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Санскрит и схема на транслитерацияi

Гласни

Съгласни

 i Санскритските думи и термини в текста са представени на кирилица без диакритични 
знаци, в максимално близък до българското произношение вид. – Б.пр.



Науката за Аюрведа: 
накратко

Всеки иска да знае типа на своето тяло, основната природа или конституцияi, 
състоянието на тридоша, саптадхату и оджас в тялото си. Как да поддър-

жаме тридоша в равновесие и кои са многобройните начини за подобряване 
състоянието на саптадхату и оджас?  Как да прилагаме терапия за подмладява-
не и как да използваме природата на подмладяващото средство, за да се сдобием 
с добро здраве и дълголетие? Какви мерки трябва да вземем за увеличаване на 
енергичността, за да заредим тялото със сила? Съществуват безбройно много 
подобни въпроси и за всички тях човек търси достоверни и научни отговори.

Всеки иска да разбере първопричината, която поражда болестта, и метода за 
нейното отстраняване. Не може обаче всички да изучаваме медицина години 
наред или да изчетем трудовете на Чаракаii и Сушрутаiii, Дханвантариiv, Нигхан-
туситеv, както и друга аюрведична литература и древните ведически текстове.

В днешно време Ачаря Балкришна е най-уважаваният и авторитетен учен, 
който възобновява интереса към Аюрведа и работи за популяризирането 
ѝ. Той е носител на знанието, завещано ни от Махариши Чарака, Сушрута, 
Дханвантари и всички останали древни мъдреци. Като представител на ува-
жаваната свещена традиция Шри Ачаря отдадено работи в служба на милиони 
хора. Той чудесно е компилирал основните принципи  на Аюрведа в книгата 
„Практическа Аюрведа“. Това е като да събереш целия океан в един съд (gagar 
me sagara). Като прочете тази книга, човек лесно може да разбере основната си 
конституция, заболяванията, от които страда, и ефективните методи за тяхно-
то изкореняване. За първи път основните принципи на Аюрведа са илюстрира-
ни и артистично представени в картинки по един естетичен,  но и много жив 

 i Индивидуален психофизичен тип, образуван от съчетанието на петте основни елемента. – Б.пр.
 ii Чарака-самхита – аюрведичен медицински текст, написан от аюрведичния учител Чарака около 

IV в.пр.Хр. – Б.пр.
 iii Сушрута-самхита – аюрведичен медицински текст, посветен предимно на хирургията, написан 

от аюрведичния учител Сушрута около IV в. – Б.пр.
 iv Богът на аюрведичната медицина, който е форма на Вишну. – Б.пр.
 v Аюрведичната Materia Medica. – Б.пр.
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начин. Напълно вярвам, че след като човек се запознае внимателно с книгата, 
той със сигурност ще може да постигне продължителност на живота от сто го-
дини. Всеки трябва да прочете тази книга, за да придобие основни познания за 
конституцията, храната, начина на живот и здравето.

Целта на тази книга е да достигне до всеки дом и семейство. Затова са поло-
жени специални усилия, максимален брой хора да имат възможността да се въз-
ползват от нея. Днес милиони хора умират преждевременно поради безброй 
заболявания, за които се предписват скъпи и излишни лекарства, правят се не-
нужни операции, назначават се скъпи изследвания и се провеждат болнични 
лечения. Всичко това отдалечава обикновения човек от истинското изцеление. 
Освен това в името на лечението пациентът се въвлича в един порочен кръг, 
който приключва едва след смъртта. След като усвоят знанието и информация-
та, споделени в тази книга, хората ще бъдат способни да се избавят от ужасите, 
на които са подлагани в името на лечението. Така те ще бъдат достатъчно под-
готвени, за да си помогнат сами. Ние заявяваме, че „здравето (arogya) е наше 
рождено право“. Прочетете тази книга и вдъхновете и другите да я прочетат и 
със сигурност ще си спечелите благословията на доброто здраве.

Sarve bhavantu sukhina¨, Sarve santu niråmayå¨.

Нека бъдем здрави и нека болестите стоят далече от нас, с пожелание за щас-
тие, здраве и добруване за всички.


