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Думата ашрам 
(ashram) идва от 
шрам (shram) със 

значение „работя“. И 
наистина, усилията са 
основата на ашрамския 
живот. Както всеки 
полага усилия, за да 
постигне желаното от 
него в живота, така и 
в ашрама се извършва 
усилен труд.  Целта на 
това е постигане на 
съвършенство в мисли-
те, думите и делата, 
а също и баланс между 
различните аспекти на 
личността. Ашрамът се 
възприема като място за 
уединение, но смисълът 
на престоя там не е 
оттегляне от реалнос-
тта, а овладяването на 
изкуството на пълноцен-
ното живеене в света.

Първите ашрами са ос-
новани в древни време-
на от духовни учители 
с висок ранг, чиято цел 
била духовното бла-
годенствие на хората. 
Според Свами Шивананда 
„ашрамите са родени от 
силата на чистия лъч на 
йогийска санкалпа, а не 
от личното желание.“ 
Обикновено гуру създава 

ашрам заради хората, 
които го търсят за 
напътствия. Там те 
запалват вътрешната 
си светлина, а след това 
се връщат отново и 
отново в стремежа си 
да я поддържат жива. 
Вероятно в древността 
ашрамите били разпрос-
транени по целия свят, 
но днес са се запазили 
само на места, където 
социумът и културата 
го позволяват.

Независимо дали отива 
в ашрам за участие в 
кратка празнична про-
грама, за неколкомесечен 
курс по йога, или за по-
продължителен престой, 
човек има шанса да 
усети неговата атмос-
фера и да се включи в 
активностите, които 
текат там. На външен 
план основната практика 
е карма йога, която е 
свързана с естествената 
човешка склонност към 
действие. Обикновено 
действаме под влия-
ние на желанията си 
и очакваме резултат, 
който да ни се нрави. 
Ашрамският живот ни 
предлага алтернативата 

да полагаме усилия без 
да очакваме награда, без 
да бъдем забелязвани, 
без на всяка крачка да 
се намесва личното ни 
малко Аз. Този начин на 
действие носи огромна 
пречистваща сила.

Чистотата на ашрам-
ската среда подхранва 
тази част от наша-
та личност, която е 
свързана с приемане-
то на присъщите ни 
слабости и с промяна 
на мирогледа ни спрямо 
външния и вътрешния 
свят. В подобна среда 
осъзнаваме, че проблеми-
те ни не идват отвън, 
че външните обстоя-
телства действат като 
катализатор, който 
извиква на повърхност-
та вътрешните ни 
реакции.Това ни помага 
да постигнем трайна 
промяна. Според Свами 
Сатянанда ашрамската 
култура ще се превър-
не в панацея за хората 
от модерната епоха, 
защото може да им 
осигури позитивна среда, 
в която да изследват 
присъщия на всеки човек 
творчески потенциал.

Личните ми впечатления 
се свеждат до ашрами-
те в традицията на Са-
тянанда йога в Индия и 
Гърция. Ясно запечатано 
в ума ми е усещането за 
чистота и спокойствие, 
което изпитах при 
първото си посещение 
в Сатянандa ашрам, Гър-
ция. Ашрамите в Мунгер 
и Рикхия, Индия носят 
за мен колкото различни 
впечатления, толкова и 
единната визия за свет-
лина и перспектива. Няма 
да крия, че не ми беше 
никак лесно, но препят-
ствията вървяха ръка за 
ръка с възможностите за 
преодоляването им, и в 
това се изразява цялата 
благословия. Да успееш 
да я почувстваш е може 
би най-големият подарък, 
с който човек си тръгва. 
И това е нещо, за което 
не може да се отблаго-
дариш. Остава само да 
го приемеш с отворено 
сърце и да положиш 
усилие да го интегрираш 
в живота си.

В текста са използвани 
материали от списание 
Yoga (yogamag.net), изда-
ние на Bihar School of Yoga

Галина Тошева (саняси Шанти Девананда) възприема 
йога като универсална система за човешко развитие. 

Води йога класове в студио „Даршан“, София 
www.bgyoga.com

Ролята на ашрама 
и ашрамския начин 
на живот

по пътя на йога     с Галина Тошева

Входът на историческия парк в Ганга Даршан, 
Мунгер, посветен на мисията на Bihar School of Yoga

Поглед към Annapurna Kitchen в Рикхия


