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ปราณา – พลังชีวติแห่งจักรวาล	
	
ทาํไมเราถงึรู้สึกดีขี @นเมืCอเราฝึกโยคะ 

	
การเปลี(ยนแปลงชีวิตคือธรรมชาติของโยคะ การได้ประโยชน์ทั @งร่างกายและจิตใจนั @นเป็นสิ(งที(ได้รับ
การยอมรับโดยผู้คนหลากหลายเชื @อชาติ วฒันธรรม และศาสนา เห็นได้จากทางยเูอ็นได้ประกาศ
ให้มีวนัโยคะสากลโลกขี @นนั @นแสดงให้เห็นถงึประโยชน์ที(มีมากมายของโยคะ ผู้ ฝึกจะได้รับ
ประสบการณ์ในทางที(ดีขี @น ทั @งทางรูปร่าง การหายใจ และ การผอ่นคลายไมม่ากก็น้อย สิ(งที(เรา
ได้รับคือของขวญัอนัลํ @าคา่จากโยคีผู้ให้แสงสวา่งชาวอินเดียในยคุก่อน  โยคะนั @นเกี(ยวข้องกบัเราใน
ในปัจจบุนัเพื(อช่วยให้ชีวิตเราดีขี @นเช่นเดียวกนักบัผู้คนเมื(อ 5,000 ปีที(ผา่นมา	
ในสมยัโบราณ โยคะถกูถ่ายทอดโดยใช้การพดูจากกรููถงึศิษย์	เพราะฉนั @นก็จะมีการแปลความที(
แตกตา่งกนัออกไป จงึทําให้เกิดการฝึกที(หลากหลาย แตใ่นอีกมมุมองหนึ(งก็คือมนัทําให้เกิดความ
สบัสนและมีการแปลความที(ผิดเกี(ยวกบัโยคะ การที(ทําความเข้าใจให้ถกูต้องเพื(อให้เราได้
ประโยชน์อยา่งสดูสดุจากศาสตร์อนัเก่าแก่นี @ สิ(งสําคญัคือต้องทําความเข้าใจวา่โยคะนั @นคือ
วิทยาศาสตร์ประยกุต์และการฝึกปฏิบติัทั @งหมดก็เพื(อสร้างความสมดลุของพลงัชีวิตของเรา ก็คือ 
ปราณา โยคะเป็นศาสตร์ของประสบการณ์ที(เกิดขึ @นภายในโดยที( 99% คือการฝึกฝน อยา่งไรก็
ตาม จะครบถ้วนได้ก็ตอ่เมื(อเราเข้าใจ 1% ของทฤษฎีของโยคะ เราจงึจะสามารถรับประสบการณ์
อยา่งลกึได้	
	
	
ปราณาคืออะไร	
ปราณาคือพลงัชีวิตจกัรวาล มนัคือเป็นสิ(งรวบรวมพลงังานทั @งหมดในจกัรวาลนี @ รวมทั @งพลงัที(
แสดงออกและพลงัที(ซอ่นอยูใ่นธรรมชาติ ปราณาเป็นสิ(งที(ละเอียดและไร้การเคลื(อนไหวในภาวะที(
คงอยูก่บัที(แตจ่ะมีการเคลื(อนที(เมื(อถกูกระตุ้นโดยการสั(นสะเทือน แสดงออกโดยความร้อน แสง 
ไฟฟา้ และแรงดงึดดู   คําวา่ปราณามาจากภาษาสนัสฤตคือ ปรา หมายถงึ ความตอ่เนื(องและราก
ศพัท์วา่ อณา หมายถงึการเคลื(อนไหว เพราะฉนั @น “ความตอ่เนื(องการเคลื(อนไหว” หมายถงึ
ลกัษณะของแรงสั(นสะเทือนของพลงังาน   จกัรวาลนั @นเกิดจากพลงังาน จากทฤษฎีวิวฒันาการ
ของดาร์วินที(กลา่ววา่สิ(งมีชีวิตมีจดุเริ(มต้นเดียวกนั แล้วสายพนัธุ์ที(แตกตา่งกนัออกไปนั @น เป็นผล
มากจากการเปลี(ยนแปลงปรับตวัให้เข้ากบัสิ(งแวดล้อมตา่ง ๆ    ในทางเดียวกนั พลงังานคือ
แหลง่ที(มาของชีวิต ซึ(งปรากฏออกมาให้เห็นความแตกตา่งมากมายในโลก เราอาศยัอยูใ่นโลก
ในทางกายภาพที(ซึ(งจะมีสิ(งที(เป็นขั @วที(คูก่นัเสมอ เช่น พระจนัทร์และพระอาทิตย์  หยินและหยาง  
ชคัติและศิวะ และอิดาและพิงกลา (ida	and	pingla)    ปราณาจะอยูใ่นทกุๆ สิ(งมีชิวิต และใน
ทางตรงข้ามนั @น เมื(อปราณาออกจากร่างกายแล้ว ความไมมี่ชีวิตก็เข้ามาแทนที(	
	
วิทยาศาสตร์สมยัใหมไ่ด้เข้ามาพิสจูน์ความเข้าใจของปราณา  ทฤษฎีสมัพนัธภาพของอลัเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ E=MC2 แสดงเกี(ยวกบัสสารและพลงังานมีเอกลกัษณ์ที(เหมือนกนัที(สามารถ
เปลี(ยนแปลงซึ(งกนัและกนัได้  อีกความหมายคือ จกัรวาลและมนษุย์นั @นถกูสร้างโดยพลงังาน 



ทฤษฎีอื(นที(ศกึษาพบคือในควอนตมัฟิสกิส์ เชน่ ทฤษฎีสตริง และ อนภุาคฮิกส์ ที(สนบัสนนุแนวคิด
ของปราณา	
	
	
ปราณาทาํงานอย่างไรในร่างกายเรา	
หากปราศจากปราณาแล้ว เราก็จะไมมี่ความรู้สกึตวั มนัคือแก่นแท้ของความคงอยูข่องเรา ทารก
ในครรภ์ใช้ปราณาร่วมกนักบัของมารดาและคงอยูแ่บบนั @นจนกระทั @งเดือนที(สี( หลงัจากนั @นทารกก็
จะสร้างความรับรู้ของตนเองและพฒันาไปเป็นปราณาในที(สดุ ทกุกิจกรรมนั @นจะต้องใช้พลงังาน 
เมื(อเราเคลื(อนไหว พดู คิด รับความรู้สกึและ การดํารงชีวิต ผู้ ที(มีสขุภาพที(ดีนั @นจะมีพละกําลงัที(ดี
และมีเคลื(อนไหวของปราณาที(ดี  โรคภยัไข้เจ็บที(เกิดขึ @นนั @นเกิดจากการไหลเวียนของปราณาที(ไมดี่ 
มีการอดุกั @นของทางผา่นของพลงังาน ปราณานั @นเหมือนเชื @อเพลงิที(ถกูเติมเตม็โดยอาหารที(เราทาน 
นํ @า พลงังานแสงอาทิตย์ และที(สําคญัที(สดุคือ อากาศ หลกัพื @นฐานของการเคลื(อนไหวของปราณา
ในร่างกายนั @นเป็นสิ(งที(สําคญัที(ต้องทําความเข้าใจจงึจะสามารถรู้ถงึวา่โยคะสามารถสร้างความ
สมดลุให้ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณเราได้อยา่งไร การที(เรามีสติทนัรับรู้ถงึการเคลื(อนที(ของ	
ปราณาในร่างกายนั @นจะขยายประโยชน์จากการฝึกโยคะยิ(งขึ @น 

	
	
การส่งผ่านพลังงานโดยทางนาฑจิากจักระในร่างกาย	
นาฑ	ิ
ปราณาจะถกูสง่ผา่นไปทกุ ๆ เลล์ในร่างกายทางระบบที(ซบัซ้อนถงึ 72,000 ช่องทางพลงังานที(
เรียกวา่นาฑิ	แหลง่รวมพลงังานจากมลูธาร (muladhara) หรือจกัระราก	อยูที่(ฐานของกระดกูสนั
หลงั คําวา่นาฑิมาจากภาษาสนัสฤตคือ นา หมายถงึการเคลื(อนไหว ในที(นี @คือช่องทางการเคลื(อน
ของปราณา	ในช่องทางพลงังานทั @งหลาย มีสามช่องทางนาฑิใหญ่ที(เป็นแหลง่ช่องทางที(สําคญัทํา
หน้าที(สง่พลงังานไปให้อวยัวะทั @งในร่างกาย จากสามชอ่งใหญ่นี @ มีนาฑิยอ่ยที(แตกสาขาออกไปทั(ว
ทกุบริเวณร่างกาย	
	
	
	
สามช่องทางนาฑิใหญ่	
	

1) ปิงคลา นาฑิ (Pingala	Nadi)	สมัพนัธ์กบัระบบประสาทซิมพาเธติกโดย ตั @งต้นจาก	
จกัระมลูธารเริ(มตรงฝั(งขวาของกระดกูสนัหลงั ผา่นทางโค้งและผา่นจกัระอื(นอีกหกจกัระ  
นาฑินี @สิ @นสดุตรงด้านขวาของอาชณา คือจกัระตาที(สาม ที(ที(พลงังานถกูสะสมก่อนที(จะ
สง่ผา่นไป   ปิงคลานาฑิจะควบคมุปราณาชคัติ แหลง่พลงังานที(ควบคมุการทํางานของ
ร่างกายและเชื(อมตอ่กบัพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานบวก	
	

2) อทิะ นาฑิ (Ida	Nadi)	ตั @งต้นจากจกัระมลูธารเริ(มตรงฝั(งซ้ายของกระดกูสนัหลงั ผา่นทาง
โค้งและผา่นจกัระอื(นอีกหกจกัระ  อิทะนาฑินี @สิ @นสดุตรงด้านซ้ายของอาชณา คือจกัระตาที(
สามที(ที(พลงังานถกูสะสมก่อนที(จะสง่ผา่นไป   มนัเป็นเหมือนกบักระจกสะท้อนตรงข้าม



กนักบัปิงคลานาฑิ อิทะนาฑิจะควบคมุจิตตะชคัติ แหลง่พลงังานที(ควบคมุจิตใจและเชื(อม
กบัพระจนัทร์และพลงังานทางลบ	

	
3) สุษุมนา นาฑี (Sushumna	Nadi)	 ตั @งต้นจากจกัระมลูธารและตรงขึ @นไปแนวกระดกูสนั

หลงั สิ @นสดุที(สหสัราระ จกัระที(กลางกระหมอ่ม จะควบคมุอทัมะชคัติ พลงังานทางจิต
วิญญาณ ที(เชื(อมเรากบัสิ(งที(สงูกวา่ ซึ(งปิงคลานาฑิและอิทะนาฑิจะหมนุวนเข้าออกใน
สษุุมนานาฑิ สิ(งสําคญัคือความสมดลุและการเปิดทางของปราณาในสามช่องทางนาฑิ
ใหญ่นี @ มีความจําเป็นมากตอ่การพฒันาทางจิตวิญญาณ	

 
การฝึกหฐะโยคะมุง่เพื(อสร้างความสมดลุและเพื(อทําให้เกิดความลื(นไหลของพลงังานในปิงคลา
นาฑิและอิทะนาฑิ  คําวา่หฐะหมายถงึพระอาทิตย์และพระจนัทร์ ซึ(งก็คือพลงังานแสงอาทิตย์
ในปิงคลาและพระจนัทร์ในอิทะ เพราะฉนั @นจดุมุง่หมายของการฝึกอาสนะนั @นก็เพื(อที(เพิ(มการ
ไหลเวียนของปราณา	
	
ลมหายใจ-ตัวนําพาของปราณา	
ปราณายมะคือทางที(เร็วและได้ประสทิธิภาพมากที(สดุที(จะรีชาร์จระบบของปราณะ การฝึกฝนที(
ผอ่นคลายทั @งร่างกายและจิตใจ	เมื(อเราได้ฝึกการหายใจพร้อมกบัการมีสติรับรู้ ปราณาก็จะ
สามารถไปจดุที(เราตั @งใจไว้ได้ คําวา่ปราณายมะเป็นคําประสมของคําวา่ ปราณา คือ พลงังาน และ 
ยามะ คือ ทิศทาง เพราะฉนั @นปราณายมะคือการฝึกปฏิบติัที(จะนําพาพลงังานไปสูทิ่ศทางตา่งโดย
การหายใจ ปราณายมะเป็นการฝึกขั @นสงูมีจดุมุง่หมายเพื(อควบคมุการหายใจในลกึขี @นและยาวขึ @น 
เมื(อการหายใจเข้าและออกมีความช้าลงแล้วนั @น การหายใจก็จะยาวขึ @นและสามารถยืดอายชีุวิตให้
ยาวนานขึ @นซึ(งตรงข้ามกบัการหายใจที(สั @น	
การหายใจนั @นคือการตอบสนองภาวะจิตใจของคนๆหนึ(ง เมื(อมีการหายใจสั @นและตื @น คนนั @นจะมี
อารมณ์โกรธ กลวั และเสียใจ เพียงแคเ่ราควบคมุการหายใจให้ยาวขี @น คนๆ นั @นจะสามารถ
เปลี(ยนแปลงอารมณ์ให้ผอ่นคลายและสร้างความสมดลุของจิตใจได้อยา่งรวดเร็ว ดงันั @นการ
ควบคมุการหายใจคือกญุแจที(สําคญัที(จะเปลี(ยนแปลงลกัษณะนิสยับคุลกิภาพของเรา ความคิดใน
แงล่บจะดงึพลงังานออกไป ในขณะที(ความคิดในแงบ่วกจะเพิ(มและสะสมพลงังาน	
	
โยคะทําให้เกิดความเปลี(ยนแปลงของภาวะจิตใจ และดงึศกัยภาพในตนเองออกมา   ลกัษณะนิสยั
บคุลกิภาพของเราประกอบไปด้วยห้าชั @น ซึ(งปกคลมุตวัตนที(แท้จริงของเรา ในการฝึกปราณายมะ 
จะทําให้ปราณายมะโกศะ ชั @นที(สองและเป็นสว่นของพลงังานที(สําคญัของร่างกาย มีความบริสทุธิa

และขจดัสิ(งรบกวนและปลอ่ยพลงัและศกัยภาพของเราออกมาจากการใช้ปราณาอยา่งมี
ประสทิธิภาพ เป็นเพราวา่สมองใช้อ๊อกซิเจน	25%	น ร่างกายต้องได้รับการผอ่นคลายเพื(อให้
พลงังานนั @นถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ การฝึกปราณยมะอยา่งสมํ(าเสมอนั @นเป็นสิ(งสําคญัเพื(อที(จะ
ไปถงึจดุที(สามารถผอ่นคลายทั @งกายและจิตใจได้ 

	
	
ปราณะวายุทั @ง 5		



ปราณะทั @ง 5 นี @คือประเภทของการเคลื(อนที(ของปราณะและการทํางานนั @น ๆ เพื(อที(จะควบคมุสว่น
ตา่งๆ ของร่างกายทั @งทางกายหยาบและละเอียด วายหุมายถงึลม ในที(นี @คือการเคลื(อนไหวของ
พลงังานนั(นเอง	
1) ปราณะ จะอยูที่(บริเวณหวัใจแตมี่หน้าที(ให้พลงังานไปทกุ ๆ ตอ่มทั(วร่างกายระหวา่งจกัระ

anahata	(หวัใจ)	 ถงึ visuddha	(ลําคอ )	 มนัขบัเคลื(อนระบบทางเดินหายใจและระบบการ
หมนุเวียนโลหิต การเคลื(อนไหวของปราณาจะเป็นในแนวขึ @น หากขาดการไหลเวียนของป
ราณะนี @สามารถแก้ไขได้โดยการฝึกปราณายมะ ทา่เอนหลงัและเปิดหน้าอก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ(งจะเป็นประโยชน์ในผู้หญิงเพื(อที(จะเปิดหน้าอกเนื(องจากนํ @าหนกัธรรมชาติของเต้านมจะดงึ
ไหลไ่ปด้านหน้ามากกวา่เปิดออก	

	
2) อปานะวายุ จะอยูที่(ฐานของกระดกูสนัหลงั จะทําให้หน้าที(ให้กบัตอ่มระหวา่งจกัระมลูธาน 

(ราก) และ จกัระสวาธิษฐาน	(กระเบนเหน็บ) ทําหน้าที(กําจดัของเสีย สิ(งสกปรกและเคลื(อนที(
ในแนวลงลา่ง  ทา่โยคะที(เกี(ยวกบักระดกูเชิงกรานทั @งหมดจะให้ประโยชน์ตอ่วายนีุ @	

	
3) สมานะวายุ จะอยูบ่ริเวณช่องท้องและทําหน้าที(เกี(ยวกบัระบบทางเดินอาหาร และให้	

 
ปราณะแก่ตอ่มหมวกไต การเคลื(อนที(ของพลงังานจะหมนุวนรอบลําตวั ทา่อาสนะที(
เกี(ยวกบัการบิดหมนุลําตวัจะกระตุ้นสมานะ ทําให้ลดไขมนัในร่างกายและควบคมุ
เบาหวานได้ 

	
4) อุทานะวายุ	จะอยูที่(ลําคอมีหน้าที(สําหรับการกลืนอาหาร สร้างสมดลุให้ตอ่มไธรอยด์ ช่วยใน

การนอนหลงัและสามารถแยกจิตวิญญาณออกจากร่างกายเมื(อสิ @นชีวิต การเคลื(อนไหวจะเป็น
ในแนวขึ @น  การฝึกที(เกี(ยวกบัการหมนุจะให้ประโยชน์ตอ่พลงังานนี @ 	
	

5) วยานะวายุ คือพลงังานสํารองและรับผิดชอบระบบไหลเวียนเลือด  การเคลื(อนไหวจะเป็นใน
แนวแบบหมนุออก 		

	
	
5	ปราณะย่อย	
	
มี	5	ปราณะยอ่ย ที(รับผิดชอบตอ่การทํางานที(เฉพาะเจาะจงของร่างกาย	
	

1) นากา (การเรอ และ สะอกึ) 	
2) ครูมา (การกระพริบตา)	
3) ครีคารา (ความรู้สกึหิวและกระหาย) 	
4) นากเดวาฑตัตา (การหาวนอน) 	
5) ดานาอนัจายา (การยอ่ยสลายของร่างกายเมื(อตาย) 	

	
ความสัมพันธ์หรว่างจักระ ความรู้สึก และ การเคลื:อนไหวของปราณะ	
	



สว่นสําคญัที(สดุของร่างกายคือกระดกูสนัหลงั โดยเชื(อมสมองเข้ากบัทกุสว่นของร่างกายโดยผา่น 
7 จกัระหลกั ศนูย์รวมพลงังาน ที(ตั @งอยูใ่นแนวของกระดกูสนัหลงั  ศนูย์รวมพลงังานเหลา่นี @เชื(อม
เรากบัอวยัวะรับสมัผสั ในทางโยคะศาสตร์ จะมีอยูด้่วยกนั 7 ประสาทสมัผสั รวมทั @งอีก 5 อยา่ง 
คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ(น รับรส และการสมัผสั และจะมีประสาทรับเกี(ยวกบัการทรง
ตวัถกูควบคมุในห ูและทางอารมณ์ที(อยูที่(หวัใจ ประสาทเหลา่นี @จะเชื(อมตอ่เราภายในและโลก
ภายนอกเข้าด้วยกนั	
	
จกัระทั @ง 7	 นี @เป็นขั @นตอนของการพฒันาเปลี(ยนแปลง จกัระรากหรือมลูธาน เป็นจกัระที(อยูตํ่(าสดุ
ในมนษุย์แตเ่ป็นจกัระที(สงูที(สงูที(สดุในสตัว์ ศนูย์รวมพลงังานนั @นจะรับผิดชอบในทกุกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตของมนษุย์ ในฐานะเรามนษุย์ เราต้องเป็นมากกวา่แคก่ารดํารงชีวิตพื @นฐานและพยายาม
ไปถงึจดุที(สงูสดุของจกัระคือสหสัราระ เพื(อที(จะเป็นอนัหนึ(งอนัเดียวกบัสิ(งที(เหนือกวา่ จกัระนี @อยู่
กลางกระหมอ่ม ถือเป็นฐานพลงังานของสิ(งศกัดิaสทิธิa  จกัระอาชณา ที(คือตาที(สามที(เป็นจดุที(ปิงค
ลาและอิทะมาบรรจบกนั คือความสมดลุของการประสานกนัจากทั @งสองระบบสร้างความนิ(ง 
มั(นคงให้กบัร่างกายและจิตใจ พลงังานความแน่วแน่ จิตใจที(กระจ่างและมีสติที(เฉียบคมในร่างกาย
สามารถที(จะทําให้เกิดความสมดลุของการเคลื(อนที(ของพลงังานจากทั @งสองทาง  การเปิดอาขณา
ทําให้เกิดความมั(นคงในจิตใจและจดจ่ออยา่งใดอยา่งหนึ(งได้ เข้าถงึสมัผสัประสาทที( 6 และขยาย
ขอบเขตของการรับรู้สติ  การฝึกโยคะจนเข้าถงึระยะของการรับรู้นี @ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อยา่ง
มีความสขุ มีชีวิตยาวนานและสามารถรู้ผิดชอบได้	
	
จกัระแตล่ะที(แจกจ่ายพลงังานไปยงัตอ่มตา่ง ๆ อยา่งเฉพาะและสมัพนัธ์กบัอารมณ์นั @น ๆ ด้วยการ
เปิดและสร้างความสมดลุตอ่ศนูย์พลงังานนั @นจะแสดงให้เห็นลกัษณะในแงบ่วกในขณะที(ทางตรง
ข้ามจะแสดงออกมาในทางลบ	
	
โยคะคือเครื(องมือที(จะช่วยให้เรารู้ถงึจดุแข็งในตวัเอง เช่น ผู้ ที(พิการอาจไมมี่นาฑิครบทั @งสามแบบ 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ร่างกายก็สามารถที(จะปรับตวักบัเหตกุารณ์ได้ และโยคะสามารถทําให้นาฑิยอ่ย
ได้ทํางานเติมเตม็มาแทนช่องพลงังานที(ขาดหายไปได้อยา่งรวดเร็ว  สตีฟ ฮอว์คิง นกัทฤษฏีฟิสกิส์
ก้องโลกที(ทรมาณจากโรคเสื(อมที(หาได้ยากและสื(อสารได้โดยใช้กล้ามเนื @อแก้มของเขาเทา่นั @น เป็น
ผู้ ที(ให้แรงบนัดาลใจ และเป็นตวัอยา่งของการที(ร่างกายใช้การเคลื(อนไหวของปราณะในการชีวิต
อยา่งเตม็รูปแบบ 	
	
จิตใจคือแหลง่สะสมประสบการณ์ในอดีต ความทรงจํา และอารมณ์ทั @งหลายและความประทบัใจ
อื(น ๆ  ความคิดเหลา่นี @ทําให้จิตใจเราสบัสนเพื(อไมใ่ห้เราอยูก่บัปัจจบุนัที(โอกาสและความ
สร้างสรรค์นั @นตั @งอยู ่ โยคะองค์รวมควรถกูฝึกให้เป็นกิจวตัรประจําวนั เพื(อให้เราได้ใช้ชีวิตอยูก่บั
ปัจจบุนั นอกจากนั @นการฝึกอาสนะ ปราณายมะ และสมาธินั @นเป็นสิ(งจําเป็นที(จะทําจิตให้นิ(ง    
การฝึกจินตนาการถงึเปลวไฟที(กลางหวา่งคิ @วในระหวา่งที(ฝึกสมาธิเป็นการฝึกที(มีประสทิธิภาพมาก
เพื(อที(ทําให้เกิดความผอ่นคลายลกึ เปลวไฟหมายถงึจิตวิญญาณ การที(เราจดจ่ออยูก่บัจิต
วิญญาณเราแทนที(จะอยูก่บัสภาวะของจิต  ความสงบนิ(งก็เข้ามาแทนและความคิดทั @งหลายก็



เลือนลางไป จิตใจทําให้เกิดคลื(นสมองที(สามารถวดัขั @นสภาวะจิตใจที(หลากหลายได้ คลื(นเบต้า
หมายถงึภาวะที(จิตรู้  คลื(นอลัฟาหมายถงึการผอ่นคลายลกึ และคลื(นธีต้าหมายถงึการเข้าสูส่มาธิ  
เราสามารถทําให้คลื(นสมองจากเบต้าไปธีต้าได้โดยการทําสมาธิ ความกระจ่างชดัของจิตใจที(จะ
เกิดขึ @นขณะที(ทําสมาธินั @นคือเวลาที(ดีที(สดุที(จะทําการตดัสนิใจ โดยไมมี่ภาวะอารมณ์เข้ามารบกวน	
	
ความอยากที(จะเข้าสูภ่าวะรู้ตื(น บางทีก็มีการสอนที(บิดเบือนวา่การทําทา่ยืนด้วยศีรษะคือทางที(จะ
ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเพื(อที(จะให้ปราณะที(จกัระกลางกระหมอ่มนั @นทํางาน  ทา่นี @ในทางร่างกาย
อาจจะทําแล้วรู้สกึวา่ทําได้แตม่นัไมใ่ช่ทางลดัเพื(อที(จะไปสูก่ารเปลี(ยนแปลงใจจิตใจ เราจะต้องรู้จกั
เลือกฝึกและเข้าใจถงึจดุมุง่หมายของการฝึกเพื(อให้ได้ประโยชน์ เช่น การหายใจแบบสนุขัช่วยให้
เรารู้จกัตื(นตวัและทําให้มีความสนใจอยูก่บัปัจจบุนั คนที(เวียนศีรษะในขณะที(ทําทา่เดก็หมอบควร
จะยกศีรษะสงูขึ @นโดยวางไว้ที(กําปั @น	
	
เราสามารถเรียนที(จะควบคมุและสร้างความสมดลุในการเคลื(อนไหวของปราณะและสามารถ
รักษาตวัเองได้โดยการฝึกโยคะ 	
	
ในฐานะผู้ ฝึก เราได้รับประโยชน์จากการฝึกโยคะทั @งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ           
เมื(อ 2,000	กวา่ปีที(แล้วที(ปตญัชลีได้ถ่ายทอดปัญญาอนัลํ @าคา่คือมรรคแปดของโยคะ ที(อธิบายไว้
อยา่งเป็นขั @นตอนในการที(จะใช้ชีวิตอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ  มนัถงึเวลาที(เราจะตอบแทนโดยการ
แบง่ปันคณุคา่ของโยคะสูส่งัคมเพื(อจะให้ผู้คนได้เกิดความพฒันา มาร่วมปลกูฝังสิ(งที(ปตญัชลีได้ใว้
ตอ่คนอื(นเพื(อที(จะให้พวกเขาเหลา่นั @นได้เก็บเกี(ยวผลประโยชน์ตอ่ไป	


