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Dravjaguna vidžňána

dravja = materiál, látka
guna = relativní vlastnost, kvalita
vidžňána = znalost, poznání
dravjaguna vidžňána = poznání kvality materiálů



Dravjaguna vidžňána

Dravja

Medicína

NejídloJídlo

Jed

materiál, který dělá 
výrazné krátkodobé 
nebo dlouhodobé 
změny v těle, které 

požadujeme

materiál, který dělá 
výrazné krátkodobé 
nebo dlouhodobé 
změny v těle, které 

nepožadujeme

materiál, který tělo 
vyživuje, nedělá v těle 

výrazné změny; nemění, 
ale podporuje strukturu 

těla



Vidžňána

vidžňána = višéša džňánam = speciální dokonalá znalost

Kvalita mléka

Kvalita krávy
Kvalita trávy
Kvalita půdy
Kvalita vody
Kvalita počasí



Vidžňána

Západní společnost - zdravý nebo nezdravý materiál

Indická společnost  - materiál je jen materiál

Tolerance těla na materiály 

Používat ji ke zlepšení, nezneužívat ji

Studium dravjaguna = poznání materiálů a umění    
dobře je používat



Sedm fenoménů materiálů z hlediska ájurvédy

1. Dravja

2. Guna

3. Rasa

4. Vírja

5. Vipáka

6. Prabháva

7. Karma



Dravja

Definice:

यत्रा��ताः कमर्गणुाः कारणं समव�य यत ्तत ्द्रव्यम॥्
yatrākṣitāḥ karmaguṇāḥ kāraṇaṁ samavayi yat tat dravyam ||

• Dravja je to, kde bydlí všechny karmy, guny, rasy, vírji, vipáky

• Bez dravja nemůže existovat karma, guna, rasa, vírja, vipáka

• Dravja je to, co nosí všechny ty kvality



Dravja

Způsoby použití dravja:
1. Přes trávicí trakt

• Jídlo
• Pití

2. Přes dýchací soustavu
3. Přes kůži

Povinné, ale máme kontrolu nad tím, 
co do těla dáváme?

MÁME I   NEMÁME

Můžeme si vybrat z omezeného výběru

Pradžňa a pradžňáparádha ovlivňují výběr



Dravja

Dravja - různé kombinace a poměry paňčamahábhúta -> vznik celého světa

Např.:
50% voda
20% země
10% oheň
10% vzduch
10% prostor

vodní materiál

45% voda
45% země
3% oheň
3% vzduch
3% prostor

materiál typu kapha



Jak vznikl svět 

Pět základních jemnohmotných 
prvků Satva aspekt Radžas aspekt Tamas aspekt

Súkšma ákáša
Jemnohmotný prostor Šrotram - sluch Vák - řeč

Súkšma váju
Jemnohmotný vzduch Tvak - hmat Páni - ruce

Súkšma agni
Jemnohmotný oheň Čakšu - zrak Páda - nohy

Súkšma džala
Jemnohmotná voda Rasaná – chuť Páju – konečník

Súkšma prthiví
Jemnohmotná země Ghránam - čich Upasthah - genitálie

Antahkarana
Mysl

Prána
Energie

Súkšma šaríra
Jemnohmotné tělo



Grosifikace / Zhrubohmotnění prvků

Prostor ZeměVodaOheňVzduch

Každý prvek se rozdělí na 
2 části

Jedna z těchto částí se dále 
rozdělí na 4
Každý z 5 
jemnohmotných 
prvků se spojí s 1/8  
dalších prvků a 
vznikne 5 
hrubohmotných 
prvků



Paňčamahábhúta, džňánendrija a karmendrija

Prvky
Džňánendrija
(schopnosti 

smyslů)

Smyslové 
orgány

Karmendrija
(schopnosti 
motorických 

orgánů)

Motorické orgány
Tanmátra
(předměty 
vnímání)

prostor sluch uši mluvení hlasivky zvuk

vzduch dotyk kůže úchop ruce dotyk

oheň zrak oči chůze nohy tvar

voda chuť jazyk rozmnožování genitálie chuť

země čich nos vylučování vylučovací orgány zápach, vůně



Sedm jevů materiálů

Jev Popis

1. Substance z čeho je materiál vytvořený

2. Guna jaká je kvalita materiálu

3. Karma jaká činnost se pomocí materiálu stane

4. Dostupnost jak jednoduše se dá materiál získat

5. Specifičnost jak je materiál specifický v daných kvalitách

6. Kombinace jak je materiál kombinovatelný nebo kombinovaný

7. Absence co v materiálu chybí nebo proč materiál neexistuje



Guna

Guna u materiálů:

• Rasa - chuť

• Vírja - aktivita v trávicím systému

• Vipáka - aktivita u dhátu agni

• Karma - aktivita



Guna

Definice:

समवायी तु �नश्चेष्टः कारणं गणुः
samavāyī tu niśceṣṭaḥ kāraṇaṁ guṇaḥ

• To, co nelze oddělit od daného materiálu a zůstává stejné i po zpracování

• 20 kvalit a další (chuť, barva atd.)



Guna

Definice:

त्रयाणां अकायर्त्वं अकारणत्वंच सामान्य �वशषे समवायानाते
trayāṇāṁ akāryatvaṁ akāraṇatvaṁca sāmānya viśeṣa  samavāyānāte

• Nemusí dělat aktivitu a nemusí být příčinou výsledku, který se stane

Západní medicína - lék na nemoc nebo na podporu něčeho

Ájurvéda - poznání kombinace člověka a kvalit materiálu a zjistit, zda se     

budou kvality účastnit daného procesu



Rasa

Rasa = chuť = první poznání na jazyku pomocí paňčamahábhúta

Definice:

रस्यते आस्वाद्यते इ�त रसः॥
rasyate āsvādyate iti rasaḥ ||

• Když je míchaná s tekutou, tak ji poznáme a můžeme si ji užít, to je rasa

• Chutě na jazyku se mohou měnit (např. v letadle)



Vírja

Definice:

वीय� तु �क्रयते येन या �क्रया
vīryaṁ tu kriyate yena yā kriyā

• Účinnost a potence materiálu se pozná podle vírja

4 typy vírja podle intenzity kvalit materálu: 
• 0 - bez potence
• 1 - slabá
• 2 - středně silná
• 3 - hodně silná

zbytečné - žádná nebo minimální aktivita 

žádoucí - aktivita, jejíž výsledky máme pod kontrolou
nežádoucí - výsledky jsou mimo naši kontrolu



Vírja - osm typů

8 typů vírja podle kvalit materiálu:

Šíta (studená) Ušna (teplá)
Guru (těžká) Laghu (lehká)
Snighda (mastná) Rúkša (suchá)
Manda (tupá) Tikšna (ostrá)

používají se nejvíce

Příprava jídla - stačí hodnotit 2 až 4 kvality
Příprava medicín - je třeba hodnotit více kvalit 

- např. u olejů - minimálně 6 - šíta x ušna
manda x tikšna
snigdha x rúkša



Vipáka

Vipáka = konečný výsledek jídla (kvalita jídla), vliv na tělo

Rasa Vipáka Proces Podporovaná dóša

Madhura Madhura Anabolický Kapha

Amla Amla Metabolický Pitta

Lavana Madhura Anabolický Kapha

Katu Katu Katabolický Váta

Tikta Katu Katabolický Váta

Kašája Katu Katabolický Váta



Vipáka

Málo materiálů dodržuje pravidla vipáky          určení vipáky logicky
podle množství prvků v materiálu



Prabháva

Definice:

रसा�दसाम्ये यत्कमर् �व�शष्टं तत ्प्रभावजम॥्
rasādisāmye yatkarma viśiṣṭaṁ tat prabhāvajam ||

• Vždy je definována ve formě rasa, vírja, vipáka - dodržuje nebo nedodržuje 

pravidla

• Poznání mechanismu je hodně komplikované a pokročilé studium ájurvédy

• Poznáním, proč to tak je, prabháva končí



Karma

Definice:

संयोगे च �वभागे च कारणं द्रव्यमा�श्रतम।्

कतर्व्यस्य �क्रया कमर् नान्यद् अपे�ते॥
saṁyoge ca vibhāge ca kāraṇaṁ dravyamāśritam|
kartavyasya kriyā karma nānyad apekṣate ||

• Změny, které se stanou v našem těle kvůli kvalitám rasa, vírja a 

vipáka, se nazývají karma

• Např. změny ve formě dhátu, guna, dóša, agni



Karma

Karma = aktivita (přípojka do běžného života) = viditelné příznaky

Zvýšená ostrá kvalita Záněty, vředy, vyrážky, ekzémy

Zvýšená teplá kvalita Zvýšená teplota v těle, možný zánět

Teplá a ostrá kvalita Akné

Zvýšená pitta s ostrou kvalitou Primárně vyrážky, sekundárně zčervenání

Zvýšená tekutá kvalita Bledá kůže, bledá vyrážka, pittový zápach, možné 
problémy typu kapha



Terapeutické výsledky dravja

MedicínaJídlo Jed 

Medicína 

Jed 

Jed 



Výroba medicín

Ve světě neexistuje nic, co by bylo trvale jídlo, jed nebo medicína

• Vše je tvořeno pěti prvky a když umíme rozkládat a skládat pět prvků, 
neexistuje nic, co by se nedalo použít jako medicína

• To, co se nedá používat rovnou jako medína (např. zlato, písek…), musí 
být nejdříve speciálně změněno = rasajána tantra



Výroba medicín

Metody pro výrobu medicín:

1. Daivika - božské
• dokonalé znalosti kvality materiálů
• např. medicíny z rtuti

2. Mánušika - lidské
• dokonalé znalosti nejsou nezbytné - míchání materiálů
• např. triphala, kváthy

3. Ásura - démonické
• léčení po předchozí destrukci
• např. chirurgie, pijavice, očkování



Máte nějaké otázky?

?
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