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 เปนคำถามท่ีหาคำตอบชดัๆ ส้ันๆ คอนขางยาก  อกีทัง้
ดูไปก็อาจกินความไปทางดานศาสนดวย  เจมส ไทเลอร เคนท
(J.T.Kent) กลาววา “ไมอาสซึมเปนเหมือบบาปที่ติดตัวมนุษย
มาแตกำเนิด” ทำใหนึกไปวา  แลวศาสนาพุทธเลาจะมีแนวคิดที่
สอดคลองกับไมอาสซึมอยูหรือไม
 ผมไดพบบทความเก่ียวกับไมอาสซึมซึ่งอยูในหนังสือ
“Appearance  and  Circumstance”  ในอินเตอรเนต็  ทานอาจหา
ขอมูลฉบับเต็มเพิ่มเติมไดที่  http://www.vcch.org/excerpt.html
ขอมูลจากส่ือนี้ใหความเห็นเก่ียวกับไมอาสซึมไววา “ไมอาสซึม
มคีวามเกีย่วของกบักรรมในศาสนาพทุธ”    ผมไดอานและแปลตัดตอน
ออกมาเปนอยางไร  ลองอานกันดูครับ
 ความเขาใจเกีย่วกบัไมอาสซมึน้ันมหีลายหลากจากความ
เขาใจเกี่ยวกับไมอาสซึมท่ีไมเหมือนกันนี้เอง ท่ีพาเราไปสูการ
ประยุกตใชเพื่อการรักษาที่แตกตางกัน  เราอาจคิดวาความเช่ือของ
เคนทก็เหมือนกับที่ฮาหเนอรมานนเชื่อ  แตแทที่จริงแลวทั้งสองคน
มีมุมมองที่แตกตางกัน
 อาจกลาวโดยสรปุไดวา  ฮาหเนอรมานนมองวาไมอาสซมึ
เกิดจากคนไดรับโรคติดเชื้อ  รวมกับการดูแลทางการแพทยที่ผิดวิธี
(หมายถึงการรักษาแบบแพทยเมื่อ 200 ปกอน  เชนการกรีดเลือด
เสียทิ้งการใหยาทำใหอาเจียนหรือถายออกเปนปริมาณมากๆ เพื่อ
ขับพิษการใชปรอททาแผล ฯลฯ) ทำใหอาการจากโรคเฉพาะท่ี
(local illness) กลายเปนโรคทั้งระบบ (systemic illness) 
หลงัจากนัน้โรคจะแทรกซมึเขาไปสูทกุอณขูองรางกายแลวฝงตดิอยู
อยางน้ัน ซึง่โรคดังกลาวจะถายทอดจากรุนพอรุนแมไปสูรุนลกูและ
รุนตอๆ ไปได
 นอกจากโรคติดเช้ือเชน  ซิฟลสิ  โรคเร้ือนแลว  ในสมัยของ
ฮาหเนอรมานนเกอืบทกุคนในยคุน้ันมกัจะเปนโรคหดิ  (โรคหดิทำให
เกิดอาการคันเรยีกเปนโรค  the  itch  หรือ  psora)  โรคหิดนีต้ดิตอกนัได 
ดังนั้นคนเกือบทุกคนจึงนาที่จะมีซอราไมอาสซึม (psora  miasm)
ฝงติดอยูในตัวดวย
 ฮาหเนอรมานนเชือ่วา  ถามีโรคเร้ือรงัหรือไมอาสซึมสองชนิด
ซึ่งมีความรุนแรงพอกันมาอยูรวมกันในรางคนคนเดียว ในเวลา
เดียวกันอาจเกิดผลไดสองอยาง กลาวคือ ไมอาสซึมท้ังสองชนิด

อยูรวมกนัในรางคนคนเดยีวกนัโดยทีแ่ตละไมอาสซมึเลอืกอยูคนละ
ระบบของรางกาย แลวแตวาไมอาสซึมไหนจะชอบอยูที่ไหนหรือ
ไมอาสซึมท้ังสองชนิดผสมกัน  กลายเปนโรคท่ีซับซอนมากข้ึน  
(complex  disease)
 ขณะที่แนวคิดเร่ืองไมอาสซึมของเคนทกลับเปนอีกแบบ
หนึ่งซึ่งไมไดเหมือนกบัฮาหเนอรมานนทั้งหมด แมวาเคนทดูจะเปน
คนท่ีเขมขวดกับกฎและหลักของฮาหเนอรมานนก็ตามเคนทเช่ือวา
ซอราไมอาสซมึ  เปนตนเหตขุองปญหาและความเจบ็ปวยตางๆ  ของ
มนุษยชาติ ซอราไมอาสซึมฝงอยูในรางของมนุษยเกือบทุกคน  
โดยท่ีซอราไมอาสซึมสามารถแสดงอาการออกมาไดมากมาย
หลายอยางจนบางครัง้เราอาจคดิวา  เปนโรคทีแ่ตกตางกนัซึง่แททีจ่ริง
แลวกลับเปนผลมาจากซอราตัวเดียวกันนี้เอง  ซอราไมอาสซึม
สามารถสงตอจากรุนสูรุน รุนพอแมสูรุนลูก รุนลูกสูรุนหลาน แลว
สงตอๆ  กนัโดยทีต่นตอของซอรา  น้ันมาจากการทำความผดิในมนษุย
รุนแรก น่ันก็คือ spritual sickness เคนทเชื่อวาขอบเขตของ
ไมอาสซึมนั้นไปไกลกวาเรื่องทางการแพทยเขาคิดวาตนเหตุของ
ไมอาสซมึมาจากปญหาของ  “จิตวญิญาณ”  หรือ“ปญญา”  ไมใชมา
จากโรคติดเชื้อ เคนทมองวาตนเหตุที่แทจริงของไมอาสซึม (โดย
เฉพาะซอรา)  กค็อืความชัว่รายหรอืบาปทีอ่ยูในตัวเราทกุคน  ดงันัน้
สถานะทางจิตใจและทางกายของมนุษยจะมีความออนไหวไวตอ
การเปนโรคไดก็เปนผลมาจากการคิดในทางชั่วจากการคิดท่ีผิด
สงผลใหชวีติตองเผชิญกบัความผดิพลาดเนือ่งจากความคดิดงักลาว
นั้น กระบวนการเกิดโรคที่เริ่มตนจากจิตจากความคิดอยางนี้คือ
ซอราขณะทีซ่ฟิลสิ (syphilis) และไซโคซสิ (sycosis)  เริม่ตนจากการ
กระทำทางกายกอน  อาการแสดงทางกายทุกอยางของซอราท่ีเรา
เห็นไดคือผลที่ตามมาของความคิดที่ไมถูกตอง ซ่ึงเคนทเรียกวา
“บาป”
 เราเองตกเปนทาสของความคิดเชงิลบ  ทาสของความกลัว
ทาสของความรูสกึไมปลอดภัย  ท่ีไมอาสซึมควบคุมเราอยู  ทำใหเรา
ไมมีอิสระที่จะเปนคนอยางที่เราตองการจะเปนได  ไมวาจะเปน
 “เราคงไมเกงพอท่ีจะทำอยางนัน้หรอก”    “ฉันไมแย”   “ฉันไมเขาใจ”    ฯลฯ
 สำหรับผู เ ขียนแลวไมอาสซึมคือ ความผิดปกติของ
จิตวิญญาณที่ไมไดเปนโรคติดตอ ความผิดปกติของจิตวิญญาณ
หรือปญญาน้ีมีในตัวมนุษยทุกคนโดยอาจแสดงออกมาได
หลายรูปแบบแตก็สามารถรวมไดเปน miasmatic themes  
ซึ่งมีความเหมือนกันในแงความกลัว  ความโกรธแคนและการ
ยับยั้ง (inhibition)      
  ทัง้นีไ้มอาสซึมในมมุมองของโฮมีโอพาธยีอาจเทยีบไดกบั
อตัตาในศาสนาพทุธ  (Buddhism’s  ego)  และความชัว่รายในศาสนา
คริสต  (Christianity’s  devil) โดยท่ีไมอาสซึมเปนความผิดปกติ
ที่มีมาตั้งแตที่เราเกิด  ไมอาสซึมมีอิทธิพลตอคนที่เราคิดวาเราเปน 
สิ่งท่ีเราคิดวาอยากจะทำ และมีผลตอคนท่ีเราคิดวาเก่ียวของดวย
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ไมอาสซึมเปนผลรวมของความกลัว  ทั้งที่เราควรจะกลัวและที่
เราไมควรจะกลวั  (fear  and  phobia)   ไมอาสซมึไมเคยมสีวนทำให
เกดิสิง่ทีเ่ปนเชงิบวกในชีวติของเรา  มันเปนตวัหามเรา  ทำใหเราเกดิ
ความสงสัยในการท่ีจะทำสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเราเอง
 ทุกๆคนและทุกๆสิ่งยอมมีพลังงานเปนบอเกิด เมื่อ
พลังงานควบแนนเขาเรื่อยๆ ก็จะเกิดเปนมวลสาร  พลังงานและ
ทิศทางนั้นเกิดขึ้นกอน  จากนั้นความคิดจึงเกิดขึ้นและไหลไปตาม
กระแสที่พลังงานนั้นนำพาไป  รางกายก็พัฒนาไปตามแนวทางที่
พลังงานไดกรุยทางเอาไวใหกอน
 เม่ือเราทำงานเปนนักบำบัด เราไดขอมูลสวนบุคคลและ
ขอมลูลบัทีค่นไขไมอยากจะบอกใคร  (และอาจอยากจะเก็บความลับ
นั้นใหตายไปกับเขาดวย)  ขอมูลเหลานี้จะทำใหเราเห็นภาพของ
เหตุการณตางๆที่เกิดซ้ำไปซ้ำมาในชีวิตของคนไข  บางคนมีเร่ือง
เศรา บางคนมีเรื่องความรัก บางคนเปนเรื่องเก่ียวกับความรุนแรง
ทกุคนมพีลงังานทีจ่ะดงึดดูสิง่ทีม่พีลงังานเหมอืนกบัตนใหเขามาใน
ชวีติและพลังงานน้ีกท็ำใหเกดิสิง่ทีค่นคนน้ันคดิ เกิดเหตุการณทีผ่าน
มารอบๆ ตัว รวมทัง้โรคท่ีเกดิข้ึนกบัเขา  หลงัจากทีน่กับำบัดไดใหยา
ที่เหมาะสม  เหตุการณในชีวิตของคนๆ น้ันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
คนท่ีตกงานจะไดงานความสัมพนัธทีแ่ยๆ   จะจบลงและสัมพนัธภาพ
ที่ดีงามก็จะกอเกิดลักษณะแบบแผนของไมอาสซึมสามารถท่ีจะ
เปลีย่นไดแตตองทำใหเกดิการเปล่ียนแปลงท้ังวถิชีวีติ  และแนวคิด
ของคนคนนัน้  ซึง่วธิทีีง่ายท่ีสดุก็คอืการหายาโฮมโีอพาธียทีเ่หมาะสม
กับคนคนนั้นเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรก็ดีเราไม
สามารถขามขีดจำกัดของพันธุกรรมไปได
 วิธทีีด่ทีีส่ดุในการรับรูถงึพลังงานของคนไขคอืการฟงลำดับ
เหตุการณสิ่งตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตของเขา สิ่งที่ เขารูสึก
เกี่ยวกับตนเอง  สังเกตถึงลักษณะคำท่ีคนไขเลือกใชลักษณะของ
คนที่เขาชอบลักษณะงานท่ีเขาทำ  งานอดิเรกท่ีเขาชอบ  ฟงสิ่งที่แย
ทีส่ดุในชีวติทีเ่กดิขึน้กบัเขา  และรวมถึงเหตกุารณ  ตาง ๆ  ทีท่ำใหเขา
มีชีวิตที่เปลี่ยนไปสิ่งตางๆ เหลานี้จะทำใหเรารับรูถึง “áººá¼¹”
ซึ่งก็คือไมอาสซึมนั่นเอง... แบบแผนท่ีมองเห็นไดและสามารถ
รักษาได  
 ยาโฮมีโอพาธียทำใหคนไขเกิดปญญาไดไวข้ึนเม่ือเกิด
ปญหาและเม่ือปญญาเกดิเปนผลใหไมประพฤตใิหเกดิปญหาอยาง
เดิมซ้ำแลวซ้ำอีกอยูร่ำไป เมื่อมาถึงจุดนี้หากถามวาไมอาสซึม
กบักรรมตางกนัอยางไรคำตอบส้ันๆ  กค็อื  มนัไมตางกนัเลยไมอาสซมึ
เปนเพียงคำท่ีใชเรียก กรรม ในภาษาทางการแพทยโฮมีโอพาธีย 
เทานั้น
 กรรมและไมอาสซึมจะเปนสิ่งเดียวกันไดเมื่อเราคำนึงถึง
กฎแหงความคลาย  (law  of  similars)  กรรมและไมอาสซึมทำให
เราเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยางมีเหตุเปนปจจัย กรรมหมายถึงเม่ือเรา
ขวางอะไรออกไปเราก็จะไดสิ่งน้ันกลับมา (ไมไดหมายถึงการ
แกแคน)  เราจึงเปนผูกำหนดชีวิตของเราเอง  ศาสนาพุทธเรียกสิ่งนี้
วา  กรรม  วิทยาศาสตรเรียกสิ่งนี้วาเหตุและผล  ขณะที่โฮมีโอพาธีย
เรียกสิ่งนี้วา  law  of  similars
 แมวาหลักของโฮมีโอพาธียจะมี minimum dose,
infi nitesimal  dose,  totality  of  symptoms,  Hering’s  law  of   cure
เปนตน แตทุกอยางก็รวมอยูใน law of similars เพราะถาไมมี
law of similars ก็ไมมีโฮมีโอพาธีย  หากเราจะมองแควาสิ่งที่ทำให

เกิดอาการเจ็บปวยสามารถท่ีจะรักษา
การเจ็บปวยนั้นไดก็อาจจะเปนการ
มอง law of similars ท่ีแคบเกินไป
สิ่ งที่คลายกันไม เพียงจะรักษาส่ิงที่
คลายกันไดเทานั้น  ส่ิงท่ีคลายกันยัง
ดึงดูดสิ่งที่คลายกันใหเขามาหากันดวย
ทำไมนะหรือ...ก็เพราะส่ิงที่คลายกัน
รักษาใหหายไดนั่นอยางไร
 หากเราไมรูวาสิง่ใดเปนปญหาเราก็ไมสามารถท่ีจะแกไขได
วิธีที่เราจะกาวขามปญหาไปไดก็คือเราจะตองรูวาอะไรคือปญหา
และเผชิญกับปญหาโดยไมเพิกเฉยปญหานั้นจึงวนเวียนมาหาเรา
เพื่อรอใหเรากาวขามไป ปญหาสำหรับคนคนน้ัน ก็จะมีลักษณะ
เหมือนไมอาสซึมของเขาน่ันเอง
 ทุกคนมีพลังงานไมอาสซึมเปนของตนเอง พลังงานนี้จะ
ปกคลุมและกำหนดลักษณะบุคลิกของคนคนนั้น ทุกคนตั้งแตเริ่ม
ปฏิสนธิก็จะไดรับขอมูลจำนวนมากติดตัวมาดวย ความนาจะเปน
ทีว่าเราจะเปนอยางไรในอนาคตมีอยูในตัวเราแลวตัง้แตกอนทีเ่ราจะ
ออกมาหายใจเฮือกแรก
 คนชราท่ีเราจะเปนกถ็กูบรรจุอยูตัง้แตเราเปนเอมบริโอแลว
คงจะไมถกูตองนักถาเด็กที่นารักมีความสุข  เม่ือเวลาผานไปกลาย
เปนคนชราทีม่แีตความเศราทกุขระทมแลวเราจะบอกวา  เปนเพราะ
ประสบการณทีผ่านมาในชวีติเขาเพยีงอยางเดยีวนัน่เองท่ีทำใหเปน
เชนนั้นโดยท่ีไมคิดวาเขามีแนวโนมที่ไดรับมาต้ังแตเกิดวาจะเปน
คนทกุขงาย สขุยาก ไมอาสซมึไมไดเปนตวักำหนดชะตาชวีติของเรา
แตเปนตัวกำหนดสัณชาติญาณในการตอบสนองของเราตอความ
ทุกข ยกตัวอยางเชน ซิฟลิสไมอาสซึมมักมีความรุนแรง น่ันไมได
หมายความวาคนท่ีมซีฟิลสิไมอาสซึมเปนคนรุนแรง  แตความรุนแรง
มักจะตามติดคนกลุมนี้อยูบอยๆ อีกตัวอยาง เชนสมมติวามีคนเดิน
มาพรอมกันสองคน คนหนึ่งมีซอราไมอาสซึมอีกคนหนึ่งมีซิฟลิส
ไมอาสซมึ  ใกลๆ  กนันัน้มโีจรดกัรอปลนอยู  คนทีเ่ปนซฟิลสิไมอาสซมึ
มักจะเปนเปาหมาย  (ความนาจะเปนมีมากกวา)  เพราะการจ้ีหรือ
ปลนมีลักษณะท่ีเปนความรุนแรง คนท่ีมีซิฟลิสไมอาสซึมซึ่งเปน
violent  theme จึงมีโอกาสจะถูกปลนมากกวา
 เราไมสามารถทีจ่ะหนหีรอืลบ  miasmatic  theme  ของเรา
ไปได หากเราใชซิฟลิสไมอาสซึมเปนตัวอยางตอ คนไขคนน้ีก็จะไม
สามาถตดัสนิใจยายออกจากชมุชนทีม่กัมคีวามรุนแรงไดเพือ่หนีไป
จากไมอาสซึมของเขาได
 คนจะเลือกคำพูด ลักษณะเร่ืองท่ีฝน การรับรส ลักษณะ
สหีนา  โครงสรางหนาตา  งานอดเิรก  สิง่ทีส่นใจ  ดนตรทีีช่อบลกัษณะ
ทางเพศท่ีชอบ ความทะเยอทะยาน เปาหมายในชีวิต ตามแบบ
ลักษณะที่รวมกันของไมอาสซึม
 ตามแนวคิดของเคนท ไมอาสซึมมีมานานกอนการเกิด
พยาธิสภาพของรางกาย  ไมอาสซึมเปนเหตุใหคนโนมเอียงไปสู
ความเจ็บปวยในรูปแบบหนึ่งๆ  ดังนั้นไมอาสซึมจึงเปนแนวโนมที่
เรามีมาแตกำเนิดซึ่งพรอมที่จะพัฒนาไปสูการเปนโรคในอนาคต
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รากไ็มสามารถท่ีจะแกไขได
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