan kepada calon itu bahwa ia sekarang sudah melewati 
arus, ia telah selamat untuk selama-lamanya ;tetapi meskipun demikian, itu 
masih memungkinkan bagi dia untuk tertunda kemajuan nya pada suatu hal 
yang paling serius, jika ia menyerah kepada godaan-godaan yang masih 
mengepung diperjalanannya. Untuk menjadi selamat selama-lamanya biasanya 
diambil jalan dengan menyatakan kepastian jalan yang akan dilewatinya di 
kehidupan sekarang-agar tidak tertinggal dibelakang pada"Hari Penghakiman" 
(Day of Judgment). Yang masuk dipertengahan Ronde yang ke lima, ketika 
Kristus telah turun datang kembali ke-dunia,dan memutuskan jiwa-jiwa mana 
yang bisa dan jiwa-jiwa mana yang tidak bisa dilanjutkan kepada pencapaian 
akhir di dalam rantai dari dunia-dunia sekarang ini. 

. Disana tidak ada siksaan kekal; itu adalah, seperti yang telah Kristus 
katakan, dengan sederhana :ada beberapa yang tidak bisa pergi di dalam zaman 
ini atau mendapat dispensasi , tetapi mereka akan mengikuti di dalam alam 
yang berikutnya, tepat seperti seorang anak sekolah yang terlalu bodoh untuk 
berhasil di dalam kelas tahun ini dan akan mengulanginya lagi dengan nyaman 
selama satu tahun untuk dipertimbangkan di tahun yang berikutnya, dan 
mungkin telah ada pelajaran yang sudah hafal diluar kepala. 

. Ketika hal menyedihkan dan mengerikan terjadi -ketika ada suatu kegagalan 
dari segala jenis diantara para Inisiasi-suatu rasa nyeri yang luar biasa menjalar 

diseluruh kesadaran yang luas itu, untuk memisahkan rasa nyeri itu dari yang 
lainnya secara alami adalah dengan suatu operasi bedah yang 
sesungguhnya,yaitu dengan memutuskan ikatan hati nurani semuanya.Namun 
Saudara yang berbuat salah pada akhirnya tidak akan merosot tingkatannya 
;karena disana ada suatu mata rantai yang tidak bisa dipatahkan. 

. Meski kita hanya mengetahui sedikit jalan yang melelahkan dari percobaan 
dan penderitaan yang harus ia tempuh sebelum ia dapat kembali berhubungan 
lagi bersama dengan yang lainnya. 'The Voice of the Silence"-tetap di dalam dia, 
walaupun ia meninggalkan sang-jalan sama sekali, namun suatu hari itu akan 
bergema, dan mengoyak dia hancur berkeping-keping, dan memisahkan derita 
dan nafsunya dari berbagai kemungkinan Ulahi nya. Lalu dengan rasa nyeri dan 
tangisan ke putus-asaan; dari keinginan rendah yang ditinggalkan, ia akan 
kembali. 
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. Seperti di bab-bab yang sebelumnya, aku di sini akan membeberkan suatu 
tata-cara dari seremoni yang diadopsi. Rumusan nya adalah tanpa perubahan 
sepanjang zaman, namun ada suatu toleransi yang tertentu tentang itu. 
Tuntutan Initiator itu terhadap para calon adalah selalu sama semenjak inisiasi 
pertama dilaksanakan, tetapi hampir tetap ada yang kedua dan bagian personal 
yang pada kenyataannya berisi nasihat kepada calon tertentu yang akan diinisiasi. 
Ini biasanya disebut bagian pribadi dari bagian inisiasi. Aku juga telah 
melihat kejadian-kejadian di mana sebuah gambaran dibuat dari musuh para 
calon yang paling buruk dan Master bertanya bahwa bagaimanakah ia akan 
menyelesaikan permasalahan itu., apakah ia siap untuk memaafkan dia dengan 
sepenuhnya, dan apakah ia bahkan siap menolong yang satu ini dengan sangat 
rendah hati jika dia datang kejalannya. didalam beberapa kasus juga ditanyakan 
tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh calon itu ,dan mereka yang telah 
ditolong olehnya kadang-kadang diundang untuk datang dan memberikan 
kesaksian. 

Tata Cara Inisiasi Pertama 

. Seperti pada perayaan Wesak di tahun (1915) di pagi hari tanggal 29 Mei 
,dan malam hari tanggal 27 Mei dipilih untuk Inisiasi kandidat (calon), dan kita 
semua diintruksikan untuk menjaga diri kita sendiri dalam kesiap-siagaan 

.Dalam Hal Ini Lord (Maha Guru Agung) Maitreya adalah sebagai Inisiator, dan 
sebagai konsekwensinya upacara tersebut dilaksanakan di kebun Nya. 

. Ketika Master Morya atau Master Kuthumi melaksanakan upacara, itu 
biasanya dilaksanakan didalam sebuah kuil-gua kuno, pintu masuknya adalah 
didekat jembatan di seberang sungai diantara rumah-rumah Mereka, disana ada 
suatu pertemu? sar dari para orang kudus,dimana nama-nama Mereka yang 
biasa kita kenal hadir semuanya disana. 

. Semak-semak dari bunga rhododendron sedang memekar berkilauan dengan 
warna merah tua, dan angkasa semerbak dengan harum bunga mawar yang 
sedang mekar. Lord Maitreya sedang duduk ditempat seperti biasanya di kursi-pualam 

yang mengelilingi sebuah pohon besar di depan rumah Nya ;dan para 
Master mengelompokkan diri Mereka didalam setengah lingkaran di kanankiriNya, 
di tempat duduk yang disediakan bagi Mereka diatas kursi pualam yang 
beberapa puluh sentimeter dari atas teras rumput . juga Lord Vaivasvata Manu 
dan Mahachohan duduk di kursi pualam , yang di masing-masing sisi dari lengan 
kursinya dibuat secara khusus dengan ukiran tahta yang tepat menghadap 
keselatan, yang disebut Tahta dari Dakshinamurti. 

Kandidat dan Para Master yang memperkenalkan mereka, berada ditahapan 
teras yang berikutnya, dibawah kaki dari Lord of The World, di belakang dan di 
bawah mereka berada para murid lain, yang sudah di-Inisiasi dan yang belum 
di-Inisiasi, dan beberapa penonton-penonton istimewa yang diizinkan untuk 
melihat sedemikian banyaknya tata cara upacara, meskipun demikian pada 
waktu yang tertentu suatu selubung cahaya keemasan menyembunyikan 



mereka dari cara bekerjanya figur-figur pusat. 

. Kandidat itu sebagaimana biasanya, mengenakan jubah-jubah dari dari 
kain linen putih, sementara para Master kebanyakan berpakaian sutera putih,yang 
dibingkai 
 dengan bordiran emas yang sangat bagus sekali.
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. Sekelompok besar dari para malaikat mengapung di atas kelompok yang 
berada dibumi, memenuhi angkasa dengan kumandang gelombang melodi 
lembut, yang, dalam beberapa cara yang aneh dan halus, sepertinya menarik 

keluar nada dari para kandidat membentuk suatu jaringan bunyi yang kompleks, 
dan itu mengex s;  dan berbagai kemungkinan darinya �
;sepanjang upacara ini berlangsung kumandang melodi itu terus berlanjut , 
yang dengan halus mendukung sebagai latar belakang semua kata-kata yang 
diucapkan, dan tidak ada lagi interupsi mereL sin dari tertawa lembut dari 
suatu selaan pada musik yang menggetarkan itu oleh kicauan burung-burung, 
dan melodi itu membesar pada sebuah puncak kemenangan pada saat tertentu 
dari ritual tersebut. 

. Musik membuat angkasa bersuara- memperkaya, bukannya menutupi, nadanada 
dari para pembicara. Di dalam setiap kasus, musik ini dibunyikan dengan 
nada khusus untuk setiap kandidat dengan menggabungkan variasi-variasi dan 
irama musik di atas nya, dan merupakan suatu expresi, yang kita dibumi ini tidak 
bisa memahaminya, semua itu adalah Ia dan semuanya terjadilah. 

. Di tengah-tengah pemandangan berdiri kandidat di antara Pengusul dan 
Pendukungnya. Ia dibimbing kedepan oleh Master Kuthumi sendiri, dan Master 
Yesus berdiri sebagai Pendukung nya. Lord Maitreya tersenyum ketika Ia 
mengajukan pertanyaan pada pembukaan ritual tersebut /'Siapakah yang anda 

nadapanKu?",Master kita memberikan jawabc m : Ini adalah 
seorang kandidat yang sedang mencari pintu masuk kedalam Persaudaran Ulahi 
yang besar. 

. Kemudian diajukan pertanyaan yang berikutnya : "- Apakah Anda sanggup 
menjamin kepantasan dia untuk diterima masuk?" Dan jawaban yang umum 
adalah:" Aku sanggup." 

" Apakah Anda akan berusaha untuk memandu langkah-langkah nya disepanj 
jalan-kebenaran yang ia inginkan untuk masuk? "Dan Pengusul berkata: "Aku 
akan berusaha." 

Peraturan Kami memerlukan bahwa -dua di antara saudara-seiman yang lebih 
tinggi akan menjamin setiap kandidat ;apakah ada diantara saudara-saudara 
yang lain yang siap untuk mendukung lamaran ini?"" lalu untuk pertama kali nya 
Pendukungnya berbicara, sambil berkata : Aku siap untuk melaksanakannya. 

" Peng-inisiasi (Inisiator) bertanya : 
Apakah Anda mempunyai fakta jika kuasa-kuasa tambahan yang dianugrahkan kepada 
mereka,mereka
 akan berguna bagi kemajuan pekerjaan Agung 
yang besar ini? 



. Dan Master Kuthumi menjawab : " kehidupan kandidat itu sekarang adalah 
singkat, tetapi ia bahkan telah mempunyai banyak kebajikan didalam daftarnya, 
dan ia sedang memulai pekerjaan Kami didunia. Juga di dalam kehidupannya di 
Yunani ia banyak melakukan penyebaran filsafatKu , dan memperbaiki keadaan 
negeri di mana ia tinggal. 

. Dan Master Yesus menambahkan : Melalui dua kehidupannya yang lalu 
memberikan pengaruh yang sangat luas, ia dengan sabar melakukan pekerjaan 
Ku, memperbaiki kesalahan dan memperkenalkan suatu cita-cita mulia ,didalam 
hidupnya sebagai seorang penguasa. Dan menyebar-luaskan pengajaran dari 
kasih dan bukan keduniawian, didalam inkarnasinya sebagai seorang biarawan, 
atas pertimbangan akan hal ini, aku siap berada disisi nya sekarang." 
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. kemudian Lord Maitreya, tersenyum kepada anak laki-laki itu,dan berkata : 
" Tubuh dari kandidat ini adalah yang termuda yang pernah dihadirkan kepada 
Kami dan merupakan suatu kehormatan diterima ke dalam PersaudaranIllahi;
apakah ada dari setiap anggota persaudaraan-Illahi kita yang masih hidup 
di dunia luar yang siap untuk memberikan dia bantuan seperti itu bagi 
kepentingan Kami dan memberikan nasehat bagi tubuh fisik muda nya yang 
mungkin masih diperlukan ? . 

"Sirius tampil ke depan dari sekelompok para murid yang berada 
dibelakangnya, dan berkata : Lord, sepanjang yang aku mampu, dan selagi aku 
tinggal didalam jangkauan dari tubuh nya, aku akan sangat gembira untuk 
melakukannya bagi dia semua yang mungkin aku lakukan". 

Kemudian" Lord Maitreya berkata: : " Apakah hatimu sudah dipenuhi dengan 
kasih sejati persahabatan untuk kandidat muda ini, sehingga kamu dapat 
memberi bimbingan seperti itu seperti yang sudah seharusnya diberikan . 

"Sirius menjawab : "ya, benar demikian. 

Lord Maitreya berbicara untuk pertama nya secara langsung kepada kandidat: 

" Apakah Anda pada gilirannya akan mencintai Persaudaraan ini, sehingga anda 
akan dibaniu olehnya sepenuh hati bilamana diperlukan . 

Dan anak muda itu menjawab : " Sungguh aku akan berbuat demikian", 
dengan sepenuh hati, karena tanpa dia, aku tidak akan bisa berada di sini." 

Lord Maitreya menundukkan kepala Nya dengan serius, dan Para Master 
depan sehingga ia berdiri di hadapan Inisiator. �

Menatap dia,kemudian Lord berkata : " Apakah Anda menginginkan untuk 
bergabung dengan Persaudaran-Illahi yang berada
dari keabadian untuk keabadian ?

Anak muda itu menjawab : " ya, aku akan berbuat demikian". Lord, jika anda 
berpikir bahwa aku cukup layak untuk melakukannya selagi tubuh ku masih 
san-; 



" Inisiator bertanya : "- Apakah Anda mengetahui tujuan dari Persaudaraan 
Illahi ini?. 
lu menjawab bahwa tujuannya adalah untuk melakukan Keinginan 
Allah dengan menyelesaikan Rencana Nya, yang berupa evolusi. 

Kemudian Lord ,berkata: "- Apakah Anda akan berjanji kepada diri anda 
untuk mengabdikan seluruh hidup dan segenap kekuatanmu dengan 
berkesinambungan pada pekerjaan ini,dan mutlak melupakan diri anda sendiri 
untuk kepentingan dunia, membuat semua hidup mu diliputi kasih,dan bahkan 
sebagaimana Ia adalah semua dari kasih itu. 

"Dan ia menjawab : " Aku akan berusaha untuk melakukannya dengan seluruh 
kemampuan ku, dengan bantuan dari Master ku". 

Apakah Anda berjanji untuk merahasiakan berbagai hal yang diberitahukan 
kepada anda untuk dirahasiakan ?". 

Dan ia berkata: "Aku berjanji". 

Pertanyaan-pertanyaan yang umum seperti pengetahuan tentang alam astral 
an dan; alam astral yang kemudian diajukan kepada kandidat itu. 

. Banyak hal mengenai alam astral ditunjukkan kepada nya dan ia harus 
menjelaskannya kepada Inisiator apa artinya dari yang mereka lihat itu. Ia harus 
bisa membedakan antara tubuh-tubuh astral dari seorang manusia yang hidup 
dengan tubuh-tubuh astral dari orang yang telah mati, antara seorang yang 
nyata dengan suatu gambaran pemikiran dari seseorang, dan antara satu Master 
tiruan dengan yang aslinya. 
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Kemudian Inisiator menunjukkan dia berbagai kasus dialam astral dan 
oagaimana ia akan mem casing kasus tersebut, dan ia 
menjawab sebaik mungkin sepanjang yang ia bisa. 

Pada Akhirnya Ia tersenyum dan berkata bahwa jawabannya adalah sangat 
memuaskan. Inisiator lalu melimpahkan suatu tugas-dengan sangat indah dan 
sangat khidmat, seperti yang dikatakan, selalu mempunyai pengaruh yang sama, 
meskipun yang dilimpahkan adalah sesuatu yang pribadi kepada kandidat itu . 

Tugas Ini menjelaskan pekerjaan dari Persaudaraan-Illahi di dalam dunia, dan 

menjadi tanggung jawab masing-masing anggota secara individu, karena 
ikut serta dalam memikul beban yang besar dari 
kedukaan dunia. 

Masing-masing harus siap untuk membantu baik melalui pelayanan ataupun 
melalui nasehat, sebagai satu Persaudaraan-Illahi,yang beraksi di bawah satu 
Hukum dan satu Pimpinan, dan masing-masing Pe?. kehormatan 
untuk menerapkan setiap pengetahuan lokal atau kemampuan 
khusus yang mungkin ia kuasai pada pengajaran di Persaudaraan-Illahi untuk 
kemajuan dari segala departemen dari "Pekerjaan besar Ulahi" dan untuk 
membantu kemajuan dari umat manusia. 



Walaupun peraturan dari Raja-surgawi itu adalah mutlak,tetapi tidak ada 
putusan penting yang diambil tanpa persetujuan bahkan dari anggota yang 
termuda dari Persaudaraan-Illahi itu. 

Masing-masing adalah merupakan suatu wakil dari Persaudaraan, di dalam 
bagian apapun juga didunia, ia mungkin ditempatkan, dan masing-masing 
berikrar untuk menjadi "perpanjangan"dari Persaudaraan-Illahi, pergi ke mana 
saja ia ditugaskan,dan bekerja dengan berbagai cara yang sekiranya diperlukan. 

. Sementara para anggota yang lebih muda secara alami akan sepenuhnya 
patuh pada para Pimpinan, mereka boleh membantu dengan pengetahuan lokal, 
dan boleh selalu memberi saran tentang semua hal yang kelihatannya bagi 
mereka memungkinkan untuk dipergunakan. Masing-Masing dari "Saudara-Illahi 
"yang tinggal di dunia harus ingat bahwa ia adalah merupakan suatu pusat dari 
kuasa Raja-surgawi yang mungkin disalurkan untuk membantu mereka yang 
memerlukannya, dan mungkin semua "saudara-Illahi yang lebih tua" boleh pada 
setiap waktu menggunakan dia sebagai suatu saluran bagi berkat Nya. 

. Oleh karena itu masing-masing "Saudara-Illahi yang lebih muda"perlu selalu 
siap untuk dipergunakan setiap saat, karena ia tidak pernah dapat mengatakan 
kapan pelayanannya diperlukan. Kehidupan"Saudara-Illahi" harus merupakan 
suatu pengabdian yang menyeluruh kepada yang lain ;ia perlu mengamati 
dengan semangat dan dengan berkelanjutan bagi setiap peluang untuk dapat 
memberikan pelayanan, dan mempersilahkan pelayanan seperti itu menjadi 
sesuatu yang paling menggembirakan. Ia harus ingat bahwa kehormatan dari 
"Persaudaraan-Illahi"itu berada di dalam tangan-tangan nya, karenanya ia harus 
melihat apakah ada kata atau tindakan darinya yang pernah membuat noda 
dalam pandangan orang-orang, atau yang menyebabkan berkurangnya pikiran 
mereka akan hal-hal yang baik. 

. Ia harus tidak boleh bertindak demikan, karena ia sudah memasuki arus-
Illahi, masa percobaan dan perjuangan itu akan berhenti untuk nya ;sebaliknya, 
ia masih harus membuat usaha-usaha yang lebih besar, sehingga ia akan 
memiliki kekuatan lebih besar bagi pikiran seperti itu. Kuasa Nya akan jauh lebih 
besar dari sebelumnya :demikian juga sama dengan tanggung jawabnya yang 
menjadi semakin lebih besar . Ia harus ingat bahwa ia bukanlah ia, satu diri 
sendiri yang terpisah, yang telah selangkah lebih maju di atas rekan-rekan nya 
yang lain;dan ia perlu bergembira bahwa melalui dia umat manusia itu sedikitnya 
sudah bangkit 
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sudah membebaskan diri mereka pada suatu lingkaran kecil dari matarantainya,
dan sejauh ini sudah masuk dengan lebih banyak kedalam tahapan 
dirinya. 

. Berkat dari "Persaudaran-Iliahi"selalu bersama dia ;tetapi berkat itu akan 
turun kepada dia di dalam ukuran yang tepat sebagaimana ia melewatkannya ke 
atas yang lain ;karena ini merupakan hukum yang kekal. Yang menjadi bagian 
dari tugas yang diberikan. 

. Sebagai suatu peringatan pribadi pada kandidat ini Inisiator menambahkan 
: " Tubuh Anda masih sangat muda untuk memikul beban suatu tanggung jawab 
yang sangat besar sebagai anugrah besar dari inisiasi ;meskipun demikian 
,dengan tubuh yang masih sangat muda ini tetap menawarkan anda satu 
peluang yang sama luar biasanya seperti kebanyakan manusia yang sudah 



pernah menerimanya. 

. Itu didapat dari karma kehidupanmu sebelumnya dengan pengorbanan diri 
;lihatlah bahwa di dalam tubuh ini, anda membuktikan diri anda pantas untuk 
diberi suatu tanggung jawab. Kami mempercayai anda dengan menunjukkan dan 
memutuskan untuk segera membukakan "pintu-pintu Ulahi", anda yang telah 
Kami pilih dengan bijaksana /ingatlah selalu kesatuan yang mutlak diantara kita 
semua yang merupakan anggota "Satu Persaudaraan-Illahi", sehingga kemuliaan 
nya tidak akan pernah menderita didalam tangan-tangan mu. 

. Dimulai sejak awal, anda boleh pergi sangat jauh di dalam inkarnasi ini 
;memanjat lereng curam, tetapi kekuatan dan kasih mu akan cukup untuk itu. 
kembangkan kebijaksanaan; belajarlah kendali sempurna atas semua sarana mu 
;kembangkan kewaspadaan diri anda, keputusan, penglihatan-jauh ;ingatlah 
bahwa Aku mengharapkan anda untuk siap untuk bertindak sebagai seorang 
letnan kepercayaan bagiKu ketika Aku datang untuk mengajar dunia Anda 
sejauh ini sudah menang oleh kelimpahan kasihmu;biarkanlah kasih itu untuk 
selalu meningkat dan bertambah kuat, dan itu akan membawa anda melalui 
tangga terakhir." kemudian Lord menengok kepada Master yang lain dan berkata 
: " Aku berpendapat kandidat ini memuaskan ;apakah semua yang hadir setuju 

untuk menerimanya kedalam persekutuan Kita?" Dan semua menjawab: "Kami 
setuju." 

. Kemudian Inisiator bangkit dari tempat duduk Nya dan berbalik; menuju ke 
arah Shamballa, dan berkata dengan suara yang keras : Sungguh Aku ini, O 
Tuhan dari kehidupan dan Terang dan kemuliaan, di dalam Nama Mu dan untuk 
Mu ?". Dan Di Atas kepala Nya lalu timbul kilatan cahaya dari bintang kemilau, 
yang menyampaikan tanda persetujuan dari Raja-surgawi, dan kemudian semua 
yang hadir bersembah-sujud sampai menyentuh tanah di hadapan Nya, 
sementara musik dari para malaikat berbunyi keras dalam suatu kejayaan yang 
meledak-ledak seperti bunyi musik beberapa marching-band dari sebuah 
kerajaan yang besar. 

. Dan dalam keadaan ini ketegangan dari kandidat bertambah, dibimbing oleh 
dua orang Master, dan berlutut Di hadapanNya yang Mewakili " Dia yang 
satu"(The One) dimana Dia seorang diri dapat mengabulkan permohanan untuk 
memasuki Persaudaraan-Illahi. Suatu berkas garis cahaya yang menyilaukan, 
laksana kilatan petir yang diam tidak bergerak, memperluas cahaya dari Bintang 
tersebut kepusat hati dari Inisiator. Di bawah pengaruh kemagnetan yang luar 
biasa itu, Bintang perak kecil dari kesadaran yang terwakili; Monad dari kandidat 
mengembang ke luar dengan kemilau-cahaya cemerlang sehingga memenuhi 
badan kausalnya, 
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dan pada saat yang luar biasa itu. Monad dan ego itu adalah satu, bahkan pada 
suatu waktu mereka akan bersatu untuk selamanya ketika "Pencapaian 
kudus"(Adeptship) dicapai. 

"Maha Guru Agung dunia"(The World Teacher) menempatkan tangan-tangan 
Nya diatas kepala dari kandidat, dan, memanggil dia dengan nama yang 
sebenarnya, berkata : " Atas Nama" Dia" Inisiator yang Tunggal ", yang 



bintangnya berkilauan-kilauan di atas kami, Aku menerima anda ke dalam 
"Persaudaran Illahi"dari kehidupan yang Kekal-abadi. lihatlah bahwa anda 
memang layak dan merupakan anggota yang bermanfaat darinya. Anda kini 
telah selamat untuk selama-lamanya,anda telah memasuki arus-Illahi; anda 
dengan segera dapat menjangkau pantai-Illahi yang lebih lanjut. 

. Musik dari para malaikat berkumandang diatas "suatu samudra manis yang 
besar" dengan bunyi yang bernada riang-gembira, dan sepertinya akan 
memenuhi angkasa dengan kekuatan dan kegembiraan. 

. Inisiator dan kandidat yang sedang berlutut serta Para Pengusulnya hampir 
seluruhnya diselubungi oleh warna-warni terindah, yang membawa berkat dari 
Bodhisattva dan Mahachohan didalam alunan musik mereka, dan warna terang 
keemasan yang elok dari 'bunga' manusia bumi,dari Gautama, Buddha yang 
Maha Agung, yang melayangkan berkat kepada mereka , karena seorang anak 
yang lain dari manusia telah memasuki Jalan Agung. 

. Bintang Perak terlihat sebentar untuk mengembang dan meliputi Inisitor dan 
Saudara-Illahi yang baru dalam kemuliaan yang menyilaukan, lalu ketika mereka 
tampil ke depan dari kemuliaan itu Jubah dari murid baru itu sudah tidak lagi 
berupa kain linen,tetapi merupakan sutera putih , seperti mereka yang berasal 
dari Inisiasi lain. 

. Gambaran-hidup yang dibuat Inisiator membuat Tubuh kausalNya sendiri 
menjadi bercahaya,dan dari tubuh inisiasi baru itu juga menanggapinya dengan 
mengeluarkan cahaya , yang indah memikat,bersinar dengan Cahaya keemasan 
dan cahaya warna hijau , dan Monad secara normal muncul tetapi sebagai suatu 
kerlip cahaya di dalam atom yang permanen dari tubuh kausal, kemudian 
bersinar dengan gilang gemilang, sehingga inti-atom(nucleus) yang cemerlang 
tersebut mengembang ke luar dan menempati keseluruhan lingkaran oval dari 
atom tersebut. 

. Monad dikesempatan ini mengidentifikasi dirinya dari waktu dengan belahan 
dirinya yang adalah merupakan ego, dan itu adalah ia (ego) yang memberikan 
janji-janji. Pengaruh pada tubuh astral juga adalah hal yang paling menarik 
;suatu ayunan ritmik yang besar diberikan pada tubuh astral, tanpa mengganggu 
stabilitas keseimbangannya, sehingga sejak itu mampu untuk merasa dengan 
ketajaman yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, tanpa digoncangkan 
dari dasar kepunyaannya, atau lepas dari kendali pemiliknya. 

. Inisiator mengatur ayunan itu, meniru Getaran nya sendiri di dalam tubuh 
astral dari murid baru itu, dan diwaktu yang sama menstabilkannya, sehingga 
tidak ada goncangan, tidak ada gangguan, tetapi suatu peningkatan tenaga 
getaran yang besar sekali. 

. Ketika semua ini telah selesai, Inisiator memberikan kunci ilmu pengetahuan 
kepada saudara-illahi yang baru, dan memberi instruksi kepada dia, bagaimana 
caranya agar ia bisa mengenali dengan jelas secara astral dari setiap anggota 
Persaudaraan-Illahi ,yang tidak dikenali secara pribadi olehnya . Ia menunjuk ke 
beberapa orang murid yang lebih tua dari Guru- Agung itu untuk mengenalinya 
secepat yang ia bisa untuk kepentingan latihan-latihan dialam buddhi. Dan 
upacara besar itu diakhiri dengan berkat kepada Inisiasi baru oleh sekelompok 
grup dari "saudara-saudara illahi". 
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. Saudara-Illahi yang baru pada gilirannya kemudian memberikan berkat 
"Persaudaran-Illahi" itu kepada dunia, pemanfaatan kuasa baru dan perkasa itu 
untuk pertama kalinya dianugrahkan atas dunia. Penggunaan pertama kalinya 
kuasa baru dan yang mempunyai kekuatan luar biasa yang telah dianugrahkan 
kepadanya. 

. Sebagaimana berkatnya menyebar melalui dunia,menambahkan hidup baru 
pada segalanya, memberikan pada masing-masing suatu kekuatan yang sedikit 
lebih, suatu keindahan yang sedikit lebih, suatu bisikan yang beraneka-macam 
mengisi angkasa, bisikan yang tak terbilang itu mewujudkan diri mereka ke 
dalam suatu nyanyian dari kegembiraan dan rasa terima kasih yang mendalam. 

. Kekuatan lain untuk kebaikan sudah dihadirkan, dan alam, dengan 
sekelilingnya yang sedang menderita akan bergembira, ketika satu dari mereka 

memasuki "Persaudaraan-Illahi" yang pada akhirnya akan melepaskan dia dari 
penderitaan. 

, Karena kehidupan didunia adalah merupakan Satu-kehidupan, dan ketika 
kemajuan nyata dibuat oleh setiap kesatuan, semua alam ikut mengambil 
bagian dari nya yang kita dengan 
menyebutkannya sebagai hal yang tak bernyawa. 

. Dan pada akhir dari upacara yang luar biasa ini, para Guru Agung berkumpul 
mengelilingi Saudara-Illahi yang baru dan memberinya selamat dengan tulus 
sementara Bintang yang mnyilaukan(Blazing Star) telah menghilang. 

. Di malam yang berikutnya aku mempunyai tugas untuk menghadirkan murid 
baru Kepada"Sanat Kumara"(Lord of the World/Raja Surgawi). Hal ini tentu saja 
menjadi suatu kehormatan yang sangat tidak biasa, dan bagaimanapun juga 
tidak merupakan suatu bagian dari upacara Inisiasi yang pertama. Itu secara 
umum disertakan pada inisiasi yang Ketiga. Kita berkunjung ke-Shamballa di 
waktu yang ditetapkan, dan diterima di dalam aula yang besar seperti biasanya. 
Kita melihat Raja-Surgawi (Sanat Kumara) sedang mengadakan percakapan 
dengan Yang Dimuliakan Dunia Buddha Gautama dan Yang Terberkati Maitreya. 

. Terakhir hadir murid baru itu menuju Raja Surgawi, sebagai saudara-Illahi 
yang paling muda, "Bintang Kasih yang selalu Bersinar"(the Ever Glowing Love 
Star), dan ,Sanat Kumara tersenyum dengan penuh keramahan kepada pemuda 
itu yang tengah berlutut Di Hadapannya. Murid baru itu merapatkan tangantangannya 
dengan sikap anjali memberi salam seperti adat orang timur dan 
Raja-Surgawi menjulurkan tangan kananNya serta mengenggamnya kemudian 
berkata kepadanya: Kamu sudah melakukannya dengan baik, anak ku, dan aku 
berkenan denganmu; Aku sudah memanggilmu kehadapanKu sebelum Aku 
bersabda. Terus-kan dan lakukanlah secara lebih baik lagi, karena aku 
mengharapkanmu untuk berperan dalam suatu bagian yang besar di masa yang 
akan datang dari sub-ras baru ku. Bintang -Ku selalu bersinar diatas mu dengan 
nyata beberapa jam yang lalu , ingatlah Ia akan selalu menaungimu,seperti 
pada kenyataannya,meski kamu tidak bisa melihatnya dan dimana ia bersinar 
disanalah ada kemurnian dan ke lian. Kemudian" Yang Dimuliakan 
Dunia" Buddha, meletakkan tangan Nya atas kepala murid baru itu, berkata: 
Aku juga ingin memberikan berkatKu kepadamu dan ucapan selamatKu;karena 
aku berpikir kemajuanmu yang cepat sekarang ini adalah datang dari suatu 

kesungguhan,dan bahwa di masa yang akan datang Aku akan menyambut anda 
sebagai seorang "Saudara illahi dari Misteri kemuliaan"(Brother of Glorious 



Mystery), seorang anggota dari Dinasti Spiritual yang melaluinya cahaya akan 
datang kepada seluruh dunia. 

. Ke-Tiga Kumaras yang berada dibelakangnya juga tersenyum kepada anak 
muda yang sedang berlutut tanpa kata-kata itu,tetapi bergemerlap dengan kasih 
dan cinta sejati.Raja Surgawi mengangkat tanganNya didalam pemberkatan 
sementara kita bersujud,dan kemudian kita mengundurkan diri. 
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. Waktu dari upacara Inisiasi ini bervariasi tergantung pada beberapa 
pertimbangan dari luasnya pemahaman kandidat yang dibawaNya.Beberapa 
tradisi memerlukan waktu sampai tiga hari tiga malam, tetapi sering juga selesai 
dalam waktu yang jauh lebih singkat. 

. Satu di mana aku yang mempresentasikannya membutuhkan waktu dua 
malam satu hari dari pengasingan diri,dan yang lain dipadatkan kedalam satu 
malam, tetapi banyak yang dimasukkan dengan waktu penyelesaian seperti yang 
belakangan oleh para murid Master yang lebih tinggi. 

. Sebagian dari upacara Inisiasi kuno membutuhkan waktu yang begitu lama 
karena kandidat-kandidat itu harus belajar dalam pekerjaan dialam astral, dan 
dalam pengalaman-pengalaman alam buddhi juga yang harus disadari, dalam 
sejumlah pengembangan tertentu dari sarana alam buddhi , yang diperlukan 
bagi inisiasi, sebagai suatu pelajaran yang harus diberikan pada tingkatan itu , 
jika tidak, tidak mungkin bisa dipahami. 

. Kebanyakan Theosophists telah melakukan pekerjaan alam astral, dan 
sudah belajar mengenai detil dari dunia alam astral, banyak diantaranya yang 
harus diajarkan sekarang, jika itu belum diketahui. Tetapi jika Inisiatori 
mengetahui bahwa kandidat itu telah mempunyai beberapa pengembangan 
alam buddhi,hal itu diserahkan kepada para murid yang lebih tua selama 
beberapa waktu untuk membawa kandidat-kandidat itu pada pengalamanpengalaman 
alam Buddhi di malam yang berikutnya, atau waktu kapan saja 
yang bisa diatur. 

. Upacara inisiasi yang sebenarnya membutuhkan waktu kurang dari enam 
jam, tetapi sejumlah waktu tertentu diberikan kepada kandidat-kandidat,baik 
pada saat yang sebelumnya atau sesudahnya. Para Master selalu mengucapkan 
selamat kepada kandidat-kandidat setelah Iniisiasi berlansung, dan masingmasing 
mengucapkan beberapa kata dengan ramah . 

. Mereka mengambil peluang pertemuan seperti itu untuk memberikan pesan 
tertentu kepada para murid Mereka ;dan secara umum itu adalah merupakan 
suatu saat yang memberikan kegembiraan besar, demikian juga bagi semua 
anggota yang lebih muda. Ini merupakan sebuah kemenangan bagi semua 
ketika murid baru yang lain telah diakui, ketika seorang manusia lagi telah 
diselamatkan untuk selama-lamanya. 

. Kita telah mengatakan tentang kedekatan hubungan diantara satu murid 
yang diterima dengan Masternya ;sepanjang waktu keakraban ini dengan 
mantap bertumbuh, dan itu biasanya terjadi ketika murid itu sedang mendekati 



pintu gerbang Inisiasi, Master mempertimbangkan bahwa waktunya telah masak 
bagi Dia untuk menarik murid ke dalam suatu perserikatan yang lebih dalam. Ia 
yang kemudian disebut "Anak" dari Master, dan mata rantainya sedemikian rupa 
sehingga tidak hanya pikiran yang lebih rendah tetapi juga ego di dalam tubuh 
kausal dari murid itu terbungkus di dalam Orang Kudus nya itu, dan yang 
belakangan tidak bisa lagi menarik suatu selubung untuk menutup simurid. 

. Ada suatu acuan yang indah pada status dari perserikatan yang terdekat ini 
didalam buku "in Light on the Path", di mana disitu tertulis: "'DamaiKu,aku 
berikan bagimu" hanya dapat dikatakan oleh Master itu kepada para murid 
terkasihNya yang adalah seperti diri-Nya sendiri." Dengan demikian , mereka ini 
yang mempunyai kehormatan yang tak ternilai itu mampu untuk menyampaikan 
damai kepada yang lain dengan sepenuhnya. Setiap murid dari Master yang 
diterima 
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mempunyai hak dan tugas untuk memberkati didalam Nama Nya, sehingga suatu 
pencurahan kuasa dari Master itu pasti akan mengikuti usaha nya untuk 

melakukan hal tersebut. Terutama ia perlu memberi berkat secara mental 
bilamana ia memasuki suatu rumah : "semoga berkat dari Master akan 
tercurahkan pada rumah ini dan semua penghuninya. 

.Tetapi Anak dari Master itu dapat memberikan sentuhan yang sangat 
familier dari kehadiran Nya, sesuatu yang lebih penuh dan sesuatu damai yang 
lebih besar. Dan ia yang merupakan suatu Anak dari Master akan dengan segera 
merupakan suatu anggota dari Great White Brotherhood juga ;dan itu, seperti 
yang kita telah katakan, memberi kuasa untuk dan menggunakan satu berkat 
yang lebih besar lagi, walaupun kedua-duanya adalah sama, tetapi masingmasing 
berada dalam beberapa tempat nya. 

.Aku ingat dengan baik ketika memberi masing-masing berkat ini dengan 
waktu yang berbeda kepada suatu kelompok besar malaikat dari lingkungan 
sekitar, dimana aku mempunyai kehormatan untuk berkenalan dengan baik. 
Lewat dekat dari wilayah-wilayah nya di sebuah Komunitas khusus, aku 
memberinya sekali waktu suatu sambutan berkat yang penuh dari Masterku dan 
adalah begitu indahnya untuk melihat cara yang ditempuh oleh malaikat itu 
dalam menerima nya, membungkuk dengan sangat mendalam dan menunjukan 
penghargaan nya oleh suatu cahaya lembut yang menyenangkan dari kekudusan 
dan pengabdianNya yang paling menyeluruh. 

. Dihari berikutnya dalam keadaan yang serupa, aku memberinya berkat 
persaudaran-Illahi, dan dengan seketika setiap daya dari kelompok malaikat 
yang besar itu tersiar ke luar di dalam tanggapannya yang gembira, dan 
keseluruhan dari wilayah nya seakan-akan menyala. Hal itu seolah-olah seorang 
prajurit yang telah mendapat perhatian, seolah-olah segalanya, tidak hanya di 
dalam dirinya tetapi juga didalam semua dari beribu-ribu mahkluk-mahkluk kecil 
yang bekerja dibawahnya tiba-tiba kehidupannya diangkat kepada daya yang 
paling tinggi. 

. Semua alam dengan seketika meresponnya. Anda lihat. Masterku itu, begitu 
tinggi sekali penghormatan yang diberikan bagiNya,meski bukanlah merupakan 
Masternya, tetapi Raja ku adalah Raja nya, karena hanya ada Dia yang Satu 
(The One). Pertanyaan seperti bagaimanakah seorang manusia yang sedang 



mendekati kelayakan untuk di-Inisiasi, melibatkan tiga himpunan pertimbangan 
yang terpisah dan semua tergantung satu dengan yang lainnya. Pertama 
apakah ia cukup mempunyai sejumlah kwalifikasi-kwalifikasi yang diperlukan 
,seperti yang dikatakan dibuku "At the Feet of the Master",dan itu berarti bahwa 
ia harus mempunyai semua kwalifikasi minimun darinya dan beberapa darinya 
harus sangat lebih dari sekedar minimun. 

. Untuk mengilustrasikan pemikiran ini sesaat dengan metoda yang diadopsi 
di dalam memberi nilai dokumen pada pengujian-pengujian tertentu.Hal Itu 
ditentukan sebelumnya oleh team penguji bahwa tidak ada seorang kandidatpun 
yang akan lulus jika nilainya dibawah nilai minimum tertentu dari setiap subjek 
tetapi prosentase dari setiap subjek adalah sangat rendah katakanlah dua puluh 
lima persen,setiap orang yang gagal mencapai nilai dua puluh lima persen dari 
setiap subjek tidak akan lulus,meskipun seseorang mencapai nilai persis dua 
puluh lima persen dari setiap subjek tidak akan berhasil,karena tidak hanya nilai 
minimum dari setiap subjek berbeda,tetapi juga ada nilai minimum 
total,katakanlah empat puluh persen. 

. Karena itu seseorang yang tidak mencapai nilai minimum dua puluh lima 
atau tiga puluh persen dari satu atau dua dari subjek itu harus mencapai nilai 
yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya dalam beberapa subjek yang lain, 
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untuk mencapai rata-rata yang diperlukan. Ini adalah metoda yang dengan 
tepat diadopsi di dalam okultisme ;harus ada suatu jumlah yang tertentu dari 
tiap kwalifikasi-kwalifikasi ini dipunyai oleh kandidat yang sukses, jadi ia harus 

mempunyai beberapa diantaranya yang telah sangat berkembang. 

. Seorang kandidat tidak bisa berhasil jika ia sama sekali kurang dalam 
prosentasi tertentu yang harus ia capai dalam setiap subjeknya ;namun jika 
perbedaan itu sedikit sekali dari yang seharusnya, suatu luapan dari kasih 
mungkin diterima sebagai tebusannya. Yang kedua, ego harus telah sangat 
terlatih disarana yang lebih rendah nya sehingga ia dapat berfungsi dengan 
sempurna melaluinya ketika ia ingin melakukannya; ia harus telah dapat 
memfungsikan apa yang di dalam literatur Theosofi kita yang terdahulu disebut 
persatuan dari sarana yang lebih rendah dengan sarana yang lebih tinggi 

Dan yang ke tiga, ia harus cukup kuat untuk menahan ketegangan besar yang 
dilibatkan, yang bahkan dapat meluas kepada tubuh fisik. 

. Menyangkut tingkat kemajuan di mana ia akan di-Inisiasi, disitu ada ruangan 
yang sangat besar untuk berbagai keperluan. Adalah merupakan suatu 
kekeliruan untuk mengira bahwa semua Inisiasi sama di dalam 
pengembangannya, sama seperti itu adalah tidak bijak untuk berasumsi bahwa 
semua orang yang sudah mengambil titel master dari berbagai seni (master of 
arts) adalah sama pengetahuannya. 

. Dan adalah sangat mungkin bahwa seorang manusia mungkin telah 
melakukannya dengan amat baik dalam sekian banyak dari kualitas yang 
diperlukan, dan adalah jauh diatas jumlah minimum yang diperlukan secara 
keseluruhan , namun juga ada bagian yang kekurangan secara serius dan 
dibawah standar minimum dalam satu subjek, tentu saja, adalah perlu bagi dia 
menunggu hingga ia mempunyai standar minimum disubjek yang kekurangan 



tersebut, dan tidak diragukan sementara ia sedang berusaha memperoleh nilai 
minimum dari subjek yang kekurangan, ia dapat mengembangkan bagian lainnya 
lebih lanjut. Itulah sebabnya telah menjadi jelas sementara ada pencapaian 
tertentu yang diperlukan bagi inisiasi,beberapa dari mereka yang dihadirkan 
untuk inisiasi mungkin telah menguasai jauh lebih banyak dibeberapa jurusan. 

. Kita melihat, juga, bahwa di sana dimungkinkan berbagai pertimbangan 
dalam jarak diantara para Inisiasi.seseorang yang sekarang telah mengambil 
Inisiasi pertama,mungkin kurang pada pertimbangan untuk kwalifikasi Inisiasi 
yang kedua,karena itu baginya jarak antara Inisiasi pertama dan Inisiasi yang 
kedua mungkin sekali jaraknya tidak pendek 

. Dengan kata lain,seorang kandidat yang hanya mempunyai kekuatan yang 
pas-pasan di semua bagian yang memungkinkan dia lolos ke inisiasi 
pertama,harus perlahan-lahan mengembangkan didalam dirinya semua 
kecakapan dan pengetahuan tambahan yang diperlukan untuk Inisiasi yang 
kedua,walaupun mungkin waktunya akan lama. Kita sekarang sudah memasuki 
suatu periode di dalam sejarah dunia di mana kemajuan evolusi disemua 
tingkatan dapat sangat cepat, karena dekatnya kedatangan MAHA Guru Agung 
Dunia (The World-Teacher) yang telah menyiapkan ikatan yang sangat kuat dari 
pikiran dan perasaan mengenai hal-hal rohani. 

. Semuanya sedang berada didalam arah dari kemajuan rohani, dan 
seseorang yang sekarang berikhtiar sepanjang garis kerohanian akan 
menemukan dirinya"berenang "dengan arus dan kemajuan yang cepat.ini tidak 
hanya menunjukan kepada arus dari pikiran dan perasaan umat manusia 
saja,yang pada kenyataanya pikiran manusia hanyalah merupakan bagian yang 
sangat kecil dari suatu lautan yang luas. 
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. Manusia-manusia didunia yang mengetahui sesuatu dengan pasti tentang 
dekatnya akan kedatanganNya adalah hanya merupakan sebuah minoritas.tetapi 
apa yang terbanyak dari mereka yang dapat merasakannya adalah pikiran dan 
perasaan dari kekuatan luar biasa dari para malaikat-malaikat yang mengetahui 
tentang RencanaNya, dan sedang berusaha dalam cara apapun untuk membantu 
nya. 

. Kemajuan yang cepat seperti itu, bagaimanapun, sesuatu yang sangat 
menegangkan bagi beberapa kandidat yang cukup menyadarinya, murid-murid 
kerohanian yang mengajukan dirinya gagasan untuk mempercepat 
pengembangannya jika ingin berhasil haruslah ingat bahwa salah satu 
keperluan-keperluan itu adalah kesehatan fisik yang baik. 

. Ia yang mengharapkan untuk membuat kemajuan-rohani dalam satu masa 
kehidupan saja,yang bila dalam keadaan biasa akan memakan waktu diatas 
dua puluh atau lebih dari masa kehidupan, dan bila suatu jumlah(nilai) yang 
harus dilaksanakan adalah telah sama dengan keadaan dimana tanpa 
pengurangan apapun juga dalam standar dari persyaratan-persyaratan untuk 
Inisiasi, sehingga menjadi jelas bahwa ia harus bekerja disemua sarananya 
dengan sangat lebih keras lagi,jika ia ingin berhasil. 

. Itu adalah mungkin di sarana fisik untuk memperpendek periode studi yang 
biasanya ditugaskan kepada setiap penguji; tetapi seorang manusia hanya dapat 
melakukan nya dengan memberikan suatu perhatian yang jauh lebih besar atas 
otak nya, perhatian nya, penglihatan nya, daya tahannya; dan kita semua 



mengetahui bagaimana mudahnya menjadi bahaya bagi dia dengan membuat 
ketegangan akan dirinya di dalam setiap keadaan ke arah ini, dengan demikian 
secara serius akan merugikan kesehatan fisik nya. 

. Kondisi-kondisi yang serupa hadir atas usaha-usaha itu untuk mempercepat 
evolusi rohani ;itu bisa dilakukan, dan itu telah dilaksanakan, dan adalah sesuatu 

yang sangat bagus bagi setiap manusia untuk melakukannya, selalu dengan 
ketentuan ini, bahwa ia harus mengamati dengan sangat berhati-hati terhadap 
ketegangan yang berlebihan, jika perlu ia harus menunda dahulu pengembangan 
nya . 

. Adalah tidak cukup mempunyai kesehatan fisik hanya diawal usahanya saja; 
juga perlu dipertahankannya sampai akhir, karena kemajuan itu sendiri adalah 
bermakna bila telah mencapai suatu tahap-akhir, dan kita berusaha untuk 
mengembangkan diri kita sendiri bukan untuk menjadi bijaksana dan besar, 
tetapi bahwa kita mungkin mempunyai kuasa dan pengetahuan untuk bekerja 
bagi kemanusiaan dengan memberi pengaruh yang terbaik. 

. Kita jangan pernah melupakan bahwa okultisme itu di atas semua 
pendewaan dan diluar dari biasanya.Sampai sekarang, kecuali sangat jarang, 
orang-orang boleh diinisiasi hanya setelah badan fisik mereka telah matang 
usianya, dan setelah mereka sudah membuktikan dengan aktivitas hidup dan 
hati mereka yang diserahkan kepada pekerjaan dari Logos. 

. Selama beberapa tahun yang terakhir, bagaimanapun, ego-ego tertentu 
dalam tubuh-tubuh yang masih muda telah diberi kehormatan untuk Inisiasi, dan 
kita memahami bahwa ini sudah dilaksanakan agar supaya ketika "Yang 
Diberkati"(The Lord) datang Ia boleh menemukan suatu regu dari para pekerja 
muda yang siap untuk melayaninya. Di kedatangan Nya, Guru Agung Dunia(The 
World-Teacher) itu akan menggunakan kesadaran yang menakjubkan dari 
Persaudaraan Illahi(Brotherhood), dan semakin banyak penolong-penolong di 
dalam tubuh-tubuh fisik yang dapat mengelilingi Nya di setiap tempat yang 
ditentukan,sehingga semakin banyak pekerjaan Nya dimudahkan. Ia dapat 
menggunakan pelayanan dari setiap orang biasa didunia untuk memperluas 
kapasitas orang tersebut. 
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. tetapi orang yang telah menjadi seorang murid yang diterima Master jauh 
lebih berguna bagi Nya di dalam banyak hal dibandingkan dengan yang bisa 
dilakukan orang didunia ;dan penggunaan yang lebih besar dengan hampir tidak 

terbatas adalah orang yang telah melewati pintu gerbang Inisiasi dan telah 
membangkitkan semua hubungan yang saling mengikat dari para anggota 
Persaudaraan Illahi(Brotherhood). 

. Adalah selalu ego yang diinisiasi;usia dari tubuh fisik yang secara kebetulan 
"menjadi diri-sendiri" pada inisiasi itu hanya mempunyai sedikit pengaruh atas 
kasus tersebut. Di dalam semua kasus ketika orang-orang muda yang telah 
diinisiasi, para anggota yang lebih tua dari Persaudaraan Illahi yang tinggal 
dekat 
dengan mereka, atau yang tetap berhubungan dengan mereka di tubuh fisik, 



sudah menjamin untuk membantu dan memandu mereka. Ini adalah diperlukan, 
karena tanggung jawab besar yang dibawa oleh seorang inisiasi, beserta 
perluasan dari kesadaran dan penambahan kemampuan dan kuasanya. 

. Suatu tindakan yang salah atau suatu perbuatan salah pada bagian dari 
seorang Inisiasi akan melibatkan konsekuensi-konsekuensi karma yang lebih 
besar dibanding suatu tindakan serupa pada orang yang bukan anggota 
Persaudaraan Illahi. Oleh karena itu barangkali ada baiknya di sini untuk 
memberikan beberapa arahan pada anggota yang lebih muda ini. Masing-masing 
harus selalu ingat bahwa ia diinisiasi karena, di dalam hidupnya yang 
lampau dan barangkali pada saat ini, ia sudah membantu dunia ini pada suatu 
tingkat persyaratan yang tertentu, dan yang berharap agar ia akan melanjutkan 
di-jalan agung tersebut dan menjadi satu saluran yang lebih besar untuk 
Kehidupan dari Logos. 

. Itu adalah karena kemungkinan kegunaannya yang ditingkatkan pada saat ia 
diakui sebagai seorang Inisiasi,dan ikrar yang ia nyatakan dalam upacara inisiasi, 

tidak hanya sebagai ego tetapi sebagai Monad, bahwa ia akan membuat nya 
menjadi pekerjaan seumur hidup nya untuk menuangkan dirinya di dalam 
pemberkatan, bahkan ketika Logos itu secara berkesinambungan mengalirkan 
Kasih-Nya . 

. Oleh karena itu Ia harus setiap hari dan jam mengingat-ingat ikrar ini 
dipikirannya dan mengabdikan semua kepadanya, karma dari masa lampaunya 
memberi dia berbagai karakteristik-karakteristik dan dorongan-dorongan pribadi; 
ia harus berhati-hati agar pengaruh ini tidak membawa dia untuk berpikir 
tentang dirinya maupun tentang kesejahteraannya sendiri, dibanding dengan Diri 
yang lebih luhur dan dengan kesejahteraan dunia. 

. Sebelum ia dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar yang menanti 
dia,seorang Inisiasi muda sering kali harus mempersiapkan dirinya dengan suatu 
pelatihan biasa disuatu kursus(college ) dan di Universitas. Didalam keadaan 

tersebut ia akan bercampur dengan situasi dari berbagai aktivitas yang sangat 
sibuk dan berbagai minat terhadap kepentingan pribadi. 

. Kehidupannya dikelilingi dengan banyak godaan, dan dengan adanya saat-saat 
untuk membuat dia melupakan ikrar nya kepada Persaudaraan Illahi. 
Melalui keadaan itu semua ia harus mempunyai suatu sikap yang tergambar 
jelas, bahwa ia sudah melepaskan ikatan keduniawiannya dengan bantuan dari 
Persaudaraan Illahi. Di kehidupan dunia pada setiap kesempatan, apakah dalam 
studi, rekreasi atau hiburan, ia harus dengan pasti memegang pikirannya seperti 
ini: "apakah yang aku sedang kerjakan akan membuatku sebagai kelengkapan 
yang lebih baik bagi pekerjaan Master ,atau sebagai saluran yang lebih baik 
untuk menyebarkan kasih dan kebahagiaan?". 
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. Ia harus selalu ingat bahwa Persaudaran-Iilahi yang pertama akan menuntut 
terhadap pelayanan nya, dan jangan pernah menempatkan dirinya dari setiap 
posisi yang membuatnya menjadi mustahil untuk memenuhi tugas tersebut. 

. Itu tidak dimaksudkan bahwa ia perlu hidup seperti seorang pertapa ;tetapi 
jika ia menjalani kehidupan bermasyarakat itu akan memberinya pertumbuhan 



yang ia perlukan,dan ia harus mengamati sepanjang waktu untuk melihat apakah 
yang dia perbuat menjadikannya suatu saluran yang lebih bagi Logos. 
Selanjutnya bagi dia dari setiap pengalaman yang didapat, bagaimanapun 
menyenangkan dan tidak berbahaya, tetapi tidak bisa membuat dia menjadi 
suatu saluran yang penuh bagi Logos, atau tidak bisa memberikan satu peluang 
untuk pelayanan, adalah tidak bernilai bagi dia, dan sangat banyak 
memboroskan waktu. 

. Ia harus mencoba untuk mengambil kesempatan dari setiap peluang yang ia 
lihat untuk membantu , dan untuk belajar mengenai hal-hal yang akan membuat 
dia menjadi berguna. Ketika seorang murid mengambil langkah yang besar 
dengan masuk kedalam inisiasi dan menjadi seorang anggota persaudaraan 
Illahi, ia juga menjadi,mempunyai perasaan dan pengertian yang lebih besar dan 

lurnnya,dan merupakan saudara dari setiap 
sesama manusia. 

. Hal ini tidak berarti bahwa ia harus mengarahkan hidup mereka, dan 

untuk memandu mereka dengan kritikan, bukanlah tujuannya nya 
dalam hidup untuk mengeritik seseorang tetapi untuk memberi semangat ,tetapi 
jika ia melihat adanya alasan untuk membuat setiap saran, ia harus melakukan 
itu dengan kepedulian dan dengan kehormatan yang sangat besar. 

. Dunia itu tidak melihat para anggota yang lebih tinggi dari persaudaraan 
Ulahi ;oleh karena itu itu ada kecenderungan untuk menilai organisasi itu dari 
para anggota yunior yang datang dengan peraturan-peraturannya. Itulah yang 
yang dimaksud oleh komentar di dalam penerimaan seorang Inisiasi bahwa 
murid baru itu didalam tangan-tangannya memegang kehormatan dari 
Persaudaraan Illahi. Adalah tugas nya untuk mengalirkan kasih dan berkat, 

: sehingga setiap tempat di mana ia secara kebetulan berada menjadi lebih 
berbahagia ,oleh karena itu Ia harus dengan mantap memperhatikan keluar 
(dunia). 

. Untuk selanjutnya ia harus tidak mempersoalkan apa penilaian dunia 
terhadap tindakan-tindakan nya, tetapi hanya terhadap penilaian apa yang
diberikan oleh Persaudaraan Illahi. Apakah ia adalah populer atau tidak populer 
dengan hal-hal dunia sama sekali tidak perlu dipersoalkan, jika di seluruh 
perilaku nya ia tetap setia terhadap cita-cita yang telah ditetapkan kepadanya 
.Beberapa anggota yang senior dari Persaudaraan Illahi itu diperbolehkan, jika 

. dia setiap saat, di mana saja ;ia secara kebetulan
sedang berada: dan kadang-kadang kesadarannya sendiri tidak mengetahui
bahwa dirinya sedang dipergunakan oleh seniornya;tetapi ia menjadi tidak bisa 
digunakan jika, pada saat ketika ia sedang dibutuhkan, ia ditemukan sedang 
merenungkan persoalannya sendiri dan memikirkan kedalam dirinya sendiri, 
bukan keluar kepada dunia. 

. Dan kebutuhan yang terutama untuk dia adalah pembangunan karakter, 
sehingga, ketika Masternya melihat dia, akan melihatnya sedang memikirkan 
kesejahteraan dunia, dan bukannya memikirkan apakah dunia itu akan 
memberikan dia kebahagiaan atau kesengsaraan. 
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EGO (Diri Miliku Sendiri)

 

. Agar langkah-langkah yang lebih lanjut di Jalan Agung itu bisa dengan jelas 
dipahami, perlu pada posisi ini untuk mempertimbangkan ego, dan cara yang 
ditempuh untuk membangkitkan dan mengusahakan kuasa-kuasa nya agar 
kepribadian bisa selaras dengan dirinya sendiri, dan untuk menjangkau sampai 
kelevel alam buddhi dan menyadari persatuannya dengan semua yang hidup. 

. Didalam buku "Man Visible and Invisible" dan 'The Christian Creed", aku 
menerbitkan suatu diagram yang menggambarkan Tiga Pencurahan dari Hidup 
Ketuhanan (Divine Life) di dalam rencana evolusi kita .Di puncak dari diagram 

ada tiga lingkaran yang merupakan simbolisasi dari Tiga Aspek dari Logos, Tiga 
personal dari Tritunggal yang diberkati (the Blessed Trinity) dan dari masing-
masingnya
turun satu baris kebawah, melintas pada sudut 90 derajat garis mendatar yang 
menandakan tujuh alam dasar . dari lingkaran yang terbawah (Ketiga Aspek ) yang 
digambar lurus sepanjang

 pertengahan diagram,bertambah lebih gelap dan 
lebih berat karena menurun kebawah, mengungkapkan bagaimana Roh Kudus 
menghidupkan materi dari berbagai alam,pertama dibangun atom-atom mereka 
masing-masing, dan lalu atom-atom berkumpul menjadi satu kedalam unsur-unsur(
elements), 

. Didalam materi begitu dihidupkan Pencurahan yang kedua turun dari 
lingkaran yang menggambarkan Allah Anak (God the Son), dan Hidup Ketuhanan 
dimana pencurahan itu menarik materi bersama-sama kedalam wujud-wujud
yang dapat ditinggali, dan kemudian menjelma menjadi tubuh-tubuh atau sarana untuk 
dirinya

 sendiri. Pada tingkat jrial yang terendah , kehidupan itu 
termasuk kedalam kerajaan yang mineral, dan dengan berevolusi perlahan-lahan 
menjadi cukup pasti untuk memasuki kerajaan tumbuh-tumbuhan, dan kemudian 
dunia binatang. 

. Ketika itu sudah bangkit kepada tingkatan yang paling tinggi dari dunia 
binatang suatu perubahan yang sangat luar biasa sedang berlangsung, dan satu 
faktor yang sama sekali baru diperkenalkan -dari Pencurahan Yang Ketiga, yang 
datang dari lingkaran yang teratas. Pertama-tama Aspek dari Logos, biasanya 
disebut" Allah Bapa."(God the Father) Bahwa kekuatan yang sampai sekarang 

telah dijiwai didalam gilirannya sekarang menjadi ,sebuah jiwa,dan kekuatan 
baru Dari Pribadi pertama yang sekarang berkembang adalah merupakan jiwa 
dari binatang, dan benar-benar membuat nya suatu tubuh untuk diri sendiri, 
meskipun suatu tubuh dari materi sangat bagus adalah sama sekali tak 
mempunyai arti kepada perasaan fisik kita. 

.Jadi; Dengan demikian lahirlah ego di dalam tubuh kausalnya, dan ia 
dengan segera akan menarik ke dalam dirinya hasil dari semua pengalaman 
yang sudah diperolehnya dari jiwa binatang itu di semua masa 
pengembangannya yang beribu-ribu tahun sebelumnya , sehingga tidak ada 
sesuatupun dari, 
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kualitas yang telah diperoleh selama evolusi nya akan lenyap. Apakah,ini yang 
kemudian kita kenal ,sebagai kuasa-kuasa Aspek tertinggi yang luar biasa dari 
Solar Logos ,adalah benar-benar sesungguhnya Kehidupan yang nyata dari Allah 
Sendiri?. 

. Maka, anda boleh berkata, Pencurahan-pencurahan Pertama Dan Kedua 
,adalah yang sesungguhnya benar, tetapi mereka sudah turun secara perlahanlahan 
dan bertahap di seluruh bagian alam, mengelilingi masing-masing tiri 
mereka yang sebenarnya, dan menjerat diri mereka di dalamnya secara 
menyeluruh sehingga sedikit sekali kemungkinan untuk membedakan mereka 
dari apa mereka yang sebenarnya, untuk mengenali mereka sebagai Hidup 
Ketuhanan secara menyeluruh. 

.Tetapi Pencurahan Ketiga ini memancar lurus kebawah dari sumbernya 
tanpa menyertakan diri sendiri yang bagaimanapun juga berada di dalam materi 
pertengahan.Ia adalah cahaya putih murni yang tidak tercampur oleh apapun 
juga yang dilaluinya. Demi untuk kejelasan, diagram kita menunjukkan Aliran 
Ketiga dari Hidup Ketuhanan seperti timbul secara langsung dari Logos, itu 
sesungguhnya kemajuan yang berasal dari Nya semenjak zaman duhulu kala, 
dan sedang menunggu pada satu titik antara di dalam sarana kita yang kedua . 
Ketika menunggu pada tingkatan tersebut, yang disebut Monad, dan barangkali 

keadaan paling minim yang bisa mendatangkan salah-pergertian kepada kita 
adalah dengan membayangkan diri kita sendiri sebagai suatu bagian dari Allah, 
tetapi Yang tidak bisa dibagi sebagai suatu paradox. 

. Sesungguhnya ,bagi intelek kita yang tidak kekal;untuk memahami suatu 
kebenaran yang kekal adalah jauh berada di luar pengertian kita. Metoda yang 
umum dari turunnya Roh Kudus ini ke dalam materi sepertinya adalah selalu 
sama, meskipun kondisi-kondisi yang berbeda dari sarana yang berbeda pula 
secara alami ini akan menghasilkan banyak variasi secara detil. Logos sendiri 
menurunkan Monad-yang merupakan sebuah fragmen kecil daripadaNya-pada 
suatu tingkatan yang sangat jauh di bawahNya ;tentu saja penurunan seperti itu 
sungguh-sungguh memiliki keterbatasan2 yang paling serius, meskipun hal itu 
semua adalah sesuatu yang terlalu jauh di atas jangkauan yang paling tinggi dari 
kesadaran kita untuk memahaminya. 

. Adalah juga tepat sama caranya,dengan Monad yang menurunkan sebagian 
kecil dirinya menjadi ego ;dan dalam keadaan tersebut keterbatasan2nya juga 
meningkat. Hal yang sama juga terjadi sekali lagi ketika ego mengulangi proses 
dan pekerjaan-pekerjaan kecil dari dirinya untuk masuk ke dalam mental, astral 
dan tubuh-tubuh fisik dari seorang manusia,sebagai suatu fragmen yang kita 
sebut' kepribadian'. 

. Fragmen kecil yang terakhir ini adalah pokok dari kesadaran yang oleh kita 
disebut sebagai clairvoyant (waskita) yang dapat melihat pergerakan-pergerakan 
di dalam diri seorang manusia. Menurut suatu sistim dari simbologi ini dilihatnya 
sebagai "manusia keemasan dengan ukuran sebesar ibu jari," yang berdiam di 
dalam hati manusia ;tetapi banyak dari kita yang melihat nya dalam wujud 
sebuah bintang. 

.Aku berpendapat bahwa aku sudah sering melihatnya sebagai sebuah 
bintang yang bercahaya cemerlang . Seorang manusia boleh memelihara bintang 



ini dari kesadarannya di mana ia menghendakinya, yaitu; di dalam masingmasing 
dari tujuh pusat pokok tubuh( tujuh cakra), ketujuh cakra ini adalah 
yang paling alami berada dalam diri setiap manusia dan sebagian besar 
tergantung dari jenisnya (ray), dan aku juga memikirkan akan ras dan subrasnya. 
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. Kita berada disub-ras yang ke lima dari Root-Race kelima yang hampir selalu 
menyimpan kesadaran itu di dalam otak, di tengah-tengah kelenjar 'Pituitary'. 
Ada, bagaimanapun, orang dari ras lain yang menyimpannya di dalam hati, 
tenggorokkan atau solar plexus (disekitar perut) Bintang dari kesadaran ini,yang 
merupakan perwakilan dari ego yang turun di dalam sarana yang lebih rendah, 
dan karena menjelma melalui sarana itu yang biasa kita sebut sebagai' 
kepribadian" ;dan didunia sini oleh para teman ia dikenal sebagai seorang 
manusia. 

. Meskipun kepribadian itu adalah mutlak bagian dari ego, walau satusatunya 
hidup dan kuasa di dalamnya adalah berasal dari ego itu -meskipun 
demikian sering kali fakta-fakta tersebut dilupakan, dan menganggap diri sendiri 
sebagai satu kesatuan yang sama sekali terpisah, dan datang kedunia ini untuk 
tujuan yang sendiri. Hal itu selalu mempunyai satu garis komunikasi dengan ego 
(sering kali dibuku-buku kita sebut sebagai, antahkarana), tetapi pada 
umumnya tidak ada usaha untuk menggunakan nya. Di dalam kasus yang biasa 
dari orang-orang yang belum pernah belajar hal-hal ini, kepribadian dan semua 
tujuan-tujuan dimaksudkan sebagai orang, dan ego hanya menyatakan dirinya 
dengan sangat jarang dan secara parsial. 

. Evolusi manusia dalam tahapan-tahapan yang terdahulu didalamnya 
terdapat usaha untuk membuka garis komunikasi ini, sehingga ego itu bisa 
terus meningkat sehingga mampu untuk menyatakan dirinya melalui nya, dan 
sampai akhirnya mampu mendominasi kepribadian secara keseluruhan, sehingga 
dimungkinkan tidak ada pemikiran atau kemauan yang terpisah , tetapi hanyalah 
sebagai satu ungkapan ego di sarana-sarana yang lebih rendah ini. Itu harus 
tentu saja, dipahami bahwa ego, seperti ketika ia mengerjakan satu sarana yang 
semuanya lebih tinggi, tidak pernah secara penuh dapat menyatakan dirinya di 
sini ;kebanyakan kita berharap bahwa kepribadian itu tidak akan mempunyai 
apa pun yang tidak diharapkan oleh ego dan itu akan menyatakan dirinya 
sebanyak mungkin yang dapat dia nyatakan di dalam dunia yang lebih rendah ini 
. Manusia yang tidak terlatih , pada kenyataannya mutlak tidak mempunyai 
komunikasi dengan ego ; seorang Inisiasi mempunyai komunikasi yang 
penuh;sebagai konsekwensinya tentulah kita mendapati (seperti yang kita 
harapkan) bahwa akan ada orang di antara kita disetiap tingkatan diantara dua 

ektrim-ektrim ini. Itulah yang harus diingat bahwa ego dirinya sedang dalam 
proses pengembangan, dan oleh karena itu kita mempunyai hubungan dengan 
ego-ego di dalam tahapan-tahapan yang sangat berbeda dari kemajuan. 
Setidaktidaknya 
suatu ego di dalam berbagai hal adalah sesuatu yang sangat lebih 
besar dari suatu kepribadian . Meskipun , seperti yang sudah dikatakan, ia tidak 
lain adalah suatu fragmen dari Monad, ia adalah yang melengkapi sebagai suatu 
ego di dalam tubuh kausalnya, bahkan ketika kuasa-kuasa nya belum 
berkembang; dan hanya ada sedikit hidupnya di dalam kepribadian. Ini juga 
benar ,bahwa hidup pada tingkatan itu adalah menjadi satu dengan yang tidak 
terbatas dan lebih gamblang dibandingkan dengan apa yang kita ketahui 



sebagai kehidupan didunia ini. Sama artinya evolusi bagi kepribadian itu adalah 
untuk belajar menyatakan ego secara lebih penuh, seperti juga evolusi untuk 
ego itu adalah belajar untuk menyatakan Monad secara lebih penuh. Sebuah 
kepribadian yang belum berkembang melupakan segalanya tentang koneksi 
dengan ego ini seakan-akan dirinya sesuatu yang terpisah. 
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. Adalah hampir tidak mungkin dari suatu ego pada tingkatan yang jauh lebih 
luhur akan tidak acuh pada mata rantai nya dengan suatu Monad , pasti ada 
beberapa ego yang jauh lebih sadar terhadap keperluan-keperluan evolusi 
mereka dibandingkan yang lainnya - hanya dengan cara lain dikatakan bahwa 
ada ego yang lebih tua dan ada ego yang lebih muda,ego yang lebih tua 
berjuang dengan lebih tekun dibandingkan dengan ego yang lebih muda untuk 
membentangkan kemampuan mereka yang tersembunyi. 

. Kita cenderung untuk berpikir bahwa pengembangan yang mungkin untuk 
suatu ego adalah hanya melalui kepribadian ,tetapi tidaklah demikian-atau 
agaknya hanyalah di dalam koneksi dengan himpunan dari kualitas yang kecil. 
Seperti yang aku jelaskan dengan panjang lebar didalam buku"Man Visible and 
Invisible", tubuh kausal dari seorang liar adalah hampir tidak berwarna(pucat). 
seperti sedang dalam proses evolusi nya, ia mengembangkan kualitas baik yang 
dapat menemukan getaran-getaran yang sesuai di dalam'tubuh kausalnya', 
warna menyatakan kualitas ini dimulai dengan menunjukkan diri mereka; dan 
segera tubuh kausal, dari kosong-melompong, menjadi penuh dengan yang 

kehidupan aktif yang berdenyut ,Jauh lebih banyak bagi ego itu sekarang untuk 
menjelma melalui nya dan itu meningkat dalam ukuran yang sangat besar; 
serta meluas lebih lanjut dan lebih jauh dari pusat fisik sampai orang itu mampu 
merangkul ratusan dan bahkan ribuan orang-orang di dalam dirinya, dengan 
demikian berlatih suatu pengaruh yang sangat baik . Tetapi, semua ini, 
meskipun luar biasa adanya, hanyalah merupakan salah satu sisi dari 
pengembangannya. Ia mempunyai suatu bentuk yang lain dari kemajuan dimana 
kita yang hidup,tidak mengetahuinya sama sekali; ia sedang hidup dalam suatu 
kehidupan diantara lingkungannya sendiri;di antara Arupadevas'(Alam Dewa 
yang tidak memiliki bentuk) yang besar, diantara bermacam-macam para 
malaikat yang indah sekali, di suatu dunia yang jauh di luar jarak pengertian 
kita. 

. Ego yang muda mungkin tidak lain adalah suatu kesadaran kecil seperti,yang 
ada pada semua kehidupan yang agung, sama seperti bayi dipelukkan yang 
mengetahui sedikit dari kepentingan dunia disekelilingnya; tetapi ketika 
kesadaran nya secara berangsur-angsur terbuka, ia menyadari semua 
kecemerlangan ini, ia menjadi terpesona oleh warna-warni dan keindahan dunia. 

. Pada waktu yang sama dia sendiri menjadi suatu objek agung yang 
diberikan kepada kita untuk pertama kalinya sebagaimana yang dimaksudkan 
Allah sebagai seorang manusia. Diantara pemikiran mahluk seperti itu tidak lagi 
mengambil wujud dan 'melayang-layang' disekitarnya ketika mereka melakukan 
pekerjaan pada tingkatan yang lebih rendah, dan sepertinya merupakan sebuah 
nyala yang bersinar dari yang satu ke yang lainnya. Di sini kita tidak memiliki 
sarana baru yang diperlukan,tetapi berangsur-angsur datang dari kendali dan 
pembelajaran dalam tingkatan yang lebih tinggi dan lebih baru untuk 
menyatakan jiwa yang di dalam; dan kita berhadapan dengan suatu tubuh yang 
sudah lebih tua daripada batu karang,suatu expresi yang nyata dari kemuliaan 



Allah yang tidak pernah berhenti,dan bersinar melaluinya dengan semakin 
banyak membentangkan kuasa-kuasanya secara perlahan-lahan. 

. Di sini kita tidak lagi berhadapan dengan wujud-wujud luar, tetapi kita 
melihat berbagai hal pada wujud-wujud tersebut, kenyataan yang memberikan 
suatu ungkapan tentang ketidak-sempurnaan. Di sini sebab dan akibat adalah 
menjadi satu, dengan jelas terlihat didalam kesatuan mereka, seperti dua sisi 
dari koin mata uang yang sama. Di sini kita meninggalkan sesuatu yang nyata 
untuk beralih kesesuatu yang tidak nyata (abstrak); dan kita tidak lagi memiliki 
beraneka-ragam wujud, 
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dan gagasan yang berada di balik semua wujud itu . Di sini inti sari dari 
segalanya tersedia; kita tidak lagi belajar dari detil ;kita tidak lagi berbicara 
mengenai satu subjek atau usaha untuk menjelaskannya ;kita mengambil inti 
sari atau gagasan dari subjek itu dan menggerakan secara keseluruhan, sebagai 
orang menggerakkan sebuah pion ketika sedang bermain catur.Yang dijelaskan 
di sini akan menjadi suatu sistim dari filsafat,yang akan membutuhkan beberapa 
jilid buku untuk menjelaskan nya, adakah di sana suatu objek tunggal tertentusuatu 

pikiran yang dapat dilempar seperti melemparkan sebuah kartu diatas 
meja . 

. Sebuah opera atau sebuah orkestra, yang akan memyumbangkan 
permainannya dalam beberapa jam, di sana pasti ada suatu nada (chord) yang 
utama ;metoda-metoda dari suatu keseluruhan kelompok yang dipadatkan ke 
dalam satu cipta dengan bagus sekali ;dan gagasan-gagasan seperti ini adalah 
tempat intelektual yang digunakan oleh ego-ego di dalam satu terhadap yang 
lainnya. Adalah tidak mudah untuk menjelaskannya di dalam kata-kata , 
perbedaan-perbedaan yang ada diantara ego-ego, karena semuanya di dalam 
berbagai cara adalah jauh lebih besar dibanding apapun didunia 

. Analogi-analogi banyak yang menyesatkan jika dipaksakan terlalu jauh atau 
diartikan terlalu harfiah ;tetapi aku mungkin akan menyampaikan beberapa 
pantulan kesan samar yang dihasilkan olehku dalam hubungannya dengan ego-
ego tersebut, jika aku katakan bahwa satu ego yang maju mengingatkanku 
tentang sesuatu yang mulia, mengesankan dan duta yang paling ramah, penuh 
dengan kebijaksanaan dan kebaikan, sementara sedikit dari manusia yang 
berkembang~mempunyai kesombongan, besar kepala, dan keserakahan,ego 
yang telah berada dijalan agung, dan sedang memasuki tahap Adeptship, secara 
umum kebanyakan adalah kelompok besar dari para malaikat, yang 
menyebarkan pengaruh rohani dari kuasa yang sangat kuat. akankah kita masih 
ragu-ragu, bahwa ego menempatkan dirinya dengan enerjik ke dalam lingkaran 
yang kuat dari aktivitas disarananya sendiri, dan itu kelihatan sekali kepada nya 
adalah lebih penting dan lebih menarik dibandingkan perjuangan-perjuangan 
semu yang jauh dari sesuatu yang kaku dan separuh bentuk kepribadian , yang 
diselubungi dengan ketidak-jelasan yang tebal dari dunia yang lebih rendah. 

. Di dalam kehidupan fisik orang biasa didunia,hanya ada sedikit ketertarikan 
terhadap ego, dan itu hanyalah kadang-kadang saja jika ada sesuatu yang 
penting terjadi, mungkin akan menarik perhatian nya sebentar, sehingga dari 
ego itu,ia dapat menarik apapun juga yang berharga, manusiabiasa hidup di 
dalam "tambalan-tambalan" ;sehingga lebih dari separuh waktunya ia sama 
sekali tidak sadar akan kehidupan yang nyata dan yang lebih tinggi . 



Sebagian dari kita bercenderungan untuk mengeluh bahwa ego-ego kita 
hanya sedikit sekali memberikan perhatian kepada kita ;tetapi sebelumnya 
marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri seberapa banyak perhatian yang 
kita sudah berikan kepada ego-ego tersebut. Seberapa sering sebagai contoh, di 
dalam setiap hari yang kita punyai untuk memikirkan tentang ego ? Jika kita ingin 
menarik perhatiannya, yang kita perlukan adalah harus membuat kepribadian 
yang berguna bag , epatnya kita memulai untuk -sembahkan 
dan semakin besar bagian dari pemikiran kita kepada berbagai hal yang lebih 
tinggi (yang adalah setara dengan berkata secepatnya kita memulai untuk hidup 
yang sebenarnya), ego itu mungkin akan sedikit banyak memberikan perhatian 
lebih pada kita. 
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. Ego mengetahui bahwa bagian-bagian tertentu dari evolusi nya hanya 
dapat dicapai melalui kepribadian itu, yang berada didalam mental, astral dan 
tubuh fisik ;ia mengetahui, oleh karena itu, sekali waktu ia harus 
memperhatikannya, harus dengan membawanya di bawah kendali-Nya dalam 
jangka waktu tertentu. Tetapi kita dapat memahami dengan baik bahwa tugas 
itu sering kali kelihatannya tak menarik, bahwa suatu kepribadian yang diberi 
tugas mungkin muncul semuanya tetapi tidak menarik atau memberikan 
harapan. 

.Jika kita memperhatikan orang banyak disekitar kita-tubuh fisik mereka 
mereka diracuni dengan daging, alkohol dan tembakau, tubuh astral mereka 
"berbau" dengan ketamakan dan hawa nafsu, dan tubuh mental mereka tidak ada 
ketertarikan
 kehal lain selain diurusan bisnis,atau barangkali pacuan kuda 
dan nomor lotere- bukanlah hal yang sulit untuk melihat mengapa suatu ego. 

meneliti mereka dari ketinggiannya yang jauh, mungkin memutuskan untuk 
menunda usahanya yang serius untuk masuk kepada titisan (incarnation) yang 
lain, dengan harapan di himpunan sarana yang berikutnya mungkin lebih 
bersedia menerima nasehat dibanding mereka diatas yang dipandang 
menakutkan . Kita dapat membayangkan ia mungkin berkata kepada dirinya 
sendiri: "Aku tidak dapat melakukan apa pun dengan nya". Aku akan menerima 
semua yang lebih baik pada lain waktu ;itu akan menjadi lebih buruk lagi, 
sementara aku mempunyai kepentingan yang jauh lebih penting untuk 
dikerjakan di sini. 

. Suatu hal yang serupa tidak jarang terjadi pada tahapan awal dari suatu 
inkarnasi yang baru. Dari kelahiran seorang bayi, suatu ego sedang menanti di 
atas nya dan dalam beberapa hal ia mulai mencoba untuk mempengaruhi 
perkembangannya ketika ia masih sangat muda. Pada umumnya ia akan 
memberikan sedikit perhatian kepadanya sampai sekitar usia tujuh tahun, 
dimana pengaruh dari karma mulai bekerja. Anak-anak berbeda sangat luas 
sehingga tidak mengejutkan terdapat juga perbedaan yang luas diantara 
hubungan ego-ego dan kepribadian-kepribadian . Beberapa personaliti anak 
adalah patuh dan cepat tanggap, beberapa tidak patuh atau bodoh ;ketika 
karakteristik-karakteristik yang belakangan adalah yang utama, ego sering kali 
menarik minat aktif nya untuk saat itu, berharap agar ketika tubuh anak itu telah 
tumbuh, mungkin menjadi lebih responsive atau lebih pandai. 

. Keputusan seperti itu kelihatannya bagi kita adalah bodoh, karena jika ego 



melalaikan kepribadian masa kini nya adalah tidak mungkin bahwa yang 
berikutnya akan merupakan suatu kepribadian diatasnya;. ,dan jika ia 
membiarkan tubuh anak untuk berkembang tanpa pengaruh nya, kualitas yang 
tidak diinginkan mungkin tumbuh menjadi lebih kuat . Tetapi kita sulit untuk 
menilai, karena pengetahuan kita tentang masalah itu adalah sangat tak 
sempurna, dan kita tidak dapat melihat pekerjaan apapun yang lebih tinggi 
dimana ia (ego) mengabdikan dirinya. 

. Disini akan terlihat betapa mustahilnya untuk menilai dengan tepat, 
keadaan evolusi dibanding siapa pun yang hanya kita lihat di sarana fisik saja. 
Dalam sebuah kasus dari sebab-musabab karma mungkin telah menghasilkan 
suatu kepribadian yang sangat adil, mempunyai satu ego hanya dari kemajuan 
yang menengah ;sementara di dalam kasus yang lain , penyebab-penyebab itu, 
mungkin telah menimbulkan suatu kepribadian yang rendah diri atau cacat. 
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dibandingkan dengan ego yang sudah maju , Suatu ilustrasi yang baik 
diantaranya adalah kisah tentang kehidupan "Yang Dimuliakan Dunia "Buddha. 
Seorang manusia datang kepada Nya pada suatu hari, seperti kebiasaan orang-
orang jika merasa ada kesulitan , dan mengatakan Nya bahwa ia mempunyai 
kesulitan besar dengan meditasinya dan sama sekali jarang bisa berhasil dalam 
meditasinya. Lalu Buddha mengatakan kepadanya bahwa ada suatu alasan yang 
sangat sederhana untuk itu, bahwa ia di suatu kehidupan yang sebelumnya 
dengan bodoh mempunyai kebiasaan mengganggu orang kudus tertentu dan 
mengganggu meditasi-meditasi mereka. 

. Namun mungkin manusia itu telah lebih maju sebagai suatu ego 
dibandingkan sebagian dari rekannya yang meditasi-meditasinya telah dijalankan 
dengan baik. Ketika ego itu memutuskan untuk memberikan kekuatan yang 
penuh dari energi nya atas kepribadian, perubahan yang ia hasilkan sungguh 
mengagumkan. Tak seorang pun yang tidak secara pribadi menyelidiki perihal itu 
dapat membayangkan betapa luar biasa, betapa cepat, betapa radikal, 
perubahan seperti itu bisa terjadi ketika kondisi-kondisi dalam keadaan yang 
mendukung ,ketika ego itu sedang dalam keadaan kuat, dan kepribadian itu 
tidak dalam keadaan yang tidak baik-lebih terutama ketika suatu usaha yang 
ditentukan dibuat oleh kepribadian untuk menjadi suatu expresi yang sempurna 
bagi ego, sehingga menarik ego kepada dirinya sendiri. 

. Kesukaran dari subjek ini adalah adanya fakta yang nyata sekali bahwa 
perlu bagi kita untuk menilainya secara bersamaan dari dua sudut pandangan 
yang berbeda. Kebanyakan dari kita didunia ini adalah berkepribadiankepribadian 
yang sangat tegas, berpikir dan bertindak hampir eksklusif 
sedemikian rupa ;namun kita mengetahui sepanjang waktu bahwa pada 
kenyataannya kita adalah ego-ego, dan diantara kita yang telah bermeditasi 
bertahun-tahun sudah menjadikan diri kita sendiri lebih sensitip kepada 
pengaruh-pengaruh yang sangat lembut dan sering menyadari akan adanya 
intervensi dari diri yang lebih luhur (higher self). 

. Semakin banyak kita membuat suatu kebiasaan.Semakin mengidentifikasi 
diri kita sendiri dengan ego, semakin jelas dan logis pandangan kita terhadap 
setiap permasalahan kehidupan ;tetapi sejauh ini kita merasa diri kita sendiri 
masih menjadi kepribadian-kepribadian yang mencari kepada diri kita yang lebih 

tinggi, itu adalah sungguh-sungguh tugas dan minat kita untuk membuka diri 



kita sendiri kepada diri yang lebih tinggi,untuk menjangkau ke arah mereka, dan 
terus menerus didalam diri kita membuat getaran-getaran seperti itu yang akan 
berguna bagi mereka (higher self). 

. Sedikitnya kita harus pasti bahwa yang kita lakukan tidak berada di jalan 
ego, bahwa kita selalu melakukan yang terbaik untuknya menurut pemahaman 
kita. Karena egoisme (selfishness) adalah intensifikasi kepribadian, langkah 
langkah pertama kita adalah harus membebaskan keegoisan itu. Lalu kita harus 
memelihara pikiran kita dengan diisi pikiran-pikiran yang luhur ;karena jika 
mereka secara terus menerus berurusan dengan hal-hal yang lebih rendah 
(walaupun hal-hal yang lebih rendah tersebut cukup dihargai didalam cara 
mereka), ego itu tidak siap untuk menggunakan mereka sebagai saluransaluran 
expresi. Ketika ia membuat suatu usaha sementara, ketika ia membuat 
suatu penyelidikan, marilah kita menerima dia dengan antusias dan secepatnya 
mematuhi perintah-perintah nya, di mana ia mungkin menggunakan pikiran kita 
dengan semakin banyak, dengan demikian masuk ke dalam "kediamannya" 
sejauh sarana-sarana yang lebih rendah ini terkait. Jadi; Dengan demikian kita 
akan membawa diri kita sendiri selalu lebih dekat kepada tujuan yang kita 
inginkan. 
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. Dengan begitu haruskah kita menetapkan pilihan kita di-Jalan Agung yang 
memandu secara langsung ke Inisiasi pertama di mana yang lebih rendah dan 
yang lebih tinggi adalah satu, atau yang lebih besar menyerap yang lebih sedikit, 
sehingga sekarang di sana tidak ada apa pun di dalam kepribadian yang bukan 
dari suatu ego ;yang lebih rendah kini hanyalah satu ungkapan dari yang lebih 
luhur, 

. Kepribadian mungkin mempunyai banyak sekali kualitas yang tidak mengenak-
an dari dirinya sendiri, seperti kecemburuan, kemarahan dan tekanan, 
hanya mereka semua telah tersingkirkan, dan sekarang ia hanyalah reproduksi 
yang datang dari atas. 

, Ego setelah terbawa dengan diri yang lebih rendah kini mencapai ke atas ke 
alam buddhi, alam kesatuan. Hanyalah dengan cara ini manusia dapat 
menyingkirkan khayalan diri sendiri dan berada di jalan perkembangannya yang 
lebih lanjut, dan itulah sebabnya mengapa pengalaman alam buddhi diperlukan 
diinisiasi pertama, jika itu belum dipunyai sebelumnya. Dalam banyak 
kesempatan pengalaman alam buddhi itu sudah datang lebih awal, karena 
emosi-emosi yang lebih tinggi, akan terlihat di tubuh astral, dan mencerminkan 
diri mereka di alam buddhi dan membangkitkan nya, dan sebagai 
konsekwensinya ada beberapa kebangkitan sebelum Initiation. 

. Semua yang hidup sebenarnya adalah satu, dan adalah tugas dari mereka 
yang masuk Persaudaran Ulahi itu untuk mengetahuinya sebagai suatu fakta. 
Kita diajarkan bahwa Diri adalah satu, dan kita mencoba untuk memahami apa 
artinya ;tetapi itu adalah hal yang benar-benar berbeda ketika kita melihat nya 
untuk diri kita sendiri, seperti yang kandidat itu lakukan ketika ia masuk kealam 
buddhi ini seakan-akan merupakan suatu hidup dialam fisik, yang masingmasingnya 
tinggal di dasar sebuah sumur, dimana kita bisa memandang cahaya 
matahari di atasnya ;dan sama seperti cahaya yang bersinar kedalam kegelapan 
dari sekian banyak sumur-sumur, namun yang meneranginya adalah satu 
cahaya, demikian juga Terang dari Dia yang menerangi kegelapan dari hati kita. 

. Seorang Inisiasi sudah memanjat keluar dari sumur kepribadian, dan 



melihat bahwa cahaya yang ia anggap sebagai dirinya di dalam kebenarannya 
adalah Terang yang tak terbatas untuk semua. Sementara tinggal di tubuh yang 
bersyarat, ego telah mengenal Kesadaran Kelllahian yang berada didalam 
semuanya ;ketika ia memperhatikan ego lain, kesadaran nya terhenyak seakanakan 
mengenali Kelllahian itu pada dia. Tetapi di alam buddhi tidak ada lagi 
sambutan-sambutan dari luar, sebab ia telah diabadikan di dalam hatinya. Ia 
adalah kesadaran dan itu adalah miliknya. Tidak ada yang lebih panjang " 
anda "dan "Aku," karena kedua-duanya adalah satu-ombak dari sesuatu yang 
lebih-melebihi namun mereka termasuk dalam kedua-duanya. 

. Namun di dalam semua keanehan ini perasaan dari individu tidak ada yang 
hilang, meskipun ada satu ungkapan perasaan yang hilang dengan tidak ada lagi 
rasa keterpisahan. Bahwa kelihatannya sebagai suatu paradox, tetapi itu adalah 
sesuatu yang benar-benar nyata. Orang akan mengingat semua kepalsuan di 
hadapannya bahwa Ia adalah dirinya sendiri, manusia yang sama melakukan 
tindakan ini sejak zaman dahulu kala. Ia adalah sama sekali tidak berubah, 
kecuali bahwa sekarang ia adalah jauh lebih mengetahui kenyataannya 

dibandingkan dahulu, dan merasa bahwa ia di dalam dirinya banyak juga yang 
merupakan pengejawantahan dari yang lainnya 
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.Jika saat ini juga seratus dari kita secara serempak menaikkan level 
kesadaran-kesadaran kita ke dalam dunia intuisi, kita semua harus merupakan 
satu kesadaran, tetapi kepada masing-masing orang seyogyanya itu merupakan 
kesadarannya sendiri, mutlak tanpa perubahan, kecuali sekarang kesadaran itu 
bersatu bersama dengan yang lainnya juga. 

. Kepada masing-masingnya akan terlihat bahwa itu adalah ia sendiri yang 
diserap atau disatukan bersama dengan yang lain, jadi kita di sini secara nyata 
berhadapan dengan semacam ilusi, dan suatu realisasi kecil lebih lanjut yang 
menjadikan kita jelas bahwa kita semuanya adalah gelombang-ombak dari suatu 
kesadaran yang lebih besar, dan apa yang kita punyai sampai sekarang dianggap 
sebagai kualitas kita, akal kita, energi-energi kita,tetapi sebenarnya sepanjang 
waktu adalah kualitas Nya, akal Nya, energi Nya . 

. Kita sudah sampai pada realisasi yang sebenarnya dari rumusan kuno yang 
dihormati: ."Thou art That" (Kuasa Engkau adalah yang sesungguhnya)." Itu 
adalah satu hal untuk memperbicangkan hal itu didunia ini dan untuk 
memahaminya, atau untuk berpikir bahwa kita bisa memahaminya,secara 
intelek,tetapi itu adalah sesuatu yang sesungguhnya lain untuk masuk ke dunia 
yang mengagumkan itu dan untuk mengetahui nya dengan suatu kepastian 
bahwa kenyataan itu tidak pernah lagi dapat digoncangkan. Ketika kesadaran 
alam buddhi ini secara penuh telah memberi kesan pada otak , itu memberi 
suatu nilai yang baru kepada semua tindakan dan relasi tentang hidup. Kita tidak 
lagi menganggap seseorang atau obyek, bukan suatu masalah dengan tingkat 
kebaikan atau simpati ;kita hanyalah orang atau obyek itu, dan kita mengenalnya 
atau seperti kita mengerti otak kita sendiri atau bergeraknya tangan kita sendiri. 

Kita menghargai motivasinya seperti motivasi kita sendiri, meskipun kita mungkin 
memahami dengan sempurna sebagai bagian yang lain dari diri kita sendiri, 

menguasai lebih banyak pengetahuan atau suatu sudut pandang yang berbeda, 



mungkin bertindak deng  ngat berbeda. �

. Namun itu tidak disangka bahwa ketika seorang manusia memasuki bagian 
yang paling rendah dari dunia intuisi, ia dengan segera menjadi sadar secara 
penuh akan kesatuan nya dengan semua yang hidup. Bahwa kesempurnaan dari 
perasaan berasal dari hasil kerja keras dan ketekunan, ketika ia sudah mencapai 
bagian tertinggi dari dunia kesatuan ini. Untuk memasuki sarana itu secara 
keseluruhan , untuk mengalami satu perluasan yang mahabesar dari kesadaran, 
untuk menyadari dirinya sebagai satu kesatuan dengan banyak yang lainnya 
;tetapi di hadapannya terbuka satu usaha, dari perkembangan diri, sama pada 
tingkatan itu kita di sini mencoba untuk membuka kesadaran kita kepada alam 
yang berikutnya di atas kita dengan meditasi. Secara bertahap sebagian alam 
ke-sebagian alam yang lain,kandidat itu harus memenangkan perjalanan nya 
;karena pada tingkatan itu setiap usaha masih diperlukan jika ingin membuat 
kemajuan, setelah melewati Inisiasi pertama dan dengan sadar memasuki alam 

:;an dirinya di sub-alam yang sekara >rada 
di hadapan kandidat itu, agar ia bisa membebaskan diri dari "ke tiga belenggu 
yang besar", sebagaimana mereka secara teknis biasa disebut, yang 

a lebih lanjut. 

. Ia kini dengan pasti berada di jalan agung, yang di dalam buku-buku umat 
Budha disebut Sotapatti atau Sohan, "ia yang sudah memasuki arus 
illahi";sementara diantara umat hindu disebut Parivrajaka,yang berarti 
"pengelana",seorang manusia yang tidak akan terjatuh lagi kedalam "tiga alam 
sengsara". 
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. Kandidat yang telah lulus pada Inisiasi pertama,sebenarnya sudah pasti 
masuk ke-jalan Agung-jalan yang akan membawanya ke dalam Persekutuan 
orang kudus (Adeptship),menuju pada pintu gerbang untuk keluar dari kerajaan 
manusia dan masuk ke dalam kerajaan Supermen 

. Memperhatikan jalan agung ini dari bawah, seseorang akan bimbang apakah 
kandidat itu tidak kelelahan setelah semua usahanya dikerahkan diinisiasi 
pertama, dan apakah ia tidak akan mundur atau berkecil hati melihat akan 
ketinggian dan tidak berujungnya tingkatan-tingkatan dijalan agung yang harus 
ia hadapi. Tetapi ia sudah "mabuk-kepayang"akan sumber kehidupan, "dan 
kekuatan nya seakan-akan menjadi sepuluh kali lipat, karena hatinya adalah 
murni," dan kemuliaan akan cita-cita kemanusiaan, yang senantiasa ia lihat 
dengan kejernihan,sehingga dia selalu mempunyai ketertarikan dan inspirasi 

dengan tanpa adanya dorongan kearah materi atau adanya kepentingan pribadi. 

. Langkah pertama dari tujuan perjalanan akhirnya di dalam Inisiasi yang 
kedua,adalah untuk menjadi "sadar" dengan menyingkirkan tiga belenggu 
[Samyojana) terdiri dari: 

1. Sakkayaditthi- khayalan diri sendiri. 
2. Vichikichcha - keragu-raguan atau ketidakpastian. 
3. Silabbata para masa- tahkayul 
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. Pertama dari ini adalah " Aku adalah aku (I am I)" kesadaran yang 
;adian,tidak lain adalah sebuah 
1 dari \ei~; 
jn g yang nyata. Tetapi untuk 

menyingkirkan belenggu ini sepenuhnya adalah lebih dari sekedar yang 
disebutkan diatas, karena itu melibatkan realisasi dari fakta bahwa kepribadian 
juga di dalam kebenaran adalah satu dengan semua, bahwa itu tidak pernah 
dapat dipertentangkan dengan mereka saudara-seimannya, dan bahwa 
kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika banyak membantu kemajuan dari 
orang lain. 

. Menyangkut belenggu yang kedua, sedikit perhatian adalah diperlukan. 
Orang-orang yang telah terbiasa dalam kebiasaan-kebiasaan orang Eropa adalah 
pikiran yang tidak berbahagia,begitu akrab dengan ide seorang buta, omong 
kosong yang melekat pada ajaran-ajaran tertentu bisa diklaim dari seorang 

agama, sekolah = ^ . jan terhadap hal-hal 

yang gaib dianggap sebagai suatu rintangan bagi kemajuan, mereka juga 
mungkin mengira bahwa Jalan Agung ini mengharuskan para pengikutnya untuk 
percaya penuh tanpa keraguan seperti yang banyak dilakukan takhyul modern, 
bahwa disana tidak ada ide yang bisa salah. 

.Adalah benar bahwa keraguan (atau agak ketidak-pastian) di beberapa 
pertanyaan-pertanyaan adalah suatu penghalang pada kemajuan rohani,tetapi 
penanggulangan untuk keraguan tersebut bukanlah dengan kepercayaan yang 
membuta (ketika diri sendiri dianggap sebagai suatu belenggu, ketika keinginan 
segera terlihat), tetapi kepastian dari keyakinan berdasar pada eksperimen 
individu atau penalaran matematika. 

. Seperti seorang anak yang meragukan ketepatan dari tabel perkalian, ia bisa 
bersusah-payah memperoleh kecakapan di bidang matematika yang lebih tinggi 
;tetapi keraguan-keraguan nya hanya bisa dihilangkan dengan memuaskan oleh 
pencapaian pada suatu pengertian, yang didasarkan pada pertimbangan atau 
eksperimen, bahwa statemen-statemen yang terdapat pada tabel perkalian itu 
adalah benar. Ia percaya bahwa dua kali dua adalah empat, tidak hanya karena 
orang lain mengatakannya begitu, tetapi karena itu sudah menjadi suatu fakta 
yang dibuktikan sendiri. 

. Dan inilah metoda yang tepat, dan merupakan satu-satunya metoda, untuk 
menuntaskan keragu-raguan yang dikenai dalam okultisme. Vichikichcha sudah 
didefinisikan sebagai keraguan dari doktrin-doktrin karma dan reinkarnasi, dan 
tentang kemanjuran dari metoda tentang pencapaian tertinggi oleh Jalan Agung 
yang suci ini; dan pengetahuan tentang berbagai hal ini juga membawa serta 
suatu realisasi yang jelas bahwa dunia itu adalah sekolah Allah untuk umat 
manusia, dan bahwa Rencana Nya adalah evolusi untuk kehidupan yang kekalabadi 
melalui kebinasaan wujud-wujud,dan Rencana itu begitu luar biasa . 

. Ketika ia menyingkirkan belenggu kedua ini,seorang Inisiasi adalah telah 
sampai di kepastian yang mutlak, yang didasarkan atas pengetahuan langsung 
pribadi atau atas pengertian, bahwa pengajaran okultisme atas poin-poin ini 



adalah benar. 

. Belenggu yang ketiga, takhyul, sudah didefinisikan sebagai bermacam-macam 
hal yang tak masuk akal dan kepercayaan yang salah , dan semua 
ketergantungan atas upacara-upacara luar dan perayaan-perayaan untuk 
memurnikan hati. Ia telah melihat bahwa semua metoda-metoda iru hanyalah 
sebagai alat-bantu yang diajarkan kepada kita oleh agama-agama besar
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. Seperti doa-doa, sakramen-sakramen, ziarah-ziarah, puasa-puasa, dan 
pengamatan atas upacara-upacara dan beragam perayaan adalah sebagai alat 
bantu dan tidak lebih ;bahwa orang bijaksana akan mengadopsi "metoda-metoda"
itu jika ia menemukan yang berguna bagi dia, tetapi tidak akan pernah 
percaya kepada yang manapun sebagai jalan yang cukup untuk mengapai 
keselamatan. 

. Ia menyadari dengan jelas bahwa pembebasan dirinya yang harus dicari, 
dan bagaimanapun berharganya bantuan-bantuan ini dalam mengembangkan 
kemauan , kebijaksanaan dan kasih-Nya , "bantuan-bantuan"itu tidak pernah 
dapat menggantikan usaha pribadi itu yang dapat dicapai oleh dirinya sendiri. 
Orang yang telah menyingkirkan belenggu ini menyadari bahwa tidak ada satu 
bentuk agamapun yang merupakan suatu kebutuhan bagi semua orang, melalui 
beberapa metoda yang ada dan yang semuanya hampir mirip, dan bahkan yang 

ada di luar metoda-metoda tersebut, Jalan Agung (the Path) adalah yang 
tertinggi yang bisa ditemukan. 
.Tiga belenggu-belenggu ini merupakan suatu rangkaian yang terpadu. 

Perbedaan antara individu dan kepribadian secara penuh menjadi kenyataan, 
dan mungkin sampai taraf tertentu untuk mengerti arah yang nyata dari 
reinkarnasi, dapat mengusir semua keraguan dari pikiran. Pengetahuan rohani 
yang permanen dari ego akan memberikan kepercayaan pada kekuatan rohani 
seseorang, dengan demikian dapat mengenyahkan ketakhyulan. 

. Masing-masing tahapan dari Jalan Agung dibagi menjadi empat tahap. 
Pertama adalah Magao ,atau jalan yang ditempuh siswa selama bekerja keras 
untuk menyingkirkan belenggu-belenggu. Phala adalah yang kedua, secara 
harfiah berarti buah atau hasil,ketika orang menemukan hasil dari usahausahanya 
dalam pengembangan diri mereka dengan semakin tinggi. Yang ke tiga 
adalah Bhavagga , atau penyempurnaan; keberhasilan, periode ketika, hasil 
puncak dicapai, ia akan mampu bekerja dengan memuaskan dijalan yang ia 
sekarang berada. Yang keempat Gotrabhu, yang berarti waktu ketika ia sudah 
tiba di suatu keadaan yang layak untuk menerima Inisiasi yang berikutnya. 

. Bahwa seorang kandidat dapat menjadi Gotrabhu, jika benar-benar;telah 
cukup melengkapi dan telah terbebas dari belenggu-belenggu dalam langkahnya 
agung itu mutlak penting. 

. Sebelum orang itu dapat memulai Inisiasi yang kedua. Inisiator dalam 
kesempatan itu menuntut bukti sebagaimana kandidat itu telah menggunakan kuasa-
kuasa yang diperoleh

 pada Inisiasi pertama, dan satu fitur-yang paling 
indah dari upacara itu adalah ketika mereka yang sudah dibantu oleh kandidat 



itu akan ditampilkan ke depan untuk memberikan kesaksian mereka. Ini juga 
diperlukan untuk Inisiasi tersebut,karena kandidat akan mengembangkan kuasa 
itu untuk difungsikan dengan bebas di tubuh mental nya, meskipun upacara dari 
Inisiasi pertama diselenggarakan dialam astral ,tetapi inisiasi yang Ke dua 
berlangsung di dunia me ain rendah. Mungkin kelihatannya sulit untuk 
mempersatukan pernyataan itu dengan fakta bahwa Inisiasi itu digambarkan 
sebagai upacara yang berlangsung di suatu aula yang tertentu atau di suatu 
kebun ;tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan (jika dilihat secara fisik ,karena 
yang berbeda hanya alamnya saja yaitu alam astral dan alam 
mental,/penerjemah). Jika Maha Guru Agung (Lord) Maitreya bertindak sebagai 
Initiator, upacara biasanya berlangsung dikebunNya atau diruangan besarMya. 
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. Dia Sendiri hadir di dalam tubuh fisik Nya, dan didalam banyak kesempatan 
adalah Lord Vaivasvata Manu, yang tinggal didekatNya. Semua yang lain 
biasanya hadir di dalam tubuh astral di dalam upacara dari Inisiasi pertama, dan 
di dalam tubuh mental di dalam upacara dari inisiasi yang Kedua.Manusia Mulia 
hadir dengan fokus dari kesadaran-kesadaranNya dan dengan tingkat 
ketenangan yang sempurna , dan tentu saja demikian juga didalam alam astral 
dan alam mental, sehingga gambaran yang diberikan sudah tepat sekali , dan 
dalam hubungannya dengan keadaan dialam fisik adalah seperti yang telah 
digambarkan. Mengikuti rencanadari bab-bab 

 sebelumnya, aku sekali lagi memberitahukan

tata-cara  dari upacara inisiasi: 

Tata cara dari inisiasi yang kedua 

. Pemberitahuan yang telah diterima memberitahukan bahwa suatu 
pertemuan besar para Adept akan berlangsung di rumah Lord Maitreya pada 
malam bulan purnama di bulan Chaitra, dan keuntungan yang akan diambil dari 
kumpulan yang mulia ini adalah untuk mengakui calon-calon tertentu kepada 
inisiasi Sakridagamin , sesegera mungkin setelah seorang calon yang layak 
ditemukan. Malam itu Master Morya menginginkan The-Guardians (para 
pengawal) itu untuk menghadiri Nya tidak lebih dari jam 10 p.m. di malam bulan 
purnama, seperti ketika mereka sedang bertugas pada salah satu dari caloncalon. 
Di sore bulan purnama banyak teman-teman dari India sedang menunggu 
, dan ketika para calon dan guardian (pengawal) mereka pergi ke rumah dari 
Master Kuthumi,hal ini diikuti dengan hati-hati dan menunggu dengan hormat di 
dalam jarak yang dekat. Segera setelah mereka telah sampai dirumah. Master 
Morya masuk. Kedua Master meninggalkan hampir dengan segera dari rumah 
Lord Maitreya, para murid mengikuti dan menetap di kebun sementara kedua 
orang Master masuk kedalam rumah. Kebun ini terletak di suatu lereng di selatan 
Himalaya,dimana akan terlihat suatu dataran-dataran yang amat luas dari 
negeri-India,yang melebar jauh keujung horizon . Kebun Itu terlindungi, berada 
di suatu cekungan, dan dilindungi oleh sebuah pohon cemara dibagian belakang 
yang melingkar kekanan. Di luar pohon ini, dan sedikit ke arah timur, adalah 
sebuah rumah batu yang sangat kuno, dengan pilar-pilar dan beranda yang 
lebar,disitu tinggal Manu dari Ras kita, yang mulia Lord Vaivasvata . Kebun dari 
Lord Maitreya dipenuhi dengan cahaya perak dari bulan purnama, yang jatuh di 
perdu-perdu yang besar dari bunga rhododendrons dan diatas bunga musim 
semi yang sedang mekar dan bersinar secara mempesonakan di tempat duduk 



pualam putih yang sangat besar yang mengelilingi sebuah pohon, tempat 
melepaskan lelah yang disenangi Lord Maitreya, yang Ia sekarang diperkirakan 
berada diluar rumah.Para Master mengelompokkan Diri mereka dalam setengah 
lingkaran diteras rumput tepat di bawah tempat duduk Nya, mengambil tempat 
di kiri dan kanan dari Lord Maitreya. 
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. Di teras dibagian yang lebih bawah satu langkah berdiri kedua candidat 

memperkenalkan mereka-Masfc Kuthumi dan 
Master Djwal Kull; : Di balik mereka berdiri para guardian (pengawal) yang 
ditunjuk 
dari calon yang lebih m rendah. 

. Manu duduk disesuatu yang kecil dibelakang sisi tangan kanan dari 
Bodhisattva; dan di sana terpancar sinar atas mereka figur yang agung dari Lord 
Gautama Buddha, yang di dalam hidup terakhirNya didunia telah menerima 
kedua calon ini ," nazar yang tidak pernah dapat rusak," dan sekarang memberi 
berkah maha kuasaNya kepada mereka di dalam langkah yang akan mereka 
ambil. DidekatNya adalah Mahachohan, Head (Pimpinan) dari lima Ray, dan 
diantara mereka dan sedikit di atas mereka ,yang akan memancarkan kilat keluar 
didalam jawabanNya atas doa yang khidmat dari Bodhisattva,the Blazing Star 
dari "One Initiator" ,adalah Raja yang perkasa dari Hirarki Okultisme, Lord of the 

World, seperti itulah pengaturan yang elok pada upacara Inisiasi. Master 
Kuthumi dan Master Djwal Kul memimpin kedua calon untuk maju selangkah 
kedepan, dan Bodhisattva bertanya : Siapakah semua ini yang sedang anda bawa 
kehadapanKu ?.

" Master Kuthumi menjawab : 

adalah dua Brother yang telah menyingkirkan belenggu-belenggu dari 
keterpisahan, keraguan dan takhyul, dan telah memetik hasil yang sangat baik 
dan menunjukkan hasil dari kerja mereka, sekarang berkeinginan untuk 
memasuki Jalan-Agung dari Sakridagamin. Aku menyajikan mereka sebagai 
Gotrabhu." Apakah Anda akan melanjutkan untuk memandu Brother ini 
sepanjang Sang-Jalan yang akan mereka masuki ? 

" Master menjawab :"Aku akan melakukannya." Lord Maitreya berkata : Aturan kita 
memerlukan

 bahwa dua di antara Brethren (Saudara-Seiman) yang lebih 
tinggi akan menjamin setiap calon yang menyajikan dirinya untuk Sang Jalan 
yang kedua. Apakah ada Brother lain yang manapun akan mendukung doa 

me: 

"Master Djwal Kul menjawab: "Aku akan kerjakan." 

. Lord Maitreya berkata, menunjuk pada para pengawai : Anda, ketika kedua 
Brother ini tinggal di dunia luar, sudah bertanggung jawab atas calon-calon yang 
lebih muda ini. Anda pasti mempunyai pengalaman di dalam tugas yang 



diterima Anda dari guardianship ;apakah anda bersedia, ketika tubuh itu masih 
muda, untuk berketetapan hati didalam guardianship dan untuk menolong dia 
ketika ia menginjak Sang-Jalan yang kedua ?" 

Mereka menjawab : Kita bersedia dan gembira untuk melakukannya." 

. Lord Maitreya bertanya : Apakah kasih Anda kepada dia masih sangat kuat 
sehingga pekerjaan menjadi ringan dan menyenangkan ? 

" Mereka menjawab : Kasih kita bagi dia bahkan lebih dalam daripada ketika kita 

s kita yang berbahagia ;ia mudah untuk dibimbingdan bersemangat 
untuk belajar." Lord Maitreya berkata kepada calon yang lebih muda : Dan 
apakah hatimu juga penuh dengan kasih kepada dua Brother ini, dan apakah 
Anda akan melanjutkan dengan gembira untuk menyerahkan diri anda didalam 
bimbingan mereka. 
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dan mengijinkan hati mu bagi mereka ? 

"Ia menjawab : Aku akan gembira melakukannya, karena aku sangat mencintai 
mereka berdua i bersyukur kepada mereka atas kepedulian mei 

Lord Maitreya berkata kepada kedua calon : 
Apakah anda menginginkan untuk masuk kedalam Jalan dari Sakridagamin ? 

" Mereka menjawab : Kita sungguh menginginkannya, jika kita layak untuk 
masuk kedalamnya." 

. Bodhisattva berkata : Ingat sebagaimana kebiasaan lama dari Brotherhood 
ini, ketika calon-calon diperkenalkan pada masing-masing Inisiasi berurutan, 
untuk ditanyai bagaimana mereka telah menggunakan kuasa-kuasa sebelumnya 
yang telah di anugerahkan kepada mereka ;dan mengingat suatu kuasa 
hanyalah sebagai suatu kuasa ketika itu digunakan untuk menolong orang lain 
;oleh karena Itu c;: ; yang akan membuktikan jasa yang telah 
dilaksanakan oleh calon-calon ini ,terakh :reka berdiri di hadapan kita 
dan diakui didalam Brotherhood ?,Pekerjaan tertentu apa yang telah mereka 
lakukan tentang pengajaran ?, siapa yang telah mereka bantu ? 

. Sementara kata-kata yang khidmat membelah udara disekitarnya, nampak 
seolah-olah perkataan itu terdengar di seluruh dunia, sebagai suatu panggilan, 
suatu kerumunan yang besar dari para saksi bergelombang datang dari empat 
penjuru,dan senyap menggantung

; dengan rasa berterima kasih kepada calon-calon yang

sedang berdiri tengah-tengah. 

. Master Kuthumi berbicara : mereka ini adalah yang berasal dari banyak 
negara dan dari banyak negeri yang sudah menerima cahaya, kekuatan dan 
kenyamanan dari kedua murid ku, . Dari penjelasan "Anak Laki-Lakiku" yang 
lebih tua ,pesanKu sudah sampai kepada ribuan orang , dan ia secara terus 
mene JS membawa terang bagi s xa yang berada didalam kegelapan 



;mereka di sini untuk memberikan kesaksian. Ia juga telah menulis suatu buku 
dan banyak artikel yang ada sebagai bukti dari kerja keras nya dalam mengasihi 
orang lain. Anakku yang lebih muda "Master tersenyum dengan lemah lembut-" 
meskipun tubuhnya masih muda untuk pekerjaan umum, tetapi ia sudah 
menulis suatu buku kecil yang memberi pengajaran kepada yang lain,yang telah 
Aku ajarkan kepada dia, dan ribuan orang mencintai dia sebagai pemandu 
mereka kepada kita;mereka juga berada di sini, siap untuk memberikan 
kesaksian." 

. Dan banyak yang menangis:"kami adalah merupakan saksi hidup",dan 
sepertinya seluruh udara dipenuhi dengan suara vocal,yang sangat banyak dari 
orang-orang yang akan memberikan kesaksian. Dan suatu senyuman muncul 
dari Bodhisattva dengan expresi diluar ungkapanjuru selamat dunia,yang sedang 
mendengarkan atas jawaban yang di berikan: 

. Pengawal pertama lalu berkata: 
Aku menyaksikan dari calon yang lebih tua ini pada waktu mengalami kesukaran 
yang besar dan perjuangan yang pahit,tetapi ia tetap loyal sepenuhnya terhadap 
Brother dan diriku,dalam kekuatan yang tak tergoyahkan,indah,tenang dan 
benar. 

Terhadap yang lebih muda",anak tanggunganku" yang terkasih, aku bersaksi 
bahwa ia telah berupaya untuk menolong siapun yang ia temui. 
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. Dan menunjukkan ketrampilan yang langka dalam membantu, selagi ia 
mengalirkan berkat di sekitar dia nampak suatu cahaya kasih dan kemurnian 
yang membuat kehadiran nya menjadi suatu berkah. Semua mengetahui nilai 
dari buku kecilnya yang tak ternilai." 

. Pengawal yang kedua juga berkata bahwa kebaikan calon itu sebagai berikut 
: Aku juga menambahkan kesaksian ku dari kedua calon yang kusayangi ini. Aku 
memberi kesaksian bahwa yang lebih tua sudah menyumbangkan kepada saya 
secara pribadi kesetiaan diri ,kasih sayang dan pengorbanan diri untuk 
membantu dan menyokong dan bahwa aku sudah mendengar dari banyak yang 
lainnya bahwa inspirasi dan penerangannya sudah masuk ke dalam hidup 
mereka. 

. Atas nama calon yang lebih muda, aku memberi kesaksian bahwa aku sudah 
melihat bukti dari kasih dan devosi yang luar biasa yang ia punyai yang diilhami 
di dalam para anggota Order nya dikedua tempat di Adyar dan Benares, dan 
perubahan yang sudah dihasilkan pada mereka. Aku juga telah menerima banyak 
surat di mana para penulis menyatakan bahwa mereka berhutang-budi kepada 
suatu konsepsi baru tentang hidup kepada buku yang ia tulis." 

. Master Kuthumi berseru kepada kerumunan orang banyak bahwa siapa 
diantaranya yang telah belajar kebenaran dari setiap calon, yang melihat dia 
dan mengikuti dia sebagai pemandu. Banyak yang tampil ke depan untuk 
mengakui adanya bantuan ,dan masing-masing berbicara mengenai apa yang ia 
rasakan di dalam hatinya nya ;dan banyak yang berkata Bahwa buku"At the Feet 
of the Master"(buku karangan J.Khrisnamurti/penterjemah) telah memberikan 
mereka suatu pandangan yang baru tentang hidup. Beberapa yang tadinya 
banyak dibantu, tetapi tidak bisa dihadirkan pada kesempatan ini karena mereka 
sedang terjaga dan sedang dalam kesibukan mereka yang sehari-hari. diwakili 



dengan gambaran hidup yang dibuat oleh Master ;dan meskipun demikian 

gambaran hidup ini bisa berkata , itu adalah mungkin karena beberapa sentuhan 
dari pengaruh-pengaruh luar biasa waktu itu, yang mungkin telah disampaikan 
melalui mereka kepada mereka yang sebenarnya(ori ginal).Kerumunan itu lalu
menarik diri, sementara upacara diteruskan. 

Boddhisattva lalu menujuk kepada calon-calon,menyetujui pekerjaan mereka 
yang telah dilakukan, dan menyataan pengharapan bahwa kuasa-kuasa baru 
yang sekarang akan dianugerahkan kepada mereka agar digunakan sebaik-baiknya 
sebagaimana kuasa yang tadinya telah mereka kuasai. Ia melanjutkan : 
Anda telah menyingkirkan ke tiga belenggu selama-lamanya yang masih 
mengikat saudara-seiman mu dibumi, dan kebebasanmu harus digunakan untuk 
mengurangi beban dari belenggu-belenggu ini diatas mereka. 
Anda sudah pelajari dengan kepastian yang mutlak bahwa gagasan diri sendiri 
yang terpisah adalah suatu khayalan ;anda sekarang harus mengesankan 
kepastian itu di saranamu yang lebih rendah, sehingga pada mereka tidak akan 
pernah ada setiap tindakan atau pikiran dari diri sendiri yang terpisah, tetapi 
bahwa semua itu haruslah dilaksanakan untuk The One Self (Dia yang Tunggal), 
yang bekerja ba. 

. Apakah Anda akan mencoba untuk melakukan hal ini, dan tidak akan 
menghentikan usaha-usaha mu sampai anda berhasil?" Calon-calon menjawab: 
"Aku akan berusaha." Lord Maitreya berkata : Anda telah menyingkirkan 
belenggu dari keragu-raguan, dan anda mengetahui dengan pasti bahwa evolusi 
adalah suatu fakta, dan 
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bahwa metoda evolusi adafah pembenaman yang konstan ke dalam perihal 
hukum dari penyesuaian ulang. Anda harus menggunakan kuasa-kuasa yang 
sekarang teiah dianugerahkan kepada anda untuk mengusir keraguan di pihak 
lain mengenai fakta-fakta penting ini, sehingga mereka boleh ikut serta dalam 
pengetahuan yang anda sudah peroleh dengan pasti bukan untuk diri kalian 

Apakah Anda akan kemudian menggunakan kuasa-kuasa mu untuk 
meringankan/menerangi ^ lain?" Calon-calon menjawab :"Aku 
melakukannya f 

Lord Maitreya : " Anda sudah mengatasi semua takhyul ;anda mengetahui 
bahwa seorang manusia bisa menemukan terang di dalam setiap agama ;anda 
mengetahui bahwa upacara-upacara dan perayaan-peray idak memiliki nilai 
intrinsik, dan bahwa semua yang yang dilaksanakan oleh mereka bisa dilakukan 
tanpa mereka oleh pengetahuan dan oleh kemauan. Di atas semua itu, anda 
telah bebas dari takhyul kuasa kemurkaan di balik evolusi, dan anda mengetahui 
bahwa semua yang berada di dalam Kasih Universal , dan itu adalah gospel 
(kitab suci) dari Kasih Universal yang anda harus sebarkan diantara orang-orang 

Apakah Anda akan berupaya untuk mengangkat kegelapan dengan 
penyebaran kitab 5 calon menjawab :"Aku akan melakukanya." 

Lalu Lord Maitreya menambahkan : Jangan pernah melupakan bahwa tidak ada 
kegelapan yang diselamatkan oleh ketidak-tahuan dan khayalan, sebagaimana 
yang dikatakan :Setiap anugerah yang baik dan setiap anugrah yang sempurna 



adalah berasal dari atas; dan datang turun dari Bapa Cahaya (Father of Light), di 
dalam nya tidak ada sedikitpun bayangan Di dalamNya tidak ada kegelapan 
sama sekali, tetapi hanya manusia yang membelakangi diri terhadap Terang Nya, 
dan lalu masuk ke dalam bayangan-bayangan mereka sendiri, menjerit bahwa itu 
adalah gelap." Calon-calon itu kemudian dihadapkan pada beberapa ujian 
dengan pekerjaan dialam mental 

Mereka harus menguji orang-orang di dalam sorga-dunia (HeavenWorld/
alam Dewata), yang akan ditempatkan di bawah kepedulian mereka di 
masa mendatang, dan Lord bertanya kepada mereka apa yang akan mereka 
lakukan untuk membantu didalam setiap kasusnya, bahwa didalam 
keterbatasanketerbatasan, 
tanggung jawab mereka akan menjadi semakin berat. Satu kasus 
adalah sebagai seorang biarawan abad pertengahan, sangat penuh dengan 
devosi, tetapi gagasan-gagasannya sangat terbatas mengenai Allah, Santo dan 
Gereja, dan Lord menanyai mereka,, bagaimana mereka akan membantu untuk 

. Semua yang dilakukan selama Inisiasi yang kedua dilaksanakan dialam 
mental . dan semua sedang bekerja didalam tubuh-tubuh mental mereka, bukan 
di dalam mayavirupa biasa yang mereka gunakan dialam astral. Setelah 
pengujian ini selesai, dan calon-calon telah berhasil menjawab 
pertanyaanpertanyaan 
yang ditujukan kepada mereka, mereka dibimbing kearah Lord 

Maitreya dan berlutut Di Hadapannya. Lord bangkit ;dan, berputar ke arah 
Shamballa, Ia berteriak dengan suara keras : 

" Sungguh aku ini, Oh Tuhan dari Terang dan Kehidupan dan Kemuliaan, di 
dalam Nama Mu dan untuk Mu ?" 
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. Lalu di atas Nya memancar ke luar Blazing Star, tanda persetujuan dari " 
One Initiator", dan figur yang mulia dari Lord Gautama Buddha bersinar ke luar 
dengan kecemerlangan yang lebih membutakan , selagi Ia mengangkat tangan 
kanan Nya di dalam memberkati. 
Mahachohan juga mengangkat tanganNya untuk menambahkan berkat 
Nya,ketika Bodhisattva meletakkan tanganNya dimasing-masing kepala yang 
membungkuk, dan semua membungkuk dengan rendah di dalam penghormatan 
untuk menunjukkan rasa hormat di hadapan Mighty Ones ;dan di sana terasa 
senyap. 

. Dikeheningan tersebut kunci dari segala pengetahuan diberikan, Bodhisattva 
yang menuangkan dari Mental nya sendiri dan sinar-sinar kuasa dari tubuh 
kausal, yang menimpa mental dan tubuh-tubuh kausal dari inisiasi baru, 
merangsang ke dalam pertumbuhan yang mendadak dan luar biasa dimana 
benih-benih dari kuasa-kuasa yang serupa di tempat itu berada. Seolah-olah 
suatu tunas, yang dirangsang oleh sinar matahari, tiba-tiba masuk dalam 
kemuliaan dari bunga yang sedang mekar, demikian juga mental dan tubuhtubuh 
kausal mereka tiba-tiba membentang kuasa-kuasa laten didalam diri 
mereka yang berkembang dalam keindahan yang berseri. Melalui mereka, 
diperluas seperti itu , intuisi bisa muncul dengan bebas , kuasa baru yang besar 
seperti itu memberi kebebasan untuk bekerja. 

. Dan Lord Maitreya berkata : 
Ambil sekarang kuasa baru ini ,yang Aku berikan kepada anda, dan mempercayai 



diri anda tanpa rasa khawatir. Bawa sarana mu yang lebih rendah ke dalam 
order seperti itu dan kemampuan reaksi memungkinkan untuk melewati dengan 

bebas melalui mereka kepada otak fisikmu, dan memandu perilaku mu secara 
tepat. Maka itu akan bersinar diatas jalan yang terhampar dihadapanmu. 
Dan mempersiapkan anda untuk masuk ke Sang-Jalan yang ketiga. Ia 
mengakhirinya dengan berkah yang besar, dan Bintang dan Figur yang mulia 
didekat itu lenyap, semua kembali, membungkuk dengan rendah di dalam 
penghormatan, dan upacara yang besar selesai sudah. 

. Kumpulan para Master lalu meninggalkan tempat mereka, dan masingmasing 
mengucapkan h kata yang ramah kepada inisiasi yang 
baru, dan mereka yang diberkati. Master Kuthumi juga mengalamatkan beberapa 
kata ramah kepada kerumunan yang telah menjadi saksi -yang telah 
mengundurkan diri beberapa langkah, seperti dikatakan di atas, tetapi sekarang 
diperbolehkan lagi; untuk mendekati untuk kembali mengucapkan selamat 

pada para Pemimpin mereka, yang, didalam cahaya dari pengetahuan , 
yang baru ,baru saja dicapai, memberi beberapa nasihat kepada masing-masing 
pengikut ini, dan membubarkan mereka dengan suatu berkat. 

. Inisiasi yang kedua dengan cepat melanjutkan pengembangan dari tubuh 
mental, dan pada atau dekat poin ini ,dimana murid itu belajar untuk 
menggunakan mayavirupa, yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai tubuh 
ilusi. Ini adalah suatu tubuh astral yang sementara yang dibuat oleh orang yang 
mampu mengfungsikannya di dalam tubuh mental nya. Ketika seorang manusia 
bepergian di dalam alam astral, biasanya demikian juga di dalam tubuh astral nya 
;dan jika itu perlu bagi dia untuk menunjukkan dirinya di sarana fisik selagi ia 

mau tidak mau harus me-materialisasi 
suatu tubuh fisik disekitarnya. 
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Ini kadang-kadang bisa dikerjakan, meskipun tidak sering, karena itu 
melibatkan suatu pengeluaran tenaga yang besar. Dengan cara yang sama, jika 
ia sedang bekerja di dalam tubuh mental nya dan ingin untuk menjelmakan 
dirinya dialam astral, ia perlu materialisasi suatu tubuh astral yang sementara, 
yang adalah mayavirupa. 

Ketika ia telah selesai dengan pekerjaan nya, ia akan menariknya kembali 
ke-alam mental sekali lagi, dan tubuh yang sementara akan lenyap, bahanbahan 
nya akan kembali ke peredaran materi astral yang umum kepada asalnya 
dimana mereka telah ditarik oleh kemauan simurid itu. 

Sampai pada waktu Inisiasi pertama, orang bekerja pada malam hari di 
tubuh astralnya; tetapi secepat tubuh astralnya berada di bawah kendali yang 
sempurna dan ia mampu menggunakannya secara penuh, pekerjaan ditubuh 
mental segera dimulai Ketika tubuh astral itu pada gilirannya telah tertata 
sepenuhnya, ini merupakan suatu sarana yang jauh lebih fleksibel dibandingkan 
tubuh astral ,dan banyak yang mustahil di alam astral dapat tercapai di tempat 
itu. 

Dengan kuasa untuk membentuk mayavirupa, orang itu mampu 



menembus dengan seketika dari alam mental ke alam astral dan kembali lagi, 
dan untuk menggunakan terus menerus dengan kuasa yang semakin besar dan 
perasaan yang lebih tajam dari alam mental, dan yang diperlukan hanyalah 

me-materialisasi astral ketika ia ingin menjadi kelihatan oleh orang-orang di 
dalam dunia astral

Adalah perlu bahwa Maste. ertunjukan 
bagaimana iya membuat mayavirupa, setelah itu ,meskipun pada mulanya 
hal itu bukanlah sesuatu yang gampang, ia dapat mengerjakannya sendiri. 
Suatu perluasan dan pengembangan besar yang sangat besar dari tubuh mental 
berlangsung dalam hubungan dengan Inisiasi kedua, tetapi itu biasanya 
memakan waktu beberapa tahun sebelum pengaruh dari hal ini bereaksi di 
dalam otak fisiknya

Ketika mereka mulai untuk melakukannya, mereka pasti akan 
menempatkan suatu ketegangan yang besar atas otak itu, karena tidak bisa 
dengar: segera diatur pada getaran yang diperlukan. Periode setelah 
pengambilan Inisiasi kedua di dalam banyak keadaan adalah ,yang paling 
berbahaya bahwa calon itu harus bisa menerobos Sang-Jalan di mana pun,walau 
pada setiap poinnya sampai Initiation kelima terlewati disana masih ada 
kemungkinan mengalami kejatuhan dan kemunduran ,atau akan menghabiskan 
waktu 

Tetapi itu adalah terutama jika didalam tahapan ini ada beberapa 
kelemahan pada suatu karakter calon, hal ini akan membuat dia ke luar dari sang 
jalan.Seharusnya adalah mustahil bagi seseorang yang sudah mengangkat 

dirinya sedemikian tingginya ini untuk jatuh-kembali; tetapi sayangnya 
pengalaman sudah menunjukkan kepada kita bahwa hal ini kadang-kadang 
terjadi. Di dalam hampir semua kejadiaan, bahaya hadir lewat kesombongan, 
jika ada sedikit saja noda dari kesombongan didalam diri seorang manusia ,dia 
sedang berada dalam kondisi yang serius dari kejatuhan

Apa yang kita perblcangkan didunia ini sebagai intelek hanyalah 

merupakan pemantulan dari hal yang nyata; namun sebagian-dari kita merasa 
bangga akan hal tersebut, kebanggaan dari akal dan pengertian kita yang 
mendalam, maka ketika seorang manusia mempunyai bahkan hanya sekilas dari 
rasa kebanggan akan inteleknya, dimasa mendatang ia sedang berada dalam 
keadaan bahaya yang serius. Dan jika ia sekali waktu memulai dengan keadaan 
tersebut ia akan sukar sekali untuk kembali kekeadaan semula. 
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Tak lain hanyalah dengan kewaspadaan yang ditingkatkan dan terus 
menerus yang dapat memungkinkan bagi dia untuk menerobos tahapan ini 
dengan sukses, dan itu haruslah dengan usaha yang tetap untuk membinasakan 
setiap jejak dari kebanggaan, egoisme dan prasangka. 
Ketika kita mengetahui berbagai hal ini sebelumnya, kita akan menemukan 
keterangan yang dijelaskan didalam berbagai teks-teks dari Alkitab. Bahaya 
iniditunjukan 
pada kehidupan seorang Inisiasi dan didalam kisah Gospel 
ditunjukkan oleh godaan terhadap Kristus dalam pembabtisanNya dipadang 
gurun oleh Yohanes. 



Empat puluh hari berada dipadang gurun menandakan periode selama 
perluasan tubuh mental yang diberikan kepada Inisiasi kedua sedang bekerja ke 
bawah ke dalam otak fisik, meskipun untuk calon yang biasa akan memakan 
waktu sekitar empat puluh tahun atau lebih panjang untuk pemenuhan nya. Di 
dalam kehidupan dari Yesus adalah periode ketika otaknya sedang 
menyesuaikan diri dengan - kedatangan Kristus. 

Lalu Setan, yang di dalam simbolisme mewakili; sifat yang lebih rendah, 
yang datang untuk menggoda Inisiasi pertama agar menggunakan kuasa-kuasa 
nya bagi kepuasan kebutuhan-kebutuhan nya sendiri :"Jika engkau adalah Anak 
Allah, perintahkan agar batu-batu ini bisa dibuat menjadi roti." Lalu ia digoda 
untuk menjatuhkan dirinya dari suatu puncak kuil,untuk memperlihatkan suatu 
mukjizat yang akan membuat masa kagum, dan akhirnya Ia ditunjukkan semua 
kerajaan dunia serta kemuliaannya, lalu setan berkata: 

Semua hal Ini akan Aku berikan kepada Mu, jika engkau menjatuhkan diri 
dan memujaku-ia digoda agar menggunakan kuasa-kuasa nya untuk memuaskan 
ambisi nya sendiri. Masing-masing godaan ini mewakili; suatu wujud yang 
berbeda dari suatu kebanggaan. 
Sama seperti Inisiasi Pertama yang Besar berhubungan dengan suatu kelahiran 

yang baru, maka Inis kedua adalah tepat jika dibandingkan den 
pembaptisan dari Api-Roh Kudus ;sebab ini adalah kuasa Orang Ke Tiga dari 
Blessed Trinity (Trinitas yang Terberkati) yang dituangkan pada saat itu, turun 

ig dapat digambarkan sebac jatu banjir dari nyala-api, suatu 
nyala yang mengikat dari cahaya kehidupan. Orang pada tahapan ini diantara 
umat Buddhis disebut sebagai Sakadagamin, orang yang kembali tetapi hanya 
satu kali lagi, yang bermakna bahwa ia yang sudah mencapai tingkatan itu 
hanya memerlukan satu kali lagi inkarnasi sebelum mencapai ke-Arhat-an, 
Inisiasi yang keempat, 

Setelah itu tidak ada kelahiran kembali secara fisik yang diwajibkan, umat 
Hindu menyebut langkah kedua ini adalah Kutichaka, orang yang membangun 
suatu gubuk, ia yang sudah mencapai suatu tempat yang damai. Pada tahap ini 
tidak ada belenggu-belenggu tambahan yang tersingkirkan, tetapi itu biasanya 
merupakan suatu periode dari kemajuan kekuatan batin dan intelek. 

Jika kekuatan batin (Psychic faculties) seperti yang biasanya disebut belum 
dikuasai, mereka harus dikembangkan pada tahapan ini, sehingga tanpa mereka 
akan menjadi mustahil untuk berasimilasi dengan pengetahuan yang sekarang 
harus diberikan, atau untuk melakukan pekerjaan yang lebih tinggi bagi umat 
manusia di mana Inisiasi itu kini diistimewakan untuk menolong. Ia harus 

luasaan atas kesadaran astral selagi ia ng berada 
dikesadaran fisik. 
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dan selama tidur heaven-world itu akan terbuka di hadapan dia- karena 
kesadaran dari seseorang ketika menjauh dari tubuh fisik nya adalah selalu 

dibandingkan bila itu masih berada didalam "rumah dari 
daging". Ketika calon sudah melewati empat sub langkah dari Inisiasi yang 



kedua, dan sudah sekali lagi menjadi Gotrabhu, ia telah siap bagi Inisiasi Yang 
Ketiga, untuk menjadi Anagamin, yang secara harfiah berarti "ia yang tidak 
kembali," sebab itu adalah yang diharapkannya bahwa ia akan segera mencapai 
Inisiasi yang berikutnya di dalam inkarnasi yang sama. 

Umat Hindu menyebut untuk langkah ini adalah Hamsa, yang berarti seekor 
angsa , tetapi kata itu juga dianggap sebagai suatu wujud dari kalimat So-ham, 
"That am I"(Itulah Aku). Ada suatu tradisi, juga, bahwa angsa itu mampu untuk 

memisahkan susu dari air, dan Sage (orang bijak) itu adalah dengan cara yang 
sama mampu menyadari nilai yang benar bagi makhluk hidup dari fenomena 
kehidupan. Inisiasi Ini di dalam Simbolisme orang Kristen digambarkan oleh 
Transfigurasi Kristus. Ia naik keatas suatu gunung yang tinggi terpisah, dan 
dirubah rupa di hadapan para murid Nya: "roman-muka Nya berkilauan laksana 
matahari, dan pakaian Nya Putih laksana cahaya," "melebihi putih dari salju, 
sehingga di atas bumi tidak ada yang seputih seperti itu". 

Uraian ini mengambarkan "Augoeides", manusia yang dimuliakan, dan itu 
adalah sebuah gambaran akurat dari hal yang terjadi pada Inisiasi ini, untuk hal 
yang sama terjadi pada Inisiasi kedua yang besar adalah terutama terkait 
dengan percepatan tubuh mental yang lebih rendah, maka pada tahapan ini, 
tubuh kausal adalah yang terutama dikembangkan. 

Ego itu dibawa lebih lekat ke dalam sentuhan dengan Monad, dan 
transfigurasi seperti itu adalah benar sekali. Bahkan kepribadian dipengaruhi 
oleh pencurahan yang menakjubkan itu. Diri yang luhur dan diri yang rendah 
menjadi satu di Inisiasi pertama, dan kesatuan itu tidak pernah hilang, hanya 
pengembangan dari keinginan luhur yang sekarang berlangsung, dan tidak 
pernah dapat dipantulkan di dalam dunia wujud yang lebih rendah, meski 
keduanya adalah satu untuk kemungkinan pengembangan yang terbesar. 

Kisah Gospel juga menceritakan bahwa pada Transfigurasi di sana nampak 
Musa dan Elia, dua figur pemimpin dari zaman dispensasi kuno ; satu merupakan 
yang terbesar dari para nabi Yahudi ,yang lainnya merupakan perwakilan dari 
hukum Yahudi itu. Jadi; Dengan demikian kedua dispensasi-dispensasi atau 
metoda-metoda dari pendekatan kepada kebenaran, sebagai kelanjutan hukum 
dan inspirasi dari nubuatan (prophecy), diwakili seperti halnya Nya siapa yang 
mulai menetapkan suatu dispensasi yang baru, Gospel nya ;dan semua lambang 
ini mempunyai maksud yang mengacu pada fakta-fakta yang nyata dari inisiasi 
ketiga. 

Simbol lain yang berkenaan dengan langkah yang sama muncul di dalam 
Gospel pada kisah tentang presentasi Kristus itu kepada Bapa Nya di dalam Bait 
Aliah. Di dalam tata cara tradisional ini adalah sedikit tidak pada tempatnya, 
karena Kristus itu kemudian diperkenalkan sebagai seorang anak kecil. Pada 
langkah ini kemajuan manusia yang harus ia bawa kehadapan "Spiritual King of 
The World"(Raja-Surgawi/Sanat Kumara/pen.), Pucuk pimpinan yang perkasa 
dari Hirarki Okultisme. 
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Pada langkah ketiga ini, baik inisiasi yang dianugerahkan dari Dirinya, 
atau yang diwakilkan kepada salah satu dari Para murid Nya,dari ke tiga "Lords 
of Flame" yang datang dengan Nya dari Venus, melakukan hal yang serupa 
;dan peristiwa berikutnya adalah orang diperkenalkan kepada Raja_Surgawi 



segera setelah Inisiasi telah selesai. 

Jadi; Dengan demikian Kristus dibawa dalam kehadiran dari Bapa Nya 
;buddhi di dalam orang yang diinisiasi itu diangkat sampai itu menjadi satu 
dengan asal-muasal nya di alam nirvana, dan suatu persekutuan yang sangat 
luar biasa antara prinsip-prinsip yang pertama dan kedua di dalam manusia 
kemudian saling mempengaruhi. 

Seorang Anagamin dapat menikmati, selagi bergerak sibuk dengan 
pekerjaan sehari-hari nya, semua berbagai kemungkinan luar biasa yang 
diberikan oleh kemampuan yang penuh dari alam mental yang lebih tinggi, dan 
ketika ia meninggalkan sarana fisiknya pada malam hari ia masuk sekali lagi ke 
dalam kesadaran yang begitu sangat luas yang masuk kedalam alam buddhi. 
Sementara di dalam tahapan ini, ia harus membuang setiap sisa keduniawian 
yang disebut belenggu ke empat dan kelima, Kamaraga dan Patigha, Yang 
dicantumkan sebagai kesenangan akan sensasi, digambarkan oleh cinta 
jasmani, dan semua kemungkinan dari kemarahan atau kebencian. Calon itu 
harus membebaskan dirinya dari kemungkinan diperbudak oleh berbagai hal 
eksternal. Itu tidak bermaksud bahwa dengan cara apapun ia tidak akan 
merasakan ketertarikan dari apa yang dinamakan bersih atau indah/cantik atau 
kebalikannya dari keadaan ini.,tetapi tidak akan membawa mereka dalam 
pekerjaannya. 

Tidak akan membiarkan mereka mengambil-alih suatu sikap dari bagian 
tugas,dan akan mengesampingkan mereka dalam keadaan darurat jika 
diperlukan bagi pekerjaannya. Disini kita harus menjaga dari suatu 
kemungkinan mis-konsepsi-yang mungkin dapat sering kita temui. Yang paling 
murni dan mulia dari kasih manusia bagaimanapun tidak akan pernah mati juga 
tidak akan pernah berkurang oleh pelatihan okultisme; dalam kontroversinya 
itu ditingkatkan dan dilebarkan sampai mengapai; semua semangat yang sama 
yang pada awalnya hanya dicurahkan di satu atau dua bagian. Tetapi seorang 
murid mengerjakan pada waktunya di atas semua pertimbangan-pertimbangan 
yang berhubungan dengan kepribadian di sekitar nya, dengan demikian 
membebaskan diri; dari semua ketidakadilan dan sikap memihak yang biasa 
sering kali terbawa masuk dalam pengajarannya. 

Tidak juga boleh disangka bahwa di dalam memperoleh kasih sayang 

yang luas ini bagi semua, ia akan kehilangan kasih teristimewa untuk para 
teman karibnya. Hubungan diluar biasanya dari mata rantai yang sempurna 
antara Ananda dan Hyang Buddha,antara santo Yohanes dan Kristus, Dicatat 
untuk membuktikan bahwa itu, kebalikan dari "love for all" adalah dengan 
sangat diintensifkan; dan antara seorang Master dan para murid Nya adalah 
jauh lebih kuat dibanding setiap ikatan jasmani/keduniaan. Untuk kasih sayang 
yang melambaikan atas Jalan dari kesucian adalah satu kasih sayang antara 
ego-ego, tidak hanya antara kepribadian-kepribadian,oleh karena itu lebih kuat 
dan lebih permanent,tanpa rasa takut akan pengurangan atau fluktuasi,karena 
itu adalah:"kasih sempurna yang akan menbuang semua rasa ketakutan". 
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Itu akan menyederhanakan hal-hal bagi siswa jika ia berpikir tentang 
empat tahapan menuju Jalan keselamatan itu pada Adeptship seperti di dua 
divisi, dan menggolongkan bersama-sama tiga langkah-langkah yang di depan di 
dalam yang pertama. Mereka adalah langkah-langkah dimana kesadaran buddhi 



sedang ditingkatkan kepada kesempurnaan nya ;tetapi dalam Inisiasi keempat 
calon memasuki alam nirvana, dan ia mulai sekarang ditautkan dengan mantap 
dalam memanjat melaluinya, atau melalui divisi itu , terdiri dari lima sub-alam 
yang lebih rendah ,dimana ego manusia berada. 

Inisiasi Ini juga boleh dimengerti sebagai suatu poin di tengah jalan , 
sebagaimana biasanya dikatakan bahwa tujuh kehidupan adalah dalam kasus 
rata-rata pada waktu normal antara inisiasi pertama dan keempat, dan tujuh 
kehidupan juga antara inisiasi keempat dan kelima ;tetapi figur-figur ini bisa 
dibuat pengurangan atau peningkatan yang sangat besar, seperti yang telah aku 
sampaikan sebelumnya, dan periode waktu nyata yang diperlukan dalam banyak 
kasus .adalah tidak begitu besar, karena biasanya rangkaian kehidupan diambil 
dengan segera,tanpa selingan didalam heaven-world. 

Calon yang sudah lulus inisiasi keempat itu dikatakan dalam Buddhis 
terminology sebagai Arhat, yang berarti: yang berharga, yang mampu, yang 
dimuliakan atau sempurna, dan di buku timur sangat banyak berbagai hal indah 
yang dikatakan tentang dia, karena mereka menyadari tentang evolusi dari 

tingkat tinggi dimana dia berada. Umat Hindu menyebutnya sebagai 
Paramahamsa, seseorang yang berada diatas atau diluar Hamsa.. 

Di Dalam simbologi Kristen,Inisiasi keempat adalah ditandai dengan 
penderitaan di dalam taman Gethsemane, penyaliban dan Kebangkitan [Yesus] 
Kristus; meskipun demikian karena ada langkah-langkah pendahuluan tertentu 
yang mungkin saja disimbolkan dengan lebih komplit dari berbagai kejadian yang 
dikatakan sudah berlangsung selama Minggu Yang Kudus. 

Peristiwa pertama di dalam rangkaian adalah ketika Kristus 
membangkitkan Lazarus dari kematian; dan ini selalu diperingati pada hari Sabtu 
sebelum Minggu Palm, walaupun menurut penuturan Gospel itu terjadi satu atau 
dua minggu sebelumnya. Pada hari Minggu, adalah hari kemenangan memasuki 
Yerusalem ;Pada Hari Senin dan Selasa penyerahan dari sejumlah alamat-alamat 
di dalam Bait Allah ;pada hari Rabu pengkhianatan Judas Iscariot ;Pada Tiap Hari 
Kamis pendirian Ekaristi Kudus ;di malam antara hari Kamis, dan Jumat 
percobaan-percobaan di depan Pilate dan Herodes ;dan pada hari Jumat Agung 
,penyaliban,Hari Sabtu Kudus diakhiri di dalam kuburan, 
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dan pada tengah malam Hari Sabtu, atau agaknya di saat pertama Pada 
Hari Minggu pagi, Kristus bangkit dari kematian, berjaya untuk selama-lamanya. 
Semua rincian dari drama Kristus ini mempunyai suatu hubungan kepada yang 
sesungguhnya terjadi dalam hubungan dengan Inisiasi keempat. Kristus itu 
melakukan sesuatu yang luar biasa dan yang tidak biasa di dalam 
membangkitkan Lazarus pada hari Sabtu, dan itu sebagian besar adalah sebagai 
hasil segera bahwa Ia telah menikmati kemenangan atas keduniawian Nya , bagi 
semua orang yang datang bersama ketika mereka mendengar tentang 
kebangkitan dari orang mati. 

Mereka menantikan Nya, dan ketika Ia keluar rumah untuk pergi menuju 
Yerusalem mereka menerima Nya dengan suatu sambutan sorak sorai dan suatu 

sentuhan perasaan yang besar, dan memperlakukan Nya sebagaimana di Timur 



mereka memperlakukan siapapun yang mereka pikir adalah kudus ;Maka Ia 
dikawal oleh orang-orang dengan kegairahan yang besar menuju Yerusalem, dan 
setelah dimenangkan oleh pengenalan keduniawian yang kecil itu, Ia secara 
alami tentu saja mengambil peluang untuk memberi pengajaran kepada mereka, 
dan memberi petunjuk di dalam Bait Allah itu kepada kerumunan-kerumunan 
besar yang datang untuk melihat dan mendengar Nya. 

Ini adalah simbolis dari apa yang benar-benar berlangsung. Initiasi itu 
menarik beberapa perhatian, dan memp n ketenaran dan pengenalan 
tertentu. Lalu selalu ada ptr : berbalik melawan dia dan 
menyimpangkan apa yang telah dikatakan-nya dan diselesaikanya, sehingga itu 
muncul untuk menjadi kejahatan ;keOka Ruysbroek menuliskannya : "Kadangkadang 
mereka yang tak berbahagia ini dirampas dari berbagai hal yang baik 
dibumi, dari para teman mereka dan hubungan-hubungannya, dan ditinggalkan 
oleh semua makhluk-makhluk ;kekudusan mereka dicurigai dan diremehkan, 
orang menempatkan suatu bangunan yang tidak baik di semua pekerjaan 
tentang kehidupan mereka, dan mereka ditolak serta diremehkan oleh semua 
dari mereka yang mengelilinginya ;dan kadang-kadang mereka terkena 
beberapa wabah penyakit." Lalu mendapatkan hujan kritikan dari umum dan 
pelecehan, dan penolakan Nya oleh dunia. Setelah itu datang peristiwa di dalam 
taman Gethsemane ketika Kristus merasakan diri-Nya sama sekali ditinggalkan 
;dan lalu Ia diperolok-olokan serta disalib. Akhirnya, ada tangis dari salib: 
"Allah-
Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau rela meninggalkan aku? 

"Madame Blavatsky mempunyai suatu teori yang dia uraikan dengan 
terperinci didalam buku" The Secret Doctrine" Di Mana aku secara pribadi tidak 
mampu untuk memverifikasi, maksud(arti) riil dari kata-kata itu adalah: "Allah-
Ku, Aliah-Ku, bagaimana Engkau telah memuliakan Aku",Aku tidak mengetahui 
mana dari keduanya yang akurat, tetapi ada kebenaran besar di dalam mereka 

berdua,Ini adalah salah satu fitur dari Inisiasi keempat dimana seorang manusia 
harus ditinggalkan sendirian sama sekali. Pertama-tama ia harus beradai 
sendirian di sarana fisik ;semua teman nya berbalik melawan dia melalui 
beberapa kesalah pahaman ;itu semua benar yang datang setelah itu, tetapi bagi 
orang tersebut waktu dibiarkan

 seperti itu akan merasakan bahwa semua di 
dunia ini melawan terhadap dia. Barangkali itu bukan suatu percobaan yang 
besar, tetapi ada yang lain dan dari sisi bagian dalamnya,;karena ia juga untuk 
sesaat mempunyai pengalaman dari kondisi Avichi adalah berarti " yang tanpa 
gelombang, yang tanpa getaran". 
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Bukan keadaan dari Avichi , seperti yang biasa dikenal ,sebagai suatu 
jenis dari neraka, tetapi ini merupakan suatu kondisi di mana orang berada 
mutlak sendirian di dalam ruang, dan merasakan tersingkirkan dari semua 
kehidupan, bahkan dari Logos nya ;dan itu tak perlu diragukan lagi adalah 
pengalaman paling mengerikan yang mungkin dimiliki oleh setiap manusia . 

Konon berlangsung hanya sebentar, tetapi bagi mereka yang sudah 
merasakan hal seperti itu, mempunyai kesan bahwa hal itu bertahan sangat 
panjang,karena selama itu waktu dan ruang tidak exist pada level itu. 
Pengalaman mengerikan yang dimiliki, Aku pikir, dua akibat-bahwa kandidat itu 
mampu bersimpati ketika Avichi datang sebagai hasil tindakan-tindakan 



mereka, dan ia bisa belajar untuk mengelak sesuatu yang datang dari luar,dan 
mencoba serta menyadari kepastian suara hatinya sendiri bahwa ia adalah satu 
dengan Logos, dan bahwa semua rasa kesepian tersebut harus dianggap hanya 
sebagai sebuah ilusi. Di sana berada mereka yang sudah jatuh pada test yang 
sangat mengerikan itu, dan harus kembali lagi dan memulai inisiasi ulang 
kembali ;tetapi bagi orang yang dapat bertahan tanpa tergoyahkan, itu pasti 
merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa, bagaimanapun 
mengerikannya, 

Sehingga penafsiran ketika Kristus dalam masa percobaan "Mengapa 
Engkau Telah meninggalkan aku ?"boleh jadi diterapkan, "Bagaimana Engkau 
telah memuliakan aku! "adalah pasti bukan suatu ungkapan yang salah ketika 
orang merasa bahwa ia telah tampil sebagai pemenang. Inisiasi Ini berbeda 
dari semua yang lain ,karena dalam hal ini mempunyai aspek ganda yang asing 
tentang penderitaan dan kemenangan. 

Masing-masing dari Para inisiasi yang terdahulu didalam Sistim umat 
Kristen disimbolkan oleh suatu fakta yang terbatas, kelahiran, pembaptisan, 
Transfigurasi ;yang mewakili suatu rangkaian kejadian dari inisiasi ke 
yang ditemukan. Penyaliban dan semua beragam penderitaan yang datang 
adalah puncaknya "kesusahan" yang menggambarkan salah satu sisi dari 
Inisiasi ini, sementara Kebangkitan dengan kemenangannya atas kematian 

Selalu pada tahapan ini ada penderitaan, secara fisik, astral dan mental 
;selalu ada pengutukan oleh dunia,dan kegagalan yang nyata;selalu ada 
n-alam yang luhur, bagaimanapun, tetap tidak 
dikenal oleh dunia luar. tipe yang ganjil dari penderitaan akan tetap menemani 

Inisiasi ini, membersihkan setiap tunggakan dari karma yang masih berada di 
dalam perjalanan Inisiasi itu ;hanya kesabaran dan kegembiraan yang dapat 
menahan mereka mempunyai nilai besar di dalam penguatan karakter dirinya, 
dan membantu untuk menentukan perluasan dari kegunaan nya di dalam 
pekerjaan yang berada di hadapannya. 

Penyaliban dan Kebangkitan yang menyimbolkan Inisiasi yang nyata 
seperti itu ,digambarkan dalam suatu Rumusan orang Mesir purba: " Lalu calon 
itu akan terikat atas salib kayu, ia akan mati, ia haruslah dikuburkan, dan akan 
turun ke dalam dunia bawah ;setelah hari ketiga adalah harus dikembalikan dari 
kematian." 
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Hanya setelah tiga hari dan malam yang bersih dan bagian dari suatu hari 
yang keempat telah lewat adalah keheningan memasuki calon dari masa 
lampau itu diangkat dari kuburan batu di mana ia telah berbaring, dan dibawa 
ke udara luar di sisi timur dari piramida atau kuil, sehingga sinar matahari yang 
pertama menimpa mukaNya dan membangkitkan dari tidur panjangnya, ada 
satu pepatah tua: " tiada salib, tiada mahkota," yang mungkin diartikan bahwa 
tanpa adanya manusia yang turun pada materi, pemancangannya dikayu salib, 
itu akan menjadi mustahil bagi dia untuk mendapatkan kebangkitan dan 
menerima mahkota dari kemuliaan; hanya oleh pembatasan dan melalui 
dukacita dan kesulitan, ia sudah memperoleh kemenangan. 

Adalah tidak mungkin bagi kita untuk menguraikan kebangkitan itu; semua 
kata-kata yang dapat kita nyatakan nampaknya menodai keindahannya, dan 
setiap usaha untuk menguraikan kelihatannya hampir seperti penghinaan; 



tetapi bisa dikatakan bahwa suatu kemenangan yang lengkap sudah 
melenyapkan semua dukacita, gangguan-gangguan dan berbagai kesulitan, 
godaan-godaan dan percobaan-percobaan, dan itu adalah untuknya selamalamanya 
karena ia telah memperolh kemenangan. 

Kita dapat mengingat bagaimana Hyang Buddha memproklamirkan 

kebebasan Nya: 

"telah banyak rumah kehidupan yang menahanKu-selalu mencari siapa 

pembuat penjara dari perasaan,yang penuh kesedihan; kesakitan dan 

perjuangan yang tiada henti-hentinya ! tetapi sekarang,Engkau pembuat 

rumah,telah kuketahui ! tak akan dapat Engkau membuat rumah lagi,dinding 
derita ini,tidak juga membuat atap-pohon dari kepalsuan,atau membuat rusuk 
baru dari tanah;rumahMu telah kurobohkan dan sendi-sendinya telah 
kubongkar! Bentuk-bentuk khayalanlah adanya ! keselamatan telah Aku 
lewatikebebasan 
telah kuperoleh. 

Bagi seorang Arhat untuk selanjutnya kesadaran dari alam buddhinya 
adalah ketika masih berada ditubuh fisik, dan ketika ia meninggalkan tubuh di 
dalam tidur atau dalam keadaan trance, ia dengan segera masuk ke dalam 
kemuliaan alam nirvana yang tak dapat diungkapkan. Pada saat Inisiasi ia 
harus mempunyai sedikitnya satu pandangan sekilas dari kesadaran nirvana 
itu, sama seperti inisiasi pertama di sana harus ada suatu pengalaman 
sementara dari alam buddhi, dan sekarang usaha sehari-hari nya adalah untuk 
menjangkau lebih lanjut dan lebih luhur ke dalam alam nirvana, [ini] 
merupakan suatu tugas dengan tingkat kesukaran yang sangat banyak, tetapi 
secara berangsur-angsur ia akan menemukan dirinya mampu bekerja naik/ke 
atas ke dalam keindahan. 

Memasuki kedalam jalan itu adalah sangat membingungkan, dan itu 
membawa seperti sensasi pertama karena suatu semangat yang kuat tentang 
kehidupan, mengejutkan bahkan kepada dia yang telah terbiasa dengan alam 
buddhi, keterkejutan ini ada pada dia sebelumnya, walaupun kadarnya sudah 
berkurang,ketika untuk pertama kalinya ia memasuki dari satu alam kealam 
yang lainnya.bahkan ketika kita pertama kali berada dalam kesadaran yang 
penuh dan jelas dari alam fisik kealam astral, 
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Kita menemukan hidup yang baru menjadi sangat lebih luas dibanding 
yang sampai sekarang sudah kita ketahui :"Aku pikir aku telah mengetahui apa 
arti kehidupan itu, tetapi aku belum pernah mengenal nya" Ketika kita beralih 
kealam mental, kita menemukan perasaan yang sama dilipat-duakan ;alam 
astral itu luar biasa, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia mental. 

Ketika kita beralih kealam mental yang lebih tinggi, kembali kita 
mempunyai pengalaman yang sama. Pada setiap tahap, kejutan yang sama 
singgah lagi; dan tidak ada pemikiran terlebih dahulu yang dapat dipersiapkan 
untuk itu, karena itu adalah selalu jauh lebih besar dibanding apapun yang kita 
dapat bayangkan, dan hidup di semua alam-alam yang lebih tinggi itu adalah 



suatu intensitas kebahagiaan di mana tidak ada kata-kata yang dapat 

mengungkapkannya.. 

Orang Eropa Orientalis sudah menterjemahkan nirvana sebagai 
kemusnahan, karena ejaan-katanya berarti "diledakkan," seperti cahaya lilin 
yang dipadamkan oleh hembusan nafas. Tidak ada suatu antithesispun yang 
lebih lengkap dari kebenarannya. Pasti (ia) merupakan kemusnahan dari semua 
keduniawian disini yang kita ketahui sebagai manusia, karena di sana ia sudah 
tidak lagi sebagai manusia, tetapi Allah di dalam manusia, suatu Allah diantara 
Allah yang lain, meskipun kurang dari Mereka. 

Cobalah untuk membayangkan keseluruhan alam semesta terisi dengan 
dan terdiri dari suatu semburaran cahaya hidup yang luar biasa.keseluruhannya 

bergerak maju, tanpa relatifitas, suatu sapuan maju ke depan tanpa
berkesudahan dari suatu lautan cahaya yang sangat besar , cahaya dengan 
suatu tujuan, jika itu dapat dimengerti, sangat terpusatkan, tetapi mutlak tanpa 
ketegangan atau usaha. 
Pada mulanya kita merasakan tak lain hanya kebahagiaan tentangnya, 
dan melihat tak lain hanya intensitas dari terang;tetapi secara berangsur-angsur 
kita mulai untuk menyadari bahwa di dalam terang yang mempesonakan ini ada 
titik yang lebih terang (nucleus, sebagaimana biasa disebut) dimana terang itu 
memperoleh suatu mutu yang baru yang memungkinkan nya untuk menjadi 
jelas di alam-alam yang lebih rendah, yang penghuni-penghuninya bila tanpa 
bantuan ini semuanya akan menjadi diluar kemungkinan untuk merasakan 

Lalu lambat laun kita mulai menyadari bahwa cabang dari mataharimatahari 
ini adalah Manusia Mulia, Planet rohani. Para malaikat besar,Para 
Dewa-dewa karma, Dhyan Chohans, Para Buddha,Para Kristus dan Para Master, 
dan banyak lainnya yang bahkan kepada kita tidak nama-namanya saja tidak 
diketahui, dan bahwa melalui "Mereka" terang dan hidup itu mengalir hingga 
kealam-alam yang lebih rendah

Sedikit demi sedikit, seperti ketika kita menjadi lebih terbiasa dengan 
kenyataan yang mengagumkan ini, kita mulai untuk melihat bahwa kita adalah 
satu dengan "Mereka", meskipun [demikian] jauh di bawah puncak dari 
kemuliaan "Mereka", bagian dari yang "Satu" bagaimanapun juga berada pada" 
Mereka" semua, dan juga di dalam setiap titik dari ruang antara ;dan bahwa diri 
kita sendiri juga adalah suatu fokus, dan melalui kita terang dan hidup Itu 
mengalir kepada mereka yang masih jauh dibawah (tidak daripadanya, karena 
semua menjadi bagian dari itu dan di mana pun tidak ada yang lain) dari 

realisasi, pengertian dan pengalaman tentangnya.. 

Madame Blavatsky sering kali berbicara tentang kesadaran yang seperti pusat 
dimana-mana
 dan kelilingnya tidak ada dimanapun 
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suatu kalimat yang sangat sugestif, ditujukan dengan berbagai cara kepada 
Pascal, Kardinal de Cusa dan Zohar, tetapi sebenarnya ditujukan kepada "Books 
of Hermes". Sesungguhnya Jauh dari pemusnahan kesadaran seperti itu; 
Inisiasi yang mencapai nya tidak akan kehilangan perasaan dirinya sendiri; 



memorinya dengan sempurna berkelanjutan ;ia adalah manusia yang sama, 
namun dari semua ini juga, sekarang ia dapat berkata: "Aku adalah Aku," 
mengetahui apa arti ".Aku. "yang sebenarnya. 

Bisa terdengar asing, tetapi itu adalah benar. Tidak ada kata-kata yang 
dapat kita gunakan untuk memberi bahkan gagasan yang paling sedikit dari 
pengalaman seperti itu ,seperti yang, semua dapat kita pikirkan.sebelum 
tingkatan itu dicapai, disana, tentu saja, bahkan pada tingkatan itu, suatu 
pelindung dari beberapa jenis Roh Kudus, yang mustahil untuk diuraikan, 
karena dalam satu perasaan yang kelihatannya seolah-olah adalah satu atom 
namun juga di dalam hal lain nampak keseluruhan alam. 

Orang merasa seolah-olah ia berada di mana-mana, tetapi bisa berfokus 
di mana pun atas dirinya, dan di mana saja untuk sementara kekuatan 
pencurahannya berkurang, bagi dia adalah didalam suatu tubuh. Orang yang 
sudah menyadari dari kesatuan yang mengagumkan itu tidak akan pernah dapat 
melupakannya, tidak pernah dapat seperti apa ia sebelumnya ;karena 
bagaimanapun dalamnya ia mungkin menyelubungi dirinya di dalam sarana yang 
lebih rendah dalam tugas untuk membantu dan menyelamatkan yang lain, 
bagaimanapun dekatnya ia dengan kayu salib,penganiayaan, penjara, dan 
keterbatasan, ia tidak pernah dapat melupakan bahwa mata nya telah melihat 
Raja-Surgawi didalam "Kecantikan Nya", bahwa ia sudah memandang Negeri 
yang nan jauh -sangat jauh namun sangat dekat, di dalam diri kita sepanjang 
waktu jika kita bisa melihat nya, 

Karena untuk menjangkau surga-nirvana kita tidak perlu pergi jauh ke 
beberapa sorga yang sangat jauh, tetapi hanya dengan membuka kesadaran 
kita kepada kemuliaan Nya. Seperti Hyang Buddha berkata dahulu kala: "Jangan 
mengeluh dan menangis dan memohon, tetapi bukalah matamu dan lihat; 
karena cahaya itu ada disekelilingmu, dan itu adalah sangat luar biasa, sangat 
indah, begitu jauh dari apapun yang seorang manusia pernah impikan; dan itu 
adalah kekal untuk selama-lamanya."" 

Negeri yang sangat jauh sekali "adalah suatu kutipan dari Nabi Isa, 
dengan cara yang agak aneh ,ini merupakan suatu terjemahan yang salah. Nabi 
Isa tidak berbicara tentang Negeri yang sangat jauh sekali, tetapi hanya berkata 

"Negeri dari jauh" yang adaiah suatu gagasan yang sangat berbeda ,dan satu 
keindahan yang besar. Itu menyatakan bahwa Nabi mempunyai beberapa 
pengalaman akan alam-alam yang lebih luhur ini, dan sedang membandingkan 
di dalam pemikiran nya, kemuliaan dari ladang-ladang yang bertaburkan bintang 
dari sorga itu dengan istilah-istilah kaku yang berjejal dibumi kita, :dengan 
itulah hidup ini ketika dibandingkan dengan suatu yang lebih luhur itu, seperti 

buta merayap melalui jaln gelap dan berliku-liku dibandingkan dengan
suatu hidup indah yang penuh arti , suatu perwujudan yang mutlak 
dari"Kehendak illahi" Akan menjiwai dan bekerja melalui Mereka Yang tinggal di 
tempat itu. Suatu pekerjaan yang perkasa dari Arhat telah membawanya untuk 
memanjat kepada puncak kemuliaan dari keberadaan alam manusia yang paling 
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dan selagi Ia sedang melakukan nya, ia harus menyingkirkan sisa sebanyak lima 
dari sepuluh belenggu yang besar, yang adalah: 



6. Ruparaga-kesukaan akan kecantikan dari wujud atau untuk keberadaan 
fisik padasuatu wujud, bahkan yang termasuk di dalam sorga-dunia (Heaven-
world). 
7. Aruparaga-kesukaan akan hidup yang tanpa bentuk. 
8.Mano-Keangkuhan. 
9.Uddhachcha-Agitasi atau sifat lekas marah, kemungkinan dapat 
terganggu oleh apapun, 

10 Avijja- Kebodohan 

Belenggu-belenggu keenam dan yang ketujuh termasuk tidak hanya 
gagasan untuk Raga, atau ketertarikan, tetapi juga dari Dvesha atau 
penolakan, dan penyingkiran belenggu-belenggu ini menyiratkan suatu kwalitas 
dari karakter seperti yang tak terdapat didalam bentuk alam-alam yang lebih 
rendah atau alam yang lebih luhur atau alam yang tanpa bentuk,tidak.dapat 
menarik dia bahkan hanya untuk sesaat,atau menolak dia dengan 
ketidaksetujuanjika kita bekerja didalamnya. 

Seperti belenggu yang kedelapan,Mano,sudah tersingkirkan,ia telah 
melupakan pencapaian besarnya sendiri,dan keangkuhan menjadi tidak 

mungkin bagi dia,sejak sekarang ia selalu berada didalam terang,didalam 
tindakan dirinya tidak ada lagi sifat-sifat rendah.kemudian datang kedamaian 
yang sempurna yang tidak dapat terganggu,yang memberi dia kebebasan 
untuk memperoleh segala pengetahuan,untuk menjadi mahatahu-praktis 
seperti kehormatan kita pada mata rantai dari planet. 

Sekarang calon mendekati inisiasi kelima, adalah sebagai seorang Adept; 
dia yang membawa tujuan melalui mana menjadikan dia seorang manusia 

angambil langkah terakhir sehingga membuat dia menjadi 
Superman-Asekha, seperti sebutan dikalangan umat Buddhis, karena bagi dia 
tidak ada lagi yang perlu dipelajari, dan telah menghabiskan semua berbagai 
kemungkinan dari sifat kerajaan manusia ;Jivanmukta, seperti umat Hindu 
menyebutnya, suatu hidup yang penuh kebebasan, suatu mahluk yang bebas,, 
bebas bukan dari sebab adanya kemerdekaan yang terpisah, tetapi karena 
keinginan Nya adalah satu dengan Keinginan yang universal, 

Dia yang Satu tanpa ada yang kedua. Ia selalu berada didalam cahaya 
surga, bahkan di dalam kesadaran frsikNya, Ia bisa memilih untuk tinggal di 
atas bumi di suatu tubuh fisik, dan meninggalkan tubuh fisiknya, naik 
kekeheningan yang lebih luhur ke dalam alam Monad, yang tidak hanya diluar 
kata-kata kita tetapi juga diluar pemikiran kita. Dengarkan lagi;Hyang Buddha: 

"... .,mengukur bukan dengan kata-kata 
Yang tidak terukur , tidak juga karamnya pikiran
kedalam tanpa bayangan.Siapa yang bertanya salah,siapa yang menjawab 
salah.nihil-lah - adanya"! 

didalam simbol kristen kenaikan dan turunnya roh kudus berada dalam 
pencapaian dari ke-Adept-an,karena seorang Adept jelas berada diatas 
kemanusiaan, diluar jangkauan bumi ini,walaupun begitu ia bisa memilih,seperti 
yang dilakukan Kristus,Ia dapat kembali datang kedunia untuk mengajar dan 
menolong,.Ketika ia naik ia menjadi satu dengan roh kudus,dari berbagai hal 
yang mula-mula ia kerjakan dengan kuasa barunya adalah menuangkannya 
kepada para muridnya,bahkan ketika Kristus menuangkan lidah-lidah api diatas 
kepala dari para pengikutnya pada perayaaan hari Pantekosta 
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Suatu ulasan pada diagram vara: manapun menunjukkan prinsip-prinsip di 
dalam manusia, yang sudah diterbitkan di dalam buku terdahulu, akan 
menunjukan hubungan antara manifestasi Logos di dalam alam kosmos Prakritic dan 
didalam

 jiwa manusia ;kita akan melihat  bahwa triple Atma 

,ketiga keberadaan Roh Kudus dari manusia, berada dibagian bawah 
rohani atau nirvana, dan bahwa itu adalah penjelmaan yang paling rendah dari 
Pribadi ketiga, Allah Roh Kudus, di dibagian yang lebih luhur dari alam yang 
sama. 

Seorang Adept menjadi satu dengan Nya pada tingkatan itu, yang adalah 
penjelasan yang nyata pada Perayaan Minggu Agung (Whitsun day) orang 
Kristen , festival dari Roh Kudus. Itu adalah tata cara kesatuan dengan Nya, 
dimana seorang Asekha dapat mengambil para murid ;seorang Arhat meskipun 
ia telah banyak mengajar,tetapi masih bekerja di bawah seorang Adept, 
bertindak atas Nya dan menyelesaikan tugas Nya di alam fisik, tetapi tidak 
menerima para murid atas dirinya sendiri, karena ia belum menjadi mata rantai 
yang khusus dengan kos kudus. 

Di atas inisiasi dari seorang Adept,ada yang disebut Chohan ,dan masih ada 
yang lebih lanjut diatas yang lainnya:dimana akan aku jelaskan  di dalam bab " 
Occult Hierarchy". Tangga dari mahluk hidup yang meluas keatas ke awan-awan 

cahaya,dimana hanya sedikit dari kita yang hingga kini dapat menembusnya, 
dan nya kepada Mereka yang berdiri yang lebih tinggi dibanding 
kita dan mengetahui jauh lebih besar dibanding yang kita kerjakan, semua dari 
Mereka berkata bahwa itu adalah juga di luar penglihatan Mereka. 

Mereka hanya mengetahui lebih banyak lagi dari langkah-langkah yang lain 
tentangnya dibanding kan kita , tetapi itu masih berlanjut,maju dan mendaki 
pada tingkat kemuliaan yang tak terbayangkan,dan tak seorangpun mengetahui 
akhirnya.

Meski Apa Yang baru saja aku katakan adalah akurat sekali, bahwa tak seorangpun 
dapat

 melihat ujung dari tangga itu, dan bahwa pekerjaan mereka 
di dalam tingkatan-tingkatan hierarki yang lebih luhur adalah hampir tidak dapat 
dimengerti, aku masih ingin membuatnya menjadi jelas sempurna tentang 
keberadaan dan pekerjaan Mereka ,adalah se-nyata dan tertentu seperti 
pekerjaan apapun didunia, tidak lebih ,maka-dengan demikian tidak ada 
sedikitpun keraguan tentang visi kita dari Manusia Mulia itu. Meskipun aku 
mengetahui hanya sedikit tentang bagian yang lebih luhur dan pekerjaanNya, 

selama bertahun-tahun yang lalu aku telah melihat Bodhisattva secara 
konstan, hampir setiap hari, disibukkan dengan pekerjaan tersebut, dan aku 
telah sering kali melihat "Lord of the World "di dalam keberadaanNya yang tidak 
dapat dimengerti dan yang sangat luar biasa ;sehingga Mereka bagiku sama 
riil-nya seperti semua orang yang aku ketahui, dan aku adalah sangat yakin 
seperti yang aku cfea nyatakan dari keberadaan Mereka can tantang sesuatu 
bagian dari pekerjaanNya didunia. 



Dari kebenaran yang luar biasa yang aku dapat katakan tentang 
Mereka,aku adalah yakin sekali, namun juga aku tid : menerangkan 
tentang Mereka, maupun memahami lebih dari sekedar suatu fragmen dari apa 

yang Mereka sedang lakukan. Aku sudah melihat Dhyan Chohans dan Planetary 
Spirits dan Ambassadors dari sistem matahari yang lainnya, dan aku 
mengetahui mutlak dari keberadaan dan kemuliaan yang sangat dari orang-
orang itujtetapi Apa pekerjaan luar biasa yang seumur hidupNya mungkin 
dikerjakan aku tidak mengetahuinya sama sekali. 
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Telah melihat sendiri manifestasi dari Logos dari Solar system ,melihatnya 
seperti Dia berada diantara sesamaNya sendiri, namun juga lebih dari berjuta-juta 
waktu kemegahan yang amat tak terkatakan yang telah aku lihat didalam Dirinya.yang 
haruslah

 Mereka terlihat sebagaimana Mereka memperhatikan 
Nya. Seperti Arjuna di dalam Bhagavad-Gita itu dikatakan terlihat dalam Wujud 
Ketuhanan, maka Aku Telah melihat, tanpa bayangan dari suatu keraguan. 
.Dan aku ingin kesaksian ku dicatat bahwa berbagai hal ini adalah sangat 
nyata. Aku yakin sehingga aku berani membuka diri ku bagi sejumlah caci maki 
tertentu dengan menuliskan hal ini ;orang-orang akan bertanya: "Siapakah 
engkau, yang bisa mengatakan berbagai hal itu " Tetapi aku telah melihatnya, 
sehingga itu tidak akan menjadi alasan takut menolak untuk memberikan 
kesaksian. Aku sudah berulang-kali menyatakan; baik dalam ceramah ataupun 
secara tertulis, bahwa aku tidak ingin seseorang untuk mendasari kepercayaan 
nya di Theosophy atas setiap pernyataan saya. 

Aku berpikir bahwa masing-masing manusia perlu belajar sistim bagi diri-
Nya dan membuat kesimpulan-kesimpulan nya sendiri, alasan fundamental 
untuk menerima tentang sesuatu doktrin yang manapun adalah bahwa ia harus 
mengetahui nya dari pengalaman nya sendiri atau ia menemukan hipotesis 
yang paling layak . Tetapi itu sama sekali tidak mengubah fakta bahwa aku 
mempunyai bukti untuk mereka yang peduli untuk mendengarkan nya- bukti Di 
Mana aku sudah menuliskannya di dalam buku ini dan buku-buku yang lain. 

Kita yang menulis tentang Theosophy di dalam abad ke duapuluh ini 
dapat secara penuh ditegaskan lagi dengan pernyataan SantoYohanes hampir 
dua ribu tahun yang lalu 

: adalah sejak dari permulaan, kita sudah mendengar, dimana kita sudah 
melihat dengan mata kita sendiri, yang telah kita lihat dan tangan-tangan kita 
telah menanganinya .yang kita telah lihat dan telah kita dengar, mengenalkan 
kita bag; anda." 

Kita yang sudah memberikan kesaksian ;apakah dunia menerima 
kesaksian kita,itu hanya membuat sedikit perbedaan kepada kita. siapa sudah 
dan Kudus dari yang terluhur. Tidak bisa mengacaukan atau 

meragukan Nya maupun menyangkal Nya: 

ya, dengan satu suara bulat. Oh dunia, meskipun engkau menyangkal, 
posisikanlah Engkau pada sisi itu, karena disisi itu adalah Aku", segera diatas 
inisiasi Asekha,Sang Jalan yang lebih tinggi ini membuka keatas dalam tujuh 



jalan besar, dimana seorang Adept harus menentukan pilihan Nya, dan 
mengenai topik ini aku tidak bisa melakukan secara lebih baik dibanding tanda 
kutip dari apa yang dikatakan dibuku" Man: Whence,how and Whither" :" 

Ketika kerajaan manusia itu dijelajahi, dan manusia berada diambang 
pintu dari kehidupan "superhuman", suatu Roh Kudus yang dibebaskan, tujuh 
jalan yang membuka dihadapanNya untuk dipilihnya,Ia boleh masuk kealam 
nirvana yang berbahagia penuh dengan kemahatahuan dan kemahakuasaan, 
dengan aktivitas diluar jangkauan kita untuk mengetahuinya,secara 
kebetulan,didalam beberapa dunia yang akan datang,seorang Avatara, atau 
penjelmaan Illahi;ini kadang-kadang disebut mengambil "tubuh Dharmakaya'. Ia boleh 
masuk kedlam

"spiritual period"-suatu ungkapan yang tak diketahui 

artinya,diantara Mereka mungkin sebaga "Sambhogakaya". 
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Ia boleh menjadi bagian dari rumah-harta dari kekuatan rohani itu dimana 
perwakilan dari Logos ditarik untuk pekerjaan Mereka, 'mengambil bentuk 
Nirmanakaya'. Ia boleh tetap sebagai seorang anggota Occult Hierarchy yang 
memerintah dan

 menjaga dunia di mana Ia sudah mencapai kesempurnaan. Ia 
boleh melewati mata rantai yang berikutnya, untuk membantu di dalam 
membangun wujud-wujud nya. Ia boleh masuk kedalam evolusi yang sangat 
indah dari Malaikat atau Deva . Ia boleh segera memberikan pelayanan diri-Nya 
kepada Logos, untuk digunakan oleh Nya di dalam bagian mana pun dari Solar 
System,sebagai" Servant dan Messenger Nya", yang hidup hanya untuk 
menyelesaikan keinginan Nya dan pekerjaanNya dikeseluruhan sistim yang Ia 
perintah. 

Sebagai seorang Jendral yang mempunyai staf ,dan para anggotanya 
membawa pesan-pesan nya ke bagian mana pun dari pemerintahan Nya, maka 
Staff dari Dia ini yang memerintah semua,sebagai 'seorang Menteri yang 

ukan pekerjaan Nya'. Ini seperti y artimbangkan merupakan 
suatu Jalan yang sangat sulit, barangkali pengorbana terbesar ini terbuka bagi 
seorang Adept, oleh karena itu dihormati sebagai pembawa pesan yang nyata. 

Seorang anggota Staf Umum tidak memiliki tubuh fisik,tetapi membuat 
sesuatu bagi dirinya oleh Kriyashakti- kuasa untuk mencipta dari materi yang 
ada dibumi itu di mana Ia dikirim. Staff ini terdiri dari makhluk-makhluk pada 
tingkatan-tingkatan yang sangat berbeda,mulai dari Arhatship naik terus ke 
atas." Orang yang mengambil tubuh Dharmakaya mengundurkan diri ke dalam alam monad 
dan 

bahkan atom Nirvananya menetes jatuh;Sambhogakaya
mempertahankan atom nivana dan menunjukan diri nya sebagai Triple Ilahi dan 
Nirmanakaya
 mempertahankan tubuh kausaNya dan juga atom-atom yang permanen yang

Ia bawa hingga evolusinya selesai, sehingga Ia dengan segera 
dapat me-materialisasi sekeliling mereka secara mental, astral dan tubuh-tubuh 
fisik, 



jika Ia menginginkannya. Ia pasti tetap berhubungan dengan dunia dari mana 
Ia datang, agar supaya Ia bisa menyediakan reservoir dari kuasa rohani yang 
dituangkan atas dunia itu. 

Nirmanakaya itu dinyatakan didalam buku" The Voice of the Silence sebagai 
pembentukan suatu
 Dinding Pengawal yang memelihara dunia lebih 
lanjut dari kesengsaraan dan dukacita yang jauh lebih besar. Bagi mereka yang 
tidak memahami arti didalamnya, kelihatannya menyiratkan bahwa 
kesengsaraan dan dukacita yang datang kepada dunia itu dari luar, dan bahwa 
bangsal dari Great Ones ini batal, tapi itu tidak demikian sama sekali, karena 
semua gangguan di dalam dunia datang dari mereka yang menderita nya. 

Masing-masing manusia adalah pembuat undang-undang nya sendiri, 
masing-masing memutuskan untuk kiamat atau penghargaan nya sendiri ;hanya tugas 
dari Nirmanakaya itu

 untuk menyediakan suatu penyimpanan yang besar 
dari kekuatan rohani untuk membantu orang-orang. Sepanjang waktu Mereka 
menghasilkan kekuatan ini, mengambilnya tidak untuk Mereka sendiri, tetapi 
meletakkan nya semua pada pengabdian atas Brotherhood, karena penggunaannya adalah 
untuk 

mengangkat beban berat dunia. 

Itu sepertinya akan dilihat bahwa dari mereka yang mencapai Adeptshjp 
secara komparatif hanya sedikit; dan beberapa dariNya tinggal di bumi kita 
sebagai anggota Occult Hierarghy dan pekerjaan Mereka menjadi arti yang 
penting , jadi kita akan memfokuskan pada hal tersebut dari sisa bab-bab dalam 
buku ini. 

CHAPTER 4 

HIRARKI 
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Pekerjaan dari Para Master 

Aku telah jelaskan bahwa manusia yang mencapai Adeptship, hanya 
beberapa yang masih tinggal di bumi kita sebagai para anggota dari Occult 
Hierarchy, untuk mempromosikan evolusi 1 di atas nya menurut 
Allah. Untuk saat ini ada sekitar lima puluh atau enam puluh Supermen ini yang 
dipertautkan, dar '< an umum Mereka, President kita sudah 
menulis di dalam " pamflet on The Master",sebagai berikut: 

" Mereka membantu, di dalam cara yang tak terbilang banyaknya, 
kemajuan dari umat manusia. Dari tapisan yang paling tinggi Mereka 
mencurahkan cahaya dan kehidupan kesemua dunia ini.itu bisa diambil dan 



diasimilasikan,sebebas sinar matahari,oleh semua yang mau menerima untuk 
mengambil bagian = s s �
Allah,yang terfocus pada matahari,demukian juga dunia rohani hidup dengan 
cara yang sama,yang terfocus pada Occult Hierarchy.Berikutnya para master 
secara khusus dihubungkan dengan upacara-upacara agama,agama-agama ini 
sebagai reservoir,kedalam mana Mereka mencurahkan energi rohani Mereka, 

salurkan kepada 
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Mereka yang percaya dalam setiap agama mela^ : t seper aag 
ditunjukan: didalam" means of grace', berikutnya pekerjaan besar para 
intelektual, dimana Master mengirimkan kesan-pikiran dari kuasa intelektualNya 
yang tinggi untuk ditangkap oleh jrang-orang genius, berasimilasi pada 

mereka dan diberikan kepada dunia ;di tingkatan ini juga Mereka mengirim 
berbagai keinginan Mereka kepada para muridNya, memberitahu mereka 
tugas-tugas mana yang perlu mereka kerjakan. 

Lalu datang pekerjaan di dunia mental yaaa lebih rendah, pembangkitan 
kesan-pikiran yang mempengaruhi pikiran fisik dan memandunya sepanjang 
aktivitas yang bermanfaat di dalam dunia ini, dan pengajaran dari mereka yang 
tinggal disurgawi(heavenly-world). Lalu aktivitas besar dari dunia intermediate, 
membantu mereka yang telah meninggal, pengarahan umum dan supervisi 
terhadap pengajaran dari para murid yang lebih muda, dan mengirimkan 
bantuan terhadap kasus-kasus yang tak terhitung banyaknya sesuai kebutuhan. 

Di dalam dunia fisik, menyaksikan kecenderungan-kecenderungan dari 
kejadian, mengkoreksi dan menetralkannya, sejauh hukum-alam mengizinkan, 
dari arus-arus jahat, penyeimbangan konstan dari kuasa-kuasa yang bekerja 
untuk dan melawan terhadap evolusi, memperkuat yang baik, melemahkan 
kejahatan. Bersama dengan Para Malaikat Bangsa tersebut juga Mereka 
bekerja, memandu kuasa rohani dan yang lainnya memandu secara fisik. 

" Kita boleh menganggap secara lebih penuh sebagian dari baris 
pekerjaan, di sini ditandai di dalam pedoman kecil dengan sedikit ulasan di 

Resident kita adalah seorang "world-renowned"(terkenal dldunla). 
Meskipun demikian jumlah Adepts masih sedikit. Mereka sudah mengatur semua 
itu, bahwa didunia ini tidak ada hidup yang tak diindahkan atau dilalaikan 
;Sehingga Mereka sudah membagi bumi ke dalam bidang-bidang khusus ,sedikit 
banyaknya sama an pemerintahan negara bin tua. 

Gereja sudah membagi keseluruhan -letak geografis ini ke dalam jemaah 
gereja, sehingga di mana saja seorang manusia tinggal ia berada di dalam satu 
divisi-divisi geografis ini dan mempunyai suatu organisasi Gereja tertentu untuk 
mengurus bidang rohani dan kadang-kadang kepada kebutuhan phisik nya. 
Jemaah gereja dari para Adepts, bagaimanapun, bukanlah daerah-daerah, 
negeri atau bagian-bagian dari kota-kota,tetapi merupakan negara-negara 
sangat besar dan bahkan benua-benua, seperti dunia di masa kini dibagi. 

Seorang Adept yang besar mungkin bisa dikatakan bertanggung-jawab 
atas seluruh negara Eropa, dan yang lain kelihatannya setelah Negara India; 
dan seperti itu keseluruhan dunia adalah paralel ke luar. Jemaah gereja itu tidak 



mengikuti batasan-batasan geografis atau politis kita, hanya di dalam wilayah 
Nya,seorang Adept mempunyai semua derajat dan wujud-wujud yang berbeda 
dari evolusi- tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk kerajaan yang 
besar dari para Mlaikat, dari berbagai kelas dari nature spirit (roh alam), , 
binatang, tanaman dan mineral di bawah kita, kerajaan dari sari b' / tal, dan 
banyak yang lainnya ,yang sejauh ini belum pernah terdengar sekalipun oleh 
umat manusia ;maka merupakan suatu jumlah yang sangat banyak dari 
pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebagai tambahan terhadap pengawalan 

dari para Adepts, masing-masing ras atau negara. 
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juga mempunyai bantuan dari suatu Roh Kudus bangsa( nasional) , suatu 
Deva atau Malaikat Pelindung, yang mengamati orang-orang; dan membantu 
untuk dibimbing kearah pertumbuhan nya, dan bersesuaian di dalam banyak 
cara dengan konsepsi suatu Dewa-Dewi suku primitif, meskipun Ia berada pada 
suatu level yang sangat tinggi ~ sebagai contoh, adalah "Palas Athene". 
Disana ada beraneka himpunan dari pengaruh-pengaruh pada pekerjaan dalam 
pelayanan untuk Logos dari evolusi manusia, dan secara alami tentu saja 
mereka semua berkerja dengan arah yang sama,dan berkerjasama satu dengan 
yang lainnya. 

Kita jangan pernah membuat kekeliruan dengan menghubungkan kepada 
Perwakilan besar ini,bencana-bencana yang kadang-kadang menimpa suatu 
negara , seperti kasus dari revolusi Prancis dan pergolakan-pergolakan di Rusia 
baru-baru ini.. Itu semua adalah diakibatkan oleh nafsu-liar manusia, yang 
membuat kerusuhan dan menyebabkan kehancuran daripada membangun, dan 
mereka menggambarkan bahaya itu kepada pekerjaan dari Adepts dan 
layananNya bagi umat manusia. 

Dan adalah Roh Kudus dari bangsa itu diunjukkan, ketika Mereka 
membuat eksperimen-eksperimen tentang demokrasi. Ada suatu kejahatan yang 
terlibat di dalam suatu pemerintahan yang tyran dan kadang-kadang juga 
merupakan suatu penderitaan yang besar, meskipun sedikitnya ada beberapa 
jenis dari pengontrolan;dan masalah yang besar dalam mengusahakan untuk 
menghapuskan suatu Tyran adalah bagaimana untuk melakukannya tanpa 
kehilangan stabilitas sosial dan kontrol diri.. 

Ketika tyran itu lenyap, banyak orang gagal dalam memelihara akhir dari 
rasa kemanusiaan yang paling luhur dalam kepribadian-kepribadian mereka, 
hawa nafsu meningkat ,kerumunan membuat huru-hara dan rakyat menjadi 
terobsesi oleh gelombang besar dari pengaruh yang tidak diinginkan . 

Malaikat bangsa mencoba untuk memandu perasaan orang-orang; ia tertarik 
akan mereka di dalam massa yang besar, dan ia akan, bila perlu, menghimbau 
mereka kepada patriotisme yang besar dan perbuatan-perbuatan yang gagah 
berani, sama seperti seorang Jendral yang akan memberi semangat orangnya 
untuk membantu di medan pertempuran; tetapi ia tidak pernah sembrono akan 
hidup mereka atau tidak peduli akan penderitaan mereka,seperti juga malaikat 
itu jauh melebihinya dibandingkan seorang jendral bijak yang manapun. 

Suatu bagian yang besar dari pekerjaan para Adept itu, seperti yang 
sudah kita lihat dibab yang sebelumnya, terletak pada tingkatan yang jauh di 



luar sifat fisik, sebagaimana mereka disibukkan dengan menuangkan Kuasa 
mereka sendiri, dan juga kekuatan dari reservoir besar yang diisi oleh 
Nirmanakaya. Itu adalah karma dunia yang akan mempunyai suatu jumlah 
tertentu dari kekuatan menggembirakan pada layanan nya, dan bahkan orang 
biasa yang mengarahkan keinginan-keinginan mereka kedalam garis Ketuhanan 
, dengan mengarahkan pemikiran dan perasaan mereka sedikit kepada layanan 
untuk umat manusia, dan untuk reservoir,yang seperti itu adalah diistimewakan 
untuk ikut serta didalam pengorbanan yang besar. 

Oleh karena ini, umat manusia sedang berkembang sebagai suatu 
kesatuan~dan mukjizat dari brotherhood memungkinkan setiap orang untuk, 
membuat jauh lebih maju,bahkan menjadi sejauh mungkin dibandingkan bila ia 
berusaha secara keseluruhan oleh dirinya sendiri. Semua ini adalah menjadi 
bagian dari rencana Logos, yang kelihatannya sudah memperhitungkan atas kita 
yang mengambil bagian dalam Rencana Nya. Ketika Ia memikirkan nya Ia 
berpikir: "Ketika "rakyatKu"akan naik pada suatu tingkatan yang tertentu, 
mereka akan mulai untuk bekerja-sama secara cerdas denganKu; oleh karena itu 
Aku akan menyusun sehingga ketika mereka mencapai tingkatan itu, sehingga 
mereka akan bisa menarik atas kuasaKu. 

BAB 11 PAGE 246-247 

Dengan demikian penghitungan sedang dilakukan atas setiap orang. 
Brotherhood itu adalah satu dengan semua umat manusia di tingkat yang lebih 
tinggi, dan melalui perwakilannya pendistribusian penyediaan kekuatan dari 

reservoir yang besar berlangsung bagi setiap orang. Mereka itu adalah sinar 
yang ke luar atas semua ego tanpa perkecualian dialam mental yang lebih tinggi 
,dan itu akan memberikan kemungkinan bantuan yang terbesar untuk membuka 
jiwa yang ada didalam kehidupan 

.Hidup itu seperti suatu benih yang tidak bisa diam dan terus bertumbuh, 
karena prinsip evolusi, Logos -sendiri, adalah berada disetiap inti berbagai 
makhluk;di dalam manusia "tananam" itu telah bangkit melalui lahan dibawah 
dan sedang mencari-cari udara di atas, dan kecepatan pengembangannya 
sebagian besar sekarang sangat tergantung cahaya matahari dari kekuatan 
rohani yang hadir lewat saluran-saluran dari Hierarchy. Ini adalah salah satu cara 

dari sekian banyak' Yang lebih maju' membantu mereka yang kurang 
maju,seperti ketika mereka berbagi Sifat Ketuhanan dengan semakin 
banyak,dan yang sesuai dengan Rencana Ulahi. 

Setiap Adept yang sudah melakukan pekerjaan khusus ini adalah berupa 
kekuatan sinar ke luar atas orang-orang yang sangat banyak sekali, sering kali 
berjalan ke dalam jutaan orang secara serempak ;namun juga itu adalah 
merupakan mutu luar biasa dari kuasa yang Ia tuangkan ini,dan itu dapat 
menyesuaikan diri sendiri kepada masing-masing dari jutaan orang ini seolaholah 
ia adalah satu-satunya obyek yang dipengaruhi, dan itu kelihatannya bagi 
kita sebagai perhatian penuh yang sedang diberikan kepada orang itu 

.adalah sulit untuk menjelaskan di alam fisik bagaimana hal ini terjadi, 
tetapi itu timbul dari fakta bahwa kesadaran nirvana Master adalah semacam 
titik yang meliputi seluruh alam.Ia dapat membawa titik itu turun ke beberapa 
alam dan menyebar nya ke luar seperti semacam gelembung yang sangat 
banyak. Diluar kawasan yang sangat besar itu semuanya adalah tubuh-tubuh 



bersyarat yang sedang Ia usahakan untuk dipengaruhi, dan Ia, mengisi kawasan 
itu, muncul semuanya kepada masing-masing iindividu,dengan cara ini Ia 
mengisi dengan hidupNya gagasan dari berjuta-juta orang, dan adalah bagi 
mereka gagasan berturut-turut yang berasal dari Kristus, Rama, Krishna, suatu 
malaikat atau barangkali suatu roh pemandu . 

Ini adalah benar-benar suatu pekerjaan yang berbeda jenis tentang 
pengawasan dari salah satu jemaah kerohanian yang besar, dan di dalamnya 
Master memperhatikan terutama kepada para murid dari jenis nya, mereka yang 
sedang mengembangkan sepanjang Garis evolusinya sendiri, meskipun 
[demikian] secara alami tentu saja kebanyakan dari mereka tak sadar dari 
tindakan sesungguhNya. 

Ia juga mempunyai banyak kasus khusus yang berhubungan dengan, dan 
untuk tujuan ini kadang-kadang mendelegasikan bagian dari pekerjaan ini 

kepada para Deva, memberikan mereka kebebasan yang pantas 
dipertimbangkan di dalam batas-batas tertentu yang dirumuskan dengan baik . 
Devas di dalam gilirannya mempekerjakan "nature-spirit" dan membuat berbagai 
bentuk pikiran, dan tentunya di sana terdapat suatu kawasan besar dari 
aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. 

Di Dalam pengetahuan dari Sacraments aku sudah menjelaskan 
bagaimana Great Ones mengambil keuntungan dari upacara-upacara dari semua 
agama untuk menuangkan kuasa Mereka atas seluruh dunia di alam-alam yang 
lebih rendah, dan seperti itu untuk merangsang sebanyak mungkin orang-orang 
dalam pertumbuhan rohani dari setiap orang yang masih dimungkinkan. 
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Tetapi itu bukanlah hanya dalam hubungan dengan upacara keagamaan 
saja bahwa hal ini dikerjakan, karena Brotherhood menggunakan setiap peluang 
yang ditawarkan. Jika di sana ada suatu pertemuan dari orang yang semuanya 
berada di bawah pengaruh dari devosi, semua ditujukan untuk sementara waktu 
atas kebijakan dan pemikiran yang lebih tinggi, pertemuan seperti itu 
mempersembahkan kepada Adepts satu peluang yang tidak biasa, dimana 
Mereka akan langsung menggunakannya, karena itu membentuk suatu fokus 
dimana Mereka dapat memperlakukannya sebagai suatu saluran bagi pengaruh 
rohani. 

Ketika, orang-orang, tersebar dan tinggal di rumah-rumah mereka, 
mereka seperti sejumlah bentuk yang diceraikan dari masing-masingnya dimana 
hanya suatu kekuatan kecil yang dapat mengalir, tetapi jika mereka berada 
bersama-sama pada suatu pertemuan, ini merupakan seakan-akan suatu 
kombinasi untuk membuat semacam saluran dimana kelimpahan berkat yang 
jauh lebih besar dapat dituangkan dibanding dengan suatu jumlah berkat yang 
dapat dituangkan jika dalam keadaan yang terpisah. 

Aku sudah melihat sejuta peziarah bersama-sama di dalam kota Benares 
yang kudus, banyak di antara mereka tidak diragukan lagi adalah bodoh dan 
bertakhayul, tetapi untuk waktu itu penuh dengan devosi dan sama sekali 

terpusat. Perasaan massa kebaktian yang dihasilkan oleh kerumunan seperti itu 
adalah hampir tidak dapat dihitung, dan Adept itu tidak pernah melewatkan 



kesempatan dari kegunaannya untuk kebaikan, adalah, tentu saja, yang tak 
diragukan lagi bahwa suatu jumlah yang serupa dengan sama bergairahnya 
tetapi dari orang-orang cerdas akan menyediakan sangat lebih banyak kekuatan 
-dan juga kekuatan mampu berperan di atas alam yang lebih tinggi bersamaan 
;tetapi kita harus tidak untuk sesaat membuat kekeliruan dengan mengabaikan 
nilai dari jumlah yang sangat banyak dari energi yang dihasilkan oleh orang yang 
bodoh dan bahkan orang-orang fanatik. Para anggota Brotherhood mempunyai 
suatu kemampuan yang luar biasa tentang pemisahan kejahatan dari yang baik, 
atau agaknya tentang melanjutkan usaha terakhir dari kekuatan yang dapat 
digunakan untuk kebaikan, bahkan dari tengah-tengah yang sebagian besarnya 
adalah kejahatan. 

Itu adalah umum untuk menemukan perasaan devosi yang intens adalah 
dari golongan persekutuan religius yang kuat ;dalam kasus yang demikian 
Adept itu akan menyarikan dan menggunakan setiap partikel dari perasaan 
kebaktian, sederhananya dengan mengabaikan dan meninggalkan perasaan 
kebencian yang nampak kepada kita sepertinya adalah bagian dari nya. Oleh 
karena itu orang-orang dengan karakteristik-karakteristik yang paling tidak 
diinginkan sering menghasilkan suatu jumlah karma baik tertentu, meskipun 
demikian tak dapat disangkal bahwa itu akan menjadi lebih besar jika itu 
dijauhkan dari kualitas jelek yang lain. 

Kota seperti Benares itu adalah selalumenjadi suatu i pusat yang luar 
biasa dari kekuatan, bahkan bila masih cukup jauh dari waktu ziarah tahunan . 
ini merupakan suatu kota tempat suci dan relik, dan ini juga dapat digunakan 
sebagai saluran-saluran oleh para Adept; dan hal yang sama berlaku juga untuk 
berbagai hal seperti itu didunia atas. Dibeberapa tempat, sebagai contoh, 
mungkin ada suatu relik dari suatu Santo yang besar kepunyaan masing-masing 
dari setiap agama didunia. Jika relik itu adalah asli, suatu jumlah tertentu dari 
kemagnetan yang kuat akan,menyebar darinya, oleh karena hubungannya 
dengan seorang manusia yang "berharga", dan oleh karena relic itu mungkin 
bisa digunakan untuk memberkati mereka yang menghormati nya dengan 
mengirim melalui nya suatu arus kekuatan. 
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Di dalam banyak kasus, bagaimanapun, relik itu bukanlah yang asli; dan 
karena itu, kita akan melihat suatu fakta yang paling penting,bahwa dalam 
kenyataannya barang-barang tersebut kurang berharga seperti yang dikira 
seseorang..Tetapi jika untuk jangka waktu yang panjang, orang-orang itu sudah 
membuat suatu pusat devosi yang besar disekeliling relik itu,dan dalam hal ini 
saja Brotherhood dapat menggunakannya sama efektifnya seperti relik yang asli 
dan fakta bahwa orang-orang itu terpedaya oleh kepercayaan mereka bahwa 
relik tersebut tidak berpengaruh akan kekhasiatannya. 

Karena devosi mereka adalah murni, dan adalah merupakan hal yang 
penting. Jika ini secara lebih penuh dimengerti, itu mungkin akan mengecek 
orang banyak yang tanpa berpikir untuk cenderung menertawakan sebagai 
takhyul-takhyul dari para-petani Katolik di Italia atau Sicily atau Spanyol, atau 
untuk meremehkan atas para pekerja india, karena mereka memberikan 
penghormatan pada beberapa "tempat suci",yang adalah sungguh tidak seperti 
yang diperkirakan sebagaimana mestinya. 

Tidak ada keraguan bahwa kebenaran itu lebih baik dibanding kesalahan, 
namun kita harus ingat bahwa adalah tidak baik untuk berhenti melakukan 
devosi pada "Objek bodoh " mereka sampai mereka mampu naik kepada 



berbagai hal yang lebih tinggi ;oleh penghancuran patung-patung, dunia itu 
seperti adalah lebih miskin, karena dengan itu tidak hanya devosi dibinasakan; 
dihancurkan, saluran-saluran bermanfaat dari kekuatan Masters itu mungkin 
juga ditutup. 

Di samping, itu adalah sungguh mustahil bagi seorang petani yang bodoh 
untuk menilai keaslian dari suatu relik, dan itu akan menjadi nyata sekali tidak 
adil bagi pengaruh dari devosi nya, yang dituangkan dengan niat yang baik dan 
dengan keseluruhan hati yang tulus, harus dibuat untuk tergantung pada suatu 
fakta seperti yang ia dapatkannya tanpa pengetahuan. Di dalam banyak sekali 
kenyataan barang-barang seperti itu tidak pernah diatur dengan buruk ;devosi 
yang murni akan menemukan tanggapan yang tulus,apakah objek disekelilingnya 
terfokus atau sama sekali tidak seperti yang dikiranya. Devosi itu adalah hal 
satu-satunya yang riil, dan itu pasti menerima imbal hasil yang nyata atasnya. 

Relik yang dimaksud; adalah hanya merupakan suatu titik yang dipusatkan, 
dan sebagai suatu titik khayal yang dilakukan untuknya, seperti juga dengan 

yang lainnya. Aku telah menyebutkan bahwa para murid Masters itu adalah juga 
bermagang, bahwa , mereka pada tingkat yang lebih rendah mereka bertindak 
sebagai pemancar-pemancar dari kekuatan, dan juga melakukan suatu variasi 
yang besar dari setiap cabang peradaban dan kultur manusia, semua yang 
menjadi bagian dari pekerjaan dari para Adept itu di dunia. 
Suatu jumlah yang sangat besar dari pekerjaan itu dilaksanakan oleh yang 
lainnya yang sudah menerima inspirasi atau gagasan dari para murid itu, atau 
melalui berbagai lapisan masyarakat dan para perwakilan dari mereka yang telah 
digerakkan atau dipengaruhi. Tanpa pengaruh-pengaruh ini umat manusia akan 
menjadi sungguh lemah, meskipun [demikian] sebagian besar darinya 
mengetahui sedikit tentang sumber dari kemakmuran yang sebenarnya. 

Para Adept sendiri itu tidak bisa mengesampingkan dari pekerjaaan agung 
mereka untuk melakukan tugas-tugas yang lebih mudah dan dilevel yang lebih 
rendah ini, karena jika Mereka melakukan semuanya/'mesin evolusi" akan 
menderita. Orang kadang-kadang bertanya mengapa Great Ones ini tidak 
menulis buku, sebagai contoh. Mereka melupakan bahwa Adepts sedang 
melanjutkan evolusi dunia; Mereka dapat dengan bersusah payah menurunkanya 
dalam rangka memberi orang informasi tentang beberapa bagian darinya 
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Adalah benar bahwa jika salah satu dari Great Ones mungkin mempunyai 
waktu untuk menulis suatu buku, jika energi Nya tidak bisa menjadi lebih baik 
jika dipekerjakan, bahwa buku itu akan menjadi jauh lebih superior dari yang 
telah kita punyai. Tetapi apakah itu adalah rencana dari berbagai hal bahwa 
semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh mereka yang telah dapat melakukan 
itu dengan sempurna, sehingga tidak ada ladang untuk latihan dari kemampuan 
kita, dan itu akan menjadi sulit untuk melihat setiap kegunaan di dalam 
keberadaan kita didunia ini. 

Suatu departemen dari aktivitas yang baru-baru ini telah ditata secara 
besar-besaran oleh para murid Master adalah suatui layanan praktis di alam 
astral. Di mana aku sudah menulisnya dibuku "Invisible Helpers". Bagian 
terbesar dari pekerjaan itu adalah pekerjaan di antara orang yang baru saja 



meninggal,dunia yang sering kali menemukan diri mereka di sana sedang dalam 
keadaan kacau.bingung, dan bahkan menderita, terutama ketika mereka selama 
hidup telah ditakut-takuti oleh kisah yang mengerikan tentang siksaan seram 
setelah kematian, sebagai wujud dari bagian " barang dagangan" dari sebagian 
sekte-sekte religius yang menyesatkan. 

Meskipun itu adalah bertahun-tahun yang lalu, hal itu masih ada di dalam 
kehidupan Theosophical Society, bahwa regu yang diorganisir dari penolongpenolong 
yang tak kelihatan ditemukan dan mulai bekerja. Itu mula-mula terdiri 
atas orang-orang yang masih hidup, yang telah memutuskan untuk 
menggunakan waktu mereka selama tidur di dalam cara yang tertentu ini; tetapi 
mereka dengan segera menarik kepada diri mereka banyak sekali dari orang-
orang yang baru saja meninggal,dunia yersebut yang bahkan tidak pernah 
berpikir tentang pekerjaan ini sebelumnya. 

Sampai waktu"pendatang baru" itu masuk ke dunia astral kebanyakan lalu 
ditinggalkan kepada diri mereka sendiri, kecuali jika itu terjadi kepada relasi 
mereka untuk menemui mereka dan memperkenalkan mereka kepada hidup 
yang baru. Sebagai contoh, seorang ibu yang meninggal akan masih menjaga 
anak-anak nya dan, bila ada dari anak-anak itu yang meninggal tidak lama 
sesudah si-ibu, dia akan memberikan mereka bantuan dan informasi yang dia 
ketahui ;dan secara umum orang-orang yang baik hati di antara yang mati ini 
akan menyampaikan kepada yang lain pengetahuan apa yang mereka kuasai, 
ketika mereka melihat adanya kebutuhan akan bantuan. 

Di dalam peradaban-peradaban yang lebih tua, ketika ada dari keluargakeluarga 
yang besar meninggal dan keluarga-keluarga yang berkaitan harus 
hadir menurut peraturannya, barangkali secara komparatif hanya sedikit; orang 
yang menemukan diri mereka disana tanpa mempunyai seorang temanpun di sisi 
lain dari alam kematian. 
Pembaca dari literatur Oriental akan mengingat berapa banyak yang dikatakan di 
buku religius Hindu tentang pentingnya ikatan keluarga dan tugas-tugas yang 
membentang memasuki wilayah-wilayah yang tak kelihatan dari kematian. Meski 
demikian, kondisi itu sedikit banyaknya seperti suatu negeri tanpa rumah sakit, 
atau sekolah-sekolah, atau informasi umum, di mana banyak orang harus 
menderita adalah pada waktu ada bencana dan peperangan khusus, merupakan 
yang paling sering dan paling serius. 

Satu gambaran sempurna atas cara yang ditempuh oleh pekerjaan para Adepts 
dalam perbaikan peradaban adalah yang disampaikan dalam Ceramah kuliah 
London dari President kita ditahunl907, di mana dia mengatakan kepada kita 

sesuatu mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Brotherhood itu untuk 
mengangkat Eropa dari kegelapan yang mengerikan pada Abad Pertengahan. Dia 
menjelaskan bahwa di dalam abad yang ketigabelas suatu Personal yang 
perkasa, yang tinggal di Tibet, mengumumkan tugas resmi Nya kepada 
Brotherhood, itu, di dalam tiga perempat dari setiap abad 
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satu usaha harus dibuat untuk menerangi Eropa. Jika orang menelusuri 
sejarah secara hati-hati, seseorang dapat menemukan bahwa dari waktu itu 
kedepan, suatu berkas sinar cahaya dikirim ke arah akhir dari suatu abad, dari 
tabel terlihat:' 



Effort 
about 
Nature of advance achievement 
1271 Roger Bacon and therestoration of 
mental culture 
Democracy of 
culture: Renaissance 
1375 Christian Rosenkreus and the spread of 
culture 
1475 The printed book.-fixation of knowledge Demokcracy of 
knowledge: Reformation 
1575 Francis Bacon and science: Engkish 
language the medium 
1675 Union of classes attempted: secret 
societies 
Political 
democracy: Revolution 
1775 Political freedom,unfortunately mainly 
by Revolution 
1875 Theosophical society;Society for 
psychical research; Liberal catholic 
church;Co-masonry; Evolution 
Democracy of 
Occultism: Evolution 
1975 Wide spread of what is now called 
esotericism;Evolution (spiritual) 

Usaha-usaha yang terakhir ini adalah pendirian Theosophical Society 
dalam tahun 1875. Setelah dipertimbangkan dengan saksama. Masters Morya 
dan Kuthumi menjadi penanggung-jawab langkah itu, dan memilih pekerja mulia 
itu, Madame Blavatsky, untuk membantu Mereka di alam fisik Kebanyakan murid 
dari literatur theosophy mengetahui bagaimana dia disiapkan untuk apa dia 
harus digunakan; bagaimana di dalam pelatihannya Brotherhood mengirim nya 
ke Amerika untuk mencari Colonel 01cott,seorang sahabat yang akan 
menyediakan apa yang menjadi kekurangan dirinya-kecakapan dalam 
berorganisasi, berceramah kepada orang-orang dan mengumpulkan mereka 
mengelilingi dia dan membentuk mereka ke dalam suatu gerakan di dalam dunia 
yang luar -dan bagaimana Society itu didirikan di kota New York, dan kemudian 
markas besarnya dipindahkan ke India. 

Ketika aku menulis, Society kita telah lima puluh tahun masa kerjanya 
dalam pelayanan kepada umat manusia, dan adalah mustahil untuk menaksir 
jumlah yang sangat banyak itu dari kebaikan yang sudah dilakukannya di dalam 
setiap bagian dari kehidupan manusia. Pengaruh nya sama sekali tidak bisa 
terukur oleh jumlah dari para anggota atau cabang nya, meskipun hal itu adalah 
tidak penting, karena itu sudah meluas kepada setiap peradaban dibumi. Dan 
pada setiap bidang dari manusia yang mencoba nya sudah menghasilkan catatan 
pada karakteristik nya, gema-gema yang begitu banyak di sekitar kita di dalam 
kata-kata dan pekerjaan dari kenegaraan dan ilmuwan-ilmuwan,sastrawan dan 
seniman-seniman dan banyak yang lainnya dari sejumlah besar yang barangkali 
belum pernah atau bahkan mendengar kata Theosophy. 
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itu pada kenyataannya akan menarik perhatian dari dunia yang tak 



kelihatan car; clan kuasa pikiran, dan sudah menyuarakan tuntutan-tuntutan 
nyata di dalam kehidupan dari Brotherhood, tanpa berupaya untuk memberi 
keseragaman di dalam kehidupan manusia, karena organisasi bertujuan untuk 
memberikan dukungan timbal balik pada individu yang berbeda-beda secara luas 
, masing-masing dari Ray mana ia berasal haruslah kuat di dalam tipe khusus 

nya, dan semua dari mereka akan terikat bersama-sama oleh ikatan yang tidak 
dapat dilepaskan dari rasa hormat bagi mereka yang berbeda dengan dirinya. 

Itu sudah mengabungkan Timur dan Barat bersama-sama seperti yang 
sebelumnya tidak pernah terjadi, dan akan menuntut perlakuan yang wajar di 
dalam perbandingan dari setiap agama, dan diungkapkan dengan kejelasan yang 
tak diragukan mengenai kesatuan penting mereka dari pengajaran dan sumber 
bersama mereka. Dan itu sudah membawa ribuan orang kehadapan para Master, 
untuk melayani Mereka dengan semua tenaga dan hati mereka, untuk 
kepentingan umat manusia disepanjang waktu mendatang. 
Dalam pekerjaannya untuk dunia, Brotherhood tidak hanya menghadapai untuk 
waktu sekarang, tetapi juga untuk jauh ke masa depan, dan bersiap-siap 
menghadapi pengembangan dari ras yang baru dan bangsa-bangsa di mana 
kualitas dari kemanusiaan telah dikembangkan di dalam keharmonisan yang 
berkesinambungan. 

Seperti yang akan kita lihat di dalam Chapter IX di dalam bab Hirarki, 
kemajuan dari umat manusia berlangsung di dalam keadaan yang tidak 
serampangan, dengan formasi dari ras-ras yang memiliki karakteritik mereka 
yang khusus, fisik, emosi dan mental (dilayani sebagai kelas-kelas di dalam 
sekolah dunia yang besar untuk pengembangan dari kualitas khusus), adalah 
persis dan tertentu, seperti kurikulum dan waktu pelajaran seperti kuliah 
diuniversitas modern. 
ras Aryan yang besar ,walaupun belum sampai pada yang utamanya,saat ini 
mendominasi dunia dengan anugerah intelek yang tertinggi, telah mengikuti ras 
Atlantean, orang-orangnya masih membentuk mayoritas umat manusia dan 
menduduki sebagian besar permukaan lahan dari bola bumi kita. 

Di dalam hubungani ini tiga bagian besar dari pekerjaan sudah berada di 
waktu kini, pertama adalah persiapan untuk wujud phisik dan aktivitas diantara 
seorang Bodhisattva atau WorldTeacher, yang mempunyai figur besar ,seperti 
Kristus, yang memakai tubuh Yesus dua ribu tahun yang lalu.-keDatangannya 
harus tidak dikacaukan dengan kejadian ratusan tahun yang lalu seperti telah 
disebutkan ;Mereka termasuk ray pertama, dan berada di dalam departemen dari 
pekerjaan occult yang berhubungan dengan bimbingan dari ras dan subdivisi 
dari ras ; ini adalah merupakan suatu peristiwa yang terjadi hanya sekali didalam 
waktu yang lama, dan suatu aktivitas Sinar yang kedua,adalah departemen dari 
agama dan pendidikan. World-Teacher itu akan datang ketika Ia berpikir telah 
tiba saatnya, tetapi kita telah diberitahu bahwa kedatanganNya adalah tidak 
akan lama lagi.dengan adanya Order dari Bintang di Timur yang telah dibentuk 
tiga belas tahun yang lalu, untuk mempersiapkan kedatangan tersebut dengan 

menarik orang-orang bersamaan dari berbagai sekte dan berbagai agama 
diseluruh penjuru dunia, yang dalam berbagai alas an mereka percaya akan 
dekat nya kedatangan dari World-Teacher, dan ingin mempertautkan suatu 
usaha untuk diproklamirkan kepada dunia,dan mempersiapkan diri mereka 
sendiri sejauh yang dimungkinkan untuk menjadi pelayan-pelayan yang berguna 
bagi Hyang ketika Ia datang. 
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Karena Hyang Maitreya sudah memilih untuk mengumumkan 
kedatanganNya kedunia melalui President kita,, kita dibenarkan, aku berpikir, 
dengan memperkirakan bahwa pengajaranNya akan merupakan sesuatu dari 
garis ke-ideal-an,dimana dia telah resmi mengumumkan dalam ceramahnya yang 
luar biasa tiga puluh enam tahun yang lalu,.Beberapa sekte mengakui bahwa Ia 
akan datang untuk menghakimi manusia dan menghancurkan bumi,sehingga 
terdapatlah suatu elemen ketakutan yang besar dan ketidakpastian yang 
berhubungan dengan kepercayaan mereka. Tetapi semua ketakutan akan 
kedatangan Allah adalah merupakan suatu kesalah-pahaman 

Kedatangan Kristus adalah benar seperti yang dihubungkan dengan 
sesuatu peng-akhiran- tetapi bukan akhir dari dunia, melainkan akhir dari suatu 
zaman atau dispensasi,dalam.perkataanYunani adalah aion. yang, adalah sama 
seperti oeon di dalam bahasa Inggris ;dan sama seperti yang dikatakan Kristus 
dua ribu tahun yang lalu bahwa dispensasi hukum Yahudi itu telah datang 
kepada suatu akhir, karena telah datang sesuatu yang baru,yang adalah Gospel 
(injil), maka sampailah zaman Gospel kepada suatu akhir, ketika Ia akan 
kembali dan menemukan jalan yang lain. Ia akan memberi pengajaran besar 
yang sama , karena di sana hanya ada satu kebenaran, meskipun barangkali ia 
mungkin saja sedikit lebih jelas bagi kita sekarang, karena kita mengetahui suatu 
sedikit lebih banyak. 

itu akan diumumkan secara resmi dalam beberapa dandanan yang segar, 
barangkali, dengan beberapa expresi yang indah ,yang adalah cocok bagi kita 
dimasa kini, dan di sana akan ada beberapa pernyataan tentangnya yang akan 

mempesona kepada sejumlah besar orang-orang. Itu pasti akan menjadi hal 
yang sama, karena itu sudah nampak di semua kepercayaan yang ada. Mereka 
sudah berbeda banyak di dalam meenampilan metodanya, tetapi mereka 
semua mutlak setuju di dalam hidup yang mereka mintakan kepada para 
pengikut mereka dalam menjalani kehidupan. 

Kita menemukan perbedaan tertentu antara pengajaran-pengajaran 
external Christianity, Buddhism, Hinduism, dan Muhammadanism; tetapi jika kita 
menguji kepada siapapun orang baik dari agama-agama itu dan bertanya 
tentang hidup mereka yang sehari-hari, kita akan menemukan bahwa mereka 
semuanya adalah menjalani kehidupan yang persis sama- bahwa mereka semua 
setuju menyangkut kebaikan-kebaikan yang harus dipunyai ,dan kejahatan yang 
harus dihindari; mereka semua mengatakan kepada kita bahwa seseorang 
haruslah murah hati,dapat dipercaya,ramah,terhormat,suka menolong orng 
miskin;mereka semua mengatakan bahwa seseorang yang keras dan ingin 
menguasai dan kejam,yang tidak dapat dipercaya dan tidak terhormat,adalah 
tidak membuat suatu kemajuan dan tidak memiliki harapan untuk berhasi 
Isampai ia mengubah cara nya. 

Sebagai orang-orang praktis , kita harus mengenali berbagai hal penting 
riil di dalam setiap agama bukan speculasi dalam hal-hal metafisis yang 
samarsamar, 
di mana tidak seorang pun dapat benar-benar mengetahui apapun 
dengan pasti-dan hal ini tidak mempunyai pengaruh atas perilaku kita, berbagai 
hal yang penting adalah ajaran-ajaran yang mempengaruhi hidup kita seharihari, 
yang membuat kita sebagai manusia macam ini atau sebagai manusia 
macam itu di dalam hubungan-hubungan kita dengan para pengikut kita. Aturan 
itu adalah sama disemua agama. 
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Peraturan-peraturan itu akan tetap sama di dalam pengajaran yang baru, 
apapun juga yang mungkin saja terjadi. Barangkali kita boleh menelaah sedikit 
lebih lanjut untuk memprediksikan Apa Yang akan Ia ajarkan, pasti, kebenaran 
pusat yang besar akan menekan kejahatan-kejahatan didunia yang datang dari 
ketiadaan kasih dan ketiadaan persaudaraan- jika seorang manusia akan belajar 
untuk mencintai dan untuk mengadopsi sikap yang bersahabat, semua 
kejahatan akan berlalu dan zaman yang sangat makmur(golden age) akan 

muncul kehadapan kita. 

Bukan tercipta secara langsung-kita tidak bisa mengharapkan yang 
demikian itu; tetapi sedikitnya orang akan mulai melihat untuk diri mereka, dan 
untuk memahami betapa lebih banyak lagi yang diperoleh sepanjang garis itu 
dibandingkan yang lain. 

Kejadian besar yang kedua ini adalah pencetakan wujud dari tubuh, emosi dan 
pikiran dari sub-ras yang keenam dari ras Aryan kita, yang telah mulai muncul 
di Amerika dan Australia, dan barangkali di bagian yang lain dari dunia. Modeling 
kuasa yang besar dari pikiran Manu dan akan sedang bekerja di alam-alam 
bagian dalam, memodifikasi bahkan jenis fisik anak-anak dari Zaman Baru, di 
mana saja mereka bisa peka kepada nya, dan sebagian dari para anggota yunior 
Brotherhood, bekerja di dunia luar, mempunyai instruksi untuk menyediakan 
keadaan ini ,bila memungkinkan dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang 
disesuaikan dengan ras yang baru. 

Pekerjaan ini hingga kini masih kecil, tetapi itu diarahkan untuk 
bertambah sampai ukuran yang sangat besar, sampai di dalam beberapa abad 
yang dekat dari subrace keenam akan menonjol dan dihormati, sebagai orang 
dewasa muda di dunia baru , sementara dunia yang kuno melanjutkan untuk 
mengembangkan sub-ras yang ke lima pada kematangan dan kesempurnaan 
nya. Dan secara bersamaan sub-ras yang keenam masih berlanjut, berseri dan 
membanggakan dilingkungannya, akan menumpahkan berkat nya atas sub-ras 
yang ke lima, sehingga untuk pertama kali suatu ras akan mempunyai suatu 
kecenderungan yang terpuji dan yang tenang ke dalam zaman yang patut 
dimuliakan dan penuh keberhasilan. Itu bisa berupa penghargaan tentang 
kehadiranya dan pelayanan mendatang kepada "ras bayi", dan tentang 
perjuangang nya, yang penuh dengan pengorbanan tetapi berjaya, melawan 
terhadap kuasa-kuasa kegelapan, membuka berbagai kemungkinan bagi 
manusia seperti ras yang belum pernah dikenal sebelumnya. 

Kita harus mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan 
kepunyaan sub-ras keenam yang baru. Gagasan-gagasan kita adalah sangat 
tidak elastis. Ketika sub-ras yang keenam secara penuh dibentuk, itu akan 
menunjukkan characteristics-fisik yang tertentu, astral dan mental -yang tidak 
bisa dilihat pada rata-rata orang dari sub- ras yang ke lima. Ingat, itu harus 
dibangun secara berangsur-angsur dari sub-ras yang ke lima, dan 
karakteristikkarakteristik 
yang baru ini harus dikembangkan, satu persatu, di setiap ego-ego 
yang terkait. Proses persiapannya adalah memakan waktu yang lama, dan 
mungkin berkembang dalam masa beberapa kali kehidupan. 

Maka ketika kita melihat sekeliling dan menguji orang-orang (dan 



terutama orang-orang muda) dari sudut pandang ini, kita harus tidak 

mengharapkan untuk mampu mengatakan dengan segera bahwa yang itu 
termasuk sub-ras yang baru, dan yang lain bukan. Suatu statemen yang lebih 
akurat akan menjadi sesuatu seperti ini: "A" kelihatannya telah mempunyai 
sekitar dua puluh lima persent dari karakteristik sub-race yang baru. 
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"B" barangkali mempunyai sebanyak lima puluh per sen ;"C" mempunyai 
suatu proporsi yang besar barangkali sekutar tujuh puluh lima per sen ;di dalam" 
D" aku tidak bisa melihat sesuatu apapun kekurangannya ;sejauh yang dapat 
aku katakan, ia adalah suatu contoh yang telah berkembang sevara penuh." 
Dan anda harus memahami bahwa rata-rata anak laki-laki atau anak perempuan 
yang anda pikir dengan penuh harapan mungkin seorang" A", karena" B" saat 
kini adalah sangat jarang di dunia, dan "C" dan "D" pada kenyataannya hampa, 
kecuali di dalam lingkaran kecil kita sendiri. 

Ingat juga bahwa perkembangan itu adalah sangat berbeda ;seorang 
anak laki-laki mungkin telah membuat suatu kemajuan dengan jumlah yang 
pantas dipertimbangkan dari astral atau mental sebelum ia menunjukkan 
banyak di dalam tubuh fisik nya ;dan sebaliknya, melalui keturunan yang baik, 
ia mungkin punya suatu tubuh fisik yang mampu menyatakan kemajuan lebih 
besar di alam-alam yang lebih tinggi dibandingkan yang ia telah capai.Masih 
sangat sedikit;yang dapat diharapkan untuk menunjukkan semua tanda-tanda ; 
tanda-tanda tersebut bisa dicukupi dengan baik jika menunjukkan satu atau dua 
tanda. Bahkan pada puncak nya tanda-tanda tersebut tidak akan seragam 
;sebagai contoh, itu ada terutama disuatu ras dolichocephalous , tetapi itu akan 
selalu mempunyai subdivisi brachycephalous ;orang-orang itu akan mempunyai 
rambut gelap dan rambut pirang , dengan mata biru dan warna coklat. Secara 
alami tentu saja ciri-ciri astral dan mental adalah lebih penting, hanya dalam 
banyak kasus itu hanyalah dengan penampilan fisik seseorang dapat membuat 
suatu perkiraan. 

Kunci pokok nya adalah sifat tak mementingkan diri, dan yang dominan 
adalah kegairahan untuk pelayanan :dan ini harus disertai oleh kebaikan yang 

aktif dan toleransi yang murah hati. Ia yang melupakan kesenangan nya sendiri, 
dan berpikir hanya bagaimana ia dapat membantu yang lain, akan mencapai 
keberhasilan atas sang- jalan. Pembedaan dan akal sehat adalah juga ditandai 
dengan karakteristik-karakteristik. 
Jika kita ingin mengetahui tanda-tanda fisik apa yang kita boleh lihat, barangkali 

kebanyakan dari semuanya ditandai dengan kehalusan,tangan-tangan dan kakikakinya 
berbentuk bagus, jari-jari yang langsing dan kuku yang oval, terutama 
kelangsingan di jari-jari dan ibu jari ketika dilihat dari sisi. Tekstur kulit 
juga 
adalah penting. Dari mukanya ada tiga tipe-tipe oval dengan dahi yang tinggi, 
sedikit oval dengan dahi yang lebar, dan pada kenyataannya brachycephalous 
(yang terakhir ini menjadi jarang ;definisi suatu tengkorak brachycephalous 
adalah karena luas nya adalah empat per-lima dari panjangnya). 

Ada juga, kira-kira orang yang sedang mendekati sub-ras yang keenam, 
suatu ungkapan yang berbeda, jika seseorang melihatnya akan segera 
mengenali. Tiga peristiwa besar yang merupakan pondasi bagi root-race yang 



keenam, yang berlangsung secara phisik di California sekitar tujuh ratus tahun 
dari sekarang . Suatu masyarakat akan dibentuk disana dengan Manu dari ras 
itu, Ia yang kini adalah Master Morya kita, sebagai pimpinan dari masyarakat 
tersebut, dan di samping Nya yang Teman sekerja Nya sepanjang berbagai 
zaman, Master Kuthumi, yang akan menjadi Bodhisattva dari Root-Race Yang 
Keenam. Kita sudah menulis masyarakat itu dibuku:" Man:,Whence, How, and 
Whither". Meski itu berada beberapa ratus tahun kedepan, yang bagaimana pun 
semuanya hanyalah merupakan waktu yang singkat,didalam kehidupan seorang 
manusia. 
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seperti ketika kita semua akan menyadari ketika kita menoleh ke belakang 
atas nya, persiapan-persiapan dengan cepat bergerak untuk itu juga, dan 
Theosophical Society itu sedang berperan dengan sangat besar didalam bagian 
dari persiapan itu. Setiap cabang dari Society itu adalah atau hendaknya 
memberi harapan kepada masing-masing dari anggota nya di dalam usahausaha 
nya untuk menerapkan di dalam dunia luar pengetahuan Theosophy yang 
ia sudah peroleh ;ia tentu saja harus melakukan menurut perangai dan 
kemampuan nya, dan peluang nya ketika ia bercampur dengan orang-orang 
;dan semua yang membantu ras pada saat ini. 

Di dalam Theosophical Lodge, di mana begitu banyak jenis orang yang 
berbeda bergabung dan harus membantu satu sama lain, jika Lodge jujur 
kepada gagasan-gagasan nya, suatu karakter yang luas harus dikembangkan di 
dalam para anggota, karena mereka dalam kehormatan ini menerima suatu 
pendidikan di dalam roh dari Brotherhood yang jarang sekali terdapat di tempat 
lain di dunia. Kebanyakan masyarakat-masyarakat diorganisir untuk pencapaian 
dari satu gol atau satu tujuan,tetapi di dalam Theosophical Society, kita 
mengetahui bahwa meski satu model kesempurnaan muncul paling kuat kepada 
seseorang dan yang lain kepada yang lain, persaudaraan dari manusia tidak 
akan dicapai oleh kemenangan dari gagasan setiap orang, apakah (itu) 
mencintai, atau kebenaran, atau keindahan sendiri, hanya dengan memuntir 
semua, ini ke dalam suatu tali yang perkasa, yang akan mengikat manusia 
selama-lamanya kepada Ketuhanan. Seperti dikatakan di dalam Hitopadesha 
dahulu kala : 

" Lilin-benda kecil yang terlalu perkasa , 

Dengan cerdik dikombinasikan ; 

Gajah-gajah yang marah diikatkan 

. Dengan suatu tali dari rumput-yang dipuntir sehingga kuat." 

. seperti itu adalah roh dari persaudaraan yang secara berangsur-angsur 
diperoleh oleh Theosophist yang benar, berpaut pada rekan nya oleh dorongan 
dari bagian dalam, bukan oleh paksaan yang keluar ;dan keanggotaan di dalam 
Society itu adalah suatu pelatihan oleh para Master itu, jika sukses, akan sesuai 
bagi manusia untuk dilahirkan kembali di dalam masyarakat Root-Race Yang 
Keenam, ketika itu dibentuk dialam fisik. 
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PARA CHOHAN DAN RAYS 

. DI dalam bab terakhir aku sudah mencoba untuk menguraikan sebagian 
dari banyak jalan dari pekerjaan Masters yang besar, tetapi tentu saja ada 
banyak .yang lainnya, dan pada kenyataannya kita sebagian besar tidak 
mengetahui apa pun mengenainya; namun apa yang kita ketahui menunjukkan 

bahwa pekerjaan itu adalah sangat luas dan sangat banyak, dan Adepts 
berhubungan dengan nya dalam berbagai cara, menurut temperamen2 dan 
pilihan2 mereka sendiri.Disana ada 7 divisi yang mencakup semuanya, seperti 
yang harus aku jelaskan secara lebih lengkap dengan segera, dan hal ini juga 
muncul di dalam Great White Brotherhood. Di dalam hirarki dari Tujuh Rays dengan 
jelas dibedakan

. Pertama atau Ruling Ray diatur oleh Lord of the World; kedudukan yang 
kedua diisi oleh Lord-Buddha ;dan di bawah Mereka berturut-turut adalah Manu 

dan Boddisattva dari Root-Race yang adalah terutama didunia pada setiap 
waktu. Paralel di dalam kelompok ini adalah Mahachohan, yang mengawasi 
semua Five Rays yang lain, masing-masing darinya demikian juga mempunyai 
Pimpinan sendiri. Di dalam Bab yang berikutnya akan aku jelaskan. 

Apa yang Aku dapatkan sekitar ranking yang lebih tinggi dari 

oa untuk memandang beberapa tata-cara dari 
pekerjaan Para Pemimpin Rays mulai Ray ke-3 sampai dengan Ray ke-7, dan 
dari Masters Morya dan Kuthumi, yang berada pada level Mereka diRay Pertama 
dan Ke Dua . Sebutan Chohan diberikan kepada Adepts yang sudah mengambil 
Inisiasi Keenam, tetapi kata yang sama dipakai juga bagi Pimpinan dari Rays 

ay ketujuh, yang adalah suatu kan? ay yang sangat pasti dan 
mulia dari Hierarchy. Kita telah memahami secara sederhana bahwa arti kata 
dari Chohan adalah "Lord," dan bahwa kedua-duanya digunakan secara umum 
dan secara khusus, di dalam cara yang hampir sama seperti ketika kata "Lord 
"dipakai dalam bahasa Inggris. Kita berbicara tentang seorang manusia sebagai 
"seorang Lord" karena ia mempunyai title itu, tetapi yang ini adalah sungguh 
berbeda dari apa yang kita artikan ketika kita berbicara, sebagai contoh, the Lord 

Chancellor atau the Lord-Lieutenant of the County. Istilah itu muncul kembali 
dengan nama Dhyan Chohan, yang sering terjadi dibuku The Secret Doctrine 
dan di tempat lain, dan itu lalu mengacu pada Mahkluk hidup dari tempat yang 
sangat ting ; di luar Occult Hierarchy dari planet kita. 

Adalah perlu dalam poin ini, jika kita sedang memahami semua bagian dari 
pekerjaan Masters, untuk menyimpang tidak terlalu jauh dan mengatakan 
sesuatu mengenai apa yang dimaksud dengan Sinar Yang Tujuh. Ini adalah 
masalah sukar yang pantas dipertimbangkan. Dahulu kala kita menerima 
beberapa informasi,pasti sangat tak lengkap , tetapi masih sangat bernilai, 
tentang Rays ini. Aku ingat dengan baik suatu kesempatan yang diberikan 
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Mr. Cooper Oakley dan aku dan seorang saudara Hindu sedang duduk 



berbicara diatas atap diAdyar dimasa2 awal, ketika hanya ada satu 
Headquarters dan dua puluh sembilan hektar dari separuh hutan di 
belakangnya;dan di sana tiba-tiba muncul kehadapan kita Master Djwal Kul, 
yang pada waktu itu merupakan kepala murid dari Master Kuthumi. Ia 
memberikan kita banyak pengajaran pada saat itu, dan selalu sangat ramah dan 
sabar, dan selagi Ia sedang duduk dan berbicara dengan kita pada hari itu, 
pertanyaan tentang hal Rays ini muncul. Mr. CooperOakley dengan karakteristik 
nya berkata: "Oh, menyenangkan. Master, apakah Anda akan mengatakan 
kepada kita segalanya tentang Rays ?" 

. Ada suatu kelip di mata Guru kita,kemudian Ia berkata: "Baik, aku tidak bisa 
mengatakan kepada anda segalanya tentang mereka sampai anda sudah 
mencapai suatu Inisiasi yang sangat tinggi. Apakah Anda telah mempunyai Apa 
Yang Aku dapat katakan kepada anda, yang akan adalah parsial dan tidak 
terelakkan akan menyesatkan, atau apakah Anda akan menunggu sampai anda 
dapat diberitahu keseluruhan hal tersebut ?".Bukan tak wajar bila kita berpikir 
bahwa sepotong roti tawar menjadi lebih baik dibanding tanpa roti sama sekali, 
jadi kita berkata kita akan mengambil apa yang kita bisa dapatkan. Kita 
mencatat informasi sangat menarik yang telah Ia berikan, tetapi banyak 
tentangnya yang tidak dapat dimengerti oleh kita, seperti ketika yang sudah Ia 
ramalkan. Ia berkata : "Aku tidak bisa mengatakan kepada anda lebih jauh lagi 
daripada yang sudah dikatakan, karena aku terikat oleh ikrar-ikrar yang tertentu; 
tetapi jika intuisi mu dapat mengatasi lebih banyak lagi,Aku akan memberitahu 
anda apakah anda benar.",bahkan bagian kecil dari informasi itu sangat bernilai 
bagi kita. 

Berikut ini adalah table dari Rays dan karakteristiknya,yang Ia berikan kepada 
kita: 

RAY CHARACTERISTIC OF 
RAY 
CHARACTERISTIC 
MAGIC 
LAST 
RELIGION 
I Fohat, Shechinah Brahmanical 
II Wisdom Raja Yoga 
(Human Mind) 
Buddhism 
III Akasha Astrology 
(Natural magnetic 
force) 
Chaldean 
IV Birth of Horus Hatha Yoga Egyptian 
V Fire Alchemy 
(Material Subtances) 
Zoroastrian 
VI Incarnation of Deity Bhakti 
(Devotion) 
Chistianity,etc. 
(Kabala, etc.) 
VII Ceremonial Magic Elemental 
Worship 

Itu menerangkan bahwa agama yang ditulis berlawanan dari setiap Ray tidak 
bisa diambil sebagai suatu pemaparan yang sempurna darinya,tetapi yang 
sekarang dibumi hanya tinggal Relik dari keadaan terakhir suatu Ray yang 



pengaruhnya dominant didunia.Karateristik Magic dari Ray pertama dan Ray 
ketujuh tidak diberikan. 
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.Arti dari the Birth of Horus tidak bisa dijelaskan, hanya salah satu dari 
karakteristik-karakteristik Ray keempat itu dinyatakan sebagai penggunaan dari 
tenaga2 tindakan dan interaksi- kekuatan alam pria dan wanita, sebagaimana. 
Kapan pun phallicism terjadi di berbagai agama2, adalah selalu karena suatu 
kematerialisan dan kesalahpahaman sebagian dari rahasia2 yang berhubungkan 
dengan Ray ini. Pengembangan yang benar dari Ray ketujuh ini akan menjadi 
komunikasi dengan dan instruksi dari Devas yang lebih tinggi. 

. Setelah Apa Yang telah aku katakan di atas haruslah jelas bahwa informasi 
yang hingga kini mencapai kita sekitar Rays itu tidak lengkap. (Ia) tidak hanya 
bukan suatu penjelasan yang lengkap tentang sujeknya, tetapi bahkan bukanlah 
suatu garis besar yang sempurna, untuk kita.secara sederhana diberitahu bahwa 
ada kesenjangan yang sangat besar di dalam uraian yang diberikan kepada kita, 
yang banyak tidak mungkin bisa dipenuhi hingga kemudian. 

. Sepanjang yang kita ketahui, hingga sekarang adalah sangat sedikit topik 
yang ditulis mengenai hal ini, karena sedikit itu maka dengan hati-hati 
dinyatakan sebagai sama sekali tidak siap untuk dapat dimengerti, dan para 
guru occult dengan jelas segan ketika ditanyakan tentang hal itu. Hal yang 
penting untuk dipahami adalah karena ada suatu divisi rangkap tujuh tertentu 
dari segala sesuatu yang eksis didunia materi, apakah tentang kehidupan atau 
benda mati. Semua kehidupan yang berada di dalam mata-rantai kita dari duniadunia 
yang melewati dan termasuk kesatu atau lainnya dari tujuh Rays,masing2 
mempunyai tujuh subdivisi. 

. Di dalam alam semesta itu ada empat puluh sembilan Rays yang, terdiri dari 
tujuh x tujuh set, Tujuh kosmik Ray yang Besar, mengalir dari atau melalui 
Tujuh Logoi yang Besar. Di dalam rantai dari dunia-dunia, bagaimanapun, dan 
barangkali di dalam sistim matahari kita, hanya satu Great Cosmic Rays ini yang 
beroperasi , dan subdivisinya adalah Seven Rays kita. Itu tentu saja harus tidak 
diduga bahwa sistim matahari kita adalah satu-satunya manifestasi Logos yang 
tertentu itu, karena masing-masing dari Tujuh Logoi yang Besar mungkin 
mempunyai berjuta-juta sistem yang tergantung padaNya. Seperti yang aku 
jelaskan dibuku "The Inner Life":"

. Keseluruhan system matahari kita adalah suatu manifestasi dari Logos, dan 
setiap partikel di dalamnya adalah dengan pasti merupakan bagian dari 
saranaNya. Semua wujud fisik dari sistim matahari merupakan suatu keseluruhan 
dari tubuh fisikNya,semua wujud astral merupakan tubuh astralNya,semua wujud 
mental,sebagai tubuh mentalNya dan seterusnya.Semuanya diatas dan diluar 
jangkauan dari sistimNya.Ia mempunyai suatu keberadaan yang jauh lebih luas 
dan jauh lebih besar dari Dirinya sendiri,tetapi itu sama sekali tidak 
mempengaruhi kebenaran dari pernyataan yang baru saja kita buat. Solar Logos 
ini di dalamnya berisi diri-Nya tujuh planetary-Logoi, yang sebagai pusat-pusat 
dari kekuatan di dalam Nya, saluran-saluran dengan mana kuasaNya dituangkan. 
Namun diwaktu yang sama ada suatu perasaan dimana mungkin Mereka 
mengatakan sebagai Dia. 
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Perihal yang baru saja kita gambarkan ketika menyusun saranaNya juga 
menyusun sarana mereka, karena disana tidak ada partikel di mana pun di 
dalam sistim yang bukan merupakan salah satu bagian atau yang lain dari Nya . 
Semua ini berlaku untuk setiap alam ;tetapi marilah kita sebentar mengambil 
sebagai salah satu contoh,suatu alam astral karena hal itu cukup mudah untuk 
menjawab keperluan dari permintaan kita akan penjelasan , dan pada waktu 
yang sama itu adalah cukup dekat dengan keadaan fisik yang secara 
keseluruhan tidak berada di luar batas-batas dari pengertian kita 

Setiap partikel dari materi astral dari sistim menjadi bagian dari tubuh 
astral dari solar- Logos, hanya ini juga merupakan bagian dari tubuh astral dari 
salah satu atau lainnya dari tujuh planeteri-Logoi . Ingat bahwa hal ini termasuk 
materi astral dimana tubuh astral mu dan diriku disusun. Kita tidak memiliki 
partikel yang eksklusif kepunyaan kita sendiri. Di dalam setiap tubuh astral ada 
keterlibatan partikel-partikel pada masing-masingnya dari salah satu tujuh 
planeteri-Logoi , tetapi ukuran bertukar-tukar dengan tidak terbatas. Tubuhtubuh 
Monads itu yang asal-mulanya muncul melalui suatu planeteri-Logos akan 
melanjutkan seluruh evolusi mereka untuk memiliki lebih banyak partikel-partikel 
Logos dibanding dari apapun yang lainnya, dan dengan cara ini orang-orang bisa 
dibedakan terutamanya apakah termasuk salah-satu atau lainnya dari tujuh 
kekuatan2 yang besar ini ." 

Di dalam terminologi Kristen tujuh Ciptaan Agung ini ditemukan di dalam 
visi St. Yohanes Penginjil, yang berkata: "Dan di sana adalah tujuh lampu dari 
nyala api di hadapan tahta, yang merupakan tujuh roh kudus dari Allah." Mereka 
adalah tujuh yang mistis. Planetary Logoi yang besar, adalah pusat2-kehidupan 
(life-centres) yang sangat luas dari Logos Sendiri. Mereka adalah 
Pimpinan2 sebenarnya dari Rays kita-Pimpinan2 dari keseluruhan sistim 
matahari, bukan untuk dunia kita saja.tetapi keluar melalui salah satu atau 
lainnya dari Tujuh yang perkasa itu masing-masing dari kita harus datang, 
beberapa melalui yang satu sebagian melalui yang lainnya.. 

Mereka adalah Tujuh Lord yang Mahamulia dari The Secret Doctrine, 
Primordial Seven, Creative Powers, Incorporeal Intelligences, Dhyan Chohans, 
Angels of the Presence. Tetapi ingat bahwa sebutan terakhir ini digunakan dalam 
dua penerapan yang sungguh berbeda, yang harus tidak dikacaukan. Pada setiap 
perayaan Ekaristi Kudus dari saudara(seiman) kita yang Kristen, di sana muncul 
satu kalimat "Angels of the Presence," yang di dalam kebenarannya adalah suatu 
wujud pikiran dari Lord Kristus, suatu sarana dari kesadaran Nya, dengan 
demikian sudah pada tempatnya disebut juga suatu penjelmaan dari Hadirat-Nya 
;tetapi Seven Great Ones ini menerima sebutan tersebut untuk suatu alasan 
yang sangat berbeda karena Mereka selamanya berada di dalam kehadiran 
yang sangat luas dari Logos Sendiri, perwakilan dari suatu Rays dimana Mereka 
adalah merupakan Pimpinan2nya oleh karena itu sebagai perwakilan kita, �
karena di dalam masing-masing dari kita adalah bagian dari Hidup Ketuhanan 
dari salah satu dari Seven Great Ones. 
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Karena dengan demikian masing-masing dari kita pada dasarnya menjadi 
anggota kepada salah satu Ray-saluran dengan mana ia, sebagai suatu Monad, 
mengalir dari Keabadian ke dalam ketidakabadian-meskipun ia di dalam dirinya 



mempunyai sesuatu dari semua Rays ; di sana dia tanpa sama sekali kekuatan, 
tanpa wujud dari materi, yang benar-benar tidak merupakan bagian, dari Salah 
satu atau lainnya Makhluk2 yang menakjubkan ini; ia secara harfiah dipadatkan 
dari unsur pokok Mereka yang sangat luas bukan dari Satu, tetapi dari semua, 
meskipun demikian selalu Satu yang mendominasi. Oleh karena itu, tidak ada 
pergerakan yang paling tipis yang manapun dari Star Angels yang besar ini 
dapat terjadi tanpa mempengaruhi sampai taraf tertentu pada masing-masing 
dari kita, karena tukang kita adalah tulang Mereka, daging kita dari daging 
Mereka, Roh Kudus dari Roh kudus Mereka ;dan fakta besar ini adalah dasar 
yang riil dari ilmu pengetahuan astrologi yang seringkah disalah artikan. 

Kita semua selalu berada di hadapan Solar Logos, karena di dalam sistim 
Nya tidak ada suatu tempat di mana Ia tidak berada, dan semua yang lainlainnya 
menjadi bagian dari Dia Tetapi dengan suatu perasaan sangat khusus 
Seven Spirits ini menjadi bagian dari Nya, manifestasi Dari Dia, hampir 
berkualitas seperti Dia -pusat didalam Dia dengan mana daya Nya mengalir. 
Kita boleh melihat suatu isyarat dari hal ini di dalam nama-nama yang 
ditugaskan kepada mereka oleh Bangsa Yahudi. Pertama dari Mereka adalah 
selalu Mikhael, "Pangeran mu," seperti Ia disebut ;dan nama ini berarti 
"Kekuatan Allah," atau, karena kadang-kadang ditafsirkan, "Ia yang seperti Allah 
di dalam kekuatannya". El, di dalam Ibrani, berarti Allah, kita menemukannya di-
Beth-EI, yang adalah"Rumah Allah ";dan Elohim adalah kata yang digunakan 
untuk "Allah" di dalam ayat yang sangat awal dari Alkitab. 

El Ini terjadi, sebagai suatu penghentian, atas nama dari masing-masing 
Seven Spirit. Gabriel berarti "Kemahatahuan Allah," dan Ia adalah kadangkadang 
disebut Pahlawan Allah. Ia berhubungan dengan planet Mercury, seperti 
Mikhael dengan Mars. Raphael menandakan "Kuasa Penyembuhan Allah," dan Ia 
dihubungkan dengan Matahari, yang adalah pemberi kesehatan yang besar bagi 
kita di alam fisik. Uriel adalah 'Terang, atau Api, dari Allah ";Zadkiel adalah 
"Kebajikan Allah," dan ada hubungan demgan planet Jupiter. Yang lain 
Archangels biasanya diberi sebagai Chamuel dan Jophiel, tetapi aku sekarang 
tidak mengingat kembali arti mereka atau planet-planet mereka. 

St. Denys berbicara tentang Seven Spirit ini sebagai Pembangun2, dan 
juga menyebut Mereka Co-operators(penyelenggara kedua) Allah. St. Augustine 

Ketuhanan , atau prototipe, dan St. 
Thomas Aquinas menulis bahwa Allah adalah yang Utama, dan Para Malaikat ini 
adalah yang kedua. Penyebab semua efek yang kelihatan. Semuanya 
dilaksanakan oleh Logos, tetapi melalui mediasi dari Planetary Spirits ini. Ilmu 
pengetahuan akan mengatakan kepada anda bahwa planet-planet adalah berupa 
pengurr ihn kebetulan dari materi, pemadatan-pemadatan 
massa dari kabut angkasa(nebula), dengan demikian tidak diragukan lagi 
mereka adanya ;tetapi mengapa pada poin-poin yang tertentu itu? Karena di balik 
masing-masimg ada suatu Living Intelligence untuk memilih point-point itu, 
sehingga 

mereka akan seimbang satu sama lain. Sungguh apapun juga ada adalah 
merupakan hasil dari kekuatan alami yang bekerja di bawah hukum Cosmic 
;tetapi tidak boleh dilupakan bahwa di balik setiap kekuatan selalu ada pengurus 
nya, 
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suatu pengarah dan pengatur kecerdasan Di dalam menggambarkan 



Mereka seperti itu Aku telah menggunakan istilah Kristen, tetapi Makhluk2 yang 
sama dapat ditemukan dalam nama-nama yang berbeda di dalam setiap agama 
yang besar. 

Ketika, kemudian, Matteri utama atau Roh Kudus itu, yang di masa 
mendatang akan menjadi diri kita sendiri, pertama muncul dari ketidak 
terbatasan yang tak terdiferensiasi, itu mengalir melalui tujuh saluran, seperti 
air 
yang mengalir dari suatu cadangan air melalui tujuh pipa, masing-masing nya, 
berisi bahan-warna yang aneh, yang akan memberi sedikit warna pada air yang 
melintasinya, bahwa itu adalah untuk selama-lamanya setelah dapat dibedakan 
dari air yang berasal dari pipa yang lain. Di seluruh kerajaan-kerajaan yang 
berurutan, yang berkenaan dengan unsur, mineral, tanaman, binatang, Rays nya 
itu selalu terpisah satu dengan yang lain, sebagaimana mereka juga terpisah di 
dalam diri manusia, meskipun [demikian] di dalam kerajaan-kerajaan yang lebih 
rendah, pengaruh dari Ray secara alami tentu saja sedikit banyaknya bertindak 
dalam suatu hal yang berbeda. Karena pada mereka tidak ada individualisasi, itu 
menjadi jelas bahwa keseluruhan jenis dari binatang, sebagai contoh, harus 
berada di Ray yang sama ;sehingga jenis yang berbeda dari binatang-binatang 
didunia itu mungkin diatur dalam tujuh kolom paralel menurut Rays itu dimana 
mereka menjadi anggotanya, dan karena seekor binatang dapat 
mengindividualisasi hanya melalui asosiasi dengan manusia, pada kedudukan 
utama dari masing-masing Rays ini berada beberapa kelas dari binatang jinak 
dimana individualisasi itu sendiri berlansung pada Ray yang tertentu . Gajah, 
anjing, kucing dan kuda adalah contoh-contoh dari kelas-kelas seperti itu, 
dengan demikian hal tersebut menjadi jelas bahwa dorongan dari Universal Life 
itu yang kini menghidupkan, marilah kita berkata, seekor anjing, tidak pernah 
dapat menghidupkan seekor kuda atau seekor kucing, tetapi akan melanjutkan 
untuk menjelma melalui jenis yang sama sampai individualisasi berlangsung. 

Riset-riset belum dibuat menyangkut binatang-binatang dan tanaman2 
yang tertentu yang berada pada masing-masing Ray, tetapi aku mempunyai 
alasan beberapa tahun yang lalu untuk menyelidiki batu mulia, dan menemukan 
bahwa masing-masing Ray mempunyai perwakilannya, dimana kekuatan dari 
Ray bekerja dengan lebih siap dibanding melalui yang lainnya. Aku disini 

mencetak tabel yang muncul dibuku " The Science of the Sacraments", di mana 
ditunjukkan kedudukan utama permata pada masing-masing Ray, dan yang 
na dan oleh karena itu menyimpan jenis kekuatan 

yang sama, meskipun kekuatannya sedikit.berkurang. 

RAY JEWELATTHE HEAD 
OF THE RAY 
SUBSIllUibS 
1 DIAMOND ROCK CRYSTAL 
2 LAPIS LAZULI, TURQUOISE' SODALITE 
3 EMERALD AQUAMARINE, JADE, MELACHITE 
4 JASPER CHALCEDONY. AGATE, SERPENTINE 
5 TOPA Z CITRINE, SEATTTE 
RUBY TOURMALINE, GARNET, CORNELIAN, 
CARBUNCLE 
7 AMETHYST PORPHYRY, VIOLANE 
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. Dari semua yang aku sudah katakan di atas kesimpulannya ialah tujuh 
jenis iniadalah dapat dilihat diantara manusia, dan setiap salah satu dari kita 
harus termasuk dari Rays yang satu atau lainnya. Perbedaan-perbedaan pokok 
dari jenis ini di dalam umat manusia telah dikenal ;satu abad yang lalu orang 
digambarkan mulai dari yang mengandung getah bening atau sifat yang riang 
penuh harapan, hal penting atau phlegmatic, dan penggolongan Astrologi ini 

berdasar nama-nama dari planet-planet, seperti orang Jupiter,orang Mars, orang 
Venus atau orang Saturn dsb, aku mengambilnya bahwa lini adalah hanya metoda-
metoda dasar dari disposisi yang berbeda berdasarkan saluran dimana 
kita "dilahirkan",atau agaknya, melalui saluran itu kita ditahbiskan untuk 

. Itu, bagaimanapun, sama sekali bukan suatu perihal yang gampang untuk menemukan 
seorang manusia biasa termasuk pada Ray yang mana,karena ia 
sudah sangat terlibat di dalam materi dan sudah menghasilkan suatu variasi 
yang besar dari karma, beberapa bagian darinya mungkin menjadi dari jenis 
yang akan mendominasi dan mengaburkan tipe penting nya, bahkan barangkali 
melalui keseluruhan dari suatu penjelmaan (incarnation) ;tetapi seseorang yang 
sedang mendekati Sang Jalan itu hendaknya mempertunjukan didalam dirinya
suatu tenaga dorongan tertentu atau tenaga memimpin , yang 
karakter dari Ray dimana ia termasuk, dan akan cenderung untuk memimpin dia 
ke dalam jenis pekerjaan atau pelayanan yang mencirikan Ray itu ;dan itu akan 
juga membawa dia kehadapan dari salah satu Masters di atas nya, sehingga ia 
menjadi yang didaftar sebagaimana di dalam College dimana Chohan dari Ray itu 
bisa dihormati sebagai Principal.

Mungkin agak menolong sedikit ke arah pengertian dari perbedaan dari 
tipe ini, jika aku memberikan satu atau dua contoh dari metoda-metoda itu yang 
digunakan, -menilaii dari tabel yang aku sudah cetak di atas, oleh orang-orang 
pada Rays yang berbeda ketika mereka menggunakan sihir untuk menghasilkan 
suatu hasil yang ditentukan. .Manusia Ray Pertama akan mencapai obyek nya 
hanya oleh kekuatan dari kemauan yang tanpa berkesudahan, tanpa kemauannya 
berkurang untuk mempekerjakan apapun ,ia yang berasal dari Ray 
akan bekerja dengan pedoman kekuatan dari keinginan, hanya dengan
pengertian yang penuh akan berbagai metoda yang memungkinkan, dan dengan tujuan 
yamg sadar ke
dalam saluran yang paling cocok,pada Ray Yang 
Ketiga manusia paling alami untuk menggunakan kekuatan dari alam mental, 
dengan memperhatikan secara sangat hati-hati waktu yang tepat ketika 
pengaruh-pengaruh itu paling baik;akan mendukung pada kesuksesan nya ;manusia 
dari Ray keempat akan bekerja untuk tujuan yang sama,dari kekuatan 
fisik yang halus dari eter, sementara saudara dari Ray kelima akan menjadi lebih 
memungkinkan untuk mengunakan pergerakan arus-arus dari apa yang apa yang 
diduganakan dan disebut "Astral Light"devosi dari Sinar Yang Keenam akan 
mencapai hasil nya oleh kekuatan iman yang sungguh-sungguh di dalam 
Ketuhanan tertentudan di dalam kekuatan yang tekun didalam doa Kepada Nya, 
sernentara Manusia dari Ray Ketujuh akan menggunakan seremoni magic yang rumit 
,dan 
mungkin memohon bantuan bukan dari roh2 manusia (human spirit),jika 
memungkinkan. 
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. kembali, di dalam mencoba menyembuhkan penyakit, Ray pertama hanya 



akan 
menarik kesehatan dan kekuatan dari "Pancuran" yang besar dari Universal Life ; 
Ray yang kedua secara menyeluruh akan memahami sifat alami dari penyakit 
dan mengetahui dengan tepat bagaimana caran melatih kemauan keras nya 
atas nya untuk mendapatkan keadaan terbaik; Ray Yang Ketiga akan memohon 
Great Planetary Spirits, dan memilih saat yang tepat ketika pengaruh-pengaruh 
astrologi berguna untuk aplikasi perbaikan-perbaikan nya ;Ray yang keempat 
akan mempercayai terutama pada peralatan fisik seperti pijatan ;Ray kelima 
akan mempekerjakan obat-obatan ;Ray keenam Penyembuhan Melalui Doa ; dan 
Ray ketujuh pada mantera2 atau doa-doa gaib. didalam kasus-kasus diatas 
pelaksana itu mungkin menggunakan setiap dari kekuatan tersebut diatas, tetapi 
mungkin akan menemukan instrumen yang paling efektif di dalam nya yang 
merupakan satu dari tipikal Ray nya sendiri. 

. Di dalam para anggota Brotherhood Adept pembedaan-pembedaan Rays 
ditandai dengan jauh lebih jelas dibanding di pihak lainnya, dan kelihatan di 
dalam aura ;Ray idimana seorang Adept menjadi anggota dengan jelas 
mempengaruhi tidak hanya penampilan Nya, tetapi juga pekerjaan yang harus ia 
rbuat. Kita mungkin paling baik melihat apa yang merupakan karakter-karakter 
yang khusus dari Rays dengan pengamatan pekerjaan dari lima Chohans dari 
Rays ketiga sampai Rays ketujuh, dan [tentang] kedua Chohans yang berada 
pada tingkatan Mereka di Ray Pertama dan Ke Dua , dan melanjutkan pekerjaan 
dari tingkatan yang sama untuk melayani The Greater Ones Dimana "Pimpinanpengarah" 

Mereka ,berada didalam Pimpinan2 dari Ray yang ketujuh didalam 
hirarki. 

kita mempunyai suatu cerminan dari Seven Spirit (Tujuh Roh Kudus) di 
hadapan Singgasana. Itu yang harus dipahami bahwa kita disini menyebutnya 
tetapi garis besar yang paling utama dari kualitas adalah yang dikelompokkan di 
masing-masing dari Rays, dan tetapi suatu fragmen dari pekerjaan bahwa 
Adepts dari Rays itu sedang melakukannya; dan kepedulian harus juga ada 
untuk menyadari bahwa kualitas penuh dari satu Ray sama sekali tidak boleh 
menyiratkan kurangnya mereka dari Rays yang lain. Jika kita berbicara tentang 
salah satu dari Adepts sebagai yang unggul di dalam kekuatan, sebagai contoh, 
ini juga benar bahwa Ia sudah tidask mempunyai kekurangan sesuatu apa pun 
dari kesempurnaan sebagai manusia dalam devosi dan kasih dan juga dari setiap 
kwalitas yang lainnya. Dari Master Morya, yang adalah perwakilan dari Ray 
Pertama di tingkatinisiasi Chohan , aku telah menulis sampai taraf tertentu. Ia 
berada dengan semua kekuatan dan ketenangan yang tak tergoyahkan dari Ray 
Nya, berperan dalam suatu bagian yang besar di pekerjaan tersebut untuk 
memandu orang2 dan membentuk negara-negara, dimana aku harus berbicara 
secara lebih lengkap di dalam bab yang berikutnya. Pada Ray itu, juga, ada 
yang Master yang sudah biasa kita sebut Jupiter, bertindak sebagai Pengawal 
dari India untuk Hierarchy, Pengawal bangsa itu yang sepanjang kehidupan yang 
panjang dari Race yang ke lima meabur benih-benih dari berbagai semua 
kemungkinan nya, dan mengirim mereka ke luar tepat pada waktunya kepada 
masing-masing sub-ras, bahwa di sana mereka dapat tumbuh dan menjadi 
matang dan membuahi. Ia juga menembus sangat dalam ilmu pengetahuan 
yang sangat rumit di mana ilmu kimia dan ilmu astronomi adalah merupakan 
kulit luarnya, dan pekerjaanNya dalam hal ini adalah sebuah contoh dari 
beragamnya aktivitas itu dan berada dalam keterbatasan2 dari satu Ray. 

BAB 12, PAGE 282-283 



Master Kuthumi,yang penjelmaan sebelumnya adalah merupakan seorang 
guru yang besar Pythagoras, adalah juga merupakan seorang Chohan, dan Ia 
mewakili Ray kedua di tingkatan yang sama . Ini adalah Ray dari Kebijaksanaan 
yang memberikan Guru2 besar kepada dunia, dan pekerjaan yang terletak di 
atas nya dapat digambarkan dengan paling baik dalam hubungannya dengan 

Bodhisattva nya dan Buddha di dalam bab yang berikutnya. Aku telah berkata 
tentang kasih dan kebijaksanaan yang mengagumkan yang menyebar dari 
Master,dimana aku mempunyai kesgembiraan dan kehormatan yang tak dapat 
dilukiskan untuk melayani dan mengikuti, dan semua yang telah aku katakan 
tentang pengajaran dan pelatihan para murid terutama menyatakan metoda 
Nya. Para guru lain di Rays yang lain membawa para murid Mereka kepada titik 
yang sama dan mengembangkan kualitas mulia yang tepat sama pada mereka , 
dan selalu oleh arti yang paling tidak dapat dicela, namun ada perbedaanperbedaan 
terpisah di dalam metoda-metoda Mereka;sesungguhnya perbedaanperbedaan 
itu di dalam cara Master berhubungan dengan para murid yang 
berbeda. 

. Pada kedudukan Utama dari Ray Sinar Yang Ketiga berada Master besar 
yang disebut Venesia Chohan . Pada orang-orang dari Ray itu terlibat dalam 
pelayanan umat manusia dan di sana muncul karakteristik dari kemampuan 
beradaptasi yang sangat kuat yang termasuk pada Ray itu ,dan pengaruh nya 
cenderung untuk membuat dirinya menjadi cocok terhadap orang-orang, agar 
bisa menolong mereka menjadi semakin baik, dan seperti itu jadinya, seperti 
ketika St. Paulus berkata:"Segala sesuatu untuk semua orang ".Mereka yang 
telah maju diRay ini mempunyai banyak cara, dan suatu kemampuan yang 
jarang untuk melekukan hal yang benar disaat yang tepat. Astrologi 
berhubungan dengan Ray ini, karena, sepanjang seseorang dari luar bisa 
memahaminya, ilmu pengetahuan tentang astrologi adalah untuk mengetahui 
persisnya waktu yang terbaik untuk melakukan sesuatu apapun, untuk membuat 
setiap kekuatan berjalan, dan juga untuk mengetahui apakah saat ini bukan 
merupakan waktu yang tepat untuk mrlakukan suatu hal yang tertentu, dan 
dengan cara tersebut menyelamatkan dirinya dari banyak gangguan dan 
membuat dirinya menjadi lebih bermanfaat. 

. Ray KeEmpat itu di bawah pemeliharaan dari Master Serapis. Di hari-hari 
yang sebelumnya dari Theosophical Society, kita biasa mendengar sesuatu hal 
yang baik tentang Nya, karena fakta bahwa Ia pada suatu waktu bertanggung 
jawab atas training dari Colonel Olcott, ketika Masternya sendiri, Master Morya, 
sedang "sibuk" untuk sementara waktu. Pertukaran dari para murid di antara 
Masters seperti itu,adalah untuk tujuan-tujuan sementara dan khusus,dan tidak 
sering terjadi. Garis khusus dari Chohan ini adalah keselarasan dan keindahan, 
dan orang-orang termasuk jenis Nya selalu tak bahagia sampai mereka dapat 
memperkenalkan keselarasan kedalam lingkungan mereka, sebabnya adalah 
sepanjang garis itu mereka kebanyakan melakukan dari pekerjaan mereka. Seni 
berpengaruh banyak di Ray ini, dan banyak seniman yang termasuk padaNya. 

. Pada kedudukan utama dari Ray kelima berada Master Hilarion-dengan 
kemampuan ketepatan ;imie ;i luar biasa sekali. Ia yang suatu ketika adalah 
Iamblichus, dari sekolah Neoplatonic, dan Ia memberikan kepada kita, melalui 
M.C.,"Light on the Path dan The Idyll of White Lotus", Ia mahluk, seperti ketika 
President kita menuliskannya, " seorang ahli yang trampil di dalam prosa yang 
puitis dalam bahasa Inggris dan di dale 
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. Pengucapan yang merdu, ".pengaruh Nya adalah atas kebanyakan dari para 
ilmuwan besar dunia, dan orang-orang baik yang maju sepanjang Ray Nya 
adalah terkemuka dalam kemampuan mereka untuk membuat pengamatan-pengamatan yang 
akurat
 dan adalah mutlak saling ketergantungan di mana penyelidikan ilmiah terkait, ilmu 
pengetahuan Master Itu luas, tentu saja, jauh 
diluar jangkauan dari yang biasanya disebut dengan namanya, dan Ia 
mengetahui dan bekerja dengan banyak dari kekuatan yang secara alami 

diperkenalkan kedalam kehidupan manusia. Sifat alami adalah responsif 
kepada suasana hati umat manusia 

. dan memperkuat mereka dalam berbagai cara. Jika seorang manusia 
bahagia dan gembira, makhluk lain menyenangi kehadirannya ;nature-spirit(roh 
alam) datang untuk menemui dia, dan kebahagiaannya sendiri seperti itu akan 
bertambah. Reaksi semacam ini berlangsung di mana-mana. Di dalam Eropa-
Utara, sebagai contoh,nature-spirit adalah sedikit banyaknya bermuram durja, 
dan mempunyai sua menyedihkan, dan keadaan seperti 
itu ditemukan dirumah2-susun di Scotland, Irlandia, Wales, Brittany dan tempat-
tempat yang serupa
~ mereka menanggapi lebih sedikit kepada kegembiraan, dan 
orang-orang itu juga adalah lebih dingin dan lebih sulit untuk dibangkitkan di 
negara-negara tersebut nature adalah lebih sedikit yang bergembira ;mereka 
semuanya adalah negeri yang banyak hujannya dan langit yang mendung, hijau 
dan abu-abu, di mana hidup dan puisi pada gilirannya akan mengambil suatu 
tema yang sayu dan bermuram durja. Kontras itu adalah luar biasa antara 
mereka dan Yunani atau Silicia, di mana segalanya berseri, keemasan dan biru 
dan dan orang bersifat gembira dan 
bahagia.dipermukaan..Makhluk-makhluk alam sungguh tenggelam didalam 

kebahagiaan seseora 
pun yang penuh dengan kasih yang menggembirakan, dan mereka bahagia di 
dalam aura nya dan melayani dia dengan paling baik. Akhir2 ini banyak dari sisi 
tentang kehidupan ini yang diabaikan. Sekarang kita mengetahui bahwa 
H20=Air, tetapi Orang Yunani kuno dan orang Hindu masa lampau mengenal 
roh dari air, dan belajar bagaimana mereka akan bekerja dengan mereka ;dan 
mereka itu bekerja sama seperti sekarang kita bekerja disetiap permesinan 
dengar 

. Master Yesus , yang menjadi seorang Adept di dalam titisan Nya sebagai 
Apollonius dari Tyana, dan setelah itu sebagai pembaharu keagamaan yang 
besar dari India Selatan, Shri Ramanujacharya, yang mengatur Ray Keenam, dengan 
bhakti atau devosi,ini adlah Ray  dari  devosi para Santo dan para 
mistikus dari setiap agama, dan Chohan Jesus mempunyai tanggung jawab kepada 
orang-orang seperti itu di bawah 
Ketuhanan yang mereka puja. Seribu sembilan ratus tahun yang lalu, Apollonius 
dari Tyana dikirimkan oleh Brotherhood atas sebuah misi, suatu fitur dimana 
telah ditemukan, dalam berbagai negara,sebagai pusat-pusat magnetis tertentu. 

Objek dari sifat alami jimat-jimat (talisman) diserahkan kepadanya untuk Ia 
pendam pada tempat2 terpilih ini, agar supaya kekuatan yang mereka sebar 

akan menyiapkan tempat-tempat itu sebagai pusat-pusat dari kejadian yang
besar di masa mendatang.Beberapa  dari pusat ini telahdipergunakan dan beberapa 
tempat belum digunakan,dan semua ini selanjutnya akan dikerjakan dalam masa 



mendatang yang tidak lama lagi yang berhubungan dengan pekerjaan dari 
kedatangan Kristus;maka banyak dari detil 
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. dari pekerjaan Nya yng telah direncanakan hampir dua ribu tahun yang lalu, 
dan bahkan pengaturan-pengaturan bahkan dialam fisik sedang dibuat untuk 
persiapan menghadapi nya. Pimpinan dari Ray ketujuh itu adalah Master Comte 
de St. Germain, yang dikenal di sejarah dalam abad kedelapanbelas, yang kita 

rtg sebut dengan Master Rakoczi, sepertinya Ia adalah orang 
terakhir yang selamat dari kerajaan itu. Ia adalah Francis Bacon, Lord Verulam, 
di dalam abad ketujuhbelas, Robertus biarawan di abad keenam belas, Hunyadi 

Janos diabad kelima belas, Christian Rosencreuz diabad empat belas, dan Roger 
Bacon diabad ketiga belas,danla adalah seorang Adept Hongaria dari Occult 
world.Lebih nauh kebelakang ia adalah Proclus Neo-platonic yang besar,dan 
sebelum itu sebagai santo Albania bekerja pada suatu luas yang besar melalui 
seremonial magic dan mengkaryakan pelayanan dari para Malaikat yang besar, 
yang mematuhinya secara implisit dan senang mengerjakan keinginan Nya. 
Meskipun Ia bisa berbicara semua bahasa Eropa dan banyak bahasa Oriental, 
banyak dari pekerjaanNya dalam bahasa Latin, bahasa yang merupakan sarana 
yang teristimewa dari pemikiran Nya, dan kemuliaan dan ritmenya adalah tak 
tertandingi oleh semua yang kita ketahui didunia sini. Di dalam berbagai 
upacara agama, Ia memakai jubah-jubah dan permata-permata warna warni 
yang luar biasa. Ia mempunyai suatu pakaian dari lapisan rantai baja yang 
keemasan, yang suatu ketika menjadi milik seorang Kaisar Roma ;di atas itu 
terdapat suatu jubah merah tua yang bagus sekali, dengan di atasnya melekat 
gesper tujuh bintang dari berlian dan permata amethyst, dan kadang-kadang Ia 
memakai suatu jubah violet yang agung . Dan Ia adalah begitu bertaut dengan 
seremonial,serta masih mengerjakan sebagian dari ritual dari misteri kuno,yang 
bahkan nama2nya telah lama dilupakan didunia-luar(the outer workd),ia juga 
banyak terkait dengan keadaan politik di Eropa,dan perkembangan ilmu 
pengetahuan fisika modern.Berikut ini adalah ringkasan pekerjaan dari Chohans 
itu dan Rays Mereka seperti yang telah aku tuliskan dibuku "The Science of the 
Sacraments",dengan pemikiran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi mereka 
yang ingin melayani sepanjang garis ini:: 

1. Strength(Kekuatan). 
" Aku akan menjadi kuat, berani,tekun di dalam layanan Nya." 
2. Wisdom(Kebijaksanaan.). 
Aku akan mencapai kebijaksanaan intuitif itu yang dapat dikembangkan hanya 
melalui kasih yang sempurna." 
3 Adaptability(.Kemampuan beradaptasi) or Tact(cara) 
" aku akan mencoba untuk mendapatkan kekuatan dari perkataan dan hanya 
melakukan hal benar di saat yang benar -menemui setiap orang atas 
'landasan' mereka sendiri, untuk menolong dia secara lebih efisien." 

4 .Beauty and Harmony( keindahan dan keselarasan) 
" Sepanjang aku dapat, aku akan membawa keindahan dan keselarasan ke 
dalam hidupku dan lingkungan, bahwa mereka bisa lebih pantas Dari Dia 



;Aku, akan belajar untuk melihat keindahan di dalam semua yang alami, 

dengan demikian aku bisa melayaniNya secara lebih baik." 
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5. Science (detailed knowledge). 
. Ilmu pengetahuan (pengetahuan yang terperinci). 
Aku akan memperoleh pengetahuan dan ketelitian,yang aku dapat baktikan 
penget 
6. Devotion.(Devosi) 
" Aku akan membentangkan didalam diri ku kekuatan yang perkasa dari 
devosi, bahwa melalui itu aku dapat membawa yang lain Kepada Nya." 
7. Ordered Service..(Tugas Layanan ) 
" Aku akan mengatur dan menyusun pelayanan ku untuk Allah sepanjang 
garis yang sudah Ia tetukan,dimana aku mungkin mampu mengambil 
keu; -:cara penuh dari bantuan mengasihi,dimana Para Malaikat 
kudusNya adalah selalu menunggu untuk melindungi, 
. Semua kualitas yang berbeda ini harus dikembangkan pada setiap orang 
dari kita tepat pada waktunya, tetapi kita akan menguasai mereka semua 
dengan sempurna hanya ketika diri kita sendiri sudah mencapai kesempurnaan 
dan menjadi Supermen. Di waktu sekarang salah satu cara di mana ketidak 
sempurnaan kita menunjukkan dirinya di dalam hidup kita di dalam fakta bahwa 
kita mempunyai beberapa dari suatu karakteristik yang lebih berkembang dari 

Ada beberapa, sebagai contoh, yang mempunyai ketelitian ilmiah dan yang mempunyai 
disiplin ilmu berbeda dengan baik dapat diungkapkan di 
antara mereka, tetapi karena hingga kini mereka tidak menanami sifat kasih 
sayang dan devosi ,sehingga mereka menjadi keras dan dingin ;mereka sering 
kali muncul tidak simpatik dan kemungkinan dapat salah untuk menilai para 
pengikut mereka, dan di dalam menilai atau mempertimbangan dari suatu hal 
akan sikap intelektual mereka adalah seringkali sungguh kritikal .Keputusan 
mereka selalu berkecenderung untuk berlawanan daripada selaras dengan setiap 

orang yang memasuki disiplin ilmunya,dimana sifat devosi atau sifat kasih dari 
orang2 

. akan membuat jauh lebih banyak keselarasan dari sudut pandang orang 
lain, dan secara keseluruhan akan lebih memungkinkan untuk menilai dengan 
baik ;dan bahkan jika penilaian mereka salah, seperti ketika mereka mungkin 
dengan mudah diayunkan oleh perasaan mereka, itu akan membuat kesalahan 
pada sisi yang dapat diampuni. Keduanya ini adalah pembelokan-pembelokan 
dari penilaian kaku yang sangat keras , dan di dalam diri kita sendiri adalah 
perlu 
secara perlahan2 untuk menyeimbangkan kualitas ini dengan sempurna, bagi 
Superman,ia adalah seseorang yang mempunyai balance yang sempurna,;yang 
dikatakan didalam Bhagavat Gita:"Keseimbangan dusebut Yoga". 

. didalam Planeteri Logoi ynag ketujuh perubahan-perubahan siklus pada 
waktu tertentu terjadi, yang bersesuaian yang barangkali dengan penarikan 
napas dan pengeluaran napas atau pada detakan jantung dialam fisik sini. 
Bagaimanapun mungkin, di sana sepertinya satu bilangan takhingga dari 
permutasi-permutasian dan kombinasi-kombinasi dari mereka ;dan karena 
tubuh-tubuh astral kita sebenarnya dibangun dari berbagai materi dari tubuhtubuh 
astral mereka ,sehingga itu adalah jelas bahwa tidak seorang pun 



diPlanetary Logoi ini yang dapat mengubah secara astral dengan bagaimanapun 
juga tanpa mempengaruhi tubuh astral dari tiap manusia didunia, meskipun 
[demikian] tentu saja ada suatu jumlah yang lebih banyak terutama di dalam 
hal mengexpresikan Nya . Jika itu diingat bahwa kita mengambil alam astral 
hanyalah sebagaisatu contoh, dan hal itu adalah tepat sama disemua alam yang 
lain 
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. kita kemudian akan mulai memiliki suatu gagasan bahwa betapa pentingnya 
bagi kita adalah emosi dari Planetary Spirits ini. Apapun juga ini mungkin adalah 
dia, mereka adalah terlihat pada sejarah panjang dari umat manusia sebagai 
perubahan-perubahan siklus biasa di dalam perangai dari orang-orang dan 
berakibat pada karakter dari peradaban mereka, mengesampingkan pemikiran 

dari dunia-hanya mempertimbangkan periode dari suatu Root-Race yang 
tunggal, kita menemukan itu di dalamnya Tujuh Sinar yang pada gilirannya lebih 
besar(barangkali lebih dari sekali), hanya di dalam periode kekuasaan dari tap 
Ray itu akan ada tujuh sub-siklus pengaruh, menurut suatu peraturan yang agak 
membingungkan diperlukan beberapa penjelasan. Marilah kita mengambil 
contoh, periode itu di dalam sejarah dari suatu ras ketika Ray ke-Lima itu yang 
dominan selama keseluruhan dari zaman itu yang menjadi pusat gagasan untuk 
Ray itu (dan mungkin suatu agama telah mengetahuinya) akan menjadi dominan 
di dalam pikiran manusia;tetapi waktu itu keutamaan itu akan dibagi lagi ke 
dalam tujuh periode dimana yang pertama adalah gagasan ini, meskipun 
demikian yang pokok masih satu, akan diwarnai oleh gagasan dari Ray pertama, 
dan metoda-metoda dari Ray pertama adalah untuk beberapa kombinasi yang 
luas dengan Ray yang dominan. Di dalam metode yang kedua dari sub-divisi2 
adalah gagasan dan metoda-metoda nya akan diwarnai dengan cara yang sama 
oleh mereka yang berasal dari Ray Ke Dua , dan seterusnya, sehingga dalam 
subdivisi yang kelima itu akan secara alami menjadi yang paling kuat dan paling 
murni. Itu akan kelihatannya seolah-olah divisi-divisi dan subdivisiZ ini harus 
bersesuaian dengan sub-ras dan cabang2-ras berturut-turut, tetapi itu sejauh ini 
belum mungkin bagi kita untuk melihat bahwa mereka melakukannya. 

. Di dalam mendiskusikan suatu hal yang kompleks dan demikian samar 
seperti ini ,pengetahuan tentangnya masih sangat sedikit, seperti pengetahuan 
kita sekarang,sehingga itu mungkin adalah sangat sukar untuk mengemukakan 
hal2 tersebut ;namun karena kita telah diberrtahu bahwa Ray keenam 
devosi adalah dominan dimasa kini, kita mungkin mengkhayalkan bahwa kita 
dapat melacak pengaruh tentangnya dari sub-siklus pertama di dalam kisah 
tentang kuasa-kuasa yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Santo2 terdahulu 
;dari sub-siklus kedua di dalam sekte-sekte Gnostic dimana gagasan pusat 
adalah kepentingan akan kebijaksanaan yang benar. Gnosis ;dari sub-siklus yabg ke-
Tiga didalam astrologi-asstrologi, dan dari sub-siklus yang ke-Empat di dalam 
usaha-usaha 
distorsi yang aneh untuk mengembangkan kemauan keras oleh daya 
tahan pada kondisi-kondisi yang menjijikkan atau menyakitkan, seperti yang 
dilakukan St. Simeon Stylites atau Flagellants ;dari sub-siklus yang ke lima di 
dalam Alchemists dan Rosicrucians dari Abad Pertengahan -sementara dalam 
divisi nya yang keenam dari devosi yang paling murni mungkin menjadi 

perenungan yang 
berhubungan dengan biara, dan siklus yang ketujuh akan menghasilkan doa-doa 
dan kesetiaan yang tepat kepada wujud-wujud eksternal dari Gereja Roma . 



. Kedatangan dari Spiritualis yang modern dan devosi pada pemujaan 
elemental yang adalah sangat sering terjadi suatu karakteristik darinya akan 
menurunkan derajat wujud-wujud,bisa dianggap sebagai suatu pertanda dari 
pengaruh Ray ketujuh yang akan datang, semakin banyak gerakan ini dimulai 
oleh suatu perkumpulan rahasia yang sudah berada didunia. 
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. karena periode yang terakhir mendominasi dari Ray ketujuh berada pada 
zaman Atlantis, betapa Riil dan menentukan suatu kekuasaan digunakan oleh 
suatu Ray selama siklus dari pengaruhnya adalah sangat jelas kepada mereka 

yang manapun. Mereka menyadari 
seberapa besar "devosi-buta" yang diungkapkan disana selama Abad 
Pertengahan, bagaimana orang-orang yang sangat bodoh (ignorant) tentang 
agama namun berbicara atas namaNya dan yang mencoba untuk memaksakan 
gagasan-gagasan dari ketidak-tahuan mereka kepada orang lain. yang dalam 
banyak kasus diketahui lebih banyak lagi. Mereka yang memanfaatkan kekuatan  dogma 
Kristen -adalah mereka yang sedikitnya mengetahui tentang
arti riil dari dogma-dogma yang mereka ajarkan.Adalah mereka yang bisa 
mengatakan kepada oramg2 dengan lebih besar lagi, dan bisa menjelaskan 
artinya atau banyak poin-poin di dalam doktrin Kristen; tetapi mayoritas dari 
orang2 itu tidak akan mendengarkannya, dan mereka menyebut mereka yang 
terpelajar ini sebagai pertapa. 

Sepanjang periode gelap ini, orang-orang yang benar-benar mengetahui 
sesuatu, seperti alchemists/ahli alkimia (bukan bahwa semua alchemists 
mengetahui sangat banyak, tetapi tentu beberapa di antara mereka mengetahui 
lebih dari orang-orang Kristen), adalah ditemukan diantara perkumpulan 
rahasia seperti.perkumpulan Templars dan Rosicrucians, dan sebagian dari 
kebenarannya tersembunyi di Freemasonry(tempat perkumpulan rahasia). 
Semua orang ini dianiaya oleh orang-orang Kristen yang bodoh pada jaman itu, 
atas nama devosi kepada Allah. Sesuatu yang sangat banyak dari para Santo 
abad pertengahan itu adalah sangat penuh dengan devosi yang seringkali indah, 
dan bahkan yang kerohanian; tetapi itu secara umum adalah sangat sedikit adanya a 
yang tampak 
di luar karena itu yang biasanya memungkinkan bagi mereka, untuk berhubungan 
dengan kerohanian mereka,untuk menjaga  pandangan-pandangan yang tak bersahabat 
dari yang lain yang berbeda dengan mereka, dan bahkan " 
menganiaya" mereka (upacara2 itu) secara terbuka. Disana ada beberapa orang 
yang mempunyai gagasan rohani yang benar-benar, tetapi mereka dipenuhi 

erti itu adalah Quietists(biarawan): Ruysbroeck, Margaret 
dan Christina Elmer, Molinos dan Jacob Boehme. Di dalam hampir semua kasuskasus 
makin banyak orang-orang bodoh menggilas mereka yang mengetahui; 
mereka selalu melakukan nya atas nama devosi, dan kita harus tidak melupakan 
bahwa devosi mereka itu sangat riil dan sangat intens. Itu tidak hanya didalam 
Kekristenan yang menjalankan pengaturan 
devosi itu sendiri. Itu mencerminkan kekuasan diri-penuh ke dalam agamaagama 
yang ditinggalkan oleh Rays yang terdahulu. Hinduism boleh jadi 
dianggap dingin oleh orang-orang yang berbakti. Agama Shiva, Allah Bapa, 
Orang Pertama dari Blessed Trinity, yang tersebar hampir diseluruh India,dan 
bahkan sampai hari ini tiga perempat dari orang2 Hindus itu adalah para 
penyembah aspek dari Ketuhanan, Sebelum ini orang-orang disiapkan pada 
gagasan dari kewajiban-dharma-adalah yang tak perlu dipertanyakan lagi 



kuat dari agama itu. Mereka ongap bahwa orang 
dilahirkan di dalam kasta yang berbeda menurut pahala mereka; bahwa 
dimanapun seorang manusia dilahirkan, itu adalah tugas nya untuk melakukan 
dharma dari kastanya, dan ia harus sangat dikecualikan untuk naik kastanya dan 
itu memakan waktu yang sangat lama bila hal seperti itu terjadi. 
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hal yang demikian itu hampir tak dikenal. Mereka memuja hukum dan 
tugas, dan tidak berkenan pada ketidak-puasan bagi lingkungan, tetapi 
diajarkan bahwa jalan menuju Allah adalah dengan kondisi-kondisi yang paling 
utama di mana seorang manusia mendapati dirinya, jika ia melakukan hal 

tersebut,kondisi-kondisi itu akan memperbaiki dari kelahiran kepada kelahiran, 
tetapi mereka mengajarkan bahwa pintu kepada Allah terbuka bagi seorang 

manusia dari setiap kasta jika ia hidup dengan benar, bukan mencari peluang 
yang lebih baik dengan perselisihan, tetapi dengan melakukan dharma nya 
kepada yang paling tinggi di dalam kehidupan kepada Allah yang telah 
memanggil dia. 

kepada pikiran yang sangat berbaktiyang kelihatannyailmiah dan dingin, 
dan barangkali itulah adanya ;tetapi jika Devotional Ray itu 
dunia di sana akan ada suatu perubahan yang besar, dan pemujaan dari Pribadi 
, kedua dari Tritunggal, Vishnu,yang menjelma sebagai Shri Krishna, datang 
secara mecolok . Lalu devosi bergelombang maju dengan leluasa; begitu ekstrim 
adanya sehingga di dalam banyak cara semata-mata menjadi suatu pesta pora 
emosi ;dan itu adalah mungkin bahwa ada devosi yang lebih besar pada saat ini 
di antara para pengikut Vishnu di India dibanding yang dapat ditemukan bahkan 
diantara orang-orang Kristen,yang mengaku agamanya adalah sesuai dengan 
kebakuan. Emosi itu adalah sedemikian besar sehingga demonstrasi nya sering 
tidak nyaman bagi kita dari ras yang lebih dingin untuk mengamati. Aku sudah 
melihat orang2sibuk- bisnis yang melemparkan diri mereka ke dalam satu 
perasaan devosi yang sangat gembira , yang membuat mereka bercucuran air 
mata dan kelihatannya akan berubah sama sekali, hanyalah sewaktu 
menyebutkanAnak Shri Krishna. Semua yang pernah mempunyai simpati 
terhadap Anak Jesus diantara negara-negara yang Barat,adalah seperti menaruh 
simpati terhadap Anak Krishna di antara umat Hindus. 

Inilah pengaruh devosi di suatu agama yang dengan sendirinya bukan 

baktian . Buddhisme juga hampir dapat disebut suatu devosi 
keyakinan, agama Buddha adalah suatu anugrah dari Hinduisme kepada Race 
keEmpat yang besar, dan siklus devosi dari ras tidak perlu bersamaan dengan 
siklus kita. Bahwa agama tidak mempunyai keperluan kepada pendoa2 ;itu 

gnya kepada orang-orang, sepanjang itu mengenali 
keberadaan dari Allah, bahwa Ia mengetahui Pekerjaaannya sendiri sangat lebih 
baik daripada mereka yang dapat harapkan untuk melakukannya ;bahwa 
sungguh sia-sia bagi mereka untuk berdoa Kepada Nya, atau untuk mencoba 
untuk mempengaruhi Dia, karena Dia telah melakukan lebih baik daripada yang 
setiap manusia dapat pikirkan. Buddhists di Myanmar akan berkata: 'Terang 
yang tidak terhingga ,ada, tapi itu tidak bagi kita. Kita akan menjangkau itu 
suatu hari; sementara ini yang harus kita lakukan adalah untuk mengikuti ajaran 



Lord (Tuhan) Kita, dan melihat yang kita lakukan itu sebagaimana hal yang Ia 
ingin kita mengerjakannya." 

Itu tidak mengatakan bahwa mereka menyangsikan Allah, tetapi bahwa 
mereka menetapkan Allah sangat jauh -dengan tidak terbatas jauh- di atas 

semua; mereka sangat pasti tentang Nya, sehingga mereka mengambilnya 
semua untuk dihibahkan. Para misionaris berkata bahwa mereka adalah bersifat 
atheis. Aku telah tinggal di antara mereka dan mengetahui mereka lebih dekat 
dibanding rata2 misionaris, dan kesan ku adalah bahwa mereka sama sekali 
tidak bersiaf atheis di dalam roh ;tetapi bahwa penghormatan itu akan 
terlalu besar ji mereka. 
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untuk menempatkan diri mereka yang sedemikian familiar dengan istilah2 
dari Allah, , atau, seperti banyak di negara Barat, berbicara akrab dengan Dia, 
seolah-olah mereka mengetahui dengan persis apa yang akan Ia kerjakan dan 
semua tentang pekerjaanIMyaBahwa itu akan membentur adat orang Timur 

3ngat tidak sopan . Buddhisme sendiri telah disentuh oleh 
api-devosi seperti itu , dan di Myanmar mereka memuja Lord Buddha, hampir 
sebagai suatu Allah. Aku mengamati ini ketika akan menulis sebuah katekismus 
agama Buddha untuk anak2.. Colonel Olcott yang pertama menulis katekismus 
agama Buddha , ditujukan untuk pemakaian bagi anak2, tetapi ia membuat 
jawaban yang sulit bahkan bagi orang dewasa untuk mengerti. Kita 

a patinya bahwa perlu untuk menulis suatu pengenalan untuk anak 
itu,dan memperbaiki katekismus itu,yang merupakan perkerjaan yang indah,bagi 
murid2 yang lebih tua Ia bertanya didalam katekismus itu: "Apakah Buddha itu 
suatu Allah?" dan jawabannya adalah: "Bukan, bukan suatu Allah, tetapi 
seorang manusia seperti diri kita sendiri, hanya yang jauh ~lebih maju 
dibandingkan kita." Itu diterima secara penuh di Srilanka dan Siam, tetapi jika 
kita datang ke Myanmar, mereka akan menolak terhadap hal negatif 
darijawaban, perkataan: "Ia adalah lebih besar dari setiap Allah dariyang kita 
ketahui mengenai apapun." kata Samskrit untuk Allah adalah "Deva," dan umat 
Hindus itu tidak pernah mengunakan" Allah" di dalam pengertian kata kita, 
kecuali jika mereka adalah menyatakan Ishvara, jika tidak dari Tritunggal, Shiva, 
Vishnu dan Brahma. 

. Ketika para misionaris memperbicangkan tentang umat Hindus sepertinya 
mempuny tiga juta para dewa, kata digunakan adalah 

itu termasuk banyak sekali para makhluk-Para malaikat, nature-spirits, dan 
seterusnya, hanya mereka tidak lagi memuja mereka dibanding yang kita 
lalukan. Mereka mengetahui bahwa mereka ada dan mereka merupakan katalog 
mereka; itulah semua. Di Myanmar kita menemukan devosi itu telah nampak 
seperti pada Buddhisme, hanya di Srilanka, di mana kebanyakan orang-orang 
itu keturunan-keturunan dari imigran-imigran Hindu, mereka akan mengatakan 
kepada anda, jika anda bertanya kepada mereka mengapa mereka membuat 
sesaji Kepada Lord Buddha, itu adalah diluar dari rasa terima kasih atas apa 
yang Ia sudah lakukan bagi mereka. Ketika kita bertanya kepada mereka apakah 
mereka berpikir dan mengetahui tentangnya, dengan senang, mereka berkata: 
"Aduh tidak! Ia sudah lewat jauh ke dalam Paranirvana; kita tidak mengharapkan 
Nya untuk mengetahui segalanya tentang itu, tetapi Kepada Nya kita berhutang 
atas pengetahuan tentang Hukum ini yang telah Ia ajarkan kepada kita, dan 



untuk itu kita mengabadikan Nama Nya, dan membuat sesaji kitasebagai rasa 
terima kasih." 

. Jadi gelombang dari devosi ini sudah mempengaruhidunia dengan kuat 
sejak kedatangan Anak Krishna dua ribu empat ratus tahun yang lalu, namun 
sekarang intensitas yang khusus dari fase keenam sudah hilang, dan ia dari subfase 

yang ketujuh adalah dengan cepat memberi tempat kepada pengaruh dari 
masuknya Ray ketujuh. Disana masih ada devosi yang bodoh di antara kaum tani 
di banyak negaraz Aryan, tetapi semakin banyak orang terpelajar yang sekarang 
tidak siap dipindah ke devosi kecuali jika mereka pada waktu yang sama 
mempunyai.beberapa pemahaman tentang obyeknya. 
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. disana ada suatu tahap yang mempunyai nilai sendiri,terutama sekali di 
dalam sub-ras yang keempat, ketika orang-orang itu disiapkan untuk mengabdi 
bagi hampir semua yang akan menarik keluar emosi mereka, dan dari itu, 
dengan pengembangan yang lebih kuat dari pikiran yang lebih rendah di sub-ras 
ke lima, ada suatu reaksi ke dalam agnosticisme. Bahwa sekarang pada 
gilirannya sudah terbukti tak memuaskan, sehingga gelombang itu pada kenyataannya 
telah terabaikan.dan orang-orang kini sedikitnya sia untuk 
menanyakan dan menguji sselain dari menyangkal segala sesuatunya. Ada suatu 
perubahan ganda yang sekarang untuk sebagal tambahan 
terhadap modifikasi dari pengaruh Ray,disana ada juga permulaan dari sub-ras 
keenam, yang membawa masuk intuisi dan kebijaksanaan, mencampur semua 
yang terbaik di dalam inteligen dari sub-ras yang ke lima dan emosi dari sub-race 
yang Ke-Empat

. Ray yang kini mulai datang memasuki kekuatan adalah suatu Rayseremonial 
van isar, dan, ini tidak lagi hanya merupakan sub-aktivfes 
Ray yang ketujuh dari Ray Keenam,tetapi merupakan sub-divisi pertama dari 
Ray yang keTujuh, itu terutamanya tidak akan dilihat dari sudut pandang 
penampilan, tetapi lebih dari itu dimana kegunaannya berhubungan dengan 
evolusi Deva yang besar.Itu akan paling menguntungkan jika orang-orang 
memahami nya, sebanyak yang dimungkinkan, apa yang sedang terjadi. Di 
dalam agama yang modern, seremonial tahun demi tahun adalah berperan 
dalam suatu bagian yang lebih utama. Di Pertengahan abad yang terakhir di 
Inggris gereja-gereja dankatedral-katedral mempunyai hanya sedikit 
seremonial.Rata2 Gereja negara dikemudiannya adalah sangat jarang yang 
berbeda dari suatu perbedaan biara(chapel) ;tidak ada jubah-jubah, tidak ada 
jendela maupun dekorasi-dekorasi yang dicat tentang segala hal, semuanya 
adalah datar dan tidak ada ornament yang menghiasi .Tidak ada perhatian 
diberikan untuk membuat berbagai hal menjadi indah dan pantas yang 
menunjukkan rasa hormat akan Allah dan layananNya ;pemikiran diberikan dalam 
khotbah lebih daripada yang lainnya, dan bahkan itu sebagian besar dilaksanakan 
dari sudut pandang kepraktisan. Jika kita pergi ke dalam . gereja yang sama di 
Inggris hari ini, kita akan susah menemukan suatu jemaah gereja dalam kondisi 
tersebut. Kecerobohan kuno sudah digantikan dengan penghormatan ;gereja-gereja 
dalam banyak kesempatan dengan indahnya dihias, dan banyak di antara mereka dan 
dari katedral-katedral, upacara-upacara itu dilaksanakan dengan ketepatan dan 
penghormatan. Keseluruhan konsepsi dari pekerjaan Gereja sudah berubah. 

. Pengaruh perubahan dari Ray adalah mulai berwujud juga dengan cara-cara 
yang lain . Sekarang sedang berkembang suatu bentuk spesial dari Freemasonry 
(perkumpulan rahasia), disebut CoMasonry, yang berbeda dengan 



wujud-wujud lain dari Keakhlian yang sama dalam arti bahwa keperluan dari zaman 
kita telah masak oleh penerimaan wanita-wanita sederajat dengan pria, (sebab) 
adalah kecenderungan dari zaman kita sekarang bahwa wanita-wanita akan mengambil 
tempat mereka di samping pria dan menjadi sama dengan mereka didalam segala hal. 
Mereka yang memulai gerakan itu tidaklah berpikir tentang pengaruh dari Ray 
;meskipun demikian, itu sudah dibentuk dan diarahkan oleh kecenderungan seremonial 
dari zaman. 
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Aku ingat bahwa dalam jangka waktu yang lama di dalam pemerintahan 
dari Ratu Victoria ada seremonial kecil untuk dilihat pada jalan-jalan dikota 
London ;tetapi, itu sudah menyadarkan ke arah akhir dari pemerintahannya, dan 
Edward VII memulihkan nya, kepada kemuliaan originalnya. Banyak orang 
sekarang mulai merasakan pengaruh dari Ray yang baru, dan berkeinginan 
untuk melihat dan barangkali mengambil bagian dalam seremonial, seperti yang 
mereka belum pernah melakukan sebelumnya. 
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TRITUNGGAL DAN DIAGRAM SEGI TIGA 

KITA mengetahui bahwa Logos dari sistim matahari kita- dan itulah yang 
kebanyakan orang mengartikan ketika mereka berbicara tentang Allah-adalah 
suatu Tritunggal; Ia mempunyai, atau agaknya adalah, Tiga Pribadi ;Ia berfungsi 
melalui tiga Aspek. Ini yang dipanggil oleh manusia dengan nama2 yang berbeda 
di dalam agama-agama yang berbeda, tetapi Mereka tidak selalu dipandang 
dengan cara yang sama;karena rencana perkasa dari suatu Tritunggal ini 
mempunyai begitu banyak Aspek sehingga tidak ada satu agamapun yang sudah 

pernah berhasil di dalam menyimbolkan kebenaran secara keseluruhan . Dalam 
beberapa keyakinan kita mempunyai suatu Tritunggal Bapa, Bunda, Anak, yang 
paling sedikit dapat dimengerti oleh kita ketika kita berpikir tentang 
metodametoda 
generasi dan interaksi. Dari jenis ini kita menemukan Osiris, Isis dan 
Horus di dalam Pengajaran orang Mesir, dan di dalam mitologi yang Scandinavia 
Odin, Freya dan Thor. Assyrians dan Phoenicians percaya kepada suatu 
Tritunggal, Pribadi yang adalah Anu, Ea dan Bel. Druids menyebut Mereka 
dengan :Taulac, Fan dan Mollac. Di Buddhisme Utara 
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kita mendengar tentang Amitabha. Avalokiteshvara dan Manjushri. Di 
dalam Kabala dari Bangsa Yahudi ,Yang Tiga adalah Kether, Binah dan Chokma. 
dan di dalam agama Zoroastrian :Ahuramazda. Asha dan Vohumano, atau 
kadang-kadang Ahuramazda. Mithra dan Ahriman. Di mana saja prinsip dari 
Trinitas adalah telah dikenal.meskipun [demikian], manifestasinya berbeda. Di 
dalam sistim Hindu yang besar ada Trinitas dari Shiva. Vishnu dan Brahma, 



unsur Bunda tidak ditunjukkan di dalam Tritunggal ini. tetapi itu adalah secara 
tidak langsung yang dikenal dari masing2 dari ketiganya dengan yang disebut 
mempunyai Shakti atau Kekuatan, yang kadang-kadang di dalam . symbolisme 
dinamakan His consort. Ini adalah dengan jelas suatu penjelmaan kuasa di 
dalam materi, mungkin sepertinya suatu penjelmaan yang lebih rendah 
dibandingkan yang harus kita pikirkan ketika kita menyebut Trinas sendiri. Di 
Dalam Sistim orang Kristen kita mempunyai Tritunggal Bapa, Putra dan Roh 
Kudus; dan adalah menarik di dalam koneksi ini untuk dicatat bahwa dalam 
beberapa buku kuno Roh Kudus itu adalah ditentukan sebagai hal yang feminin. 

Ada juga yang setaraf dengan Trinitas di dalam hal dari Logoi lebih besar 
dan yang lebih tinggi; dan jauh di balik dan di luar dari semua yang dapat kita 
ketahui atau bayangkan, ada sesuatu yang Absolut. Dimana presentasi itu juga 
adalah suatu Tritunggal. Pada ujung lain dari skala, kita menemukan suatu 
Tritunggal di dalam manusia. Roh Kudus Nya. IntuisiNya dan Intelligence Nya; 
yang mewakili; tiga kualitas dari Kemauan, Kebijaksanaan dan Activitas. 
Tritunggal ini di dalam manusia adalah satu gambaran dari sesuatu yany lain 

dan Tritunggal yang lebih besar; walaupun demikian ia adalah juga jauh lebih 
dari sekedar siatu gambaran. (Ia) tidak hanya merupakan simbolis dari tiga 
pribadi dari Logos, tetapi agaknya mustahil untuk dipahami di dalam kesadaran 
fisik, ini juga merupakan suatu ungkapan dan penjelmaan nyata dari tiga pribadi 
pada level yang lebih rendah. 

. Seperti Logos itu adalah suatu Trinity, sehingga Occult Government dunia 
dari tiga departemen yang besar, yang dikuasai oleh tiga Mighty Officials, siapa 
yang tidak hanya merupakan pemantulan tiga Aspek dari Logos, tetapi 
merupakan suatu manifestasi yang sangat nyata dari Mereka. Mereka adalah 
Lord of the World, Lord :Buddha dan Mahachohan. siapa yang telah mencapai 
tingkatan Inisiasi yang memberi Mereka kesadaran-sadar atas planet2 dari alam 
di luar jangkauan evolusi dari umat manusia, dimana tinggal manifestasi dari 
Logos. Lord of the World adalah satu dengan Aspek Pertama yang paling tinggi 
dari tujuh alam kita, dan menggunakan Kemauan Ilahi di atas bumi; Buddha 
adalah satu dengan Aspek yang kedua yang tinggal dialam anupadaka, dan 
mengirimkan kebijaksanaan Ulahi untuk umat manusia 
Mahachohan adalah sama sekali satu dengan Aspek Yang Ketiga,, yang berada dialam 
nirvana dan berlatih sesungguhnya adalah "perpanjagan tangan" Tuhan didalam 
melakukan pekerjaanNya. 
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Tabel dibawah ini akan membuat lebih jelas: 

LOGOS DIVINE 
POWER 
PLANES 
NATURE 
TRIANGLES 
OF AGENTS 
RAY 
1ST ASPECTS WILL Adi or Originating The Lord of 
the World 
1 
2ST ASPECTS WISDOM Anupadaka or 
Monadic 



Lord 
Buddha 
2 
3ST ASPECTS ACTIVITY Atmic or Spiritual Trie 
Mahachohan 
2 

TH E Loqos 

Setetul A^fistt Pint- Atjv.cL 

 

Initiations 

Para anggota kesatu dan kedua dari Triangle yang besar ini berbeda dari 
yang ketiga, suatu mahluk terlibat dalam pekerjaan dari suatu karakter tetapi itu 
tidak turun kepada alam fisik, hanya kepada level tubuh buddhi di dalam kasus 
dari Lord Buddha, dan alam atma dari perwakilan yang besar dariAspek Pertama. 
Namun tanpa pekerjaan Mereka pada yang lebih tinggi tidak satupun pekerjaan 
pada yang tingkat yang lebih rendah akan memungkinkan, Sehingga Mereka 
mentransmisikan pengaruh Mereka bahkan kepada alam2 yang paling rendah 
melalui Perwakilan Mereka, Manu Vaivasvata dan Lord Maitreya berturut-turut. 

. Dua orang Adepts yang besar ini berada paralel dengan Mahachohan di Rays 
Mereka masing-masing, kedua-duanya telah diinisiasi sehingga menyandang 
nama itu;dan Segitiga yang lain seperti itu sedang dibentuk, untuk mengurus 
kuasa-kuasa dari Logos hingga ke alam fisik. Kita boleh menyatakan kedua 
Triangle(segitiga) dalam satu diagram seperti ini. 

DUGBAU 6 

Untuk seluruh periode suatu Root-Race, Manu membuat rencana rincian 
evolusi nya, dan Bodhisattva, sebagai World-Teacher, Menteri pendidikan dan 

agama, membantu para anggotanya untuk mengembangkan apapun juga bidang 
kerohanian yang memungkinkan bagi mereka pada tahap itu, sementara 
Mahachohan mengarahkan pikiran dari orang2 sehingga wujud-wujud dari 
kebudayaan dan peradaban yang berbeda haruslah diungkapkan menurut 
rencana siklus. Kepala Dan Hati adalah ini semua, dan Tangan dengan kelima 
jari2nya, semua aktif di dalam dunia, mencetak Race ke dalam satu makhluk 
organik, seorang manusia surgawi 
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Istilah terakhir ini tidak semata-mata merupakan suatu kiasan, tetapi 
menguraikan suatu fakta secara harafiah, karena dekatnya usaha dari masing2 
Root-Race, mereka yang sudah mencapai Adeptship di dalamnya membentuk 
suatu organisma perkasa yang merupakan suatu perasaan yang sangat riil 
sebagai suatu Heavenly Man (Manusia Surgawi), di mana perasaan itu seperti 
seorang manusia didunia, sebagai tujuh pusat besar yang pada masing-masing 



nya adalah merupakan suatu Adept yang perkasa. Manu dan Bodhisattva di 
dalam Ciptaan Agung ini akan berkedudukan di pusat otak dan hati, dan Pada 
Tujuh pusat dan sebagian dari nya,adalah merupakan kemuliaan yang satu 
dengan Mereka, akankah kita menjadi para pelayan Mereka ;dan keseluruhannya 
secara indah sekali akan meneruskan evolusi lebih lanjut nya untuk menjadi 
suatu Mentri dari beberapa Sistim Ketuhanan (Solar Deity) dimasa depan . 
Walaupun melampaui semua pengertian kita ,itu adalah merupakan suatu 
keajaiban tentang semuanya, bahwa persatuan dengan yang lainnya ini tidak 
akan menghilangkan kebebasan dari setiap Adept di dalam suatu Heavenly Man, 
maupun menghalangi aktivitasNya di luar ruang lingkup nya. 

Sampai sekarang itu bukan merupakan suatu peraturan dari balai 
Mahachohan yang mengharuskan ditempati oleh suatu Adept abadi dari 
tingkatan tersebut. Itu umumnya adalah masing-masing dari lima Chohans, 
bergiliran, akan ditetapkan kepemimpinannya atas semuanya dari Lima Rays 
tersebut, meskipun [demikian] sebelum menempati posisi itu. Ia diwajibkan 
untuk mengambil inisiasi Mahachohan . Sekarang, bagaimanapun, kita 
mendapati bahwa satu Chohan yang bertanggung-jawab atas masing-masing 
dari Lima Rays, dan juga -suatu Mahachohan adalah terpisah dari semuanya-

mulai dari apa yang kita pahami sebagai metoda umum itu mungkin terutama 
karena telah dekatnya kedatangan dari World-Teacher. 

Didalam Five Rays ini,dari Tiga sampai dengan ke tujuh. Inisiasi tertinggi 
yang dapat diterima dibola bumi kita adalah sebagai Mahachohan, tetapi 
dimungkinkan untuk melanjutkan lebih jauh lagi di Ray pertama dan kedua, 
seperti yang ditandai di dalam table inisiasi dibawah ini, di mana akan dilihat 
bahwa inisiasi Buddha adalah dimungkinkan di Ray pertama dan kedua, dan itu 
berarti suatu Adept masih boleh melanjutkan lebih lanjut lanjut lagi di 
RayPertama. 
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. agar itu tidak kelihatan seolah-olah di dalam fakta ini di sana terdapat 
sesuatu wujud dari suatu ketidakadilan, itu yang harus dijelaskan bahwa nirvana 
itu dapat dicapai secepat mungkin didalam satu Ray seperti di Ray yang lainnya 
:setiap manusia yang telah mencapai tingkatan Asekha adalah dengan seketika 
bebas untuk memasuki suatu kondisi dari kebahagiaan ini untuk suatu periode 
yang bagi kita kelihatannya adalah abadi ;tetapi Ia baru memasuki tahap 
pertama nya saja, yang, diagungkan jauh melampaui .ertian kita 
sebagaimana adanya, namun jauh di bawah langkah-langkah yang lebih tinggi 

lachohan berturut-turut, sementara bahkan 
Mereka, pada gilirannya, kalah bila dibandingkan kemuliaan .dari bagian2 
keadaan nirvana dimana para Adepts telah menjangkaunya dengan membuat 
suatu usaha luar biasa yang perlu diambil dalam kehidupannya di bumi selama 
Inisiasi yang lebih tinggi dari Ray Pertama dan Ke Dua . Kemajuan . lebih lanjut 
adalah juga dimungkinkan diRay kelima kepada mereka yang mengambil lain 
bentuk dari pekerjaan di luar Hirarki kita. 

Kemungkinan untuk mengubah satu Ray oleh ketentuan yang pasti untuk 
melakukannya dengan meninggalkan semua jalan terbuka yang serupa bagi 
siswa okult (yang gaib). Itu diketahui dari kedua Master dimana Theosophical 
Society mempunyai hubungan yang paling dekat telah memiiih untuk membuat 
usaha merubah suatu Ray ini, dan diantara kita yang ingin mempertahankan 
keanggotaan kita kepada mereka sebagai individu ,adalah dengan sadar atau 
tanpa disadari,sedang berada didalam proses membuat usaha tersebut juga. 
Metoda dimana perpindahan itu efektif adalah cukup sederhana secara teori, 
tetapi sering kaii sangat suiit untuk nenyeiesaikannya didalam praktek. Jika 
seorang siswa di Ray yang Keenam atau Ray Devosi berkeinginan untuk 
mentransfer dirinya kedalam Ray keduaRay dari kebijaksanaan, ia pertama-tama 
harus berusaha untuk membawa dirinya di bawah pengaruh dari subdivisi yang 
kedua dari Ray keenamnya sendiri. Lalu ia harus mencoba dengan mantap untuk 
mengintensifkan pengaruh dari sub-Ray itu didalam kehidupannya. 

. Sampai itu menjadi satu yang dominan, sehingga bukannya didalam 
subdivisi yang kedua dari Ray Keenam, ia akan menemukan dirinya didalam 
subdivisi yang keenam dari Ray kedua ; dengan kata lain, ia sudah mengarahkan 
devosi nya dengan meningkatkan pengetahuan sehingga telah menjadi suatu 
devosi kepada Kebijaksanaan Ketuhanan. Dari situ ia dapat jika ia 
mengharapkan, dengan pengabdian yang penuh dan usaha berkelanjutan yang 

panjang, perpindahan lebih lanjut dirinya kepada beberapa bagian subdivisi yang 
Sein eter? Ray kedua  �
Jelas di sini kita memulai dari prosedur peraturan yang biasa, dari suatu Monad 
yang tampil melalui satu Planetary Spirit akan kembali melalui yang lain. 
Perubahan-perubahan seperti itu secara komparatif jarang terjadi, dan pada 
akhirnya cenderung untuk menyeimbangkan satu sama lain dengan memuaskan 
. Perpindahan-perpindahan itu biasanya untuk Ray pertama dan kedua, dan di 
sana relatif sedikit orang-orang didalam dua Ray tersebut pada evolusi di tingkat 
yang lebih rendah . 

Kesatuan yang mengagumkan dengan Logos dari Para anggota Triangles 
ini dapat digambarkan oleh kasus dari Bodhisattva. Kita sudah melihat bahwa 
perserikatan murid dengan Master adalah lebih dekat dibanding setiap ikatan 



;kin dekat, karena pada suat 
yang lebih tinggi, adalah antara Master Kuthumi dan Guru Nya, Master Dhruva, 
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. Siapa yang pada giliranNya adalah seorang murid dari Lord Maitreya, selama 
kurun waktu ketika Lord Matreya mengambil para murid. Dengan demikian 
Master Kuthumi itu juga menjadi satu dengan Lord Maitreya, dan sepertinya 
pada level Mereka kesatuan itu menjadi semakin sempurna. Master Kuthumi 
adalah satu dengan Bodhisattva dengan suatu cara yang sangat luar biasa. 

. Adept tampaknya jauh di atas kita sehingga kita sulit sekali untuk dapat 
mencirikan setiap perbedaan dari kemuliaan diantara level yang lebih rendah 
dengan level yang lebih tinggi. Mereka semuanya kelihatan seperti bintangbintang 
di atas kita, namun juga Mereka berbicara tentang Diri mereka sendiri 
sebagai debu di bawah kaki dari Lord Maitreya .Sehingga harus ada suatu 
perbedaan yang mahabesar di sana, meskipun kita tidak dapat melihat nya. Kita 

Kemuliaan yang besar ini dan semua mune -angan suat J 
kemuliaan yang membutakan , di mana kita tidak bisa mengira untuk mencirikan 
yang satu lebih besar dari yang lainnya, kecuali itu kita dapat melihat oleh 
adanya perbedaan2 dari ukuran aura . Tetapi sedikitnya kita dapat memahami 
bahwa kesatuan dari Master Kuthumi dengan Lord Maitreya haruslah sesuatu 
yang lebih besar dan persatuan yang lebih riil dibanding apapun yang dapat 
dibayangkan pada tingkat yang lebih rendah. Masih lebih tinggi lagi adalah 

Bodhisattva yang adalah satu dengan Pribadi Kedua dari Logos (Tuhan Semesta 

. Ia sudah mendirikan balai dari perwakilannya di muka bumi ini, dan itu adlah 
merupakan suatu arti dari persatuan hypostatic diantara Kristus sebagai 
Allah dan Kristus sebagai manusia. Karena Ia adalah Bodhisattva, yang di negara 
Barat, kita menyebutnya Lord Kristus, adalah Kebijaksanaan Intuisi ( Intuitional 
Wisdom), Perwakilan dan Expresi dari Pribadi kedua dari Trinitas yang Terberkati 
(Blessed Trinity). Di sini adalah misteri yang mengaris bawahi kedua sifat-sifat 
dari Kristus, "yang, meskipun Ia adalah Allah dan Manusia, namun Ia bukanlah 
dua,tetapi hanya satu Kristus-Yang Satu, bukan karena oleh konversi "Sifat 
Allah" ke dalam manusia, tetapi dengan kedewasaan ke dalam Allah." 

. Pribadi kedua dari Trinitas yang Terberkati selalu berada diberbagai zaman 
sebelum Lord Maitreya datang ke dalam evolusi ;dan pertama turunnya Pribadi 
Kedua itu ke dalam inkarnasi adalah ketika, ketika Pencurahan yang kedua, Ia 
mengambil YestasiNya diluar dari materi murni dari sistim 
matahari baru Nya, yang telah dipenuhi dan diberi hidup oleh Roh Kudus Allah. 
Ketika itu telah dilaksanakan kita pertama kalinya mempunyai Kristus yang tidak 
menjelma sebagai lawan dari Kristus yang menjelma, dan bahkan pada waktu itu 
haruslah benar bahwa Kristus itu sebagai Allah adalah dalam suatu pengertian 
yang lebih besar daripada ketika Kristus sebagai manusia. Seperti Bodhisattva, 
yang merupakan Perwakilan dari Pribadi Kedua ini didalam planet-planet yang 
berbeda dari sistim Nya, satu persatu mencapai posisi Pimpinan dari Ray 
Mereka,Mereka pada gilirannya secara keseluruhan menjadi satu dengan Nya 
sehingga Mereka berhak atas titel Kristus sebagai manusia;dengan demikian 
pada saat penyempurnaan Inisiasi hypostatic seperti itu persatuan berlangsung 
untuk masing-masing dari Mereka 

. Aspek kedua dari Logos ini menuangkan diri-Nya ke dalam materi, 



berinkarnasi, dan menjadi manusia ;dan kemudian " sama -kepada Bapa sepert 
ketika menyentuh Kedewaan Nya, dan lebih rendah dari Bapa seperti ketika 
menyentuh kedewasaan Nya," seperti yang dikatakan di dalam " Athanasian 
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. Lord kita Bodhisattva ini pernah menjadi seorang manusia seperti diri kita 
sendiri, dan masih sebagai seorang manusia, walaupun seorang manusia yang 
sempurna; namun kemanusiaan itu telah masuk ke dalam Kelllahian sehingga Ia 
di dalam kebenarannya adalah seorang Kristus, suatu Perwakilan dari Aspek 
kedua dari Tritunggal ;karena di dalam Nya dan melalui Nya adalah yang 
memungkinkan bagi kita untuk sampai kepada Kuasa Ketuhanan . Itulah 
sebabnya Kristus itu dinyatakan sebagai Mediator antara Allah dan manusia ;itu 
bukanlah karena Ia sedang membuat persetujuan bagi kita, atau membayar kita 
dari beberapa hukuman yang mengerikan,seperti yang dipercaya banyak kaum 
ortodox Kristen , tetapi bahwa Ia di dalam kebenarannya adalah seorang 
Mediator, Seseorang yang berdiri diantara Logos dan manusia, yang dapat dilihat 
manusia, dan melaluiNya kuasa KeTuhanan dituangkan kepada umat manusia. 
Oleh karena itu adalah Ia Pimpinan dari semua agama2 yang melaluiNya berkatberkat 
itu datang. 
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KEBIJASANAAN DIDALAM DIAGRAM SEGITIGA 

. Buddha pada saat ini adalah Lord Gautama, yang mengambil kelahiran 
terakhirNya di India sekitar dua ribu lima ratus tahun yang lalu, dan didalam 
inkarnasi tersebut menyelesaikan rangkaian dari hidupNya sebagai seorang 
Bodhisattva, dan berhasil sebagai penerus dari Buddha Kasyapa yang 
sebelumnya sebagai Pimpinan dari Ray kedua di dalam Hirarki Okultisme dari 

bola bumi kita.KehidupanNya sebagai Siddartha Gautama diceritakan dengan 
sangat indah didalam buku Sir Edwin Arnold : "The Light of Asia",merupakan 
salah satu dari syair2 yang paling indah dan yang memberikan inspirasi di dalam 
bahasa Inggris. Tujuh Buddha urut-turut selama satu periode dunia, 
satu untuk masing2 Race, dan masing-masing pada gilirannya mempunyai 
tanggung jawab pada pekerjaan yang khusus dari Ray kedua untuk seluruh 

ersembahan diri-Nya untuk mengambil bagian dari hal tersebut 
yang berada di dalam dunia-dunia yang lebih tinggi, sementara Ia 
mempercayakan Asisten dan PerwakilaniMya,kepada Bodhisattva, balai dari 
World-Teacher untuk alam2 yang lebih rendah. Karena Orang yang mencapai 
posisi ini, para penulis Oriental berpikir bahwa tidak ada pujian yang terlalu 
tinggi, tidak ada devosi terlalu dalam, dan sama seperti kita menganggap para 
Master itu dimana kita memandangnya seperti sesama manusia tetapi 
mempunyai Kelllahian didalam 
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kebaikan dan kebijaksanaan, maka bila kepada suatu derajat yang lebih besar 
lagi Apakah Mereka .akar? dianggapnya sebagai seorang Buddha. Buddha kira 

fh manusia pertama dari ras kita yang telah mencapai 
keluhuran yang luar biasa itu,para Buddha yang sebelumnya adalah merupakan 
pencapaian dari evolusi2 yang lain, dan suatu usaha yang sangat khusus 
diperlukan didalam bagian Nya untuk mempersiapkan diri-Nya bagi posisi yang 
mulia ini, suatu usaha yang sangat besar sehingga Ia dinyatakan secara konstan 
oleh umat Buddha sebagai Mahabhinishkramana:"Pengorbanan yang besar ( 
Great Sacrifice)". 

. Beberapa ribu tahun yang lalu di sana bangkit suatu kebutuhan akan salah 
satu dari para Adept untuk menjadi World-Teacher dari Ras Utama yang 
Keempat ;karena waktunya telah datang ketika umat manusia harus bisa 
menyediakan Buddhanya sendiri. Sampai ke pertengahan Ronde keempat dari 
inkarnasi yang keempat dari mata-rantai kita, yang persisnya pada titik tengah 
dari rencana evolusi dimana kita berada, Pengurus2 besar seperti itu dibutuhkan 
-Manus dan World-Teachers dan yang lain telah disediakan untuk kemanusiaan 
tata oleh umat manusia yang lebih kantai yang 

telah membuat lebih banyak kemajuan, atau barangkali lebih tua, dibandingkan 
kita ;dan kita diri kita sendiri, seperti itu telah dibantu, akankah di dalam 
giliran 
kita mempunyai kehormatan untuk membuat ketetapan bagi yang lain karena 
masih banyak lagi rencana dari evolusi dibelakangnya . 

. Dalam cara yang sedemikian itu persaudaraan riil dari semua kehidupan 
dipertunjukan ;dan kita melihat bahwa itu tidak hanya berupa suatu 
persaudaraan dari umat manusia, atau bahkan tentang hidup di dalam Mata-
Rantai dari dunia-dunia ini, tetapi dari semua Mata-Rantai itu di dalam sistim 
matahari, satu sama lain saling berhubungan dan saling membantu satu dengan 
yang lainnya. Aku tidak memiliki bukti bahwa sistem matahari langsung 
memberikan bantuan kepada satu dengan yang lainnya dalam cara yang 
sedemikian itu, tetapi aku harus membayangkan nya, dengan analogi, untuk 
menjadi hampir pasti bahkan itu telah terjadi.Karena sedikitnya aku sudah 
melihat sendiri "Para Pengunjung" dari sistem lainnya, seperti yang telah aku 
sampaikan sebelumnya, dan sudah dicatat bahwa Mereka tidak hanya bepergian 
untuk kesenangan, tetapi adalah pasti di dalam sistim kita untuk beberapa 
tujuan yang baik. Apa yang menjadi tujuan mereka itu adalah yang aku tidak 
mengetahuinya ;tetapi tentu saja itu bukanlah kepentinganku. 

. Sekarang pada saat ini dimasa lampau yang jauh dimana kita sudah 
menunjukan,bahwa umat manusia harus telah memulai untuk menyediakan 'Para 
Gurunya' sendiri; tetapi kita telah diberitahu bahwa tidak ada seorang 
manusiapun yang telah mencapai tingkatan yang diperlukan untuk memikul 
suatu tanggung jawab yang sangat luar biasa itu. BuahPertama dari Umat 
Manusia pada periode ini adalah dua Saudara yang berada pada derajat yang 
sama di dalam pengembangan okultisme ;Suatu mahluk Ia yang sekarang kita 
sebut Lord Gautama Buddha, dan Yang Lainnya adalah World-Teacher kita kini. 
Lord Maitreya. Didalam cara bagaimana Mereka kekurangan kecakapankecakapan 
yang diperlukan kita tidak mengetahuinya ;hanya,Mereka 
memancarkan kasih besar Nya bagi umat manusia. Lord Gautama dengan 
seketika mempersembahkan diri-Nya siap untuk melaksanakan apapun juga 
usaha tambahan yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai pengembangan 
yang diperlukan. Kita tahu dari tradisi-tradisi bahwa dalam kehidupan demi 
kehidupanNya Ia telah berlatih kebijakan-kebijakan khusus, masing-masing dari 
kehidupanNya mengantarkan kepada pencapaian beberapa kualitas yang besar. 
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. Pengorbanan besar dari Buddha itu dinyatakan di semua buku suci umat 
Buddha r tidak memahami sifat alami dari pengorbanan, karena 
banyak yang mempercayai bahwa telah turun Lord Buddha dari tingkatantingkatan 
nirvana setelah memperoleh penerangan Nya untuk mengajar Hukum 
Nya. Adalah benar bahwa Ia telah turun, tetapi itu tidak merupakan suatu wujud 
pengorbanan apapun ;itu hanya berupa sesuatu yang biasa, tetapi tidak begitu 
menyenangkan, bagian dari pekerjaan. Pengorbanan besar yang Ia buat adalah 
memerlukan waktu ribuan tahun untuk memenuhi persyaratan diri-Nya sebagai 
yang pertama dari umat manusia yang akan membantu saudara Nya dengan 
mengajar mereka Kebijaksanaan yang adalah kehidupan kekal. Bahwa pekerjaan 
itu telah diselesaikan, dan dengan anggun tuntaslah sudah. 

. Kita mengetahui sesuatu mengenai berbagai inkarnasi yang Ia ambil 
setelahnya itu, sebagai B waktu Nya, meskipun mungkin ada 
banyak lagi yang lain dimana kita tidak mengetahui apa pun. Ia namp? 
Vyasa ;Ia datang ke Mesir dimasa lampau sebagai Hermes,"the Thrice Greatest",
yang disebut Bapa dari semua Kebijaksanaan; Ia adalah yang pertama 
dari dua puluh sembilan Zoroasters, Guru dari Pemujaan terhadap Api (Religion 
Fire) ;kemudian masih berlanjut ,Ia berada di antara orang2 Yunani sebagai 
Orpheus, dan mengajar mereka dengan musik dan lagu; dan akhirnya Ia 
mengambil kelahiran terakhir Nya di India Utara, dan mengembara naik turun lembah 
Gangga selama empat puluh lima tahun, berkhotbah tentang Hukum 
Nya, dan mengelilingi diri-Nya dengan semua dari mereka yang di dalam 
sebelumnya merupakan para murid Nya. 

. Didalam beberapa cara dimana kita tidak bisa mengharapkan untuk dapat 
memahaminya, oleh karena kea: dari banyak usaha 
diberbagai zaman itu , ada poin tertentu di dalam pekerjaan dari Lord Buddha 
yang mungkin saja bahwa Ia tidak mempunyai waktu untuk 
menyempurnakannya sama sekali. Adalah mustahil pada level seperti itu di sana 
untuk mempunyai wujud apapun dari suatu kegagalan atau suatu kesalahan, 
hanya barangkali ketegangan dari masa lampau itu terlalu besar bahkan untuk 
kuasa seperti Dia . Kita tidak bisa mengetahui ;tetapi fakta tinggal bahwa ada 
hal-hal kecil yang terte ena pada waktu Ia tidak bisa dengan sempurna 

menghadirkannya, dan oleh karena itu Kehidupan setelah kematian dari Lord 
Gautama tidak begitu sama halnya dengan Para pendahulu Nya. 

. Itu adalah umum, seperti yang telah aku sampaikan, untuk seorang 
Bodhisattva ketika Ia menjalani penghidupan terakhir Nya dan menjadi Buddhaketika 
Ia sudah masuk kedalam kemuliaan, membawa semua kebijasanaanNya 
dengan Nya, sebagaimana ditetapkan pada Kitab Suci Kristen -bahwa untuk 
usaha eksternal seluruhnya diserahkan kepada Pengganti Nya, dan 
mempersembahkan diri-Nya kepada pekerjaan Nya untuk umat manusia pada level yang 
lebih tinggi. 

Apapun juga dari aktivitas yang berjenis-jenis ini suatu 
Dhyani Buddha, mereka tidak lagi membawa Nya kembali ke dalam kelahiran di 
bumi ;tetapi karena keadaan yang aneh melingkupi kehidupan dari Lord Gautama.dua 
perbedaan dibuat, dua tambahan pengganti dibentuk. Pertama 
adalah pengiriman oleh Lord of World, .,Raja Surgawi yang Mulia.Inisiator yang
Satu, menjadi satu dari tiga Murid Nya, yang semuanya adalah Lords of Flame dari 



Venus yang mengambil inkarnasi dibumi,
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dengan aegera setelah pencapaian dari Buddhahood oleh Lord Gautama, supaya 
oleh suatu kehidupan yang sangat pendek dengan penggembaraan di-India Ia 
mungkin menetapkan pusat-pusat agama tertentu di tempat itu yang disebut ;"mathas" 
. Nama Nya di dalam inkarnasi tersebut adalah Shankaracharya bukan 
ia yang menulis komentar-komentar, tetapi Pendiri yang besar dari garis 
nya, yang hidup lebih dari dua ribu tahun yang lalu. 
Shri Shankaracharya menemukan suatu sekolah phiiosophy Hindu yang tertentu. 
Hinduisme yang dihidupkan kembali kepada sesuatu yang luas , meletakkan 
hidup baru ke dalam wujud-wujud nya, dan mengumpulkan bersama-sama 
banyak dari pengajaran Buddha. Hinduisme hari ini, meskipun di dalam banyak 
cara mungkin tak memenuhi idaman nya yang tinggi, adalah suatu hidup berkeyakinan 
yang sangat lebih dibandingkan di dalam zaman kuno sebelum 
datangnya Buddha,ketika itu menurun ke dalam suatu sistim yang formalisme. 

Shankaracharya adaiah juga sebagian besar bertanggung jawab untuk 
menghilangkan pengorbanan binatang ; meski pengorbanan-pengorbanan
seperti itu masih dijalankan di India, mereka hanya sedikit; dan pada suatu 

skala yang sangat kecil. Di Samping mengajar tentang sarana fisik, Shri 
Shankaracharya melengkapi pekerjaan okultisme tertentu dalam hubungannya 
ia2 yang lebih tinggi , yang yang menjadi arti penting 

kepada kehidupan kemudiannya dari orang2 India. 

. Tindakan yang pengganti yang kedua Di Mana aku sudah referensikan di 
atas adalah dikerjakan oleh Lord Gautama Sendiri. Sebagai ganti persembahan 
diri-Nya secara keseluruhan kepada yang lain dan kepada pekerjaan yang lebih 
tinggi. Ia sudah tinggal cukup lama untuk tetap berhubungan dengan dunia-Nya 
yang dapat dicapai oleh Pengganti Nya bila diperlukan, sehingga nasihat dan 
bantuan Nya masih dapat diperoleh 
di dalam setiap keadaan darurat besar. Ia juga menetapkan untuk kembali ke 
dunia sekali sekali dalam setahun, di hari ulang-tahun dari kematian Nya, dan 
melimpahkan di atas nya kelimpahan berkat. Lord Buddha mempunyai tipe 
khusus dari kuasa nya sendiri, yang Ia curahkan ketika Ia memberi berkat Nya 
kepada dunia, dan berkah ini adalah suatu yang unik dan hal yang 
mengagumkan; karena dengan otoritas dan posisi Nya seorang Buddha 
mempunyai akses pada sarana2 dari alam yang semuanya sama sekali di luar 
jangkauan kita. Karenanya Ia dapat berubah dan menarik ke bawah kepada level 

; alam2 itu. Tanpa mediasi dari Buddha , 
akan menjadi tidak ada gunanya bagi kita disini. 

. Di dalam kehidupan fisik ;getaran-getaran mereka sangat luar biasa, cepat 
luar biasa, sehingga mereka akan menerobos kita tanpa terasa pada setiap level 
yang dapat kita jangkau, dan kita tidak pernah bahkan mengetahui keberadaan 
mereka. Tetapi sebagaimana adanya, kekuatan dari berkat adalah tersebar 
diseluruh penjuru dunia ;dan itu dengan seketika menemukan sendiri saluran 
dimana berkah itu dapat dituangkan, sama seperti air dengan seketika 
menemukan satu pipa yang terbuka, dengan demikian memperkuat semua 
pekerjaan yang baik dan membawa damai kepada hati dari mereka yang mampu 
menerima nya. Kesempatan yang dipilih untuk pencurahan yang luar biasa ini 



adalah pada bulan purnama dari Bulan Vaishakh di India(di-Srilanka disebut hari 
Wesak, dan biasanya sesuai dengan penanggalan dilnggris adalah bulan Mei), 
hari ulang-tahun 
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. Perayaan yang sangat penting dari semua kejadian adalah pada Perayaan 
hari kelahiran terakhir Nya dibumi, pencapaian dari ke-BuddhaanNya, dan 
pelepasan dari tubuh fisikNya. Dalam hubungan dengan kunjungan ini dari Nya, 
dan terlepas dari maknanya yang sangat esoteris, suatu upacara exoteric 
dilaksanakan di alam fisik, di mana Lord Gaul nunjukkan diri-
Nya di hadapan kerumunan dari para peziarah-peziarah yang biasa. Apakah Ia 

kan diri-Nya kepada peziarah-peziarah, aku tidak begitu pasti;mereka 
semua bersembah-sujud sendiri pada saat Ia muncul, tetapi mungkin hanya 
meniru dari sujud para Adept dan para muridNya, yang melihat Lord Gautama. 
Itu kelihatannya mungkin bahwa sedikitnya beberapa diantara para peziarahpeziarah 
itu sudah melihat Nya sendiri, untuk keberadaan dari upacara itu adalah 
secara luas telah dikenal di antara umat Buddha di-Asia-Tengah, dan itu 
dinyatakan sebagai penampilan dari bayangan, atau pantulan,dari Buddha, 
uraian tentangnya dalam tatacara tradisional dipegangsecara akurat. 

. Sejauh yang dapat kita lihat, bahwa di sana tidaklah aneh mengapa 
siapapun juga yang secara kebetulan berada dilingkungan sekitarnya pada waktu 
itu tidak hadir didalam upacara ;meskipun tidak ada usaha yang dibuat untuk 
membatasi banyaknya para penonton ;karena adalah benar bahwa kisah yang 

didengar tentang kelompok2 dari para peziarah yang sudah mengembara 
bertahun-tahun tetapi tidak mampu untuk menemukantempat diadakannya 
upacara tersebut

. Semua para anggota dari "Great White Brotherhood", kecuali Raja-surgawi 
sendiri dan tiga orang muridNya, biasanya menghadiri upacara ini ;dan di sana 
bukanlah tanpa alasan mengapa setiap anggota dari Theosofi kita yang 
sungguhsungguh 
harus hadir pada upacara itu bukan didalam tubuh astrai mereka 

SOUTH 
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Mereka yang sudah dipercaya memegang rahasia itu, biasanya mencoba 
mengatur umtuk membiarkan tubuh fisik mereka untuk tidur selama satu jam atau 
lebih pada saat yang tepat pada bulan purnama,dan untuk tidaktergganggu selama 
satu jam berikutnya 

Tempat yang dipilih adalah suatu dataran tinggi kecil yang dikelilingi oleh 

dataran rendah,terletak pada sisi sebelah utara dari pegunungan



 . 
Himalaya, tidak jauh dari perbatasan dari Negeri Nepal, dan barangkali sekitar 
empat ratus mil sebelah barat kota Lhassa. Dataran kecil ini bentuk secara 
kasarnya adalah lonjong , panjangnya nya sekitar satu setengah mil dan 
lebarnya mungkin lebih sedikit, tanahnya sedikit serong dari selatan ke utara, 
dan kebanyakan terhampar dengan bebatuan, meskipun pada beberapa 
tempat tertutup dengan rumput liat yang kuat ,kasar dan tumbuh-tumbuhan 
kerdil . Suatu arus mengalir dari bagian bawah sisi barat dari dataran tinggi, 
sudut persilangan nya dibagian barat laut, dan memanjang sampai sekitar 
pertengahan sisi sebelah utara melalui sebuah pohon cemara yang 
berbatasan dengan jurang, pada ujungnya terdapat sebuah danau yang 
terlihat dari jarak beberapa mil. 

Sekeliling negeri kelihatannya liar dan tak berpenghuni, dan di sana 
tidak ada bangunan yang kelihatan kecuali sebuah stupa yang sudah rusak, 
dengan dua atau tiga gubuk di samping nya, di keserongan dari salah satu 
bukit-bukit di sisi dataran sebelah timur . Sekitar pusat dari separuh sisi 
sebelah selatan dataran terdapat suatu blok batu putih keabu-abuan yang 
sangat besar, berurat dengan beberapa unsur pokok bercahaya-sebuah blok 
yang serupa altar, barangkali sekitar dua belas kaki panjangnya dan enam 
kakilebarnya,danberdirisekitartigakakidari atas tanah 

.(Lihat diagram 8 PAGE 321). 

Semenjak beberapa hari sebelum waktu yang ditetapkan ,terdapat 
peningkatan dari sekelompok tenda-tenda yang penampilannya asing dan aneh 
(kebanyakan berwarna hitam) terlihat sepanjang pinggiran sungai, dan 
kebawah sepanjang sisi-sisi dari bukit-bukit yang bertetangga ;'dan hal ini 
membuat tempat terpencil ini menjadi ramai oleh api-unggun dari suatu 
kumpulan orang banyak 

Sebagian besar orang termasuk dari suku-suku pengembara Asia tengah, 
dan sebagian orang bahkan dari daerah utara yang jauh. Pada hari sebelum 
bulan purnama semua peziarah ini mengikuti peraturan upacara berendam 
yang khusus, dan mencuci semua pakaian mereka sebagai persiapan dalam 
upacara. 

Beberapa jam sebelum waktu bulan purnama, orang-orang ini berkumpul 
pada tempat yang lebih rendah atau pada bagian utara dari dataran dan 
mereka duduk dengan tenang dan secara rapi ditempat itu, selalu berhati-hati 
bila meninggalkan suatu ruang khusus di hadapan altar batu yang besar itu. 
Secara umum sebagian dari para-Lama turut hadir, dan mereka biasanya 
mengambil peluang ini untuk memberi petunjuk kepada orang-orang. 

Sekitar satu jam pada saat bulan itu sudah penuh, pen J? jngpengunjync 
astral mulai tiba, di antaranya para anggota Brotherhood. 
Sebagian dari Mereka secara umum materialisasi diri Mereka sendiri ,agar dapat 
dilihat oleh para peziarah, yang menyambutnya dengan berlutut dan bersujud. 
Sering kali Master kita dan beberapa yang lebih besar dari Mereka 
merendahkan martabat dalam kesempatan ini untuk berbicara secara 
bersahabat dengan para muridNya dan yang hadir lainnya .Sementara ini 
berlangsung,mereka yang ditugaskan untuk mempersiapkan Altar-batu besar 
ini bagi upacara meletakkan bunga2 yang terindah dan pada masing2 sudutnya 
ditempatkan karangan bunga lotus yang kudus. ditengah2nya ditempatkan 
sebuah mangkuk emas yang indah sekali dan penuh berisi air dan tepat 
didepannya terletak disebe 
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Sekitar setengah jam sampai waktu bulan purnama, suatu isyarat 
diberikan oleh Mahachohan, para anggota Brotherhood maju merapat di dalam 
ruang terbuka di tengah-tengah dari dataran di sebelah utara dari altar-batu 
yang besar, dan menyusun diri mereka dalam tiga baris lingkaran yang besar, 
semua menghadap ke arah dalam, lingkaran terluar terdiri dari para anggota 
Brotherhood yang iebih muda, dan semakin besar Jabatannya menempati titik 
tertentu di dalam lingkaran yang paling dalam. 

Beberapa sajak/ayat dari Kitab Suci Buddha kemudian dilagukan dalam 
bahasa Pali, dan ketika suara-suara hening dalam kesunyian, Lord Maitreya 
materialisasi diriNya di tengah-tengah lingkaran, tanganNya memegang sebuah 
Rod of Power (Tongkat Kekuasaan). Simbol yang luar biasa ini mungkin sebagai 
sebuah pusat fisik, atau titik tumpu, dimana kekuatan dituangkan oleh 
Planetary Logos, dan dimagnetisasi oleh Nya berjuta-juta tahun yang lalu, 
ketika pertama Ia menetapkan gelombang kehidupan manusia yang bergerak 
mengelilingi mata-rantai dari bola bumi kita. Kita diberitahu bahwa dengan 
tanda secara fisik konsentrasi perhatian dari Logos dituangkan, dan dibawa dari 
planet ke planet ketika perhatian itu bergeser, 

Hal itu di mana, yang ,pada saat ini,merupakan pusat teater dari evolusi, 
ketika meninggalkan planet ini untuk yang berikutnya, bumi kita akan masuk ke 
dalam kemandekan yang komparatip. Apakah hal itu terbawa juga pada planet-
planet yang bukan fisik, kita tidak mengetahuinya, juga kita tidak memahami 
persisnya cara yang ditempuh bagaimana itu digunakan, tidak juga dalam 
bagian dimana itu berperan di dalam ekonomi dunia. Itulah yang biasanya 
dipelihara di dalam penjagaan dari Lord of the World pada Shamballa, dan 
sejauh yang kita ketahui bahwa Perayaan Wesak ini adalah satu-satunya 
kesempatan dimana selalu meninggalkan kepedulian Nya. 

Tongkat Kekuasaan itu merupakan sebuah batang bulat dari metal orichalcum 
yang telah punah, barangkali sekitar dua kaki panjangnya dan dua inci garis 
tengahnya, pada masing-masing ujungnya terdapat suatu berlian yang sangat 
besar membentuk sebuah bola dengan suatu bentuk kerucut diujungnya. 
Tongkat Itu mempunyai penampilan yang asing/aneh dan selalu dikelilingi 
oleh api sehingga mempunyai sebuah aura dari nyala api namun terlihat 
cemerlang-transparan. itu perlu dicatat bahwa tak seorang pun kecuali Lord 
Maitreya yang menyentuhnya selama upacara berlansung,pada pematerilialisasian-
diriNya ditengah2 lingkaran,semua Adept dan Inisiasi 
membungkuk dengan hormat kepadaNya,dan sajak/ayat lainnya kemudian 
dilagukan. 
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Setelah ini ,ketika masih melantunkan sajak/ayat, baris lingkaran dalam 
membagi diri menjadi delapan bagian, agar terbentuk sebuah salib pada baris 
lingkaran yang luar. Lord Maitreya masih menetap di pusat. Pada acara 
selanjutnye dari upacara agama /ang mengesankan ini,barisan salib itu 
menjadi suatu segi tiga. Lord Maitreya yang bergerak maju agar posisi berada 
pada puncak nya, dan karena itu dekat dengan altar batu. Diatas altar itu, 



pada ruang yang terbuka dibagian depan dari mangkuk-keemasan. Lord 
Maitreya dengan penuh hormat meletakan Tongkat Kekuasaan, sementara di 
belakangNya baris lingkaran berubah menjadi suatu bentuk yang sedikit 

melingkar, sehingga semua menghadap altar. Pada perubahan selanjutnya 
figur yang sedikit melingkar itu menjadi sebuah segi tiga yang terbalik, 
sehingga menjadi suatu penyajian tanda dari Komunitas Theosofi yang 
terkenal , walaupun tanpa bentuk lingkaran-ular. Figur ini pada gilirannya 
membentuk sendiri ke dalam bentuk Five Pointed Star, Lord Maitreya yang 
masih berada di titik selatan yang terdekat dengan altar-batu, dan para 
Pejabat besar lainnya atau Para Chohan pada lima poin pada barisan yang 
saling bersilangan,sebuah diagram dari figur2 simbolis ini 
ditambahkan,beberapa dari simbol2 itu tidaki mudah untuk diuraikan. 

Ketika telah sampai pada tahapan ketujuh dan yang terakhir ini 
nyanyian berhenti, dan setelah beberapa saat dari kesunyian yang khidmat 
Lord Maitreya, kembali mengambil Tongkat Kekuasaan ke dalam gengaman 
Nya dan mengangkat Tongkat itu di atas kepala Nya, mengucapkan kata-kata 
nyaring lagi merdu yang dalam beberapa kalimat Pali : 

" Semua telah siap ;Master, datanglah!" 

Kemudian ketika Ia kembali meletakan Tongkat yang berapi-api itu, pada 
saat yang tepat dari bulan purnama. Lord Buddha muncul sebagai suatu figur 
yang dahsyat yang mengapung diangkasa sedikit di atas bukit-bukit sebelah 
selatan. Para anggota Brotherhood dengan berpegangan tangan, dan orang 
banyak di balik Mereka menundukkan muka-muka mereka dan diam dengan 
khitmat, sementara yang lainnya melantunkan ke tiga sajak/ayat yang diajar 
oleh Lord Buddha sendiri selama hidupNya di bumi kepada pelajar laki-laki 
Chatta : 

"Lord Buddha, Orang bijaksana dari Sakya, diantara umat manusia 
adalah Guru yang terbaik . Ia telah melakukan apa yang harus diselesaikan 
dan telah mencapai pantai seberang (nirvana).Ia terisi oleh kekuatan dan 
energi;Dia.Seorang yang terberkati,aku mengambilnya sebagai 
pemanduku."Kebenaran adalah diluar materi;kebenaran membawa kebebasan 
dari derita,keinginan dan dukacita;kebenaran adalah terbebas dari semua 
belenggu;kebenaran itu adalah manis,sederhana dan logis;dan kebenaran ini 
aku ambil sebagai pemanduku. 
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" apapun juga yang telah diberikan kepada delapan macam dari kebenaran 
Mulia, yang juga merupakan pasangan dari empat tingkatan, yang 
mengetahui kebenaran, yang membawa penghargaan besar ;Brotherhood 
dari kebenaran mulia ini, aku mengambilnya sebagai pemandu ku." 

Lalu orang-orang bangkit dan berdiri mengamati kehadiran daro Lord 
Buddha,sementara Brotherhood melantunkan ayat2 suci dari Mahamangala 
Sutta demi kepentingan orang2,yang telah diterjemahkan oleh Profesor Rhys 
Davids: 

"- Ketika rindu akan kebaikan, banyak dewata dan manusia 
mengadakan beberapa hal untuk menerima berkat ;apakah engkau 
akan memberitahukan kami. Oh Master,' Apa yang merupakan berkat 



terbesar? 

Bukan untuk melayani yang bodoh,' Tetapi untuk melayani orang 
bijaksana ; Untuk menghormati Mereka yang pantas menerima 
penghormatan ; Ini adalah berkat yang terbesar. 

Untuk tinggal di suatu lahan yang menyenangkan. Untuk memiliki 
perbuatan-perbuatan baik di suatu bentuk kelahiran , Untuk memiliki 
suatu jiwa yang terisi dengan keinginan-keinginan benar; Ini adalah 
berkat yang terbesar. 

Banyak pengertian mendalam dan banyak pengetahuan, Pengendaliandiri 
dan suatu pikiran yang baik ;terlatih, tutur-kata yang baik dan 
menyenangkan ; Ini adalah berkat yang terbesar. 

Untuk mendukung ayah dan ibu, Untuk membela istri dan anak, Untuk 
mengikuti suatu panggilan akan ketenangan ; Ini adalah berkat yang 
terbesar. 

Untuk menganugerahkan sedekah dan hidup selayaknya. Untuk 
memberi bantuan kepada keluarga nya. Untuk melakukan perbuatanperbuatan 
yang tidak bisa disalahkan; Ini adalah berkat yang terbesar. 

Untuk membenci dan berhenti dari perbuatan dosa. Untuk berpantang 
minuman keras. Untuk menjadi tidak jemu dalam melakukan pekerjaan 
baik; Ini adalah berkat yang terbesar. 

Untuk menjadi lembut hati dan sabar menderita. Untuk berhubungan 
dengan ketenangan,percakapan2 Religius pada saat yang tepat; Ini 
adalah berkat yang terbesar. 

Menahan diri dari nafsu2 dan murni. Pengetahuan tentang empat 
kebenaran mulia. Perwujudan dari Nirvana ; Ini adalah berkat yang 
terbesar. 

Di bawah goncangan dari perubahan-perubahan hidup. Jiwa yang tetap 
tak tergoncangkan, tak bernafsu. Tak berdukacita, aman ; Ini adalah 
yang terbesar. 

Yang tak terkalahkan di segala segi ,Adalah ia yang bertindak seperti itu 
; Di setiap sisi, ia berjalan dijalan keselamatan ; Dan ini adalah berkat 
yang terbesar. 
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Figur yang melayang di atas bukit-bukit adalah berukuran mahabesar, 
tetapi tepat memperlihatkan suatu wujud dan fitur dari tubuh Lord Buddha 
seperti ketika hidup bumi. Ia muncul dengan duduk bersila, dan tangantanganNya 
bersatu, berpakaian jubah kuning seperti seorang biksu, tetapi 
memakai nya dengan bahu kanan terbuka. Tidak ada uraian yang dapat 

memberikan suatu gagasan untuk roman-muka- suatu muka yang sungguh 
seperti Allah, karena itu merupakan kombinasi dari ketenangan dan kuasa, 
kebijaksanaan dan kasih dalam sebuah ungkapan yang berisi semua dari yang 



dapat pikiran kita bayangkan tentang Ketuhanan. Kita boleh katakan bahwa 
kulitNya kekuning-kuningan-putih terang, dengan fitur bersih ; dahilMya lebar 
dan mulia ;mata yang besar, berkilauan; dan berwarna biru tua yang dalam 
;hidung sedikit aquiline ;bibir merah dan terbentuk kokoh ;tetapi semua ini 
yang terlihat di hadapan kita hanyalah kulit luar yang hanya memberikan 
suatu genggaman kecil dari keseluruhannya . RambutNya hitam hampir 
blue-black-dan berombak ;sepertinya,rambut itu bukan panjang seperti 
kebiasaan Orang India , maupun dicukur polos sama sekali seperti para 
biarawan Oriental, tetapi dipotong tepat sebelum rambut itu menjangkau 
bahu, yang dipisahkan di tengah-tengah dan disisirkebelakang. Kisah itu 
telah diceritakan bahwa ketika Pangeran Siddartha meninggalkan rumah 
untuk mencari kebenaran, ia memotong rambut panjang miliknya dengan 
sapuan pedangnya,dan semenjak itu rambut tersebut selalu dipelihara dengan 
panjang yang sama. 

Ketika pelantunan'Mahamangala Sutta' selesai. Lord Maitreya 
mengambil mangkuk keemasan yang berisi air dari altar- batu, dan 
memeggang di atas Nya untuk beberapa saat, sementara orang banyak 
dibelakang, yang juga telah menyediakan diri mereka dengan wadah2 yang 
berisi air, mengikuti contoh Nya. -Ketika Ia menempatkan kembali mangkuk 
tersebut pada alta-batu, sajak/ayat lain mulai dilantunkan : 

" Ia adalah Lord, Santo, yang sempurna di dalam pengetahuan, yang 
menguasai delapan macam dari pengetahuan dan sudah meraih lima 
belas praktek2 yang kudus , yang sudah datang perjalanan yang baik 
yang memimpin kepada Buddhahood, yang mengetahui ke tiga duniadunia, 
tak ada bandingannya. Guru dari para dewa dan manusia. Yang 
Terberkati, Lord Buddha." 

Ketika ini berakhir, suatu senyum dari seberkas cahaya kasih yang tak 
terlukiskan untuk dikatakan muncul dari roman Lord Buddha ketika Ia 
menaikkan tangan kanan Nya di dalam sikap memberkati, sementara suatu 
gerimis besar dari bunga-bunga jatuh di antara orang-orang, kembali para 
anggota Brotherhood membungkuk untuk memberi penghormatan, lagi; 

kerumunan bersembah sujud sendiri, dan Figur itu perlahan-lahan menghilang 
di angkasa, kemudian orang banyak bersorak-sorai dengan pujian dan 
kegembiraan . Para anggota Brotherhood menghadap Kepada Lord Maitreya 
dalam rangka menerima pengakuan Mereka, dan masing-masing meminum 
seteguk air dari mangkuk keemasan tersebut, dan orang-orang juga meneguk 
milik mereka sendiri, mengambil sisanya untuk dimasukan kedalam tempat air 
mereka yang terbuat dari samakan kulit. 
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sebagai air suci untuk menghalau semua pengaruh jahat dari rumah 
mereka, atau barangkali untuk menyembuhkan tang sedang sakit. Lalu 
kumpulan orang2 yang sangat banyak memisahkan diri dengan ucapan rasa 
terima kasih, dan orang-orang membawa kenangan dari suatu memori yang 
tak dapat dilenyapkan dari upacara yang luar biasa di mana mereka sudah 
mengambil bagian ,menuju rumah2 mereka yang sangat jauh. 

Suatu pandangan sekilas yang menarik dari Para Pendahulu dari Buddha 
itu adalah ditemukan di dalam Vision dari St. Yohanes Pembaptis : " Dan 
kira-kira tahta itu adalah dua puluh dan empat tempat duduk ;dan diatas 
tempat duduk aku melihat dua puluh dan empat Elders(Para Tetua)sedang 



duduk, mengenakan pakaian putih ;dan kepala2 mereka memakai mahkotamahkota 
dari mereka emas." Ia yang diistimewakan untuk melihat hal ini-dan 
ingat,hal itu suatu hari akan datang kepada semuanya - hal itu terjadi dari 
sudut pandangan khusus dari kepercayaan-kepercayaan nya sendiri. Oleh 
Karena Itu St. Yohanes melihat apa yang ia harapkan untuk dilihat, duapuluh 
empat Elders dari tradisi 

Yahudi itu. Bahwa nomor, duapuluh empat, menandai tanggal di mana 
visi ini pertama kali dilihat, atau agaknya tanggal di mana gagasanYahudi 
tentang kemuliaan itu dirumuskan. Jika kita sekarang bisa menaikkan diri kita 
sendiri ke dalam Roh Kudus, dan bisa melihat kemuliaan yang terlalu suci 
untuk dikatakan , kita perlu melihat dua puluh lima, bukan duapuluh empat 
Elders, karena telah ada satu tambahan yaitu Lord Buddha yang sudah 
mencapai keBuddhaan sejak visi ini dikristalisasikan di dalam Rencana 
pemikiran yang lebih tinggi dari kaumYahudi itu. 

Bagi mereka Elders adalah Para Guru Mulia yang sudah mengajar 
dunia-dunia di dalam Round kita. Ada tujuh Buddha pada masing-masing 
dunia ;dan menjadi duapuluh satu untuk tiga dunia dimana telah kita lewati, 
dan kemudian Lord Gautama yang merupakan Buddha keempat dunia ini. 
Oleh karena itu, duapuluh empat adalah Elders pada masa lampau, tetapi 
akan menjadi dua puluh lima jika kita bisa Melihatnya sekarang. Gereja 
Kristen sudah menterjemahkan dengan sedikit cara yang berbeda, 
mengambil para Elders itu karena dua belas Apostles(murid Yesus) dan dua 
belas Nabi Yahudi, jika duapuluh empat itu adalah Apostles dan 
Prophets (Nabi), pengamat harus melihat dirinya sebdiri di antara yang lain, 
yang pasti seperti jumlah yang telah disebutkan. 

Para Tetua itu memakai mahkota-mahkota dari emas diatas kepala 
Mereka, dan dikatakan, tak lama kemudian , kita membaca bahwa Mereka 
melepaskan mahkota-mahkota mereka DiHadapanNya, ketika kita 
melantunkan hymne Tritunggal yang agung. Aku ingat sebagai seorang anak 
kecil aku merasa sangat heran bagaimana itu bisa terjadi .Hal itu nampak 
sebagai suatu hal yang aneh ,bahwa Mereka itu bisa secara konstan 
melepaskan mahkota-mahkota itu, namun masih mempunyai mahkotamahkota 
untuk dilepaskan lagi. Aku tidak bisa memahaminya, dan aku heran 
apa ada suatu rencana dengan mengembalikan mahkota-mahkota itu 
keataskepala mereka, sehingga mereka bisa melepaskan mahkota itu lagi; 
kembali. 

Gagasan-gagasan yang sedikit menggelikan mungkin bukan merupakan 
yang tidak wajar dimata seorang anak kecil;tetapi mahkota2 itu akan 
menghilang 

ketika seseorang memahaminya. Jika kita sudah pernah melihat 
gambaran dari Lord Buddha kita harus memperhatikan bahwa diluar mahkota 
yang dikenakan diatas kepala Nya di sana biasanya terdapat suatu puncak 
atau kerucut kecil (kones). Itu adalah merupakan suatu mahkota, yang 
berwarna keemasan yang mewakili kekuatan pencurahan rohani yang disebut 
brahmarandra chakra, terletak pada pusat dari puncak kepala seorang 
manusia. 
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Teratai (lotus) seribu bunga, seperti yang disebutkan secara puitis 
dalam buku2 Oriental . Di dalam orang yang sudah sangat terkembang pusat 
tersebut memancarkan keindahan dan kemuliaan, yang membuatNya benar2 
sebagai suatu mahkota ;dan arti dari mahkota tersebut adalah bahwa ia telah 
mengembangkan semuanya, semua karma baik yang ia buat, semua 
kekuatan rohani agung yang ia bangkitkan-semua yang ia abadikan dibawah 
kaki dari Logos untuk dipergunakan dalam pekerjaan Nya. Maka, berulangulang 
kali, ia dapat melanjutkan untuk melepaskan mahkota keemasan , 
karena mahkota itu secara terus menerus dapat membentuk kembali 
sepertinya kekuatan itu berasal dari dalam dirinya. 

Lord Maitreya, sebuah nama yang berarti kebaikan atau rasa kasih, 
meneruskan jabatan dari Bodhisattva ketika Lord Gautama meletakan jabatan 
tersebut, dan sejak itu Ia sudah membuat banyak usaha untuk promosi 
keagamaan. Salah satu dari langkah pertama Nya adalah dengan mengambil 
keuntungan dari kemagnetan luar biasa yang dihasilkan didalam dunia oleh 
kehadiran dari seorang Buddha, untuk menyusun Para Guru besar perlu 
secara serempak untuk muncul di dalam beraneka-ragam bagian dimukabumi 
;sehingga di dalam suatu kesempatan yang secara komparatif relative 
pendek kita dapat menemukan tidak hanya Buddha sendiri. 

Shri Shankaracharya dan Mahavira di India, tetapi juga Mithra di Persia, 
Lao-tse dan Confucius di Negeri China, dan Pythagoras di negeri Yunani kuno. 
Dua Kali Ia sudah menampakan diri-Nya sebagai Krishna dinegeri India, dan 
seperti Kristus menampakan diri ditengah2 bukit-bukit di Palestina. Di dalam 
inkarnasinya sebagai Krishna, fitur besar yang selalu diliputi kasih Krishnaanak 
menarik orang2 sekelilingnya yang menaruh simpati terdalam terhadap 
Nya , kasih sayang yang paling kuat. 

Kembali di dalam kelahiran Nya di Palestina, kasih adalah fitur pusat dari 
pengajaran Nya. Ia berkata: 

"Perintah baru ini aku berikan kepada engkau, agar engkau mengasihi 
satu sama lain seperti aku telah mengasihi engkau." Ia meminta agar para 
murid Nya semua menjadi satu di dalam Nya sebagaimana Ia adalah satu 
dengan Allah-Bapa. Murid terdekat Nya, St. Yohanes, yang paling kuat 
menekankan gagasan yang sama :"Ia yang mengasihi tidak akan tidak dikenal 
Allah, karena Allah adalah kasih." 

Apa yang sekarang disebut agama-kristen seperti pada awalNya Ia 
mengajar, niscaya suatu konsepsi yang bagus sekali,tetapi amat disayangkan 
karena pengajaran itu sudah berkurang dari tingkatan yang luhur. semenjak 
dalam kekuasaan eksponen-eksponen yang bodoh (ignorant) . Hal Itu harus 
tidak diasumsikan, tentu saja, bahwa pengajaran yang bersahabat dan ramah 
dengan kasih adalah merupakan hal yang baru di dalam dunia. Seperti St. 
Agustinus berkata di dalam buku nya De Civitate Dei : "Hal serupa yang 
sekarang kita sebut Agama Kristen telah hidup (berada) semenjak masa 
lampau, dan belum pernah kekurangan sesuatu apapun sejak awal peradaban 
umat manusia sampai kedatangan Kristus di dalam daging, mulai saat 
dimana, agama tentang kebenaran, yang telah hidup sebelumnya,maka 
mulailah orang2 menyebut Kristen." 

Pembaca dari Bhagavad-Gita juga akan mengingat pengajaran yang 
berisi tentang kasih dan devosi . Bodhisattva juga adakalanya menempati 
tubuh dari Tsong-ka-pa, pembaharu religius Tibet yang besar. 
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Dan melalui berabad-abad Ia sudah mengirimkan suatu aliran dari para 
murid Nya, diantaranya Nagarjuna, Aryasanga, Ramanujacharya, 
Madhvacharya, dan banyak yang lainnya, yang mendirikan sekte-sekte baru 
atau membuka cahaya baru atas misteri-misteri dari agama, dan diantaranya 
adalah salah satu dari para murid Nya yang telah dikirimkan untuk mendirikan 
keyakinan akan nabi Muhammad S.A.W(agama Islam). 

Sekarang waktunya telah masak bagi dia untuk muncul di antara kita 
lagi; di alam fisik, dan Ia pasti akan datang di dalam waktu tidak lama lagi 
;dari kedatangannya ini dan tentang Apa Yang mungkin akan Ia ajarkan ,aku 
telah tulis dibab yang sebelumnya. 
Mengirimkan para Guru Agung tersebut, aku telah sebutkan diatas adalah 
merupakan bagian dari pekerjaan Nya, yang tidak terbatas pada umat 
manusia, tetapi termasuk pendidikan pada semua makhluk di atas muka 
bumi, dan di antaranya evolusi Deva. Ia adalah seperti Pimpinan dari semua 
kepercayaan yang sekarang ada , dan banyak dari kepercayaan lainnya yang 
lambat laun akan lenyap ,walaupun tentu saja Ia hanya bertanggung jawab 
bagi kepercayaan itu dalam wujud yang original, dan bukan yang telah 
digubah sana-sini oleh orang2 yang tentu saja tidak terelakkan untuk 
diperkenalkan ke dalam semua kepercayaan2 itu ketika berbagai zaman telah 
berlalu. Mereka membagi jenis2 dari agama disesuaikan dengan periode 
sejarah dunia di mana usaha itu dilaksanakan, dan diperkenalkan kepada 
orang-orang ;walaupun wujud itu bisa bermacam2 tetapi proses evolusi tetap 
berlanjut,dan etika itu adalah selalu sama. 

Ia akan yang datang ke bumi banyak kali lebih selama kemajuan dari 
Root-Race, mendirikan banyak agama2 seperti itu, dan setiap kali mengelilingi 
diri-Nyaorang dari Race seperti itu sebagaimana yang telah disiapkan untuk 
mengikuti Nya, diantara sekian banyak Ia akan memilih beberapa yang dapat 
Ia tarik ke dalam hubungan yang semakin dekat dengan diri-Nya, beberapa 
diantaranya adalah para murid yang mempunyai perasaan sangat mendalam. 
Kemudian kearah akhir dari suatu Race, ketika itu telah menjadi masa lampau 

utama yang jauh , dan suatu Race baru akan mulai mendominasi dunia. Ia 
akan menyusun bahwa Semua murid khusus nya, yang sudah mengikuti Nya 
selama inkarnasi yang sebelumnya, akan datang dengan kelahiran yang 
berbarengan disekitar waktu dari kehidupan terakhirnya di dalam dunia. 

Di Dalamnya Ia akan mencapai Inisiasi yang besar dari Buddha, dan 
memperoleh penerangan sempurna;pada waktu itu para murid Nya ini, tanpa 
secara phisik akan mengetahui atau ingat akan Diri Nya, semuanya akan 
segera tertarik ke arah Nya, dan di bawah sejumlah besar pengaruh dari Nya 
mereka akan memasuki Jalan kebenaran, dan banyak yang akan maju lebih 
lanjut kepada langkah-langkah yang lebih luhur,dimana dalam inkarnasi2 yang 
sebelumnya telah membuat kemajuan yang pantas dipertimbangkan. Kita 
berpikir pada mulanya bahwa banyak yang terdapat didalam kitab2 agama 
Budha ,bahwa sejumlah besar orang-orang yang dengan seketika mencapai 
tingkatan Arhat ketika Lord Gautama menjadi seorang Buddha itu adalah di 
luar dari batas kemungkinan, ;tetapi pada pengujian yang lebih lanjut kita 
akan menemukan bahwa ada dasar kebenaran dari peristiwa yang ditulis 
didalam kitab2 tersebut,dan adalah mungkin bahwa angka-angka itu dilebihlebihkan, 
tetapi sangat banyak dari para murid yang dengan tiba-tiba 
mencapai tingkatan yang lebih luhur dari Inisiasi ini adalah karena pengaruh 
kemagnetan yang perkasa dan kuasa Buddha yang tidak diragukan lagi 



adalah merupakan suatu fakta. 
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Selain pada Perayaan Wesak yang besar, ada satu kesempatan yang 
lain pada setiap tahun ketika para anggota Brotherhood semua bertemu 
bersama-sama secara resmi. Pertemuan dalam hal ini biasanya dilaksanakan 
dirumah pribadi dari Lord Maitreya, tempatnya juga di Himalaya, hanya 
dilereng sebelah selatan bukan dibagian utara. Pada kesempatan ini tidak 

peziarah-peziarah yang hadir dalam sarana fisik , tetapi semua pengunjung 
astral yang mengetahui perayaan itu diterima untuk menghadiri nya.Peristiwa 
Itu diselenggarakan pada hari bulan purnama dibulan Ashadha, biasanya yang 
sesuai dengan penanggalan Orang-Orang Inggris adalah bulan Juli. Ini adalah 
perayaan dari penyerahan oleh Lord Buddha dari pengumuman pertama Nya 
dari penemuan besarNya-khotbah yang Ia ajarkan kepada lima murid Nya, 
biasanya yang dikenal sebagai "Dhammachakkappavattana Sutta" yang 
sudah diterjemahkan oleh Rhys Davids sebagai "The Setting in motion of the 
Royal Chariot-Wheels of the Kingdom of Righteousness ".Hal Itu lebih sering 
dengan singkat dalam kitab2 Buddhis digambarkan sebagai "The Turning of 
Wheel of the Law ".Yang untuk pertama kalinya menjelaskan tentang Empat 
Kebenaran Mulia dan Delapan jalan Mulia, menguraikan secara terinci 
mengenai Jalan Tengah yang besar dari Buddha-kehidupan dari kebenaran 
yang sempurna di dalam dunia, yang terdapat ditengah jalan antara ekstrim 
penyiksaan diri sebagai seorang Pertapa dan dilain pihak sebagai orang yang 
memboroskan waktu dengan semata2 kehidupan duniawi. 

Di Dalam Kasih-Nya bagi Pendahulu besar Nya Lord Maitreya telah 
mengatur bahwa, kapan saja Perayaan dari khotbah pertama akan dirayakan 
Khotbah yang sama yang haruslah diceriterakan sekali lagi di hadapan 
kumpulan Brotherhood ;dan Ia biasanya menambahkan suatu wejangan 
sederhana dari d iri Nya sendiri, menguraikan secara terinci dan penerapan 
nya. Lantunan khotbah oleh para murid dimulai pada saat bulan purnama, 
pembacaan dan wejangan itu biasanya selesai sekitar setengah jam. Lord 
Maitreya secara umum mengambil tempat Nya disuatu tempat duduk pualam 
yang ditempatkan pada tepi dari suatu teras bertingkat di dalam kebun yang 
indah tepat di depan rumah Nya. para Pejabat terbesar duduk 
mengelilingiNya, sementara sisa dari Brotherhood yang lainnya dikelompokkan 
di dalam kebun beberapa kaki dibawahnya. Pada kesempatan ini, sepertiyang 
lainnya, sering kali ada satu peluang untuk berbicara dengan menyenangkan, 
dan salam salam ramah serta berkah-berkah disebarkan oleh Para Master 
diantara para murid Mereka dan mereka yang sangat ingin untuk menjadi 
murid Master. 

Mungkin saja ada hal yang berguna dengan mengadakan beberapa tatacara 
dari Upacara itu, dan hal apa yang biasanya dikatakan pada Perayaan ini, 
walaupun hal itu, tentu saja, sama sekali mustahil untuk mereproduksi 
keajaiban dan keindahan serta kepandaian mengucapkan kata-kata dari Lord 

Maitreya pada saat-saat seperti itu. Para hadirin yang mengikuti upacara tidak 
berusaha untuk mencatat setiap ceramah yang tunggal ini ;hal ini merupakan 
suatu kombinasi dari yang biasa, aku cemas ,bila tidak dapat mengingat 
dengan sempurna tentang fragmen-fragmennya,sebenarnya sebagian dari 
fragmen2 itu telah nampak di tempat lain ;tetapi itu bagi mereka yang sebelumnya 
belum pernah mendengar tentang upacara itu akan nampak 



gagasan dari upacara yang diadakan secara umum . 
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Khotbah besar itu adalah sangat sederhana, dan poin-poin nya diulangi 
berulang2 kali. Tidak ada stenografi pada jaman itu, sehingga itu harus 
dihafal dan dibaca oleh setiap orang setelahnya;para murid Nya harus 
mengingat setiap PerkataaNya dengan tanggapan diri mereka pada waktu 
itu. Maka Ia membuat khotbah itu sederhana, dan Ia mengulangi khotbah itu 
berulang-ulang seperti suatu refren, sehingga orang-orang itu menjadi hafal. 
Seseorang mungkin dapat melihat bahwa bacaannya diatur secara khusus sehingga 
memungkinkan dengan mudah,untuk diingat. Poin-poin nya diatur 
dengan kategori yang pasti, sehingga ketika seseorang telah mendengar 
setiap poinnya akan mengingat poin2 yang berikutnya, walaupun demikian 
ada semacam mnemonic (kata2 yang diatur agar mudah diingat), dan bagi 
umat Buddhis, masing-masing bagian yang terpisah dan kata-kata yang 

akan menyimpulkan secara keseluruhan gagasan-gagasan 
yang terkait, sehingga khotbah, yang pendek dan sederhana sebagaimana 
adanya, berisi suatu penjelasan dan peraturan tentang kehidupan. 

Seseorang mungkin berpikir bahwa semua yang dapat dikatakan 
tentang khotbah itu sudah dikatakan berulang kali;namun bagi Lord, dengan 
kepandaian menusun kata2Nya yang luar biasa dan cara yang ditempuh dalm 
menyampaikanNya, membuat khotbah itu pada setiap tahun 
yang baru, dan setiap orang merasakan pesan Nya seolah-olah secara khusus 
ditujukan kepada dirinya. Pada kesempatan itu, seperti pada khotbah yang 
asli, mukjizat pantekosta terulangi. Lord berkata dalam bahasa Pali yang asli 
dengan nyaring dan merdu , tetapi semua yang hadir mendengar Nya " 

dalam bahasa mereka sendiri dimana mereka dilahirkan",seperti yang 
disebutkan dalam kitab:The Acts of the Apostle. 

Khotbah dimulai dengan suatu proklamasi bahwa jalan tengah adalah 
yang teraman, dan sungguh merupakan satu-satunya jalan kebenaran. Pada 
satu pihak masuk ke dalam sensasi dan kesenangan-kesenangan yang 
berlebihan dari kehidupan duniawi biasa adalah tercela dan menurunkan 
tingkat, dan tidak akan memandu seorang manusia kemana pun . Sebaliknya, 
praktek pertapan yang berlebihan adalah juga kejahatan dan sia-sia. Mungkin 
ada beberapa dari petapa yang luhur dan hidup dengan mengasingkan diri 
yang berhasil, dan mereka akan mampu untuk memandu dengan benar, 
meskipun demikianhalitu haruslah tidak dilebih2 kan ;tetapi bagi semua orang 
biasa, jalan tengah atau suatu kehidupan didunia yang baik adalah cara yang 
terbaik dan teraman. Perhentian pertama menuju panduan hidup seperti ituatau 
untuk memahami kondisi-kondisinya; Lord Buddha telah meletakan 
dasar2nya bagi kita yang Ia namakan Empat Kebenaran Mulia, adalah : 

1. Dukacita atau penderitaan. 
2. Penyebab Dukacita. 
3. Penghentian dari dukacita (atau terbebas dari dukacita) 
4. Jalan yang memandu untuk terlepas dari dukacita 

  Kebenaran Pertama adalah suatu pernyataan bahwa semua wujud 
kehidupan adalah dukacita, kecuali jika manusia mengetahui bagaimana 
caranya untuk hidup, mengomentari akan hal ini, Bodhisattva berkata bahwa 



ada dua perasaan di mana wujud kehidupan itu adalah kesedihan. Merupakan 
suatu hal yang sampai taraf tertentu tak bisa terelakkan,tetapi yang lain 
adalah suatu kekeliruan secara menyeluruh dan yang sangat mudah untuk 
dihindari. 
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bagi Monad, yang merupakan Roh sejati dari manusia, semua wujud 
kehidupan adalah dalam suatu perasaan dukacita, karena itu merupakan 
suatu pembatasan ;suatu pembatasan dari otak fisik kita yang sama sekali 
tidak bisa diatur, karena kita tidak mempunyai gagasan dari kebebasan agung 
tentang kehidupan yang lebih luhur.adalah dengan perasaan yang tepat sama 
dukacita itu selalu dikatakan ketika Kristus menawarkan diri-Nya sebagai 
suatu korban ketika Ia turun kedalam wujud materi.Hal ini tidak diragukan 
lagi merupakan suatu pengorbanan , karena itu adalah merupakan suatu 
pembatasan besar yang tak terkatakan,karena pembatasan itu akan menutup 
dari Nya semua kuasa-kuasa agung yang dimilikinya pada tingkatan 
tersebut.Hal Yang sama berlaku pula bagi Monad dari manusia ;ia niscaya 
akan membuat suatu pengorbanan yang besar ketika ia membawa dirinya ke 
dalam hubungan dengan wujud materi yang lebih rendah, ketika ia 
menunggu(melayang)diatas monad itu melalui berbagai zaman yang panjang 
dari pengembangannya sampai kepada tingkatan manusia, ketika ia 
menurunkan sebagian kecil dari dirinya (seperti sebuah ujungjari ) dan 
dengan demikian membuat satu ego, atau jiwa individu. 

Meskipun kita sesungguhnya hanya merupakan suatu fragment yang 
kecil, suatu fragmen dari suatu fragmen, meskipun demikian kita merupakan 
bagian dari suatu Reality yang luar biasa sekali. Tidak ada apapun yang bisa 
dibanggakan didalamnya yang hanya merupakan suatu fagment, tetapi ada 
suatu kepastian bahwa karena kita merupakan suatu bagian, dari yang lebih 
luhur, kita pada akhirnya dapat meningkat pada yang lebih luhur dan menjadi 
satu didalamnya. Yang merupakan akhir dan tujuan dari evolusi kita. Dan 
bahkan ketika kita mencapai tujuan itu, ingat bahwa bukanlah demi 
kemajuan kita sendiri, tetapi kita mungkindapat membantu di dalam rencana 
dari evolusi. Semua pengorbanan dan pembatasan-pembatasan ini dapat 
digambarkan sebagai penderitaan;tetapi mereka menerimanya dengan 
gembira secepat ego dapat memahaminya secara penuh . Satu ego tidak 
mempunyai kesempurnaan dari Monad, dengan demikian ego itu pada 
mulanya tidak dapat memahaminya secara penuh ;ego itu harus belajar 
belajar seperti setiap tubuh lainnya. Pembatasan yang sungguh luar biasa itu 
pada masing-masing penurunan lebih lanjut ke dalam wujud materi adalah 

suatu fakta yang tak terelakkan, dengan demikian terdapat banyak 
penderitaan yang tidak dapat dipisahkan dari perwujudan. Kita harus 
menerima bahwa pembatasan sebagai sebuahalat kepada suatu akhir, 
sebagai bagian dari Rencana Ketuhanan. 

Ada pengertian yang lain bahwa kehidupan itu adalah dukacita, tetapi 
semacam dukacita yang sama sekali dapat dihindari. Orang biasa yang hidup 
didunia dirinya sering mendapatkan gangguan tentang berbagai hal. Itu 
adalah tidak benar bahwa ia selalu berada dalam keadaan dukacita, tetapi ia 
sering merasa cemas, dan ia selalu dapat diketahui dengan segera untuk 
masuk dalam dukacita atau kecemasan yang besar. Alasan untuk keadaan ini 
adalah karena ia selalu penuh dengan keinginan-keinginan rendah dari 
berbagai macam, sama sekali bukan jahat, hanya keinginan-keinginan akan 



berbagai hal yang rendah; oleh karena keinginan-keinginan rendah ini ia 
menjadi dibatasi dan terkurung. Ia terus menerus bekerja keras untuk 
mencapai sesuatu yang tidak ia punyai, dan ia penuh dengan segala macam 
kecemasan apakah ia bisa mendapatkan nya ;dan ketika ia sudah 
mendapatkannya, ia lebih khawatir lagi kalau-kalau ia menghilangkannya.Hal 
Ini begitu nyata tidak hanya pada uang tetapi juga pada kedudukan dan 
kekuasaan, pada kekayaan dan kemajuan sosial. 
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Semua keinginan ini menyebabkan gangguan yang terus menerus 
melalui berbagai cara. Gangguan itu tidak hanya berupa kecemasan individu 
dari seseorang yang mempunyai atau belum mempunyai beberapa obyek dari 
keinginan; kita juga harus mempertimbangkan semua bentuk iri hati dan 
kecemburuan serta sakit-hati yang disebabkan orang lain yang sedang 
mengejar obyek yang sama. 

Ada object lain dari keinginan yang kelihatannya yang lebih tinggi 
dibandingkan ini semua, namun juga bukan yang paling tinggi. Seberapa 
sering, sebagai contoh, seorang anak muda menginginkan kasih sayang dari 
seseorang yang tidak bisa memberikan nya !,Dari keinginan seperti itu sering 
kali mendatangkan banyak kesedihan, kecemburuan dan banyak perasaan 
sakit-hati yang lain. Anda akan berkata bahwa keinginan seperti itu adalah 
wajar ;itu benar, dan menerima kasih sayang adalah suatu sumber yang 
besar dari kebahagiaan. Namun jika kasih-sayang itu tidak diterima, 
seseorang perlu mempunyai kekuatan untuk menerima keadaan tersebut, 
dan tidak membiarkan segala kesedihan yang disebabkan oleh keinginan yang 
tak terpuaskan itu. Ketika kita berkata bahwa suatu hal adalah wajar, kita 
maksudkan adalah apa yang diharapkan dari rata2 orang. Tetapi seorang 
siswa okultisme harus mencoba untuk sedikit banyaknya berada di atas 
tingkat rata2 manusia-jika tidak bagaimana mungkin ia dapat membantu umat 
manusia? Kita harus naik di atas tingkatan rata2 itu agar kita mampu untuk 
memberikan bantuan. Kita harus mengarahkan perasaan bukan pada keadaan 
yang natural (di dalam pengertian dari rata2), tetapi pada keadaan 
supernatural. 

Seorang clairvoyant akan siap membeberkan kebenaran dari 
pengajaran Buddha yang besar ini. Bahwa hidup secara keseluruhan adalah 
dukacita ;karena jika ia melihat pada tubuh-tubuh astral dan mental dari 
orang2 yang ia temui,ia akn melihat bahwa mereka dipenuhi dengan suatu 
pusaran kecil yang sangat banyak yang semuanya berputar dengan cepat, 
menggambarkan segala macam perhatian2 kecil yang aneh, kecemasan2 
kecil, gangguan-gangguan kecil, pikiran tentang suatu hal atau yang lainnya. 
Semua ini menyebabkan gangguan dan pederitaan, dan apa yang paling 
diperlukan dari semuanya untuk kemajuan adalah ketenangan. Satu-satunya 
cara untuk mendapatkan damai adalah dengan membebaskan dari mereka 
semuanya, dan bahwa membawa kita akan hal itu kepada kita pada 
Kebenaran Mulia yang kedua /'Penyebab dari Penderitaan" 

Kita telah melihat bahwa Penyebab dari penderitaan adalah selalu 
keinginan. Jika seorang manusia tidak mempunyai keinginan-keinginan, jika ia 
tidak mengejar kedudujan atau kuasa atau kekayaan lalu ia akan 
mendapatkan ketenangan apakah kekayaan atau kedudukan datang atau 
pergi. Ia tetap tenang dan tenang karena ia tidak mempedulikannya.Sebagai 
seorang Manusia,ia tentu saja menginginkan hal ini atau itu, tetapi harus 



selalu secukupnya dan dengan halus, sehingga ia tidak membiarkan dirinya 
untuk diganggu. Kita mengetahui, sebagai contoh, seberapa sering orang-
orang menyerah kepada kesedihan ketika mereka kehilangan, mereka yang 
dicintai oleh kematian. Tetapi jika kasih sayang mereka berada pada tingkat 
yang lebih tinggi, jika mereka mencintai teman mereka dan bukan mencintai 
tubuhnya , di sana tidak terdapat perasaan terpisah, dan karena itu tidak 
kesedihan. Jika mereka dipenuhi dengan keinginan untuk kontak jasmani 
dengan teman tersebut di sarana fisik, lalu dengan segera keinginan tersebut 
akan menyebabkan penderitaan. Tetapi jika mereka mengesampingkan 
keinginan tersebut dan hidup dengan komunitas dari kehidupan yang lebih 
luhur,penderitaan akan lenyap. 
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Kadang-kadang orang merasa sedih ketika usia tua menghampiri 
mereka , ketika mereka mendapati tubuh mereka tidak kuat lagi seperti 
dulu.Mereka menginginkan kekuatan dan kemampuan seperti yang dulu 
mereka pernah punyai.adalah hal yang bijaksana bagi mereka untuk 
menindas keinginan tersebut, untuk menyadari bahwa tubuh mereka sudah 
bekerja dengan baik, dan jika mereka tidak bisa lagi melakukan sesuatu 
sepertyi dahulu, mereka perlu melakukannya dengan lemah-lembut dan 
damai apa yang mereka dapat lakukan, tetapi bukan mencemaskan dirinya 
sendiri atas perubahan itu. Segera mereka akan memiliki tubuh-tubuh baru 
;dan cara untuk memastikan suatu tubuh baru yang baik adalah dengan 
membuat penggunaan yang sedemikian rupa seperti yang mereka bisa pada 
tubuh lamanya , tetapi setidak-tidaknya harus bersifat damai dan tenang serta 
tak terusik. Satu-satunya cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan 

melupakan diri sendiri, untuk membiarkan semua keinginan yang egois 
berhenti, dan memenuhi pikirannya untuk membantu yang lain sejauh 
kemampuan yang ia punyai. 

Penghentian dari Penderitaan. 

Kita telah melihat bagaimana penderitaan berhenti dan bagaimana 
ketenangan harus dicapai ;itu adalah dengan selalu memelihara pikiran pada 
berbagai hal yang luhur. Kita yang masih hidup didunia ini, secara puitis 
digambarkan sebagai bintang kesedihan-sesungguhnya untuk begitu banyak, 
mungkin bagi kebanyakan orang, walaupun hal itu mungkin tidak begitu 
;namun kita dapat hidup bersamanya dengan gembira jika kita tidak terikat 
dengan kesedihan itu oleh keinginan. Kita di dalamnya, tetapi kita tidak harus 
menjadi bagian dari penderitaan tersebut- sedikitnya tidak sampai sedemikian 
rupa dengan membiarkannya sehingga menyebabkan kecemasan dan 
kesusahan serta penderitaan. 

Niscaya tugas kita adalah untuk membantu yang lain di dalam 
penderitan2 dan kesusahan2 dan kecemasan-kecemasan mereka;tetapi 
untuk melakukan hal itu dengan efektif kita harus tidak mempunyai satupun 
perasaan2 tersebut dari diri kita sendiri; kita harus membiarkan gangguan2 
itu yang memungkinkan gangguan2 tersebut lolos dengan perlahan2 melewati 
kita, meninggalkan kita dengan tenang dan menyenangkan. Jika kita 
menerima hal ini secara filosofi kita akan mendapati bahwa bagi kita 
pebderitaan itu hampir sama sekali berhenti. Mungkin ada beberapa orang 
yang berpendapat bahwa sikap seperti itu tidak dapat dicapai. Hal itu tidaklah 



demikian, karena jika begitu Lord Buddha pasti tidak akan pernah 
menentukan nya bagi kita. Kita semua bisa menjangkau nya, dan kita harus 
melakukannya, karena bila kita sudah mencapai nya kita benar-benar dapat 
secara efektif membantu saudara2 kita manusia. 

Jalan menuju penghentian dari penderitaan. 
Hal Ini diberikan kepada kita dalam kitab yang disebut Delapan tahap menuju 
jalan mulia-salah satu dari pentabelan-pentabelan atau kategori-kategori 
yang luar biasa dari Lord Buddha, ini merupakan suatu statemen sangat 
indah, karena dapat diterima pada semua tingkat. Orang2 di dalam dunia ini, 
bahkan orang yang tak berpendidikan, dapat mengambilnya dalam aspek 
yang paling rendah darinya dan menemukan jalan kepada kedamaian dan 
kenyamanan melalui nya. Namun juga ahli filsafat yang paling tinggi bisa juga 
mengambilnya dan menginterpretasikan nya pada tingkatan mereka dan 
belajar sangat banyak dari kitab tersebut. 

Tahap Pertama dari jalan ini adalah kepercayaan benar. Sebagian orang 
menolak untuk kwalifikasi tersebut, karena mereka berkata bahwa itu 
menuntun mereka kepada sesuatu wujud dari keyakinan yang membuta. Ini 
sama sekali bukan kepercayaan seperti itu yang diperlukan ;hal ini sebagai 
suatu permintaan akan suatu jumlah pengetahuan tertentu yang menyangkut 
faktor-faktor penguasaan dalam kehidupan. 
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Hal itu menuntut kita agar memahami suatu bagian kecil dari Rencana 
Ketuhanan sejauh itu diberlakukan bagi kita, dan jika kita tidak bisa 
melihatnya untuk diri kita sendiri,hal itu harus kita terima,sebagaimana selalu 
kita hadapi. Fakta-fakta tertentu yang luas selalu dihadapi orang dalam 
beberapa wujud atau yang lain. Mereka dijelaskan bahkan kepada suku-suku 
liar oleh spiritualis mereka, dan bagi sebagian umat manusia oleh berbagai 
guru agama dan di dalam bermacam-macam Kitab Suci. Itu sangat benar 
bahwa Kitab Suci dan agama-agama adalah berbeda, tetapi poin di mana 
mereka semua setuju harus diterima oleh seorang manusia sebelum ia dapat 
hidup dengan gembira. 

Suatu fakta dari hal ini adalah Hukum yang kekal dari Sebab Dan 
Akibat. Jika seorang manusia hidup dibawah kondisi khayalan bahwa ia dapat 
melakukan semua yang ia sukai, dan akibat dari tindakan-tindakan nya tidak 
akan pernah mempengaruhi dirinya, ia hampir pasti akan mendapati bahwa 
sebagian dari tindakan2nya ini pada akhirnya akan membawa dia dalam 
ketidak bahagiaan dan penderitaan. Jika, lagi; ia tidak memahami bahwa 
obyek dari hidup nya adalah kemajuan, bahwa Keinginan Allah bagi dia 
adalah untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebuh mulia 
dibandingkan sekarang, kemudian ia juga akan membawa ketidak bahagiaan 
dan penderitaan atas dirinya karena keinginannya adalah untuk hidup pada 

bagian yang lebih rendah saja dari hidupnya, dan bagian yang rendah dari 
kehidupanpada akhirnya tidak akan pernah membuat puas bagian dalam jiwa) 
manusia. Dengan demikian ia harus sedikitnya mengetahui sesuatu mengenai 
hukum alam yang besar ini, dan jika ia belum mengetahuinya akan baik baik 
bagi dirinya untuk mempercayai hukum alam itu. Di kemudian waktu, dan 
pada suatu tingkat yang lebih tinggi,sebelum inisiasi kedua dicapai,kita telah 
diberitahu bahwa kita harus membinasakan semua keraguan tersebut. 



Ketika Lord Buddha ditanyakan mengenai hal ini apakah berarti bahwa 
kita harus menerima beberapa bentuk dari kepercayaan dengan membuta. Ia 
menjawab: "tidak, tetapi anda harus mengetahui untuk diri anda tiga hal 
besar- bahwa hanya melalui jalan dari kesucian dan kehidupan yang baik 
seseorang pada akhirnya dapat mencapai kesempurnaan ;bahwa untuk 
mencapai nya, ia harus melalui banyak kehidupan, secara berangsur-angsur 
meningkat lebih tinggi dan semakin tinggi ;dan itu adalah suatu Hukum dari 
Keadilan Kekal dimana semua hal ini bekerja." Pada tahapan ini orang itu 
harus melenyapkan semua keraguan, dan harus secara menyeluruh dan 
berkeyakinan akan berbagai hal ini ;tetapi bagi orang didunia adalah baik 
bahwa ia perlu sedikit-banyaknya meyakininya, karena jika ia tidak 
mempunyaisuatu pemandu dalam hidup sehingga tidak bisa mendapatkan 
kemajuan lebih lanjut. 

Langkah kedua dari Delapan langkah Mulia adalah Pikiran Benar. 
Sekarang, Pemikiran benar berarti dua hal yang terpisah. Yang pertama 
bahwa kita perlu memikirkan kebenaran dan bukan tentang berbagai hal yang 
salah.Dilatar belakang pikiran kita harus selalu memikirkan hal2 yang luhur 
dan indah, atau sebaliknya pikiran itu dipenuhi dengan pemikiran yang umum 
tentangberbagai hal sehari-hari. Jangan biarkan ada kekeliruan di sini ; dari 
apapun juga yang sedang kita lakukan, harus diselesaikan secara menyeluruh 
dan dengan tekun, dan dengan konsentrasi pikiran yang bagaimanapun juga 
adalah diperlukan untuk kesempurnaan. 

Tetapi kebanyakan orang,bahkan ketika pekerjaan mereka telah 
selesai,atau ketika sedang istirahat,Pikiranya masih berseliweran mengenai 
hal2 yang tidak penting dan yang secara perbandingan adalah pikiran2 yang 
kurang mulia. 
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Mereka yang mempersembahkan dirinya kepada Master selalu memenuhi 
latar belakang dari pikirannya dengan pikiran dari Master tersebut. 

sehingga ketika sedang beristirahat sebentar daritindakan duniawi, 
dengan segera pikiran dari Master memnuhinya.Dan segera seorang muryid 
akan berpikir:"Apa yang aku bisa lakukan agar kehidupanku seperti Master? 
bagaimana aku memperbaiki diriku sehingga dapat menunjukan keindahan 
dari Master kepada orang2 disekelilingku? apa yang aku bisa dari pekejaan 
Master untuk menolong orang lain?".Salah satu dari berbagai hal ini adalah 
merupakan pikiran yang membantu dan yang simpatik 

Ingat, juga, bahwa Pikiran benar harus terpusat dan bukan tersebar 
;pikiran yang terpusat untuk sesaat disatu hal dan kemudian segera 
melayang kepada hal lain adalah sia-sia, dan tidak akan menolong kita sama 
sekali untuk belajar mengatur pemikiran kita. Pikiran benar didalamnya harus 
tidak pernah mempunyai sentuhan paling yang kecilpun dari suatu kejahatan 
;harus tidak ada keragu2an apa pun tentangnya. Ada banyak orang yang 
tidak dengan sengaja berpikir tentang sesuatu yang mengerikan atau tidak 
murni, namun mereka akan membinasakan pemikiran tak baik yang 
mendekati nya-bukan kejahatan tertentu,tetapi suatu keragu-raguan kecil. Di 
Dalam Pikiran yang benar harus tidak ada hal yang seperti ;di mana saja jika 
kelihatannya ada sesuatu yang mencurigakan atau semacamnya, itu harus 
dicegah. Kita harus cukup yakin bahwa pemikiran kita hanyalah yang ramah 
dan baik. 



Ada maksudlain Pikiran benar, dan yang benar dipikirkan adalah bahwa 
kita perlu berpikir tentang kebenaran saja. Betapa sering kali kita berpikir 
tidak benar dan keliru tentang orang-orang hanya karena prasangka atau 
ketidak-tahuan. Kita berpendapat bahwa orang itu adalah tidak baik, dan, oleh 
karena itu, semua yang ia kerjakan pestilah kejahatan. Kita menujukan 
alasan-alasan kepada nya yang mutlak tanpa dasar, dan dalam 
pelaksanaannya kita sedang berpikir tidak benar tentang dia, dan oleh karena 
itu pemikiran kita bukanlah Pikiran Benar. Semua orang, jika belum mencapai 
tahapan Adepts, mereka mempunyai sesuatu dari hal yang tidak baik seperti 

juga mempunyai sesuatu dari hal yang baik ;tetapi paling disayangkan itu 
adalah merupakan kebiasaan kita untuk memfokuskan semua perhatian kita 
pada hal2 yang tidak baik, dan melupakan segalanya tentang yang baik dan 
tidak pernah untuk mencari nya sama sekali. Oleh karena itu pikiran kita 
tentang orang-orang ini bukanlah Pikiran Benar, tidak hanya karena itu adalah 
tak mengenal kasih, tetapi karena itu adalah tidak benar;. Kita hanya melihat 
dari dari sisi orang itu dan mengabaikan sisi yang lain. Lebih lanjut, dengan 
perhatian kita pada hal yang tidak baik pada orang tersebut bukannya 
menjadi baik,tetapi kita semakin memperkuat dan mendorong hal yang tidak 
baik itu ;sedangkan Sebenarnya dengan Pikiran Benar, kita mungkin 
memberikan dorongan demikian juga demi sisi yang baik dari sifat orang itu. 

Langkah yang berikutnya adalah Berkata Benar ;dan lagi; kembali kita 
menemukan dua divisi yang sama. Pertama, kita perlu selalu berbicara 
berbagai hal yang baik. Bukanlah urusan kita untuk berbicara tentang 
perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Dalam banyak 
kasuskisah-kisah tentang orang lain yang sampai kepada kita adalahtidak 
benar, dengan demikian jika kita mengulangi kisah2 tersebut,kata-kata kita 
juga adalah tidak benar. 
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dan kita sedang merugikan diri kita sendiri seperti juga dengan siapa 
kita berbicara. Dan bahkan jika kisah itu adalah benar masih bersalah untuk 
mengulangi nya, karena kita telah melakukan hai yang tidak baik kepada 
orang dengan mengatakan berulangkah bahwa ia sudah melakukan 
kekeliruan;hal yang paling ramah yang dapat lita lakukan adalah untuk tidak 
mengatakan apapun tentang hal itu. Kita perlu melakukan itu dengan naluri 
jika kesalahan itu dilakukan oleh seorang suami, putra, atau saudara ;kita 
seharusnya merasa bersalah untuk mengembar-gemborkan kelakuan yang 
tidak baik dari seseorang yang kita cintai kepada orang banyak yang tidak 
akan mengetahui jika tidak mendengarnya. Meski jika disana ada suatu 
kebenaran yang menyeluruh di dalam pengakuan dari persaudaraan universal 
kita, kita perlu menyadari bahwa kita tidak mempunyai hak untuk 
mengedarkan kejahatan tentang orang2 tersebut, bahwa kita perlu berbicara 

dengan hormat kepada orang lain seperti kita mnginginkan mereka untuk 
berbicara dengan hormat kepada kita. Namun sekali lagi; kita harus ingat 
bahwa banyak orang yang berbicara dengan tidak benar karena mereka 
membiarkan diri mereka untuk masuk kedalam pernyataan yang dibesar2kan 
dan tidak tepat. Mereka membuat berbagai hal kecil menjadi kisah-kisah yang 
mahabesar;pastilah hal itu bukan merupakan cara berbicara Benar. 



Kembali, berbicara haruslah dengan ramah ;dan itu harus terarah dan 
kuat, bukan dengan pandir. Suatu bagian yang besar dari dunia berada di 
bawah khayalan yang harus dibuat dengan percakapan ;bahwa hal yang ganjil 
atau tidak sopan untuk tidak terus menerus menjadi bahan percakapan. 
Tampaknya adalah bahwa ketika seseorang bertemu dengan seorang teman 
haruslah berbicara panjang-lebar sepanjang waktu, jika tidak teman itu akan 
merasa disepelekan. Ingat ketika Kristus berada dibumi Ia membuat suatu 
pernyataan yang sangat tegasbahwa untuk setiap kata kosong yang seorang 
manusia katakan ia akan diperhitungkan dialam selanjutnya. 

Kata yang kosong adalah sangat sering berupa suatu kata yang nakal 
;dan kata lain yang tidak jauh daripada itu, bahkan kata-kata kosong yang 
tidak jahat akan memboroskan waktu ;jika kita harus berbicara, sedikitnya 
kita mungkin harus mengatakan sesuatu yang membantu dan bermanfaat. 
Sebagian orang dengan gagasan yang nampaknya cerdas, menyimpan 
sebagian dari suatu arus senda gurau atau pembicaraan yang mencemohkan. 
Perkataan itu selalu merupakan letupan sesuatu dari yang sudah dikatakan 
orang lain. Perkataan itu selalu sedang mempertunjukkan segalanya tentang 
suatu aspek yang menggelikan atau menghibur . Pasti semuanya datang 
dengan judul kata-kata yang kosong, dan bukanlah suatu keraguan lagi 
bahwa kita perlu berlatih secara serius mengenai kepedulian dari hal 
Berbicara Benar ini. 

Langkah berikutnya adalah Perbuatan Benar. Kita akan melihat dengan 
segera bagaimana ketiga langkah-langkah ini saling mengikuti satu dengan 
yang lainnya. Jika kita selalu berpikir mengenai berbagai hal yang baik, kita 
pasti tidak akan berbicara tentang berbagai hal yang jahat, karena kita 
berbicara apa yang ada didalam pikiran kita; dan jika pikiran dan cara 
berbicara kita baik, maka tindakan yang mengikutinya juga adalah baik. 
Tindakan harus tangkas namun juga dipertimbangkan dengan baik. Kita 
semua mengetahui sebagian orang yang, ketika muncul keadaan darurat, 

kelihatannya menjadi tanpa pengharapan ;mereka bingung dan tidak 
mengetahui harus berbuat apa, dan mereka mengikuti mereka yang 
mempunyai pemikiran yang lebih baik. Yang lain tenggelam dalam beberapa 
tindakan gegabah yang tanpa dipikirkan sama sekali. Belajar untuk berpikir 
dengan cepat tanggap dan tindakan yang spontan, namun juga selalu dengan 
pertimbangan. 
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Di atas semuanya, tindakan haruslah selalu yang d tak egois ;jangan 
pernah membiarkan untuk digerakkan oleh pertimbangan-pertimbangan 
pribadi.Adalah meryupakan hal yang sangat sulit bagi kebanyakan orang; 
namun juga hal ini merupakan suatu tenaga yang harus dipunyai. Kita yang 
mencoba untuk hidup bagi Master mempunyai banyak peluang di dalam 
pekerjaan kitauntuk menempatkan gagasan ke dalam praktek. Kita semua 
harus berpikir bahwa apa terbaik bagi pekerjaan dan apa yang kita dapat 
lakukan untuk membantu yang lain, dan kita sama sekali harus 
mengesampingkan setiap pertimbangan-pertimbangan pribadi. Kita harus 
tidak berpikir bagian mana dalam pekerjaan yang aku suka , tetapi harus 
mencoba untuk melakukan yang terbaik yang mungkin kita lakukan dalam 
bagian yang ditugaskan kepada kita. 

Pada waktu sekarang hanya beberapa orang yang hidup dari diri 



mereka sendiri, seperti para biarawan atau pertapa-pertapa yang biasa 
lakukan. Kita hidup di antaranya, sehingga apapun juga yang kita pikiran atau 
katakan akan mempengaruhi sekali orang-orang banyak. Kita perlu selalu 
ingat bahwa pemikiran kita, cara bicara kita dan tindakan kita tidak hanya 
berupa kualitas, tetapi kekuatan2 yang diberikan kepada kita untuk 
dipergunakan, untuk pemakaian yang secara langsung menjadi tanggung 

jawab kita. Semua dimaksudkan untuk dipergunakan bagi pelayanan, dan 
untuk menggunakan mereka jika tidak akan gagal dalam tugas kita. 

Kita sekarang telah sampai pada tahapan kelima-Penghidupan yang 
Benar-yang adalah suatu hal yang benar2 menyentuh sebagian besar dari 
kita. Penghidupan Benar adalah yang tidak menyebabkan bahaya/kejahatan 
kepada setiap makhluk hidup. Kita segera mengetahui hal seperti itu dalam 
perdagangan(mata-pencarian) seperti menjadi seorang penjagal atau 
seorang nelayan; tetapi perintah tersebut menjangkau lebih banyak 
dibandingkan hal seperti itu. Kita semestinya tidak memperoleh mata 
pencarian kita yang mencelakai setiap makhluk, dan oleh karena itu kita 
ketahui dengan seketika bahwa penjualan alkohol bukanlah suatu 
Penghidupan Benar. Penjual alkohol tidak perlu membunuh orang-orang, 
tetapi ia tak perlu dipertanyakan lagi adalah sedang melakukan perbuatan 
yang bisa merugikan orang lain. 

Gagasan lebih lanjut. Ambil kasus dari seorang pedagang yang selama 
perdagangan nya adalah tak jujur, itu adalah bukan Penghidupan yang Benar, 
karena perdagangannya tak jujur dan sedang menipu orang-orang. Jika 
seorang pedagang melakukannya secara wajar, membeli dalam partai 
besar/grosiran dan menjualnya secara eceran dengan suatu keuntungan yang 
layak, adalah suatu Penghidupan yang Benar ;tetapi pada saat ia mulai 
menyesatkan orang-orang dan menjual suatu barang yang jelek sebagai 
sesuatu yang baik, ia sedang menipu mereka. Suatu Penghidupan Benar bisa 
menjadi suatu makna yang salah, jika itu diperlakukan di suatu jalan yang 
salah. Kita harus jujur dengan orang-orang sebagaimana kita ingin mereka 
berlaku jujur pula dengan kita. Jika seseorang adalah merupakan pedagang di 
suatu barang kelas tertentu , ia mempunyai pengetahuan khusus bagi 
barang-barang itu. pelanggan mempercayai dirinya dalam tangan pedagang, 
karena dia sendiri tidak mempunyai pengetahuan khusus akan barang itu. 
Ketika anda mempercayai seorang dokter atau seorang pengacara, anda 
mengharapkan untuk diperlakukan secara jujur/adil. Dan itu adalah persis di 
dalam cara yang sama ketika pelanggan datang kepada seorang pedagang, 
dan oleh karena itu seorang pedagang harus jujur dengan pelanggan nya 
seperti ketika seorang pengacara atau dokter bersama klien atau pasien nya . 
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. Ketika seseorang mempercayai anda dengan cara tersebut, ia menaruh 
hormat kepada anda untuk melakukan yang terbaik bagi dia. Anda berhak untuk 
membuat suatu keuntungan yang layak atas tawaran mu, tetapi anda harus pula 
memperhatikan tugas anda. 

. Langkah yang keenam adalah Daya-upaya Benar atau Usaha yang Benardan 
ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita harus tidak mengisinya untuk 
ha!2 negatif. Apa yang diinginkan dari kita tidak hanya tidak berbuat kejahatan, 
tetapi hal yang melakukan hal2 yang baik. Ketika Lord Buddha membuat 
statemen pendek yang luar biasa dari doktrin Nya di dalam suatu sajak/ayat, Ia 



mulai dengan mengatakan : "Berhenti untuk melakukan kejahatan," tetapi baris 
yang berikutnya berkata : "Belajarlah untuk berbuat baik." Tidaklah cukup hanya 
untuk baik dengan pasif . Ada begitu banyak yang orang-orang baik namun 
tidak mencapai apa pun. 

Setiap orang mempunyai suatu jumlah kekuatan yang tertentu , tidak hanya 
secara fisik, tetapi juga mental. Ketika kita suatu hari mempunyai pekerjaan , 
kita mengetahui bahwa kita harus mencadangkan kekuatan kita, dan, oleh 
karena itu, sebelum kita memulainya, kita tidak akan melakukan hal lain yang 
membuang energi kita ,sehingga pekerjaan hari itu tidak bisa diselesaikan 
dengan baik . Dengan cara yang sama kita mempunyai suatu jumlah kekuatan 
pikiran dan keinginan yang tertentu , dan kita hanya dapat melaksanakan suatu 
jumlah tertentu dari pekerjaan pada tahapan itu ; oleh karena itu kita harus 
berhati-hati bagaimana kita mengunakan tenaga tersebut.Karena juga terdapat 
tenaga2 lain . Setiap orang mempunyai suatu jumlah pengaruh yang tertentu 
diantara para teman dan relasi2-nya. Bahwa pengaruh itu adalah kekuatan, dan 
kita bertanggung jawab dalam menggunakan kekuatan tersebut agar 
dipergunakan dengan baik. 

Semua tentang kita adalah anak-anak, relasi2, karyawan, para pelayan, dan 
diatas semua ini kita mempunyai suatu jumlah pengaruh yang tertentu , 
sedikitnya dengan pengalaman;kita harus saksama apa yang akan kita kerjakan 
dan katakan, karena yang lain akan meniru kita. Usaha Benar berarti melakukan 
pekerjaan yang bermanfaat dan tidak memboroskan dengan usaha yang tidak 
berguna. Ada banyak dari berbagai hal yang bisa dilakukan, tetapi beberapa di 
antara usaha itu ada yang bersifat segera dan lebih penting dibandingkan yang 
lainnya. Kita harus mengawasi dan melihat yang mana usaha kita paling 
membawa manfaat. Adalah tidak baik jika semua dilakukan pada sat yang 
sama;adalah lebih bijaksana bila pekerjaan tersebut dibagi di antara kita, 
sehingga mungkin saja dapat diselesaikan dengan sempurna dan tidak 
membiarkan suatu kondisi yang berat sebelah. Di dalam hal ini semua kita harus 
menggunakan nalar dan akal-sehat kita. 

. Memori Benar atau ingatan Benar adalah langkah yang ketujuhdan ini 
mempunyai arti tentang berbagai hal. Memory Benar dimana perkataan Lord 
Buddha telah sering diambil oleh para pengikut Nya yang bermakna memori dari 
inkarnasi yang lampau, dimana Dia Sendiri menguasainya secara penuh. Dalam 
sebuah dari kisah-kisah Jataka, seseorang menjelekkan Dia .Ia menatap ke para 
murid Nya dan berkata : "Aku sudah menghina orang ini di suatu kehidupan 
yang sebelumnya, dan oleh karena itu ia menjelekkan aku sekarang; Aku tidak 
mempunyai hak untuk memarahi nya." Tidak diragukan lagi jika kita ingat segala 
sesuatu yang telah terjadi kepada kita sebelumnya,, kita bisa mengatur hidup 
kita kini lebih baik daripada yang biasa kita kerjakan. Kebanyakan dari kita, 
bagaimanapun, tidak mempunyai kekuatan untuk mengingat akan kehidupan 
kita dimasa lampau, 
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tetapi kita tidak harus berpikir bahwa pengajaran seperti Memory Benar tidak 
berlaku bagi kita. Pertama dari semua ini berarti merenungkan diri sendiri . itu 
berarti bahwa kita harus ingat sepanjang waktu siapa kita sebenarnya,apa 
pekerjaan kita,apa tugas kita,dan apa yang harus kita lakukan bagi Master. 

. Kemudian Memory Benar berarti latihan dari suatu pilihan yang layak dari 
apa yang kita akan ingat: Bagi kita semua di dalam kehidupan kita ada berbagai 
hal yang menyenangkan, dan juga ada berbagai hal yang tidak mengenakan. 



Orang yang bijaksana akan berhati-hati .Mengingat berbagai hal yang baik, dan 
ia akan membiarkan kejahatan mati. Umpamakan seseorang datang dan 
berbicara dengan kasar kepada kita;seorang yang bodoh akan mengingatnya 

selama berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bahkan bertahun2, dan akan 
melanjutkan untuk berkata ini dan itu bahwa seseorang telah kasar kepada nya. 
Itu akan menyebabkan kemarahan didalam pikiran nya. Tetapi apa untungnya 
bagi dia ?sungguh, tidak ada sama sekali;hal itu hanya akan mengganggu dia 
dan akan timbul, di dalam pikiran nya suatu pemikiran jahat. Bahwa hal itu pasti 
bukanlah Memory Benar. Kita perlu bisa melupakan dan memaafkan, soal itu 
,juga suatu hal jahat yang dilaksanakan kepada kita; kita hanya perlu selalu 
mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan orang-orang bagi kita, 
karena hal tersebut akan mengisi pikiran kita dengan kasih dan rasa terima 
kasih. Lagi; kita semua sudah banyak berbuat kesalahan ;adalah baik bahwa 
kita perlu mengingat hal itu bukan untuk mengulanginya;tetapi dengan cara 
lainnya,yaitu untuk merenungkan kesalahan2 itu, untuk selalu mengisi pikiran 
kita dengan penyesalan dan kesedihan yang disebabkan oleh kesalahan2 
tersebut,itu bukanlah Memory Benar. 

. Langkah terakhir itu disebut Meditasi Benar, atau Konsentrasi Benar. Hal ini 
tidak hanya menunjukan kepada meditasi yang telah diatur, yang kita 
laksanakan sebagai bagian dari disiplin kita, tetapi juga berarti bahwa kita perlu 

berkonsentrasi pada obyek yang bermanfaat dan yang membantu . Di dalam 
kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu bisa untuk bermeditasi, karena pekerjaan 
sehari-hari yang harus kita lakukan;namun juga aku tidak yakin dengan suatu 
statemen seperti itu, dibuat tanpa reservasi. Adalah sama sekali benar,kesadaran 
Kita tidak bisa selalu menjauh dari sarana fisik kepada tingkat yang lebih tinggi 
;walaupun demikian adalah mungkin untuk menjalani kehidupan dengan 
perasaan dari meditasi ini-dimana berbagai hal yang luhur selalu hadir di latar 
belakang dari pikiran kita itu, seperti yang aku katakan ketika membicarakan 
Pikiran Benar,pikiran Benar itu dengan seketika mendapat tempat dalam pikiran 
kita. Hidup kita akan benar-benar menjadi suatu kehidupan dari meditasi yang 
terus menerus atas objek paling tinggi dan termulia ,yang kadang-kadang disela 
oleh keperluan meletakkan pikiran kitadalam praktek kehidupan sehari-hari. 

Dari Kebiasaan berpikir seperti itu akan mempengaruhi kita di dalam lebih 
banyak jalan dibandingkan jika kita melihat pada pandangan pertama. Suka 
selalu menarik suka ;dua orang yang mengadopsi garis pikiran seperti itu akan 
segera tertarik bersama, akan ada rasa ketertarikan satu dengan yang lainnya 
;dengan demikian mungkin demikian juga pada waktunya suatu inti dari mereka 
yang terbiasa berpikiran atas hal yang lebih tinggi akan dikumpulkan bersamasama. 
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dan secara berangsur-angsur akan berkembang, barangkali ke dalam suatu 
perkumpulan Theosofi;bagaimanapun mereka akan tertarik bersama,pikiran 
mereka akan bereaksi satu dengan yang lainnya,sehingga dengan cara demikian 
masing2 akan terbantu pengembangannya dari yang lain. 

Kembali, kemana saja kita pergi kita dikelilingi oleh penghuni yang tak 
kelihatan, Para malaikat, roh alam, dan orang-orang yang sudah diluar tubuhtubuh 
fisik mereka . Kondisi dari konsentrasi Benar akan menarik kepada kita 
semua yang terbaik dari berbagai mahluk, sehingga kemana saja kita pergi kita 
akan dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh kudus dan baik.Ini adalah pengajaran 
dari Lord Buddha ketika Ia menguraikanNya dalam khotbah pertamaNya;atas 



dasar pengajaran ini maka kerajaan dari kebenaran dunia luas dibentuk,akarsa, 
ditemukan, Royal Chariot-wheels dimana Ia jalankan untuk pertama kalinya pada 
festival Ashadha beberapa abad yang lalu;di masa depan yang jauh,akan datang 
waktu bagi kedatangan dari Buddha yang lain, dan Bodhisattva yang sekarang 
akan mengambil inkarnasi final itu untuk langkah besar yang akan dicapainya. 

Ia akan berkhotbah tentang Hukum Ulahi kepada dunia dalam bentuk yang 
mungkin kelihatannya telah disesuaikan untuk zaman itu. Ia adalah, karena 
zaman, dan kemudian dalam Balai TinggiNya akan diikuti oleh Master Kuthumi, 
yang sudah mentransfer dirinya sendiri kepada Ray yang kedua untuk 
mengambil tanggung jawab sebagai Bodhisattva masa depan dari Ray Yang 
Keenam 
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Kekuasan didalam diagram Segitiga 

Dunia kita diatur oleh suatu Spiritual Kina seorang Lord dari Api (Lord of Flame),�  
yang dahulu kala datang dari Venus. Ia dipanggil oleh umat Hindu: 
Sanat Kumara,. kata yang terakhir menladi sebutan, berarti Pangeran atau Penguasa. 
Ia sering dinyatakan sebagai Inisiator yang Tunggal, Dia tanpa yang 
Kedua, Muda Abadi dari enam belas musim panas; dan kadang-kadang Ia 
disebut Lord of the World. Ia adalah Pengyasa Tertinggi: di dalam tangan Nya 
dan di dalam aura nyata Nva berada keseluruhan planet Nya. Ia mewakili Logos, 
sejauh dunia ini terkait, dan mengarahkan keseluruhan dari evolusinya tidak �
hanya dari umat manusia saia, tetapi juga evolusi para Devaf roh-roh alam, dan 
semua makhluk lain yang terhubungkan dengan bumi. Ia adalah, tentu saja, 
sama sekali terpisah; jelas dari Wujud yang besar yang disebut Roh dari Bumi, 
yang menggunakan dunia kita sebagai suatu tubuh fisik. 
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Perwujudan dari Kemauan-Illahi diplanet ini, dan kekuatan, keberanian, 
keputusan, ketekunan dan semua karakteristik yang serupa, ketika mereka 
menunjukkan diri mereka didunia ini didalam kehidupan dari seorang manusia, 
adalah pemantulan dari Nva. kesadaran Nya menjangkau keseluruhan alam 
sehingga bisa memahami dengan segera semua kehidupan di bola bumi kita. Di 
Dalam tangan-tangan Nya berada kuasa-kuasa dari siklus kehancuran , karena Ia 
memegang Fohat (Cahaya Logos) dalam wujud-wujud yang lebih tinggi nva dan 
dapat berhadapan secara langsung dengan kekuatan kosmos di luar mata rantai 
kita. 

Pekerjaan Nya adalah mungkin biasanya dihubungkan dengan umat 
manusia en masse (dalam suatu kelompok) dibandingkan secara individu, tetapi 
ketika Ia mempengaruhi setiap orang secara tunggal kita diberitahu bahwa 
melalui Atma, dan bukan melalui ego, bahwa pengaruh Nya dipusatkan 
padasuatu titik tertentu di dalam kemajuan dari seorang calon pada sang jalan, 
ia secara formal diperkenalkan Kepada Lord of the World (Tuhan Dunia), dan 
mereka yang sudah berjumpa denganNya bertatap muka, berbicara tentang 
penampilanNya seperti seorang yang muda tampan, mulia, terberkati di luar 
semua uraian, namun dengan suatu sikap dari keagungan yang mahatahu, yang 
Maha takterduga,yang menyampaikan perasaan seperti itu dari kuasa yang 
tanpa batasNya dimana sebagian orang sudah mendapati diri mereka tidak 



mampu untuk menatapNya. dan wajah2 mereka terselubungi dengan perasaan 
kagum. Jadi: Dengan demikian, sebagai contoh, yang dilakukan Founder kita 

yang besar, Madame Blavatsky berkata bahwa Orang yang telah mempunyai 
pengalaman seperti ini pasti tidak akan pernah dapat melupakannya, ataupun 
meragukannya sampai kapanpun; selalu sesudah itu meragukan itu, 
bagaimanapun mengerikannya dosa dan penderitaan di atas bumi mungkin, 
segala sesuatunya bagaimanapun juga bekerja bersama untuk menjadi baik 
pada akhirnya bagi semua. 

Dan umat manusia dengan mantap sedang dipandu ke arah tujuan yang 
terakhir. 
Selama masing-masing periode dunia, kita diberitahu,bahwa ada tiga Lord of 
the World, dan Pejabat sat ini dari Balai itu adalah Yang Ketiga. ,Ia berada 
dengan ketiga muridNya dalam satu oasis di dalam gurun Gobi ,yang 
disebuf'Shamballa", sering kali dikatakan sebagai Pulau Yang Kudus, sebagai 
peringatan pada waktu ketika gurun tersebut masih berupa dpulau di laut Asia 
Tengah. Empat dari para Adept yang terbesar itu sering disebut "The children of 
the Fire-Mist," karena evolusi Mereka berbeda dengan kita. Tubuh-tubuh 
mereka, meskipun dengan penampilan seorang manusia, dasarnya berbeda 
secara luas dari milik kita,sepertinya diasumsikan sebagai pakaian untuk 
kenyamanan dibandingkan sebagai tubuh-tubuh di dalam pengertian yang biasa, 
karena mereka bersifat tiruan dan partikel-partikelnya tidak berubah seperti 
halnya tubuh manusia."tubuh2" itu tidak memerlukan makanan, dan tetap 
tanpa berubah selama puluhan-ribu tahun. 

Ke tiga murid ini, yang berada pada Level Buddha, dan disebut Pratyeka 
atau Pachcheka Buddhas, "membantu Tuhan di dalam pekerjaan Nya, dan 
adalah Diri mereka sendiri ditakdirkan untuk menjadi tiga Lords of the World 
ketika umat manusia masih menduduki planet Mercury. Sekali dalam setiap tujuh 
tahun. The Lord of the World mengatur pada Shamballa suatu upacara yang 
besar sesuatu yang serupa dengan perayaan Wesak, tetapi dalam suatu skala 
keheningan yang jauh lebih agung dan dari suatu tipe yang berbeda, ketika 
semua Adepts dan bahkan beberapa Inisiasi di bawah tingkatan itu diundang. 
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dan me
mpunyai suatu peluang untuk datang kedalam sentuhan dengan 
Pemimpin Besar mereka. Pada waktu yang lain kadang-kadang Ia hanya 

berhapan dengan Pimpinan dari Balai Hierarchy, kecuali untuk pertimbangan 
khusus. Ia akan memanggil yang lain kepada Hadirat-Nya. 

Posisi yang diagungkan dari Spiritual King ini,kitasudah gambarkan dibuku" 
The Secret Doctrine", di sana dinyatakan bahwa ketika berbagai zaman telah 
lewat, langkah-langkah besar, yang sekarang kita kenal untuk memnadu ke 
arah kesempurnaan, akan tetap tak berubah sebagaimana posisi-posisi relatif 
mereka, meskipun demikian system secara keseluruhan adalah bergerak naik-ke 
atas, dan itu adalah pencapaian-pencapaian yang nyata, di dalam masa depan 
yang jauh akan ditandai dengan suatu langkah tertentu, akan menjadi kauh lebih 
penuh dibandingkan mereka di masa kini. Manusia Sempurna dari Round yang 
ketujuh dari mata-rantai kita, konon, "hanya sebuah pengalihan dari RootBase 
dari Hirarki mereka, yang Tertinggi Di Atas Bumi dan mata-rantai dunia kita. 
Yaitu; :Raja yang bahkan sekarang berada pada satu langkah di luar pokok 



dimana hanya berbagai zaman dari evolusi akan membawa Manusia Sempurna 
dari umat manusia kita-zaman yang harus melewati berjuta-juta tahun, 
membawa kita melalui dua setengah Round dari berbagai pengalaman . Makhluk 
yang menakjubkan ini datang, selama Periode ras Yang Ketiga, untuk 
bertanggung jawab pada evolusi bumi. Bahwa kedatangan dari Raja masa depan 
dunia itu adalah seperti yang digambarkan dibuku:" Man :Whence,How,and 
Whither". 

Lemurian Polar Star yang besar masih sempurna, dan Bulan-muda yang 
sangat besar masih meregang sepanjang equator,termasuk negeri Madagascar. 
Laut yang sekarang menjadi gurun Gobi masih menerjang "Rocky-barriers" dari 
lereng2 pegunungan Himalaya bagian utara, dan semua sedang dipersiapkan 
untuk saat yang paling dramatis di dalam sejarah dari Bumi-Kedatangan Lords of 
Flame. " Lords of the Moon dan Manu dari Root-Race yang ketiga telah 
melakukan semua yang dimungkinkan untuk membawa manusia sampai ke 
pokok-asalnya di mana benih dari pikiran bisa dipercepat, dan turunnya ego itu 
bisa dibuat. Semua orang yang terlambat telah didorong; tidak ada lagi di dalam 
tingkatan binatang mampu naik menjadi manusia. Pintu yang melawan terhadap 
imigran-imigran lebih lanjut ke dalam kerajaan manusia dari binatang itu hanya 
menutup ketika tidak lagi jumlah yang akan diserahkan, maupun akan mampu 
mencapai nya tanpa suatu pengulangan dorongan yang luar biasa yang hanya 
diberi sekali dalam suatu skema evolusi, pada titik tengah nya. 

Suatu peristiwa astrologi yang besar, ketika suatu susunan sangat khusus 
dari planet-planet terjadi dan kondisi magnetis dari Bumi adalah kemungkinan 
yang paling baik; terpilih sebagai waktu. Itu adalah sekitar enam setengah juta 

tahun yang lalu. tidak ada lagi sisa Yang tinggal untuk diselesaikan,hanya 
menyelamatkan apa yang Mereka dapat lakukan." Lalu, dengan raungan yang 
perkasa dari turunnya kemuliaan yang tidak terbatas, dikelilingi oleh masa dari 
api yang menyala yang memenuhi angkasa dengan percikan lidah api. 
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yang memancar melalui antena angkasa kereta perang the Son of Flame, the 
Lord of Flame dari venus;itu berhenti melayang didekat "Pulau Putih"yang 
terhampar ditengah2 gurun Gobi,hijau adalah warnanya dan berseri dengan 
masa dari banyak bunga2 warna-warni yang mekar,Bumi menawarkan yang 
terbaiknya dan teradl untuk menyambut kedatangan Raja-Surgawi,disana Ia 
berada, Kemudaan dari enam belas misim panas,Sanat Kumara,Kemurnian yang 
Kekal,Penguasa baru dari Bumi,yang datang kedalam kerajaanNya, 

Para murid, ke tiga Kumaras, beserta Nya, Pembantu2 di sekitar Nya ;tiga 
puluh Makhluk yang perkasa berada di sana, Maha besar diluar perhitungan, 
meskipun demikian di dalam tugas yang bertahap, berpakaian dari tubuh-tubuh 
agung yang telah mereka ciptakan dengan Kriyashakti, Hierarchy okultisme 
yang pertama, cabang dari penyebaran sebuah pohon Banyan, Persemaian dari 
masa depan para Adept, pusat dari semua kehidupan okultisme. Tempat hunian 
mereka dan adalah tanah kudus yang tak dapat musnah, yang di atasnya selalu 
bersinar Blazing Star, simbol dari keRajaan dibumi, Kutub yang tak pernah 
berubah dimana kehidupan dari Bumi kita adalah selalu berputar.Dari Dia diluar 
Lord of the World.Buku The Secret Doctrine mengatakan: "Makhluk"yang 
mengacu,yang tetap tak bernama,adalah pohon(pokok) dimana berbagai zaman 
yang berikutnya, 



Semua sejarawan yang besar mengenal para Orang Kudus dan 
Hierophants(para Akhli Agama), seperti Rishi Kapila, Hermes, Henokh, Orpheus, 
dsb. sudah bercabang, sebagai orang yang objektif, Ia adalah yang misterius 
(kepada dunia;yang selalu tak terlihat, namun selalu hadir) Tokoh Pesonal, 
dimana dinegeri Timur selalu penuh dengan Iegenda2 , terutama di antara para 

okultis dan para siswa Ilmu pengetahuan Kudus. Itu adalah Ia yang mengubah 
wujud, namun tetap selalu yang sama. Dan itu adalah Ia, lagi; yang menjaga 
rohani tetap berayun diatas para Adept yang diinisiasi melalui dunia 
keseluruhan. Ia adalah, seperti dikatakan, 'Dia Yang Tak Bernama' yang 
mempunyai begitu banyak nama-nama, namun juga nama-namaNya dan yang 
sifat2 alamNya tidak dikenal. Ia adalah 'Inisiator,' yang disebut 'Korban Yang 
Besar '(Great Sacrifice).Untuk, duduk pada ambang pintu dari Terang, Ia melihat 
ke dalam itu dari dalam lingkaran kegelapan, dimana Ia tidak akan melintasi 
;atau akan meninggalkan tempatNya hingga Hari Terakhir dari lingkaran 
kehidupan ini. Mengapa "Solitary Watcher"(Pengamat Sunyi) tetap tinggal pada 
tempat yang dipilinNya?, Mengapa Ia duduk dengan pancuran dari 
Kebijaksanaan yang Utama, dimana Ia tidak lagi meminum nya, karena bagi Dia 
tidak ada apa-apa lagi yang perlu untuk dipelajari dimana juga tidak ada yang 
tidak Ia ketahui, ya , bukan dibumi ini saja, tetapi juga didalam surga?. 

Karena pengembara yang kesepian, di perjalanan mereka akan kembali 
kerumah mereka, tidak pernah pasti, sampai saat terakhir , bukan karena 
kehilangan arah perjalanan mereka, di dalam gurun dari ilusi dan hal2 yang tak 
pernah habis-habisnya ini yang disebut kehidupan dibumi. 
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Karena Ia akan menunjukkan jalan menuju bagian dari kebebasan dan 
cahaya, dimana Ia adalah suatu pengasingan yang sukarela dari diri-Nya 
sendiri,bagi setiap orang yang terpenjara yang sudah berhasil di dalam 
membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan daging dan ilusi. Karena, singkatnya, Ia 
sudah mengorbankan diri-Nya demi umat manusia, walaupun beberapa pemilih 
bisa mengambil manfaat dari Pengorbanan besar. 

Itu adalah langsung di bawah bimbingan senyap dari Maha-Guru ini 
sehingga semua para guru-Illahi yang lain dan Instruktur dari umat manusia 
menjadi lebih sedikit, dari permulaan kebangkitan kesadaran manusia, 
pemandupemandu 
dari awal kemanusiaan. Itu adalah melalui semua 'Para putra Allah'ini, 

bahwa bayi kemanusiaan belajar imajinasi pertamanya tentang semua seni dan 
ilmu pengetahuan serta pengetahuan rohani ;dan itu adalah Mereka yang 
meletakkan batu pertama dari peradaban-peradaban kuno sehingga itu sangat 
membingungkan para siswa dan sarjana2 generasi modern kita. 

Itu adalah di Ray pertama bahwa kemajuan yang terbesar bagi manusia 
dimungkinkan di dalam Hirarki dari bola bumi kita, karena di atasnya berada dua 
Inisiasi di luar Manu nya. Pachcheka Buddhas, yang berada berikutnya di atas 
Manu,dan anehnya telah salah dipahami oleh beberapa penulis yang dengan 
menggambarkan Mereka sebagai Manusia Mulia yang egois yang menolak untuk 
mengajar apa yang Mereka sudah pelajari, dan telah lulus untuk masuk ke dalam 
nirvana. 

Adalah benar bahwa Para Buddha ini tidak mengajar, Karena Mereka 



mempunyai pekerjaan yang lain dari Ray mereka sendiri untuk dilaksanakan, dan 
juga benar bahwa akan datang suatu waktu dimana Mereka akan meninggalkan 
dunia, tetapi hanya untuk melanjutkan pekerjaan agung mereka ditempat lain. 

Langkah yang berikutnya,bahwa Inisiasi itu tidak dapat diberikan, tetapi 
masing-masing harus mengambil bagian bagi dirinya sendiri, ditempatkan 
seorang Adept dari tingkatan Lord of the World, suatu kantor yang 
diselenggarakan terlebih dulu-untuk periode yang lebih pendek dari seorang Lord 
Pertama atau Kedua diatas satu dunia, dan ketika itu sudah dicapai, bagi 
tanggung jawab yang lebih panjang dari Lord Yang Ketiga atas beberapa yang 
lain. 

Tugas dari Lord Dunia Yang Ketiga adalah jauh lebih besar dari Lord yang 
Pertama dan KeDua , karena itu adalah tugas Nya untuk menyelesaikan dengan 
memuaskan ,periode dari evolusi itu, dan untuk mengirimkan suatu jumlah yang 
tak terbilang bagi pengembangan makhluk-makhluk ke dalam tangan dari SeedManu,
yang bertanggung jawab atas mereka sepanjang perjalanan antar planet 
nirvana, dan akan menangani mereka pada gilirannya kepada Root-Manu dari 
bola bumi yang berikutnya. Lord Dunia Yang Ketiga, setelah memenuhi tugas ini, 
mengambil Inisiasi lain yang semuanya berasal dari luar dunia dan Hierarchy 
kita, dan mencapai tingkat Silent Watcher. Pada kapasitas tersebut Ia tetap 
menjaga keseluruhan periode dari suatu Round, dan itu hanyalah ketika 
gelombang kehidupan telah kembali menempati planet kita dan lagi kembali siap 
untuk meninggalkan nya, bahwa Ia akan melepaskan tugas asing(aneh) yang 
dibangun oleh diriNya sendiri, dan diserahkan kepada PenerusNya. 

BAB 15, PAGE 370 (PENUTUPAN)

Jauh di atas kita adalah sepertinya semua tentang kemuliaan dari 
keluhuran yang besar ini sekarang berada,hal itu adalah berharga sementara kita 
mengangkat pemikiran kita ke arah mereka dan mencoba untuk sedikit 
menyadari mereka . Mereka akan menunjukkan tujuan akhir kepada masingmasing 
dari kita, dan memperjelas pandangan kita tentangnya, sehingga lebih 
mantap dan lebih cepat bagi kemajuan kita ke arah tujuan akhir tersebut, 
walaupun mungkin kita tidak bisa untuk memenuhi semua harapan dari 
gagasan2 masa lampau pada hal ini, dan melesat sebagai sebuah anak-panah 
menuju sasarannya. 

Sepanjang kemajuan besar ini semua orang suatu waktu akan 
menjangkau kesadaran penuh yang paling tinggi dari alam kita,alam Ketuhanan 
, dan akan sadar secara serempak pada semua tingkatan dari alam Prakritic-
Cosmic ini, sehingga diri-Nya mempunyai kekuasaan yang paling tinggi, namun 
Ia akan mampu memahaminya dan -berfungsi ditingkatan yang paling rendah, 
dan akan membantu bila pertolongan sedang diperlukan. Kemahakuasaan dan 
Kemaha-beradaan itu pasti akan menanti masing-masing dari kita, dan walaupun 
kehidupan yang lebih rendah ini tidak berharga untuk diharapkan oleh kita 
semua yang bisa didapatkan darinya bagi diri kita sendiri, meskipun begitu ia 
adalah sangat berharga sebagai suatu langkahyang diperlukan bagi kehidupan 
yang sebenarnya yang berada di hadapan kita. "mata tidak melihat, maupun 
telinga tidak mendengar, bukannya masuk kedalam hati orang untuk mengerti 
berbagai hal,dimana Allah telah menyediakan bagi mereka itu KasihNya," Kasih 
dari Allah, kebijaksanaan dari Allah, kekuatan dari Allah, dan kemuliaan dari 
Allah 
diluar semua pemahaman, bahkan ketika berada dalam Damai Nya. 



Catatan :LEMBAH WESAK (page 371) 

Oleh karena; berhubungan dengan suatu kesalahan yang patut disesalkan, 
susunan warna didalam aura dari Lord Buddha belum disusun dengan benar di 
dalam gambar ini. susunan yang benar adalah, setelah cahaya putih yang paling 

dekat dengan Gambar,menyusul warna biru,, kuning, merah padam 
(crimson), putih, merah orange, dan kelima warna itu di dalam susunannya 
memancar secara menyamping. 

DAMAI KEPADA SEMUA MAHLUK 


