Yoga Darshan 3:

ปราณา – พลังชีวติ แห่ งจักรวาล
ทําไมเราถึงรู้ สกึ ดีขีน@ เมืCอเราฝึ กโยคะ
การเปลีย( นแปลงชีวิตคือธรรมชาติของโยคะ การได้ ประโยชน์ทงร่
ั @ างกายและจิตใจนันเป็
@ นสิง( ที(ได้ รับ
การยอมรับโดยผู้คนหลากหลายเชื @อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา เห็นได้ จากทางยูเอ็นได้ ประกาศ
ให้ มีวนั โยคะสากลโลกขี @นนันแสดงให้
@
เห็นถึงประโยชน์ที(มีมากมายของโยคะ ผู้ฝึกจะได้ รับ
ประสบการณ์ในทางที(ดีขี @น ทังทางรู
@
ปร่าง การหายใจ และ การผ่อนคลายไม่มากก็น้อย สิง( ที(เรา
ได้ รับคือของขวัญอันลํ @าค่าจากโยคีผ้ ใู ห้ แสงสว่างชาวอินเดียในยุคก่อน โยคะนันเกี
@ (ยวข้ องกับเราใน
ในปั จจุบนั เพื(อช่วยให้ ชีวิตเราดีขี @นเช่นเดียวกันกับผู้คนเมื(อ 5,000 ปี ที(ผา่ นมา
ในสมัยโบราณ โยคะถูกถ่ายทอดโดยใช้ การพูดจากกูรูถงึ ศิษย์ เพราะฉนันก็
@ จะมีการแปลความที(
แตกต่างกันออกไป จึงทําให้ เกิดการฝึ กที(หลากหลาย แต่ในอีกมุมมองหนึง( ก็คือมันทําให้ เกิดความ
สับสนและมีการแปลความที(ผิดเกี(ยวกับโยคะ การที(ทําความเข้ าใจให้ ถกู ต้ องเพื(อให้ เราได้
ประโยชน์อย่างสูดสุดจากศาสตร์ อนั เก่าแก่นี @ สิง( สําคัญคือต้ องทําความเข้ าใจว่าโยคะนันคื
@ อ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์และการฝึ กปฏิบตั ทิ งหมดก็
ั@
เพื(อสร้ างความสมดุลของพลังชีวิตของเรา ก็คือ
ปราณา โยคะเป็ นศาสตร์ ของประสบการณ์ที(เกิดขึ @นภายในโดยที( 99% คือการฝึ กฝน อย่างไรก็
ตาม จะครบถ้ วนได้ ก็ตอ่ เมื(อเราเข้ าใจ 1% ของทฤษฎีของโยคะ เราจึงจะสามารถรับประสบการณ์
อย่างลึกได้
ปราณาคืออะไร
ปราณาคือพลังชีวิตจักรวาล มันคือเป็ นสิง( รวบรวมพลังงานทังหมดในจั
@
กรวาลนี @ รวมทังพลั
@ งที(
แสดงออกและพลังที(ซอ่ นอยูใ่ นธรรมชาติ ปราณาเป็ นสิง( ที(ละเอียดและไร้ การเคลือ( นไหวในภาวะที(
คงอยูก่ บั ที(แต่จะมีการเคลือ( นที(เมื(อถูกกระตุ้นโดยการสัน( สะเทือน แสดงออกโดยความร้ อน แสง
ไฟฟ้า และแรงดึงดูด คําว่าปราณามาจากภาษาสันสฤตคือ ปรา หมายถึง ความต่อเนื(องและราก
ศัพท์วา่ อณา หมายถึงการเคลือ( นไหว เพราะฉนัน@ “ความต่อเนื(องการเคลือ( นไหว” หมายถึง
ลักษณะของแรงสัน( สะเทือนของพลังงาน จักรวาลนันเกิ
@ ดจากพลังงาน จากทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ
ของดาร์ วินที(กล่าวว่าสิง( มีชีวิตมีจดุ เริ( มต้ นเดียวกัน แล้ วสายพันธุ์ที(แตกต่างกันออกไปนัน@ เป็ นผล
มากจากการเปลีย( นแปลงปรับตัวให้ เข้ ากับสิง( แวดล้ อมต่าง ๆ ในทางเดียวกัน พลังงานคือ
แหล่งที(มาของชีวิต ซึง( ปรากฏออกมาให้ เห็นความแตกต่างมากมายในโลก เราอาศัยอยูใ่ นโลก
ในทางกายภาพที(ซงึ( จะมีสงิ( ที(เป็ นขัวที
@ (คกู่ นั เสมอ เช่น พระจันทร์ และพระอาทิตย์ หยินและหยาง
ชัคติและศิวะ และอิดาและพิงกลา (ida and pingla) ปราณาจะอยูใ่ นทุกๆ สิง( มีชิวิต และใน
ทางตรงข้ ามนัน@ เมื(อปราณาออกจากร่างกายแล้ ว ความไม่มีชีวิตก็เข้ ามาแทนที(
วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ได้ เข้ ามาพิสจู น์ความเข้ าใจของปราณา ทฤษฎีสมั พันธภาพของอัลเบิร์ต
ไอน์สไตน์ E=MC2 แสดงเกี(ยวกับสสารและพลังงานมีเอกลักษณ์ที(เหมือนกันที(สามารถ
เปลีย( นแปลงซึง( กันและกันได้ อีกความหมายคือ จักรวาลและมนุษย์นนถู
ั @ กสร้ างโดยพลังงาน

ทฤษฎีอื(นที(ศกึ ษาพบคือในควอนตัมฟิ สกิ ส์ เช่น ทฤษฎีสตริ ง และ อนุภาคฮิกส์ ที(สนับสนุนแนวคิด
ของปราณา
ปราณาทํางานอย่ างไรในร่ างกายเรา
หากปราศจากปราณาแล้ ว เราก็จะไม่มีความรู้สกึ ตัว มันคือแก่นแท้ ของความคงอยูข่ องเรา ทารก
ในครรภ์ใช้ ปราณาร่วมกันกับของมารดาและคงอยูแ่ บบนันจนกระทั
@
งเดื
@ อนที(สี( หลังจากนันทารกก็
@
จะสร้ างความรับรู้ของตนเองและพัฒนาไปเป็ นปราณาในที(สดุ ทุกกิจกรรมนันจะต้
@ องใช้ พลังงาน
เมื(อเราเคลือ( นไหว พูด คิด รับความรู้สกึ และ การดํารงชีวิต ผู้ที(มีสขุ ภาพที(ดีนนจะมี
ั @ พละกําลังที(ดี
และมีเคลือ( นไหวของปราณาที(ดี โรคภัยไข้ เจ็บที(เกิดขึ @นนันเกิ
@ ดจากการไหลเวียนของปราณาที(ไม่ดี
มีการอุดกันของทางผ่
@
านของพลังงาน ปราณานันเหมื
@ อนเชื @อเพลิงที(ถกู เติมเต็มโดยอาหารที(เราทาน
นํ @า พลังงานแสงอาทิตย์ และที(สาํ คัญที(สดุ คือ อากาศ หลักพื @นฐานของการเคลือ( นไหวของปราณา
ในร่างกายนันเป็
@ นสิง( ที(สาํ คัญที(ต้องทําความเข้ าใจจึงจะสามารถรู้ถงึ ว่าโยคะสามารถสร้ างความ
สมดุลให้ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณเราได้ อย่างไร การที(เรามีสติทนั รับรู้ถงึ การเคลือ( นที(ของ
ปราณาในร่างกายนันจะขยายประโยชน์
@
จากการฝึ กโยคะยิ(งขึ @น
การส่ งผ่ านพลังงานโดยทางนาฑิจากจักระในร่ างกาย
นาฑิ
ปราณาจะถูกส่งผ่านไปทุก ๆ เลล์ในร่างกายทางระบบที(ซบั ซ้ อนถึง 72,000 ช่องทางพลังงานที(
เรี ยกว่านาฑิ แหล่งรวมพลังงานจากมูลธาร (muladhara) หรื อจักระราก อยูท่ ี(ฐานของกระดูกสัน
หลัง คําว่านาฑิมาจากภาษาสันสฤตคือ นา หมายถึงการเคลือ( นไหว ในที(นี @คือช่องทางการเคลือ( น
ของปราณา ในช่องทางพลังงานทังหลาย
@
มีสามช่องทางนาฑิใหญ่ที(เป็ นแหล่งช่องทางที(สาํ คัญทํา
หน้ าที(สง่ พลังงานไปให้ อวัยวะทังในร่
@ างกาย จากสามช่องใหญ่นี @ มีนาฑิยอ่ ยที(แตกสาขาออกไปทัว(
ทุกบริ เวณร่างกาย

สามช่ องทางนาฑิใหญ่
1)

ปิ งคลา นาฑิ (Pingala Nadi) สัมพันธ์กบั ระบบประสาทซิมพาเธติกโดย ตังต้
@ นจาก
จักระมูลธารเริ( มตรงฝั(งขวาของกระดูกสันหลัง ผ่านทางโค้ งและผ่านจักระอื(นอีกหกจักระ
นาฑินี @สิ @นสุดตรงด้ านขวาของอาชณา คือจักระตาที(สาม ที(ที(พลังงานถูกสะสมก่อนที(จะ
ส่งผ่านไป ปิ งคลานาฑิจะควบคุมปราณาชัคติ แหล่งพลังงานที(ควบคุมการทํางานของ
ร่างกายและเชื(อมต่อกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานบวก

2)

อิทะ นาฑิ (Ida Nadi) ตังต้
@ นจากจักระมูลธารเริ( มตรงฝั(งซ้ ายของกระดูกสันหลัง ผ่านทาง
โค้ งและผ่านจักระอื(นอีกหกจักระ อิทะนาฑินี @สิ @นสุดตรงด้ านซ้ ายของอาชณา คือจักระตาที(
สามที(ที(พลังงานถูกสะสมก่อนที(จะส่งผ่านไป มันเป็ นเหมือนกับกระจกสะท้ อนตรงข้ าม

กันกับปิ งคลานาฑิ อิทะนาฑิจะควบคุมจิตตะชัคติ แหล่งพลังงานที(ควบคุมจิตใจและเชื(อม
กับพระจันทร์ และพลังงานทางลบ
3)

สุษุมนา นาฑี (Sushumna Nadi) ตังต้
@ นจากจักระมูลธารและตรงขึ @นไปแนวกระดูกสัน
หลัง สิ @นสุดที(สหัสราระ จักระที(กลางกระหม่อม จะควบคุมอัทมะชัคติ พลังงานทางจิต
วิญญาณ ที(เชื(อมเรากับสิง( ที(สงู กว่า ซึง( ปิ งคลานาฑิและอิทะนาฑิจะหมุนวนเข้ าออกใน
สุษุมนานาฑิ สิง( สําคัญคือความสมดุลและการเปิ ดทางของปราณาในสามช่องทางนาฑิ
ใหญ่นี @ มีความจําเป็ นมากต่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

การฝึ กหฐะโยคะมุง่ เพื(อสร้ างความสมดุลและเพื(อทําให้ เกิดความลืน( ไหลของพลังงานในปิ งคลา
นาฑิและอิทะนาฑิ คําว่าหฐะหมายถึงพระอาทิตย์และพระจันทร์ ซึง( ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์
ในปิ งคลาและพระจันทร์ ในอิทะ เพราะฉนันจุ
@ ดมุง่ หมายของการฝึ กอาสนะนันก็
@ เพื(อที(เพิ(มการ
ไหลเวียนของปราณา
ลมหายใจ-ตัวนําพาของปราณา
ปราณายมะคือทางที(เร็วและได้ ประสิทธิภาพมากที(สดุ ที(จะรี ชาร์ จระบบของปราณะ การฝึ กฝนที(
ผ่อนคลายทังร่@ างกายและจิตใจ เมื(อเราได้ ฝึกการหายใจพร้ อมกับการมีสติรับรู้ ปราณาก็จะ
สามารถไปจุดที(เราตังใจไว้
@ ได้ คําว่าปราณายมะเป็ นคําประสมของคําว่า ปราณา คือ พลังงาน และ
ยามะ คือ ทิศทาง เพราะฉนันปราณายมะคื
@
อการฝึ กปฏิบตั ทิ ี(จะนําพาพลังงานไปสูท่ ิศทางต่างโดย
การหายใจ ปราณายมะเป็ นการฝึ กขันสู
@ งมีจดุ มุง่ หมายเพื(อควบคุมการหายใจในลึกขี @นและยาวขึ @น
เมื(อการหายใจเข้ าและออกมีความช้ าลงแล้ วนัน@ การหายใจก็จะยาวขึ @นและสามารถยืดอายุชีวิตให้
ยาวนานขึ @นซึง( ตรงข้ ามกับการหายใจที(สนั @
การหายใจนันคื
@ อการตอบสนองภาวะจิตใจของคนๆหนึง( เมื(อมีการหายใจสันและตื
@
@น คนนันจะมี
@
อารมณ์โกรธ กลัว และเสียใจ เพียงแค่เราควบคุมการหายใจให้ ยาวขี @น คนๆ นันจะสามารถ
@
เปลีย( นแปลงอารมณ์ให้ ผอ่ นคลายและสร้ างความสมดุลของจิตใจได้ อย่างรวดเร็ว ดังนันการ
@
ควบคุมการหายใจคือกุญแจที(สาํ คัญที(จะเปลีย( นแปลงลักษณะนิสยั บุคลิกภาพของเรา ความคิดใน
แง่ลบจะดึงพลังงานออกไป ในขณะที(ความคิดในแง่บวกจะเพิ(มและสะสมพลังงาน
โยคะทําให้ เกิดความเปลีย( นแปลงของภาวะจิตใจ และดึงศักยภาพในตนเองออกมา ลักษณะนิสยั
บุคลิกภาพของเราประกอบไปด้ วยห้ าชัน@ ซึง( ปกคลุมตัวตนที(แท้ จริ งของเรา ในการฝึ กปราณายมะ
จะทําให้ ปราณายมะโกศะ ชันที
@ (สองและเป็ นส่วนของพลังงานที(สาํ คัญของร่างกาย มีความบริ สทุ ธิa
และขจัดสิง( รบกวนและปล่อยพลังและศักยภาพของเราออกมาจากการใช้ ปราณาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็ นเพราว่าสมองใช้ อ๊อกซิเจน 25% น ร่างกายต้ องได้ รับการผ่อนคลายเพื(อให้
พลังงานนันถู
@ กใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ กปราณยมะอย่างสมํ(าเสมอนันเป็
@ นสิง( สําคัญเพื(อที(จะ
ไปถึงจุดที(สามารถผ่อนคลายทังกายและจิ
@
ตใจได้
ปราณะวายุทงั @ 5

ปราณะทัง@ 5 นี @คือประเภทของการเคลือ( นที(ของปราณะและการทํางานนัน@ ๆ เพื(อที(จะควบคุมส่วน
ต่างๆ ของร่างกายทังทางกายหยาบและละเอี
@
ยด วายุหมายถึงลม ในที(นี @คือการเคลือ( นไหวของ
พลังงานนัน( เอง
1) ปราณะ จะอยูท
่ ี(บริ เวณหัวใจแต่มีหน้ าที(ให้ พลังงานไปทุก ๆ ต่อมทัว( ร่างกายระหว่างจักระ
anahata (หัวใจ) ถึง visuddha (ลําคอ ) มันขับเคลือ
( นระบบทางเดินหายใจและระบบการ
หมุนเวียนโลหิต การเคลือ( นไหวของปราณาจะเป็ นในแนวขึ @น หากขาดการไหลเวียนของป
ราณะนี @สามารถแก้ ไขได้ โดยการฝึ กปราณายมะ ท่าเอนหลังและเปิ ดหน้ าอก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ(งจะเป็ นประโยชน์ในผู้หญิงเพื(อที(จะเปิ ดหน้ าอกเนื(องจากนํ @าหนักธรรมชาติของเต้ านมจะดึง
ไหล่ไปด้ านหน้ ามากกว่าเปิ ดออก
2)

อปานะวายุ จะอยูท่ ี(ฐานของกระดูกสันหลัง จะทําให้ หน้ าที(ให้ กบั ต่อมระหว่างจักระมูลธาน
(ราก) และ จักระสวาธิษฐาน (กระเบนเหน็บ) ทําหน้ าที(กําจัดของเสีย สิง( สกปรกและเคลือ( นที(
ในแนวลงล่าง ท่าโยคะที(เกี(ยวกับกระดูกเชิงกรานทังหมดจะให้
@
ประโยชน์ตอ่ วายุนี @

3)

สมานะวายุ จะอยูบ่ ริ เวณช่องท้ องและทําหน้ าที(เกี(ยวกับระบบทางเดินอาหาร และให้
ปราณะแก่ตอ่ มหมวกไต การเคลือ( นที(ของพลังงานจะหมุนวนรอบลําตัว ท่าอาสนะที(
เกี(ยวกับการบิดหมุนลําตัวจะกระตุ้นสมานะ ทําให้ ลดไขมันในร่างกายและควบคุม
เบาหวานได้

4)

อุทานะวายุ จะอยูท่ ี(ลาํ คอมีหน้ าที(สาํ หรับการกลืนอาหาร สร้ างสมดุลให้ ตอ่ มไธรอยด์ ช่วยใน
การนอนหลังและสามารถแยกจิตวิญญาณออกจากร่างกายเมื(อสิ @นชีวิต การเคลือ( นไหวจะเป็ น
ในแนวขึ @น การฝึ กที(เกี(ยวกับการหมุนจะให้ ประโยชน์ตอ่ พลังงานนี @

5)

วยานะวายุ คือพลังงานสํารองและรับผิดชอบระบบไหลเวียนเลือด การเคลือ( นไหวจะเป็ นใน
แนวแบบหมุนออก

5 ปราณะย่ อย

มี 5 ปราณะย่อย ที(รับผิดชอบต่อการทํางานที(เฉพาะเจาะจงของร่างกาย
1)
2)
3)
4)
5)

นากา (การเรอ และ สะอึก)
คูรมา (การกระพริ บตา)
ครี คารา (ความรู้สกึ หิวและกระหาย)
นากเดวาฑัตตา (การหาวนอน)
ดานาอันจายา (การย่อยสลายของร่างกายเมื(อตาย)

ความสัมพันธ์ หรว่ างจักระ ความรู้ สกึ และ การเคลื:อนไหวของปราณะ

ส่วนสําคัญที(สดุ ของร่างกายคือกระดูกสันหลัง โดยเชื(อมสมองเข้ ากับทุกส่วนของร่างกายโดยผ่าน
7 จักระหลัก ศูนย์รวมพลังงาน ที(ตงอยู
ั @ ใ่ นแนวของกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมพลังงานเหล่านี @เชื(อม
เรากับอวัยวะรับสัมผัส ในทางโยคะศาสตร์ จะมีอยูด่ ้ วยกัน 7 ประสาทสัมผัส รวมทังอี
@ ก 5 อย่าง
คือ การมองเห็น การได้ ยิน การได้ กลิน( รับรส และการสัมผัส และจะมีประสาทรับเกี(ยวกับการทรง
ตัวถูกควบคุมในหู และทางอารมณ์ที(อยูท่ ี(หวั ใจ ประสาทเหล่านี @จะเชื(อมต่อเราภายในและโลก
ภายนอกเข้ าด้ วยกัน
จักระทัง@ 7 นี @เป็ นขันตอนของการพั
@
ฒนาเปลีย( นแปลง จักระรากหรื อมูลธาน เป็ นจักระที(อยูต่ ํ(าสุด
ในมนุษย์แต่เป็ นจักระที(สงู ที(สงู ที(สดุ ในสัตว์ ศูนย์รวมพลังงานนันจะรั
@ บผิดชอบในทุกกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ ในฐานะเรามนุษย์ เราต้ องเป็ นมากกว่าแค่การดํารงชีวิตพื @นฐานและพยายาม
ไปถึงจุดที(สงู สุดของจักระคือสหัสราระ เพื(อที(จะเป็ นอันหนึง( อันเดียวกับสิง( ที(เหนือกว่า จักระนี @อยู่
กลางกระหม่อม ถือเป็ นฐานพลังงานของสิง( ศักดิสa ทิ ธิa จักระอาชณา ที(คือตาที(สามที(เป็ นจุดที(ปิงค
ลาและอิทะมาบรรจบกัน คือความสมดุลของการประสานกันจากทังสองระบบสร้
@
างความนิ(ง
มัน( คงให้ กบั ร่างกายและจิตใจ พลังงานความแน่วแน่ จิตใจที(กระจ่างและมีสติที(เฉียบคมในร่างกาย
สามารถที(จะทําให้ เกิดความสมดุลของการเคลือ( นที(ของพลังงานจากทังสองทาง
@
การเปิ ดอาขณา
ทําให้ เกิดความมัน( คงในจิตใจและจดจ่ออย่างใดอย่างหนึง( ได้ เข้ าถึงสัมผัสประสาทที( 6 และขยาย
ขอบเขตของการรับรู้สติ การฝึ กโยคะจนเข้ าถึงระยะของการรับรู้นี @ทําให้ เราสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่าง
มีความสุข มีชีวิตยาวนานและสามารถรู้ผิดชอบได้
จักระแต่ละที(แจกจ่ายพลังงานไปยังต่อมต่าง ๆ อย่างเฉพาะและสัมพันธ์กบั อารมณ์นนั @ ๆ ด้ วยการ
เปิ ดและสร้ างความสมดุลต่อศูนย์พลังงานนันจะแสดงให้
@
เห็นลักษณะในแง่บวกในขณะที(ทางตรง
ข้ ามจะแสดงออกมาในทางลบ
โยคะคือเครื( องมือที(จะช่วยให้ เรารู้ถงึ จุดแข็งในตัวเอง เช่น ผู้ที(พิการอาจไม่มีนาฑิครบทังสามแบบ
@
แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกายก็สามารถที(จะปรับตัวกับเหตุการณ์ได้ และโยคะสามารถทําให้ นาฑิยอ่ ย
ได้ ทํางานเติมเต็มมาแทนช่องพลังงานที(ขาดหายไปได้ อย่างรวดเร็ว สตีฟ ฮอว์คงิ นักทฤษฏีฟิสกิ ส์
ก้ องโลกที(ทรมาณจากโรคเสือ( มที(หาได้ ยากและสือ( สารได้ โดยใช้ กล้ ามเนื @อแก้ มของเขาเท่านัน@ เป็ น
ผู้ที(ให้ แรงบันดาลใจ และเป็ นตัวอย่างของการที(ร่างกายใช้ การเคลือ( นไหวของปราณะในการชีวิต
อย่างเต็มรูปแบบ
จิตใจคือแหล่งสะสมประสบการณ์ในอดีต ความทรงจํา และอารมณ์ทงหลายและความประทั
ั@
บใจ
อื(น ๆ ความคิดเหล่านี @ทําให้ จิตใจเราสับสนเพื(อไม่ให้ เราอยูก่ บั ปั จจุบนั ที(โอกาสและความ
สร้ างสรรค์นนตั
ั @ งอยู
@ ่ โยคะองค์รวมควรถูกฝึ กให้ เป็ นกิจวัตรประจําวัน เพื(อให้ เราได้ ใช้ ชีวิตอยูก่ บั
ปั จจุบนั นอกจากนันการฝึ
@
กอาสนะ ปราณายมะ และสมาธินนเป็
ั @ นสิง( จําเป็ นที(จะทําจิตให้ นิ(ง
การฝึ กจินตนาการถึงเปลวไฟที(กลางหว่างคิ @วในระหว่างที(ฝึกสมาธิเป็ นการฝึ กที(มีประสิทธิภาพมาก
เพื(อที(ทําให้ เกิดความผ่อนคลายลึก เปลวไฟหมายถึงจิตวิญญาณ การที(เราจดจ่ออยูก่ บั จิต
วิญญาณเราแทนที(จะอยูก่ บั สภาวะของจิต ความสงบนิ(งก็เข้ ามาแทนและความคิดทังหลายก็
@

เลือนลางไป จิตใจทําให้ เกิดคลืน( สมองที(สามารถวัดขันสภาวะจิ
@
ตใจที(หลากหลายได้ คลืน( เบต้ า
หมายถึงภาวะที(จิตรู้ คลืน( อัลฟาหมายถึงการผ่อนคลายลึก และคลืน( ธีต้าหมายถึงการเข้ าสูส่ มาธิ
เราสามารถทําให้ คลืน( สมองจากเบต้ าไปธีต้าได้ โดยการทําสมาธิ ความกระจ่างชัดของจิตใจที(จะ
เกิดขึ @นขณะที(ทําสมาธินนคื
ั @ อเวลาที(ดีที(สดุ ที(จะทําการตัดสินใจ โดยไม่มีภาวะอารมณ์เข้ ามารบกวน
ความอยากที(จะเข้ าสูภ่ าวะรู้ตื(น บางทีก็มีการสอนที(บดิ เบือนว่าการทําท่ายืนด้ วยศีรษะคือทางที(จะ
ใช้ แรงโน้ มถ่วงของโลกเพื(อที(จะให้ ปราณะที(จกั ระกลางกระหม่อมนันทํ
@ างาน ท่านี @ในทางร่างกาย
อาจจะทําแล้ วรู้สกึ ว่าทําได้ แต่มนั ไม่ใช่ทางลัดเพื(อที(จะไปสูก่ ารเปลีย( นแปลงใจจิตใจ เราจะต้ องรู้จกั
เลือกฝึ กและเข้ าใจถึงจุดมุง่ หมายของการฝึ กเพื(อให้ ได้ ประโยชน์ เช่น การหายใจแบบสุนขั ช่วยให้
เรารู้จกั ตื(นตัวและทําให้ มีความสนใจอยูก่ บั ปั จจุบนั คนที(เวียนศีรษะในขณะที(ทําท่าเด็กหมอบควร
จะยกศีรษะสูงขึ @นโดยวางไว้ ที(กําปั น@
เราสามารถเรี ยนที(จะควบคุมและสร้ างความสมดุลในการเคลือ( นไหวของปราณะและสามารถ
รักษาตัวเองได้ โดยการฝึ กโยคะ
ในฐานะผู้ฝึก เราได้ รับประโยชน์จากการฝึ กโยคะทังทางร่
@
างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
เมื(อ 2,000 กว่าปี ที(แล้ วที(ปตัญชลีได้ ถ่ายทอดปั ญญาอันลํ @าค่าคือมรรคแปดของโยคะ ที(อธิบายไว้
อย่างเป็ นขันตอนในการที
@
(จะใช้ ชีวิตอยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพ มันถึงเวลาที(เราจะตอบแทนโดยการ
แบ่งปั นคุณค่าของโยคะสูส่ งั คมเพื(อจะให้ ผ้ คู นได้ เกิดความพัฒนา มาร่วมปลูกฝังสิง( ที(ปตัญชลีได้ ใว้
ต่อคนอื(นเพื(อที(จะให้ พวกเขาเหล่านันได้
@ เก็บเกี(ยวผลประโยชน์ตอ่ ไป

