คอนเซ็ปต์ พนื ้ ฐานของโยคะ
ถึงแม้ ว่าโยคะได้ ถือกําเนิดมา 5,000 ปี แล้ วโดยมีท่านมหาฤาษี ปตัญชลีเป็ นผู้ริเริ่ ม ที่ถือว่าท่านเป็ นบิดาแห่งโยคะ
ผู้แต่งคัมภีร์โยคะสูตรไว้ เมื่อ 2,000 ปี ที่ผ่านมา คัมภีร์ในภาษาสันสฤตนั ้นได้ รวบรวมไว้ ด้วยกัน 196 สูตร 4 บท
สรุปย่อได้ เป็ น องค์ 8 ของโยคะ หรื อ วิถีของโยคะทั ้งแปด (ค้ นได้ จากแผนผังอัษฎางค์โยคะ) ที่ให้ ปัญญาในการ
ดํารงชีวิตที่มีความหมาย จุดเริ่ มต้ นของที่มีคมั ภีร์โยคะสูตรได้ นั ้น ถือว่ามาจากนักเรี ยนคนแรก คือพระศิวะและ
ภรรยาคือพระนางปาวารตี พลังความหลักแหลมและการรู้ สติของพระศิวะ รวมกันกับพลังงานที่สร้ างสรรค์ของ
พระนางปาวารตีนนั ้ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์การผสานกันของพลังงานทางเพศชายและพลังงานทางเพศหญิ ง
ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แห่งความสมดุลที่เกิดขึ ้นในตัวเราจากการฝึ กโยคะ
ณ จนถึงวันนี ้ คัมภีร์โยคะสุตราและอีกคัมภีร์หนึ่งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของฮินดูที่ให้ ความหมายลงลึกเกี่ยวกับโยคะได้ ก็คือ
ภควัทคีตา ที่สามารถทําให้ เกิดการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของคนๆ หนึ่งได้ และยังเป็ นแหล่งที่มาของหนังสือฮาวทู
หรื อหนังสือสร้ างแรงบันดาลใจต่างๆที่ตีพิมพ์อยู่ทวั่ ไปในปั จจุบนั อีกด้ วย
ในปี 2015 องค์การสหประชาชาติได้ กําหนดให้ วนั ที่ 21 มิถนุ ายนของทุกปี เป็ นวันโยคะสากลโลก เพื่อระลึกถึง
ศาสตร์ ในการสร้ างสุขภาพที่ ดี มีความสุขที่ ตกทอดกันมาอย่างยาวนาน วิ ทยาศาสตร์ สมัยใหม่ได้ มีห ลักฐาน
มากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของโยคะที่สามารถฝึ กได้ ทกุ ชาติ ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม การแพทย์แนวตะวันตกให้
การยอมรับในประสิทธิภาพของโยคะว่าสามารถจัดการสภาวะร่างกาย จิตใจ และด้ านอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
การแพทย์ แผนปั จจุบันกับโยคะ
ถึงแม้ ว่าการแพทย์แผนปั จจุบนั กับโยคะนั ้นจะช่วยส่งเสริ มกันในทางสุขภาพ แต่ก็มีความแตกต่างของความเข้ าใจ
ในความหมายของคําว่าสุขภาพ ในภาษาอังกฤษคําว่าสุขภาพ (Health) อธิ บายได้ ถึงภาวะที่ปราศจากความ
เจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม คําในภาษาสันสฤตว่า สวัตถยะ (Swastha) หมายถึง การถูกสร้ างขึ ้นจาก
ภายในตัวเรา เพราะฉะนัน้ ตามความหมายทางตะวันตกที่กล่าวว่าการมีสุขภาพดีคือการที่คนๆหนึ่งไม่มีภาวะ
เจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บนั ้น ก็หมายถึงภาวะทางร่ างกายเท่านั ้น ไม่ได้ พิจารณาถึงภาวะความไม่สมดุลในคนๆ
หนึ่งที่อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดการเจ็บป่ วยได้ ในทางกลับกัน คอนเซ็ปต์ของสวัตถยะจะเน้ นถึงต้ นตอของปั ญหา
โดยที่ไม่แยกอาการออกจากองค์รวมของคนๆหนึ่ง พูดง่าย ๆ คือ การแพทย์ทางตะวันตกจะยึดหลักการรั กษา
อาการของโรคโดยใช้ ยาหรื อการรักษาแบบแทรกแซงโดยใช้ ตัวช่วยจากภายนอก ขณะที่โยคะจะรวมร่ างกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณเพื่อก่อให้ เกิดความสมดุลภายใน เพื่อให้ เกิดการรักษาจากภายในตัวเอง โยคะจึงถือเป็ น
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โยคะกับความมีวินัย
โยคะ เริ่ มจากการตัดสินใจของผู้ฝึกที่จะฝึ กปฏิบตั ิ โยคะสามารถเริ่ มได้ ตั ้งแต่ตื่นนอน ฝึ กอาสนะ ปราณายามะ
และทําสมาธิหนึ่งชั่วโมงทุกวัน แล้ วจะค่อยๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพ (ค้ น ได้ จากแผนผัง koshas )
ในช่วงคํ่า อยู่ในความเงียบแล้ วสะท้ อนถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้นในวันนั ้นๆ จะทําให้ เพิ่มสติการรับรู้ในการใช้ ชีวิตมากขึ ้น
ในบทแรกของโยคะสุตรา (1:1) ได้ กล่าวว่า “AthaYoganushasanam” Atha หมายถึง ขณะนี ้, Anu หมายถึง
อะตอม และ Shasanam หมายถึง การนําทางหรื อการควบคุม รวมแล้ วหมายความว่าการควบคุมร่ างกายของ
เราในทุกอณูลึกถึงระดับอะตอม ซึ่งเป็ นหลักสําคัญที่ แสดงถึงความแตกต่างระหว่างโยคะกับการรั กษาแบบ
ตะวันตก โยคะจะพัฒนาความมีวินยั ในตัวเองเพื่อการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสติ เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยทังภายใน
้
และภายนอก และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ในสังคมได้ อย่างมัน่ ใจ โยคะสอนให้ เรารับผิดชอบตัวเองในขณะที่
การแพทย์สมัยใหม่ยกให้ เป็ นความรับผิดชอบของแพทย์และยา โยคะสร้ างพลังและความสมดุลจากภายในทํา
ให้ ปราณะหรื อพลังงานจักรวาล ได้ มีการเคลื่อนไหวภายในร่ างกายเพื่อเสริมสร้ างร่ างกายและจิตใจ แน่นอนว่าจะ
มีบ้างที่เราต้ องพึ่งการแพทย์สมัยใหม่ การเคลื่อนไหวของปราณะจากโยคะจะยิ่งเสริ มประสิทธิภาพของยา ทําให้
หายได้ เร็วขึ ้น
โยคะคืออะไร
ปตัญชลีได้ ให้ ความหมายของโยคะว่า คือ “Yogachittavrittinirodhah” หมายถึง การขจัดการปรุงแต่งให้ ออกจาก
จิตใจ, Chitta คือ จิตใจหรื อการรับรู้สติ, Vrittis คือ การขับเคลื่อนทางความคิด, Nirodh คือ การขจัด หรื อพูดโดย
สรุ ปว่า โยคะคือการชําระล้ างอารมณ์และขจัดสิ่งรบกวนให้ ออกจากจิตใจ เราสามารถทําจิตให้ น่ิง รู้ จักตัวตนที่
แท้ จริ งของเราจากการทําสมาธิ เมื่อนัน้ การเปลี่ยนแปลงและความสมดุลของบุคลิกภาพ (Koshas คือมิติแต่ละ
ชัน้ ของบุคลิก ภาพ หรื อ ปลอกนอก) ก็ จ ะมี ก ารเปลี่ย นแปลงที่ ระดับ เซลล์ เ ช่น กัน ซึ่ง มี ผลต่อ เนื่ อ งไปถึ ง การ
ไหลเวียนของเลือดและพลังงานในร่ างกาย ตามหลักวิทยาศาสตร์ นนั ้ เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ เจ็ดปี
ร่ างกายจะถูกปรั บ ใหม่ เวลาที่ใช้ ในการหมุน เวี ยนของเลือดในร่ างกายโดยเฉลี่ยประมาณ 23-60 วินาที เมื่อ
ปราณะไหลเวียนผ่านเลือดไปในแต่ละเซลล์ เมื่อนันก็
้ จะทําให้ เกิดพลังที่สมดุลตามธรรมชาติขึ ้นทัว่ ทั ้งระบบ โยคะ
ได้ กล่าวว่าความเจ็บป่ วยในตัวเรานัน้ เกิดจากความไม่สมดุล หรื อมีการอุดกัน้ หรื อปราศจากการไหลเวียนของ
ปราณะ การฝึ กฝนทางร่ างกายนั ้นเป็ นการเพิ่มช่องว่างเพื่อช่วยให้ เลือดไหลเวียนทัว่ ร่ างกาย และการฝึ กปราณา
ยามะนันจะนํ
้ าพาปราณะไป เพื่อเป็ นการผสานกันของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
เมื่อเลือดมีการไหลเวียนเร็ วเกินไป มักจะทําให้ เราเหนื่อยง่ายและทําให้ แก่ก่อนวัย โยคะจะช่วยชลอให้ ระบบใน
ร่างกายทํางานช้ าลงโดยการควบคุมลมหายใจ เกิดการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ในภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย

เท่านั ้น จึงจะสามารถเสริ มสร้ างให้ เกิดการรักษาได้ การออกกําลังกายในปั จจุบนั นันไม่
้ สามารถทําให้ เกิดภาวะ
ผ่อนคลายได้ เหมือนการฝึ กฝนโยคะ ทางการแพทย์ แผนปั จจุบันก็ได้ นําจุดนีไ้ ปใช้ โดยมีการสั่งยานอนหลับให้
ผู้ป่วย โยคะนั ้นทําให้ เกิดสภาวะที่ดีขึ ้นจากภายในร่ างกายและจิตใจของเราเอง การฝึ กโยคะจําเป็ นต้ องมีวินยั
เพื่อที่จะได้ รับประโยชน์ เกิดความสงบ สุขุมภายในตัวเรา เพื่อให้ เราได้ ร้ ู จักกับร่ างกายตนเอง จุดมุ่งหมาย และ
สามารถเผชิญหน้ ากับความท้ าทายในชีวิตได้ มีนกั เรี ยนมากมายที่เข้ าใจผิดว่าโยคะเป็ นเพียงการฝึ กร่างกายในท่า
อาสนะ ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบของครูที่จะปรับความเข้ าใจนันใหม่
้
การฝึ กอาสนะนันเป็
้ นเพียงการวอร์ มอัพเพื่อ
การฝึ กฝนหลักคือการหายใจเพราะปราณายามะหรื อการหายใจที่ถกู ต้ องจะเป็ นตัวช่วยหลักให้ เกิดการผ่อนคลาย
ที่ลึกให้ กบั ร่ างกายและจิตใจ เป็ นสิ่งสําคัญที่นกั เรี ยนควรค้ นหาครู ผ้ สู อนที่มีความสามารถในการสอนโยคะอย่าง
แท้ จริ ง และสามารถช่วยวิเคราะห์ภาวะไม่สมดุลกันของมิติในแต่ละชันของร่
้
างกาย (Koshas) ของผู้เรี ยนได้
การฝึ กฝนโยคะอย่างสมํ่าเสมอนันเพื
้ ่อที่จะพัฒนาการรับรู้และการตื่นตัวที่มีอยู่ ซึ่ง 70-75% จะอยู่ทวั่ ร่างกาย,
20-25% จะอยู่ในจิตใจ, 4% จะอยู่ที่อารมณ์ และ 1% อยู่ที่จิตวิญญาณในสภาวะที่สงู ในชัว่ ขณะหนึง่ ของการมี
สติรับรู้นั ้น ประกอบกับภาวะที่พร้ อมของตัวเรา ทําให้ เกิดพลังสร้ างสรรค์และความศรัทธา มีคําพูดที่ว่า ไม่มีพระ
้
่จะควบคุม
เจ้ า มีแต่เพียงความงามที่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่ในการกระทําของผู้ที่มีศรัทธา การฝึ กโยคะนันเราพยายามที
ตัวตนของเรา การใช้ เวลาเป็ นชัว่ โมงบนเสื่อโยคะแต่กลับมีการกระทําที่ไม่ดี ไม่คํานึงถึงผู้อื่นนั ้น ทําให้ จดุ มุ่งหมาย
ในการดํ า เนิน ชี วิ ตของโยคะนัน้ หายไปทัง้ หมดสิน้ โยคะคื อ ประสบการณ์ ที่ ได้ จ ากการพิ นิ จ ทบทวนความคิด
ความรู้สกึ ภายในตัวเอง
เราสามารถสร้ างวินยั ได้ โดยเริ่ มจากร่ างกาย เคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆ ตามด้ วยการฝึ กหายใจ และการจัดการ
ทางด้ านจิตใจด้ วยวิธีแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาตัวเราให้ ดียิ่งขึ ้น จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นได้ เมื่อเริ่ มต้ นที่
ตัวเราและเราได้ รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น เราก็ควรจะกลายเป็ นตัวแทนหรื อทูตของโยคะต่อไปเพื่อให้ ผ้ อู ื่นและ
สังคมได้ รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน
“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. (“โยคะเป็ นสิ่งจําเป็ นในยุคปั จจุบนั และจะเป็ นวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต โยคะจะมีพลังมหาศาลที่จะ
กําหนดเหตุการณ์ตา่ งๆในอนาคต” - Swami Satyananda Saraswati)

