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МировУчител.
Какточовечествотовдългияпътнасвоето

развитиезапочвавединмоментдагубидухов
ната реалност и става все повече пленник на
земнитесиусещания,такавхилядолетнотоси
живеене и официалните религии постепенно
оставят ритуала без първоначално вложената
муенергия,безтайнственосттанапосвещени
ето, а самите тайнства се свеждат до външни
формули.И когато религиите сеформализи
ратвцеремониите,сеявяванеобходимосттаот
новиученияирелигии,отновизнаниязачове
чеството.Идвануждатаоттеософията1–бого
мъдрието, защотоживотът се е превърнал от
знаниезаБогавзнаниезаземнияживот.

Ниеимаме съзнание дълбоко в себе си за
ценности, но извършваме привидно живеене
навечността;вярваме,чесмедецанасамияБог,
защотонеможемдасеотречемотприсъстви
етоМуунас,нонереализирамебожествената

ПРЕДГОВОР

Теософското общество
възникване и повели 

“Няма религия по-горе от истината!”

Човечествотоникоганеебилолишаваноот
духовниучители,грижещисезанеговотопос
вещаване и еволюция. Теософското общество
същополучавасвоетонизпосланиеотВелики
тепосветени, задасъздадеВсеобщобратство,
дададеосновни закони,духовнитези, етични
нормативи и чисто метафизични идеи, като
върненасветанезабравеното,аокултното,мис
тичнотознаниеотвсичкивекове.Теософиятаи
катофилософия,икатоучениепретендира
завсемирностседнавложенаидемонстри
рана тайна: задачата да подготви човечес
твото духовно, мисловно и физически за
приеманенановаДуховна вълна, за прос
вещението, което има да извърши новият

1 Пръв в световната философска мисъл, в историята на чо-
вешката знайност Плотин употребява думата “теософия”, 
т.е. “богомъдрие”, въпреки че тя винаги е съществувала като 
явлението човек – Бог. – Б.а.
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сисъщност.Когатосезагубитайнотознание,
когатосезагубибогомъдрието,оставачове
кът,койтосамодекларира,чееБожий.Зато
ваначовечествотослединдийскитемъдрости,
следБудизма,дориследХристиянствотоотно
во му се напомня, че има една стълбица, по
коятовсекитрябвадасеосъществикатосинна
Бога.Втоваесмисълътнарелигиитеитеточно
товавършат,новсичковкраянакраищатасе
покриваспрахитруднопропускавълнитена
промяната.Вотговор,кактоказах,сепоявяват
окултните учения, мистериите, мистичните
церемонии,коитонивръщатизворниистини.
Такаитеософията(коятохилядилетиявподмо
лиетоначовешкотобитиееслагаластруитеси
запробуда)презминалиявексевръщанажи
вот,защотоживатавяравофициалнатарелиги
озностсеформализираигубисвоятасъщина.
Необходимосттаотзнанияетолковазряла,
чеВеликитепосветенинаВсемирнотобя
ло братство извикват и благославят свои
представителинаЗемятаданаправятново
огнище,даиздигнатновакладанадуховна
пробуда.

Теософското дружество е създадено на 7
септември1875 г. вНюЙорк.Знайни саиме
ната на учредителите, но две са личностите,
белязанисъсзнаканасътворители,наоснова
телипоблаговоление:ЕленаБлаватскаипол
ковникХенриОлкът, който еизбран за негов
пръв председател. Както свидетелства самата
Блаватска,еднаотголемитеучителкиначове
чеството,Теософскотодружествосепоявявапо
директивананейнияУчител,койтоянапътства
въввсичкитейначинания.

Теософиятанескриваотпогледанахората
сразличнирелигиозниубеждения,чеприема
законитенапрераждането,карматаиеволю
цията.Иточно тогава еблагодатно времето
мнозинадаизраснат,дасеосвободятотсвоето
незнание.Взнака“змия,захапалаопашката
си”,койтоеелементвпечатанаТеософскотодру
жество,саскрититезизакони,снегоеопазено
иучениетонаофистите–поклонницитеназми
ята,т.енамъдростта.Мъдросттакатоприн
цип и метод на знание винаги е била жи
вавпаметтаначовечеството (честосегово
ризамъдрецитенадревността;иневръстният
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теслагатсинорисрещупросветността.Закул
тура, която къса връзките между религия,
философияинаука(атезивръзкипървично
точовечествоеноселовсебеси),неможедасе
каже,чеимаивисокморал.Защототам,къ
детофанатизмътнарелигиятаможедаиз
вършибеда,етикатанафилософиятаможе
да го възпре; там, къдетофилософията не
можедададереалност,наукатавсвояекс
периментможедаслужизаобразец.

Товаискаттеософитеитоваправятпрезми
налиявек.Тесменятпулсавкултурнотомисле
ненесамонанашатаконтиненталнаобщност,
но и на цялата планета. Теософията извежда
еднагенералнаидея:завсеобщносттаивсемир
ността на религиите. Защото всички религии
иматбитиетосивБога,иматсвоетопослание
чрезСинБожий,иматолтарзажертвоприноси
етиказаповедениеивзаимност.Благословена
талиниянатеософиятаобаченееотделнаре
лигиянасъзерцаниетоиморала,неерелигия
наПравдатаилинаЛюбовта,ниторелигияна
Мъдростта,макар че самата тя е богомъдрие.
Тя изведе един основен израз: “Ня ма ре ли гия 

ИисусучудвасъсзнаниетоСимъдрецитевхра
ма).НозаМъдросттанекатоприсъствиев
отделния човек, който може да я поднесе
със слово, а като Мирова духовна вълна,
коятощеобгръщачовечеството,никогане
се е говорило. Това е липсвало в битието ни
и теософите слагат предпоставките за Учени
етонаМъдросттавстраницитенасвоятавяра.
В тези страници те вписват древното знание,
защотобезтовазнаниеоставасамосухотатана
мисълта,илиединагностицизъм.

Теософското общество като една об
новяващавълназаливаЕвропаиАмериказа
едномногократковремеивръщаначовечес
твотоидеятазаединствотомеждурелигия,
философияинаука,разрушеновсредните
векове.Католическатацъркватвърдеше,чефи
лософиятаеслугинянарелигията,апросветни
ятХVIIIвекпъкизрича:“Ре ли ги ята ще ста не слу-
ги ня на на ука та.” Тезиобратитеософиятанадк
рачваивръщавътрешнатаизповедност,връща
тайнитенапознанието,признатииизповядва
нивъввсичкиокултнишколи,новрелигиите
рамкирани, защото, бранейки се за чистота,
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по-го ре от ис ти на та!” Това може би й спести
упреции в същото времей дадепредимства,
защото никойнеможе да оспориприсъщата
принадлежност на истината за всемирност.
Теософияталишававсякарелигияот“пра
вото”наупрек,катоказва,чевсичкитеса
Божии.Тяприпомнянавсякаоттяхоснов
ните й принципи, припомня й, че трябва
данамерисъжителствоивзаимностсдру
гите,защотовсичкииматеднаисъщацел–
човекът като Бог. А той трябва да извърви
път,вкойтостъпаласарелигиите.

Идеите на теософията имат особена важ
ностзавремето,вкоетосепоявяват.Теософс
котообществозащитаванавсекигоправотода
имасвоярелигия;всекибимогълдабъденегов
членсрелигиознитесиубеждения,съссвояоб
ред,ноакоприеметрисъщественицели,които
лягатвживотанадвижението:

Да об ра зу ва за ро ди ша (яд ка та) на Все мир но то 
братс т во на чо ве чес т во то без раз ли ка на ра са, вя-
ра, пол, кас та или цвят.

Да на сър чи изу ча ва не то на срав ни тел на та ре-
ли ги я, фи ло со фи ята и на ука та.

Да из с лед ва не обят ни те за ко ни на при ро да та и 
скри ти те си ли на чо ве ка.

В контекста на казаното дотук се изявява
стойносттанапрограмниядевиз“Ня ма ре ли гия 
по-го ре от ис ти на та!”. Социалният, духовни
ят, божественият смисъл на “погоре”, което
ставасъщностнаТеософскотообщество,еда
небъде смутенмохамеданинът,протестантът,
ортодоксалниятхристиянин,будистът,чеима
религия,неравнанадругите.Такатеософията
искадаизсушискръбтапоминалиобразци,
задаможе,бездаосъжданитоеднаотре
лигиите, да има своето преимущество, че
едовеланякогодобудността,чеидругият
има същотооснование.Вярата е всемирна
есенция и всеки я носи. Тя е, която дава
възможностначовекаданевиждавдругия
враг,асъбожник.СтакъвразмерТеософското
обществовлизавкръвнатакартинаначовечест
вото.Итоваевечебитие!Човекможедаизпо
вядвасвояМохамеданизъм,нокогаторазбере,
чеИстинатаепогореотнеговатарелигия,ще
бъдеединенвтезатазасъздаваненаВсемирно
братство. А то носи отговорност за бъдещия
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ВсемиренУчител,койтотрябвадабъдеопазен
заподългоприсъствие,заповечеданначове
чеството в областтанаБожието слово.Когато
признаем и тази необходимост, без да бъдем
оскърбени или въззети във възхвалата си, то
гаващеможемдаработимсцялата тази все
мирност за приеманетоПратеника наНовата
духовнавълна.

Градивният камък на Теософското общес
твосеслага,кактопосочихмепогоре,отЕле
на Петровна Блаватска, родена през 1831 г.
врускияградЕкатеринослав.Тяеседин,бих
казал, миксерен произход. Нейната генеало
гияимакоренивРусия,ФранцияиГермания.
Отстрананабащасиимавръзкисроданамак
ленбургските принцове Ган фон Ротенщерн,
носибунтовнатакръвнапрогоненотФранция
хугенот,прадядонамайкай,коятоимародст
веностисДолгорукови.(АединотДолгоруков
цитееотпървитевестителинатайнитезнания
вРусия.ОщеповреметонаПетърВеликитой
сезаскитваизИндияипрекарватамдългиго
дини.Идосегавнякоиотстаритеезотерични
книгиможемданамеримиметому.)Предста

ветесикаквакиткаотекстракти,задасероди
една Блаватска, която, следвайки линията на
духовнитебунтовници,прекосявасветаипра
ви нещо невероятно – ражда едно общество.
Затазинеукротималичностимаразличнимне
ния–отнайвъзхвалнотодонайупречното,но
еднаособенаречена вечностприсъства в био
графиятай.

Внейнотобитиекатопървознаниеевложе
ноизвестнотоокултноправило:когатоучени
кътеготов,Учителятепринего.Тяотмалкаима
своите ясновиждания и медиумни участия –
явления, не много лесно приети от нейните
близки.Срещунейнотоповедение,кактоисре
щумедиумнитейизяви,впокъснитейгодини
саотправенимногоупреци.Каклинеенарича
наБлаватскаотонези,коитонесаяодобрява
ли...Аинейнитеприятелисъщооставятсвиде
телствазасвоеволиятай.Ноитемноготрудно
саразбиралиподтицитей,кактоитова,четя
неправисвободниразкази,аговоризаминали
ипредстоящисъбития.

СаматаБлаватскапризнава,чееснякаква
странност,чепритежаванепресметнатачовешка
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психология,чевярвавчудесата.Всвоитемеди
умниконтактисислужистакиваинформации,
скоитосъбуждаподозрения,иепоставенапод
наблюдение–непсихологическо,разбирасе.В
краянаживотасиобачеЕленаБлаватскаприз
нава,чеигратасмедиумнитевижданияебила
ненужна.Не е оценявала, че чудото е най
трошливият стълб в храма на вярата. То
етрошливстълбпорадидвесъображения:
незнаетеразмеранададенатависила,зада
правитечудесаинезнаетеисканетонаотс
рещниякогащеспре.

Но Блаватска носи една усвоена тайна. И
ВсемирнитеУчителирешават,четяенайпод
ходящият човек в света, на когото да поверят
книгатанановото.Изапочванейнотоскитни
чество в Германия, Франция, Египет, Индия,
Италия,Америка–къделине!

Найнапред Елена Блаватска се запознава
свъншнатастрананадуховнитеучения,аслед
товаминавапрезразличнитепосвещениявТи
бет и Индия. След като е готова да изпълни
предназначениетоси,получаваповелятадасе
срещне с полковник ХенриОлкът – америка

нец,протестантпоизповедание.Итязаминава
отново за Америка, където се свързва с него.
Олкътеизключителналичност.Билемногодо
бърагроном.Дориебилканендачетелекции
по агрокултура в Атинския университет. Но
нещогогнети,нещогожаднее–ималевътреш
натапотребаотнякакъвпрозорец за тайните
насвета.

След срещата с Блаватска в Хенри Ол
кът се отваря книгата на духовния живот
итойприсърцеприемаорганизиранетона
Теософскотодружество.Следкатосъздават
обществото, след като приема окултните
тайни,донесениотБлаватскаизскитничес
тватайиотпосланиятананейнияУчител,
Олкът започва да се чувства гузен в рели
гиозното си присъствие като протестант.
Вярвайкивпрераждането,тойсетърсивъв
вековетеисевиждавлицетонацарАшока,
който в III век пр. Хр. е узаконил будистката
религиявсвоятадържава(така,кактоКонстан
тин Велики с едикта си от 313 г. легитимира
Християнството като равноправна на другите
религиявРимскатаимперия).Олкът,разбира
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се,сепокръстваиставабудист.Властнотоми
нало!Олкътеединотнайяркитепримерикак
миналотоможеданиотвлеченастариябряг.

Три години след основаването си Теософ
скотообществопремества свояцентървБом
бай,следтовавАдияр–място,коетосесчитаза
свещено.Ивмногопокъснигодинитоостава
затеософитеединсимвол(кактозахристияни
теВитлеем).Тамвсяка годинаобществотоим
прависвоитесъбирания.

След като през 1907 г. полковник Хенри
Олкътпочива,водачествотопоемаАниБезант,
коятоеръководителканаТеософскотообщес
тводо1927 г.Ведноотокултнитевиденияна
някоиотминалиявекбешеподсказано,че тя
епреродениятДжорданоБруно.Всеки,който
познавабиографиятайидързосттайнауни
версалнамислителкащевиди,чеимаизвестни
еквиваленти.
АниБезантееднаотголемите,известнисо
циалисткина времето си,известенплоща
ден оратор – с идеи! Когато среща обаче
Блаватска, тя напуска площадите и двете
стават неизменни приятелки и радетелки

нановотоучение,наТеософскотообщест
во. През 1925 г. тя прокламира, че бъдещият
Миров учител е Джиду Кришнамурти (или
Алционе),осиновениятйсин,индиецпопро
изход. На 14 години Кришнамурти получава
вътрешнооткровениеинаписвакнигата“При
нозетенаУчителя”.Можебитоваедалооснова
ниедасекаже,четойебъдещиятУчител.1
Кришнамуртинаистинаизвестновремепоема
тазиотговорностидориведноотсвоитеизказ
вания вАдиар,изпадайки в транс, декларира
част от подобно послание към човечеството.
ВпоследствиеМировата сила не прави своето
ниспосланиенаднего2итойсеоттегля,бездасе
късаотдуховнотосипредназначение,ноибез
дапоеме„бремето“наНоватадуховна вълна.
1 В други свои студии Ваклуш Толев изнася и подсказката, 
че Кришнамурти е Зороастър по прераждане и връщането 
на това минало съзнание му дава опорност да приеме, че е 
чаканият нов Миров Учител. – Б. ред.
2 Тези, които са ме слушали, когато говоря за посвещенията, 
знаят, че 28-та година, това е великата година на четвъртата 
седморка, когато в своето развитие ние сме под действие-
то на причинния (идейния) свят и когато има едно вътрешно 
откровение, ставаме това, което една мисия ни натоварва 
да вършим. – Б.а.
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Ани Безант намира израз на извинение, кой
то е достатъчно плътен и верен в преценката
й.А една от големите задачи на Теософското
общество – идеята за Всемирното братство,
идва,задасенамериизвестнадуховнамекотав
отношениятамеждунаука,философияирели
гия,отеднастрана,ибъдещияМировУчител,
отдруга.АниБезантсеизвинявапредсвета,а
Обществото изживява период на изграждане
и създаване на атмосфера на очакване на нов
МировУчител.

Теософите оставят обилна книжнина. Ос
вен изключителните книги на Блаватска, тру
довеоставятидругичленовенаОбществото–
Ани Безант, Чарлз Ледбитер. Други известни
сътрудницинатоваобществосаиХърбъртБур
роу,Синет,графиняВахтмайстер,ЧарлзДжон
стан,Кемпбелфер,МаксПланк,МавелКолинс,
докторФранкХартман (който пише книги за
розенкройцерството).

Някоисчитат,четеософиятаееклектизъм,
нонямаучение,вкоетоданеесложенкамък
отминалото.ИХристосизрича:Дойдох да про-
дъл жа за ко на и про ро ци те. Друго е странно:

дори когато се дава в найголяма чистота
новоУчение,традициятаиобрядътнами
налотогослагатвсвоятадрехавдушатана
тези,коитогоприемат.Етозащоказвам,че
традициятаеубийца.Разбирасе,тяе,която
първоначалнодаваякост,носледтовазапочва
да напрашава. Затова нека с дързостта на
Христосдагледамекъмновото!

Автор ВАКЛУШТОЛЕВ1

1 Ваклуш Толев е богослов по образование и автор на трило-
гията “История и теория на религиите”, на двутомника “Духов- 
ните дарове на България”, на изцяло авторското сп.”Нур” 
и др. заглавия. Пълната му студия “Теософия” може да се 
прочете в сп. Нур, бр. 3/96 и 1/97 (виж www.nur.bg). – Б. ред.
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ГЛАВА I

Духовно родословие

Вярное,чепрезпоследните50години1за
паднатанаукаправиусилиядаустановитова,
което наричаме родословие на човека. В Гер
мания,ФранцияиАнглияученитесеопитват
данатрупатданни,откоитодаизвлекатедно
родословно дърво, представящо човешката
еволюцияотнажеженатамъгладоцивилизо
ваниячовек.Тезитърсения,обаче,засягатсамо
физическатаприроданачовека.Щосеотнася
донеговото тяло, ученитепосочват стъпкапо
стъпка начина, по който този възхитителен
исложенорганизъмсееизграждалклеткапо
клетка през всичкиприродницарства. В това
свое начинание те проявяват изключително
търпениеидоизвестнастепенпостигатуспех,

макарченезнаниетоимотноснопоследовател
нитециклинаразвитиетоводидомножество
заблуждения,досближаваненатипове,разде
ленисогромнипериодиотвреме,аоттамидо
объркване на връзките и ролите на потомци
ипредци.

Но дори и да бяха успели да установят
с точност произхода на човешкото тяло, пак
нямашедамогатдаустановятпроизходанаса
миячовек.Тялотонеесамиятчовек,асамоне
говадрехаиникоганямадаможемдаразберем
човека,акоизключимотродословиетомудуха,
койтогоправивечен,иразумът,койтоеедин
аспектоттозидух,диференциращсевматери
алниясвятипроявяващсекатоинтелектиум.
Етозащонаучнитеродословияняматникаква
стойност,кактопорадисвоянепъленхарактер,
такаизащотозасягатединственоонова,коетое
наймалкочовешкоотчовека.

Вучениетонатеософите,коетоимамеотня
когашнитевеликимъдреци–подкрепено,пот
върденоиповтаряноотвсичкивеликирелигии–
намираме едно поточно родословие, което
засягавсичкисъставкиначовешкатаприрода.

1 Книгата е издадена в началото на 20-ти век и съответно го-
вори от позицията на тогавашното време. – Б. ред.
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МакариндийскитеШастри1дасанайбогатиз
точниквтоваотношение,несамовтяхмогатда
сенамерятследиоттовапървоначалнооткро
вение,инесамооттяхможедасенаучинещо
относнодългияпът,койточовекътеизвървял
отминераладоБога,илипоточно–първоот
Богадоминералаипослеобратно,защото,как
токазватписаниятанамногорелигии,“отБог
произлизамеиуБогщесевърнем”.

Задаразкриемсвъзможнонайголяматоч
ностродословиетоначовека,щебъдедобреда
следвамеглавнитенаправления,набелязаниот
големия ученик на мъдреците Елена Блаватс
ка,накоятоподнасяметуксвоитепочитанияи
признателностзасветлинатаизнанието,които
даденасъвременниясвят.Ощевсамотоначало
натазикнигатрябвадапризная,чедължавсич
конанейниятруд“Тайнатадоктрина”,откойто
почерпихцелиясипланинеизброимитепод
робности.Това,коетонаправихбешедадобавя
няколкофакта,дапопълнянякоипразнини,да
свържанякоиотделниточки,нокатоцяломате
риалътенеиниезаимстваноттозипостамент

нанейнитеогромниокултнипознания.
ЕленаБлаватсканиучи,чезадаразберем

човекаинеговотородословиеенеобходимода
разграничимтрилиниинаеволюция:

1)Духовна – найважната, защото Духът
егосподарнаматерията,коятотойуправлява
иоформя.Бездаимамезнаниезатазидуховна
еволюция,човекътсиоставазанаседнанераз
решимазагадка.

2)Физическа–другиятполюсначовешка
таприрода,родословиетоначовешкототяло.
Духовнотородословиеепостепеннотослизане
надухавматерията,афизическотородословие
е възлизането на Духа през материята, която
тойоформязапрояванасобственитесисили.

3)Интелектуална – тогава, когато имаме
вечегорнитедвелинии(еднатанаслизане,дру
гатанавъзкачване),стигамедоточката,където
къмтяхсеприсъединяваитазитрета–наинте
лектуалнатаеволюция–коятогисъединява,за
дасесъздадечовекът.ТоваеидванетонаАза,
който влиза впритежаниенафизическото си
обиталищеигосвързвасдуха,койтогоесътво
рилиоформилсъссвоетовисшевлияние.1 Индийски религиозни книги – Б. ред.
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Следкатоизследваметрителиниинаево
люция:духовната,физическатаиинтелектуал
ната,щевидимдасеразкривапреднаседнапа
норама,коятояснопредставяцелияпроизход
начовекавнеговитетевеликиочертанияище
започнемдасхващамепонещичкоотчудесата
натазичовешкаприрода,коятоеБог–Богпро
явенвъвформа–икоятоебожественакактопо
същност,такаипосили.
ЕленаБлаватскаказва:“Вприродатаимаедин
троен еволюционен план за създаването на
тритепериодичниносители1,илиподобрека
занотриотделнисхеминаеволюцията,които
внашатасистемасатаканеразривносвързани
и такапреплетени, че еневъзможнодабъдат
разделени:

1)Монаднаеволюция,която,кактоимето
йпоказва, засяга растежътиразкриването на
Монадата,коятопотозиначиндостигависши
фазинадейност.

Паралелноснеявърви
2)Интелектуалнатаеволюция,представе

на отМанасДхияните2 – тези, които дават на
човекаинтелектаисъзнанието

и
3)Физическатаеволюция,представенаот

сенкитенаЛуннитепраотци–зародишитена
телата на сегашните хора.Именно вследствие
сливанетонатезитритечениявчовека,тойста
ва това сложно същество, което наблюдаваме
вмомента.”3 Това е предметът на настоящата
микнига.

Тазизадачанаистинаетвърдесложназасъ
ществоограниченопознанияисили,подобно
намен,ноонова,накоетомогадасенадявам
(поднасяйки резултата от моите проучвания,
ръководени от знаниемного повисше отмо
ето), е да съумея да дамне една догма, която
обезателно да бъде приета, а просто мисли,
коитоединтърсещможедапредложинадруг
търсещ,задамупомогневнеговитесобствени
търсения.Бихискаладауспеядадамеднаръко
воднанишка,коятодапомогнезаизлизането
отлабиринтанаприродата.
1 Upadhi, тела, среда. – Б. прев.
2 Слънчевите Светещи (Деви) или Агнишвата-Питри – обясне-
нието на тези и други термини виж по-нататък – Б.а.
3 Тайната доктрина, том I, кн. 1, стр. 241; изд.1993 г.
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Духовната еволюция
на човека

Щеразгледаменайнапредпърватаоттри
телиниинаеволюция,аименнодуховната,иза
давникнемвнеящеразяснимдветедиаграми,
представенивприложениетонакнигата.

Първата диаграмапредставя великите йе
рархииотдуховнисъщества,завършилисвоя
тачовешкаеволюциявминалиКалпи1,визчез
нали вече Вселени и станали сътрудници на
Ишвара2присътворениетонаеднановаБрах
манда3.Товасайерархии,коитоуправлявати
оформят,товасаархитектитеистроителитена
слънчевитесистеми.Трябвадасеопитамедаси
създадемизвестнапредстава,колкотоинеопре
делена,несъвършенаибледадаетя,затезиоб
ширнийерархии внашатаСлънчева система,
накоитодължимдуховнатасиеволюция–ед
напочтителнапредстава,дориинесъвършена,
защототезийерархиисаживотътнаВселената,
ръководителитенадуховната,интелектуалната
ифизическатаеволюцияначовечеството.

Вторатадиаграмапредставяполетонаево
люцията–мястото,къдетотясеизвършва.

Великите йерархии

Спореддревнитеокултнидокументи,впъл
носъгласиеповъпросаснайстаритеиндийски
учения,нашатаСлънчевасистемаимасвойми
налживот, простиращ се назад в една наглед
безкрайностот1955884687години4–период
тъйобширен,чедумите,скоитоможемдаго
изразим не позволяват друга представа освен
заеднадълбокадревност.Катосевърнемкъм
началото на това далечноминало,ще видим,
съгласнобрилянтнотосравнение,даденоотМа
ну,какИшвара–планинаотсветлина–блясва,
задаосветимрака.

Едва лиимадуми,представящиподобре
началотонаеднановаВселена,носамитедуми
1 Kalpas, огромни периоди от време. – Б. прев.
2 Бог-Логосът (Словото) на нашата Слънчева система. – Б.а.
3 Brahmanda – “Брахмово яйце” – макрокосмосът. – Б. прев.
4 Тайната доктрина, II, 1, стр. 85; има се предвид до 1887 г. – 
Б. ред.



~ 16 ~

могат да дадат само смътнапредстава за това
каксветлинатасезараждавлонотонанепрог
ледниямрак. Такова е сравнението, което Ро
дителят на човечеството – Ману е избрал, за
да изобрази началото наСлънчевата система.
Следтованисеказва(иниеможемсамопочти
телно даповторим това), чеИшвара сепроя
вявавтроенликичевтазичуднасветлинасе
очертаватвеличественитеконтуринатримогъ
щиибожествениформи.Товасаименносили
те,аспектитенаИшвара,коитощесепроявят
враждащиясеуниверсум:Творецът,Съхрани
телятиРазрушителят.Единвтриформиили
три,изхождащиотединисъщизточник–нее
толковаважноскаквиизразищесипослужим.
Ниесмътноусещаме,честавадумазатрино
сителя,чрезкоитощеседейства,безобачеда
се дели божественото съзнание, което е общо
изатрите.Тезивеличествениформинаричаме
Логоси – от гръцката дума, която означава
“слово”,защотосамоидеятазазвукадаваспо
лучливапредставазабезкрайнотомогъщество
напроявенияБог–звукът,койтотвори,поддър
жаируши.Некапритовазабележим,четази

троичностсесрещавъввсичкирелигии,сизк
лючениенатакива,вкоитотоваучение,поради
особенипричини,нееясноподчертано.Акосе
обърнемкъмХалдея,къмсъкровищата,изрове
ниотгробницитенадревнияЕгипетитайните,
разкритиниотмумиите,навсякъде,кактоив
индийскитеШастри,щесрещнемТроицатада
произлизаотЕдното,бидейкиЕднопосвоята
божественаприрода,аТрипопрояванасили
теси.

Около тази мощна Тримутри, в нейната
светина, плуват плодовете от изминали Все
лени–онезисъщества,коитосазаслужилида
обитават чудните духовни висини. Формите,
коитониесамосмътноможемдаразличимв
блясъка, саформитена тези, коитонаричаме
Седемте. Различните религии дават различни
наименования на тези седем тайнствени съ
щества. Индусът говори за седемте синове на
Адити, от които осмият е Мартанда – Слън
цето, и всеки син, всекиАдитя има свой соб
ствен “дом”. Те са наричани и седем Духове
на Слънцето; в Египет това са седемте богове
на мистериите. Зороастър ги нарича седем
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Амшаспенди,евреите–седемСефироти,хрис
тияните и мюсюлманите – седем Архангели.
Нееотзначениеупотребенотоиме,важнотое,
чевсякарелигиянигисочикатоокръжаващи
проявенатаТроицаикатоединвидвицекралев
необятнотослънчевоцарствонаИшвара,всеки
откоитоимасвоевладениеиуправляваспециа
ленучастъквтовацарство.Втеософиятаниеги
наричамеПланетниЛогоси,защототияслън
чеви Духове винаги са били отъждествявани
съсседемтесвещенипланети,коитосаитехни
физическитела.Планетите,посвоятавъншна
форма,сасфери,някоиоткоитовлизатвсъста
вананашатаСлънчевасистема.Тяхнотодухов
но естествообаче енещодруго: всекиот тези
могъщиАмшаспендиимасвоядомнаеднаот
тезипланетииотделноуправлявавладението
си,коетопредставляваединопределенучастък
отСлънчеватасистема.

Околоседемте,вединощепошироккръг,
середят12тетворческийерархиинаУниверсу
ма.Начелонатяхстоят12великибогове,спо
менаваниотдревнитеисторицииизглеждащи
за нас, хората, като гигантски и величествени

фигуривбезкрайнатадалечина,коятотеоби
тават. Добре известните знаци на Зодиака са
технисимволи,защотоЗодиакътнеемодерно
изобретение,аебилдаденнаТретатарасаотве
ликитеУчители.Встаритеиндийскиписания
можедоридасевидятименатананякоиотте
зиУчители,единоткоитоеАсурамая,познат
катопървиастроном–тойименноедалЗодиа
канаЕгипетиИндия.Тезиастрономическизна
ци са символи, схема на Слънчевата система.
Впреданиятанаминалотонамирамеръковод
натанишканалабиринтаиразбирамезащое
казано,чееднапланетауправлява,четяегоспо
дарнаединзодиакалензнак.Защотопланетата
еПланетниятДухинеговиятзодиакалензнак
е една от главните творчески йерархии, при
коетоостаналитейерархиисакатоподйерар
хии. Тези последните, под негово управление
и надзор строят неговото царство и помагат
на монадите в еволюцията им. Като имаме
товапредвид,диаграмата,макарисложна,ня
маданисесторитолковаобъркана.Всредата
стоиТроицата,околонеяса7теДухове,които
саВицекралетенанейнатаВселена,аощепов
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страни се намират 12те творчески йерархии,
работещивърхусъздаванетонатазиВселена.

Втазиточканаеволюцията,коятосмедос
тигналисега, запетот12тетворческийерар
хиинезнаятнищодажеинайнапредналитеот
нашитеУчители.Четириоттяхсадостигнали
освобождениеипетатаенапътсъщодагодос
тигне.Такачеоставадасезанимаемсамосъс7
йерархии.Всичкитезасягатнашетооткъсване
отБожеството,откъсванетоотИшвараДживат
мата–животосъщество,което,кактощевидим
понататък,същоееднаоттезийерархии,нов
своятависшадуховнаприрода.Некаразгледа
ме основните характерисстикина тезийерар
хии,защотоенеобходимодаопишем,колкото
инесъвършендаеопитътни,всякаеднаоттях
поотделно,заданеизглеждаттесъвсемнераз
личимизанашияпоглед,заслепенотсилната
светлинаналоното,вкоетотепребивават.

Първатайерархия етази,коятоможеда
се опише само с думи, отнасящи седоогъня.
Наричат ги безформениОгнени дихания, Бо
жественипламъци,Владицинаогъня,Божест
вениогньове,Огненилъвове,Лъвовенаживо

та–имеследиме,епитетследепитет,всички
отнасящиседоогъня,защотоеписанозатях,
чесаживотътисърцетонаВселената,тесаДу
хът,космичнатаВоля,ипрезтяхслизабожест
веният лъч от Параматма (Първодуха), който
събуждаДуха(Себето)вчовешкатамонада.

Под тях стоиВтората велика йерархия,
коятоедвойнапоприрода,“двойнаединица”
отогъниетер,проявениятРазум,мъдросттана
Системата–това,коетонаричамекосмичнаИн
туицияикоетосъбуждаинтуициятавчовешка
тамонада.

ОщеподолустоиТретатайерархия–Ма
хатиликосмичниятМанас,“троицата”отогън,
етеривода,космичнатаДейност,коятоприсли
занетосищедадеедначастотсвоятасъщност
начовешкатамонада–щесъбудиума.

Товасабезформенитетворческийерархии,
коитопребиваватвтвърдефина,задаможеда
приемеопределенаформа,материя–материя,
къдетовсичкиформисепреплитативзаимоп
роникват.

Следваттворческитейерархии,имащифор
ма.ПърватаоттяхеЧетвъртатайерархия–на
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нашитечовешкимонади,коитоощенесана
пускалилонотонасвоянебесенОтец.Всъщност
ниесменеразривносвързанисНего,макарче
заслепението,коетоседължинаматерията,ни
кара да вярваме, че сме отделни и различни.
Ниетрудноможемдасипредставимтезимона
дитакива,каквитосабилитам,всвоетородно
място, с известна “духовна индивидуалност”,
коятотрябвавсеповечеиповечедасеизявявав
долнитесветове.Щесевърнемотновокъмтези
монади следкатоприключимтоваопростено
описаниена7тейерархии,коетониепотреб
но,задаимамеобщпогледвърхунещата.Мо
надитесенаричатнетленниДживи1исъставят
Четвъртата от 7те творчески йерархии (от
всичките12),коитоизучаваме.

Следнеяидват тритепоследнийерархии,
коитообхващат голямачастот тези, които са
влезливеволюциятананашатапланетнасис
темапрезминалиепохи,изакоитоможемда
знаем малко повече тъй като засягат нашата
собственаеволюция.

 Петата йерархия е наречена Макара и

нейният символ е петоъгълника. Тук изпъква
двойният аспектнаприродата –физическият
идуховният,положителнотоиотрицателното,
които са в постоянна борба един с друг. Това
са тъй наречените “бунтовници”, споменава
нивмногоотмитовете.Щечуемдасеговори
многозатезиоттях,наречениАсури,родени
отпървототялонаБрахма,коетосепревръщав
мрак,следкатобиваизоставено.Голямачастот
съществатавтазийерархияидватотеднамина
лаВселена,излизатединвидготовиотПланет
нияЛогос.Кактоизглеждатесъщосенаричат
Асури,нониещесезанимаемтуксамосонези,
коитопроизлизатотТялотонамракаикоито
посвоятаеволюциясечисляткъмнашатаВсе
лена.Тесасъщества,коитоподсвоетоголямо
могъществоиогромнидуховнипознаниякри
ятдълбоковкоренензародишнасъщносттана
ахамкара – тази творческа способност наАза,
която е необходима за човешката еволюция.
ТесаплоднаПърватапланетнаверига–израз,
скойтощесвикнемпонататък,когатозапочне
да сеупотребявапочесто в следващите глави
накнигата.1 Jiva, човешката душа. – Б. прев.
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ВШестатайерархия влизат същества, за
които знаем, че са произлезли от тялото на
Брахма,познатоподиметоТялона светлина
та илиТяло на деня. В товамножествоДеви1
имаеднаособена група,коятосеотличавапо
особенатасислава:товасапраотцитенаДеви
те, познати под иметоАгнишвати или, както
ги наричат, “шесторни Дхияни”. Те дават на
човека всичкоосвенДухаифизическото тяло
ипотазипричинагинаричатощедарителина
“петтенисшипринципаучовека”.Теръково
дятпроцеса напривързваненамонадата към
постоянни атоми, които съответстват на тези
принципи, т.е. към “петорната плазма”. Те
саплодътнаВторатапланетна верига. В тази
йерархиявлизатиголямсомнотдеви,найнап
редналитеприроднидуховеилиелементалиот
средното(второ)царство.

Седматайерархиясесъстоиоттези,кои
то познаваме под името Лунни праотци или
Бархишадпитри,родениоттялотонаБрахма,
познатокатоТялотонаполумрака.Тесезани
маватсфизическатаеволюцияначовека,както

Агнишватите–сумствената,изатоващесреща
мечестотезидвегрупипонататък.Околотях
виждамесъбраниичислящисекъмтяхнатайе
рархияработниците,коитотеизползватзаиз
вършваненавеликатасисъзидателнадейност.
Товасацелиармииотдеви,нисшиприродни
духовеилиелементалиотнисшето(трето)цар
ство,коитосезанимаватсградежанафизичес
кототялоначовека.Къмтяхсечисляти“атом
нитедухове”–зародишинабъдещиеволюции,
коитозасеганениинтересуват.
Така серазкривапреднасблясъкътна седем
те творчески йерархии, готови да изпълняват
своитефункции,даслужатзаводачинапомла
дитевпътянаеволюциятаидаръководятраз
витиетонадуховнитесиливеднаматериална
вселена.

Полето на еволюцията
Некахвърлимсегапогледнавторатадиаг

рама,представящаполетонаеволюцията.Ще
яразгледаметукнакратко,апоподробновър
хутоваполещесеспремпокъсно,когатоще1 Ангел, “светещ”. – Б. прев.
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говорим за физическата еволюция. Не бихме
моглиобачедасхванемдобрехарактеристики
тенадуховнатаеволюция,акоизпуснемотпог
ледасиполето,вкоетосеизвършватазиеволю
ция.Азсислужасдумата“поле”,катозаемам
тозиизраз–Кшетра–отБхагаватГита,защото
тойдаваеднадобраилюстрациянаматерията.
Подобреотвсичкидуми,коитобихмоглааз
даизмисля, тазиизразява онова, което засяга
материятаисценатанаеволюцията.

Няма да се разпростираме извън преде
лите на Логосовото царство, към което и ние
принадлежим, защото всеки Планетен Логос
стои начело на отделно поле на еволюция, а
ниеименнотоващеизучавамесега.Щесезани
маемсамососновнитепринципи.Първонека
добредазапомнимфазитенатоваполе:тесе
повтарятмножествопътииаковеднъжгисхва
немизоснови,тещенислужаткатоАриадново
кълбоизлабиринта.

Духовната еволюция има седем главни
етапа:впървитетриетапаДухътслиза,инво
люира, и слизайки, действа върху материята,
придавайкийнякоисили,качестваисвойства.

Тезисили,качестваисвойствасаплодоветеот
първитетриетапанаслизанетонаДуха.След
товаидва четвъртият етап, единственпорода
си,когатоматерията,получилатезиразлични
сили,свойстваикачества,влизавмножествоот
ношениясДуха,скоетотойяоформяивлизав
нея.ТамеименновеликатамироваборбанаДу
хасматерията,товае“борбатаприКурукшет
ра”1,къдетосесблъскватогромнитенеприятел
скиармии.Тамименно,натоваполесражение,
се намира и точката на равновесието. Духът,
влизайкивмногобройниотношениясматерия
та,бивавначалотопослабият,следкоетонас
тъпвамоментът на равновесието, когато нито
един от двамата “неприятели” няма превъз
ходствонаддругия,иследтоваДухътзапочва
лекаполекадавъзтържествува.Потозиначин,
вкраяначетвъртияетап,Духътевечегосподар
на материята и е готов да продължи възхода
сипрезостаналитетриетапа.Втезипоследни
1 Букв. “Полето на Куру”, където се води великата битка меж-
ду Пандавите и Кауравите, отразена в “Махабхарата”, раз-
глеждано в индийската религиозна мисъл не толкова като 
определена местност, колкото като поле на битките между 
доброто и злото, духа и материята в човека. – Б. ред.
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триетапаДухъторганизираматерията,победе
наиодухотворенаотнегоияупотребявакакто
желае.Тойправиотнеяоръдие,посредством
коетощесепроявятипуснатвдействиесили
тенаДуха.Последнитетриетапасапосветени
именнонатозидуховенвъзход.Даповторимс
няколко думи казаното погоре:три ета па за 
слизане, в които се придобиват качества; един 
етап на борба,вкойтосеустановяватразлични
отношениямеждуДухиматерия;итри ета па 
за възходнаДуха,вкоитотойоформяматерия
таиправиотнеяпослушнооръдие,коетомуе
потребно,задаможедасепрояви.Всичкотова
можедасеизразисъссхемата:

7етапа
3 за сли за не–качества–материализация

1 за рав но ве сие–отношение–борба
3 за въз ход–организиране–одухотворяване

Неказапомнимдобретазиосновнасхема,за
щототясесрещавъввсекиединотеволюцион
нитеетапиигоуправлява,каквитоидасаус
ложненията, които възникват. Тази схема ви

нагищенипомага да се ориентираме, ако се
случидасезаблудимизлабиринтаотвериги,
кръгове,планетиираси,коитотревожатмнози
наоттеософите.

Планетна Верига1

Взета в своята цялост планетната верига
представлява тялото на Планетния Логос, в
коетосевъплътяваНеговияживот.Седемета
па трябва да бъдат преминати, следователно
имамеседемвериги:три,презкоитоДухътсли
завматерията,една–четвърта–вкоятоДухъти
материятасепроникватвзаимноисепрепли
тат в многобройни отношения, и накрая три
веригизавъзходнаДуха,вкраянакоитовсич
1 По устройството на Слънчевата система вж “Древната 
мъдрост”. – Б.а. 
За допълнителна яснота по изложената по-долу в книгата 
схема на еволюцията вж “Космогония на розенкройцери-
те” на Макс Хайндл, част II, изд. 1993 г. Нужно е само да 
се има пред вид, че за наименованието Планетна верига, 
употребено тук, там се използва терминът Период: Сатур-
нов, Слънчев, Лунен, Земен, Юпитеров, Венерин и Вулканов; 
7-те кръга на една планетна верига са 7 Обръщения, а 7-те 
планети (A, В, С, D, Е, F и G), през които преминава живот-
вълната, са 7 Глобуса. – Б. ред.
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ко се връща в лоното наПланетнияЛогос, за
дапотъневИшвара,заедносплодоветеотево
люцията.Можемдасипредставимпланетната
веригакатоеднотяло,вкоетоживотътнаПла
нетнияЛогоссевъплътявапоследователносе
демпъти,прикоетовсякаверигазапочваспло
доветенаминалатаверига,ивсяказавещавана
следващатаплодовете,коитоепроизвела.

Периодът на времетраене на една верига
сенаричапланетнаманвантараивсякатакава
манвантара бива последвана от една планет
на пралая1. Съществата, които са достигнали
своите висшипринципи вманвантарата, при
свършванетойпреминаватведноблаженосъс
тояние на свръхсъзнание, наречено планетна
нирвана,аонези,коитонесадостигналитова
развитие,изпадатвспокоенсън.

ТезиНирвани2сераждатсамокогатослед
ващатапланетнаверигаразвиетелата,приго
денизапродължаваненатяхнатаеволюция,и
тогаватеотновопоематсвояпътнавъзземане.

Некасегаразгледамееднаотделнапланет

наверига,задавидиметапите,презкоитопре
минавасамататя.

Всеки етап от развитието на тази верига
е един кръг (едно обикаляне през всичките 7
планети,откоитоесъставенаверигата);товае
еднаобиколка,round–когатоеднаживотвъл
наминавапрезцялатаверига.Впървитетриот
тезиетапиживотвълнатаслизавматериятаи
създаваформи,всеповечеиповечематериал
ни. В четвъртия етап животвълната създава
форми,вкоитосеизвършваборбата.Впослед
ните три етапа животвълната започва своя
подемнагореисъздаденитеотнеяформивсе
повечеиповечесеодухотворяват.Отделноот
товавсякопълнообикаляненаживотвълната
през една веригаразвивадо съвършенствопо
едноотприроднитецарства,докато се стигне
дочовешкотоцарство–всякодонеговиянай
идеален възможен тип. Бъдещите типове, ко
итонеспадаткъмтозикръг, са същоналице,
но в състояние близкоили впомалка степен
близкодозародишнотопоотношениенасвое
тобъдещосъществуване.Итака,еднапланетна
веригаимаседемкръга,седемпоследователни

1 Почивка. – Б.а.
2 Обитатели на Нирвана. – Б.а.
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цикълаилиобикаляниянаживотвълната.

Кръг

Нека сега разгледаме един отделен кръг,
който същоима своите седем етапа. В случая
всеки етап представлява една планета, един
свят.Впървитетрисесъздаватформите,вчет
въртатасехвърлямостътнадпропастта,която
дели формите от витаещите над тях духове,
катоформитеставатодушевени.Впоследните
трипланетидухътоформяформитеспоредже
ланиетоси.

Задамогатдасеразличаватпланетите,изб
ранисалатинскитебуквиотАдоG.Планетите,
коитостоятнанизходящатадъгаитези,които
стоятнавъзходящата,серазличаватпотова,че
привторатавсичкиформисъществуватведин
окончателен вид, докато в низходящата дъга
те са само в зародишно състояние. Средната
планета,четвъртата,еточкатанаравновесието,
мястотонаборбата,повратнататочка.

ПланетатаАесъставенаотфинаумствена
материяиепрототипна,т.е.съдържапрототи

питенавсичкиформи,коитосаопределенида
се развият в този кръг. В “Тайната доктрина”
Елена Блаватска казва: “Думатапро то тип тук
не бива да се разбира в смисъла, който й да
ватплатониците,т.е.всмисълнасвят,какъвто
съществува в ума на Божеството, а в смисъл
на свят, който служи за първи модел, който
имапредназначениетодабъде възпроизведен
и физически усъвършенстван в следващите
светове.”1ПланетатаG,илитази,коятоевъв
възходящата дъга, по материя съответства на
планетатаА,носъдържапълнотоисъвършено
развитиенапрототипитеотА.ПланетатаВе
отпогрубаумственаматерияиеинтелектуал
на,творческа,т.е.съдържаконкретнитетипове,
произлезлиотпрототипите.Туккачестватаса
самоскицирани,аформите–грубиинепълни.
ПланетатаF,коятойсъответствавърхувъзхо
дящата дъга, съдържа същите тези форми в
обработенипофинвид.ПланетатаСеотаст
ралнаматерия.Тяевещественаиформена,т.е.
тамгрубитеформисестроятотпоплътнама
терия, а напланетата Е, която й съответства
1 Тайната доктрина, I, 1, стр. 261
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от възходящата дъга, тезиформи,макари от
същатаматерия,садобрепригоденизасвоите
функции.

ПланетатаD е отфизическаматерия. Тя
еповратнататочка,мястотонаборбатамежду
Духаиматерията.

Всякоцарство,коетотрябвадасеразвиев
даденкръг,минавапрезединотсвоитеетапи
върхувсякаотпланетите,такачекогатоживот
вълнатасвършиобиколкатанавсичкитеседем
планети–коетоименносенаричакръг–това
царствоенапълноразвито.Идругитецарства,
които са следнего, същонапредват споедин
етапнасвоетозародишносъстояние.

Таканапримерв1якръгсеизвършваево
люцията на първото елементално царство, а
в същия този кръг съществуват и останалите
шестцарства,носамовзародишносъстояниеи
т.н.Натозивъпросщесеспремотнововглава
тазафизическатаеволюция.ВПураните1често
планетитеотнашатаверигасенаричатДвипа,а
нашатаземя–Джамбудвипа.

Некасеопитамесегадасидадемсметкакъ

десенамирамениевнашетособственополена
еволюция. Нашият Планетен Логос, наричан
Брахма, що се отнася до неговите функции
катоСъздател, е довел вече своетоцарстводо
четвъртияетап,следователнониесенамираме
вмоментавЧетвъртатапланетнаверига,т.е.в
четвъртатаманвантара.

НезнаемнищозаПървата,илипрототип
ната,веригаосвентова,четясенаричаНегово
“Тялонамракаилинощта”,иченейнитепло
довесаАсурите.ЗаВторатаверига–творчес
ката – също не знаем нищо, освен това, че се
наричаНегово“Тялонасветлинатаилиденя”,и
ченейниплодовесаАгнишватапраотците.

За Третата верига – формената – вече
знаем нещо, защото тамЛуната е четвърта
та планета, или планета D. Тази верига се
наричаБрахмово“Тялонаполумрака”итяе
произвела Бархишадпраотците, или седемте
класамонади заиднатапланетна верига.Ние
наричаме тази верига Лунна.Четвъртата ве
рига –физическата – е нашата Земна верига,
ипланетатаDенашатаЗемя.Тазиверигае
Брахмовото “Тялона зората”иима за задача1 Индийски религиозни книги. – Б. ред.
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дасъздадечовека.

Човешките монади
Разгледахме повърхностно йерархиите

иполетонаеволюциятаисегаможемотново
да се върнем към изучаването на Четвъртата
йерархия – тази на човешките монади, чието
предназначениеедастанатхоравЗемнатаве
рига. А тази верига е четвъртата, веригата на
борбата, на равновесието, къдетоДухът има
териятатрябвадасесъединятпотакъвначин,
ченайвъзвишенотоинайниското(дватаполю
санаприродата) да се срещнатида създадат
сложнотосъществочовек–изходнататочкана
висшатаеволюция.Освентовамонадитесегасе
намиратначетвъртатапланета, нашатаЗемя,
планетатанаборбатаиравновесието,коятоза
останалитепланетиотЗемнатаверигаесъщо
то,коетоеицялатаЗемнаверигазаостаналите
вериги.Такачемонадитесегасенамиратвса
мияцентърнаборбата,вточката,къдетобор
батаенайожесточена,среднайголемитетруд
ности на същинското планетно Курукшетра.

Значитук,начетвъртатапланетаотЧетвъртата
верига,ставаголяматаборбамеждуДухаима
терията,коятотрябвадазавършистържеству
ванетонаДуха.

Определение на
 думата “човек”

Вказанотодотуказсипослужихсъсслово
съчетанието“човешкамонада”,асегащеобясня
какворазбираокултизмътподдумата“човек”.

Човекътесъщество,вкоето,независимокоя
частнаВселенатаобитава,найвисшето–Духът,
инайнисшето–материята,сасъединеничрез
ума.Товасъщество,следователно,еединпроя
венбог,койтовървиотпобедакъмпобедаисе
губивнеобозримотобъдеще,коетогоочаква.
“Човекът”неенепременнотакъв,какъвто
говиждамеднестук,тойможедаимамилио
ниобрази.Думата “човек”означаваонова
същество, вкоетоДухиматерияса сипо
далиръце,вкоетотесадостигналиилище
достигнатравновесие;същество,вкоетоДу



~ 27 ~

хътепобедилматериятаилищеяпобеди.
Каквото и да е съществото, при което се

срещат тези условия, окултизмът го нарича
“човек”.Следователнотазидуманееприложи
масамокъмнашатачовешкараса,толкованез
начителнапоотношениенаогромнатачовеш
кайерархия.Задапосочипоточномястотона
човекавеволюцията–товапоследномясто,за
коетоазвечеговорих–ЕленаБлаватскаказва,
чевсякоедносъществовтаяВселенатрябвада
минепрезчовешкотоцарство,акоощенегое
минало.Акостоиповисоко,значигоепреми
нало,аакостоипониско,значимупредстоида
гопреминевбъдеще.Тованеевъпроссамоза
тазирасаилитазипланета.Съществото“чо
век”еаренанаборбатанаДухасматерията
и всяко същество трябва да извърши тази
биткаи даизлезе победител отнеяпреди
давлезевсвоето“ЦарствоБожие”.Монада
таебожествениятдух,койтоегорниятполюс
учовека,роденотсамияИшвараилипоточно
роденотНегоиобразуващединцентърнаНе
говияживот,“едначастотМене”.“Вдиг ни очи, о 
Ла ну! Как во виж даш над теб в тъм но то по лу нощ-

но не бе – ед на свет ли на или без б рой свет ли ни? –  
Аз чув с т вам един ния пла мък, о Гу ру де ва, аз виж-
дам безчис ле но то мно жес т во от не от де ле ни те 
ис к ри, ко и то блес тят в не го.”1 Пламъкът, това
е Ишвара в своята проява като Първи Логос.
Искрите, които не се откъсват, са монадите –
човешкиидруги.ВолятанаИшваразапроява
действа върху тезиНеговичастици,нераздел
ни отНего, и ги води къмматериалния свят.
ТепреминаватвъвВторияЛогосипребивават
в Него като истински синове на Отца си. От
ТретияЛогос теполучаватпечата, койтодава
на всяка монада духовна индивидуалност, ед
но бледо очертание на отделност. След това
монадите влизат в направленията, които от
три стават седем и всяка група приема цвета
на Планетния Логос, в който тя влиза, като
седемте цвята се преплитат във великолепни
снопчета от ослепителна светлина – първият
хоров небесен танц, слънчевата Расалила2 –
докатовъввсекиПланетенЛогосседемтецвет
нилъча сепроявяваткато седморенблясък, в
койтопреобладава собственияцвят.Ето защо
1 Тайната доктрина, I, 1, стр. 173  | 2  Вж следващата страница.
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секазва,чевсекичовекероденподвлиянието
на тази или онази планета, защото във всяка
планетаотвсякаверигасевливат7групимо
нади, всяка от които носи цвета на особената
звезда,коятоенеговОтец.

Всеощемонадаитенесаготовидапредп
риематсвоетодългопътешествие,защотовни
маниетоимнееобърнатокъмвъншниясвят;
трителицанатяхнатаприрода(отраженияот
трителицанаИшвара)сивъздействатвзаимно
вътревтяхинесаобърнативсеощенавънкъм
света.Ноеточезапочватдаслизатпосредством
творческитейерархии.

Първатайерархияимпредаваживотонос
натавибрация,коятосъбуждакъмвъншенжи
вотВолята,духовнияаспект.Вторатайерархия
даваимпулса,койтопосъщияначинсъбужда
Мъдростта,илиинтуитивнияаспект,аТретата
йерархиясъбуждаАктивността,илиумствения
аспект.Събуденапотозиначиндаобърнепог
леда сикъмвъншниясвят,Монадата е готова
заслизане.

Когато се преминат тези подготвителни
етапи,многобройнитемонади,коитотрябвада

станатхора,садостигналивечесвоядомище
останат там безброй векове. Те съставят Чет
въртатайерархия,готовадасевпусневсвоето
дългопътешествие.Всякаоттяхеедин“Дхиян
Кохан,различенотдругитеисприсъщасвое
образнадуховнаиндивидуалност”3,ноотестес
тво тъйфино и възвишено, че те немогат да
влязат в Петорната вселена, т.е. в петте свята
(полета) на грубата материя.Но трябва да се
намери някакво средство за това, защото тех
нитебожественисилитрябвадасеосъществят
всвета,койтогиочаква.Посъщияначинкакто
Слънцетоизлъчваматериячрезсвоитемощни
трептения,коитонаричамелъчи,такаимона
дата,действайкивърхуатомичнатаприродана
духовния, интуитивния и умствения светове,
2 Танц на сътворяването, роден и изпълняван от Кришна с 
всички пастирки, копнеещи по него едновременно, което “е 
податка, че не става въпрос за личността, а за присъствието 
на духовната му цялост и жизнено начало в света на желани-
ето, за астралното му всеотдаване... и ако приемем, че же-
ната – Ева, е астралното тяло на човека, ще оценим до колко 
много съзнания Кришна се докосва, за да ги наплоди” (цит. 
от “Езотерични школи и мистични учения” на Ваклуш Толев, 
стр. 70). – Б. ред.
3 Тайната доктрина, I, 1, стр. 335
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коитоязаобикалят(кактоетеранапространст
вотозаобикаляСлънцето),пораждатрептения
в тези полета и създава по този начин един
троенлъчпоподобиенатроичнотойестество.
Втазисвоядейностмонадитесаподпомагани
отПетатаиШестатайерархии,коитосапреми
налипредитяхтозипроцес.Петатайерархия
води вибрационната вълна на аспекта Воля
до духовния атом на Волята, като духовният
атом, който трепти под въздействието на Во
ляаспекта, се нарича Дух.Шестата йерархия
водивибрационнатавълнанааспектаМъдрост
до интуитивния атом, като той, трептящ под
влияниетонаМъдростта,сенаричаИнтуиция.
НакраясъщатаШестайерархияводивибраци
оннатавълнанааспектаАктивноствумствения
атом,койтокатотрептиподвлияниетоната
зи активност, се наричаУм. Ето как възниква
ДухИнтуицияУм–монадатавпроявенатаВсе
лена, католъчътнаистинскатамонадаостава
отвъдПеторнатавселена.

Такава е мистерията на Бдителя, Наблю
дателя, на “бездейния” Дух, който пребивава
винаги в своето тройно естество в собствения

сисвятикойтоживеевсветанахоратапосредс
твомлъча,койтооживявасенкитему–преход
нитеземнисъществувания.Писаноевстихове
те наДзиян:Пла мъ кът рече на ис к ра та: Ти си 
аз са ми ят, мой об раз и моя сян ка; аз съм об лечен 
в те бе и ти си моя дре ха (мой но си тел) до де ня, ко-
га то ще се ка же “Бъ ди с нас!”, ко га то ти от но во 
ще ста неш аз са ми ят и дру ги “аз” и “ти”.1Пламъ
кът,т.е.монадата,пусканавъннишкатаживот,
тройнатанишка,изпреденаотсобственатаму
природа и върху тази нишка Сутратма, “Ко
нецдушата”, се нижат всички въплъщения
– сенки.“Бдителятинеговите сенки,коитоса
толкова,колкотосапревъплъщениятанамона
дата,саедно.Бдителят,илиБожествениятпро
тотип,стоинанайгорнотостъпалонастълбата
набитието,асянката–нанайдолното.”2Бди
телят е “НашиятОтец, Който е наНебесата”
и“ОтециАзедно сме”.Нашителичности са
сенки, а индивидуалността ни е образът, или
СинътнаОтца.Безбройсенкихвърлялъчът,на
койтотесананизаникатоперлинанишкатана
1 Тайната доктрина, I, 1, стр. 335
2 Тайната доктрина, I, 1, стр. 334-335
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живота.Сенкитеработятвърхудолнитесвето
ве,задвижваниотмонадатачрезнейнияобраз
илилъч.Тазиактивностотначалоетвърдесла
баитруднодоловима,носвреметосеусилва
все повече и повече. “Нишката, съединяваща
МълчаливияБдителснеговатасянка,стававсе
поздраваипобляскавасвсякапромяна.”1

НекасегададемнаСинаиметоОтец,наобра
за–иметоБдител,анегодагонаречемМонада,
защотонямадругоиме,коетодамуподхожда
повече,защототойенаистинаединисъщ.Но
образът сега е облечен в материя и, заслепен
отноватасиобвивка,еслабиограниченвтози
нов занего свят.Образътидва, зада завладее
тозисвят,нопредитоватрябвадасенаучида
сепокорява:“МакардабешеСин,чрезстрада
ниятойсенаучидасепокоряваистанасъвър
шен.”2Итакатойставагосподарнаживота
и смъртта. Но той, образът, забравя своя
произход,защотозаспивавматериятаиса
мо постепенно, посредством удари отвън,
неговотоестествосесъбуждазапроява.

Минаването на монадите през 
четирите планетни вериги

ГотовитемонадивлизатвПърватапланет
наверига–прототипната.Всичко,коетознаем
затяхе,ченайразвититеставатАсуриипреми
наватвПетататворческайерархия.

Помалконапредналитепродължаватсво
ята еволюция във Втората планетна верига,
творческата,катонайнапредналитеоттяхста
ватАгнишватиивлизатвШестатайерархия.

Наймалконапредналитепродължаватево
люциятасивТретатаверига,Лунната,икогато
излизат от нея ги виждаме разделени на три
групи:

1) Истински праотци, понякога наричани
Лунни,нопоточноеБархишадпитри.Товаса
найнапредналитесъществаотЛуннатаверига,
коитовкраянасъщатавлизатвСедматайерар
хия.ТовасаЛуннитебогове,“Луннитевладици
свъздушнитела”,коитощебъдатнатоварени
с ръководството на физическата еволюция на
нашатаЧетвъртаверига–Земната.

1 Тайната доктрина, I, 1, стр. 334
2 Към евреите, V, 8: 9
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Заедно с тях вървят два класа помалко
развитимонади,наричаниЛунниДхияниили
Слънчевипраотци.Те санепосредствено след
БархишадпитритевЛуннатаверига.Първият
клас от тезиСлънчевипраотци е развил вече
причиннотяло,авториятенапътдагоразвие,
порадикоетотесатвърдеразвити,задавлязатв
Четвъртатаверигаприпървитенейникръгове,
затовасеявяватедвакъмсредатанаЧетвъртия
кръг,аименновТретаиЧетвъртакореннира
си.Тазигрупавключвапотозиначинтрикласа
монади;

2)Четирикласа,коитосадостатъчноразви
ти,задастигнатчовечествотопрезпървитетри
иполовинакръганаЗемнатаверига.Тесъщо
честосанаричаниЛуннипраотци,нотованаз
вание е само наполовина приложимо за тях,
тъйкатодействителнопроизлизатотЛунната
верига,нонеса“предци”начовека,асанапът
дастанатхораивсъщностнебитрябвалодасе
наричатпраотци.Тованазваниеимбедадено
отЕленаБлаватскаивлизавтеософскататер
минология, но трябва да се внимава да не се
бъркатсистинскитеЛуннипраотциотпървата

група–Бархишадпитрите;
3)Трикласа,коитосаотпадналиотЛунна

таеволюция,изоставайкимногоназадвобщо
торазвитие.Тещестигнатдочовечествоедва
вкраянаСедмиякръготнашатаЧетвъртаве
ригаищебъдатчовечествонаПетатапланетна
верига,коятощедойдеследнашата.Засегасе
развиватбавновминералното,растителнотои
животинскотоцарство.

Тези7класа(отвтораитретагрупа,закои
то токущо говорихме) съставят седемтекласа
Луннипраотци,закоитоЕленаБлаватскагово
ричесто,нозадасеизбегнеобъркванетоазще
гинаричамсамо“монадиотЛуннатаверига”–
израз,койтоитяупотребяваше–ищезапазя
названието “Луннипраотци” само запървата
група–тазинаБархишадпраотците.Казвани
се,четезимонадиотЛуннатаверигасакласи
раниспоредстепентана“еволюция,съзнание
изаслуги”1итоваименнообуславятяхнотовли
занепоследователновъввремето.

Тези7класа,коитоседължатнаразвитие
то,небивадасмесвамесъсседемтетипанамо
1 Тайната доктрина, I, 1, стр. 330
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надите,коитоседължатнацветовете,получени
отседемтеПланетниЛогосииспоменатипого
ре.Всекиоттези7класапритежавамонадиот
седемтетипа,такачеседемтецвятасесрещат
въввсичкикласовеиследователноседемтети
па се появяват едновременнои редом, когато
някойоткласоветевлизавпланетнатаверига.
Такавсекипоследователенкласобхващавсебе
сивсичкитеседемтипа.

Разглеждайкимонаднотородословиеначо
векавременнощеоставимнастранаБархишад
праотците,защототесезанимаватсфизичес
ката еволюция.Нямада се спираме сегаина
дватакласанисшиДхиани,защототесавЛун
натанирвана,задаасимилиратдуховнитеиум
ственирезултатиотсвоитеминалиопитности
ищевлязатвЗемнатаверигаедвавЧетвъртия
кръг.Тукщесезанимаемсамосвтораитрета
група,7текласа,коитозапочватдаслизатпос
ледователнонаЗемята.
Монадата ДухИнтуицияУм витае над разви
ващитесеформи,бездаслизапонискоотато
мичнотоподполенаумствениясвят,къдетотя
епредставенаотумственияатом,придобитза

тазиверигаспомощтанаПетатаиШестатайе
рархии.Тогава сеизлъчва една нишкаживот,
обвита в интуитивна материя и се привързва
къматомите,определенизавсекипоследовате
ленслойкато“постоянниатоми”.Тезиатоми
влизат във формите, приготвени за монадата
от Владиците на Луната в последователност,
накоятощесеспрем,когаторазглеждамефи
зическатаеволюция.Засегащекажемсамо,че
седемте царства (3 елементални, минерално,
растително,животинскоичовешко) сапредс
тавенивърхувсякапланетапоследнияначин:
числящитесекъмтозикръгиликъмпоранни
кръгове –напълно;другите, които са вънот
еволюциятанакръга–взародишенвид.Ивъп
рекичеизглеждастранноданаричамечовечес
твотозародишно,всепакизразътеверен,като
сесравнитовачовечествосъссъществата,които
сияятвсвоетонесравнимовеликолепиеикои
то ще бъдат човечество на Седмата верига –
човешката. Всяко царство има седем подраз
деления, които се наблюдават ясно, когато се
стигнедочовекаснеговитеседемраси,макар
тези подразделения да не са така отчетливи
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в долните царства. Всъщност тяхното същест
вуване се разкрива единствено чрез факта, че
монадитевървяттолковапобавно,колкотоса
помалконапредналииизостават,закъснявай
кивсеповечеиповече,катопаралелностова
всепоновивълниотмонадиминаватпрезпла
нетитенаЗемнатаверига.

Слизане на човешките монади
Първи кръг

КогатоЛуннитемонадиотпървиякласна
вторагрупа–найразвитите–дойдатнаплане
татаАотЗемнатаверига,тепреминаватмного
бързопрезприготвенитеотБархишадпраотци
теформинашесттедолницарстваистигатдо
човешкотоцарство.Същиятпроцессеповтаря
върхупланетиВ,С,D,Е,FиG,прибавяйкипо
едначовешкастепенпривсякапланета,дока
то стигнат на G, където монадите завършват
всичкитеседемчовешкиетапаилиобщо49сте
пени–поседемвъввсякоотседемтецарства–
които съставят един кръг.Некаприпомня, че

поддумата“човешки”нетрябвадасеразбира
“човешкосъщество”въввида,вкойтогознаем
днес.ДажеинапланетатаDоткръгатезимона
диняматчовешкаформа.

Луннитемонадиотвторикласследватте
зиотпърви,новървятпобавноотсвоитепред
шественици,такачевкраянакръгасаминали
самопрезживотинскотоцарствоисастигнали
дограницитеначовешкото,чийтоседеметапа
щепреминатвследващиякръг.

Луннитемонадиоттретикласследваттези
отвтори,нооставатмалконазад–стигатдопра
ганаживотинскотоцарствовкраянаПървия
кръг.Четвъртияткласеготовданапуснемине
ралнотоцарствоидавлезеврастителното.

Останалитетрикласа,съставящитретата
групаЛуннимонади,сапредпраганаминерал
нотоцарствоипредшестващитегодвеелемен
талницарствавкраянаПървиякръг.Такапър
вияткласеминалпрез49етапа,вториятклас–
през42етапа,третиятклас–през35,четвъртият
клас–през28,петиятклас–през21,шестият
клас–през14,седмиятклас–през7;или,ако
вземемседмиятклас за единица, сеполучава,
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чепървияткласпътува7пътипобързо,втори
ят–6пъти,третият–5пъти,четвъртият–4пъ
ти,петият–3пъти,ашестият–2пъти.

Трябваданапомня,чевПървиякръгпро
тотипитенаминералнотоцарствосенамират
самовърхупланетатаА,иченайматериално
развитияттипотнегосепоявявавминерално
тоцарствонапланетатаD,анайразвититети
повеотрастителното,животинскотоичовеш
котоцарствасъществуватсамоподформатана
зародиши.

Втори кръг

ВъвВториякръгЛуннитемонадиотпър
вия клас влизат само в човешкото царство,
усилвайки зародишите, в коитопребивават.
Вториятклас достигачовешкотоцарствои
прогресираспоеднастепеннавсякапланета,
катозавършвавсичкитеседеметапанапланета
G.Третияткласстигадопраганачовешкото
царствовтозикръг,ачетвъртияткласзавър
шварастителнотоцарствоиеготовдапремине
къмживотинското.

Трети кръг

ВТретиякръгЛуннитемонадиотпървия
ивториякласпродължаватдаработятвърху
развитиетоначовешките зародиши.Третият
класминавапрезседемтеетапаначовешкото
царство,ачетвъртиятстигадопраганасъщо
тоивлизавнеговначалотонаЧетвъртиякръг.

Втовавреметритекласазакъснелимона
ди се придвижват бавно, така че вЧетвъртия
кръгвсичкиизлизатотелементалнитецарства.
Тесасегамонадитенаживотните,растенията
иминералитеинямадапреминатвчовешкото
царствовтозикръг,тъйкатоприродатанемо
жедапроизвеждатолковагрубичовешкифор
ми,откаквитотесенуждаят,задастанатхора.

Четвърти кръг

ЧетвъртияткръгчестосенаричаЧовешки
кръг,защотовнеговотоначаловърхупланета
таАсепоявяватпрототипитенавсякаотКорен
нитераси.Всъщностобаче,товаекръгът,вкой



~ 35 ~

томинералътдостигасвоетосъвършенство,т.е.
точкатананайголяматаплътноститвърдост.

Когатонайнапредналитеотвъплъщаващи
тесемонадидостигнатпланетатаDвЧетвър
тиякръг, те са готовизачовешкоразвитиеот
многоповисшразряд,катотогавапостоянни
ятфизически атом се привързва към сенките
на Бархишадпраотците, които са от етерна
материя.
АйтареяБрахмана1описвасняколкодумита
зидългаеволюциянамонадитепрезминерал
ното, растителното и животинското царство
ивлизанетоимвчовешкото:“Има жи вот в тре-
ви те и дър ве та та; има ра зум в съз да ни я та, ко и то 
ди шат и в тях Азът е по-доб ре ви дим. В съ щес т ва-
та, ко и то ди шат съ що има жи вот, но в пър ви те 
ра зум лип с ва. В чове ка Азът се про я вя ва най-сил но. 
Той е бо гат по зна ние, той го во ри то ва, ко е то знае; 
той знае то ва, ко е то е ста на ло вчера; той знае ви ди-
мо то и не ви ди мо то и през то ва, ко е то е смър т но 
се стре ми към без с мър т но то. Та ки ва са не го ви те 

спо соб нос ти.” Сайяна също обяснява този па
сажвсвоякоментар:“В не съз на тел но то – пръст-
та, ка мъ ни те и т.н., е про я ве на са мо съ щи на та, 
а Азът още не е дос тиг нал фор ма та на Ду ша та. 
Не под виж ни те ду ши, т.е. тре ви те и дър ве та та, 
как то и под виж ни те ду ши, чието ди ха ние е пра на, 
са про я ви от ед на по-вис ша сте пен.”

Великите Коренни раси

Еточевиждаменайнапредналитемонади
давитаятнадзародишнитеформинаПървата
великарасаидаръководятрастежаначовеш
кия зародиш в лоното на времето. Техните
топлилъчиподбуждаткъмдейностматериал
нитеобвивки,скоитотесаоблечени,иправят
оттяхорганизаобщуванесвъншниясвят.

Найнапредсеразвиваслухът,защототой
отговарянатрептенията,коитонаричамезвук.
Макар напълно събудено в своето собствено
поле,монаднотосъзнаниеотвръщамногоне
определенонавлиянията,достигащигопрез
материалнитебула,такачеформитесапочти

1 Книга от поредицата обширни философски трудове, 
които съдържат коментари върху Ведите и Упанишадите. –  
Б. ред.
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безчувствени; те усещат във физическия свят
присъствието на огъня –първото въздействие
отвън,накоетосеотзовавасъзнаниетовновите
форми.КогатомонадатапреминевъвВтората
великараса, към съзнанието си въвфизичес
кия свят тя прибавя осезанието – започва да
отвръщанавъздействиетоинавъздуха,както
на огъня. Ако се вслушаме внимателно, ще
чуем как тези странни форми, представлява
щичовечеството,издаватнещокатомузикален
звукотгласни–несвързаноизразяванинеопре
делени емоции, чийто източник е скрит.Ако
можедасекаже,чеимасъзнание,тотоепоско
рогоре,отколкотодолу.Товаеедносъстояние
наунесеноиспокойнодоволство,коетоидваот
вътре,къмкоетосеприбавятималкоторадос
тии грижи,идващиотвън. Това емонадното
съзнание,събуденовъввисшитесветове,ноне
ивъвфизическиясвят,такачебезчувствените
форми едва отвръщат, макар и поотчетливо,
отколкототезивПърватавеликараса.

КогатомонадатадойдевТретатавеликара
са,нейноторазвитиесеускорява:къмслухаиосе
заниетополекалека сеприбавяи зрението,

коетоносипояснииопределенивпечатления
за външния свят. Говорът, който в 1та и 2та
подраси не е друго, освен викове на радост,
болка,любовилигняв,ставаедносриченв3та
подраса.Водатаставатолковаосезаема,колко
тоогънятивъздухът,аформата,всеощегруба
инедодялана,сегаимапоясноочертаначовеш
каформа,надкоятовитаемонадатаиеготова
даприемеразума,койтощеянаправи“човек”.
Тяотговарямногодобренатрептениятанажи
вота, които идват отгоре, но във физическия
святеглупава,ограничена,поддаващасесляпо
наимпулситенарадостилискръб,идващиот
вънисеносивъввъздуханапосоки.Монадата
неможедаовладеесвоятаматериалнаобвивка,
която, отзивчива за силните въздействия на
своето собственополе, отговаря на тях толко
ва повече, колкото повечеживот бива вливан
внеяотгоре.Тозиживотсепревръщавчувст
веностиследваживотинскитеинстинкти.Кол
котоповечемонадата увеличаванапливана
живот,толковаопасносттанараства–всеедно
дасеувеличаваналяганетонапаратаведнама
шина, оставена без всякакъв контрол. Тогава
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идват Синовете на Ума, които прибавят еле
мента, необходим за един безопасен прогрес.
Интелектуалнатаеволюциязапочваизаизвес
тно време затъмнява духовната. Последната
трябваданаправимястозаустреманаразума
ивременнощесеоттегливстрани,задавземе
разумътюздитеиръководствотонабъдещите
еволюционниетапивсвоиръце.

Нежнои безмълвномонадата започва да
въздейства върху разума като работи косвено
чрезнего, усилвайкинеговите енергиии като
го развива посредством продължителен нап
ливна вътрешновлияние, когато той започва
своятаборбасматериалнитеобвивки.Вначало
тонатазиборбатойепобеждаван,нопостепен
носизавоюваводачествотоипобедата.

Сегащеоставиммонаднатаеволюция,коя
тощепродължибавнонапреддоонзимомент,
когато тържествуващият разумще се слее с
Духа.

***
Товаенакратконашетородословиеотстрана
наДуха.ВидяхмеражданетонивБога;мощни
тейерархии,коитосегрижатзанасповреме

намладеничествотони;етапитенанашиярас
тежприслизанетониотверигавъвверига,от
кръгвкръг,отпланетанапланета,докатостиг
немнашатаЗемя–еднапознататочка.Смътно
си представихме влизането на “Синовете на
нощта”,“Синоветенатъмнатамъдрост”–тези,
коитоносятахамкаразасъздаванетоначовека–
иразбрахме,четесаклонотнашиясобствен
стволнаразвитие–т.ечастотнассамите.Ви
дяхмеДухазатъмненинаучихме,четрябвада
узреевбезмълвие,докаторазумът–борецът–
се сражава до момента, когато сложи своите
придобивкивкракатанаДухаистаналбожест
вен,зацаруваназемята.
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ГЛАВА II

Физическо родословие

При изследването на физическата еволю
цияначовека срещамевинагитрудности, тъй
катоизучаванетонафизическиясвятепридру
жено от цял куп крайно сложни подробнос
ти. Както знаем, дори и съвременната наука,
която се занимава само с едначастотцялост
тананещата, е трудна заизучаване, акоиска
ме истински да навлезем в онова, което тя ни
разкрива. Трудността е ощепоголяма, когато
изследваменещатавтехнитеразличниполета,в
технитеразличнисъстоянияикогатовместода
сеограничимспояватанафизическата“татва”
(зародишнаклетка),трябвадавземемпредвиди
прояватанасъщатавъввисшитесветове.Говоря
така,защотовземампредвидусилиетоикон
центрацията,коитосанеобходими,задаможем
дапроследимсточностетапитенафизическата

еволюцияначовекаидаосъзнаемролята,която
играевсветатози,койтопредставявнайвисока
степентозисвят; този,откоготопроизхождат
всичкизародишинаживот(понещосеотнася
досегашнатаеволюция);този,койтостоиначе
лонапланетнатаеволюцияиоткоготозависят
живота и управлението на различните нисши
природницарства.Трябвадаразгледамекаке
станалотака,чезародишитеживот,коитонасе
ляватвсичкиприродницарства,сенамиратвтя
лотоначовека.Единственататеория,доближа
ващасевизвестнастепендоистината,итосамо
веднамалкасвоячаст,еВайсмановататеория1.
Трудно разбираема в чудната си сложност, тя
все пак обяснява как, даже и от гледна точка
на съвременната наука, могат да се срещнат
усложнениятакамногобройни,разнообразнии
преплетенивбезкрайномалкотопространство
наединзародиш,чевнегодасеоткриятследи
нахилядипоколения,катодавапредставаиза
възможносттанякоиоттезиследидасеразвият
ипроявятвсъвременниячовек.
1Август Вайсман (1834 – 1914) – немски биолог, автор на ин-
тересни изследвания върху живота на клетките. – Б. ред.
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Праотците като ръководители 
на физическата еволюция

Що се отнася до физическата еволюция,
имаединклассъщества,коитосанейниръко
водителиипазители.Тедоставятимоделите,
споредкоитосеизработвавсичковтазиеволю
ция.Тезисъществавиндийскаталитературасе
наричатсобщотоимеПитри,или“праотци”.
Тованазваниеобаченееточноитопотвърде
простапричина.ПървоначалнитеПраотци,т.е.
тези,закоитоединственобихжелаладазапазя
товаиме,постоянносеявяватвновироли.Ние
гивиждамеотнововъввсекикръгикогатостиг
немдоеволюциятанасобственатанипланета,
те пак се явяват в различните еволюционни
цикли.Следтовагивиждамедасегубятнякак
средчовечествотоипослеотноводаизлизатна
сценатавдругаформа.ТезиПраотцисаедин
видактьори,коитоиграятразличнироли,сме
няйкикостюмитеси:хоратасасъщите,нодре
хитесадруги.

Тази смяна на ролите твърде много оза

дачаваученицитенатеософията,коитонезна
яткакдапознаятактьора,койтопредитоваеиг
ралдругароля.Частотнашатазадачатукеда
проследимтезисъществавтехнитепреобрази
идавидимкаксепоявяватотнововразлични
тецикли,оставайкигосподаринафизическата
област:винагииръководители,имоделиери,и
строителинасмъртниячовек.

НазваниетоПраотциседаваинатези,кои
тосенаричатАгнишватаикоитоняматнищо
общосфизическото тялоначовека.Заизвес
тно времеще ги оставим настрана, но преди
товаще кажем, че те са именно трите висши
отседемтекласаПраотци,коитосеспоменават
виндийскитеШастри,нотяхгиразличавамеот
другитепоназваниетоАрупа,т.е.“безформа”,
игипричислявамекъмдругаеволюция.Тесе
занимават с ангелитеипонякога санаричани
Праотцинаангелите.Тесезанимаватсъщоис
умствената еволюция на човека. Срещаме ги
подиметоМанасапутри,нотоваимеседавана
ощемногодруги.

***
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Праотцитенафизическия възходна чове
ка, истинските прадеди на нашето тяло, са
групиранивостаналитечетирикласа,носещи
вокултизмаобщотоимеБархишад.Товаиме
обаче понякога се дава само на един от тези
класове,коетообърквамалконещата.Общото
имееБархишадпраотци,т.е.тези,коитоимат
творческия огън. Макар че това име се дава
специално на синовете на един от “Синовете,
родениотуманаБрахма”,непомалковярно
е,чесъщотоимеслужизаозначаваненацяла
тагрупаотчетиритекласарупаПитри,които
стоят начело на физическата еволюция. Така
че, когато говоря за Бархишадпраотците без
други обяснения, азще визирам тези четири
класаотрупаПраотци.

Тези четири класа, Бархишадпраотците,
идватотЛуната.Челисме,чеЛунатаеврата
танаСварга,единотсветовете2,обиталището
наПраотците. Това е вярнопо отношение на
хората, защото те преминават от нисшия във
висшияастраленсвятиоттам–вумствения.В
космичниясмисълЛунатаевратата,презкоято

жителитенаумствениясвятслизатнаЗемята.
ТъйкатотезиПраотциидватотЛуннатаверига
вЗемната,нашата,гинаричамеЛуннипраот
ци,т.е.дошлиотЛуната.

Първият въпрос, който изниква, когато
искамедаразучимтяхнатаприродае:каквоса
правилитенаЛунатаикакъвебилрезутатът
отпребиваванетоимтам.

Знаемвече,чеЛуннатаверигаетази,която
предшестванашата,ичесмемноготясносвър
заниснейнатаеволюция.Щенистанепоясно
какви са придобивките на Лунните праотци
повременаЛуннатаверига,акозамигсипо
мислимзатези,коитотук,наЗемята,наричаме
Учители.Учителисатези,коитопреминавайки
тук своятачовешка еволюция, задминаватчо
вечествотои,кактосеказва,санеговиятцвят.Те
надмогватвсичкитрудности,свързанисовладя
ванетонаматерията, ставатВладицинамате
риятазанашатапланета,ПазителииПокрови
телиначовечеството.

СъвършеносъщатаефункциятанаЛунни
тепраотцивеволюциятанатяхнатаверига.Те
преминаватпрезсъщиячовешкипътиизлизат2 Раят, умственият свят. – Б. а.
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отнегокатозрелиплодовенатазиеволюция.
Тесеиздигатвсеповисокоиповисоко,докато
покорятцялатаматериянаЛуннатаверигаия
доведатдосъстояниенапослушнооръдие.По
някогагинаричатКубове,защотоповремена
Луннатаверигасапокорилиматериятавней
натачетворнаформаиядонасятсъссебесив
Земнатаверига,задапродължитясвоятаево
люциятук.НекагиприемемзаВладицинаЛу
ната–название,коеточестоимседававокулт
наталитература.

Те са наричани и “Синове на полумрака”
по причини, които показват техните отноше
ниясЛуната,нокоитощеразгледамепоната
тък.Наричатгиоще“Небеснихора”,“Синове
наЛуната”и“Прародители”.Неканегисмесва
ме(коетоеощееднавъзможностзаобъркване)
с монадите от Лунната верига, които са друг
клас Лунни прародители, идващи в Земната
верига,задапреминаткъмчовечествотонана
шатапланета.ТеняматнищообщосВеликите
луннипрародители,освенобстоятелството,че
саеволюиралинаЛунатаподтяхназакрила,
кактоиниесегаеволюираметукподзакрилата

наУчителите наМъдросттаиСъстраданието.
Тезиобикновенипрародители,такачестосмес
ванисдругите,самонадите,дошлиотЛуната,
едначастоткоитосъставлявамнозинствотоот
нашетосегашночовечество,адругачастезат
воренавживотинското,растителнотоимине
ралнотоцарствананашатапланета,тъйкато
изобщовсичкиформи,намиращисевнашата
верига,сазаетиоттезиЛуннимонади.Тяхсъ
що наричаме праотци, но те не са великите
прародители.

Некаотбележим,четоваприпокриванена
названиятасесрещавиндийскаталитература,
припанихидите3ивобикновенияезик.Защото
всекичовекнаизвестноравнище,следкатопре
минечистилището,влизавПитрилока4итога
васесчитаитойзапрародител.Ноиндусите
знаятмногодобре,четезичовешкисъществаса
поскорогостинапрародителите,технипитом
ци,охраняванииръководениоттях,отколкото

3 Shraddha – служба за покойните – Б. прев.
4 Pitriloka – обиталището на Прародителите, което може да 
бъде в астралния или в двете подразделения на умствения 
свят, според положението на Прародителите. – Б. прев.
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самидасаотсъщотоестество.Индусътнесмес
ватезихора,коитоследсмърттасипреминават
вПитрилока,сонезивеликимощнипраотци,
които той постоянно извиква на панихидите
икоитосадецанаСиновете,родениотумана
Брахма.Въпросътевтова,ченавикътдасесмес
ваттезисонезиемногоразпространенисее
загнездил и в нашата терминология. Нека за
поголямаяснотасеспремнатованазванието
Прародителида бъде запазеноизключително
заВладицитенаЛуната,нонеизачленоветена
нашетообикновеночовечество,чиятофизичес
каеволюциятеръководят.

В края на своята еволюция в Лунната ве
рига тезиПраотци са се върнали в лонотона
Планетния Логос – управителят на веригата.
Бихмемоглидакажем,четесадостигналисе
гаНирвана.Тевлизатвсъзнаниетонавеликия
Господар,подчиеторъководствосаеволюира
ли,ставайкичастотНегоиединвидзародиши
наживотвНеговототяло.

КогатозапочваЗемнатаверига,т.е.новото
тяло наЛогоса, наричан тогава порадифунк
циитесиБрахманасистемата,тезиПрародите

лисераждатотНеговото“Тялонаполумрака”.
ТезичетирителанаБрахмасачетиритепланет
нивериги:първатаеНеговото“Тялонамрака”,
втората–това“наденя”,третата,Лунатаверига–
“наполумрака”ичетвъртата,Земната,поврат
нататочка–“Тялоназората”.Такародениот
НегоПраотцитесенаричатСиновеназората,
Синовенаволята,ВладицинаЙога.Понякога
тесенаричатСамородени,защотонесаражда
ни,асапроизлезналиоттялотонаЛогоса.“Те
сасеродилиотНеговото“Тялонаполумрака”,
казва Вишну Пурана, “когато Той медитирал
върхусебеси,катоБащанасвета,ивърхуид
ванетоначовечествотовсвета.”ВарахаПурана
говорисъщото,катоказва,чесепоявяватсцве
танадима във времето, когатоТоймедитира
върхусътворениетонавсичкисъщества;тъйче,
кактопогореказахме,въввремето,когатотойв
качествотосинаБащамедитиравърхугорните
неща,сеотлъчватотНеговото“Тялонаполум
рака” тези Прародители, Синове на волята –
ВладицитенаЛуннатаверига.

Бидейкипритежателиначетворнатамате
рия и на творческия огън, те дават на хората
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технияетерендвойник,прана,нисшатакамаи
животинскиязародишнаума.Повеченемогат
данаправят,нотоваедостатъчно,задасъзда
датединживотинскичовекивсичкитенисши
форми.

Тезипрародителисасчитанизаподчине
ни на Яма, Владиката на смъртта, наричан
Питрипати, т.е. родител на Праотците. По
тазипричинателата,коитотедаватнахората
сасмъртни,тъйкатосароденивцарствотона
Владикатанапромянатаисмъртта.Тенемогат
да дадат безсмъртната, а само смъртната част
и хората, бидейки техни чада, също трябва
да саподвластнина смъртта.Потоваименно
исеразличаватдецатанаЗемятаотдецатана
Буда,планетатаМеркурий.Тамхоратасабезс
мъртни,аземниятчовекесмъртен.Освентова
дейносттанатезипрародителивЗемнатавери
гащесъдействадоголямастепенизатяхната
еволюция,катогиизбавиотвласттанасмърт
та.Вбъдещатапланетнаверига,Петата,теще
играятролятанаМанасапутри,Синовенаумаи
Владицинасмъртта.
ТоваенашатапървасрещасЛуннитепраро

дители.Кактоказахме,срещамегипостоянно.
Найнапредгивиждамекатогосподаринама
терията, когато трябва да се появят първите
живиформивсегашнатаверига,когатоплане
титесеобразуват,ноощеняматникаквиживи
обитатели,асамоматериятанапланетитеемо
делиранавъвформанасфера.Срещамегиоще
вначалотонаПървиякръг.Какдаопишатова,
което би видяло “божественото око” на един
йога, ако се спреше върху този Първи кръг?
Бих желала да нарисувам една картина, коя
томакаринесъвършена,дададенякаквапред
става.Некасипредставимгигантскамасаотог
ненаматерия,коятосевълнува,кипи,премята
сеисепроменя,движисеначудовищнивълни,
сгъстявайкисебавновтриразличнистепенина
гъстота,вседемпрозрачниформи.Трудноеда
сенарекат“форми”тези седеммаси,дорида
слеземдочетвъртата,защотопърватаформана
Земятаеощеедваразличима,представляваща
самонищожнаципаотетер–блестящаинаже
жена.ВтозиПървикръгнесевижданищо,ос
вентезиогнениформи,седемнаброй,откоито
четвъртатаебъдещатаЗемя.Тясевижданай
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добре.Наднеяпонизходящатадъгавитаяттри
други сенки, плувайки в нажежените облаци;
сенки, които са всепонеопределени.Пакнад
нея, по възходящата дъга, едва забележими,
иматридругисенки–същонажежени.Всичко
товапредставляваеднагигантскапанорамаот
пламъци,коитотуприематформатанасфери,
туягубят,катослисватзрителясъссвоятане
въобразимасилаинеописуемамощ.

ГЛАВА III

Функциите на четирите класа 
Бархишад-питри

ВсекиотчетиритекласаБархишадпитри,
илиЛунни(формени)прародители,стоиначе
лонаединотчетиритепоследователникръга
нанашатаЗемнаверига:тези,чиетотялоенай
малкоплътно,управляватПървиякръг,следва
щите–Втория,идващитеследтяхпоплътност
натялотоси–Третияинайплътнитеотвсички
управляватЧетвъртиякръг,илитози,койтоес
найплътна материя. Всеки един от четирите
класаимапоседемстепени,илиподкласове,та
качевъввсекикръгинавсякаотпланетитесре
щаме“седемкласапрародители”– за голямо
учудваненамноготеософи,коитосаучили,че
имаседемкласаПраотци,нокогатосеговори
заАгнишватапитри,атукимамеработасамо
с Бархишадпитри. Тази неяснота се разсейва
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веднага,щомсхванемдобре,чевъввсекиотте
зиседемкласаимаседемподкласаарупаиру
па,коитосеразличаватединотдругпофазите
насвоятаеволюция.Потозиначинвчетирите
великикласарупаПитриимаме28подразде
ления – по седем разделения за всеки клас, с
коитоименнощеимамеработавъввсекикръг.
Отчетиритевеликикласасамопоединсезани
мавасотделенкръгиименнонеговитеподкла
сове са тези, които обикновено срещаме под
името“седемкласаЛуннипраотци”.

Четирите главни класа се различават по
своите тела: на първия клас найнисше тяло
е причинното, вторият има за инструмент на
прояваумственототяло,третиятупотребяваас
тралнотоситяло,ачетвъртият–етерниядвой
ник.По този начин с увеличаванеплътността
напланетитевпоследователнитекръгове,пра
родителите,коиторъководятфизическатаево
люция,донасятсъссебесивсепоплътниипо
плътнитела,коитосаподобреприспособени
зазадачата,коятоимпредстои.Колкотоповече
изучавамееволюционнияплан,толковаповече
ниучудвасъвършенотоприспособяваненаед

начасткъмдруга.
Кактовечеспоменахме,тезиБархишадпит

рипринадлежаткъмпоследнатаоттворчески
тейерархии,коятонаричамеСедма,макарчев
действителносттяеДванадесета.Тезаповядват
наголямомножествоприроднидухове,които
са истинските строители на формите – нещо
катозидари,асамитеПраотцимогатдасесрав
нятсархитектите.Последнитедаватплана,мо
делите,атехнитеподчинени–товабезчислено
множествосъщества–работятпотезипланове
имодели,катоизбиратматериалнитечастици
ипоставятвсяканамястотой.Некаотбележим
мимоходом,четъйкатовиндийскаталитера
турас“дева”сеназоваватвсичкитезидухове
строители,то33темилионадеви,коиточесто
сеспоменават,изглеждасанеобходиминапри
родатазареализираненанейнияплан,такаче
тяхнатамногочисленостнебиваданиучудва.

Когато Пураните говорят за Земята и за
шест нейни планети, те правят описанието
сипоединстраненначин,койтомногопътие
предизвиквалирониятанамнозинаотдипло
миранитеиндийскиучени.Товаособенозасяга
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описанието на седемте сухи земиилиДвипи,
разделениеднаотдругасинтересниокеаниот
млякоипр.“Колкосасмешнитияприказкина
древните”, възклицават съвременните крити
ци.Притоватезидревнихорасаписалимного
помъдроотмъдрецитенаХIХстолетие,защо
тотяхнатаживописнакартинадаваеднавярна
представа заПланетната верига, където всяка
суша(Двипа)представляваеднаотпланетите,
а това, коетонаричатокеан епродължението
наматериятамеждудвепланети,разделящаги
същокатоморе,коетонеможедабъдепреплу
вано,освенотонези,коитосаразвиливисшите
телаитакасапридобилиспособносттадаплу
ватизтезивеликиморетаотматерия.

Акоможемдасеиздигнемдонякоевисоко
полеиданаблюдавамеВеригатаотгоре,щеви
димточнотова,коетонидаваописаниетовПу
раните,аименноседемтесухиземииседемте
океанаоколотях–огромнивълниотматерия
сразличнаплътност,движещисемеждуплане
титеинаричанисименатаназемнитечности,
на които те наймного приличат по външния
си вид.Може би е грешка да се опитваме да

отъждествяваме тези описания със земни не
ща, когато те се отнасят до седемте планети
на Веригата – сфери, съвсем различаващи се
помеждуси,еднаоткоитоенашатаЗемя,на
реченаДжамбудвипа.Възможноетезиописа
нияданесавсъгласиесъссъвременнитеидеи
заточникласификацииилипъкданесастрого
научни.Ноуобикновенитеумове,закоитоса
предназначени,теизвикватживииживописни
картини.Икогатосъвременниятясновидецзас
таненамястото,откоетоенаблюдавалавторът
наПуранитетазисцена,тойщевидипредсебе
сисъщатачуднапанорамасъсседемтеплане
ти,заобиколениотсвоитеокеаниотнеоргани
зиранаматерия.

Първи кръг

Некасевърнемкъмнашатакартинаотогъни
прозрачнитепланети,плуващивогнениморе
та.

Върхупърватаоттезисфери,коятоенайне
определенаинайсилнонажежена,слизапър
вияткласЛуннипрародители.Тедаватпървия
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моделнаформите,коитощеслужатзажили
щенавсички,коитогиследват.Идеитезатези
моделисъществуватвуманаПланетнияЛогос,
но на Прародителите е оставена работата по
моделирането на първите форми от огнена
материя, коитоще служат зажилище намо
надитеотЛуннатаверига,когатослязат.Необ
ходимоетедаставатобитателинаматерията
от веригата, защото без това не ще могат да
образуватформиотнея.Тенемогатдаработят
сматерия,коятонеетяхна.Затовапървотоне
що,коетотрябваданаправят,есамидаминат
презвсичкивидовематерияикатоянатрупат
около въздушните си тела, да я преобразуват
посредствомсвоятворческиогънвзародишни
форми,коитолекаполека,развивайкисеиуз
рявайки,щестанатстечениенавековетефор
мите,коитовиждамевърхучетвъртатапланета
отЧетвъртиякръг.Всекиподкласизработвасе
демтипичниформивъввсякоотприродните
царстванавсякапланета(защотонаистинавъв
всякоцарствоимапоседемтипа,коитосъщест
вуватредом)итезиименносаседемтетипана
седемтеподкласапрародителивъввсекикръг.В

тозиПървикръгтесасамоципестиформиот
огненаматерия.

Характеристиката напървата планетаА е
такава,четамняманитоеднаформавсмисъ
ла, който ние влагаме днес в тази дума. Така
различнаетяотформите,коитопознаваме,че
се нарича арупна, безформена. Въпреки това
тамимаформа,нонетакава,какватопознава
смъртният човек. Нарича се прототипна, т.е.
идеална,съставенаотесенциятанаизлъчената
мисълформа,коятоенеопределенаипромен
лива,смътна,съвършенонепонятнаинеулови
ма за конкретния ум. Може да бъде позната
само по един начин, а именно по силата на
факта, че слизайки в един подолен свят, се
разпадананеизброимоколичествоконкретни
форми,всякаоткоитозапазваприликатасис
неявтозисмисъл,чепредставянейнитесъщес
твени характеристики и възпроизвежда нещо
отнейнияобраз.Можебищенистанепоясно
в какво се състои въпросът, ако си помогнем
с едно интересно средство, което на времето,
призаражданетонабиологичнатанаука,еби
ло употребено заилюстриране на това, което
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серазбираподдумата“тип”.ПрофесорОуен,
изследвайкисложнияроднамлекопитаещите,
правиопитдаоткриеикомбиниратехнитеоб
щихарактеристики.Тойоткрива,чесъществу
ватизвестниприликимеждумлекопитаещите:
напримерналичиенагръбначенстълб,четири
крайникаипр.Събиратогававсичкиобщичер
тиумлекопитаещите,коитоизследваисъзда
ваеднаобединяващаформа,коятонеприлича
нанищопознатовсветанитопосушата,нито
във водата, и която той нарича “прототип на
млекопитаещите”.Това е само еднафантазия
научена,скоятотойискадаулеснинаучното
изследване. Но в действителност онова, което
създава по този начин, излиза повярно, от
колкотосамияттойеочаквал.Подобнипрото
типисъществуватвдуханаЛогосазавсякоот
природнитецарства:прототипинаминерали,
нарастения,наживотниинахора.Тесъществу
ваттамсамокатоидеи,Платоновиидеи,както
се казвапонякога, защотоПлатон епридавал
голямо значение на тези идеи в своятафило
софия.ТезиидеисенамиратвуманаЛогоса,
аархитектите,т.е.Бархишадпраотците,гивъз

произвеждатот уманаЛогоса впланетатаА,
найвисшатаотпланетнатаверига.Етозащота
зипланетасенаричаПланетанапрототипите,
защототамименновъввсекикръгсенамират
всичкипрототипи,коитощеслужатзаоснова
наеволюциятанаформитевдадениякръг.

ПонякогаПуранитезагатватзатезиформи
и се опитват да ги опишат, но тези описания
изглеждат странни, груби и непонятни.Мно
го от учените, които познават, дори отчасти,
найновите науки, се подиграват на старите
Мъдреци, които са се постарали да опишат
тезинеобикновениформи,съвсемразличниот
всичко,коеточовешкиятдухевсъстояниеднес
даразбере.НоМъдрецитесазнаелинещопо
вечеотсъвременнитеучени:знаелисазатези
прототипниформи, основите на всичкифор
ми,асъществата,закоитосеговоривПурани
те,сапрототипи,анеформитетакива,каквито
тесъществуватвнисшитесветове.Нямамдуми
даизразя,нитомогададампредставазатези
необикновенитворения–думи,коитодададат
представазатяхподобраоттази,коятонида
ватПураните,колкотоинеопределена,странна
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инедодяланадаизглеждатя.Товаенайдобро
тоописание,коетоможебиизобщочовешката
речбимогладададе.

Дапреминемкъмследващататочка.Както
казах, всеки кръг развива отделна еволюция:
лементална,минерална,растителна,животин
скаичовешка.Форми,коитоощенесесрещат
на някоя от планетите, все пак съществуват
вуманаЛогоса;тевитаятнадпланетитевза
родишносъстояние,такачеватмосфератана
еднапланетаможедасечетенейнатабъдеща
история.Това еименноедноот тълкуванията
наизраза:“четеневастралнасветлина”.Итака
наПърватапланетавПървиякръготнашатаве
ригаПрародителитесъздаватпрототипитена
първитетри,елементалните,инаминералното
царства.Самотиповетеотвисшетоелементал
ноцарствосазрелиисъвършенитогава.Тези
отдолнотоисреднотоелементалницарстваса
зародишнитипове,атиповетеотминералното
царствосасамоядки(семена),коитосъдържат
в потенциално състояние всичко, коетоще се
развиеоттяхвЧетвъртиякръг.Първиятклас
Бархишадпрародителиоблича тезипрототи

пивпрозрачнаматерияинаселявастяхнаже
жената планета. В атмосферата на планетата
другитетрикласаБархишадпраотцисезани
мават със зародишите на бъдещото растител
ноцарствоотВториякръг,съсзародишитена
бъдещотоживотинскоцарствоотТретиякръг
исъсзародишитенабъдещоточовешкоцарст
воотЧетвъртиякръг.Тезизародишипонищо
неприличатнарастителните,животинскитеи
човешкиформи: това са само кристализации
(акоможетакадасеговоризаеднатъйфина
материя), агрегати от материя; те пребивават
влонотонаприродататака,кактозародишътв
утробатанамайкатаиправилноеказано,чеко
гатодойдевреметодаразбереммистериятана
израстванетоначовека,целияттворческиплан
щесеразкриепредочитени.

Итака,върхутазипланетаАПрародители
тевършатусиленосвоятаработа:създаватпро
тотипите,обличатсесами,кактосеказва,във
формите,коитосасъздалииследтоваминават
набързопреззародишнитеформивоколната
атмосфера,задасъбудятвтяхпървитезачатъ
ци на живот. Те преминават на планетата В,
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втората,къдетооформятумноженитеконкрет
ниформи, произлезли от оригиналните про
тотипи. Няма никаква чувствителна промяна
въвформите,населяващиоколнатаатмосфера:
всичкиусилиясапосветенинаелементалното
и минералното царства, където напредъкът е
голям.Оттам, на третатапланетаС, оформят
поплътниформи,ноитесавсеощесамоед
носгъстяваненаогъня,кактомогатдасевидят
вединогънслоевеотбялижълтпламък,аслед
товаичервенажар.Такивасаединственитеви
димиразлики,коитомогатдабъдатнаблюдава
нивогънянапоследователнитепланети.

НайпослетеслизатнаЗемята,къдетоми
нералите достигат до физическо състояние, а
останалитеформивсеощестоятватмосферата
наоколо.Зародишнитеформинаминералите
сепоявяватсамосмътновърхунашатанажеже
наЗемявъввиднатънкиисветлиципиитака
продължавадокатосестигнеСедматапланета.
През това времецялотоминералноцарство е
оформено,макарчевтоваципестосъстояние
нямаме минерали такива, каквито ги знаем
ние–твърди,кристалниипр.,асамонякакви

горещигазообразнимаси.Всичко,коетоднесе
минералното царство, на последната планета
натозиПървикръгсенамиравъввиднаципес
ти,тънкизародиши,задастанатпобогати,по
плътниипосложнипрезследващитекръгове.

Работата на Праотците може да се резю
мира така: на планета А те създават седемте
прототипа на съответните седем природни
царства; на планетата В умножават формите,
съдържащи същинските характеристики на
всекипрототип;напланетатаСдаватпоголя
маплътностнатезиформи;напланетатаDги
оформятвощепоплътнаматерия;напланета
таЕгиусложняватизапочватпостепеннодаги
обработват;напланетатаFгисъздаватотфина
материяинакраянапланетатаGгиусъвършен
стват.Товаеначинът,покойтоПрародителите
работятвдаденКръг,макарчесамовПървия
тесеобличатсматерияиживеятвнеявремен
но,задамогатдаяусвоятзаработа.Присвоята
строителнадейносттесислужатсамосгорни
те четири състояния на материята във всеки
свят. Когато първият клас Бархишадпраотци
завърши описаната дейност върху всяка от
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планетите,Луннитемонади,слизащивЗемна
таверига,влизатнаготововсътворенитеислед
тованапуснатиоттяхформи.СлизайкиотЛу
натамонадитевлизатнайнапредвелементал
нитецарстваипрезтяхвминералнитеидруги
форми, напуснати от Праотците. Техните се
дем класа, както видяхме вече, са достигнали
различнистепенинаеволюцияиследователно
саразвилиразличнисили.Някоиоттях–най
младите, вЛуннатаверигаедва садостигнали
слабсъзнателенживот.Другиоттяхсапреми
налипрезлуннитецарстваисадостигналидо
типоветеналуннитеживотинскиформи.Тази
разликавстепентанаизрастванетоивеволю
цията на съзнанието има забележително пос
ледствие: колкото монада е понапреднала,
толкова нейният прогрес в света на формите
е побърз и оттук започва все поголямата
разлика между различните класове по време
наеволюиранетоим.Нисшитеоставатвсепо
назад и поназад вследствие на бързината на
прогреса у поразвитите. Найдобрият начин
даилюстрираметова(казвамсамода“илюст
рираме”, защототези,коитооставатназад, са

само1/7отвсичкимонадивдаденклас)едаси
припомним аритметичната и геометричната
прогресии.Например,акоизходимот3ипри
бавямепо3,щеполучим3,6,9,12,коетощени
дадепредставазапървияначиннапрогресира
не.Но ако вземем геометричнатапропорция,
щеполучим3,9,27,81.Разликатаеочевидна.
Споредпървияметодимамесамо12вчетвър
татафаза,аспоредвторияимаме81.Разликата
седължинаразличнитеметоди.Приблизител
но същото става и с Лунните монади: когато
техниятпървикласстигнедонайдолнияетап
подорганическичовешкиформинапланетата
А,тойвечееминалпрез42типаотформи,до
катопоследнияткласеминаледвапървияот
седемтеетапананайдолнотоелементалноцар
ство.Първияткласпътуваседемпътипобързо
отпоследния.ВкраянаПървиякръгпървият
класЛуннимонадиеминалпрез49стадияот
еволюциятанаформата, т.е. седемстадиявъв
всякоотседемтецарства,докатовсъщототова
временайдолниятклас,седмият,еминалсамо
презседемпроменинаеволюциятанаформа
та–седемте,коитосъставляватнайдолнотоот
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елементалните царства.През останалите кръ
говемонадитеотпървиякласнеминаватпрез
никоеот долнитецарства, а влизатнаправо в
човешкотоцарство.КогатоприключиПървият
кръг,настъпвапралая,т.е.няколковекапочив
ка,предиотноводасеподновисъздаванетона
форми.

Втори кръг

ТогавазапочваВторияткръгивториятклас
Бархишадпраотцисезалавязаработа.Тесва
лятпрототипитенарастителнитеформивърху
планетатаА,даватимконкретниформивърху
планетатаВ,сгъстяватгивърхупланетатаСи
върхуDтеставатфизически.Посъщотовреме
зародишните форми на животните и хората
остават в атмосферата и продължават да се
развиват.А човешките зародиши, които през
Първиякръгсаималисамостранникристални
форми,подобнинатезиотминералнотоцарс
тво,серазвиватвтозиподобнонарастенията
или дърветата – с гигантски влакна, като по
нищоненаподобяватчовека,макарчетезирас

тителниформиднесвсеощемогатдасевидят
вчовешкияембрион.Презтозикръгстроители
тевъвеждатвъввсичкителагазообразничасти
циоттретотоподполе.

Трети кръг

Преминаваме в Третия кръг. Планетите
сега самногопоплътни,макар че все още са
светещииетерни.Туксеразвиватживотните.
В този кръг работи третият клас Бархишад
праотциисувеличаваненаплътносттатесва
лят зародишните прототипи на животните,
дават им поконкретни форми, които върху
планетатаDдостигатпоголямаопределеност.
Виждамечовешкитезародиши,чиитобройсее
увеличилтвърдемногосприижданетонанови
пришълциотВториякръг,даплуватватмос
фератанапланетата,вземайкистранниживо
тински форми – чудовищни, ужасни на глед,
гигантски същества, прилични на маймуни, с
ясенпечатотсвояживотинскипроизходвзаро
дишнитесиформи.Човешкиятзародиш,през
временавътреутробнотосиразвитие,всеоще
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носиследиоттозипериод.Втозикръгстроите
литевъвеждатвъввсичкителаводничастици
отвторитеподполета.

Четвърти кръг

СледтовазапочваЧетвъртияткръг.Четвър
тияткласБархишадпраотци–тези,коитоимат
етернитела,сезалавятзаработаипренасятна
планетата А човешките прототипи – чудесни
прототипинатова,коетощепредставлявачове
къти което тойдействителнопредставлява,
защототамсапървообразитенаСедемтераси.
Шестата и Седмата се различават по блясъка
ихубосттасиидаватпредставазатова,което
ще представляват развитите типове на бъде
щите раси и кръгове. След това виждаме да
слизатидаувеличаватплътносттасиформите,
коитощесеразвиватвърхучетвъртатапланета–
нашатаЗемя.Найсетне стъпвамена твърда
почва,поемамесидъхследтовадълголете
не в пространството, пристигаме на Земята –
не съвсемтакава, какватоя знаемднес,но все
пактоваенашатаЗемя,коятониепоблизкаот

останалитепланети.
Следкатопристигнахмеисмесипочина

лималко,некасегасеогледаменаоколо.Стра
нен свят със страшни бури, където мощни
природни конвулсии напомнят трусовете от
събарянето на цели планини; вулканични из
ригвания с горяща лава, грохот на гигантски
вълни, коитооткъртватцели скалии хвърлят
въввъздухацелипланини,каточесииграятс
тях.Навсякъдегориогън;навсякъдесевихрят
циклони,ураганиибури–състояниенатакива
атмосферниусловия,коетоизглежданесъвмес
тимосъссъществуванетонакакъвтоидабило
живот.ВизвестнастепентованапомняПървия
кръг,самочесегагрохотътепоголямпоради
поголяматаплътностнаматерията.Туксъщо
царува навсякъде силният бумтящ огън. Тези
катаклизми в продължение на 20 крори (200
000 000 години) се вихрят непрекъснато, след
коетоставатпериодични,разразяващисепрез
големивремевиотрязъци.Праотцитесатам–
творцитенавсичкотова.

Минават безчет години от началото на
ЧетвъртиякръгвърхутазипланетаD,презкое
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товремеприроднитедуховеработятвърхуфор
миранетонаминералите,растениятаинисши
тевидовеживотни.Всредтозихаостеполагат
големиусилиядасъздадатновиорганизмиот
онова,коетоеостаналонапланетатаотпослед
ниякръг,следкатоживотвълнатасееоттегли
ла.Резултатъте:всичкивидовечудовищамеж
ду човека и животното, влечуги от различни
видове, които се появяват всред пламъците,
пяната и вихрените облаци са произведения
на“чирашкаръка”,биказаланауката.Нотеса
делонанисшитедеви,природнитедухове,на
коитолипсваръководствоотстрананаВлади
цитенаформите.Когатонаближавакраятна
великите катаклизми, Владиците на формите
идват да видят дали Земята е вече готова за
създаванетоначовека.Тогавабиватпометени
всичкитезинисшиформиотЗемятаитязап
риличва на необятен океан от развълнувана
вода,лишенотобитатели,къдетотвърдатазе
мясегубиподводнатапустиня.Постепенносе
показванаповърхносттаеднаточкаотпървия
континент–върхътнапланинатаМеру,носът
на северния полюс, началото на Свещената

вечназемя,Земятанадевите,нареченаШветад
випа,Белиятостров,Централниятконтиненти
понякогаДжамбудвипа–название,даваноина
цялатаЗемя.ПарситеянаричатАйриянаВае
жоисправотвърдят,четехниятвеликпророк
Заратустрасееродилтам.
ПланинатаМеру,остананашатаЗемя,макар
чесееподаланаполюса,имакоренитесивХи
малаите – “пояса на света”. Постепенно тази
земяизплуванаповърхносттанавълнуващите
се води, които покриват неизстиналата още
планетаиподобнонаседмолистенлотосоколо
планинатаМерукатотехенцентър,сепоказват
седемголеминоса,чиитовърховепонякогасе
наричатПушкара–название,коетосправопри
надлежинаседмияконтинент–иименнотези
седемносастяхнатацентралначастсъставляват
Вечнатаземя.Върхутазиименноземянасвой
редтрябвадасезародивсякараса,съвсемнеза
висимооттовакъдещеживеетявпоследствие.
Товаелюлкатанавсичкирасиподуправление
тонаДрува,ГосподарятнаПолярнатазвезда.
“Полярнатазвездабдинаднеясъсзоркоокоот
зоратадосвършеканаполумраканаединден
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отВеликотоДихание.”1 Тази земя, прочие, се
появяванаповърхносттаготовадаприемесво
итеобитателиинейниятклиматеедначудес
напролет. Тогава се раздава звучният глас на
Владиците, които саМировиуправители.Ето
колко великолепно сеизказвапо този въпрос
Книгата наМъдростта: “ВеликитеАрхангели2
извикаха Владиците на Луната с въздушните
тела: Създайте хора, хора от вашето естество.
Дайтеимсобственавътрешнаформа.Тящеим
построивъншнитеобвивки.Тещебъдатмъже
жени.Владицинапламъкасъщо...Тесеотпра
виха–всекикъмпредназначенатамуземя.Те
бяха седем, всеки в своята част. Владиците на
пламъкаизостанаха.Тенепожелахадаотидат,
не пожелаха да творят. Седемте войнства, от
воля родените Владици, подбуждани отДуха
животодател,отделихахораотсамитесебеси,
всекивсвоятазона.Седемпътипоседемсенки
набъдещихорасеродиха,всякасъссвояцвят

ирод–всякавстепенподолуотсвоябаща.Без
костнитебащинеможехадададатживотнасъ
ществаскости.ТяхнотопотомствобяхаБхута–
съществабезформаибезум.Затоваименноги
нарекохаЧхая(сенки,образци).”3

Четвърти кръг, Първа раса

Четирикласалуннимонадисаготовиза
въплъщаване в човешкиформииБархишад
праотцитеслизатвърхунашатапланетанаСве
щенатавечназемя,отделятотсвоитеетерните
ла една сянка, един зародишнаживот, който
имасилатадасеразвиевчовешкаформа.То
ва е голяма влакнеста форма без пол – едно
празносъщество,плуващовгъстатаатмосфера
идимящитеморета.Тесеносятсвободнокато
неопределени,променливи,смътниформиот
етернаматерия, криещи в себе си зародиши
тенавсичкиформи,коитосасъбиралипра
отците през миналите еволюции; имат цвета
наяснатаЛуна–жълтеникавобялспроменли
виоттенъци.ЧетвъртияткласнаБархишад
праотците,коитодаватзародишанаживотза

1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 16
2 Chohans – Кохани, висши духовни същества, които живеят и 
работят без физически тела. – Б. прев.
3 Тайната доктрина, II, 1, стр. 27
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създаването нафизическатаформа на човека,
имат, както видяхме, седемразличниподкла
са,всекиоткоитозаселваединотседемтеноса:
“Тебяхаседем,всекивсвоятачаст...;отделиха
хоратаотсамитесебеси,всекивсвоятазона.”
Нописано е още: “Седемпъти по седем сен
кинабъдещихорасеродиха”иестественосе
повдига въпросът за какво е необходимо това
седемкратно увеличение. Това е защото всеки
класнаБархишадпраотцитенесесъстоисамо
от седемподразделения на различни степени
наразвитие,кактовечеобяснихме,аосвентова
всякооттезиседемподразделения–коитосаса
моразличнистепенинаеволюцията–включ
ватипредставителинаседемтетипа,закоито
говорихме. Оттам се получава и “седем пъти
поседем”.Луннитемонади,тъйкатообхващат
съвсемразличнистепенинаеволюция,немо
гатдасеприспособяткъмсенкитесамоотедна
степен.Монадитевлизатвсенки,съответнина
развитието,коетосадостигналипрезпървите
трииполовинакръга.Необходимисамногови
довеистепени,задаимазавсякамонадаподхо
дящожилище,анеобходимитезатоваусловия

саприготвениот49теподразделения.
Тези променливи форми се отделят от

етернитетеланатехнитепраотци–посъщия
начин, както се вижда етерният двойник да
излизаоттялотонамедиумите–итоваеПър
вата човешка раса.Човешка ли? –щепопита
някой.Човешкали е тазиформа – странна,
разтягащасе,неопределена,подобнаповече
напарчелепкава тиня,отколкотоначовешко
същество?Защодаянаричамечовешка?Аза
щоданаричамечовешкаформапървия сбор
от зародишни клетки в утробата на майката,
коитоняматнищообщо с човешкатаформа?
Защо го наричаме човешки зародиш?Затова,
защотовтазиформа,коятоняманищообщос
човешкото,секриебъдещиятчовек,койтоще
еволюираизащотоотнеянеможедасеразвие
нищодругоосвенчовек.Следователно,въпре
кичеформатанеприличаначовекичеесамо
зародиш на бъдещия човек, ние я наричаме
“човек”, защото витаещата над негомонада е
достигналаразвитиетоначовекаизащототова
названиеподхожда,аконенавъншниявид,то
поне на затворения в тази формаживот. Ето
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защопосъщитесъображенияказваме,четога
ваебиласътворенаПърватачовешкараса.

Тезиголемиформиблуждаятнасамнатам,
безчувствени и пасивни. Тъй като съзнанието
сенамиравдуховниясвят,томожесамомного
слабо да въздейства върху тези лошоформи
рани тела, които са надарени само със слаб
слух и неопределен усет за огъня. Понякога
гинаричат“Расанабогове”,защотоединстве
ното съзнание, което имат, е от много възви
шено естество. Тях ги наричат също “Синове
на йога”, защото Праотците са дали своите
сенки, бидейки потънали в медитация. Биват
наричанидории“самородени”,защотонепро
изхождат от човешки родители. Те имено са
вториятАдамнаеврейскитекниги.Праотците
даватсвоитеетернисенки,оживяватгисъссвоя
електрическиогън,галванизиратгизадействе
ност, така да се каже. В тази си дейност те са
подпомогнатиотСлънцето,коетовотговорна
призивазаподкрепаотстрананаПовелителя
наприроднитедухове,изпращасвоитеживи
телни лъчи – слънчевия огън. “Тези Трима,
благодарениенасъвместнитесиусилия,създа

ватеднадобраформа.Тяможедастоиправа,
давърви,датича,далежиилидалети.Новсе
паксиоставасамоЧхая–сянка,лишенаотра
зум...”1Планетата,коятоуправляватазиПърва
расаеСлънцетоилипоточномистичнатапла
нетаУран,коятотопредставлява.

Тези същества се размножават чрез деле
ние или пъпкуване – единствените възможни
затяхначининаразмножаване,кактоднесса
протистите2,коитоиматнайголямосходствос
тях.Терастат,делятсепървоначалнонадверав
ниполовини,авпоследствиенадверазлични
части.Потозиначинсъздаватсвоитепотомци,
коитонасвойредизрастватисеразмножават
посъщияначин.Задаполучимпредставазато
зипроцестрябвадапроследимсъвременното
размножаваненаамебите.

ВтазиПърварасанесезабелязватотчетли
виразделениянаподраси,макарчетяимасе
деметапанаразвитие,седемпроменивеволю
цията.Тенеумират:“нитоводата,нитоогънят
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 27
2 Протисти – най-опростени организми, които се намират 
на границата между растението и животното. – Б. ред.
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могатдагиунищожат”1,тъйкатоогънятетях
настихия,азаприсъственосттанаводатанямат
съзнание.Когатонастъпвавреметодасепояви
Вторатакореннараса,природнитедуховеобви
ват сенките с един вид черупки от поплътна
материяи“външнатаобвивканаПървитеста
на вътрешна на Вторите”2. ТакаПървата раса
се претопява неусетно във Втората и сянката,
коятоебилатялонаПървата,ставаетерендвой
никнаВтората.
Стечениенавремето,впериодиснеустановена
дължина,присъществуванетонаПърватараса,
Земятазапочвадасеуспокояваикатаклизми
те–даставатсамоместни,анекактопредито
вавсеобщи.Постепеннозапочватдаизплуват
върхуповърхносттанаводнатапустиняпооб
ширниземи,продължениянаносоветенапър
вия континент, които образуват една голяма
подкова.Товаевториятконтинент,нареченхи
перборейскиилиПлакша.Тойзаемасеверната
частнаАзия,заедносКамчаткаиГренландия,
анаюгграничисголямоморе–там,къдетов
моментаепустинятаГоби.Шпицберген3,Шве
цияиНорвегиясъставляватсъщочастоттози

континент.Наюгозапад той обхващаиВели
кобританияисепростирадоБафиновиязалив,
чийто остатъци днес са острови. Климатът е
тропиченибуйнарастителностпокриваогря
ните от слънцето поляни. Това е една богата
странаспреизобилнажизненост.Тазиобласт
сеизменя, когатонейнитеобитателиянапус
катпорадиклиматай.Понататъкконтинентът
еунищоженотмногобройникатаклизми.

Четвърти кръг, Втора раса

ПоявявасеВторатарасаиповременаживо
тасисепредставячрездватипа,коитосаслабо
надарени с интуитивно съзнание. Тя прите
жава характерната двойственост на този вид
съзнание, която се проявява във физически
изменения,внейнитедвесетива–слухиосе
заниеивнейнотосъзнаваненаогъняиводата,
кактобешевечеобяснено,когатоговорихмеза
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 28
2 Тайната доктрина, II, 1, стр. 28
3 Група необитавани планински острови в Северния ледовит 
океан, северно от Европа. От 1920 г. принадлежат на 
Норвегия. – Б. ред.
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еволюциятанамонадите.
ХоратаотВторатарасасенаричатКимпу

руши, т.е. деца на Слънцето и Луната, “деца
на жълт баща и бяла майка”1, следователно
децанаогънивода,родениподвлияниетона
планетатаЮпитер, Брихаспати. Техниятцвят
е златножълт соттенъциоторанжеводоли
монено жълто. Тези форми са живи цветове,
влакнести,някоидървовидни,някоиполуживо
тински,другипочтичовешки,коитоблуждаят
насамнатам,плуват,плъзгатсе,катерятсе,ви
катсепомеждусисъсзвуккатоотфлейта,сред
великолепни тропически гори, зеленеещи се
наслънцетоилиместаизобилстващисцветяи
пълзящилиани.Всичкотовапредставляваедна
великолепна картина, отразяваща блясъка на
природатавнейнатабуйнамладост,изобилна
жизненост,движение,цвят–картинарисувана
отгениалнаръкасбоисослепителнакрасота.

Кактоказахмевече,тазиВторарасаразвива
дваглавнитипа–раненикъсен.Впървияняма
никаквиследиотпол,съществатасабезполови
и се размножават посредством разширение
ипъпкуване,кактоиПърватараса.Нокогато

формитеставатпотвърдииобвитиспоплът
на черупка от земна материя, този начин на
размножаване се оказва невъзможен. Тогава
тезапочватдаотделятотсебесималкителца,
фигуративнонаречени“капкипот”(защототе
действително излизат както потта излиза от
човешкатакожа);тезималкителца,лепливиис
цвятнаопалсевтвърдяватпостепенно,растат
иприематразличниформи.ВПуранитечетем,
чевсичкирасисапроизлезлиоткожнитепори
насвоитепрадеди.Тамнамирамесъщо,чеВи
рабхадра, изпратен отМахадева, за да сложи
крайнажертвоприношениятанаДакша,отде
лилчрезкожнитесипоримилиардистранни
форми.ВПуранитенамирамемногоследиот
тозивидразмножаване,аизследванетонафи
зическатаеволюцияначовеканипомагадараз
беремподобретозивъпрос.

Понататък с течениена времето започват
дасезабелязватлекислединаполовоствтези
“родениотпотта”отВторатараса.Товаеосно
вополагането на двата пола и затова се казва,
чеседостигадолатентниандрогинниполови
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 28
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органи.
Приизследванетонасегашнатаеволюция

нанисшитецарстваниеотновосрещаметезина
чининаразмножаване,коетопоказвакакпри
роднитедуховеследватвсякогасъщияплан,
безкрайно разнообразен в подробностите си,
но единен в своитепринципи. Всичкимлеко
питаещи произлизат от зародиши, оставени
от тази Втора раса хора;животните, които са
понисшиотмлекопитаещите,сасътворениот
природнитедуховеспоредтипове,изработенив
Третиякръгипонякогаспомощтаначовешки
еманации.
ПрезтовавремеЗемятасепроменябавно.“Ве
ликатаМайка работипод водите... Тя работи
още поусилено за Третата (раса) и нейният
кръстипъпсеиздигатнадводите;товаепоя
сът, свещената Химават, която опасва света.”1
ВеликотомореюжноотПлакшапокривапус
тинятаГоби,ТибетиМонголия.Изподнегови
теводинаюгсеподава голяматаХималайска
верига,аюжноотнеябавносеподавасушачак
доЦейлон,Суматра,Австралия,ТасманияиВе

ликденскитеострови;назападтясепростира
до Мадагаскар и една част от Африка. Всич
котова, заедно сШвеция,Норвегия,Сибири
Камчатка,представляваединголямконтинент,
огромнатаЛемурия,люлканачовешкатараса,
в която човекът получава своя ум. Древната
история нарича този континент Шалмали.
В течение на вековете този голям континент
претърпявамногоразкъсванияисеразпадана
големиострови.Отвременавремеимаголеми
вулканичниизригвания,асилниземетресения
откъсват от него големи парчета. Едно посте
пеннопропаданеназемнитепластовепотопя
ва временно Норвегия. 700 000 години преди
началото на еоценовата епоха от третичната
ера започват големи вулканични изригвания;
надънотонаокеана зейватпропастииЛему
риякатоконтинентизчезва,оставяйкикатосле
диМадагаскар,АвстралияиВеликденскитеост
рови.ПовременасъществуванетонаЛемурия
иоколосредатанасъществуванетонанейната
раса,настъпваголямапромянавклимата,коя
тоунищожаваостатъкаотВторатарасаиней
ното потомство – първоначалната Трета раса.1 Тайната доктрина, II, 2, стр. 225
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“Останаколелотосенаклонила.Слънцетои
Лунатанесветеливеченадглавитенатазичаст
отроденитеотпотта; хоратапозналиснега,
ледаистуда;хора,растенияиживотнисесма
лилинаръст”1.Великолепнитетропическицве
товеизбледняватподдъханацаряналедовете;
започватполярнитешестмесечнидниинощи
и заизвестно времеостатъцитеотПлакша са
саморядконаселени.

Четвърти кръг, Трета раса

ВТретатараса,кактотрябвашедаочаква
мепоаналогия,намираметрисилноразвити
типа,коитощенаречемпървоначален,средени
последен.ТочнокактоПърватараса(въввръзка
сДуха)проявяваединство,Втората(въввръзка
сдухинтуицията)проявявадвоичност,аТрета
та(въввръзкасдухинтуицияумът)щепрояви
троичност.

Припървоначалнияттип–типI,начинът
на размножаване е като на последния тип от

Вторатараса:изпусканенамекаилепливаема
нация – “потта”. Тези тела се втвърдяватпри
2таподраса.“Капкитеставаттвърдиикръгли.
Слънцетогистопля,Лунатагиохлаждаиофор
мя, вятърът ги хранидоденяна съзряването
им.”2Постепеннотезимекителасевтвърдяват
иприематформатанаяйце,коетоивнастоя
щетоеначалонавсекизародиш.Завбъдеще
именнопрезтаковаяйцещепреминаватвсич
киформивпървитестадиинаеволюциятаси.
Тезиформиприематединпоблизъкдоднеш
натачовешкатавъншностоблик:латентнианд
рогини.ТозипървоначалентипнаТретатара
саобхващадвеподраси:“роденитекатопот”,
у която едва се забелязва зачатък на полово
диференциране, и втора – пак “родени като
пот”, но окончателно андрогинна, с напълно
човешкиоблик,обвитисматериалнаобвивка,
коятосевтвърдява.Тесанаричани“Синовена
пасивнатайога”–дотолковасабезсъзнателни
поотношениенавъншниясвят.

ВсредниятипнаТретатараса–типII,в3
таподраса,малкитесеразвиватвътревобвивка
та,коятоеедначерупка,каторазвиватдвойни

1 Тайната доктрина, II, 2, стр. 135
2 Тайната доктрина, II, 1, стр. 28
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половиорганииведнагаследражданетоси,кое
тоставачрезсчупваненачерупката,санапълно
развити,подобнонапиленцата,коитоведнага
могатдавървятитичат.Тесахермафродити,за
коитощеговоримпокъсно,защотоставатпри
емницинаВладицитенаМъдростта.Тазифаза
давасвоетоименатипаII.В4таподрасаразм
ножаванетовсеощеставапосредствомяйца,но
всъществатаединиятотполоветезапочвададо
минира,докатонакраясеобособяватнапълно
идватапола,коитосегапознаваме;следвреме
малкитеставатбезпомощни,такачевкраяна
4таподрасатевеченемогатдаходятведнага
следкатонапуснатзащитнатаобвивка.

Човешкиятзародишднесвсеощепремина
вапрезтезиетапинаразвитие:амебовидната
форманаПърватараса,влакнестатаформана
Втората,заменянетонабезполовотосъстояние
отпървитестадиисхермафродитизмаипосте
пеннотодоминираненамъжкияилиженския
пол,определяйкиполанасъществото,кактое
вТретатараса.Нозаотбелязванее,чеследите
от този хермафродитизъмникога не изчезват
напълно, дории в зрелостта, такаче всекиот

дватаполазапазваизвестнирудиментиотдру
гияпол.

Интересное,чевиндийскаталитература,
вмитовете–коитосаповерниотисторията–
констатирамемногобройниследиотразлични
теначининаразмножаваневпървитевремена.
ТакавразказазажертвоприношениетонаДак
ша, тези различни начини са изброени така:
“родениотяйце,отпара,чрезникнене,откож
нипориичакнакрая–отутроба”1.

ПриIIIтип–последнияотТретатараса–5
таподрасавсеощесеразмножавачрезяйца,в
коитопрогресивносеразвивамалкиятчовеш
ки плод, но яйцето постепенно се задържа в
утробатанамайкатаидететосераждаслабои
безпомощно,кактоеиднес.В6таи7таподра
сиполовоторазмножаванестававсеобщо.Този
последен IIIтитипотТретатарасае готовда
приемеМанасапутрите.

Разделянето на половете по време на 4та
подрасавсредниятипнаТретатарасаставав
краянавторичнияпериод,преди6иполовина
милионагодини.Следтовапървитеподраси
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 222
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бързоизчезват,найвечеприспоменататака
тастрофа.Божественитецареслизатназемята
преди разделянето на половете, влизат във
висшитеформинасредниятипотТретатара
саисанаречениандрогиниилибожествени
хермафродити.Тедаватнатезиформиедна
небеснакрасота,огроменръстивеликолепни
чертиивъншност.Стяхнотослизаненаземята
исразделянетонаполовете,коетоследва,прик
лючваСатияЮганаЗемята.

Първияттипсераждаприпокровителство
тонапланетатаВенера(Шукра)ихермафроди
титесеразвиватподнейнотовлияние.Разделя
нетонаполоветесеизвършваподвлияниетона
планетатаМарс(Лохитанга),носителнаКама–
страстта.Кактовсичкиземниформипоонова
време,човекътимагигантскиръствсравнениес
днешния.Съвременникнаптеродактила3,мега
лозаура4идругигигантскиживотни,тойтряб
вадасебористях.Органитеназрениетосе
развиватвтазиТретараса:найнапредсамоед

нооковсредатаначелото,покъснонаречено
“третооко”,аследтовадвеочи.

Последнитерядкосесрещатсредхоратаот
Третатараса,доридо7таподраса,ичаквЧет
въртатарасадветеочиставатнормалниоргани
назрение,атретотоокосеотдръпванавътрев
мозъка,къдетосепревръщавтова,коетоднес
сенаричаGlanduspinealis(пинеалнажлеза).

ТазиТретарасаимачервенцвятнакожата,
смножестворазнообразниоттенъци.Божестве
нитеандрогинииматбляскавозлатенцвятсне
описуемо сияние и великолепие, подсилвани
освентоваиотмълниеобразнитеструенияна
единственото око, приличащо на скъпоценен
камъквсвоетобляскавогнездо.Жалковпечат
ление правят след това появилите се лоши и
несъвършениформискеремиденочервенцвят
напървитемъжеижениследразделянетона
половете.Теиматгигантскиръстисъссъответ
нитесипропорциисъздаватвпечатлениезата
каванеобикновенасила,коятопревишаватази
наднешнитехоратака,кактосилатанааноп
латеридитеипалеотеридитеоколотяхнадми
наватазинаднешнитебивол,елен,кон,тапир

3 Летящо животно от времето на мезозойскта ера, което по 
устройство прилича на птица, но родствено е по-близо до 
влечугите. – Б. ред.
4 Голям месояден гущер от същия период. – Б. ред.
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иносорог,коитосатехнипотомци.Съссвоето
нискоиполегаточело,стъмночервенияблясък
наокотоси, съссплесканиясиноситежки,
издаденинапредчелюсти,тепредставляватед
наотвратителназасъвременниявкусгледка.
Споменътзатретотоокооставадасъществував
гръцкаталегендазациклопите–име,коетосе
давапокъснонахоратаседнооко–легендата
заОдисей,койтоеотЧетвъртатараса,където
тойубиваединциклопотТретатараса,седно
единственоицентралнооко.Товатретооко,раз
витоподвлияниетонамонадата,надухавчове
ка, има много посилна зрителна способност
отдветеочи,коитосепоявяватпокъсно,или
поточноказанопоставяпомалкопречкипред
способносттанамонадатазадругивъзприятия.
Когатомонадатазапочвадаотстъпвапредра
зума, физическата природа възтържествува и
дватаслабиоргананазрение,коитонаричаме
очи,постепенносеразвиватимакардасапого
лямапречкапредспособносттанамонадатаза
външнивъзприятия,тедаватпоясенобразна
предметитеи биват усъвършенствани за едно
всепоясноипоясно виждане.Третотоокое

приспособеноповечезаобхващаненаматерия
тавнейнатацялост,отколкотовподробности
и неговото временно затваряне само спомага
заразвиваненапоголямаостротаназрението.
Тезимнимидиваци,дивацисамоповъншност,
иматсилнаинтуицияилеснооткликватнавли
яниетонаБожественитецаре,коитогиуправ
ляват.Подтяхноръководствотепострояватго
лемиградове,циклопскихрамове,коитосатъй
здрави,чеидоднессазапазенитехниостанки,
аШамбала,свещениятградиобител,стоикато
нямсвидетелнасилата,коятогоизграждаина
гения,койтодаваидеятазапланаму.Затази
цивилизациящеговоримпоподробновглава
тазаинтелектуалнатаеволюция.

Ролята на Бархишад-праотците
в еволюцията на расите

Предидаприключимсизучаванетонафи
зическата еволюция, където Бархишадпраот
ците играятмного важна роля, нека хвърлим
погледвърхуучастието,коетотевзематпокъс
новеволюциятанарасите.
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След като дават своите сенки на Първата
раса, тенапускатЗемятаи се възкачват заиз
вестновремевМахалока.“Катохвърлятсвоите
сенки и създават човека от единния елемент
(ефира),ПраотцитесеиздигатвМахалока,от
къдетоприобновяванетонасветапериодично
слизат, за да дадат рождение на нови хора.”1
Товаозначава,четеслизатнаЗемятаприраж
данетонавсякановарасаисевъплъщаватвсъ
щата,задапомагатнанейнияМану.Раждатсе
тогава като деца на някои отМанасапутрите,
синовете на Брахма,ПланетниятЛогос – оне
зи, които наричаме Седем Риши; подновяват
своитефункции–изработватформитенаТре
татарасаиприготвятандрогинитезажилища
на Синовете наМъдростта. След разделянето
на половете, Синовете на Атри, на които се
даваспециалнотоимеБархишади(внякоиот
Пуранитенаречени синовенаМарики),ръко
водят следващата еволюция на Третата раса,
наричана от индийската литература раса на
Данавите.ВМахабхаратаможемдавидимис
ториятанаморалнотоизражданенаДанавите,
когатоахамкарагиовладява;тамвиждамекак

ДевиШриживее заедно с тях в дните на тях
нотомладеничество, когато са чисти и как ги
напуска,щомставатегоистииграбители.Пра
родителитеставатБожественицаренатезиле
мурийциотпоследнитедни,управлявайкиги
отиметонабожественитеандрогини,иучейки
гинаизкуствоинаука.Потазипричинатеса
наречени “Праотци на Данавите”. Същите те
сабилии“ПраотцинаДаитиите”,атлантците,
накоитотевначалотосаБожественицаре.

КогатосезараждаПетатараса,някоиот
четиритевеликикласаПраотцислизат,зада
помагатнаВайвасватаМануприподготвяне
тонаорганизациятанапървотосемействоот
тазираса.СиноветенаБхригу,вкоитопричин
ното тяло е активният носител, са Сомапите,
Кавиите и Саумиите. Именно техните сенки
дават типичнотофино тялонажеланието2 на
понапредналите човешки монади, готови да
се въплътят, които съставят кастата на брах
манитевонезиначалнивремена.Синоветена
Огъня,Хавишматите,вкоитоумственототялое
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 114
2 Sukahma Sharira, тялото на Kama-Manas. – Б, а.
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активниятносител,даватсвоитесенкикатотип
зафинитетеланакастатанавоенните,кшатри
ите.СиноветенаПулустиа,Ажаапите,вкоито
астралнототялоеактивниятносител,даватсво
итесенкикатотипзафинитетеланатърговска
такастаинакраясиноветенаВасища,наречени
също синовенаДакша–Сукалините, в които
етерният двойник е активният носител, дават
своитесенкикатотипзафинитетеланаслужи
телскатакаста,шудрите.Тъйкатовсекиоттези
типовеесединпреобладаващцвятнакожата,
четиритекастисанареченичетириВарниили
четирицвятаизаясновидецафинототялона
всякаоттезикастиебилолеснозаразпознава
непоцветаму,койтозависиотплътносттана
неговатаматерия.

Товаетайнатазатруднотопреминаванеот
еднавдругакаста,бездаговоримзаморални
текачества.Задаможедасепреминевдруга
каста,трябвафинототяло,резултатоткарма,
дабъдепромененоипригоденозатаковапре
въплъщение. Това не зависи от никакви зако
нодателнинаредби,нитоотрешениянахора.
Въпреки това е възможно да стане, ставало

е вминалотоище ставаи в бъдеще, но само
спомощтанаПраотците.Тазиименнопомощ
етърсилВишвамитрачрезмолитвиимедита
ции, докатояполучава, когатоПраотцитему
даватновасянка–набрамин.Нееневъзможно
дасепреминевдругакастаииндусите,акосе
придържаха към своите свещеникниги,щяха
да вярват в това. Това обаче е трудно, много
трудно,повтарямпак,иможедабъдеизвърше
но само спомощтанаПраотците, ане с тази
нахората.Товаеистинатамеждудветекрайни
мнения–едното,споредкоетокастатаенаслед
ственаидругото,коетопретендира,чекастата
се придобива по заслуги. Нито едното, нито
друготоевярно,нопоблизодоистинатаепър
вото мнение за наследствеността на кастите,
защотоифизическото тялоифиното тяло се
строятпосъщиямоделизащотоАзът,идващс
дадентипфинотяло,получавафизическотяло
повъзможностпоблизодосъщиятозитип.
Дотукниепроследихмекактодуховнотородос
ловие,такаифизическото.Сегащеразгледаме
звеното,коетогисъединява–интелектуалното
родословиеначовека.
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ГЛАВА IV

Интелектуално родословие
Впредходнитеглавиразгледахмедветели

нииначовешкиявъзход.
Впърватаразгледахмедуховнотородосло

вие, като се постарахме да отбележим там
инамесатанамогъщитейерархииотдуховни
интелигенции,коитосъдействатприизпраща
нетонадуха,намонадататукдолу,задапоеме
своето дълго пътешествие през световете. Във
вторатаглавапроследихмееволюиранетонаор
ганизиранатаматериявъввсеповисшиформи
ивидяхме,четоваорганизираненаматерията
еуправляваноотдругидуховниинтелигенции,
които следкатоподчиняватматерията в една
предишна еволюция, стават нейни господари
имогатдаяпригаждатзануждитенаидващи
темонади,защототенесаспособнидасторят
товасами.Тезидвелинии,макариблизки,са

разделениотцялапропаст.Едната слизаот
небесни сфери, другата се издига от калта
итинятаназемята.Междутяхзеебездна,над
коятонямамост,койтодапозволиотношения
помеждуим.Таковаеположението,вкоетосе
намирамесегаиединдревенокултенкоментар
описватака:“Тези,коитосъздаватфизическия
човеквноватаманвантара,слизатотматериал
нипланети.Товасанисшидуховесдвойнотя
ло;тесаваятелитеитворцитенанашитеилю
зорнитела.ДветеБукви1слизатотсферитена
очакванетовсъздаденитеотПитритеформи.
Нотесакатопокривбезколониистени,които
дагоподпират.Необходимисаначовекачети
рипламъкаи триогъня, за даможеда стане
значимна земятаинужнаму е същносттана
49теогъня,задабъдесъвършен.Товасатези,
коитосанапусналивисшитесфери,Боговетена
Волята,коитодопълватМанунаилюзията.За
щототозиДвоенДраконнямавластнадпроста
таформа.Тойекатозефиръттам,къдетоняма
нитодървета,нитовейки,коитодагоприемат
1 Окултно название на Монадата, наричана също и Двоен 
Дракон. – Б. а.
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иподслонят.Тойнеможедавъздействавърху
формата,когатонямапосредникзапредаване
(Манас, разум) и формата не го познава... Те
сакатодветебедранаединтриъгълник,изгу
бил своята основа...”1 Ето описанието, което
окултнияткоментарправинаположението,
докоетоедостигналатогавачовешкатаеволю
ция:отгоре–монадата,илиДвойниятдракон,
отдолу–физическатаформа,коятонепознава
витаещиянаднеядух.Нитоединият,нитодру
гиятмогатданаправятнещоповече:монадата
неможедаслезепониско–Двойниятдракон
неможедадишагрубатаатмосфераназемята;
безпомощната форма, лишена от чувства, не
можедасеизкачиповисоко–тяесянката,коя
тонеможедасеиздигнеповисокопостълбата
наеволюцията;тяеслаба,немощна,лишенаот
чувстваиимануждаотвъншнапомощ.

Но нито тук, нито другаде, божественият
планможедабъдеосуетен.Итези,коитомогат
дапрехвърлятмостнадпропасттамеждудуха
иматерията,слизатотнебеснитесиобители.
Мостът,койтотещепостроятеразумът,умът.

НоразумътнеможедабъдедаденотВладици
тенаполумрака;макарда гопритежават, те
несагонадраслидотолкова,чедамогатдаго
излъчатотсебеси,задапомогнатнадруги.За
дамогатотсвояумдазаематнадруг,тетрябва
дагопритежаватвизлишък,защотосамотова,
коетоеизлишноможедаседаринадруг.До
катовсеощесеотъждествявамеснещо,тоси
оставанашасобственостиниенеможемдасе
разделимснего.

ИтакаумътнеможедабъдедаденотВла
дицитенаполумрака,защото,кактоказахме,
тесаразвилитакъвсамовстепен,коятонеим
позволявадасеотделятотнегозарадидругиго.
ХубавитестиховенаДзиянговорятзазатруд
нението,вкоетосенамираттези,коитопола
гатвсичкиусилиязасъздаванетоначовека,но
стигатдопределана своята сила. “Диханието
сенуждаеотформа;Отцитемуядават.Диха
ниетоимануждаотедноплътнотяло;Земята
мугодава.Диханиетоимануждаотдухнажи
вота;СлънчевитеЛха го вдъхват въвформата.
Диханиетоимануждаотогледалонасвоетотя
ло;Ниещемудадемнашето,казватДхияните.2 Тайната доктрина, II, 1, стр. 72-73
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Диханиетоимануждаоттялонажеланието;То
има такова, казваИзсушителят на водите.Но
Диханиетоимануждаотразум,задаобхване
Вселената;Ниенеможемдамугодадем,казват
Отците;Азникоганесъмгоимал,казваДухът
наЗемята;Форматащеизгори,акойдамсвоя,
казвавеликиятОгън...Итакачовекътсиостана
форма,празнаилишенаотчувства.”1

Необходимоетези,коитосанадраслиразу
ма,Владицитенаума,даслязат,задапомогнат
засъбужданетонасилитенаМанас,коитоспят
въвформата.Притовамнозинаоттяхтрябва
дасевъплътятвтезиформи,задастанатца
ре,учителииръководителиначовешкатаево
люция. Това са интелектуалните праотци на
човека,кактоЛуннитепраотцисафизически
такива.

Всичкотоваставапреди6иполовинами
лионагодини;6иполовинамилионагодини
откактоВладицитенапламъкаслизатнанаша
таЗемя.

ВтовавременаЗемятаслизаттриразлични
класавеликисъщества.Върхутозивъпростряб

вадасеспреммалкопообстойно,защототай
натанаинтелектуалнатаеволюцияначовекасе
криевразличнотоестествонатезисъществаи
когаторазберемтяхнотовлияниевърхуформи
теиразличните стадии,докоитоса стигнали
тезиформи,щеможемдаразрешимпроблема
заинтелектуалноторазвитиеначовешкитера
си.

Некасиспомним,чеднесмеждухоратасе
намиратсъщества,коитосанаизчезване,как
тонапримерведитевЦейлон:хора,коитосе
катерятподърветатаизакоитоедвалиможе
дасекаже,чеиматезик,защотоиздаватсамо
несвързанизвуцикатоживотните;други,като
например диваците в Борнео, които трудно
можемдаразличимотмаймуните;трети,като
австралийскитетуземци,чийторазуметъйнез
начителен, че не помнят нищо от вчерашния
денинемогатдаброятдоповечеотдвеиказ
ватедно,двеиповече,скоетоискатдаозначат
числопоголямоотдве.Некасравнимтезисъ
щества,коитосправонаричамехора,сНютон,
Декартихора,катоВеликитеУчителинаИн
дия,катовеликияришиВияса,койтоощеима1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 27
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човешкиоблик.Илипъкнекавземемвеликите
философи,великитемистициигисъпоставимс
тезизакъснелираси,коитосанаизчезване.Из
глеждакаточелидумата“човек”неееднакво
приложимапоотношениенатезидвекрайнос
тииразликатавразумаетвърдеголяма,зада
можемдасияобяснимсамосединкапризна
еволюцията.Тозипроблемнеможедабъдераз
решен,освенчрезразяснениенамистериятана
разума,мистериятанаСиноветенаума.

Класове Манасапутри

Тези, които трябвада слязатнаЗемята се
наричатМанасапутри, което означаваСинове
наума.Самотоназваниенеразкривамного,
освенможе би това, че са надарени с ум. Тук
обаче се натъкваме на нова пречка, а именно
факта,ченанякоиоттезиМанасапутриседа
ватвнушителниепитети,подкоитосеразби
ра найвисок разум, а в същото време това
имеседаваинасъщества,стоящизначително
пониско и имащи разум значително поог
раничен. Не бива да забравяме, че название

то Манасапутра не означава нищо повече от
това, което буквално означава, а именно Син
наума,т.е.едносъществонадареносумира
зум.Ипосъщияначинкактодумата“човек”е
еластичнаиприложимапоотношениенамно
гостепенинаразвитиенахора,бездаозначава
стадия, до който това същество е достигнало
по отношение на еволюцията, така и изразът
“Манасапутра”,употребяванотЕленаБлаватс
ка,спорединдийскитевещеникниги(Шаст
ри)еобщиприложимкъмразличнистепени
наразума.

Първи клас – Асури

Некаотделимнайнапредпървитетриго
лемикласа,коитодалечпревъзхождатнашето
човечествоповремето,когатослизатназемята.
ЧетвъртиятклассаСлънчевитепраотци,които
слизатотЛуната.

ПървиятклассенаричаСиновенанощта,
Синовена тъмнатамъдрост,Владицина тъм
натамъдростиепитетикатотези–“тъмен”,
“нощ”–имсеприкачватпостоянно.Ноказано
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поточно тези епитети служат найвече, за да
сеотличаттеотАгнишватапитрите,иливто
риякласотМанасапутрите,коитосенаричат
СиновенапламъкаилиСиновенамъдростта.И
така,задасеизбегневсякообъркване,свързано
стазидума,азщесислужаснеясамокогато
искамдаозначапървияклас,т.е.Асурите,ро
дениотоноватялонаБрахма,коетоследкатое
напуснатоставаТялонанощта.

Виндийскитеписаниясеспоменаватсъ
щества,наричаниАсури,коитоиграятмно
го важнароля в древнителегенди, катопод
това име се разбира един много пообширен
клас от този, за който говорим сега. Струва
си да се спрем за малко върху този въпрос,
защото съвременната религиозна мисъл е
хвърлилаизвестна сянка върху тованазвание
иенаправилаотнегонещоподобнонахрис
тиянския“дявол”,койтонямасвойеквивалент
виндуизма.

ДуматаАсура произлиза от “асу” – диха
ние или живот, а “асумат” означава просто
“живо същество”. В Ригведа, както Варуна,
такаиИндраиАгнисанаричаниАсури,т.е.

живи,коетоозначава,четезисъществасависо
кодуховни,анезли.Вярное,чепокъсноСураи
Асураставатпротивници,защототехнитефун
кциипоотношениенаеволюциятасаразлич
ни.ВпрочемСуритесапопасивниотАсурите,
посилно проникнати от чувство на единство
иобщацелиследователнопоготовидаиз
пълняват точно законите на системата и да
зачитат statuquo’то. Асурите, напротив, са
буйни и агресивни, независими, разколници,
винагинедоволниижаднизапромени.Сурите
представляват реда, аАсурите – прогреса; по
тазипричинатесавъввечнаопозиция,макар
че всъщност са еднакво необходими. Нека си
припомним, че при “биенето на океана от
мляко,задапуснемасло”Асуритесенамират
наединиякрайнаШеша1,аСурите–надругия;
че еднитеи другите са еднаквопотребни за
“биенето” и че има борба за владеенето на
Амрита – нектара на безсмъртието, който е
отказаннаАсурите,въпрекиголямотоимже
ланиедапиятотнего.Некавидимпричините
затозиотказ.
1 Shesha – Змията на Пространството. – Б. а.
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Принципът на Асурите, истинската тяхна
есенция, главната им характеристика, е ахам
кара,принципътнаАза–желаниетодабъдем
отделни. Това е тяхната преобладаваща сила,
характернатачерта,покоятоможемдагираз
личим.Тесабунтовнициикъдетоидаотидат
избухвавойна.Ахамкарасеразвивачрезборба,
чрезотделяне,чрезвъставанеинеподчинение
итакаименносепроявяваАзът.Ноидвавре
ме,когатоАзътнаучава,ченайверниятнегов
израз е в божествената воля, във висшетоАз
наВселенатаи тогаваАсурите, скъсвайки ве
ригите наматерията, се съзнават като едно с
Върховния,противкоготосасеборили.Тогава
темогатдапиятотнектаранабезсмъртието,
койтонеседаваподругначин,освенотчашата
наединениетоиможедасепиесамоотонзи,у
коготомисълтазаотделностилинесеезараж
дала,илиенадраснатаипоникакъвначинне
можедасепиеотонзи,укогототържествува
отделността и който въплъщава самата същ
ностнатазиотделност.

Всъщностоттакивасъществасесъстоипър
вияткласМанасапутри,коитослизатнанаша

та земя. Те развиват извънредно висок разум,
достигайкичовешкиястадийпрезПърватапла
нетнаверигаипродължаватдасеразвиватвъв
висшисферивпродължениенабезбройеони,
играейкиролятанаБархишадпитривъвВтора
тапланетнаверигаитаянаАгнишватапитрив
Третатаверига.Внашата,Четвъртата,теслизат
катоСиновенатъмнатамъдростзавеликото
сражение,коетотрябвадастаненачетвъртата
планетаповременаЧетвъртиякръгнаЧетвър
тата планетна верига, мястото с найголяма
плътностнаматериятаитържествонаахамка
ра.Когато“Синовете”получаватотПланетния
Логосзаповедтада“създадатсвоитеобрази”,
тезапочватсвоятапоследнаборбазаотделна
независимост,борба,отчийтоизходтещеосъз
наятестествотонаАза.Тенеискатдаизвършат
товасъздаване.“Еднатретаотказа,дветретисе
подчиниха.Проклятиетобеизречено:тещесе
родятвЧетвъртата,щестрадатищепричинят
страдание.”1ТовасабъдещитеВладицинатъм
нияобразвАтлантида,вборбасВладицитена
ослепителния образ, които в своето страшно
1 Тайната доктрина, I, 1, стр. 79
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поражениенаучаваткрайниясиурокитърсят
единствочрезнапредналитечовешкираси1.

ТезиАсури съставятПетата велика твор
ческайерархия,тазинаМакара,правилнона
реченанаймистериознаотвсички.

Втори клас – Агнишвати

ВторияткласМанасапутриепознатнатео
софитеподиметоАгнишватапраотци.Те са
плодът на Втората планетна верига; родени
саотТялотонасветлината(илиденя)наБрах
ма; те са лъчезарни същества, бляскави; те са
праотцинаДевите,Суритевъвфиниобласти;
поестествоприличатнаДевите, счувствона
единение, което е посилно от чувството на
отделност. Те заемат различни степени в ево
люцията, някои са понапреднали от други и
съставляват част отШестата творческа йерар
хия.Вдревнитеписаниятеносятмногобройни
имена,аокултизмътгинаричаСиновенамъд
ростта(ненатъмнатамъдрост–некаобърнем
внимание), Владици на пламъка, Синове на
огъня,ОгнениДхияни,Сърцанатялото,също

такатриъгълници(защотовтяхработитрои
цатаАтмаБудхиМанас),коитонаЗемятаста
ватпетоъгълници,защотоумътсераздвоява,
а интуицията се отразява вжеланието ипо
тозиначинставатпеторни.Тенемогатдада
датначовекадух(атма),защототойетвърде
висшестоящзатях,ноизпращатнеговатасила
ветернатаматерияипотозиначинсъздават
истинскачовешкапрана2.Всъщносттедоста
вят“духовнатаплазма”,животанапостоянни
те атоми, който тече от “шесторния небесен
човек”3.Наричат ги още иПрани дхананат,
Владицинадълбокатамедитация,Владицина
йога. Това саДевствениците (Кумара), които
немогатдасъздадатфизическиячовек,когато
БрахмаискадазаселиЗемята,защотосатвърде
чистиифинизатакаваработа.Тесъздаватчове
кавТретатаверига,номатериятавЧетвъртата
веригаетвърдеплътна,спрямокоятотестават
1 Тайната доктрина, II, 2, стр. 258
2 Жизнен поток, дъх, жизнени токове, схващани като енергии, 
чрез които се осъществява живот в тялото. Има пет основни 
прани: прана, апана, удана, самана, които контролират 
вътрешните сетива. – Б. р.
3 Тайната доктрина, I, 1, стр. 288
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ощепофини.Следприключваненаработата
синаЗемята–работа,коятощеразгледаме
понататък–тесераждатотновокатосинове
наМарики,или,кактодругиказват,синовена
ПуластияиставатпраотцинаДевите.Тяхното
жилищееВираджалока,нареченотака,защото
еднооттехнитебезбройниименаеВайраджи1.
Технитеформисатолковамногобройни,колко
тосаиименатаимвПураните:Аджита,Сатя,
Хари,Вайкунтха,Садхя,Адитя,Раджасипр.2

Трети клас – Владиците на Венера

ТретияткласМанасапутрисесъстоиотсъ
щества, които слизатнанашатаЗемяотдруга
планетнаверига.Тенесаплоднанашитесобс
твени предишни вериги, както беше случаят
спървитедвакласа,аидватотвън,отеднапла
нетнаверига,вкоятоВенера(Шукра)еплане
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 112
2 Тайната доктрина, II, 1, стр. 112
3 Ushanas – Венера.
4 Венера сега е към края на Седмия кръг на Петата си 
верига, докато Земята сега се намира в средата на 
Четвъртия кръг на Четвъртата си верига. – Б. прев.

татаD.Вдревнитеписаниясенамиратместа,
къдетосе говоризаизвестнородствомежду
ШукраинашатаЗемя.Тамсеказва,чеЗемятае
осиновенадъщерянаШукраисъщо,чеШукрае
наставницатанаАсурите,Данавите,Даитиите
иличеШукраевъплътенакатоУшана3наземя
та.Каквоозначаваттезизагадъчнидуми?Тесе
отнасятдотозитретикласМанасапутри.

Венераеспостараеволюцияоттазинана
шатапланета.Тяепостараисенамиравсвоя
Седмикръг,докатониесмеедвавЧетвъртия,
така чеможе да се счита замайка на нашата
Земяпорадимногопонапредналото свое чо
вечество4. Затова се казва, че тя осиновява на
шата Земя, своята помалка сестра, като своя
дъщеря.На пообикновен език това означава,
че еизпратиланаЗемятанеколцинаот свои
тесинове,хорасчуднасилаипознания,хора
от нейния седми кръг. Тя ги изпраща, за да
служат като Учители на нашето човечество.
ТяхнатазадачанеедададатискратанаУма,а
дасевъплътятнаЗемятаидастанатУчители
иРъководителинанашетомладочовечество.
Теслизаткатолъчезарнагрупа,когатоТретата
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раса се намира под влиянието на Венера, от
коятотеидват.Тесаобвитикатосплатотпроз
рачнаматерия,презкоятосветяттехнитефини
звезднитела.

Първенствуващиятмеждутях,техниятръ
ководител, е познат в древните писания под
няколкомистичниимена.ЕленаБлаватска го
воризанегокато закорениоснованаокулт
натайерархия.ТягонаричаБаняноводървос
големиразклонения,защототойетози,който
създавайкиДецатанаволятаинайога,основа
ва окултната йерархия, покриваща с клоните
сиЗемята–Дървотонаживота,подкоетоние
сме се подслонили. Нарича го също и Велик
посветен,защотоотнегоидвасилатанаистин
ското Посвещение. Това тайнствено същество
е наричано с различни символниимена, като
напримерДевственика (Кумара), стоящ над
всичкидруги.Околонегоимаеднатвърдемал
кагрупасъществаотнеговатапланета,които
слизатзаедноснегонаЗемята,задаработятза
човешкатаеволюция.

ЧовечествотоотЧетвъртиякръг–нашето–
нееощедостатъчноразвито,задаизведеотсе

бесииндивиди,коитодасавсъстояниедасът
рудничатефективновтоватруднодело.Всички
вонезивременасенуждаятотръководство,ни
койнееспособендапоучавадругите.Етозащо
възниква необходимостта от външна помощ.
Тазималка групаобразува тъйнареченияиз
ворнаАдепти.Тяставаядкатанавъзникваща
та велика Бяла ложа на Земята, която никога
не епреставаладаработи,нитопъкепроме
ниласнещопървоначалниясихарактер.Аот
тогаваима6иполовинамилионагодини!Тя
евърховнатаЛожаотръководителииучители
начовечеството,безкоятодуховнатаеволюция
епрактическиневъзможнаибезкоятоЗемята
щешедаблуждаевмракаинямашедаможе
данамерисвояпъткъмВсевишния,освенслед
безчет години. ТезиСинове на Венера са тре
тияткласМанасапутри,началотона великата
Бялаложа.

Четвърти клас – Слънчеви праотци

ОставаощеединкласМанасапутри,имено
Слънчевитепраотци,коитоидватотЛунатаи
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коитоседелятнадваголемиклонаспоредсте
пентанаеволюциятаси.Теоставатвлунната
нирвана,кактовпромеждутъкамеждуЛунната
иЗемнатаверига,такаивпродължениенаголе
мияпериоднапървитетрииполовинакръга
на Земната верига. За тях един Учител казва
следното:“Тези“неуспехи”3савечетвърденап
редналииодухотворени,задабъдатнасилст
вено върнати в кръговрата на нова първична
еволюцияпрезнисшитецарства.”4“Успехите”
наЛуннатаверигасаЛуннитепраотци,Влади
цитенаполумрака,аостаналитесавизвестен
смисъл“неуспехи”.Оттяхвторатаполовинасе
въплътявавземноточовечествоследразделяне
тонаполоветевТретатараса,апърватаполови
наслизавЧетвъртата,илиАтлантската,раса.
НоощеотначалотонаЗемния,четвъртиякръг,
обикалятоколоЗемятавочакваненамомента,
когатощеимбъдатприготвенитела,вкоитода
влязат.

Ролята на Манасапутрите

Сегатрябваотноводасевърнемкъмвреме
то,когатоСиноветенаумаслизат,спазвайкииз
вестенредидавидимвкаквиусловиясенами
раТретатарасапотовавреме;следтоващеспо
менемразличнитепроизшествия,коитосъпро
вождатиследваттоватяхнослизане.НаВтора
та раса е даден един първоначален тласък за
ускоряваненаеволюциятай,прикойтотяпо
лучава“първатаслабаискра”наум.Ниеняма
дасеспирамевърхутова,ащепреминемнапра
вокъмслизанетонаМанасапутрите.

Некасевърнемзамалкокъмгореспомена
титестихове:“ВЧетвъртияСиноветеполучиха
заповеддасъздадатсвоитеобрази.Еднатрета
отказа, две трети се подчиниха. Проклятието

1 Неуспехи за Лунната верига, т.е. монади, неуспели да дос- 
тигнат там предназначената висота. – Б. прев.
2 Тайната доктрна, I, 1, стр. 248. Това е онази част от чове-
чеството на Лунната верга, която не успява да завърши там 
своята човешка еволюция и идва да я довърши с нашето 
човечество, навлизайки в онзи момент от нашето развитие, 
който съответства на състоянието, достигнато вече от тях. –  
Б. прев.
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беизречено: теще се родят вЧетвъртата,ще
страдат ище причинят страдания”. Ето един
типичен пример на трудност при тълкуване
на древните текстове. Названието “Четвърти,
четвърта”сесрещадвапътииеупотребеноза
означаванетонадвесъвършеноразличнинеща.
Впървияслучайтрябвадаприбавимследнего
думата“кръг”–вЧетвъртиякръгСиноветена
умаполучаватзаповеддасъздадатсвоитеобра
зи.Еднатрета–Асурите,бунтовниците–отка
зават,адветрети–АгнишватапраотцитеиДе
цатанаВенера–сеподчиняват.Проклятиетое
изречено:“Те,Асурите,щесеродятвЧетвърта
раса, ще страдат и ще причинят страдания.”
Идеаленпример,кактовечеказах,затруднос
тите, които възникватприпревеждането на
древникниги,къдетокръгове,калпи,планети,
раси–всичкоеразмесено!Вярноточислоеда
дено,ночитателятсамтрябвадаоткриезакой
еволюционенцикълточносеотнася.Когато
имамеключа–ключанациклите–можемда
разберем текста, но без този ключ текстът не
можедабъдеразбран.Товает.нар.“було”–
нямавнаписанотонещо,коетоданеевярно,

ноистинатаетакаприкрита,чеданеможеда
бъде разбрана от непосветения. Този ключ се
дава,когаточовекътеузрял,задаговладее.От
голямозначениеетовазнаниедабъдезапазено
подтакаваформа,чеданебъделесноразби
раемодокатохоратанестанатдостойнидаим
бъдеоткрито.Авсичкотовасеправивследст
виеопита,полученповременаатлантите,ко
гатотованенавременноразкриваненатайната
наукапричиняватвърдеголемибединахора
та,коитотогаваощенесаморалноузрелиза
нея.Потезисъображенияпояснителнитедуми
са зачеркваниотонези текстове, коитомогат
дапопаднатвръцетенанеподготвените,ита
кабезобяснениятате ставалинеразбираеми.
ПоложениетоесъщотоисПураните,коитов
поголяматасичастсанеразбираемизамасата.
Задачатанатеософиятаднессесъстоиименов
товадададенахорататезиключове.

Итака,еднатретаотказва.Тятрябвадасе
родивЧетвъртатараса.Щесепревъплътиня
колкопътивАтлантскатараса,къдетощеиграе
важнароля.Засегаоставаназад.Тезисъщества
саосъденидасевъплътятвполошиусловия,
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защотонепожелаватдаслязатвудобниямо
мент, задапомогнатначовешкатаеволюция.
Казвасе,чекогатопристигат,тевиждат“лошите
форминараннатаТретараса”(неказабележим
тукпрояватанаахамкара–чувствотонаотдел
ност, гордост,презрение), виждаттезипърво
началниформинараннатаТретарасаисеот
казват.“Теотхвърлиха,теотблъснаха”секазва
в текста.Ахамкара всецяло гиобладава; тене
искатдаслязатизатовагизастигапроклятие
то–едноужаснопроклятие,коетоприслиза
нето им покъсно твърде много затруднява
тяхнатаработа:тяхнатаборбаепоусилена,по
труднаиимдаваурока,откойто сенуждаят.
Нонекасипозволимсегадаоставимзамалко
Асуритедачакатчасаси.

Двететрети,коитосеподчиняват,саАгни
шватапраотцитеиДецатанаВенера.Тесаго
товидаизпълнятпоставенатаимзадача,даиз
пълнятзадължениетоси.Третатарасаевпро
цеса на развитието си.Нека си припомним
каквосеказвавпредходната главазапървите
триетапа,презкоитотазиТретарасаминава.
Първо–безполовиформи,покъсно–хермаф

родитиинакрая–разделяненаполовете.Бо
жественитемъжеотВенераслизат,когатовре
метоеподходящозавториястадий,катопод
тяхно влияние латентните безполови форми
ставатпълнихермафродитиисеполучаватня
коивеликолепниформи.“ПосредствомШукра
(планетата Венера) “двойните същества”, хер
мафродититеотТретата(кореннараса)произ
лязохаотпървите “роденикатопот”1.Когато
мнозинствотоот3таи4таподрасидостига
човешкаформачрезформинаполуживотни,
полумаймуни,отвратителнинаглед,известен
бройформи,специалноприготвенизавенери
нитедецаса“гигантисвеликолепенръстибо
жественасилаикрасота”2.

НекахвърлимпогледкъмЗемята,задави
димразликатавъвформите.Найнапредвиж
дамечуднитехермафродити–красиви,силни,
могъщи,създадениподнепосредственоторъко
водствонаВладицитенаВенеразатяхнасобст
венаупотреба,защототесасъвършенихора,мъ
жожени, надраслиразделянето наполовете.
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 209
2 Тайната доктрина, II, 1, стр. 209
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ТезиформинесеоживяватотЛуннимонади,
аСиноветенаВенерагиизработват,катосами
те те играят ролята на монади на формите.
Понататъкследватбавнотретатаичетвъртата
подраси, които минават през хермафродитно
състояниеипостепенносеразделятнамъжкии
женскисъщества,кактобеобясненовпредиш
натаглава.Тезиформисаобитаваниотчетири
те класаЛуннимонади, които са достигнали
човешкиястадий.Триоттях,коитодостигатдо
тозистадийповременаПървия,ВторияиТре
тиякръг,показватразличнастепеннаразвитие
иформитеразвиватчовешкичертисъответни
настадия,докойтоедостигналамонадата,коя
товитаенадтях.

Тогаваслизатизостаналитемонади,които
заематвсепонисшиипонисшиформи,дока
тостигнемдоонези,коитотокущосазапочна
лисвоятачовешкаеволюциявсъщияЧетвърти
кръг.Формитенатезимонадисаестественомно
гогруби,многоживотинскиисанаричани“тес
ноглави”.Пренебрегнатиипрезрениотсвоите
понапредналибратятестават,кактощевидим
понататък,източникнаеднаужаснапоквараи

падениеимогатдаслужатзаназиданиенапо
напредналитекласовекатонагледенпримерза
товакакработизаконазаколективнатакарма,
а имено – как презрените, паднали увличат в
падениетосивъзвишените,коитосагипренеб
регнали–единурок,който,уви,исегаетвърде
многонеобходим.

СиноветенаВенера,чиетосъстояниеопи
сахме, слизат на Земята и веднага след тях
следват Агнишватапраотците, Владиците на
пламъка.Някоиотвенеринитечедасисъздават
телачрезволяийога,кактосеказапогоре;ня
коивлизатвхермафродитниформи,коитоси
изработват отрасите, родениот яйца.Когато
идватАгнишватапраотците,някоиоттяхзае
матзародишнитеформивътревяйцата,разви
ватгиивлизатвтях;иеказано:“Коитовлязоха
така,станахаАрхати”1.Потозиначинсеслага
началотонапърватаВеликаокултнайерархия
наЗемята,коятооттогаванеепрекъсваласвоя
таблагороднаработа,катопостепенноеобосо
бявалаисвоитеразличнистепени.

Тогава започва делото за постепенното
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 28
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издиганеначовечествоточрезвнасянев“жи
вотинскиячовек”искратанаума, скоето се
развиват6таи7таподраси;втовасесъстои
специалната задача на Агнишватапраотците.
Венеринитедецаневзиматучастиевтазидей
ност;тесанайвисшатастепенвйерархиятана
мъдреци,коитоподготвятУчителиначовечест
вотоисамовредкислучаинякойоттяхсеявява
междухората.Казванисе,четесасеустанови
ливградаШамбала–святаимистичнаобител
вцентъранапустинятаГоби,къдетообитавати
доднес.Казаное,чеШамбалаесърцетонаЗе
мята–мистичнафраза,коятоозначава,четам
живеят онези, които са сърцето, пулсирайки
даряващо живот на човечеството, защото от
тях изтича и в тях се връща струята духовен
живот за хората. Както човешкото сърце раз
праща обогатената от белите дробове кръв,
коятохранивсякачастоттялотоикоятослед
товасевръщапълнаснечистотии,задамине
отновопрезнегоипречистенавдробоветеда
бъдеразпратенаотновопотялото,такасеразп
ращатдуховнитеченияоттовадуховносърце,
връщатсевнегопълниснечистотииотдопира

сисвъншниясвят,пречистватсеиотновоби
ват разпращани по земята. Така се извършва
вечната жертва, която поддържа и ускорява
човешкатаеволюция.

Когато Владиците на Венера, често нари
чаниДраконинамъдростта,слизатнаЗемята,
те донасят със себе си зародиши и семена на
различни видове живи същества, развити на
Венера, за да подпомогнат и ускорят земната
еволюция.Да сиприпомним, че когатоМану
слизасдругитеРиши,донасясъссебесив“ков
чега”многосеменанаживот.Тенесасамосеме
нанадуховениумственживот,ноинафизичес
киживот,койтосъществуванаВенера.Житото,
например, не принадлежи на земната еволю
ция,ботаницитенемогатдаустановятнеговия
произход.Кръстосвайкижитото, получено от
венерините семена със земни треви, първите
Учителиначовечествотосъздаватднешнитеви
довехрани.Пчелитеимравкитесъссвоятанео
бикновенаобщественаорганизацияидейност
отвисшпорядъксъщопроизхождатотВенера.
Теидватотсвят,къдетоцялатаеволюцияепо
напредналаотнашата,къдетодажерастително
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то и животинското царство са достигнали до
едноповисокоразвитие.

ТезиДраконинамъдростта са “първите
адептинаТретата,апокъсноинаЧетвъртата
иПетатараси”1.ЕленаБлаватскаказвазатях,
чеса“Синовенаогъня”,непосредственитеуче
ницина“Отците”,“Първичниятпламък”2.Те
даватБудите,т.е.върховнияБудаиБодисатвата
наТретатараса,кактоимногоАрхати,катоня
кои отАгнишватапраотците се издигат сами
исевливатвтазиславнагрупа.Тедаватисъ
ществата,коитозаематсъщитейерархически
положениявЧетвъртатарасаивПетатанаб
рояваме24такива–почтивсичкитеАгнишва
тапраотци,коитоджайниститенаричат“24те
Тиртханкари”4.

Божественитехермафродитиотсредатана
Третатараса,“Светитеотци”кактогинаричат,
създаватсиновечрезволяийога,задасевъплъ
тятнайвисшитеАгнишвати,коитоса“праде
дите,духовнитепраотци,навсичкиследващи
исегашниАрхатиилиМахатми”4,т.е.техните
Учители (Гуру).Казано е, че вСедматараса
тезиДецанаволяийогазаедносподобнина

тяхщесъздадатсинове,роденичрезума5.Теса
същите,коиторъководейкиеволюциятавкрая
наТретатаиЧетвъртатараси,серазгневяватна
синоветенаАтлантида,когатопотъватвпоква
ра,кактощевидимпонататък,ипредизвик
ват катастрофата, която погубва континента,
потапяйкиговъввълнитенаокеана.Тевинаги
санаричанибожествениУчители,коиторъко
водят духовната еволюция на човечеството и
управляват космичните сили, съдействащина
тазиеволюция.Божественитецареотнайпър
витединастии,коиторъководятчовечествотов
неговотодуховноиобщественоразвитиекато
гоучатнаизкуствоинаука,саотнайвисшите
Агнишватапраотци.ТовасаТитанитеКабири,
закоитоспоменаватлегендитенавсичкидрев
ни народи. Елена Блаватска казва: “Наистина
теса“велики,благодетелниимогъщибогове”,
както ги наричаКасиус Ермон. В Тива,Кор
и Деметра Кабирите са имали свои храмове,
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 254
2 Тайната доктрина, I, 1, стр. 76
3 Тайната доктрина, II, 2, стр. 254
4 Тайната доктрина, II, 1, стр. 21
5 Тайната доктрина, II, 2, стр. 69
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а вМемфис – храм, свещен до такава степен,
ченикойосвенсвещеницитенеедопусканда
влезевнеговатасветаясветих...Впървитевре
менасасъщоицаретеначовечествотооттъй
нареченитеБожественидинастии.Тесадалина
човечествотопървияимпулс зацивилизация
и са насочвали ума, който дарилина хората,
къмусъвършенстваненанаукитеиизкуствата.
ТаказаКабиритесеказва,чесаблагодетелина
човечествотоикатотакивадългистолетияса
живяливпаметтананародите.НатезиКабири
илиТитанисеприписваизобретяванетонапис
меността,назаконодателството,архитектурата
иразличните т.нар.магически способи,както
иизползванетонарастенияибилкизамеди
цинскицели.”1ТовасасъщотакаМанушитена
окултистите,коитопредаватсвещенияезикСен
зар2нахоратаотТретатаиЧетвъртатараси.

Некасегаоттезиводителиначовечеството
преминем към самото човечество, водено от
тях. Найвъзвишените представители на това
човечество, найблизките ученици и помощ
ницинаБожественитецаресаАгнишватитеот
нисшитекласове,някоиоткоитопостепенносе

издигатдоархатствовнайдобритетелана4та
и5таподраси.ВторияткласСлънчевипраот
ци,коитослизатотЛуната,севъплътяватв6та
и7таподрасиизаставатначелоначовечество
тодовремето,когатотяхноторъководномясто
заемапървиятклас,койтослизавЧетвъртата
раса. След тях следват четирите класа Лунни
монади, които се споменават погоре. Всичко
товапредставляваедноогромноразнообразие
отразностепеннитипове–отполубожествени
хораоколоБожественитецаредотесноглавите
полуживотинскитипове.Третотоокоработи
напълноувсичкипогорникласове,такачеза
тяхастралният святе същотолковадостъпен,
колкотоифизическият.Уподолнитекласове
силатанатоватретооконамалява,докатоутес
ноглавитеевечедостаслаба.В6таи7тапод
расинаТретатараса, както видяхме, третото
окосеотдръпванавътре,ауатлантитеизчезва
напълно.

ВЛемурия,вначалотоназалезанарасата,
1 Тайната доктрина, II, 2, стр. 179
2 Според книгата “Man: Whence, How and Whither” Сензар 
също е донесен от планетата Венера. – Б. прев.
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виждамезазоряванетонаеднавеличественаци
вилизация,прикоятостаршитебратяръково
дятмладотоивсеощепослушно,податливо,ин
туитивночовечество,аощепомладитенегови
представителиследватсляпоипослушнотези,
коитосанепосредственонадтяхвеволюцията
си.Тясеорганизираиръководиизцялоотпо
старшитебратяиоттукидванейнатакрасота.
Ноочевиднонеможедабъдетрайна,защотое
красотанадетинство, внимателноръководено
ипазено,анекрасотанавъзмъжалост,коятоса
масеподдържаиуправлява.РъководенаотБо
жественитецаре6таподрасанаЛемурийската
расаиздигапървитеградовеотскалиилавав
областтанаМадагаскар,иощемногодругигра
дове,откоитоднеснамираметуктамразвали
ниподформатанаогромникаменниблокове,
коитоникойсъвремененинженернеможеда
помръднеотмястотоим,развалиниотвеличес
твенихрамовеициклопскиостанки,кактоги
наричат. Лемурийците предават на ранните
гърцииегиптянитипологиятанатезипострой
киивегипетскитехрамове,катовКарнак,виж
дамеследиотлемурийскатаархитектуратака

ва,какватоепрактикуванаоттехнитепотомци
вЧетвъртатараса.Внякоидревнихрамовена
южнаИндия също намираме следи от този
масивенстилнастроене.ПоруинитевЕгипет
можемдасъдимзапостройкитенаония,които
самногопомогъщиотрасата,вдигалатезиог
ромникамъни;пограмаднитепирамидичовек
можедасъдизазнаниетоиумението,скоито
саизгражданитезимасивнипостройки.Нока
меннитеграмадинесавдиганипростосповече
мускули,ниточрезмашини,посъвършениот
днешните.Вдиганисаотхора,коитопознават
имогатдаконтролиратсилитеназемнотопри
теглянетака,чекамъкътдагубитежесттаси
идаставалеккатоперо,даможесамоседин
пръстдабъденаправляванкъмопределеното
място.Някоиотт.нар.“люлеещисекамъни”
също са поставяни от ръката на лемуриеца
или,дасипослужаспопознатотозаиндиеца
название,отръцетенаДанавите.Защототези
Данависа6таи7маподрасинаТретатараса.
Тезикамънипринадлежаткъмпроблемите,ко
итосъвременнатанауканеможедаразреши,
макарчесеопитвадагообяснисоформянето
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наскалиотледоветеиводите–обяснение,кое
тоочевиднонеедостатъчно.Акаквовсъщност
са представлявали тези “люлеещите се камъ
ни”?Те били средство за общуване на хората
сбоговетегоре;наклоняванетонакамънитеиг
раелоролятанаморзовапарат,скойтоднессе
предаваттелеграми.

АзспоменахзаДанавите,закоитонаучава
ме от древните историци, че в своите ранни
дни са чистии религиозни, но постепенно се
израждат.Некапроследимтозипроцеснаиз
ражданеивидимкактойзавършва.

Намирамесевсеощевинволюционнияста
дийнаразвитието,близодонеговиякрай.Ма
териятастававсепоплътна,ателатавсеповече
и повече материални. Тези тела са огромни,
силни,жизнени,катоследразделянетонаполо
вете творческиятинстинкт,присъщна всичко
живо,приемаформанасилна,непознатадото
гаваполовастраст.Сегакъмнегосеприбавяфи
зическо дразнениена удоволствието, катопо
тозиначинсепробуждаполоватастрастпърво
уживотните,апокъсноиучовека.Агнишвата
праотците,коитосевъплъщават,иСлънчевите

праотци са облечени в тела, които стават все
поплътниипоедрисвсяконововъплъщение.
Съзнавайкисвоятаинтелектуалнасилаичувс
твайкисекатобоговеназемята,теизпращат
надолувсвоитетеламощниструиживот,кои
товуплътняващитесетеласетрансформиратв
половастраст,непознаванадотогава.Нерядко
тебиватпривлечениотжениотдолнитекласо
веисесъединяватстях,катооттезивръзкисе
раждапотомствостипподоленотсобствения
им.Прекраснитесиновенасветлинатасесъеди
няватсъсземнижени:“Синоветебожиивидя
хахубавитечовешкидъщериисесъединихас
тях”1,казваБиблиятаипотозиначинчовечес
твотопотъваощеподълбоковматерията.То
трябванаистинада слезедодънотой, зада
можедаяпобедииовладее,нонатовапърво
бойнополе(Курукшетра)мнозинасапобеде
ни.Следваразделянемеждуонези,коитовжес
токатаборбапродължаватда сепридържат
къмбожественатайерархия, и другите, които
сеподдаватнаопиянениетоначувствеността,
потъвайкивгрубатаматерияикоитообръщат
1 Битие, 6:2
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гръбнаГосподаритенасветлината.Аоттова
разделянесепораждатновиборбиивойни.
Почиститепостепенносеотправятнасевер,а
поматериалните се разпръскват наюг, изток
изапад,катосесъединяватспонисшитееле
менталииставатпоклонниципоскоронамате
рията,отколкотонадуха.Товасапрадедитена
Атлантскатараса,укоятоматериятатрябвада
достигненайголямаплътностидареализира
своянайголямтриумф.Товаепървоторазде
ляненапривърженицинасветлинатаипри
върженицинатъмнината–разделение,коетов
Атлантидасезадълбочаваиводидонайужас
нипоследствия.Боготворенитеобразинатези
лемурийски гиганти са почитани покъсно от
ЧетвъртатаиПетатарасикатобоговеигерои,
зачиитовеликидела,колосалниборбиичудес
насилаговорятмногоотмитовете.

Съсзадълбочаванетонатоваразделянесил
нииобширнитрусове започватдаразкъсват
Лемурия на части; земетресения разтърсват
земята, изригват нови вулкани, които изпра
щатдългииширокипотоцилава.Огромният
континентеразкъсаннаголемиострови,всеки

откоитоголямколкотоцялконтинент,катона
свойредтезиконтинентибиватразкъсваниот
нови трусове, докато накрая, приблизително
700 000 годинипрединачалотона третичната
ера,Лемуриякатотакаваизчезва,опустошена
отогън,прорязанаотлава,всредсилниекспло
зиинапара,образуванаотборбатанаогъняс
водата.Лемурияпотъвавревящивълнииужас
нипламъциостровследостроввъввихритеот
огънивода.

НякоиостатъциотТретата раса успяват
даизбегнаткатастрофатаиживеятощедълго
времеследтовапоземи,коитонесаразруше
нииоставаткаточастиотАтлантидаилиизо
лирани,катонапримерАвстралия.Туземците
вАвстралияитасманците,коитосегасапочти
изчезнали, принадлежат към 7та подраса на
Лемурийскатараса.Малайцитеипапуанците
сапотомцинакръстосванемеждутазиподраса
иатлантите,ахотентотитесадругаеднатяхна
останка.ДравидитевюжнаИндияпроизлизат
от кръстосване на 7та лемурийска подраса с
2таатлантскаподраса.Къдетосрещамеистин
ска черна раса, като негрите например, в нея
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преобладавалемурийскакръв.
Преди да завършим тази глава остава да

споменемощеединфакт,койтоседължинаот
казанаАсуритедазаематзаконнотосимястов
еволюцията.Отказ,койтокатопоследицаноси
едно ужаснопадение – връщаненазад вместо
прогрес – за тези, които е трябвало да станат
хора.

Натовамястотайнотоучениевлизаизцяло
впротиворечиесъссъвременнатанаука,която
счита,чечовекоподобнатамаймунаичовекът
иматобщпрародител.Окултнатанаукатвър
ди, че човекоподобнитемаймуни са потомци
накръстосванемеждупредставителиначовеш
котои наживотинскотоцарства, което става
вкраянаТретатараса.Казахмепреди,ченай
долниятчовешкикласЛуннимонади–тези,ко
итостигатпраганачовешкотоцарствовкрая
наТретиякръг,“тесноглавите”–нееготоввсе
ощедаполучиискратанаума.Тесеразделят
наполове,носанапълновладяниотживотин
скиинстинкти.Някоиоттях,в7таподрасана
Третатараса,секръстосватсразнивидовемай
муноподобниживотни–немногопоразлични

поформаоттяхсамите,носмногопомалко
развитимонади,защотопринадлежатвсеоще
наживотинскотоцарство.Оттовакръстосване
произлизаеднараса,коятоеполучовешкапо
луживотинска.Някоитехнипотомциотновосе
кръстосватснайизпадналиатлантскитиповеи
потозиначинсесъздаватсъществата,коитоса
известнивгръцкатаисторияподиметосатири.
Тези същества обитават горите и уединените
местаисастрашилищезавсичкихора,достиг
налиповисоко стъпало в еволюцията. Тези
сатири,катоплодначудовищнитесъединения
начовексживотно,саизвънреднокръвожадни.
От тези сатирипроизлизат човекоподобните
маймуни, които единствениотцялотоживо
тинскоцарствощепреминаткъмчовешкото
царствоповременанашатаверига.ВШестатаи
Седматарасиотнастоящиякръгнанашатапла
нетнаверигатещедостигнатастралначовешка
форма,авПетиякръгщестанатпълноценни
хора.Етотовае“грехътнабезумните”итакива
санеговитепоследствия.

“Катовидяхатова,Лха(Асурите),коитоне
искахадасъздадатхора,заплакахаиказаха:Бе-
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зум ни те омър си ха на ши те бъ де щи оби та ли ща. 
То ва е Кар ма. Не ка вле зем в дру ги те и не ка ги ръ ко-
во дим по-доб ре, за да не ста не не що по-ло шо.Такаи
направиха...Тогававсичкилюдебяханадарени
сМанас.”1

ЗемятаеготовазаатлантскатаеволюцияиЧет
въртатарасасеражда.

1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 30

ГЛАВА V

Човешките раси
Видяхме,черазделянетонаполоветестава

всредатанаТретатарасапредиоколо6ипо
ловинамилионагодини.Докатогъстатамате
рияне закрива съвсемтретотооко,монадата
продължавадаупражняваизвестновлияние
върху тялотоначовека.Със сгъстяванетона
материятаобаче,товавлияниезапочвавсепо
вечеиповечедаотслабваигосподарнаполо
жениетоставарастящиятнисшум,койтоиз
бутвайкимонадатаназаденплан,накраязас
тавявсичкивлияниядаминаватпрезнего.Ко
гатонастававремезаражданетонаЧетвърта
тараса,понапредналатачастотчовечеството
едостигналатоваположениеизатовасеказва,
чеатлантитеса“първатачисточовешкаизем
нараса.”2

2 Тайната доктрина, II, 1, стр. 30
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Зараждането на
Четвъртата раса

В това време, когато лемурийскиятмате
рик е разкъсван от вулканични изригвания и
земетресенияипотъвавморскитедълбини,Ат
лантидазапочвабавнодасеподаванадводите.
МанунаЧетвъртатарасаизбираизмеждуТре
татанайподходящитезановатарасаиндивиди
–тези,коитосанайразвитиумственоичието
тялоенайплътноиздраво.Тойгиотвеждана
север към Неизчезващата свята земя, където
трябвадапребиваватизолираниидасеусъвър
шенстват.Следтова,катонапускаттазилюлка
начовешкитераси,тезиизбраничедасеустано
вяватвонезиобластинасевернаАзия,коитоне
сазасегнатиотголемителемурийскикатастро
фи.Такастава,чепървитедвеатлантскиподра
сисъществуватедновременнос6таи7талему
рийскиподраси–презпоследнатачастотвто
ричния период, преди голямата лемурийска
катастрофа,т.е.700хилядигодинипредикрая
наспоменатияпериод.Найславнатавдуховно

отношение епоха на Четвъртата раса – тази
подуправлениетонаБожественатадинастия–
съвпада с еоценовияпериод, апървиятот го
лемитепотопи,коитопогубваттазирасастава
всредатанамиоценовияпериодпредиоколо
4милионагодини.Другатавеликолепнациви
лизация–толтекската–разцъфтяваследтози
първипотопизагиваприкатастрофатастана
лапреди850хилядигодини.Тяепоследванаот
другицивилизации,ноне такабляскавикато
нея,закоитощеговоримпонататък.Послед
ниятостатъкотАтлантида–островът,наречен
отПлатонПосейдон–потъвапредиоколо11
хилядигодини,в9564г.пр.Хр.1

Огромниятматерик, който наричамеАт
лантида,материкътнаЧетвъртатараса,Куша
вокултнитеписания,еобгръщалсевернаАзия
исеепростиралмногонасеверот голямото
море–сегапустинятаГоби;простиралсеена
изток,обгръщайкиКитайиЯпониябезпрекъс
ванеиминавайкиощепонаизток,езаемал
цялотоюжнопротежениенасегашнияТихи
океан, почти достигайки западните брегове
1 Тайната доктрина, II, 2, 145-147
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наСевернаАмерика.НаюгтойобхващалИн
дия,Цейлон,БирмаиМалайскияполуостров,
аназапад–Персия,Арабия,Сирия,Червено
то море, Абисиния, коритото на Средиземно
море,южнаИталияиИспания;оттам,катосе
възкачвалсевернодоШотландияиИрландия,
простирал се на запад през днешния Атлан
тическиокеаниобхващалпоголяматачастот
дветеАмерики.

Катастрофата,коятовсредатанаМиоцено
вияпериод,преди4милионагодини,разкъсва
тозиматерикнаседемостровасразличнираз
мери,извежданадводитеШвецияиНорвегия,
голямачастотЮжнаЕвропа,Египет,почтиця
лаАфрикаиголямачастотСевернаАмерика
катопотапясевернаАзияиоткъсваАтлантида
отНеизчезващатасвятаземя.Земите,наречени
впоследствиеРутаиДаития(сегаподАтлан
тическияокеан)саоткъснатиотАмерика,ноос
таватзаизвестновремевсеощесвързаничрез
провлак,койтосъщоизчезваприкатастрофата
вкраянаплиоценовияпериодпреди850хи
лядигодиниитакатезиземиставатдваотдел
ниострова.Тезиостровисъщоизчезватпреди

около200хилядигодинииоставасамоостров
ПосейдонсредАтлантическияокеан.Когато
говоримзатезикатастрофииразпределения
наземииморетатрябвадаимамепредвид,че
датитевариратспоредкатастрофата, закоято
стававъпросиспоредмоментаизбранмежду
двапериода,разделенисголемиинтервали,за
коитоесъставенакарта.Сведениятасатвърде
откъслечнииетруднодасесвържатвединно
цяло,етозащоочертаниетонададеногеограф
скоположениетрябвавинагидасеприемаза
временно,т.е.взетосамокъмдаденадата.
Лемурийците,избранидапослужаткатороди
телинаАтлантскатарасаиотведениотсвояМа
нувНеизчезващатасвятаземя,серазделятна
групиизаематседемтезони,илиносове,ната
зиземя.“Така,двеподве,вседемтезони”,каз
ваКнигатанаДзиян,“ТретарасародиЧетвър
та”предиоколо4милионагодини,къмкраяна
вторичнатаера.Новатарасасераждаподвлия
ниетонаЛунатаиСатурн–СомаиШани–и
широкотопрактикуваненачернатамагия,осо
бенопритолтеките,естаналопосредствомуме
лотоизползванена“тъмнителъчи”наЛуната,
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т.е.еманациитеоттъмнатачастнаЛуната.На
Сатурнседължиотчастиизключителноторазви
тиенаконкретнияум,койтохарактеризирата
зи(толтекската)подраса,кактоиголямачастот
египетскатанаука.Атлантитесенаричатоще
и “чада наПадмапани”, защото лотусовият
цвятеемблеманараждането,коятопоказва,
чеЧетвъртатарасаероденачрезсъединяване
тонаполовете.Голяматаплътност,достигната
тогаваотчовешкототяло,гоправиспособнода
възприемавъздействияоттвърдитела,накои
топредишнитепофиниформисаоказвали
помалкосъпротивление.

Първа подраса

В1ваподрасаотЧетвъртатараса(рмоаха

лите,съссветлакожа)севъплъщаватАсурите,
аследтяхимножествотоСлънчевипраотциот
първияклас,кактоиЛуннитемонади.Когато
атлантският тип е окончателно оформен след
дълги столетия, те се преселват на юг и под
ръководствотонасвоитеБожественицаре,Аг
нишватапраотците,лекаполекасъздаватедна

мощнацивилизация.Теизместватлемурийци
те, които обитават Африка и близките земи,
подаващисенадводитенаАтлантическияоке
ан,издигайкимасивниградовесдобреоргани
зиранинароди.Тевсеощесислужатстретото
око, но двете физически очи са вече развити
изапочватдагоизместват.Асуритенесаоще
пълнигосподаринасобственитеситела,зада
могатдазаповядватиначуждитеитакамлада
тацивилизацияспокойнонапредвала.

Втора подраса

Втората подраса (тлаватлийците, с жълта
кожа)обитаваземята,коятосегалежинадъно
тонаАтлантическияокеан;тесъщосауправ
ляванисвисшеотБожественитецаре.Асурите
бързозаставатначелоначовешкатаеволюцияв
поредицатаепохи,новсеощесеподчиняватна
власттанаВладицитенасветлината,коитоуп
равляватголемипровинциииподчиеторъко
водствоземеделиетоиархитектуратабележат
значителеннапредък.Няманищопоспокойно
ивеличавовцялатаатлантскацивилизация
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оттозипериодподуправлениетонаБожест
венитецаре.Втовавременазападзапочвада
серазвивазародишътнановаподраса,спо
силен интелект, но и физически поплътна.
Това е толтекскатаподраса,предназначена да
издигнецивилизациятанаЧетвъртатарасадо
найвисокатаматериалнаточка,нопъкидаиз
питанейнотогрознопадение.Внеясевъплътя
ватнайсилнитеотАсуритеинайдобрите от
Слънчевите праотци и се установяват в земи,
които не са в сферата на силните конвулсии,
разкъсалиАтлантиданаседемголемиострова.
Тезиконвулсииунищожаватпоголяматачаст
от1таи2таподраси,катооставатоттяхсамо
малкичасти.Първатасеотдръпванасевер,сма
лявасепоръстиизпадавъвварварство.Втора
тасеотклоняванаюгиизток,къдетосесмесва
кръвнослемурийците,пребиваващиощетами
такаслаганачалотонадравидскитенароди.

Третаподраса

Потозиначинсепрочиствапочватазаве

ликатаподрасанатолтеките–расаскрасиво

идобресложенотялонавсеощеисполини,
високиоколо 9метра, сцвятмежду червени
червенокафяв.Материятанателатаим,както
инахоратаот4таи5таподраси,епоплътна
от всички други тела предии след тях – тол
кова плътна, че един наш прът желязо би се
прегънал,акосехвърлисрещутях,аединпрът
нашастоманабисепречупил,акопосилносе
ударят с такъв. Един наш сегашен нож не би
могъл да реже тяхното месо, точно както не
можедарежекамък.Излишноедадобавяме,
чеминералитетогавасабилитолковапоплът
ниотсегашните,колкототяхнатаотносителна
плътностспрямотогавашнитечовешкителае
такава,кактотазинанашитеминераликъмна
шитетеладнес.Теиматидругатаособеност,че
многобързовъзстановяватздраветосиидори
найголемитерани,полученивсраженияили
приинциденти,заздравяватитосудивителна
бързина.Тенестрадатотнервенударвследст
виенаголемиразкъсваниянатялото,нитоиз
питват остри страданияприизмъчване, даже
такова, причинявано от съзнателна човешка
жестокост.Нервнатасистемаесилна,нонеи



~ 92 ~

деликатна;нейнотонеособенофиноустройс
твоможедапонасябезособенатрудностсът
ресения, които биха сломили един човек от
Петатараса.Плътподобнанаскала,нервикато
стоманенижици–такивасателатанатезипод
раси.Развиващиятсеусетзавкусвъзприемаса
монайостридразненияинеможедаусетипо
деликатните.Найделикатеснихранизатяхса:
гниломесо,силновкиснатариба,чесънивсич
китревиспарливвкус–найостриипарещи
твърдиитечнинещазаядене.Всичкоостанало
ебезвкуснозатях.Тъйкатоняматобоняние,
могатдаживеятбезникаквипритеснениясред
найвлудяващимиризмиимакарвисшитекла
соведасаизвънредночистипоотношениесебе
сиижилищатаси,нинаймалконесесмуща
ватотнайвонящинечистотиивсъседство,сти
га самодане гивиждат.Някоиследиоттези
физическиособеностиощемогатдасепросле
дятумнозинаоттехнитепотомци.Североаме
риканскитечервенокожиоздравяватотрани,
които биха убили човека от Петата раса. Те
могатдапонасятлекомъчения,прикоиточове
кътнаПетатарасабързобизагубилсъзнание.

Бирманцитезакопаватрибаимесоигисмятат
заделикатеси,когатосавечеугнили.1Всичките
зихорамогатдаживеятсредтакивамиризми,
коитобихаразболяличовекаотПетатараса.

Третотооко,коетокактовидяхме, сеотд
ръпванавътревглаватаивсеповечеиповече
сезамрежваотувеличаващатасегъстотанама
терията, отпада съвсем катофизически орган
утолтекскатаподраса,нооставадаработиак
тивнозадългиепохиприследващитеподраси.
Дажеиследокончателнотозакърняваненатре
тотоококатофизическиорган,толтекитепро
дължават да бъдат чувствителни за астрални
внушенияиотвъдфизическивлияния.Вдните
натолтекскатапоквара,висшитекласовепри
бягватдочернамагия,задалишатоттазичувс
твителностонезилица,коитоискатдазаробят
иексплоатират.Тенесамопреставатдаяраз
виват,кактосепрактикуваловстаритедни,нои
сестараятсъзнателнодаяпремахнат.Въпреки
1 Най-вероятно в числото на запазените до днес спомени 
от онези времена е и шведският национален специалитет 
сюрстрьоминг – деликатес от вкисната херинга с непоно-
сима за повечето хора миризма, който дори самите шведи 
или обожават, или не искат и да чуят за него. – Б. ред. 
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всичкообачетясъществуваидоднесвизвестна
степенумногонародииплеменаотЧетвърта
тараса.

Потовавреме,кактомеждутолтеките,така
имежду4таи5таподраси–туранскаисемит
ска– говоръте слян (нечленоразделен)итова
енайстаратаформанаговор–тозинаракша
сите,туранскитегиганти.Стечениенавремето
езикътставачленоразделенитакъвпреминава
вПетатараса.

Кактоспоменахме,ръстътегигантски–ти
тански,какточестосеказва–нопостепенно,
расаследраса, тойнамалява.Статуите,които
днесвиждамедастърчатизИзточнитеострови,
стигатпредимнодо9метрависочинаипредс
тавятръстанаЧетвъртатарасаотсреднияпери
од.ЗаБамианскитестатуи,петнаброй,Елена
Блаватска казва, че са делонаПосветените от
Четвъртатарасаипредставятпостепеннонама
ляващияръстнапеттераси.Първатастатуя,
олицетворяващаПърватарасае58метрави
сока; втората статуя,олицетворяващаВтората
раса,илироденитекатопот,е40метрависока;
третата–20метра;четвъртатаипетата–още

пониски, като последната е малко повисока
отединедърчовекнаПетатараса.Внововреме
статуитесапокритисъсслойотгипсимодели
ранитака,чедаизобразяватБуда,нофигурите
изсеченивскалитепоказватпроизходанавсич
китезиостанкиотвременамногопоранниот
тованаБуда.

Втази3таподраса,толтекската,севъплъ
щаватнякоиотнайвеликитеАсури,същества
високоразвитипоотношениенанаукаимогъ
щество,коитонамиратвъввеликолепнитетела
натолтекитетозитип,койтоепригодензапо
нататъшнатаимеволюция–тела,коитобързо
серазвиватощеповече,подвъздействащияна
тискотвътре.СледтяхприиждатАсурите,кои
тосасевъплътявалипоранов1таи2тапод
раси,асъщоиСлънчевитепраотци,коитотам
преминават своитепървиземнивъплъщения.
Такивасависшитекласовенараннататолтек
скаподраса,аследтяхсенареждамножество
отпомалкоразвитихора,нохоракротки,по
датливи,готовизавъзпитаниеиръководство.
ПритяхсеявяватБожественитецаре,задаим
помагатприизгражданетонатяхнатавелика
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цивилизация,аДраконитенамъдросттанаг
леждаттовановоразвитиеначовешкатараса,
такамногообещаващавсвоятасилнаиревнос
тнамладост.Затовасеказва,четазиподраса,
наричана вПуранитеДаития, има заУчител
Шукра(Венера),тъйкатоАгнишватацаретея
управляватподръководствотоизакрилатана
ДраконитенамъдросттаотВенера.Етозащосе
казва,чеШукраенаставникнаАсурите.

ПритезиблагоприятниусловиясБожест
вениучителиицареиспособниученици,тол
текскатацивилизациярастеисеразвива.Внея
сеявяваАсурамая–найвеликиятмеждуаст
рономите, който започва астрономическите
наблюдения,пазениидоднесотБялаталожа;
тойсъставяЗодиака,койтопредаванаатланти
теотРута,откоитопреминавауегиптяните
следвекове.Средтяхотвременавремесеявява
итайнствениятНарада,рожбанаволяийога,
който научава тайната да се явява на Земята
презбезбройвекове,минавайкиотеднотялов
другоиидвайки средхората като арбитърна
съдбинитенанародите,ръководителнапре
пускащотоколелонапромяната,искриотко

ето са войните и народните размирици.Изу
чаванетонаприродните сили се водиот тези
възприемчивиученицинаМъдрецитетака,
кактоникогадомомента.Тесислужатвто
ваначинаниесфинитеенергии,коитоиматза
стихияетера;телетятвъввъздухасвъздушни
кораби,кактопараходитепорятднесокеаните1
итезивъздушникорабиимслужатвголемите
войни,ознаменуващипоследнитестолетияна
толтекското владичество. В древните книги се
срещатмногопреданиязавремена,когатовой
ни се водят във въздуха между сражаващи се
армии.Втезипоследнивременатесислужати
спознаниятасивобласттанахимиятазасъзда
ванетонаоръжия,чиятоогневамощносиголе
ми разрушения. Боен въздушен кораб, летящ
надглавитенасражаващитесе,пускавнезапно
облакоттежкиотровнигазове,коитоупойвати
изтравятхилядибезпомощнибойци.Илипък
пускатголемибомби,коитоприударвземята
експлоадиратиразпращатповсичкинаправле
ниястотицихилядиогненитопки,илиогнени
1 Книгата е писана малко преди да се появят в съвременния 
си вид самолетите. – Б, ред.



~ 95 ~

стрели, покривайкиполесражението с ръзпо
късанитрупове.

Впървитеднитежкитенаучниизследвания
саправенисблагородницеликатонапример
заподобряванена земеделието,отглеждането
на подобрени типове животни, произвежда
нетонаразновидностихрани,култивиранена
плоднидръвчета,засилваненапочвата,употре
банацветнасветлиназаускоряванеразвитието
наживотниирастенияиизкореняваненапоя
вяващисеболести.

Небивадазабравямесъщоиширокотораз
пространениенаалхимията–майканахимия
та – запроизвежданетонаметали,наричани
сегаблагородни,нотогавацененисамозаради
тяхнатадекоративнакрасота1.Златотосеупот

ребявасвободновкъщитеихрамовете,позла
тенистълбовечестосесрещатвжилищатана
заможнихора,вдворцитенакнязетеиврели
гиознитехрамовете.Употребяватсезаукрасата
наградоветеимногосмесипорадитехниямета
ленотблясък.

Толтекитеразвиватархитектуратадоголя
мосъвършенствоитехнитеградовесамодели
наздравостикрасота.Найвисшестоящмежду
всичкиепрочутият“ГраднаЗлатнитепорти”,
построенвърхуединхълм,навърханакойтосе
издигавеликолепензлатенхрам,койтоесъщев
ременноидворецихрам,защотонеговитегале
риисмногобройниколониибогатоукрасени
тедворове, сажилищанаБожественитецаре,
прицаруванетонакоитотолтекскотоцарство
достигавеличественразцвет.Рисуванетоипоз
латяванетофасадитенакъщитесепрактикува
многочесто;статуи,барелефи,фигуриотвсяка
къввидслужатсъщозаукраса.

Общественатауредба,създаденаотБожест
венитецарееоснованавърхуидеята,чезнани
етоисилатасакоитотрябваданосятбремето
и отговорността,и че слабосттаимаправона

1 Благородните метали имат по-особено, високочестотно 
вибрационно излъчване, което ги прави ценни. Така нарече-
ните днес украшения, първоначално не са били използвани 
просто като естетика, а с функцията да предпазват центро-
вете (чакрите) от нежелани външни влияния, и най-вероятно 
масовото производство и употреба на благородни метали 
в онези времена, както описва Безант, е свързано именно 
с тези техни специфики – а те са били много по-знайни за 
тогавашния човек, отколкото за нас днес. – Б. ред.
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покровителство, а не е повод за угнетяване.
Образованието е всеобщо,норазнообразно,
спореджизнения път, който се открива пред
ученика.Вднитенаразцветнатолтекскатаци
вилизация всяка провинциална столица има
свой централен университет с факултети за
всяко изкуство и наука, с гимназии към него
из цялата провинция, посредством които са
разпространяванинавредвсичкиоткритияот
практически характер. Държавата поощрява
развитиетонанауките,катоосвобождавахора
таотактивнаслужба,когатодостигатзенитана
физическитесисилиигипоставявлаборато
риите,задаправятизследваниятам,аконеса
необходимидаръководятнякоепромишлено
предприятие,даизпълняватсъдебнифункции
илидаучастватвуправлениетонадържавата.
Помалко развитите класове се занимават със
земеделие,производствоивсякакъввидръчен
труд,адържаватасчитазасвойнайвисшдълг
да се грижи за тяхнотодобруванеиудобства,
катогиосигурявасизобилиеотхранаидрехи.
Управител, чиито подчинени са недоволни,
неорганизирани,злеснабдяваниспродоволст

вия и облекла, губи своята длъжност, защото
сесчитаилизанеспособенилизанебрежен,а
запозначителниразмирициедориглобяван
илизатварян.

Следи от тези методи и идеи се срещат
в откъси от твърде стариписания на народи
с далечно минало. Такива срещаме в някои
китайскикнигиивоткритисведенияотсрав
нително покъсни цивилизации. Те показват
скаквабащинскагрижацаретесасеотнасяли
къмсвоитенароди.Перуанскатацивилизация–
така хубава,макариотмряла – коятоПисаро
и неговите испанци унищожават, пази някои
слабичертиотпостаритевремена,накоитое
наследник.

Толтекското царство се простира от своя
център вАтлантида на запад над дветеАме
рики,наизтокнад севернаАфрикаиЕгипет,
обгръщайкивсвоевладениемногонародности,
смесицаот2талемурийскаподрасаипомла
дите4таи5таподрасиотсъщатараса,всяка
откоитоевсвоясобственцентър.

Когато Толтекската империя достига та
зи връхна точка, Божествената династия бива



~ 97 ~

прекъсната, защото мъдростта на Великата
йерархиясчита,чеенастъпиловремето,кога
то човечеството трябва да се опита да върви
само,задасепоучиотсвояопитипридобие
силаот собствените сипадения.Следвадълга
поредицаотадептицаре,които саученици
наВеликитебогове,ноахамкаратанавъплъте
нитеАсури,укрепналаотвластиуправление,
започвадавземаопасниразмери,паралелнос
нарастванетона тяхната силаи властничество
и с оттеглянето на Божествените царе, когато
управлението на страната минава в послаби
ръце.

СтиховетенаДзиянизказваттоваснякол
косилнидуми:“То га ва тре та та и чет вър та та 
(под ра си) се въз гор дя ха: Ние сме ца ре те, ние сме 
бо го ве те. Те взе ха же ни, кра си ви наг лед, же ни 
из меж ду без-ум ни те, от тес ног ла ви те. Те роди-
ха чудо ви ща, злоб ни де мо ни, мъж ки и жен с ки, 
съ що и Кха до1 със слаб ум. Те из диг на ха в култ 
човеш ко то тя ло. Пок ла ня ха се на мъж ко то и на 
жен с ко то. То га ва тре то то око съв сем прес та на да 
дейс т ва. Те из диг на ха ог ром ни гра до ве, ко и то из г-
ра ди ха от ред ки почви и ме та ли. Из дя ла ха сво и те 

об ра зи от бял и от чер ка мък, из дя ла ха ги в ес тес-
т вен ръст и им се пок ла ня ха. Те из диг на ха го ле ми 
ста туи – де вет яти ви со ки – спо ред раз ме ра на 
те ла та си. Вът реш ни ог ньо ве бя ха раз ру ши ли зе-
мя та на тех ни те пра от ци. Во да та зап лаш ва ше 
Чет вър та та.”2

Втазиепоха,когатоевъввладениетолтекс
катаподраса,туранскатаподраса–четвърта
та–сезаселванаизток,макардаевсеощева
салнанаБелияимператорвГраданаЗлатните
порти.Впоследвалите войнитезитуранцисе
съюзяватсюжнитебунтовнициитогавастават
“Третата и Четвъртата, които се възгордяха”.
Петатаподрасасъщоевечеобособенаисебо
риотчаянодазаграбивласттанасевер.Нозасе
ганямазащодасезанимавамеснея.

ПостепенновъплътенитеАсурисеразбу
нятпротивБелияимператор –първоначално
тайно,катоотказватдаизпълняватиздаваните
отстолицатазаповеди,разпространявайкиидея
та,ченародътимамногопоголямануждаотви
1 Еврейските liliths – същества в женска форма, красиви на 
глед, но без ум – само с животински инстинкт.
2 Тайната доктрина, II, 2, стр. 258-260
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цекралете,коитостоятблизодонего,отколкото
отИмператора,койтоедалеч.Тяхнотовлияние
постепеннонарастваитевсеповечеуронватав
торитетанаИмператора.Задаобаятнародате
гоомайвалисмагическитесисили,използвай
ки свръхестествените си знания и умения, за
давъзвеличатсебесиидасеобвиятстайнстве
ност,навявайкиужасвумоветенаневежите.За
даоткъснатощепосигурносърцетонанарода
от Белия император, те въвеждат постепен
ноизмененияврелигиознитеобрядикатоза
менятстрогияитържественритуал,установен
отБожественитецаре,сшумнипразненстваи
ослепителни зрелища, в които чувствеността
играеголямароля.

Първитехрамовесаграмадниимасивни,
украсенисъсзлатоискъпоценности,новсичко
втяхепросто,невинноивеличествено.Цент
рален обект в храма е едно блестящо златно
слънце–образисимволнанебеснотоСлънце,
коетопъкесимволибляскаваодежданаВла
дикатанаЛюбовтаиСветлината,Управителят
наслънчеватасистема,искоетоТойприкрива
своятавечнанеизказанасветлина.Култътсесъс

тоиотмелодичнипесниивеликолепниплете
нициотритмичнитанци,сгирляндиотцветя
иоблациотприятнокадене;всичконаистина
евеликолепноипищно,носъщевременноис
благородначистотаитържественост.Въввръз
ка със Златния храм на централната столица
сенамираиБялатазала,илиПещеранапос
вещение, където учениците на Драконите на
мъдросттаполучаватсвоетопомазване,където
Звездатанапосвещениетосветинадглаватана
Йерофантаикъдетоотвременавремесеявя
ватлъчезарнитеформинаСиноветенаогъня.
ТазиименноПещераправихраматолковасве
щениепричинататойдаефокуснадуховна
сила.Къмнегосаобърнатисърцатанахората;
околонегосветиаурата,образуванаотнародна
тапреданост;тяевидимиятсимволнапокрови
телственатагрижанаДраконитенамъдростта.

ЧестолюбивитеАсури знаят много добре,
че докато Златният храм и Бялата зала стоят
като притегателен център за всички погледи
и се възприемат като сърцето на Толтекската
империя,народнотосърцевсекъмтяхщесеоб
ръща.Затоварешаватдаосноватновастолица
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идапоставяттамединимператорсъперник–
Тхеватат – като издигнат в неговия палат нов
храм и нова зала за посвещение. За да дадат
свръхестественооснованиенановияцентърте
извикват на помощ мощните елементали на
нисшия астрален свят да се явяват на споме
натитепразницивослепителниформи, зада
приематдароветеипоклонениетонанародите.
Неследдълго,задапривържатощеповечете
зистрашнисъществавтяхнаслужба,започват
даимпринасятвжертвазакланиживотни,а
при големитържества –ичовешкижертви.
Сетнезапочватипрактикинапохот,тъйкато
жестокосттаиразвалатасасроднипомеждуси
–струпаниятнародпрекарвацелинощивнай
грубиоргии,следкатопрезденяебилзрител
наборбиикръвнижертвоприношения.

Следващата крачка надолу е направена,
когатоАсуритеобявяватсебесизапредметна
божественкулт:“Ниесмецарете,ниесмебого
вете!”ивнасят своиисполинскистатуив хра
моветекатопредметинапоклонение,авместо
божествената духовна енергия издигат на по
читчовешкататворческасила,коятовсъщносте

самоотражениенапървата,инакоятотясъот
ветствавъвфизическиясвят.Такаизлизанасце
натафалшасвсичкинеговимерзости.

ГоляматасвръхестественасиланаАсурите,
станали сегамагьосници от найчерен и ужа
сенвид, създава едноцарствонаужаса в тази
частназемята,коятотевладеят.Теприбягват
донайнисшипрактикиначернамагия,зада
тероризиратисмазват.Спомощанаполужи
вотнитежениоттипана“тесноглавите”отТре
тарасаинамагическидействияотнаймръсно
естество,тесъздаватмощничудовища, съеди
няващисилатаназвяраихитросттанадивака
итезиформиизпълватснайнисшиелемента
ли.Тезичудовищаставаттехнителохранители
ислужители–ужасяващисимволинатяхната
силаитака“Владицитенамрачнотолице”се
издигат до върха на силата, въплъщение на
ахамкара,иставатистинскицаренамрака.

Втовавреме,когатовсичкисилинамате
рията се концентрират около един общцен
тър, Белият император стяга своите редици
за отпор.Приготовления забъдещето сепра
вятивъввисшитесфери.МеждуСиноветена
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светлината неколцина са достигнали висше
просветление и са станали Буди – обширен
резервоаротдуховнисили,готовзаиздигане
тонасветаследпотъванетомувматерията.
Трябвадаминатоще200хилядигодини,зада
избухнеВеликата война, когатоДраконите на
мъдростта изпращат един от тях, Вайвасвата,
даизбереизмеждусвадливатапетаподраса,Се
митската,семетозаПетатакореннарасаидаго
отведевНеизчезващатаземя–люлката,както
вечесеспомена,навсичкипредходникоренни
раси.

Избранатарасананяколкопоследователни
групи е отведена в далечния край, за да бъде
опазенаотприближаващитесебури,далечот
аренитенаборбата.Втазизасмянаподлъчите
наслънцетоземявиждамеВайвасвата,заобико
ленотсвоитеученици,дабдинадсвоятараса
вдетска,не–взародишнавъзраст.Тамсабъде
щиятЗороастър,бъдещиятОрфей,бъдещият
Хермес,бъдещиятГаутама,бъдещиятМайтрея
имногодруги,бдящинадкълнящотосеме.Но
некадаоставимтазимирнасценаисевърнем
паккъмбурнатаЧетвъртараса.

ВойскитенаВладицитенамрачнотолице
започватданастъпватнасевериеднадългапо
редицаотбоевесезавързвамеждутяхивойски
тенаБелияимператор.Успехътепроменлив,
новсепакчернатавълнапобедоноснонастъпва
насевер,защотоощенеедошловреметоза
тържествотонаДуха,азатованаматерията.От
всичкистраниприиждатмногочисленипълчи
щаподзнаменатанаМрачнитецаре,защототе
сепозоваватнаживотинскитестрастивчовека,
надкоитотойнеевсеощевсебесигосподар.
ЧистиятживотнаостаналитевернинаДобрия
законсъбуждаожесточенаненавист–ненавист,
коятобогатиявинагиизпитвакъм“бедния”ас
кет,ненавистнанечистиякъмтези,чияточис
тотаеединмълчаливукорзатях.

Бавноиспроменливуспехвълнатавсепак
напредва. Стават кървави схватки и ужасни
кланета и ведно с това тъмните сили вървят
къмсвоетотържество.НайсетнеБелиятимпе
раторепрогоненотсвоятастолица.Градътна
Златнитепорти,къдетосацарувалиБожестве
нитецаре,икойтоебилосветяванотпосещени
ятанаСветиСили,ставаплячканаВладиците
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намрачнотолицеиЧерниятимператор,прос
ловутият Хираниакша, се възкачва на трона,
откъдетоебилоповестеннякогаДобриятзакон.
Залата за посвещение е разрушена, големите
стълбовепривхода–разбитинадвеипокривът–
раздробеннакъсове.Златниятхрам,къдетоня
когаеднобожественосвещенствоеслужило,е
омърсенскръвнаневинниживотни,аграмад
нистатуинамрачнитемагьосницигледатзлоб
ноотмястото,къдетопредиесветилдискътна
Слънцето.

Найсетнечашатаназлотоепрепълнена.
Минават50хилядигодиниследомърсяването
наЗлатнияхрам;магьосничествотосеразпрос
тираповсичкинаправленияиматериалността
достигасвоятанайнискаточка.Настававреме
Земятадасеочистиотбреметонажестокостта,
похоттаиподтисничеството,подкоетоеогъва
лагръб.

Драконите на мъдростта виждат, че идва
времето, когато природните сили трябва да
сенасочатсрещу“чернатакръвнамагьосни
ците”.ЗаповедседаваотШамбала–сигналза
потопяванетонастраната,коятовеченеможе

дабъдеочистена,и сигнал за спасяванетона
тези,коитощепослушатзова,заданапуснат
вечеосъденатастрана.Етокаквоказвакомента
рът: “Ве ли ки ят цар на ос ле пи тел но то слън це, 
пър ве не цът на жъл то ли ки те, бе ше опечален ка то 
гле да ше гре хо ве те на чер но ли ки те. На въз душ ни ко-
ра би Той из п ра ти до всички свои бра тя пър вен ци, 
бла гочес ти ви мъ же, да им се ка же: При гот ве те 
се! Ста не те вие, лю де на Доб рия за кон, и ми не те 
стра на та до ка то е су ха! Влади ци те на бу ря та са 
бли зо. Тех ни те ко лес ни ци наб ли жа ват зе мя та. Са-
мо още ед на нощ и два дни Вла ди ци те на тъм ния 
лик имат да жи ве ят вър ху та зи тър пе ли ва зе мя. 
Тя е осъ де на и те тряб ва да по тъ нат за ед но с нея. 
Под зем ни те вла ди ци на огъ ня при го тов ля ват сво-
и те ма гичес ки ог не ни оръ жия. Но Вла ди ци те на 
мрачно то око са по-сил ни от тях, ко и то са им 
рож би. Те зна ят как да си слу жат с ма гичес ки 
оръ жия. Ела те и упот ре бе те ва ши те! Не ка все ки 
Вла ди ка на ос ле пи тел ния лик взе ме мер ки, та ка 
че въз душ ни ят ко раб на все ки Вла ди ка на мрачния 
лик да пад не в не го ви ръ це, за да не би ня кой от тях 
да из бя га от во ди те, да из бег не бича на Чети ри те 
[кар мични бо жес т ва] и та ка да спа си зли те си  
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гос по да ри. Не ка все ки Жъл то лик пра ти от се бе си 
дрям ка вър ху все ки Чер но лик. Не ка до ри те бъ дат 
по ща де ни от мъ ки и стра да ния. Не ка все ки човек, 
ве рен на Слънчеви те бо го ве, свър же [па ра ли зи ра] 
човек, ве рен на Лун ни те бо го ве, за да не стра да, ни-
то да из бег не участта си. И не ка все ки Жъл то лик 
да де от сво я та жиз не на во да на го во ря що то жи вот-
но при вся ко Тъ мен лик, за да не съ бу ди то своя 
гос по дар. Часът е уда рил, чер на та нощ е го то ва... 
Не ка тях на та съд ба се из пъл ни. Ние сме слу ги те 
на ве ли ки те Чети ри. Не ка се вър нат Ца ре те на 
свет ли на та ... То га ва звез ди се из си па ха ка то дъжд 
вър ху зе ми те на Мрачни те ли ца, но те спя ха... 
Во ди те се вдиг на ха и пок ри ха до ли ни те от еди ния 
край на зе мя та до дру гия. Ви со ки те зе ми ос та на-
ха, дъ но то на зе мя та (т.е.под вод на та част) ста на 
су хо. Там жи ве е ха те зи, ко и то се спа си ха: хо ра та 
на Жъл тия лик и Око то на прав да та. Ко га то Вла-
ди ци те на мрачно то ли це се съ бу ди ха и по тър си ха 
сво и те въз душ ни ко ра би, за да се спа сят от на ди га-
щи те се во ди, ви дя ха че са изчез на ли.”

Такаразказваоткъсътоткоментара.“Гово
рещитеживотни”сачудовищата,коитоспоме
нахме, а “жизнената вода” е кръвта. “Хората

наДобриязакон”сеспасяватотнеминуемата
катастрофа,избягвайкипредидасеразрази
бурята.Беснивихривдигатвълниколкотопла
нините; подземни трусове хвърлят гигантски
вълнивърхутресящитесеземи;потопотдъж
дове залива долините ипревръщареките във
водопади; хълмове, изтръгнати отместата си,
летятвъввъздухаинадробенипадаткатолави
ниоткъсовенадолупосклоноветенадолините;
сякашсамата земя серазпадаподударитена
буйнитеводовъртежиибесниреки.Гърмътна
бучащитеводисесмесваизаглушававикове
тенадавещитесехораиреванаповличаните
животни... Славата на Атлантида потъва под
водите,катооставяследсебесипреданиетоза
потоп,отразеновлегендитенанародитеипос
лужиловпоследствиекатоматериалзахудо
жественитворбивпокъснитевремена.
ТакаЗемятасеосвобождаваоттежкотобреме
и черното изкуство получава такъв удар, от
койтовеченеможедасесъвземе.СамитеАсу
риполучават добър урок, койтоим служи за
изкуплениеигинасочвакъмсигурнияпътна
еволюцията.



~ 103 ~

Четвърта
и останалите подраси

На четвъртата подраса, туранската, не си
заслужавадасеспирамемного.Товасаглавно
ракшасите–гиганти,бруталниижестоки.Ис
ториятанадревнаИндияепълнасразказиза
технитебоевесмладатаПетараса.

Кактовидяхме,отпетатаподраса,семитс
ката,евзетзародишанаПетатакореннараса.
Товаеединсвадлививойнственнарод.Клон
оттозинарод,избранотМануВайвасватаза
създаваненаПетатараса,новпоследствиеизос
тавенотНегопорадилипсанаподатливост,са
далечнитепрародителинаднешнияеврейски
народ.

 Шестата подраса, акадийската, се ражда
следкатастрофата,коятоунищожава2/3оттол
текскатаподраса (останалата1/3сеизселвана
северипокъсносесмесвасоформящатасеПе
тараса).Пеласгите1санейнипотомцислеко
смешениенакръвот7таподраса.Етрусците
икартагенците,кактоискитите2,иматсъщия

произход.
Седмата подраса, монголската, се развива

от туранскатаиотнеяпроизлизаткитайците
от вътрешността (не крайбрежните), както и
малайците, тибетяните, унгарците,финитеи
ескимосите.Някоиоттехнитеразклонениясе
смесватсъссевероамериканскитетолтекииза
товасевероамериканскитеиндианцииматмал
комонголска кръв вжилите си.Японците са
едноотнайпоследнитеразклонениянамон
голскатаподраса.Многоплеменаоттазипод
расаемигратназапад,катосеустановяватв
МалаАзия,Гърцияисъседнитестрани,където
подобряватсвоятипкатосесмесватсПетата
раса,аименнос2таподраса,итакапоставят
началотостаритегърциифиникийците.

След изчезването на Посейдон започва
бързият упадък на разпръснатите атлантски
1 Древно племе, което около 3 000 г. пр. Хр. се заселва по 
Беломорските земи, главно Цикладските острови (около 
о.Делос, Гр.), средна Гърция и Пелопонез. Древните траки, 
фригийци, меди и дори днешните албанци се смятат за 
техни потомци. – Б. ред.
2 Древно племе с арийско-алтийско потекло, което населя-
вало сев.-зап. Азия и сев.-изт. Европа. – Б. ред.
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племена;опазват сеподобре самоатлантите
в източна Азия. Полинезийците, самоазците
итонгитесатехнипотомци.Някоиоттехните
племенападатдажетаканиско,чесесъединя
ватсъссъществата,коитоса“плоднагреха”на
“лишенитеотразум”,анякоисесъединяват
със западналите остатъци от 7та лемурийска
подраса,плодоткоетосадивацитенаЦейлон,
Борнео, туземцитенаАндаманскитеострови1,
бушмените и някои австралийски туземци.
Мнозинствотоотднешнотонаселениенанаша
таземяевсеощеотЧетвъртатараса,ноединст
вените,коитоизглеждаиматощенякаквобъде
щесаяпонцитеиможебикитайците.

Пета раса
НекаотидемсеганасеверкъмСвятатаземя

ивидимнашияМану,светияВайвасвата,който
подготвясбезкрайнотърпениесвоятаизбрана
раса.ВпродължениенацелистолетияТойра
ботисгрупатасвоипомощницивърхусъздава
нетонаеднаядказабъдещоточовечествокато

наказва немирните, поощрява послушните,
насърчава, предупреждава, увещаваимъмри.
Тогава се прибавя петото сетиво към другите
четириичовекътставатакъв,какъвтогознаем
днес.ТамМануводидасеродятотновоВелики
теасури,задаобърнатсвоитесиликъмдобри
цели. Там Той привиква найсветлите умове,
найчиститехарактери–дасеродятвъвформи
те,развиваниотНего.Итамтеживеятподзак
рилата на Полярната звезда, далеч от бурите
наземята,бавноотработвайкиновияипочист
типначовека.

Втовавремеземнатаповърнохностпретър
пявамногоизменениявразпределениетонасу
шаивода.НовиятматерикКраунха–т.еЕвро
па,Азия,Африка,АмерикаиАвстралия,както
саоформениднес–ощенесеепоказал.Всред
силнитрусовенякоичастисеподаватеднаслед
друга над водите, други пък потъват, докато
наставаголемиятпотоппреди200хилядиго
дини,койтооставясамоостровПосейдонвсре
датанаАтлантическияокеанидавананаши
тепетматерикаприблизителноднешнотоим
очертание.Този“пети”материк(т.е.всичките1 Архипелаг в Бенгалския залив. – Б. ред.
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земи, на които ще живее една коренна раса)
същощезагине,когатомудойдевремето,ното
зипътотвулканическиизригванияиземетре
сения–същокактонякогаЛемурия.Защотоот
огънивода,редуващисе, загиватматериците
единследдруг,задададатмястонаидващите.

Петата раса се развива под влиянието на
Буда, т.е. Меркурий, защото нейното главно
предназначениееразвиванетонаумаиплане
тата на знанието осветява с благотворните си
лъчи часа на нейното раждане. Ето защоПу
ранитенаричатБудасиннаИнду,катоИнду,
т.е.Луната,евладиканаЧетвъртатараса,която
пъкеродителнаПетатараса,тазинаБуда.

КогатоМанузавършваоформянетонано
ватараса,Тойяповежданаюгкъмцентрална
Азия,къдетоправиедновековнапочивка;от
товамясто тя разпраща в последствие своите
разклонения.

ТогаванастъпвапървотоВеликопреселе
ние.Първатаподраса(честонаричанаарийс
ка,нотоваимеезацялатаПетараса)еотведена
наюг,презмощнатаХималайскаверига,и се
установява в севернаИндия, наричана тогава

Арияварта.Начело на това преселение стоят
Седемтериши:Мариши,Атри,Пуластия,Пула
ха(Кави),Анджирас,Крату(Кардама)иДакша
(именатасаразличниспоредписанията),кои
тодълговремеръководятнейнатаеволюция.
ТезиименасададенивзаконитенаМанувгоре
посоченияред,сизключениенатова,чеДакша
енареченПрашетас.Освен тях, за закръгляне
наброядодесет,стяхсаитриматаришиВа
шишта,БригуиНарада.

И така, те завеждат вИндияподрасата,
коятоМанувечееразделилначетирикасти.
Тук Бархишадпраотците помагат, както вече
видяхме, като образуват типовете тънки тела
навсякакаста.Нямамевъзможностдапросле
дим дългата история на тази велика подраса.
Водена от своитеБожественицаре тя се бори
противнародите,коитозаематстраната–хо
ратитани,останалиотдаитиитеиракшасите
наЧетвъртатараса.Койне знаеисторията за
Рамачандра, който водил война с ракшасите
с техния мощен цар Равана и по този начин
разширилграницитенасвоетоцарствоотХи
малаитедоЮжнотоморе?Некасезадоволим
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дакажемсамо,чеарийцитеполучаватЗодиака
направоотСиноветенаволятанайога,които
идватмеждутяхкатоУчители,–кактосегово
риза“Драконите,коитоотновослязоха,устано
вихамирсПетатарасаийдадохапросвета”1,
икоитодонасятсъссебесиотцентралнаАзия
свещенияезикСензар–“тайниятсвещенезик
надуховенството”,истинският“езикнабогове
те”,откойтопроизлизапослесанскритският,и
койтоидоднесостават.нар.“тайнственезикна
Посветените”,междукоитосаионези24Буди,
все ощепочитани от джайнистите подимето
Титрамкари.

Вторатаподраса,ариосемитската,емигри
рана запад отцентралнаАзияи колонизира
Афганистан; слиза по течението на р. Оксус
икатоминаванадругиябрягнар.Ефрат,се
установява вАрабияиСирия.Тядавамного
арийскакръвнаакадийскитеитуранскитепле
мена,настаненипопротежениетонатозипът,
ивеликатаАрийскаиВавилонскаимперииса
резултатотимпулса,койтотядаванатиянаро
ди.Финикийците,покъсните египтянии ста
ритеелини,кактовечеказахме,произлизатот

кръстосванетонатази2аподрасасмоголската
подраса. “Последните7династии, закоитосе
говоривегипетскитеихалдейскитеписания”,
казваЕленаБлаватска,“саотПетатараса”2.Ня
кои разклонения на тази подраса емигрират
наизток,кръстосватсесмонголскатаподрасаи
създаваткрайбрежнитекитайциидинастията,
коятоднесзаемакитайскиятрон.

Третатаподраса,иранската,воденаотЗо
роастър,сеотправяпоследитена2та,носпира
главновАфганистаниПерсия,коитовеликият
пророкизбиразаседалищетоси.Някоиплеме
наотиватчакдоАрабияиоттам–вЕгипет,къ
детосесмесватсатлантскитеегиптяни.

ТезидвеподрасисесрещатснародиотЧет
въртата раса, които са поклонници на Сурия
(Слънцето),чиитожрецисенаричатмаги.Тези
магипретендиратзапроизходотШакудвипа,
илиШветадвипа–Белиятостров.Тазитяхна
претенцияев значителнастепенправдивапо
отношение на първоначалния им произход,
защото всяко истинско учение произхожда
1 Тайната доктрина, II, 1, стр. 31
2 Тайната доктрина, II, 2, стр. 261
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отобитателитенаСветатаземя,независимо
оттовадалиподтовасеразбираНеразруши
мата света земя,или свещения градШамбала
в пустинята Гоби. Учителите на 2та подраса
научаваттозинароднасабеизма–поклонение
насъществата,коитоуправляватнебеснитете
ла,АнгелитеЗвезди.Халдейскияткултдостига
висока степеннамъдростичистота, тъйкато
халдейскитемагисаастрономииастролозис
дълбокипознаниявнаукатазанебеснитетелаи
управляватдържаватавъввръзкаснаблюдава
нетоназвездите.

Вследствие на злоупотребата с култа към
АнгелитеЗвезди, първият Заратустра (първи
ятизмеждучетиринадесеттеУчители,носещи
същотоиме),начелонаУчителитена3тапод
раса,забраняванасвоитедецадаследваттози
култкатовместотоваимдаваогънязасимвол
наБожеството.Персийскитемъдреци,същочес
тонаричанимаги,сезанимаватповечесхими
ятаотколкотосастрономията,отчастипоради
това,четясеявявакатоважнанауказаземеде
лието,накоето3та(иранската)подрасаеспе
циалноотдадена.Товаводидовисокоразвитие

наалхимията,откоятомногослединамираме
ивЕгипет,койтобилтвърдеповлияноттази
подраса.

Четвъртата подраса, келтската, водена от
Орфей,сеотправяназапад,подалечотсвоите
предшественици,колонизираЕладаспокъс
нитегърцииоттамминававИталия,Галия
иощепонасевервИрландияиШотландия,
асъщоивноватаземяАнглия.Интересноеда
сеотбележикакутезироднинскинародидра
конътеобщсимволнаВеликитепосветени.
ЙерофантитенаВавилониЕгипет,надруиди
теифиникийците–всичкисасиновенаДра
кона,всичкиса“змии”.Символътедошълот
Атлантида,дажеотЛемурия,иезапазендори
вПетатараса.ТойсесрещавМексикоипочти
навсякъдеизАмерика,катоединотмировите
символи,даванинаУчителитеначовечеството.

Петатаподраса,тевтонската,същоемиг
рираназапад,заемацентралнаЕвропаисега
се е разпространилапоцелия свят.Днес тя
заема поголямата част отСевернаАмерика,
помитайкипред себе сиостатъцитеот атлан
тите;колонизираАвстралияиНоваЗеландия–
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остатъциотЛемурия.Високовдигаглаватяднеснавредпоцялатаземя,предопределенадаос
новееднавсемирнаимперияидаръководисъдбинитенацивилизацията.
Ноитянасвойредщеотминеследизтичанетонаопределенотовреме.Краунхащепоследвасвои
тепостарисестриПлакша,ШалмалииКуша.ТогаваотдълбокитеводищесепокажеШака,зада
бъдематерикнаШестатараса–там,къдетоднесеСевернаАмерика,катопредитоваголямачаст
оттазистранабъдеразпокъсанаотземетресенияивулканичниизригвания.Шакаотсвоястрана
същощесиотидевопределенотойвреме,погълнатаотвълнитеподобнонаКуша,задаосвободи
мястонаседмияматерик–Пушкара,чийтоцентърщебъденякъдеоколоЮжнаАмерика.Ито
гаващенастъпикраятнанашатаЗемя–крайнанейнатадългаипълнасбуриистория,когатотя
щеизпадневспокоенсън,следсвоядълъгденнабудност.Защотопланетиотминават,кръгове
следваткръговеиверигизаместватвериги,носамовездесъщиятДух,койтосегаеоблеченвчовеш
китела,остававечен.



ДИАГРАМАI–ВЕЛИКАТАДУХОВНАЙЕРАРХИЯ
ИшвараСлънчевиятЛогос,СедемтеПланетниЛогоса
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ДИАГРАМАII
Полето на еволюцията на нашата планетна система

Планетнатасистемасесъстоиот7планетнивериги.
Еднапланетнаверигасесъстоиот7планети.

Еднообикаляненаживотапо7тепланетисенаричакръг.
Животътобикаляеднаверига7пъти,т.е.еднаверигаима7кръга.
Веднапланетаживотътпреминава7стадия–7кореннираси.

Еднакореннарасасесъстоиот7подраси.
Веднаподрасаимаседемфамилии.

ВсякаКореннарасаимасвойконтитент.
Континентитезагиватредуващосеотогънивода.
НеизчезващатаСвятаземяеСеверниятполюс.
Човечествототокущоепреминалосредатана

ЧетвъртиякръготЧетвъртатаверигананашатапланетнасистема.
ЛунатаепланетаDнаЛуннатаверига–третата.

ВенерасеганавлизавСедмиякръгнасвоятаПетаверига,
т.етяепрединасседнаВеригаиполовина.



ТАБЛИЦА1
Резултатиотеволюциятана
монадитевЛуннатаверига

Монадите излизат от тази верига 
обособени в три големи групи:



ТАБЛИЦА2
Еволюционнистадиина7текласамонадиотЛуннатаверига(групиIIиIII)

през7текръганаЗемнатаверига

ЗАБЕЛЕЖКА:V,VIиVIIкласднессамонадитенаживотните,растениятаиминералитеинямадасевъплътяткатохора
внастоящатаверига.Тещесъставятчовечествотона5татапланетнаверига.
         СПОРЕДА.ШВАРЦ
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ТАБЛИЦА3
Физическородословие

ФункциинаБархишадпраотците
(IвагрупанаЛуннатаверига)

Физическото родословие на човека е в пряка връзка с Бархишад-праотците от VII-ма творческа йерархия. Те ръко-
водят физическата еволюция в Земната верига. Те са “успехите” на Лунната верига, достигнали етапа да владеят 
материята в нейната четворна форма. Те приготвят формите за монадите на Лунната верига и дават на човека 
етерния двойник, прана, нисшите му желания и животинския зародиш на ума. Те се делят на четири класа, всеки 
от които управлява по един от четирите кръга на нашата верига и периодично се явяват като помощници на Ману 
при зараждането на всяка нова Коренна раса и като Божествени царе в Трета и Четвърта раса.

1виклас–управляваПървикръг
Тяхнотонисшетялоепричинното.
Тедонасятпрототипитенатритеелементалницарстваинаминералното.
Другитетрикласасезанимаватвпланетнатаатмосферасъсзародишитенабъдещитецарства.
Луннитемонадивлизатвъвформите,приготвениотБархишадите,минавайкипотозиначинпрезразлич
нитеприродницарства.
ВтозиПървикръгматериятаеогън.
ВПървакореннараса(4тикръг)този1викласПраотцидаватсвоитесенкизаизгражданетонафинототяло
накастатанабрахманите.

2риклас–управляваВторикръг
Тяхнотонайплътнотялоеумственото.
Тедонасятпрототипитенарастителнотоцарство.
Човешкитезародишиприематвлакнестатаформанарастенията.
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ВъвВторикръгматериятасесгъстява,въздухообразнитемолекулиучастватвъввсичкиформинатозикръг
–молекулинатретотоподполе.
ВПетараса(на4тикръг)тедаватсвоитесенкизаизгражданетонафинототялонакастатанавоенните.

3тиклас–управляваТретикръг
Тяхнотонайплътнотялоеастралното.
Тедонасятпрототипитенаживотинскотоцарство.
Впланетнатаатмосферачовешкитезародишиприематстранниживотинскиимаймуноподобниформи.
Планетитесеуплътняват,новсепакоставатетернииблестящи.Молекулитенатечносттаучастватвъввсич
киформинатозикръг–молекулинавторотоподполе.
ВПетарасатедаватсвоитесенкизаизгражданенафинототялонакастатанатърговците.

4тиклас–управляваЧетвъртикръг
Тяхнотонайплътнотялоеетерното.
Тедонасятпрототипитенахората,включителноитезинаШестаиСедмакореннираси.
ПрислизанетосивНеизчезващатасвятаземятеотделятотсвояетерендвойниксянка,коятодаслужиза
изгражданетоначовешкатаформа.
ЧетиритекласаЛуннимонадивлизатвтезисенки.
СледкатодаватсвоитесенкинаПърватараса,тезиБархишадинапускатЗемятаиотиватвМахалока.
ВПетарасанякоиоттяхдаватсвоитесенкизаизгражданенафинототялонакастатанаслугите.
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ТАБЛИЦА4
Интелектуалнородословие
ФункциинаМанасапутрите

Съществуват четири класа Манасапутри или Синове на ума. Три класа от тях, които са на по-висок стадий на 
развитие от нашето човечество, са интелектуалните прадеди на човека. Те хвърлят мост между материалната 
еволюция и духовната като ръководят интелектуалната. Четвъртият клас са Слънчевите праотци от Лунната 
верига.

1виклас
Асури–Vтатворческайерархия–плодътнаПърватапланетнаверига,т.е.достигналитечовешкиястадий.
ВъвВторатаверигаиграятролятанаБархишади,авТретатаверига–наАгнишватапраотци.
Техниятхарактеренпринципеахамкара–способността,коятопораждачувствотозаАз,желаниетозаот
делност.Тевинагисабилибунтовници,защотоахамкарасеразвивавборбаиизолация,апокъсноАзът
научава,ченеговиятнайпъленизразебожественатаволяитогаваАсурътсеосвобождаваотверигитена
материята,разбирайкичееедносВсевишния,противкоготоевъзставал.
КогатовначалотонаЧетвъртикръгполучаватзаповеддасъздадатхорапосвойобраз,теотказватизатова
санаказанидасевъплътятприполошиусловиявЧетвъртатараса.ТамтесаВладицитенамрачнияобраз,
коитовАтлантидасеборятпротивВладицитенасветлияобраз,каточрезужаснатакатастрофа,коятопо
следва,накраяполучаватурокаси.

2риклас
Агнишватапраотци–частотVIтатворческайерархия,плодътнаВторатапланетнаверига.Наричаниса
Синовенаогъня,Владицинапламъкаипр.порадиестествотоси,покоетоприличатнаДевите,катопри
тяхчувствотонаединениеепосилноотколкототованаотделност.Тедаватначовекапеттепринципа–
всички,освенДухаифизическототяло.
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ВъплъщаватсевЛемурийскатарасаииматспециалнатазадачадададатнаживотинскиячовекискратана
ума.ТесанякоиотБожественитецареотпървитединастии,ръководиличовечествотоиучелигонанаука,
изкуствоисоциалнаорганизация.

3тиклас
АдептиотВенера.ЗадачатаимедасевъплътятнаЗемятакатоУчителинамладоточовечество.Теобразу
ватзародишанавеликатахималайскабялаложа,коятосеуправляваот“Великияпосветител”.НаЗемята
слизатследразделянетонаполовете,вТретатараса.Теживеятв“Неизчезващатасвятаземя”,земятана
боговете –свещениятградШамбала(пустинятаГоби).Тези“Драконинамъдростта”сапървоначалните
адептинаТрета,ЧетвъртаиПетараса.Тесабожественитехермафродити,коитосъздаватСиноветенаволя
таийога,задамогатдасевъплътятвтяхпървитеотАгнишватите–праотцитенавсичкинастоящиАрхати
иМахатми.
НякоиоттяхсъздаватнаЗемятателазасобственаупотребачрезволяийога,адругивлизатвтеланахер
мафродити,коитополучаватот“роденитеотяйце”.

4тиклас
СлънчевипраотциотЛуната,нисшиДхияни(отIвагрупанаЛуннатаверига).Образуватдвеголемигрупи.
ПрезпървитекръговенаЗемнатаверигасавЛуннатанирвана.ОтчастислизатнаЗемята,задасевъплътят
следразделянетонаполовете(Третараса)иотчастивЧетвъртараса.
Тесатвърденапредналимонади,задасевъплътятвпървитекръговенанашатаверига,нонедотолкова,че
давлязатвредицитенаБархишадите(вжтабл.1).
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ТАБЛИЦА5
ХарактеристикинаПърватараса

ПЛАНЕТА.УправляващапланетаеСлънцетоилипоскоромистичнатапланетаУран,коятотопредстав
лява.
СЪЗНАНИЕ.СъзнаниетоевДуховниясвят.ТазирасапонякогаенаричанаРасанабогове,Синовенайога
(коетозначи,чесенките,коитопредставителитенарасатаполучаватотПраотците,последнитеизлъчватот
себеси,когатосапогълнатиотмедитациянайога–съединениесБога)идажесамородени,защотонямат
човешкиродители.
ВЪНШНОСТ.Некомпактни,влакнестиформи;безполови,променливи,излъчващисеотетернитетелана
технитеродители.Почтилишениотсъзнаниезаплътнотоживеенетемогатдаседържатправи,давървят,
бягат,летят,носасамосенки–отражения,лишениотчувства.
СЕТИВА.Развиватслухивъзприематвъздействиетонаогъня.
РАЗМНОЖАВАНЕ.Ставапосредствомпъпкуванеилиделение.Първоначалноседелятнадверавниполо
вини,покъсно–надвенееднаквиполовини,произвеждайкииндивидипомалкиотсебеси,коиторастат
исемножатпосъщияначин.
ПОДРАСИ.Нямаясноопределениподраси,макардамогатдасеразличатседемстадиянаразвитие.
ИЗГЛЕДНАЗЕМЯТА.Следепохинаужасникатаклизмиитрусовепървиятконтинентзапочвадасепо
казванаСевернияполюс–върхътнапланинатаМеру.Постепенноконтинентътизплувацялнадкипящите
водиипускаседемголеминоса.
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ТАБЛИЦА6
ХарактеристикинаВторатараса

ПЛАНЕТА.ТазирасаероденаподпокровителствотонаЮпитер.
СЪЗНАНИЕ.Отговаряслабонаинтуитивнотосъзнание.
СЕТИВА.Прибавяосезаниетоивъзприемавъздействиятанавъздухаиогъня.
ВЪНШНОСТ.КогатовреметоназрявазаформиранетонатазиВторарасаприроднитедуховевграждатоко
лосенкитепоплътнимолекулиотматерия,катопотозиначинсъздаватединвидвъншнаобвивкаитака
“външността(сянката)наПърватарасастававътрешност(етерниядвойник)наВторатараса”.
ЦВЯТ.Златножълтиформитейсблестящиотсенкисаципести,дървообразни,някоипочтиживотински,
адруги–получовешки.
РАЗМНОЖАВАНЕ.Дваосновнитипа:1)Безполовитесеразмножаватчрезделение;2)“Роденитекатопот”
иматслабипризнацинадватапола,откъдетоиназваниетоим“скритибезполови”.
ПРОИЗХОДНАМЛЕКОПИТАЕЩИТЕ.Млекопитаещитесеразвиватпостепенноотзародишите,изоставе
ниоттези“хора”наВторатараса.Понисшитеотмлекопитаещитеживотнисеформиратотприродните
духовепосредствомтиповете,изработенивТретиякръг.
КОНТИНЕНТ.Повреметонатазирасасеформиравториятконтинент,наричанХиперборейски,илиПлак
ша.ТойзаемасевернаАзия,съединявайкиГренландиясКамчатка;южнитемуграницисаморето,което
сегаепустинятаГоби,асеверните–Шпицберген,Норвегия,частотШвецияиБританскитеострови.
КЛИМАТ.Тропически,растителност–изобилна.
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ТАБЛИЦА7
ХарактеристиканаТретата,Лемурийскатараса

ПЛАНЕТА.Първите представители на тази раса са родени под планетата Венера,Шукра, и под нейно
влияниесеразвиватдвуполовитетипове.РаздялатанаполоветеставаподнадмощиетонапланетатаМарс,
Лохитанга,коятоимазахарактеристикаКама–страстите.
СЪЗНАНИЕ.СъответстванаДухаИнтуициятаУмаиотговарянавъздействиетонавъздуха,огъняивода
та.
СЕТИВА.Прибавясезрениетокъмслушанетоиосезанието.
ЕЗИК.Повремена1таи2таподрасисесъстоипредимноотвикове–нарадостилиболка,налюбовили
скръб.В3татойстававечеедносричен.
РАЗМНОЖАВАНЕ.Триосновнитипа:1)“Роденитеотпот”(1ваи2раподраси).Половетеедвасеразлича
ватвъв2таподраса.Съществатасачистобезполови,чисточовешкитип;2)“Роденитеотяйце”(3таи4та
подраси).В3таподрасасеоформятдвуполовисъщества,добреразвитиощеприражданетосииспособни
даседвижатведнагаследизлюпванетоси.ТехнитетеласаизползваниотвладицитенаВенера.В4таподра
саединиятотполоветезапочвадавземанадмощиенаддругияилекаполекаотяйцатапочватдасеизлюп
ватясноотличимиженскиилимъжкисъщества.Децатаизискватвечепоголямагрижаикъмкраянатази
подрасатенемогатвечедавървятсамиследизлизанетосиотяйцето;3)Третитип(5та,6таи7маподра
си).В5таподрасаяйцетозапочвапостепеннодасезадържавутробатанамайката.Роденотодетееслабои
неможедаседържисамонакракатаси.В6таи7таподрасиполовоторазмножаванестававсеобщо.
ВЪНШНОСТ.Гигантскиисилнитела,защотохоратаоттазирасатрябвадасеборятсперодактили,мега
лозауриидр.
ЦВЯТ.Червенсмногоотенъци.Челотясно,сплесканнос,челюстимногоиздаденинавън.Божественитебез
половииматбляскавзлатночервенцвятснеописуемблясък.
СЕТИВА.Развиватсезрителниоргани:найнапредсамоеднооковсредатаначелото,наричанопокъсно
Третооко,аследтовадвеочи,коитонесаупотребяванипреди7таподрасаиставатнормалниедвавЧет
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въртатараса.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ.Изглежда, че тезипървобитни съществаняматникакваинтуиция.Те сеподдаватпо
слушнонавсякакъвимпулс,идващотстрананаБожественитецаре,подчиеторъководствоиздигатголеми
градове,огромнициклопскихрамове,останкиоткоитоимаидоднес.
НАСЕЛЕНИЕ.Състои се от: 1)Адептите на Венера; 2) Божествените царе  – найвъзвишените измежду
Агнишватапраотците;3)НисшитеАгнишвати–тези,коитопокъсно,вЧетвъртатаиПетатараси,стават
Архати;4)ВторияткласСлънчевипраотциотЛуната,слезлизавъплъщениев6таи7маподрасии5)Че
тиритекласаЛуннимонади(вторагрупаотЛуннатаеволюция).
КОНТИНЕНТ.Лемурия,илиШалмали.
ПОТОПИ.Лемурияпретърпявамногобройнипотопи,коитоседължатназеметръсиивулканичниизриг
вания.
ВОЙНИИУПАДЪК.Следразделянетонаполоветеполовитестрастисеусилват.НякоиотАгнишватите
иСлънчевитепраотцисесъединяватсжениотпонискикласовеитакасъздаваттиповепонискиотсоб
ственияси.Оттамзапочватпървитеконфликтимеждуостаналитечистиивернинабожественатайерархия
итези,коитосасеподдалинасексуалнотоудоволствие.Чиститеемигриратнасевер,ападналите–наюг,
изтокизапад,съединяватсесгрубитеелементалииставатпоклонницинаматерията.Товасапраотцитена
Атлантите;тесепокланятнаобразитенатезиЛемурийскигигантиигипочитаткатобоговеигероивЧет
въртатаиПетатараси.
ЛЕМУРИЙСКИПОТОМЦИ.Такиваса:австралийскитетуземциитезивТасмания;тепроизхождатот7ма
лемурийскаподраса.Малайците,папуанците,хотентотите1июжноиндийскитедравидипроизхождатот
кръстосваненатази7маподрасасрмоахалите(1ваатлантскаподраса).Всичкичисточерниплеменапо
земятаднесиматлемурийскипроизход.
Окултизмътучи,чечовекоподобнитемаймунисапоследнитепотомцинаеднокръстосваненахорасживо
тни,станалокъмкраянаТретатараса.
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ТАБЛИЦА8
ХарактеристиканаЧетвъртата,Атлантскатараса

ЗАРАЖДАНЕ. За да създаде своята расаМану на Четвъртата раса избира найподходящите типове от 4та
подрасанаЛемурийскатаигиотвеждавНеизчезващатасвятаземя,задаподобритипавтоваизолираномясто.
ПЛАНЕТИ.ТазирасасенамираподвлияниетонаЛунатаиСатурнимногоотчернатамагия,практикувана
оттолтекитеседължиназлоупотребатас“тъмнителъчинаЛуната”.НаСатурнпъкдоголямастепенсе
дължиизключителноторазвитиенаконкретнияум.
ЕЗИК.Нечленоразделенв3та,4таи5таподраси.Товаенайстаратаформанаезиканаракшасите.След
времеставачленоразделенитакаминававПетатараса.
КОНТИНЕНТ.Атлантида–Кушавокултнитеархиви.
КАТАСТРОФИ. Една голяма към средата намиоценовата епоха разкъсваАтлантида на седем острова с
различниразмери.ТогаваизлизатнаповърхносттанаводатаднешнитеШвецияиНорвегия,голямачаст
отЮжнаЕвропа, Египет, почтицялаАфрикаи част отСевернаАмерика, докато севернаАзияпотъва.
Островите,наречениРутаиДаития, сеотделятотАмерика,ноостават съединеничрез единпровлак за
известно време, който също изчезва при голямата катастрофа в края на миоценовата епоха преди 850
хилядигодини.Такаразделенидватаостровапотъватнасвойредпреди200хилядигодинииотАтлантида
оставасамоостровПосейдонвсредатанаАтлантическияокеан,койтопотъвав9564годинапр.Хр.
ПОТОМСТВО. Мнозинството от жителите на Земята днес са още от Четвъртата раса. Към нея спадат
китайците,японците,баскитеисевероамериканскитечервенокожи.
ПОДРАСИ:Първа,РМОАХАЛИ.Овчарскиплемена.ЕмигриралисаподръководствотонаБожествените
царе.Втора,ТЛАВАТЛИЙЦИ.Жълтокожи.МирнацивилизацияподзакрилатанаБожественицаре.
Трета, ТОЛТЕКИ. Кафявочерни, красиви, с висок ръст. Мощна цивилизация. Народ преимуществено
войнствен, цивилизаторски и колонизаторски.Четвърта, ТУРАНЦИ.Жестоки и войнствени. В древните
индийскиепоси сенаричатракшаси.Пета,СЕМИТИ.Свадливнарод.Даваначалона еврейскатарасаи
следтованаПетатакореннараса.Шеста,АКАДИЙЦИ.Чергарскиплемена,установениоколобасейнана
Средиземноморе.Оттяхпроизлизатпеласгите,етруските,картагенцитеискитите.
Седма,МОНГОЛИ.ПроизлизатоттуранцитеисасепръсналинайвечеизсевернаАзия.



ТАБЛИЦА9
ХарактеристиканаПетата,Арийскатараса

ЗАРАЖДАНЕ. Произхожда от 5та подраса на Четвъртата раса, семитската. Водена от своя Ману
ВайвасвататябилауединенавсъщатаНеизчезващасвятаземя,откъдетопослепращамиграцииповсички
направления.
ПЛАНЕТИ.ПетатарасаеуправляванаотМеркурий,защотонейнатаглавнацелеразвиванетонаума.
СЕТИВА.Развивапетотосетиво–обонянието.
МАТЕРИК.Земнатаповърхностпретърпяваголемипромениичаститенаднешнияматерик –Краунха,
излизат последователно на повърхността на водата. След потопа преди 200 хиляди години, когато от
Атлантида остава само остров Посейдон в средата на Атлантическия океан, сегашните пет материка
получаватднешнатасиформа.
КАТАСТРОФИ.С времето и нашите днешниматерицище бъдат унищожени чрез земетресения, както
някогаЛемурия,защотоматерицитетрябвадазагиватподредчрезводаиогън.
ПОДРАСИ:Първа,АРИЙСКА.ТянаселяваИндия.РелигиятайеИндуизъм.Управляванаеоткаститепо
законитенаМану.Втора,АРИОСЕМИТСКА,илиХАЛДЕЙСКА.ПреминаваАфганистанисеустановява
вЕфратскатадолинаивСирия.Религия–Сабеизъм.Трета,ИРАНСКА.ВоденаотПървияЗаратустра,се
установявавПерсияиоттам–вАрабияиЕгипет.Култнаогъняичистотата.Слависесъссвоятаалхимия.
Четвърта,КЕЛТСКА.ВоденаотОрфей,тясеразпростиравГърция,Италия,Галия,ИрландияиШотландия.
Отличава се със своите артистични наклонности. Пета, ТЕВТОНСКА. Емигрира от средна Европа и се
разпростираднеспоцялотоземнокълбо.ШЕСТАподрасасеезародилавечевСевернаАмерика1.СЕДМА
подрасащесеродивЮжнаАмерика.
1Тазиинформациявероятноеточнавчастта,чезародилатасеШестакореннарасащесезаселивбъдещенапосоченото
място, нопо времето, когато е писана книгата, Теософското общество все още не е информирано къдеще се роди
иработиновиятМировУчител.Кришнамуртиобявява,чеТойвече сееродилвБългарияедвапрез1926 г.Бялото
Братствоунасприема,четоваеБеинсаДуно,койтореалносеявявакатопредтечанаНоватадуховнавълна–Вълната
на Мъдростта, дадена от Учителят на Мъдростта Ваклуш Толев. Относно Седма подраса Учителят на Мъдростта
е споменавал, чеиндианскитепрактики, описваниотКасртанеда,работят заразвиванена еднопоинтуитивно (по
отзивчивонаинтуитивнивлияния)физическотяло,коетощеблагоприятствабъдещето.–Б.ред.
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ТАБЛИЦА10
Еволюционнитецикли
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