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Klasifikace materiálů

dravja vidžňáníja = klasifikace materiálů

Definice:

िक्रयागुणवत् समवािय कारणं द्र�म्

kriyāguṇavat samavāyi kāraṇaṁ dravyam

• To, co ukáže nějakou aktivitu a má nějaké kvality, je materiál

• Materiál = vše, co vidíme (mahábhúta, satva, radžas, tamas)



Kategorizace materiálů podle aktivit

Materiály podle aktivit:

1. Kárana dravja - 9 materiálů
• Paňčamahábhúta
• Kála (čas)
• Dišá (směr)
• Mana (mysl)
• Átma (vědomí)
• Tama (tma)

 Múrta - to, co má nějakou formu; vše, co není 
amúrta
 Anuparimána
 Madhjama parimána

 Amúrta - to, co nemá žádnou formu, neúčastní 
se žádného procesu, jsou neměnné po celou 
dobu své existence - kála, dišá, átma, ákáša
 Vibhu parimána



Kategorizace materiálů podle aktivit
2. Kárja dravja = tamo dravja

• Četana - materiály, které v sobě mají mana a átma
• Antaščetana/Audbhid - mana a átma nejsou pozorovatelné - rostliny

• Vanaspati - rostliny mající ovoce, ale květy nejsou vidět
• Vánaspatja - rostliny s viditelnými květy, stejně důležitými jako ovoce
• Virúdha - popínavé rostliny
• Ošadhi/Pákánta - rostliny plodící jen jednou (např. banán, obilí, rýže)

• Bahirantaščetana/Džangam - mana a átma jsou pozorovatelné - zvířata
• Džarájudža - ti, kdo se rodí z dělohy
• Andadža - ti, kdo se rodí z vajíčka
• Svedadža - ti, kdo se rodí v odpadní vodě (komáři, hmyz)
• Udvidža/Udbhidža - ti, kdo se rodí hluboko v zemi 



Kategorizace materiálů podle aktivit
2. Kárja dravja = tamo dravja

• Četana - materiály, které v sobě mají mana a átma
• Antaščetana/Audbhid - mana a átma nejsou pozorovatelné - rostliny
• Bahirantaščetana/Džangam - mana a átma jsou pozorovatelné

• Ačetana/Bhaumadravja - materiály, které v sobě nemají mana a átma
• Kovy
• Kameny
• Mušle
• Šíladžít



Kategorizace materiálů podle aktivit - schéma
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Kategorizace materiálů podle původu

Materiály podle původu:
1. Džangama

• materiály četana živočišného původu
• mléko, med, tuk, maso, moč, stolice, kůže, kosti, rohy, nehty, kopyta, srst

2. Audbhida
• materiály četana rostlinného původu
• kůra, kořeny, listy, smůla, míza, šťáva, plody, květy, olej, semínka, klíčky

3. Párthiva
• materiály ačetana
• kovy, minerály, drahokamy, lastury, šíladžít, ropa, uhlí, jantar



Kategorizace materiálů podle působení
Materiály podle působení/funkce/výsledku (prabhávabheda):
1. Dóšaprašamana

• Materiály, které pomáhají vytvořit dóši a dhátu podle prakrti
• Inteligentní materiály, amla
• Medicína

2. Dhátupradúšana
• Materiály, které vytvoří višamadóša (nepatřící množství dóša nebo dhátu)
• Toxické materiály, fastfood
• Jed

3. Svasthavrttahita
• Materiály, které nezlepší ani nezhorší zdraví, udržují ho
• Jídlo



Kategorizace materiálů vírjabhéda

Materiály vírjabheda:

1. Rasa pradhána
• Jídlo, které běžně jíme; používáme každý den; větší množství
• Řešíme chutě
• Krátkodobý výsledek
a. Anna - jídlo
b. Drava - pití

2. Vírja pradhána 
• Medicína; nepoužíváme každý den; menší množství
• Chuť nehraje roli
• Dlouhodobý výsledek



Kategorizace materiálů šaríradravja

Materiály šaríradravja (tělesné materiály):

1. Dóša

2. Dhátu

3. Mala



Kategorizace kárja dravja - schéma
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Máte nějaké otázky?

?
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