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Co je paňčamahábhúta?

paňča – pět

mahá – velký, hlavní

bhúta – prvek

Pět hlavních prvků, ze kterých se skládá veškerý materiál.

paňčamahábhúta = pět hlavních prvků



Paňčamahábhúta - vznik pěti prvků

Oheň – agni

Voda – ápa

Země – prthiví

Prostor – ákáša

Vzduch – váju



Paňčamahábhúta - vznik pěti prvků

Mahábhúta Prvek Vznik

Ákáša Prostor Samostatný materiál

Váju Vzduch Prostor + modifikovaný prostor

Agni Oheň Prostor + vzduch

Ápa Voda Prostor + vzduch + oheň

Prthiví Země Prostor + vzduch + oheň + voda



Paňčamahábhúta a materiály z nich vytvořené 
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Ájurvédský pohled na svět:

• Vše, co na světě existuje, je složeno ze všech pěti 

prvků v různém poměru

• Poměr prvků určuje vlastnosti a formu materiálu



Ákáša - prostor

Princip pohybu: vibrační

Energie: nukleární, jaderná

Kvality, vlastnosti: průhledný, lehký, 

jemnohmotný, měkký, neměřitelný, 

expandující, nekonečný

Tanmátra: zvuk

Vibrační pohyb částic



Váju - vzduch

Princip pohybu: od "více" k "méně", od + k -

Energie: elektrická

Kvality, vlastnosti: pohyblivý, suchý, drsný, lehký, 

jemnohmotný, průhledný, chladný

Tanmátry: zvuk a dotek



Agni - oheň

Princip pohybu: směrem od středu

Energie: radiační, odstředivá

Kvality, vlastnosti: horký, ostrý, lehký, 

jemnohmotný, suchý, pohyblivý

Tanmátry: zvuk, dotek a obraz



Ápa - voda

Energie: chemická

Kvality, vlastnosti: tekutá, tupá, studená, 

mastná, měkká, slizká/hladká

Tanmátry: zvuk, dotek, obraz a chuť

Princip pohybu: nedělá pohyb, ale změnu – rozpouštědlo 



Prthiví - země

Princip pohybu: ke středu

Energie: dostředivá, gravitační, 

mechanická

Kvality, vlastnosti: těžká, tupá, statická, 

hustá, hrubohmotná, tvrdá

Tanmátra: zvuk, dotek, obraz, chuť a vůně

s
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Přehled pěti prvků

Mahábhúta Prvek Energie

Akáša Prostor Nukleární energie

Váju Vzduch Elektrická energie

Agni Oheň Odstředivá energie

Ápa Voda Chemická energie

Prthiví Země Mechanická energie



Prvky a materiály

Ákáša: popcorn, drogy

Váju: syrová zelenina, jablka, suché plody

Agni: zázvor, chilli, pepř, alkohol (ohnivá voda)

Ápa: voda, mléko

Prthiví: knedlík, cizrna, maso



Paňčamahábhúta v lidském těle

Mahábhúta (prvek) Projev v lidském těle Příklady

Ákáša (prostor) Dutiny ústa, žaludek, žíly, hrudní dutina

Váju (vzduch) Pohyb pulzování srdce, nervové impulzy

Agni (oheň) Metabolismus trávení, tělesná teplota, přemýšlení

Ápa (voda) Tělesné tekutiny plazma, trávicí šťávy, slizniční tekutiny

Prthiví (země) Pevné struktury veškeré tkáně



Máte nějaké otázky?



Paňčamahábhúta


