
Agni – 40 typů 
Ájurvéda 1. ročník 2022/2023

Ajay Bobade (Veda Čajtanja)



Čtyřicet hlavních typů agni podle funkce

Déha agni = oheň v těle



Čtyřicet hlavních typů agni podle funkce

Subtypy déha agni Počet 
Džáthara agni 1
Klóma agni 1
Bhúta agni 5
Džatru agni 1
Dhátu agni 7
Pílu agni 1
Pithara agni 1
Indrija agni 5
Dóša agni 15
Mala agni 3

Počítat přímý a nepřímý vliv 
hlavní práce ájurvédského lékaře

Jeden oheň snížený nebo zvýšený
• přímý vliv na sousední ohně
• nepřímý vliv na ostatní ohně

Všechny ohně
navzájem propojené a závislé na sobě



Džáthara agni

džáthara agni = kóšta agni = kája agni = mahá agni = antara agni

džathara = žaludek
kóšta = trávicí
kája = tělesný
mahá = hlavní, velký
antara = vnitřní



Džáthara agni - sídlo

Sídlo:
• Žaludek (ámášaja)
• Začátek tenkého střeva (grahani)



Džáthara agni - komponenty

Komponenty:
• Klédaka kapha
• Páčaka pitta
• Raňdžaka pitta
• Prána váju
• Samána váju
• Bódhaka kapha



Džáthara agni - funkce

Funkce: 
• Řízení hrubého trávení v trávicím traktu (konečný produkt áhara rasa)
• Řízení a výživa všech ostatních agni v těle
• Příjem medicín (akceptovatelné pro tělo) 



Klóma agni - sídlo

Sídlo:
• Slinivka (klóma)
• Mozek - choroidní plexus 

(tvorba mozkomíšního moku)

Klóma agni



Klóma agni - funkce

Funkce:
• Trávení vody a udržování správného množství vody v těle
• Řízení trávení sladké chuti (impulz k vyloučení inzulínu – čas, množství)
• Řízení tukového metabolismu v těle
• Udržování rovnováhy soli a cukru v těle
• Řízení všech kaphových systémů
• Udržování pitty pod kontrolou

Problémy při narušení funkcí klóma agni:
• Cukrovka, otoky, ledvinové problémy, srdeční problémy, tloustnutí



Bhúta agni

Sídlo:
• Játra (jaterní enzymy)

Hlavní komponent:
• Raňdžaka pitta

Vedlejší komponenty:
• Samána váju
• Prána váju

bhúta = prvek (to, co se projevuje jako hmota)



Paňča bhúta agni - funkce

Bhúta agni Ohnivá složka Funkce 

Nabhasa agni prostoru Udržování formy buněk

Vájavja agni vzduchu Regulace buněčného dýchání

Tédžó agni ohně Udržování buněčných metabolických procesů

Ápó agni vody Udržování buněčných tekutin

Párthiva agni země Udržování minerálů v těle



Paňča bhúta agni - kvality

Bhúta agni Ohnivá složka Kvality  

Nabhasa agni prostoru Lehká, měkká, jemnohmotná, čistá, jasná

Vájavja agni vzduchu Pohyblivá, suchá, lehká, drsná, studená, jemnohmotná

Tédžó agni ohně Teplá, ostrá, suchá, lehká (teplota těla)

Ápó agni vody Tekutá, studená, mastná, měkká, tupá, slizká

Párthiva agni země Těžká, pomalá, statická, tvrdá, hustá



Bhúta agni - funkce

Funkce:
• Přeměna pěti prvků v potravě na pět využitelných prvků pro tělo
• Trávení alkoholu, tuků a cukrů
• Udržování acidobazické rovnováhy v těle
• Udržování tělesné teploty

Problémy při narušení funkcí bhúta agni:
• Rakovina, žloutenka, cukrovka, problémy s játry, zvýšená  hladina 

cholesterolu, chudokrevnost



Bhúta agni a jídlo

Jídlo – 5 prvků v různých poměrech

Jídlo Prvek Dává jablku

Voda Šťavnatost

Vzduch Křupavost a svíravost

Prostor Tvar

Oheň Schopnost zrání

Země Obsah minerálů

vátu a pittu



Bhúta agni a tkáně těla

Bhúta agni – základ pro výživu tkání

Tkáň  Prvek Výživa 

Země

Jídla podporující kaphu

Vzduch

Voda

Prostor

Oheň 



Džatru agni – sídlo a funkce

Sídlo:
• Štítná žláza (úrdhva džatru granthi)
• Brzlík (adhara džatru granthi)

Funkce:
• Regulace metabolických procesů v těle
• Regulace imunity
• Distribuce teploty v těle
• Udržování síly, energie a motivace v těle
• Tvorba ódžas
• Vliv na přibírání nebo úbytek váhy



Džatru agni - poruchy

Příčiny:
• Chlazená jídla a nápoje
• Potlačené emoce

• Smutek, hněv, strach

Příznaky:
• Rozdílné teploty mezi končetinami a trupem
• Stav vlasů = stav džatru agni

Problémy při narušení funkcí džatru agni:
• Únava, špatná termoregulace, zpomalený nebo zrychlený metabolismus, 

chronický únavový syndrom



Dhátu agni

Sapta dhátu (7 typů tkání) Dhátu agni

Rasa dhátu Plazma a lymfa Rasa agni

Rakta dhátu Červené krvinky Rakta agni

Mámsa dhátu Svaly Mámsa agni

Méda dhátu Tuk Méda agni

Asthi dhátu Kosti Asthi agni

Madždžá dhátu Kostní dřeň, nervy, pojiva Madždžá agni

Šukra/ártava dhátu Rozmnožovací tkáň (muž/žena) Šukra/ártava agni



Dhátu agni

Sídlo:
• Dhátu dhara kalá – membránová struktura funkčně oddělující jednotlivé tkáně

Funkce:
• Výživa jednotlivých tkání
• Přeměna astháji dhátu (nezralé tkáně) na stháji dhátu (zralou tkáň)



Pílu agni

pílu = atom, nejmenší
pílu agni = buněčný oheň

Pílu agni = dhátu agni na buněčné úrovni

• Souhrn všech pílu agni ve svalové tkáni = mámsa agni
• Souhrn všech pílu agni v tukové tkáni    = méda agni
• Souhrn všech pílu agni v kostní tkáni     = asthi agni

.

.

.



Sídlo:
• Buněčná membrána

Funkce:
• Udržování propustnosti membrány buňky
• Výživa buňky – výběr výživy přesně pro daný typ buňky
• Mikrotrávení - přeměna molekul potravy, vody a vzduchu z vnějšího prostředí 

buňky na součásti živé buňky
• Regulace inteligence buněk

Pílu agni

Pílu agni



Pílu agni – aminokyseliny a dvacet kvalit

Projev dvaceti kvalit v buňce, kde potrava vyživuje vědomí



Pithara agni = oheň buněčného jádra

Sídlo:
• Membrána buněčného jádra

Funkce:
• Transformace vědomí z "živého" jídla do vědomí buňky
• Udržování genetického kódu (prakrti)
• Definování osobnosti člověka
• Distribuce gun (satva, radžas, tamas) z jídla do mysli

Pithara agni

Pithara agni



Pithara agni

Pasivní jádro

Příjem a držení informace beze změny 

Množení buňky – duplikát je stejný

Velmi obtížné změnit pithara agni

Tarpaka kapha

Tarpaka kapha
Sádhaka pitta



Indrija agni

Indrija agni = oheň smyslových orgánů = funkce smyslových orgánů

Sídlo:
• Smyslové orgány

Funkce:
• Trávení, vstřebávání a přeměna smyslových vjemů na zkušenosti
• Výživa sádhaka pitty



Indrija agni

Indrija agni Schopnosti 
smyslů

Předměty 
vnímání Řídící prvky

Šabda agni Sluch Zvuk Prostor

Sparša agni Hmat Dotek Vzduch

Rúpa agni Zrak Tvar Oheň 

Rasa agni Chuť Chuť Voda

Gandha agni Čich Vůně Země



Indrija agni - komponenty

Álóčaka pitta

Álóčaka agni

Sádhaka pitta

Vjána váju

Sádhaka agni

Rúpa agni

Prána váju



Indrija agni – poruchy

Příčiny:
• Snížená sádhaka pitta
• Zvýšená vjána váju nebo prána váju
• Věk (zvýšená váta ve stáří)
• Nerovnováha mezi vátou, pittou a kaphou

Problémy při narušení funkcí indrija agni:
• Poruchy smyslového vnímání (špatný sluch, zrak atd.)
• Špatná pozornost



Dóša agni

Váta agni Pitta agni Kapha agni

Prána agni Páčaka agni Klédaka agni

Udána agni Raňdžaka agni Avalambaka agni

Samána agni Sádhaka agni Bódhaka agni

Apána agni Álóčaka agni Tarpaka agni

Vjána agni Bhrádžaka agni Šléšaka agni

Hlavní funkce: vyživovat danou dóšu



Mala agni

Mala agni = oheň odpadních produktů

• Mútra agni – funkce vylučování moči

• Puríša agni – funkce vylučování stolice

• Svéda agni – funkce pocení 

• Dhátu mala agni



Mútra agni

Sídlo:
• Močový měchýř, ledviny, močové cesty

Funkce:
• Udržovaní kvality a acidobazickou rovnováhu moči
• Udržování teploty v těle i vylučování teploty z těla

Kvalitní moč: 
• Světle žlutá barva, bez zápachu, teplota 2°C nad tělesnou teplotou

Poruchy mútra agni:
mútra agni: změna barvy, čistoty a teploty moči, zápach
mútra agni: kalná moč, ledvinové kameny, problémy s vylučováním



Puríša agni

Sídlo:
• Tlusté střevo

Funkce:
• Vstřebávání tekutin a minerálů
• Formování stolice
• Udržování teploty stolice a těla
• Barva stolice a obsah tuku

Poruchy puríša agni:
puríša agni: zácpa, tvrdá stolice, tmavá barva, méně tuku ve stolici
puríša agni: průjem, nekonzistentní stolice, světlá barva, více tuku



Svéda agni

Sídlo:
• Potní žlázy

Funkce:
• Řízení tělesné teploty
• Udržování kvality kůže (vlhká, měkká, mastná) 
• Vodní elektrolytická rovnováha v těle

Problémy při narušení funkcí svéda agni:
svéda agni:  pocení, pocení na dlaních, na nose, na zádech
svéda agni:  pocení, zvýšená teplota těla, suchá kůže



Máte nějaké otázky?

?
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