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Урок 1
ВЪВЕДЕНИЕ В АЮРВЕДА

Най-доброто лекарство за човека е човекът
Теофраст Парацелз

Понякога ми се струва, че когато е създавал 
човека, Бог е бил в лошо настроение. Защото 
заедно с него е създал от същия земен прах и 
най-различни болести и проблеми. И от древ-
ни времена ние, нещастните, плуваме в една 
лодка, наречена „болести“. И всички имат едно 
желание – колкото може по-бързо да оздравеят 
и да постигнат благополучие. Тръгваме да тър-
сим лекарства, смятайки, че те ще ни излекуват 
и главното, няма да ни откъснат от обичайни-
те дела. Скочило е кръвното – вземаш хапче и 
всичко е наред; не можеш да заспиш – гълташ 
сънотворно и пак всичко е наред. И така пак, и 
пак, и пак…

Каква наивност, каква илюзия! Така нищо не 
се оправя! Защо?

Отговорът е прост: уморени сме, имаме де-
пресия. Събуждаме се с чувство за умора и със 
същото чувство лягаме да спим. Умора и липса 
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на радост. А ако няма радост, няма и здраве. А 
има депресия и болежки. Задънена улица. Ома-
гьосан кръг.

И все пак изход има. И мнозина го намират. 
Въпреки различните трудности, някои хора ус-
пяват да преодолеят всички вътрешни и външ-
ни прегради.

Защото веднъж се поглеждаме в огледалото 
и се ужасяваме – трябва да се погрижим за себе 
си, да направим така, че здравето да се върне, а 
ентусиазмът, силата, красотата и смелостта от 
младите години да останат винаги с нас. И ни-
кой не може да помогне на човек по-добре от 
самия него!

Ако сте се замислили над това, знайте: за вас 
е дошло време да започнете да изучавате Аюр-
веда, да овладеете нейните основи.

До неотдавна Аюрведа се смяташе за езоте-
рична наука. В действителност това е практи-
ческа наука за живота. Тя съдържа универсални 
принципи, които могат да се приложат в еже-
дневието на всеки човек.

Васант Лад в книгата „Аюрведа за начи-
наещи. Най-древната наука за самолечение и 
дълголетие“ пише: „Аюрведа разказва за всеки 
елемент, за всяка страна от човешкия живот, 
предлагайки метод, изпробван и усъвършенст-
ван през вековете от онези, които са търсили 
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великата хармония, мир и дълголетие… Науката 
Аюрведа е изградена не върху постоянно проме-
нящи се научни открития, а върху вечната мъд-
рост на ришите1, които посредством религиоз-
ния самоанализ и медитацията възприели тази 
наука, изразяваща Космическото Съзнание.“

Най-важното, според мен, е че Аюрведа не е 
някаква „новоизмислена“ система за „алтерна-
тивно лечение“. 

Това е проверена от времето наука за живо-
та, която в течение на вековете не е загубила 
своята актуалност. И, повярвайте: за 5 000 го-
дини последователите на Аюрведа са натрупа-
ли много мъдрост и практически знания! Около 
900 г. пр.н.е. устната традиция на Аюрведа до-
бива нова форма. Трима велики учени – Чара-
ка, Сушрута и Вагбхата – за пръв път записват 
принципите на тази древна мъдрост. И до днес 
студенти, практикуващи лекари и преподавате-

1 Мъдростта за живота се съхранявала от просвет-
лените риши, които обитавали горите и планините. 
Според легендата дошло време, когато те се събрали, 
застигнати от голяма тревога. Човеците слизали в 
низините да живеят в поселища, което щяло да обър-
ка жизнената им сила, да ги отдели от природата и 
да доведе до дисбаланс в телата и умовете им. Така и 
станало. Спасението останало в аюрведа. И днес ри-
шите дават каквото могат на човешките същества, 
хванати в капана на градовете. – Бел. прев.
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ли в аюрведическите медицински школи и коле-
жи из цяла Индия използват техните учебници.

Аюрведа може да бъде наречена прамайката 
на всички системи за лечение. От педиатрията, 
акушерството и гинекологията, офталмология-
та, гериатрията, отоларингологията, токсико-
логията, общата медицина и хирургията на Аюр-
веда произлизат основните направления на съ-
временната практическа медицина. Също така 
много от използваните в наши дни средства и 
техники за лечение, включително масажът, ди-
етата и рационалното хранене, фитотерапията, 
пластичната хирургия, психиатрията, шиацу1, 
акупунктурата и акупресурата, лечението с цве-
тове и скъпоценни камъни, медитацията. Коре-
ните на всички тях са във философията и прак-
тиката на Аюрведа.

Защо древната мъдрост на Аюрведа е успяла 
да издържи проверката на времето и до днес тя 
си остава един от най-успешните начини за въз-
становяване и запазване на здравето? Вероятно 
защото Аюрведа се базира върху принципи, ста-

1 Шиацу е сравнително млада мануална терапия, 
произлизаща от Япония, която в буквален превод 
значи „натиск с пръсти”. Смята се, че корените на ма-
сажното изкуство Шиацу водят до масажни терапии, 
навлизащи в Япония от Китай през средните векове. 
– Бел. прев.
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ри като живота. Тези принципи са универсални 
и действат навсякъде във Вселената.

Основният метод на Аюрведа е задълбочено-
то наблюдение на природата. Наблюдение как е 
устроено и функционира всичко. Така могат да 
бъдат разгадани принципите на взаимодейст-
вието между материалното и нематериалното. 
Аюрведа признава съществуването на дълбока 
връзка между всички процеси, ставащи в приро-
дата и в организма. Аюрведическият лекар про-
карва паралели между онова, което наблюдава 
около себе си, и онова, което става същевремен-
но с неговия пациент.

Но причината за поразителното дълголетие 
на Аюрведа вероятно се крие и в друго. Велики-
ят лекар и мъдрец Чарака, един от основателите 
на аюрведическата медицина, казва: „Колкото и 
да е опитен лекарят в познаването и лечението 
на болестта, ако не внася в сърцето на пациента 
добродетелите на светлината и любовта, няма 
да може да му помогне да се излекува.“

Любовта ще спаси света… Заедно с Аюрведа, 
която позволява на човек да започне малък раз-
говор със своето тяло.
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