
Yoga	Darshan	2	
องค์ & ของโยคะ – วทิยาศาสตร์ของจติวญิญาณ 

	
องค์ & ของโยคะถือเป็นแบบแผนของโยคะที6เป็นที6รู้จกักนัอยา่งกว้างขวาง ที6เป็นโครง
เรื6องอยูใ่นโยคะสตุราที6ได้รวบรวมไว้ประมาณ HIII ปีที6แล้วโดยทา่นปตญัชล ีเพื6อที6จะ
ควบคมุจิตใจที6วุน่วายของเราเพื6อที6จะให้เราสามารถจดจอ่กบัสิ6งที6เราทําใน
ชีวิตประจําวนัได้ดีขึ Rน ในบทแรกของโยคะสตุราได้กลา่วไว้ชดัเจนเกี6ยวกบัจดุมุง่หมาย
ของโยคะนั6นคือ	
	

“Yogas	Chitta	vritti	nirodah	
Tada	drastuh	svarupe	vasthanam”		

(Yoga	Sutra	1.1-1.4)	
	

“โยคะสยบความผนัผวนของจิตใจ	
ผูน้ ั6นจะอยู่ในธรรมชาติที=แทจ้ริงของตน”	

	
	
จติใจคืออะไร	
การจที6จะทําให้จิตนิ6งนั Rน สิ6งสาํคญัแรกคือต้องเข้าใจวา่จิต (chitta) คืออะไร  Chitta	
ในภาษาสนัสฤตหมายความวา่ความจํา  เพราะฉนั Rน จิตใจก็คือแหลง่เก็บรวบรวมความ
ทรงจํา ประสบการณ์ และ ของคนนั Rนๆ และสิ6งที6ฝังลกึที6เป็นกรรมเก่า (รอยประทบัจาก
การกระทําตา่ง ๆ) มนัถกูประกอบด้วยสิ6งที6เราได้รับรู้ไว้อยูใ่นประสาทสมัผสัและถกูฝัง
แนน่ไว้เป็นรอยประทบัอนัยาวนาน 

	
จติมีอยู่ 1 สภาวะ	
	

1. จิตรู้สาํนกึ คือ ภาวะที6จิตรู้ตื6น	
2. จิตกึ6งรู้สาํนกึ คือ ภาวะฝัน	
3. จิตใต้สาํนกึ คือ ภาวะหลบัลกึ	

ภายในระดบัของจิตที6แตกตา่งกนันั Rน จะมีความต้องการเบื Rองลกึที6บอ่ยครั Rงไมส่ามารถ
แสดงออกเนื6องจากความสบัสน ความเก็บกด ประสบการณ์ที6ไมดี่และสิ6งที6ขาดความ
กระจา่งชดั ปัญหาทางจิตเหลา่นี Rทําให้เกิดความไมส่มดลุในความต้องการพื -นฐาน
ของมนุษย์ทั -งสี9	
	 .	 อาหาร:	 ขาดสารอาหาร ทําตามใจตวัเองมากเกินไป	



	 .	 ความกลวั:	 ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง การหนีความกลวันั Rนจะ
ทําให้เราไมส่ามารถทําอะไรได้	

.	 การนอนหลบั:	การนอนมากเกินไปทําให้เกิดความขี Rเกียจและเป็น
สญัญาณของภาวะซมึเศร้า  นอนน้อยเกินไปทําให้มีสขุภาพไมดี่และ
ขาดประสทิธิภาพ	

.	 ความต้องการทางเพศ/สิ6งบนัเทิง:	 หากมากเกินไปทําให้เสพตดิ หรือ
หากขาดก็จะทําให้เกิดความคบัข้องใจ	

	
เปา้หมายสาํคญัของโยคะคือการจดัการสี6ความต้องการพื Rนฐานของมนษุย์และ
สญัชาตญาณ ตวัอยา่งเชน่ หากเราวิ6งหนีความกลวั และไมเ่ผชิญหน้า มนัจะทําให้เรา
เกิดปัญหาด้านจิตใจ เชน่ โรคกลวั หรือ แสดงออกทางร่างกาย เชน่ หอบหืดหรือความ
เจ็บป่วยอื6น ๆ 	
	
เราจะทาํให้จติสงบนิ>งได้อย่างไร	
ปตญัชลอีอกแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื6อที6จะทําให้จิตสงบ เรียกวา่องค์ & แหง่โยคะ 
เพื6อที6จะให้ผู้คนได้พฒันาได้เตม็ศกัยภาพของตน โยคะเป็นประสบการณ์จากภายใน 
ในขณะที6วิทยาศาสตร์เป็นประสบการณ์ภายนอก มีหลายคนที6หาทางออกที6ให้ผลที6
เหมือนกนัโดยเข้าถงึศาสนา อยา่งไรก็ตามโยคะเป็นการเรียนจากประสบการณ์ ไมมี่
พื Rนฐานของความเชื6อ แตม่าจากการฝึกฝนและการแก้ปัญหา หมายความวา่ โยคะ
สามารถฝึกได้ในทกุความเชื6อ เพื6อที6จะใช้เป็นเครื6องมือไปสูเ่ปา้หมายชีวิตในกลุม่คนทกุ
ศาสนา หรือเรียกได้วา่โยคะเป็นศาสนาประจําตวั ที6เข้าได้ในทกุความความเชื6อ ศรัทธา
และทกุกลุม่คน	
	
จุดเริ>มต้น	
ถงึแม้วา่องค์ & แหง่โยคะจะสอนการไปสูภ่าวะจิตรู้ตื6น แตถ้่าไมมี่ความตั Rงใจและความ
เข้าใจในการฝึกฝนที6ถกูต้องแล้ว แบบแผนของปตญัชลเีพื6อจะพฒันาตนเองก็ไมเ่กิด
ประสทิธิผล การตั Rงมั6นที6จะทําสาธนา (การฝึกฝนในทางจิตวิญญาณประจําวนั) คือ
จดุเริ6มต้นของการเดนิในเส้นทางของโยคี	
 

องค์ B แห่งโยคะ	
หรือเป็นที6รู้จกัวา่อษัฎางค์โยคะ (องค์แปด) หรือราชาโยคะ (หนทางที6ยิ6งใหญ่สูค่วามมี
วินยัในตนเอง) องค์ & แหง่โยคะคือวิธีของการหยั6งรู้ตนเองใน & ขั Rนตอน อยา่งไรก็ตาม
จะต้องมีการฝึกฝนอยา่งสอดคล้องกนัเพื6อทําให้เกิดความเป็นอนัหนึ6งอนัเดียวกนั	



	
องค์ที7 8 :	ยมะ	

โยคะนั Rนคือเส้นทางการเรียนรู้จากตวัเรา จากภายนอกสูภ่ายใน องค์แรกนี Rเรียกวา่ ยมะ 
คือข้อละเว้นกฎปฎิบตัทิางสงัคม b ข้อ ซึ6งถือเป็นวินยัภายนอกที6ชว่ยให้คนอยูร่่วมกนัได้
ในสงัคมและทําให้เกิดพลงังานบวก	
ยมะประกอบด้วย	
	

1. อหมิสา:	การฝึกฝนในไมใ่ช้ความรุนแรง ไมทํ่าร้ายทางร่างกาย จิตใจ หรือ
ด้วยอารมณ์ 	

2. สัตยะ:	การฝึกฝนความซื6อสตัย์ ความจริง	
3. อัสเตยะ:	ไมข่โมย ในทางวตัถแุละทางด้านความรู้วามสามารถ	
4. พรหมจรรย์:	ประพฤตใินทางที6ดี (ในสมยัก่อนคือการฝึกครองความเปป็น

โสด ละเว้นการการร่วมเพศ แตปั่จจบุนัคือการประพฤตปิฎิบตัโิดยชอบ) 	
5. อปริครหะ:	ฝึกฝนการไมเ่ป็นเจ้าของ หรือการสะสมอนัไมจํ่าเป็น	

	
องค์ที7 : :	นิยามะ	

	
	
การกระทําที6ดีของคนคนหนึ6งจะไมส่าํเร็จหากเราไมค่วบคมุการกระทําของเราเอง องค์ที6 
H คือนิยามะ คือข้อละเว้นกฎปฎิบตัทิางสงัคม b ข้อที6เป็นการสร้างวินยัภายในเพื6อชว่ย
ให้เราอยูร่่วมกนักบัผู้ อื6น ปอ้งกนัการสะสมของกรรมในทางที6ไมดี่และทําให้ลด
ความเครียดในที6สดุได้ ทั Rงยมะและนิยามะสร้างแนวทางสาํหรับผู้คนเพื6อที6จะอยูอ่ยา่งมี
สตแิละสงบสขุและหลกีเลี6ยงพลงังานด้านลบ มนัต้องใช้พลงังานในการที6จะโต้แย้งกบั
ผู้ อื6น หรือเพื6อสร้างคําปดเทจ็ หรืออิจฉาริษยามากกวา่การอยูก่ารซึ6อสตัย์ อยูอ่ยา่งปกติ
มีความสขุได้ 	
	
นิยมะประกอบด้วย	

1. เศาจะ:	การฝึกชําระร่างกายและจิตใจให้สะอาด		
2. สันโดษ:	ฝึกฝนความพงึพอใจ พอใจในสิ6งที6ตนมีอยู ่	
3. ตบะ:	ฝึกฝนความมีวินยัpractice	discipline	
4. สวาธยายะ:	การฝึกการเรียนรู้ตนเอง สะท้อนตนเอง การมีสตใินจิตใจ

และการกระทํา	



5. อีศว ประณิธาน:	การฝึกในการอทิุศตนเพื6อให้พลงังานเข้าถงึการรับรู้
สตอินัสสูดุและเพื6อความรับรู้อนับริสทุธิc	

	
การปฎิบตัยิมะและนิยามะในการดํารงชีวิตนั Rนเป็นเรื6องที6ท้าทาย การเริ6มที6งา่ยคือการ
เลอืกยมะและนิยะมะมาเพียงหนนึ6งข้อที6ตรงกบัธรรมชาตขิองตนเองมากที6สดุเพื6อที6จะ
ทําให้ปฎิบตัติามได้ การกระทําเชน่นี Rจะคอ่ย ๆ ยกระดบัการใช้ชีวิตให้ตรงตามแบบแผน
ได้ เชน่หากคณุเลอืกที6จะทําตามสตัยา (ฝึกฝนความซื6อสตัย์) แล้วคณุก็จะฝึกอสัเตยะ
(ไมข่โมยของ) ไปโดยธรรมชาต	ิ
	

องค์ที7 < :	อาสนะ	
อาสนะ	คอิการฝึกปฏิบตัทิางร่างกายที6เป็นเลศิเพื6อที6จะนั6งอยูก๋บัที6ได้ใจขณะทําสมาธิ 
ความหมายในภาษาสนัสฤตนั Rน คือที6นั6งที6ใช้ในการทําสมาธิ การฝึกทางร่างกายนั Rนเพื6อ
จดุประสงค์ในการทําอาสนะ จะต้องทําควบคูไ่ปทั Rงร่างกาย จิตใจ และการหายใจอยา่ง
มีสต ิหากไมมี่สต ิหรือไมป่ฏิบตัยิมะและนิยามะแล้ว ผู้ ฝึกก็จะได้เพียงแคก่ารออกกําลงั
กาย ซึ6งไมใ่ชก่ารฝึกโยคะ ตวัอยา่งเชน่ ยมะแรกคือ อหิมสา (การไมใ่ช้ความรุนแรง) 
จะต้องถกูฝึกในระหวา่งการฝึกอาสนะด้วย ดแูลร่างกายให้เหมือนร่างกายเป็นเพื6อน 
และเคลื6อนไหวอยา่งนุม่นวลไปในทา่ตา่ง ๆ ไมฝื่นร่างกาย จะได้ความนิ6งและอื6น ๆ จาก
การเคลื6อนไหวในทา่อาสนะ และร่างกายจะแข็งแรงขึ Rน ยืดหยุน่ ได้สดัสว่นอยา่งคอ่ย
เป็นคอ่ยไป นิยามะที6สาม คือตบะ(ความมีวินยั) นั Rนเป็นสิ6งจําเป็นเชน่กนัในการฝึก
อาสนะเพื6อสาธนา (การฝึกฝนในทางจิตวิญญาณประจําวนั) เรียนรู้ร่างกายของตนเอง
นั Rนเป็นสิ6งแรกที6จะมีความเข้าใจตนเองและเตรียมพร้อมสาํหรับการฝึกหายใจและการ
ทําสมาธิตอ่ไป มีคนจํานวนมากที6เข้าใจผิดวา่อาสานะคือทั Rงหมดของโยคะจงึให้
ความสาํคญัอยา่งมากกบัการฝึกเพียงร่างกาย เป็นเรื6องสาํคญัที6ควรจําวา่การฝึก
ร่างกายเป็นเพียงด้านหนึ6งเทา่นั Rนขององค์ & ของโยคะ	
	
	

องค์ที7 = :	ปราณายามะ	
ปราณายามะ	คือการฝึกการหายใจเพื6อควบคมุการไหลเวียนของพลงังาน ซึ6งเป็นแหลง่
พลงังานของชีวิตที6สาํคญั และเพื6อที6จะหยั6งลดึถงึร่างกายและจิตใจของผู้ ฝึกในขณะ
ผอ่นลายอยา่งเตม็ที6 คําวา่ปราณายามะเป็นคําจากภาษาสนัสฤต ปราณาหมายถงึ
พลงังานอนัละเอียดและยมะหมายถงึทิศทาง ถงึแม้วา่ประโยชน์จากการฝึกร่างกายนั Rน
เป็นที6ปฏิเสธไมไ่ด้ ที6สามารถควบคมุการเต้นของหวัใจ ฟอกปอด และทําให้ภาวะทาง
จิตใจและอารมณ์สมดลุ คือการฝึกฝนขั Rนแรกของโยคะขึ Rนสงู ตามด้วยการทําสมาธิใน



องค์ & ของโยคะ ปราณายามะ คือการหายใจซึ6งเป็นสะพานเพื6อที6จะเชื6อมร่างกายและ
จิตใจเข้าด้ยกนั การฝึกอาสนะและปราณายามะจะคอ่ย ๆ เปิดข้อจํากดัที6ลกึในตวัเรา
และทําให้เราตระหนกัรู้ถงึความทรมาณตา่ง ๆ ที6ถกูสร้างขึ Rน	
	
	

องค์ที7 ? :	ปรัตยาหาระ	
	
ปรัตยาหาระ	คือการฝึกละทิ Rง ไมย่ดึมั6นถือมั6นจากอวยัวะตา่ง ๆ การฝึกนี Rทําให้ผู้ ฝึกอยู่
ภาวะผอ่นคลายโดยสมบรูณ์และเพิ6มความรับรู้ภายใน เข้าถงึความตระหนกัรู้ภายใน 
และความสงบนิ6งของจิตใจ เป็นความรู้สกึสงบคล้ายกบั “การกลบัมาบ้าน” นั6นคือ
ประสบการณ์จากผู้ ฝึก คําวา่ปรัตยาหาระประกอบด้วยคําสนัสฤตสองคําคือ ปราตี 

หมายถงึ “ตรงข้าม” หรือ “ออกไป” และอหาระ หมายถงึ “อาหาร” รวมกนัแล้ว
หมายถงึการควบคมุสิ6งกระตุ้นจากภายนอก โยคะนิทรานั6นเป็นตวัอยา่งของการฝึกปรัต
ยาหาระ โดยผู้ ฝึกนอนหงายในทา่ผอ่นคลาย คอและหลตัรง และผู้สอนจะแนะนําการ
ทําสมาธิที6ตระหนกัรู้ตามความู้สกึตา่งๆ  จดุประสงค์ในการฝึกนี Rเพื6อที6จะมุง่ไปที6
ความรู้สกึตา่งๆ  ทีละอยา่งในขณะที6ละจากความรู้สกึอื6น ณ ขณะที6ผอ่นคลายแบบลกึ 

	
องค์ที7 6 :	ธารณา	

	
ธารณา คือการฝึกฝนการจดจอ่อยูก่บัสิ6งสิ6งหนึ6งโดยมีสิ6งของหรือภาพที6เรานกึขึ Rนเพื6อใช้
ในการจดจอ่เพื6อที6จะทําให้จิตใจไมอ่อกนอกลูไ่ปกบัสิ6งอื6น การฝึกในขั Rนนี Rถือวา่เป็น	
“ประตสููบ้่าน”ของการทําสมาธิ ครูผู้สอนสามารถชี Rนํานกัเรียนจากจดุนี Rเป็นต้นไป 
นกัเรียนจําเป็นต้องฝึกและลงมือทําด้วยตนเองเพื6อที6จะไปถงึสมาธิในขั Rนตอ่ไป ตวัอยา่ง
ของการฝึกธารณาคือ ตราฏกะ คือการที6ผู้ ฝึกจ้องที6เปลวไฟของเทียนไขขณะที6นั6งอยูใ่น
ทา่สมาธิ และหลงัจากนั Rนหลบัตาเพื6อที6จะนกึภาพเปลวเทียนที6เหน็ เพื6อที6จะทําให้ผู้ ฝึก
จดจอ่อยา่งมีสมาธิได้นานขี Rน และความสามารถที6จะอยูก่บัปัจจบุนั โดยที6ไมฟุ่ง้ซา่น  

	
องค์ที7 7 :	ธยานะ	

	
ธยานะ	คือการฝึกสมาธิโดยผู้ ฝึกจะอยูใ่นปัจจบุนัในชว่งระยะเวลาหนึ6ง ระยะนี Rจะ
สาํเร็จได้เมื6อร่างกายและจิตใจของผู้ผกึนั Rนนิ6งและได้ผา่นการฝึกมาก่อน ภาวะสมาธิที6
จะทําให้ปลอดจากความไมรู้่ การยดึมั6น อีโก้ ความเกลยีดชงัและความปารถนาตา่ง ๆ 
ซึ6งจะทําให้เราเตรียมตวัไปสูอ่งค์สดุท้ายตอ่ไป	



	
องค์ที7 8 :	สมาธิ	

สมาธิ	นั Rนจะเป็นภาวะที6ไมส่ามารถอธิบายถงึประสบการณ์นั Rนได้ที6รวมอยูใ่นจกัรวาล 
มนัคือการตื6นไปสูส่ิ6งที6เหนือกวา่ของการรับรู้ตวัตนและการเข้าถงึตวัตนของเรา	ภาวะที6
จิตวา่งและไมส่ามารถนําพาเราไปสูก่ารรับรู้อื6นได้ ความเป็นตวัตนที6แท้จริงที6สงูนั Rน จะ
ทําให้จิตและกายสามารถอยูก่นัได้โดยปราศจากความทกุข์และพ้นจากกรรมใดที6ไมดี่ 
หนทางของโยคีนําให้เราไปสูภ่าวะของความเป็นมนษุย์โดยทําให้เกิดความสมดลุและ
เปิดพลงัจกัรวาลของร่างกาย คือจกัระทั Rง 7 โดยเริ6มจากรากขึ Rนไปสูจ่กัระสดุท้ายที6กลาง
กระหมอ่ม 

	
เริ>มค้นหาหนทางนีEจากภายในด้วยตัวเอง	
โยคะนั Rนเรียนได้จากประสบการณ์ เราสามารถอา่นมนัได้แตป่ระสบการณ์ที6ได้จาก
ครูผู้สอนนั Rนมากเกินกวา่ องค์ & ของโยคะคือวิธีที6ได้ทดสอบแล้ว วา่สามารถค้นพบ
ศกัยภาพตวัตนภายในอยา่งแท้จริง การที6เรามุง่มั6นในความมีวินยัตอ่ตนเองถือเป็นสิ6งที6
สาํคญัที6สดุที6เราต้องการ	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


