
โหราศาสตร์ภารตะ  

โยค  หรือ  โชค   

โดย  เสรษฐวทิย ์ชีรวินิจ 

 ผูศึ้กษาวชิาโหราศาสตร์ไม่วา่สาขาไหนก็ตาม   คงจะตอ้งเคยผา่นตาค าวา่  “โยค” มาบา้งไม่มากก็

นอ้ย   อยา่งเช่น  ค  าวา่  โยคหนา้  หรือ  โยคหลงั   โยคสามช่อง  โยคหา้ช่อง  เหล่าน้ีเป็นตน้   

 ในวชิาโหราศาสตร์ภารตะ ก็มีพูดถึงเร่ือง “โยค” เหมือนกนั  เพียงแต่ในความหมายท่ีแตกต่างไป

จาก “โยค” ในความหมายของโหราศาสตร์ไทย   ดงัท่ีผมไดเ้ขียนไวใ้นบล็อก “โหราศาสตร์ภารตะ(ฉบบั

สบายๆ)สไตล ์เสรษฐวทิย ์  

 ในบทความดงักล่าวไดพู้ดถึงโยคต่างๆ  อาทิเช่น    ปัญจมหาบุรุษโยค (PANCH MAHAPURUSHA 

YOGA)  คชเกสรีโยค(GAJA KERARI YOGA)  สาสะโยค (SHASA YOGA) รุจกโยค  (RUCHAKA 

YOGA) ภทัรโยค(BHADRA YOGA)    เหล่าน้ีเป็นตน้     

“โยค” เหล่าน้ีถือเป็นหวัใจส าคญัของวชิาโหราศาสตร์ภารตะ    

 เพื่อความเขา้ใจในเร่ือง “โยค” กวา้งขวางยิง่ข้ึน    ผมจึงขอน าเอารายละเอียดของเร่ือง “โยค”มาเล่าสู่

กนัฟังครับ   

 ค าวา่ “โยค” ในภาษาไทยนั้น  มีท่ีมาจากภาษาสันสกฤตท่ีเขียนดงัน้ี   योग   ออกเสียงวา่   “โยกา”  

เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่  YOGA   

 ท่านผูอ่้านคงจะมีค าถามแลว้วา่   เป็นค าๆเดียวกบัค าวา่ “โยคะ”  ท่ีเป็นวชิาการฝึกฝนทางร่างกาย

ของอินเดียโบราณใช่หรือไม่   

ค าตอบก็คือ  ถูกตอ้งครับ  

 

(ท่าสุริยะนมสัการ  เป็นท่าแรกของการเร่ิมฝึกโยคะ)  

http://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97


 

(การผสมผสานการยดืของกลา้มเน้ือ  กระดูก  และ การหายใจอยา่งถูกตอ้ง  เป็นหวัใจส าคญัของการฝึก

โยคะ)  

 

(ผูท่ี้ฝึกฝนมาอยา่งดี  จึงสามารถท าท่าน้ีได)้  

ศาสตร์ดงักล่าว  เป็นการฝึกฝนร่างกายในหลายๆมิติผสมผสานกนั   ไม่วา่จะเป็น ทางดา้นกลา้มเน้ือ  

กระดูก  และ  การหายใจ    ผูฝึ้กฝนในศาสตร์ “โยคะ” น้ีเรียกวา่  “โยคี”     



 แต่ความหมายของค าวา่  YOGA  มิไดจ้  ากดัอยูเ่พียงเท่าน้ี     

“โยคะ” มิไดห้มายถึงเฉพาะการฝึกฝนทางร่างกาย(PHYSICAL) เท่านั้น   หากแต่ยงัหมายถึงการ

ฝึกฝนทางจิตใจ(MENTAL)  และ  การฝึกฝนทางดา้นจิตวิญญาณ(SPIRITUAL)ดว้ย   

 ผมเคยไปท่ีวดั เฮราม กฤษณะ ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของศาสนาฮินดู  ท่ีเมืองมุมไบ  หรือ  บอมเบยใ์น

อดีต   ไดพ้บกบัผูป้ฎิบติัท่ีวดัดงักล่าว   ท่านไดเ้ล่าถึงกิจวตัรประจ าวนัของเขาใหพ้วกเราฟัง   

 ท่านบอกวา่   จะต่ืนแต่เชา้ก่อนพระอาทิตยข้ึ์น  หลงัจากท ากิจวตัรเสร็จแลว้   ก็จะ “ปฎิบติัโยคะ”  

เขาใชค้  าในภาษาองักฤษวา่   PRACTICE YOGA   

 

(ดูเหมือนง่าย   แต่ไม่ง่าย)  

 

(แมก้ระทัง่ผูสู้งอายกุ็ยงัสามารถฝึกโยคะไดอ้ยา่งท่ีเห็น)  



 เราก็คุยกนัไปเร่ือยๆ  โดยท่ีผมเขา้ใจวา่   เขาต่ืนแต่เชา้เพื่อฝึกโยคะประเภทดดัตวั  ตามแบบท่ีเรา

เขา้ใจกนั  เพราะท่ีน่ีเป็นประเทศอินเดีย ตน้ต ารับของวชิาโยคะ      

แต่เขาบอกวา่   ไม่ใช่    โยคะท่ีเขาต่ืนแต่เชา้มามาปฎิบติัก็คือ  การนัง่สมาธิ   

 

(การฝึกโยคะ ในอีกความหมายหน่ึง)  

 และอีกคร้ังหน่ึง   เม่ือพบกบัไกดสุ์ภาพสตรีสูงอายท่ีุเมืองมุมไบ   เธอเล่าใหฟั้งวา่   เธอก็ต่ืนตั้งแต่

เชา้ประมาณตี 4 คร่ึงเหมือนกนั    หลงัจากเสร็จกิจธุระตอนเชา้แลว้   เธอก็จะ “ปฎิบติัโยคะ”  ซ่ึงก็ใชค้  าใน

ภาษาองักฤษค าเดียวกนัวา่  PRACTICE YOGA  

 ผมรู้สึกแปลใจ   เพราะเห็นรูปร่างของเธอก็อว้นๆ  ไม่น่าจะเล่นโยคะได ้   จึงซกัไซไ้ล่เรียงเก่ียวกบั 

“โยคะ” ในความหมายท่ีเธอพูดถึง  สักครู่หน่ึงถึงไดรู้้วา่   เธอไม่ไดฝึ้กฝนโยคะทางร่างกาย   หากแต่ฝึกฝน

ทางดา้นจิตวญิญาณ  

 แลว้อะไรคือ โยคะทางจิตวญิญาณ(SPIRITUAL)   ?  

 ความหมายของมนัก็คือ  การนัง่ท าสมาธินัน่เอง   



 

(พระมหาเทพศิวะ  ในท่านัง่ขดัสมาธิและปฎิบติัสมาธิ)  

 เม่ือเห็นวา่ผมยงัสงสัย   เธอก็บรรยายเพิ่มเติมวา่   การปฎิบติัโยคะของเธอก็คือ  การท าสมาธิเพื่อเปิด

สมอง และ ใจ ใหรั้บเอาคล่ืนแห่งความดี หรือ กระแสแห่งความดี ในจกัรวาลเขา้มาในสมอง และ  จิตใจ    

 เธอยงับอกอีกวา่   ท่ีตอ้งต่ืนข้ึนมาท าสมาธิตั้งแต่เชา้มืดก็เพราะวา่   ตอนนั้นในบรรยากาศยงัไม่มี

คล่ืนแห่งความชัว่ร้ายล่องลอยอยู ่   คล่ืนแห่งความชัว่ร้ายก็อาทิเช่น   ค  าพูดด่าทอสาปแช่งกนัของผูค้น   

ค  าพูดติฉินนินทากนั   หรือแมก้ระทัง่   ความคิดท่ีชัว่ร้าย หรือ ความคิดในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง   

 เพราะขณะนั้น   คนส่วนใหญ่ยงัไม่ต่ืนข้ึนมาสร้างมลภาวะท่ีเป็นพิษในบรรยากาศ  

 จะเห็นวา่  ตอนเชา้มืด  นอกจากอากาศจะบริสุทธ์ิเหมาะแก่การหายใจแลว้  ในทุกอณูแห่ง

บรรยากาศ ก็ยงั พิสุทธ์ิ เหมาะแก่การเสพเขา้ไปในหวัใจ และ จิตวญิญาณดว้ย     

 เม่ือดูความหมายจากรากศพัทใ์นภาษาสันสกฤต  ก็จะเห็นวา่   โยคะ(YOGA) มีหลายความหมาย

ดว้ยกนัคือ  การสนตะพาย (TO YOKE) เหมือนการใส่แอกเขา้ไปท่ีหลงัววั   

 และยงัแปลวา่  การเพง่สมาธิ หรือ  การท าสมาธิ หรือ  ท าจิตใจใหมี้สมาธิ (TO CONCENTRATE)  

 นอกจากน้ี   “โยคะ”  ยงัมีอีกความหมายหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง วา่  การรวมกนั 

หรือ ผสมผสานกนักบัจิตวิญาณาณแห่งสวรรค”์ (UNION WITH THE DEVINE)   

 หรือ  พูดใหเ้ห็นภาพง่ายๆก็คือ โยคะ แปลวา่   การผนวกรวมกนั(TO ADD)  การเช่ือมโยงกนั(TO 

JOIN)   การผนึกก าลงัรวมกนั(TO UNITE)   การน ามาเช่ือมกนั(TO ATTACH)  



 หรือจะแปล ค าวา่ “โยคะ”  วา่   ผนวกรวมกนั หรือ  ผสมผสานกนั (COMBINE)  ก็ได ้

 สรุปก็คือ   “โยคะ”  หมายถึง   การเช่ือมโยง  การผสมผสาน  หรือ การรวมกนั 

 ซ่ึงก็จะตรงกบัความหมายของค าวา่ “โยค”  ในวชิาโหราศาสตร์ภารตะ   เพราะ หมายถึงการเอาดาว

อยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 ดวง มาเช่ือมโยง  หรือ  ผสมผสาน  หรือ  มีปฎิกิริยากนัในรูปแบบท่ีก าหนด   

เม่ือค าวา่ “โยคะ” ในภาษาสันสกฤต ตกมาถึงประเทศไทย   ไดมี้การแตกรายละเอียดของ

ความหมายใหแ้ยกแยะลงไปอีกชั้นหน่ึง   โดยท่ีค าวา่  “โยคะ” จะเนน้ถึง  การฝึกฝนทางร่างกายเป็นหลกั    

แต่มกัจะไม่ค่อยหมายถึง  การฝึกฝนทางจิตใจ  หรือ  ทางจิตวิญญาณ   

เม่ือค าวา่ “โยคะ”  ถูกน ามาใชใ้นวชิาโหราศาสตร์ไทย    เขาจะไม่เรียกวา่  “โยคะ” ตามรากศพัทท่ี์

แทจ้ริง   หากแต่จะเรียกสั้นๆวา่   “โยค”   

ซ่ึงตรงกบัความหมายของ  “โยค” ต่างๆท่ีผมไดพู้ดถึงไปแลว้   ซ่ึงเป็น “โยค” ท่ีมีทั้งใหคุ้ณและให้

โทษแก่ดวงชะตา   

อนัท่ีจริง   ยงัมีโยค ในวิชาโหราศาสตร์ภารตะอีกมากมาย    มากกวา่ท่ีผมเขียนไปในบล็อก 

“โหราศาสตร์ภารตะ(ฉบบัสบายๆ) สไตล ์เสรษฐวทิย”์   ยกตวัอยา่งเช่น  อรรคโยค  และ ราศีโยค  เป็นตน้   

แต่ผมจะไม่น ามาพูดถึงในท่ีน้ี    

กลบัมาพูดถึง “โยค” ในวชิาโหราศาสตร์ไทย   ท่ีดูเหมือนจะมีเพียงแค่  โยคหนา้ และ โยคหลงั  ซ่ึง

แตกต่างไปจากวชิาโหราศาสตร์ภารตะ  ในดา้นรายละเอียดของดา้นวชิาการ  ผมจะไม่ขอออกความเห็นวา่  

ศาสตร์ไหนดีกวา่กนั    

แต่มนัข้ึนอยูก่บั จริตของผูเ้รียนมากกวา่ วา่   ชอบ และ ไปกนัไดก้บัโหราศาสตร์ภารตะ  หรือ 

โหราศาสตร์ไทย  ต่างหาก 

เพราะทั้งสองศาสตร์   หากผูศึ้กษามีความเขา้ใจในหลกัวชิาท่ีเรียนอยา่งลึกซ้ึง   และมีวธีิการท่ี

ผกูดวงชะตาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ก็ยอ่มพยากรณ์ไดถู้กตอ้งเช่นกนั   

เน่ืองจาก “โยค” ต่างๆเหล่าน้ีท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดู หรือ โหราศาสตร์ภารตะ  และ

ถูกถ่ายทอดมาใชต่้อในโหราศาสตร์ไทย   ซ่ึงเป็นตวัก าหนดใหเ้กิด “โชคดี”  หรือ  “โชคร้าย”ได ้   

ค าวา่ “โยค” จึงถูกแผลงกลายมาเป็นค าวา่  “โชค”   



“โชคดี” หรือ “โชคร้าย” จึงมีท่ีมาจากค าวา่  “โยคดี” หรือ “โยคร้าย” ในวชิาโหราศาสตร์ภารตะ

นัน่เอง         

 


