
DHÁTU- jmeno, upadhatu, mala

Dhátu znamená podporovat nebo zivit. Dhatu řídí růst těla, dávají mu strukturu a vyživují živinami.
Je to tkáň, která vyživuje tělo tím, že z ní vzniká tkáň další a nebo v případě šukra dhatu, vyživuje 
všechny tkáně předchozí, produkce je kontinuální 
Upadhátu jsou podřízeným typem dhátu – má určitou funkci v těle, ale už nic dalšího nevyživuje a 
její produkce není kontinuální, ale spíše cyklická 
jsou to 1. stanjam (mleko z prsů) 2. radžah (menstruacní krev) 3. širá (krev a cévy) 4. snáju 
(nervová vlákna) 5. vasá (tuk) 6. šadtvak (šest vrstev pokožky)
Mala představuje odpad z dané tkáně, nevyživuje, ale stále ještě má funkci. Dle kvality odpadu 
můžeme zpětně soudit i na kvalitu dané tkáně. Měla by být rovnováha mezi tím co tělo přijímá 
(rasa) a co vylučuje (mala). Je-li tato rovnováha zajištěna jsou v rovnováze i dhátu. 
 

rasa dhátu:
preklada se jako plasma vice mezibunecna tekutina, lymfa, tekutina která obsahuje
ziviny a roznasi je po tele. Vznika jako první dhatu z natravene potravy.
- je esencí výživy, vše co jíme, lížeme, polykáme se mění na dvě součásti rasa(výživná esence) a 
mala(odpadní produkt)

Upadhatu: epidermis 1. vrstva kuze, u zen materske mleko(stanya), menstruacni tekutina(radza)
mala: pošaka KAFa (vyživuje všechny typy KAFa v těle) 

rakta dhatu: 
překladana jako krev resp. cervene krvinky, krevní oběh. Vznika z rasa jako druha z tkani.
Hlavnim mistem tvorby rakta jsou jatra, slezina a kostni dren.

Upadhátu: krevní cévy/šira a povázka,fascie,šlachy/kandará 
Mala: pošaka PITTa 

mámsa dhatu: 
znamena svalova tkan, vznika z rakta jako treti ze tkani
-mamsa dhatu vytváří strukturu těla a je oporou pro meda dhatu
svalovou tkan muzeme rozdelit do 3typu dle struktury a funkcnich valstnosti
kosterni/pricne pruhovana: formuje kosterni svalstvo a umoznuje pohyb kostry
hladka: tvori povrch organu a cev
srdecni

upadhatu: kuze/tvaca a tuk svalu/vasa
kuze/tvaca: dle ajurvedy ma 6-7 vrstev

        dle mediciny ma 3zakladni
pokozka/epidermis
skara/dermis- podkozni vazivo
podkozni tuk/subcutis
mala:khamala (maz, sekrety z nosu/usi/dychacich cest, povlak jazyka)



méda dhatu:
tukova tkan, vznika z mamsa jako ctvrta ze tkani, je pritomna vsude v tele, zejména v oblasti bricha
z pohledu mediciny jde u meda i jejich upadhatu vždy o pojivovou tkan/vazivo
-v tuhe forme vytvari svalove slachy a kloubni vazy
-v mekke forme jde o ridke tkanove pojivo, tuk
upadhatu: 
vazy/slachy/snayu
klouby/sandhi, sinovie: jde o pohyblive spojeni 2 a vice kosti. Každý kloub je slozen ze 3 typu 
pojivove tkane- kost, chrupavka i vazivo
mala: pot/sveha

asti dhatu:
kostni tkan(zdrejme i chrupavka), vznika z meda dhatu jako pata ze tkani
-tvori strukturu tela a je oporou pro mamsu a medu.
upadhatu: zuby/danta
mala: vlasy/kesa, chlupy/loma, nehty/ nakha

madža dhatu:
hlavne kostni dren/morek a nervova tkan vznika z asthi dhatu jako sesta z tkani
upadhatu: slzy/asru
mala: ocni sekrey/aksi sneha a strevni sekrety/vit sneha

šukra dhatu:
preklada se jako semeno, pohlavni tkan atd. Vznika z madza a je pritomna v celem tele
Jde o tkáň, která vzniká jako poslední v řadě všech tkání a je nejjemnější ze všech tkání. 

Upadhátu a mala: Šukra nemá klasickou upadhátu nebo mala, ale dává vznik ódžas, která je 
ekvivalentem životní energie, a která vuživuje zpětně všechny tkáně 


