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PROCES S TVOŘENÍ PODLE ÁJURVÉDY 

TAK JAK JEJ CHÁPU JÁ 

 

Příčinou všeho je touha. Touha, která má představu, čím chce být a chce se projevit. To je 

PURUŠA. Je to duše, duch nebo bůh, který je, existuje, ale zatím se neprojevuje. Čeká na svůj 

čas KAL. 

Puruša ví, jak se projevit, má plán, který realizuje skrze guny - devět MANO-GUNA a 

dvacet DRAVJA-GUNA. Guny jsou vlastnosti, které dávají všemu charakter. 

Mano-guna – vlastnosti mysli MAN

sukh – radost 

dukh – smutek 

iččhá – touha 

dvéš – nenávist 

prajátna – snaha 

prán – životní energie 

apán – vypuštění 

unméš – nevolnost 

niméš – subtilnost 

BUDDHI – intelekt 

sankalpa – rozhodování 

vičáran – přemýšlení 

smrti – paměť 

vigján – interpretace 

višvása – důvěřování 

višajgján – vnímání 

smyslových předmětů

 

Dravja-guna – vlastnosti hmoty 

pasivní – APTARPAN aktivní – SANTARPAN 

guru – těžká   laghu – lehká 

sthula – velká   šukšma – subtilní 

kathina – tvrdá  mradu – měkká 

sandra – hutná  drava – tekutá 

šlakšna – hladká  khara – drsná 

snigdha – mastná  rukša – suchá 

sthira – stabilní  čala – pohyblivá 

avila – kalná   višada – čistá 

šíta – studená   ušna – horká 

manda – tupá   tikšna – ostrá 

Dvojice dravja-gun se rozdělují mezi TRIGUNY na SATVA (aktivní), tvůrčí prvky, a 

TAMAS (pasivní), které souvisí s ukončením procesu. Jejich rovnováha je RADŽAS, 

podporuje proces, jeho pokračování a výkvět. Extrémy či rovnováhu zapříčiňuje oheň AGNI 

svou mírou, velikostí či kvalitou. 

Všechny tyto guny, celý balík gun je PRAKRUTI. Každá guna má svou AHAMKÁR, své 

ego, sebeuvědomění. Agni aktivuje guny tak, že se sloučí v jedinečný ahamkár. 

Podle prvotního plánu, který udává parametry těla, vznikne v procesu TAN-MÁTRÁ 

jemnohmotné tělo SÚKŠMA ŠARÍR. Vznikne podle předem určeného výběru gun, skrze 

něž se projevují MAHABHÚTY. 
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Mahabhúty tedy vychází rovněž z Prakruti. Jsou to symboly existencí – od těch nejlehčích, 

nejjemnějších po nejhrubší, nejtěžší. Každá má také určité převažující guny. 

- ÉTER / PROSTOR – AKÁŠ 

o kmitání, vibrace, pulzace, měknutí, pórovitost, lehkost 

o převažující vlastnosti: laghu, višada, šukšma, mradu, šlakšna 

o hlavní vlastností je zvuk ŠABDHA, je tedy vnímatelná SLUCHEM 

- VÍTR – VÁJU 

o lineární pohyb, lehkost, nestálost, vysušuje, čirost, lítost, přemýšlení 

o převažující vlastnosti: laghu, šíta, khara, šukšma, višada, rukša, čala 

o ohraničuje, tvoří hmotu dotknutelnou, hlavní vlastností je dotek SPARŠA, je 

tedy vnímatelná HMATEM 

- OHEŇ – AGNI 

o zahřívá, pálí, dozrává, lesk, světlo, barva, jas 

o převažující vlastnosti: tikšna, ušna, šukšma, višada, rukša, laghu 

o hlavní vlastností je světlo RUPA, je tedy vnímatelná ZRAKEM 

- VODA – DRAVJA 

o zvlhčuje, promašťuje, spojuje, teče, naplňuje 

o převažující vlastnosti: drav, ávila, šíta, mradu, snigdha, šlakšna, manda 

o hlavní vlastností je chuťový vjem RASA, je tedy vnímatelná CHUTÍ 

- ZEMĚ – PRITHVÍ 

o dává hmotnou podobu, stabilitu, zceluje, zhušťuje, zatěžkává, skládá 

o převažující vlastnosti: guru, sthir, sthul, sandra, kathin, khar, mand, višada 

o hlavní vlastností je pach GANDHA, je tedy vnímatelná ČICHEM 

Oči, uši, ústa (jazyk), nos a kůže tak vznikají z tan-mátry. 

Poměr mahabhút je dán spojením mahabhút matky a otce. Projevují se v kombinacích, ve 

dvojicích. DÓŠ je jejich unikátní projev, tedy projevený záměr řízený ahamkár. Dóši jsou tři: 

VÁT, PITT, KAF = TRIDÓŠ.  

Teprve dóši vše projeví v hmotné podobě a my vidíme sedm tkání DHÁTU. Drží a 

podporují tělo tak, aby vše fungovalo. Vznikají v postupném sledu: 

- RAS - tělesné šťávy, které obíhají v těle a vyživují ho (plazma, lymfa, tkáňový mok) 

- RAKTA – červené krvinky 

- MANSA - svaly 

- MÉD – pojivo, tuk 

- ASTHI - kosti 

- MADŽDŽÁ – kostní dřeň 

- ŠUKRA – pohlavní tkáň 

Navíc jako vedlejší produkt vznikají i podtkáně UPADHÁTU (např. vlasy, mléko, mens. 

krev) a odpad MALA. Poměr složek záleží vždy na ohni DHÁTU AGNI, který je v 

tomto procesu vždy přítomen. 

Vzniká objekt VIKÁR, hmotné tělo STHULA ŠARÍR. Tak se prezentuje purúš.  
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MŮJ OBRAZ TVOŘENÍ ŽIVOTA 

Proces tvoření bych popsala v obraze zahrady. 

Zahrada je jako celý vesmír, je vše, je Brahma. Jsou to stromy, květiny, tráva, zvířata, obloha, 

mraky… Zahrada jako celek má své vědomí, má svůj záměr a účel. Sama o sobě je klidná, 

vítr nefouká, zvířata jsou skrytá, květiny nekvetou. Zdánlivě tam není nic, zahrada jakoby 

neexistovala. 

Ale i rostliny, zvířata, obloha a slunce mají své vědomí a své touhy se projevit. Mají na to 

prostor i čas. 

Touha je tak velká, až zasvítí slunce, které zahřeje a probudí ptáky. Ptáci svou lehkostí se 

vznesou a vylekají králíka, který rychle proběhne křovím. Některé suché listy na keři opadají 

a zasypou pomalého šneka. Odfoukne je ale studený vítr, který přinesl těžké mraky. Voda, 

která z nich spadne, zavlaží celou zahradu a na slunci pak vykvetou květiny. 

Všichni využívají své vlastnosti a energii proto, aby fungovali podle předem určeného 

záměru, podle své představy a podle možností, které jim zahrada dá. Jejich konáním se 

zhmotňuje touha jejich i touha celé zahrady.  

Zahrada žije. 


