Yoga Darshan 2

องค์ & ของโยคะ – วิทยาศาสตร์ ของจิตวิญญาณ
องค์ & ของโยคะถือเป็ นแบบแผนของโยคะที6เป็ นที6ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวาง ที6เป็ นโครง
เรื6 องอยูใ่ นโยคะสุตราที6ได้ รวบรวมไว้ ประมาณ HIII ปี ที6แล้ วโดยท่านปตัญชลี เพื6อที6จะ
ควบคุมจิตใจที6วนุ่ วายของเราเพื6อที6จะให้ เราสามารถจดจ่อกับสิง6 ที6เราทําใน
ชีวิตประจําวันได้ ดีขึ Rน ในบทแรกของโยคะสุตราได้ กล่าวไว้ ชดั เจนเกี6ยวกับจุดมุง่ หมาย
ของโยคะนัน6 คือ
“Yogas Chitta vritti nirodah
Tada drastuh svarupe vasthanam”
(Yoga Sutra 1.1-1.4)

“โยคะสยบความผันผวนของจิ ตใจ
ผูน้ นั6 จะอยู่ในธรรมชาติ ทีแ= ท้จริ งของตน”
จิตใจคืออะไร
การจที6จะทําให้ จิตนิ6งนันR สิง6 สําคัญแรกคือต้ องเข้ าใจว่าจิต (chitta) คืออะไร Chitta
ในภาษาสันสฤตหมายความว่าความจํา เพราะฉนันR จิตใจก็คือแหล่งเก็บรวบรวมความ
ทรงจํา ประสบการณ์ และ ของคนนันๆ
R และสิง6 ที6ฝังลึกที6เป็ นกรรมเก่า (รอยประทับจาก
การกระทําต่าง ๆ) มันถูกประกอบด้ วยสิง6 ที6เราได้ รับรู้ไว้ อยูใ่ นประสาทสัมผัสและถูกฝัง
แน่นไว้ เป็ นรอยประทับอันยาวนาน

จิตมีอยู่ 1 สภาวะ
จิตรู้สาํ นึก คือ ภาวะที6จิตรู้ตื6น
จิตกึง6 รู้สาํ นึก คือ ภาวะฝัน
จิตใต้ สาํ นึก คือ ภาวะหลับลึก
ภายในระดับของจิตที6แตกต่างกันนันR จะมีความต้ องการเบื Rองลึกที6บอ่ ยครังR ไม่สามารถ
แสดงออกเนื6องจากความสับสน ความเก็บกด ประสบการณ์ที6ไม่ดีและสิง6 ที6ขาดความ
กระจ่างชัด ปั ญหาทางจิตเหล่านี Rทําให้ เกิดความไม่สมดุลในความต้ องการพืน- ฐาน
ของมนุษย์ ทงั - สี9
.
อาหาร:
ขาดสารอาหาร ทําตามใจตัวเองมากเกินไป
1.
2.
3.

.
ความกลัว: ทําให้ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ ง การหนีความกลัวนันจะ
R
ทําให้ เราไม่สามารถทําอะไรได้
.
การนอนหลับ: การนอนมากเกินไปทําให้ เกิดความขี Rเกียจและเป็ น
สัญญาณของภาวะซึมเศร้ า นอนน้ อยเกินไปทําให้ มีสขุ ภาพไม่ดีและ
ขาดประสิทธิภาพ
.
ความต้ องการทางเพศ/สิง6 บันเทิง: หากมากเกินไปทําให้ เสพติด หรื อ
หากขาดก็จะทําให้ เกิดความคับข้ องใจ
เป้าหมายสําคัญของโยคะคือการจัดการสีค6 วามต้ องการพื Rนฐานของมนุษย์และ
สัญชาตญาณ ตัวอย่างเช่น หากเราวิ6งหนีความกลัว และไม่เผชิญหน้ า มันจะทําให้ เรา
เกิดปั ญหาด้ านจิตใจ เช่น โรคกลัว หรื อ แสดงออกทางร่างกาย เช่น หอบหืดหรื อความ
เจ็บป่ วยอื6น ๆ

เราจะทําให้ จติ สงบนิ>งได้ อย่ างไร

ปตัญชลีออกแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื6อที6จะทําให้ จิตสงบ เรี ยกว่าองค์ & แห่งโยคะ
เพื6อที6จะให้ ผ้ คู นได้ พฒ
ั นาได้ เต็มศักยภาพของตน โยคะเป็ นประสบการณ์จากภายใน
ในขณะที6วิทยาศาสตร์ เป็ นประสบการณ์ภายนอก มีหลายคนที6หาทางออกที6ให้ ผลที6
เหมือนกันโดยเข้ าถึงศาสนา อย่างไรก็ตามโยคะเป็ นการเรี ยนจากประสบการณ์ ไม่มี
พื Rนฐานของความเชื6อ แต่มาจากการฝึ กฝนและการแก้ ปัญหา หมายความว่า โยคะ
สามารถฝึ กได้ ในทุกความเชื6อ เพื6อที6จะใช้ เป็ นเครื6 องมือไปสูเ่ ป้าหมายชีวิตในกลุม่ คนทุก
ศาสนา หรื อเรี ยกได้ วา่ โยคะเป็ นศาสนาประจําตัว ที6เข้ าได้ ในทุกความความเชื6อ ศรัทธา
และทุกกลุม่ คน

จุดเริ>มต้ น

ถึงแม้ วา่ องค์ & แห่งโยคะจะสอนการไปสูภ่ าวะจิตรู้ตื6น แต่ถ้าไม่มีความตังใจและความ
R
เข้ าใจในการฝึ กฝนที6ถกู ต้ องแล้ ว แบบแผนของปตัญชลีเพื6อจะพัฒนาตนเองก็ไม่เกิด
ประสิทธิผล การตังมั
R น6 ที6จะทําสาธนา (การฝึ กฝนในทางจิตวิญญาณประจําวัน) คือ
จุดเริ6 มต้ นของการเดินในเส้ นทางของโยคี

องค์ B แห่ งโยคะ
หรื อเป็ นที6ร้ ูจกั ว่าอัษฎางค์โยคะ (องค์แปด) หรื อราชาโยคะ (หนทางที6ยิ6งใหญ่สคู่ วามมี
วินยั ในตนเอง) องค์ & แห่งโยคะคือวิธีของการหยัง6 รู้ตนเองใน & ขันตอน
R
อย่างไรก็ตาม
จะต้ องมีการฝึ กฝนอย่างสอดคล้ องกันเพื6อทําให้ เกิดความเป็ นอันหนึง6 อันเดียวกัน

องค์ ท7 ี 8 : ยมะ
โยคะนันคื
R อเส้ นทางการเรี ยนรู้จากตัวเรา จากภายนอกสูภ่ ายใน องค์แรกนี Rเรี ยกว่า ยมะ
คือข้ อละเว้ นกฎปฎิบตั ทิ างสังคม b ข้ อ ซึง6 ถือเป็ นวินยั ภายนอกที6ชว่ ยให้ คนอยูร่ ่วมกันได้
ในสังคมและทําให้ เกิดพลังงานบวก
ยมะประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

อหิมสา: การฝึ กฝนในไม่ใช้ ความรุนแรง ไม่ทําร้ ายทางร่างกาย จิตใจ หรื อ
ด้ วยอารมณ์
สัตยะ: การฝึ กฝนความซื6อสัตย์ ความจริ ง
อัสเตยะ: ไม่ขโมย ในทางวัตถุและทางด้ านความรู้วามสามารถ
พรหมจรรย์ : ประพฤติในทางที6ดี (ในสมัยก่อนคือการฝึ กครองความเปป็ น
โสด ละเว้ นการการร่วมเพศ แต่ปัจจุบนั คือการประพฤติปฎิบตั โิ ดยชอบ)
อปริครหะ: ฝึ กฝนการไม่เป็ นเจ้ าของ หรื อการสะสมอันไม่จําเป็ น

องค์ ท7 ี : : นิยามะ
การกระทําที6ดีของคนคนหนึง6 จะไม่สาํ เร็ จหากเราไม่ควบคุมการกระทําของเราเอง องค์ที6
H คือนิยามะ คือข้ อละเว้ นกฎปฎิบตั ทิ างสังคม b ข้ อที6เป็ นการสร้ างวินยั ภายในเพื6อช่วย
ให้ เราอยูร่ ่วมกันกับผู้อื6น ป้องกันการสะสมของกรรมในทางที6ไม่ดีและทําให้ ลด
ความเครี ยดในที6สดุ ได้ ทังยมะและนิ
R
ยามะสร้ างแนวทางสําหรับผู้คนเพื6อที6จะอยูอ่ ย่างมี
สติและสงบสุขและหลีกเลีย6 งพลังงานด้ านลบ มันต้ องใช้ พลังงานในการที6จะโต้ แย้ งกับ
ผู้อื6น หรื อเพื6อสร้ างคําปดเท็จ หรื ออิจฉาริ ษยามากกว่าการอยูก่ ารซึอ6 สัตย์ อยูอ่ ย่างปกติ
มีความสุขได้
นิยมะประกอบด้ วย
1.
เศาจะ: การฝึ กชําระร่างกายและจิตใจให้ สะอาด
2.
สันโดษ: ฝึ กฝนความพึงพอใจ พอใจในสิง6 ที6ตนมีอยู่
3.
ตบะ: ฝึ กฝนความมีวินยั practice discipline
4.
สวาธยายะ: การฝึ กการเรี ยนรู้ตนเอง สะท้ อนตนเอง การมีสติในจิตใจ
และการกระทํา

5.

อีศว ประณิธาน: การฝึ กในการอุทิศตนเพื6อให้ พลังงานเข้ าถึงการรับรู้
สติอนั สูสดุ และเพื6อความรับรู้อนั บริ สทุ ธิc

การปฎิบตั ยิ มะและนิยามะในการดํารงชีวิตนันเป็
R นเรื6 องที6ท้าทาย การเริ6 มที6งา่ ยคือการ
เลือกยมะและนิยะมะมาเพียงหนนึง6 ข้ อที6ตรงกับธรรมชาติของตนเองมากที6สดุ เพื6อที6จะ
ทําให้ ปฎิบตั ติ ามได้ การกระทําเช่นนี Rจะค่อย ๆ ยกระดับการใช้ ชีวิตให้ ตรงตามแบบแผน
ได้ เช่นหากคุณเลือกที6จะทําตามสัตยา (ฝึ กฝนความซื6อสัตย์) แล้ วคุณก็จะฝึ กอัสเตยะ
(ไม่ขโมยของ) ไปโดยธรรมชาติ

องค์ ท7 ี < : อาสนะ
อาสนะ คิอการฝึ กปฏิบตั ทิ างร่างกายที6เป็ นเลิศเพื6อที6จะนัง6 อยูก๋ บั ที6ได้ ใจขณะทําสมาธิ
ความหมายในภาษาสันสฤตนันR คือที6นงั6 ที6ใช้ ในการทําสมาธิ การฝึ กทางร่างกายนันเพื
R 6อ
จุดประสงค์ในการทําอาสนะ จะต้ องทําควบคูไ่ ปทังร่R างกาย จิตใจ และการหายใจอย่าง
มีสติ หากไม่มีสติ หรื อไม่ปฏิบตั ยิ มะและนิยามะแล้ ว ผู้ฝึกก็จะได้ เพียงแค่การออกกําลัง
กาย ซึง6 ไม่ใช่การฝึ กโยคะ ตัวอย่างเช่น ยมะแรกคือ อหิมสา (การไม่ใช้ ความรุนแรง)
จะต้ องถูกฝึ กในระหว่างการฝึ กอาสนะด้ วย ดูแลร่างกายให้ เหมือนร่างกายเป็ นเพื6อน
และเคลือ6 นไหวอย่างนุม่ นวลไปในท่าต่าง ๆ ไม่ฝืนร่างกาย จะได้ ความนิ6งและอื6น ๆ จาก
การเคลือ6 นไหวในท่าอาสนะ และร่างกายจะแข็งแรงขึ Rน ยืดหยุน่ ได้ สดั ส่วนอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป นิยามะที6สาม คือตบะ(ความมีวินยั ) นันเป็
R นสิง6 จําเป็ นเช่นกันในการฝึ ก
อาสนะเพื6อสาธนา (การฝึ กฝนในทางจิตวิญญาณประจําวัน) เรี ยนรู้ร่างกายของตนเอง
นันเป็
R นสิง6 แรกที6จะมีความเข้ าใจตนเองและเตรี ยมพร้ อมสําหรับการฝึ กหายใจและการ
ทําสมาธิตอ่ ไป มีคนจํานวนมากที6เข้ าใจผิดว่าอาสานะคือทังหมดของโยคะจึ
R
งให้
ความสําคัญอย่างมากกับการฝึ กเพียงร่างกาย เป็ นเรื6 องสําคัญที6ควรจําว่าการฝึ ก
ร่างกายเป็ นเพียงด้ านหนึง6 เท่านันขององค์
R
& ของโยคะ

องค์ ท7 ี = : ปราณายามะ
ปราณายามะ คือการฝึ กการหายใจเพื6อควบคุมการไหลเวียนของพลังงาน ซึง6 เป็ นแหล่ง
พลังงานของชีวิตที6สาํ คัญ และเพื6อที6จะหยัง6 ลึดถึงร่างกายและจิตใจของผู้ฝึกในขณะ
ผ่อนลายอย่างเต็มที6 คําว่าปราณายามะเป็ นคําจากภาษาสันสฤต ปราณาหมายถึง
พลังงานอันละเอียดและยมะหมายถึงทิศทาง ถึงแม้ วา่ ประโยชน์จากการฝึ กร่างกายนันR
เป็ นที6ปฏิเสธไม่ได้ ที6สามารถควบคุมการเต้ นของหัวใจ ฟอกปอด และทําให้ ภาวะทาง
จิตใจและอารมณ์สมดุล คือการฝึ กฝนขันแรกของโยคะขึ
R
Rนสูง ตามด้ วยการทําสมาธิใน

องค์ & ของโยคะ ปราณายามะ คือการหายใจซึง6 เป็ นสะพานเพื6อที6จะเชื6อมร่างกายและ
จิตใจเข้ าด้ ยกัน การฝึ กอาสนะและปราณายามะจะค่อย ๆ เปิ ดข้ อจํากัดที6ลกึ ในตัวเรา
และทําให้ เราตระหนักรู้ถงึ ความทรมาณต่าง ๆ ที6ถกู สร้ างขึ Rน

องค์ ท7 ี ? : ปรั ตยาหาระ
ปรั ตยาหาระ คือการฝึ กละทิ Rง ไม่ยดึ มัน6 ถือมัน6 จากอวัยวะต่าง ๆ การฝึ กนี Rทําให้ ผ้ ฝู ึ กอยู่
ภาวะผ่อนคลายโดยสมบูรณ์และเพิ6มความรับรู้ภายใน เข้ าถึงความตระหนักรู้ภายใน
และความสงบนิ6งของจิตใจ เป็ นความรู้สกึ สงบคล้ ายกับ “การกลับมาบ้ าน” นัน6 คือ
ประสบการณ์จากผู้ฝึก คําว่าปรัตยาหาระประกอบด้ วยคําสันสฤตสองคําคือ ปราตี
หมายถึง “ตรงข้ าม” หรื อ “ออกไป” และอหาระ หมายถึง “อาหาร” รวมกันแล้ ว
หมายถึงการควบคุมสิง6 กระตุ้นจากภายนอก โยคะนิทรานัน6 เป็ นตัวอย่างของการฝึ กปรัต
ยาหาระ โดยผู้ฝึกนอนหงายในท่าผ่อนคลาย คอและหลัตรง และผู้สอนจะแนะนําการ
ทําสมาธิที6ตระหนักรู้ตามความู้สกึ ต่างๆ จุดประสงค์ในการฝึ กนี Rเพื6อที6จะมุง่ ไปที6
ความรู้สกึ ต่างๆ ทีละอย่างในขณะที6ละจากความรู้สกึ อื6น ณ ขณะที6ผอ่ นคลายแบบลึก

องค์ ท7 ี 6 : ธารณา
ธารณา คือการฝึ กฝนการจดจ่ออยูก่ บั สิง6 สิง6 หนึง6 โดยมีสงิ6 ของหรื อภาพที6เรานึกขึ Rนเพื6อใช้
ในการจดจ่อเพื6อที6จะทําให้ จิตใจไม่ออกนอกลูไ่ ปกับสิง6 อื6น การฝึ กในขันนี
R Rถือว่าเป็ น
“ประตูสบู่ ้ าน”ของการทําสมาธิ ครูผ้ สู อนสามารถชี Rนํานักเรี ยนจากจุดนี Rเป็ นต้ นไป
นักเรี ยนจําเป็ นต้ องฝึ กและลงมือทําด้ วยตนเองเพื6อที6จะไปถึงสมาธิในขันต่
R อไป ตัวอย่าง
ของการฝึ กธารณาคือ ตราฏกะ คือการที6ผ้ ฝู ึ กจ้ องที6เปลวไฟของเทียนไขขณะที6นงั6 อยูใ่ น
ท่าสมาธิ และหลังจากนันหลั
R บตาเพื6อที6จะนึกภาพเปลวเทียนที6เห็น เพื6อที6จะทําให้ ผ้ ฝู ึ ก
จดจ่ออย่างมีสมาธิได้ นานขี Rน และความสามารถที6จะอยูก่ บั ปั จจุบนั โดยที6ไม่ฟงุ้ ซ่าน

องค์ ท7 ี 7 : ธยานะ
ธยานะ คือการฝึ กสมาธิโดยผู้ฝึกจะอยูใ่ นปั จจุบนั ในช่วงระยะเวลาหนึง6 ระยะนี Rจะ
สําเร็ จได้ เมื6อร่างกายและจิตใจของผู้ผกึ นันนิ
R 6งและได้ ผา่ นการฝึ กมาก่อน ภาวะสมาธิที6
จะทําให้ ปลอดจากความไม่ร้ ู การยึดมัน6 อีโก้ ความเกลียดชังและความปารถนาต่าง ๆ
ซึง6 จะทําให้ เราเตรี ยมตัวไปสูอ่ งค์สดุ ท้ ายต่อไป

องค์ ท7 ี 8 : สมาธิ
สมาธิ นันจะเป็
R
นภาวะที6ไม่สามารถอธิบายถึงประสบการณ์นนได้
ั R ที6รวมอยูใ่ นจักรวาล
มันคือการตื6นไปสูส่ งิ6 ที6เหนือกว่าของการรับรู้ตวั ตนและการเข้ าถึงตัวตนของเรา ภาวะที6
จิตว่างและไม่สามารถนําพาเราไปสูก่ ารรับรู้อื6นได้ ความเป็ นตัวตนที6แท้ จริ งที6สงู นันR จะ
ทําให้ จิตและกายสามารถอยูก่ นั ได้ โดยปราศจากความทุกข์และพ้ นจากกรรมใดที6ไม่ดี
หนทางของโยคีนําให้ เราไปสูภ่ าวะของความเป็ นมนุษย์โดยทําให้ เกิดความสมดุลและ
เปิ ดพลังจักรวาลของร่างกาย คือจักระทังR 7 โดยเริ6 มจากรากขึ Rนไปสูจ่ กั ระสุดท้ ายที6กลาง
กระหม่อม

เริ>มค้ นหาหนทางนีEจากภายในด้ วยตัวเอง

โยคะนันเรี
R ยนได้ จากประสบการณ์ เราสามารถอ่านมันได้ แต่ประสบการณ์ที6ได้ จาก
ครูผ้ สู อนนันมากเกิ
R
นกว่า องค์ & ของโยคะคือวิธีที6ได้ ทดสอบแล้ ว ว่าสามารถค้ นพบ
ศักยภาพตัวตนภายในอย่างแท้ จริ ง การที6เรามุง่ มัน6 ในความมีวินยั ต่อตนเองถือเป็ นสิง6 ที6
สําคัญที6สดุ ที6เราต้ องการ

