
คอนเซป็ต์พืน้ฐานของโยคะ 

ถึงแม้ว่าโยคะได้ถือกําเนิดมา 5,000 ปีแล้วโดยมีท่านมหาฤาษีปตัญชลีเป็นผู้ ริเร่ิม ท่ีถือว่าท่านเป็นบิดาแห่งโยคะ
ผู้แต่งคัมภีร์โยคะสูตรไว้เม่ือ 2,000 ปีท่ีผ่านมา คมัภีร์ในภาษาสนัสฤตนัน้ได้รวบรวมไว้ด้วยกนั 196 สตูร 4 บท 

สรุปย่อได้เป็น องค์ 8 ของโยคะ หรือ วิถีของโยคะทัง้แปด (ค้นได้จากแผนผงัอษัฎางค์โยคะ) ท่ีให้ปัญญาในการ
ดํารงชีวิตท่ีมีความหมาย   จุดเร่ิมต้นของท่ีมีคมัภีร์โยคะสตูรได้นัน้ ถือว่ามาจากนกัเรียนคนแรก คือพระศิวะและ
ภรรยาคือพระนางปาวารตี  พลงัความหลกัแหลมและการรู้สติของพระศิวะ รวมกันกับพลงังานท่ีสร้างสรรค์ของ
พระนางปาวารตีนัน้ เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์การผสานกันของพลงังานทางเพศชายและพลงังานทางเพศหญิง  
ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แห่งความสมดลุท่ีเกิดขึน้ในตวัเราจากการฝึกโยคะ 

ณ จนถึงวนันี ้ คมัภีร์โยคะสตุราและอีกคมัภีร์หนึ่งท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของฮินดท่ีูให้ความหมายลงลกึเก่ียวกบัโยคะได้ก็คือ
ภควทัคีตา ท่ีสามารถทําให้เกิดการปรับเปล่ียนบคุลกิภาพของคนๆ หนึ่งได้ และยงัเป็นแหลง่ท่ีมาของหนงัสือฮาวทู
หรือหนงัสือสร้างแรงบนัดาลใจตา่งๆท่ีตีพิมพ์อยู่ทัว่ไปในปัจจบุนัอีกด้วย 

ในปี 2015 องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วนัท่ี 21 มิถนุายนของทกุปีเป็นวนัโยคะสากลโลก เพ่ือระลกึถึง
ศาสตร์ในการสร้างสุขภาพท่ีดี มีความสุขท่ีตกทอดกันมาอย่างยาวนาน วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้มีหลักฐาน
มากมายเก่ียวกบัประโยชน์ของโยคะท่ีสามารถฝึกได้ทกุชาติ ทกุศาสนา ทกุวฒันธรรม  การแพทย์แนวตะวนัตกให้
การยอมรับในประสทิธิภาพของโยคะว่าสามารถจดัการสภาวะร่างกาย จิตใจ และด้านอารมณ์เพ่ือพฒันาคณุภาพ
ชีวิต 

การแพทย์แผนปัจจุบันกับโยคะ 

ถึงแม้ว่าการแพทย์แผนปัจจบุนักบัโยคะนัน้จะช่วยสง่เสริมกนัในทางสขุภาพ แต่ก็มีความแตกต่างของความเข้าใจ
ในความหมายของคําว่าสุขภาพ ในภาษาอังกฤษคําว่าสุขภาพ (Health) อธิบายได้ถึงภาวะท่ีปราศจากความ
เจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ  อย่างไรก็ตาม คําในภาษาสนัสฤตว่า สวตัถยะ (Swastha) หมายถึง การถกูสร้างขึน้จาก
ภายในตัวเรา เพราะฉะนัน้ตามความหมายทางตะวันตกท่ีกล่าวว่าการมีสุขภาพดีคือการท่ีคนๆหนึ่งไม่มีภาวะ
เจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บนัน้ ก็หมายถึงภาวะทางร่างกายเท่านัน้ ไม่ได้พิจารณาถึงภาวะความไม่สมดุลในคนๆ
หนึ่งท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยได้  ในทางกลบักัน คอนเซ็ปต์ของสวัตถยะจะเน้นถึงต้นตอของปัญหา 

โดยท่ีไม่แยกอาการออกจากองค์รวมของคนๆหนึ่ง  พูดง่าย ๆ คือ การแพทย์ทางตะวันตกจะยึดหลกัการรักษา
อาการของโรคโดยใช้ยาหรือการรักษาแบบแทรกแซงโดยใช้ตัวช่วยจากภายนอก  ขณะท่ีโยคะจะรวมร่างกาย 

จิตใจ และจิตวิญญาณเพ่ือก่อให้เกิดความสมดลุภายใน เพ่ือให้เกิดการรักษาจากภายในตวัเอง โยคะจึงถือเป็น
การดแูลสขุภาพแบบองค์รวม 



โยคะกับความมีวินัย 

โยคะ เร่ิมจากการตัดสินใจของผู้ ฝึกท่ีจะฝึกปฏิบติั โยคะสามารถเร่ิมได้ตัง้แต่ต่ืนนอน ฝึกอาสนะ ปราณายามะ 

และทําสมาธิหนึ่งชั่วโมงทุกวัน แล้วจะค่อยๆ เห็นการเปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพ (ค้นได้จากแผนผัง koshas ) 

ในช่วงค่ํา อยู่ในความเงียบแล้วสะท้อนถึงสิง่ท่ีเกิดขึน้ในวนันัน้ๆ จะทําให้เพ่ิมสติการรับรู้ในการใช้ชีวิตมากขึน้ 

ในบทแรกของโยคะสตุรา (1:1) ได้กล่าวว่า “AthaYoganushasanam”  Atha หมายถึง ขณะนี,้ Anu หมายถึง 
อะตอม และ Shasanam หมายถึง การนําทางหรือการควบคมุ   รวมแล้วหมายความว่าการควบคมุร่างกายของ
เราในทุกอณูลึกถึงระดับอะตอม  ซึ่งเป็นหลักสําคัญท่ีแสดงถึงความแตกต่างระหว่างโยคะกับการรักษาแบบ
ตะวนัตก  โยคะจะพฒันาความมีวินยัในตวัเองเพ่ือการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสติ  เพ่ือป้องกนัการเจ็บป่วยทัง้ภายใน
และภายนอก และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ในสงัคมได้อย่างมัน่ใจ  โยคะสอนให้เรารับผิดชอบตวัเองในขณะท่ี
การแพทย์สมยัใหม่ยกให้เป็นความรับผิดชอบของแพทย์และยา โยคะสร้างพลงัและความสมดุลจากภายในทํา
ให้ปราณะหรือพลงังานจกัรวาล ได้มีการเคล่ือนไหวภายในร่างกายเพ่ือเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ  แน่นอนว่าจะ
มีบ้างท่ีเราต้องพึ่งการแพทย์สมยัใหม่ การเคล่ือนไหวของปราณะจากโยคะจะย่ิงเสริมประสิทธิภาพของยา ทําให้
หายได้เร็วขึน้ 

โยคะคืออะไร 

ปตญัชลีได้ให้ความหมายของโยคะว่า คือ “Yogachittavrittinirodhah” หมายถึง การขจดัการปรุงแต่งให้ออกจาก
จิตใจ, Chitta คือ จิตใจหรือการรับรู้สติ,  Vrittis คือ การขบัเคล่ือนทางความคิด, Nirodh คือ การขจดั   หรือพดูโดย
สรุปว่า โยคะคือการชําระล้างอารมณ์และขจัดสิ่งรบกวนให้ออกจากจิตใจ เราสามารถทําจิตให้นิ่ง รู้จักตวัตนท่ี
แท้จริงของเราจากการทําสมาธิ  เม่ือนัน้ การเปล่ียนแปลงและความสมดลุของบุคลิกภาพ (Koshas คือมิติแต่ละ
ชัน้ของบุคลิกภาพ หรือ ปลอกนอก) ก็จะมีการเปล่ียนแปลงท่ีระดับเซลล์เช่นกัน  ซึ่งมีผลต่อเน่ืองไปถึงการ
ไหลเวียนของเลือดและพลังงานในร่างกาย  ตามหลักวิทยาศาสตร์นัน้ เซลล์จะมีการเปล่ียนแปลงทุกๆ เจ็ดปี 

ร่างกายจะถูกปรับใหม่  เวลาท่ีใช้ในการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายโดยเฉล่ียประมาณ 23-60 วินาที เม่ือ 

ปราณะไหลเวียนผา่นเลือดไปในแต่ละเซลล์ เม่ือนัน้ก็จะทําให้เกิดพลงัท่ีสมดลุตามธรรมชาติขึน้ทัว่ทัง้ระบบ  โยคะ
ได้กล่าวว่าความเจ็บป่วยในตวัเรานัน้ เกิดจากความไม่สมดลุ หรือมีการอุดกัน้ หรือปราศจากการไหลเวียนของ 
ปราณะ การฝึกฝนทางร่างกายนัน้เป็นการเพ่ิมช่องว่างเพ่ือช่วยให้เลือดไหลเวียนทัว่ร่างกาย  และการฝึกปราณา
ยามะนัน้จะนําพาปราณะไป เพ่ือเป็นการผสานกนัของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 

เม่ือเลือดมีการไหลเวียนเร็วเกินไป มกัจะทําให้เราเหน่ือยง่ายและทําให้แก่ก่อนวยั โยคะจะช่วยชลอให้ระบบใน
ร่างกายทํางานช้าลงโดยการควบคมุลมหายใจ เกิดการผอ่นคลายร่างกายและจิตใจ  ในภาวะท่ีร่างกายผ่อนคลาย



เท่านัน้ จึงจะสามารถเสริมสร้างให้เกิดการรักษาได้  การออกกําลงักายในปัจจุบนันัน้ไม่สามารถทําให้เกิดภาวะ
ผ่อนคลายได้เหมือนการฝึกฝนโยคะ  ทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้นําจุดนีไ้ปใช้โดยมีการสั่งยานอนหลบัให้
ผู้ ป่วย  โยคะนัน้ทําให้เกิดสภาวะท่ีดีขึน้จากภายในร่างกายและจิตใจของเราเอง การฝึกโยคะจําเป็นต้องมีวินยั
เพ่ือท่ีจะได้รับประโยชน์ เกิดความสงบ สขุุมภายในตวัเรา เพ่ือให้เราได้รู้จกักับร่างกายตนเอง จุดมุ่งหมาย และ
สามารถเผชิญหน้ากบัความท้าทายในชีวิตได้  มีนกัเรียนมากมายท่ีเข้าใจผิดว่าโยคะเป็นเพียงการฝึกร่างกายในท่า
อาสนะ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของครูท่ีจะปรับความเข้าใจนัน้ใหม่  การฝึกอาสนะนัน้เป็นเพียงการวอร์มอพัเพ่ือ
การฝึกฝนหลกัคือการหายใจเพราะปราณายามะหรือการหายใจท่ีถกูต้องจะเป็นตวัช่วยหลกัให้เกิดการผ่อนคลาย
ท่ีลึกให้กบัร่างกายและจิตใจ  เป็นสิ่งสําคญัท่ีนกัเรียนควรค้นหาครูผู้สอนท่ีมีความสามารถในการสอนโยคะอย่าง
แท้จริง และสามารถช่วยวิเคราะห์ภาวะไมส่มดลุกนัของมิติในแตล่ะชัน้ของร่างกาย (Koshas) ของผู้ เรียนได้ 

การฝึกฝนโยคะอย่างสมํ่าเสมอนัน้เพ่ือท่ีจะพฒันาการรับรู้และการต่ืนตวัท่ีมีอยู่   ซึ่ง 70-75% จะอยู่ทัว่ร่างกาย, 

20-25% จะอยู่ในจิตใจ, 4% จะอยู่ท่ีอารมณ์ และ 1% อยู่ท่ีจิตวิญญาณในสภาวะท่ีสงู  ในชัว่ขณะหนึง่ของการมี
สติรับรู้นัน้ ประกอบกบัภาวะท่ีพร้อมของตวัเรา ทําให้เกิดพลงัสร้างสรรค์และความศรัทธา  มีคําพดูท่ีว่า  ไม่มีพระ
เจ้า มีแตเ่พียงความงามท่ีเหนือสิ่งอ่ืนใดอยู่ในการกระทําของผู้ ท่ีมีศรัทธา การฝึกโยคะนัน้เราพยายามท่ีจะควบคมุ
ตวัตนของเรา  การใช้เวลาเป็นชัว่โมงบนเส่ือโยคะแต่กลบัมีการกระทําท่ีไม่ดี ไม่คํานึงถึงผู้ อ่ืนนัน้ ทําให้จดุมุ่งหมาย
ในการดําเนินชีวิตของโยคะนัน้หายไปทัง้หมดสิน้ โยคะคือประสบการณ์ท่ีได้จากการพินิจทบทวนความคิด
ความรู้สกึภายในตวัเอง 

เราสามารถสร้างวินยัได้โดยเร่ิมจากร่างกาย เคล่ือนไหวในท่าทางต่างๆ ตามด้วยการฝึกหายใจ และการจดัการ
ทางด้านจิตใจด้วยวิธีแบบองค์รวมเพ่ือพฒันาตวัเราให้ดีย่ิงขึน้ จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ได้ เม่ือเร่ิมต้นท่ี
ตวัเราและเราได้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้  เราก็ควรจะกลายเป็นตวัแทนหรือทูตของโยคะต่อไปเพ่ือให้ผู้ อ่ืนและ
สงัคมได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกนั 

 “Yoga is the need of today & will be the culture of tomorrow. Yoga will immerge as the mighty world 

culture and will direct the events of the future.” - Swami Satyananda Saraswati, The Bihar School of 

Yoga. (“โยคะเป็นสิ่งจําเป็นในยุคปัจจุบนั และจะเป็นวฒันธรรมต่อไปในอนาคต โยคะจะมีพลงัมหาศาลท่ีจะ
กําหนดเหตกุารณ์ตา่งๆในอนาคต” - Swami Satyananda Saraswati) 

 

 


