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Като цяло знани-
ето се дели на 
светско и духовно. 

Науките, които изуча-
ват света и процесите 
в него е прието да се 
наричат светски – на-
пример физика и химия, 
а тези, чиито предмет 
на изследване е човека 
и неговата трансце-
дентална природа – 
духовни. Възгледите 
на различните духовни 
учители са оформени в 
школи. 

Духовните школи в 
Индия се делят на два 
основни вида – теис-
тични и атестични. 
Към атеистичните спа-
дат дори будистите и 
джайните, тъй като не 
признават авторитета 
на Ведите. Гаутама Буд-
дха например отрича 
съществуването на 
Душа, а приема Върхов-

ната Пустота като 
изначална същност. По 
ирония на съдбата в 
наши дни той самият 
е обожествен и хора-
та са го превърнали в 
идол, в Бог – това, от 
което той е искал да 
избяга. Има и школа на 
отявлени материал-
исти атеисти – това 
са т.нар. чарваки, от 
името на своя учи-
тел Чарвака. На тях 
се гледа с прикрито 
презрение и пренебре-
жение, което донякъде 
присъства в отноше-
нието на индийците 
към представителите 
на западния, а в близко 
минало и комунистиче-
ския свят.

Ортодоксалните шко-
ли, бивайки теистични, 
са шест: Няя, Вайше-
шика, Санкхя, Пурва 
Миманса, Йога и Ведан-

та. Това са стълбове-
те, на които се крепи 
хиндуизма. На много 
места те се препокри-
ват и взаимстват едни 
от други, но като цяло 
имат свои специфични 
особености, по които 
се различават. Например 
Санкхя философията, 
която дава много и на 
Йога и на Веданта е те-
истична и дуалистична 
по своя характер. Санкхя, 
чиито създател е Капи-
ла, не вярва в Бога-тво-
рец, а в два принципа 
– на Духа и Материята, 
Пуруша и Пракрити, от 
съчетанието на които 
се раждат Вселената 
и човека. Махариши 
Патанджали, „бащата на 
Йога”, изгражда своята 
система върху основата 
на Санкхя, но вкарва и 
творческия принцип – 
Ишвара, Върховна душа, 
Бог, който е съвършен 
и е Учителят на всички 
учители. 

Останалите философски 
школи като Няя, Вайше-
шика и Пурва Миманса 
поддържат схващането, 
че индивидът трябва 
да изпълнява задължени-

адвайта веданта    с Живко Стоилов

Шестте даршани
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ята си според своята 
кастова определеност, 
наблягат върху морално-
етичните аспекти на 
живота и приемат, че 
само с помощта на ри-
туали и правилни дейст-
вия може да постигне 
освобождение или преби-
ваване в божествените 
светове. 

Йога и Веданта 
поставят  
ударението  
изцяло върху  
духовните уси-
лия и практика 
– единствено 
средство по 
пътя към  
спасението

Веданта, спада към 
т.нар. гнянаканда (от 
гняна – „знание“) част-
та от ведическите 
текстове, които при-
емат, че единствено 
Знанието може да даде 
абсолютна свобода.

Кармаканда (от карма 
– „действие“) е знани-
ето за нещата „как“ с 
определени действия 
да се постигат целите. 
Тук е знанието за пуня 
(punya) и папа (papa)
или фините плодове от 
действията. Плодовете 
от лошите дейст-
вия – папа, водят до 
болезнени преживявания 
и страдание някъде 
в бъдещето. Фините 
плодове от добрите 
действия – пуня, носят 

удоволствие и щастие, 
като това включва и 
постигането на небес-
ните сфери и живот 
там. Кармаканда знае и 
казва как да се постиг-
нат небесата, ангел-
ските светове – чрез 
дарения, саможертва, 
отдаване на благородна 
кауза, молитва, меди-
тация. Всичко това се 
описва в първата част 
на Ведите. 
Счита се, че пребива-
ването в тези сфери 
не допринася за осво-
бождението на душата, 
а е само нещо като 
щастлива ваканция, 
която свършва, когато 
се изчерпи кредита 
от добрите действия, 
извършени през живота 
на земята. В „Бхагавад 

Живко Стоилов намира смисъл в изучаването на психология, философия и йога. Преподава  
Йога и Веданта в йога център „Ананда“, Пловдив. Живее с мотото „Животът е училище.“

1394
каталожен номер

През 2014 г. списанието ще излезе в 10 книжки с единична цена 2,50 лв.  
Абонамент може да сключите в клоновете на Български пощи 
в цялата страна oт 1 октомври до 13 декември.

Едногодишният абонамент за 2014 г. е 25 лв.

БРОЙ 9 | СЕПТЕМВРИ 2012  | ЦЕНА 1,50 ЛВ

Тема на брояТема на броя
Бхаратанатям  
– танцът на  
Шива

Бхаратанатям 
– танцът на 
Шива

Къде се прeподава 
йога в София 
и страната

справочник

Интервю
Сандип Кумар
Интервю
Сандип Кумар

На фокусНа фокус
Халасана (Рало)Халасана (Рало)

ПътешествияПътешествия
Йога в земите  
на маянските  
шамани

Йога в земите 
на маянските 
шамани

Основи на йога
Вътрешният 
гуру

Основи на йога
Вътрешният 
гуру

Комплекс 
за диабетици
Комплекс 
за диабетици

ПрактикаПрактика

справочник
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справочник

брой 3 | март 2012  | цена 1,50 лв

Йога за бременни

Къде да практикуваме йога

Духовният аспект  
на бременността

Тема на броя

Интервю
лама Сонам Темпа 

Школи на йога
Йога транс данс

Свара йога
Петте елемента – 
енергията в движение
  
Туристи в Индия. 
Карнатака.

йога
брой 6, август 2011 

за всички

Йога на плажа

Йога за по-добър 
жизнен тонус

Тема на броя
Хроничната умора

Интервю
Харилал

1 
лев
1 
лев

справочник Къде да практикуваме йога

йога практика

Йога философия
Сфери на влияние
на трите гуни

Йога нидра
Отдалечаване от себе си, 
приближаване към себе си

Висококачествено 
немско витамин С 
на ампули – за пиене.
Хранителна добавка.

Представител и дистрибутор: Рекс Фармасютикълс ЕООД
София 1700, Симеоновско шосе 110, квартал Градина, бл. 12 
тел: 02 947 6063, info@rexpharma.com

предоставя се без рецепта

ампулите не съдържат неразрешените за 
хранителни добавки ЕДТА и натриев сулфит (Е221)

оригинален немски продукт с европейско качество

ампули х 200mg [ 2ml ]
ампули х 500mg [ 5ml ]

справочниксправочник

Пролет в 
Хималаите

Индия
непознатата

Къде се прeподава 
йога в София 
и страната

Съветите на 
Аюрведа  при 
наднормено 
тегло

Практика  при 
скованост и болки 

 в гърба, част 2

Махенди 
рисуване с къна

Интервю със
Солара Ан-Ра

Аджна чакра:
пътят на 
прозренията

БРОЙ 3 (25) | АПРИЛ 2013  | ЦЕНА 2,00 ЛВ

Висококачествено 
немско витамин С 
на ампули – за пиене.
Хранителна добавка.

Представител и дистрибутор: Рекс Фармасютикълс ЕООД
София 1700, Симеоновско шосе 110, квартал Градина, бл. 12 
тел: 02 947 6063, info@rexpharma.com

предоставя се без рецепта

ампулите не съдържат неразрешените за 
хранителни добавки ЕДТА и натриев сулфит (Е221)

оригинален немски продукт с европейско качество

ампули х 200mg [ 2ml ]
ампули х 500mg [ 5ml ]

справочниксправочник

шиваратри 
преклонение пред 
великия аскет

пречистване и 
възстановяване 
с Аюрведа

Къде се прeподава 
йога в София 
и страната

прана видя
знание за живота

комплекс асани  
за повече радост

самадхи

интервю със
свами Сатядхарма
Сарасвати 

тантра
вечната игра на 
Шива и Шакти 

БРОЙ 6 (28) | ЮЛИ–АВГУСТ 2013  | ЦЕНА 2,00 ЛВ

практика
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Гита“ се казва: „След 
като се е насладил 
на просторния свят 
на Небето, пуня бива 
изчерпана, те навлизат 
в света на смъртните, 
като по този начин 
осъществяват трите 
Веди. Желаейки обекти 
за наслада, те печелят 
отиване и идване.“

Има два вида ритуали 
– такива, които дават 
незабавни резултати в 
този живот и такива, 
чиито плодове са за 
живота след смъртта. 
Например ритуала за 
предизвикване на дъжд 
е от първия вид. Никой 
не обича болката и 
страданието. За да се 
избегнат те, е създадено 
това ритуалистично 
духовно знание, което 
осигурява щастие, ако 
се спазват правилата, 
указани в старите книги. 
Това важи и за Библията 
и всички останали стари 
писания. Учениците по 
този път се наричат 
авивеки, неразличаващи, 
защото не са разпознали 
основния проблем на 
съществуването – че 
външни средства и 

действия не могат да 
доведат до мокша, край-
ното освобождение. 

Ученикът на 
Веданта пък 
се нарича виве-
ки, различаващ, 
защото е раз-
познал основния 
проблем, че само 
Знанието за Се-
бето дава това, 
към което човек 
се стреми

Как се постига мокша? 
Чрез знание. Постига-
нето на това духовно 
знание е постигането 
на крайната цел. Ве-
данта постановява, че 
пълната завършеност, 
съвършената цялост, 
която искаме да бъдем 
е цел, която вече е по-
стиганата – праптася 
прапти, но е неразпоз-
ната като такава.

И сега да се върнем 
на Адвайта Веданта. 
След толкова приказ-
ки за Бог, Брахман 
и Атман може да 

възникне въпроса – 
Веданта религия ли 
е или философия след 
като се говори толко-
ва за Бог? И да, и не. 
В миналото религията 
и философията са били 
неразделни. Самата 
дума „религия” идва 
от латинската дума 
religare със значения „да 
се свържа обратно, да 
се върна към източ-
ника“ и „да премисля 
нещата още веднъж”. 
Думата „йога” идва 
от корена юдж, който 
значи същото – „съюз”. 
Така че в това търсене 
на себе си, на щастие-
то, на освобождението, 
ние следва да се върнем 
някъде назад към пър-
воизточника и това, 
което истинската рели-
гия е всъщност – едно 
пътуване към себе си, 
едно проучване в себе 
си, за да намерим себе 
си. Този дълъг и дълбок 
процес протича неза-
висимо от цвета на 
кожата, националната и 
социална принадлежност 
и е отвъд догмите и 
нормите на вече създа-
дените религии.
(следва продължение)

адвайта веданта   


