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จุลสารโฮมีโอพาธียแหงประเทศไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2552
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คำถามทีห่ าคำตอบชัดๆ สัน้ ๆ คอนขางยาก อีกทัง้
ดูไปก็อาจกินความไปทางดานศาสนดวย เจมส ไทเลอร เคนท
(J.T.Kent) กลาววา “ไมอาสซึมเปนเหมือบบาปที่ติดตัวมนุษย
มาแตกำเนิด” ทำใหนึกไปวา แลวศาสนาพุทธเลาจะมีแนวคิดที่
สอดคลองกับไมอาสซึมอยูหรือไม
ผมได พ บบทความเกี่ ย วกั บ ไมอาสซึ ม ซึ่ ง อยู ใ นหนั ง สื อ
“Appearance and Circumstance” ในอินเตอรเน็ต ทานอาจหา
ขอมูลฉบับเต็มเพิ่มเติมไดที่ http://www.vcch.org/excerpt.html
ขอมูลจากสื่อนี้ใหความเห็นเกี่ยวกับไมอาสซึมไววา “ไมอาสซึม
มีความเกีย่ วของกับกรรมในศาสนาพุทธ” ผมไดอา นและแปลตัดตอน
ออกมาเปนอยางไร ลองอานกันดูครับ
ความเขาใจเกีย่ วกับไมอาสซึมนัน้ มีหลายหลากจากความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ ไมอาสซึ ม ที่ ไ ม เ หมื อ นกั น นี้ เ อง ที่ พ าเราไปสู ก าร
ประยุกตใชเพื่อการรักษาที่แตกตางกัน เราอาจคิดวาความเชื่อของ
เคนทก็เหมือนกับที่ฮาหเนอรมานนเชื่อ แตแทที่จริงแลวทั้งสองคน
มีมุมมองที่แตกตางกัน
อาจกลาวโดยสรุปไดวา ฮาหเนอรมานนมองวาไมอาสซึม
เกิดจากคนไดรับโรคติดเชื้อ รวมกับการดูแลทางการแพทยที่ผิดวิธี
(หมายถึงการรักษาแบบแพทยเมื่อ 200 ปกอน เชนการกรีดเลือด
เสียทิ้งการใหยาทำใหอาเจียนหรือถายออกเปนปริมาณมากๆ เพื่อ
ขับพิษการใชปรอททาแผล ฯลฯ) ทำใหอาการจากโรคเฉพาะที่
(local illness) กลายเป น โรคทั้ ง ระบบ (systemic illness)
หลังจากนัน้ โรคจะแทรกซึมเขาไปสูท กุ อณูของรางกายแลวฝงติดอยู
อยางนัน้ ซึง่ โรคดังกลาวจะถายทอดจากรุน พอรุน แมไปสูร นุ ลูกและ
รุนตอๆ ไปได
นอกจากโรคติดเชือ้ เชน ซิฟล สิ โรคเรือ้ นแลว ในสมัยของ
ฮาหเนอรมานนเกือบทุกคนในยุคนัน้ มักจะเปนโรคหิด (โรคหิดทำให
เกิดอาการคันเรียกเปนโรค the itch หรือ psora) โรคหิดนีต้ ดิ ตอกันได
ดังนั้นคนเกือบทุกคนจึงนาที่จะมีซอราไมอาสซึม (psora miasm)
ฝงติดอยูในตัวดวย
ฮาหเนอรมานนเชือ่ วา ถามีโรคเรือ้ รังหรือไมอาสซึมสองชนิด
ซึ่งมีความรุนแรงพอกันมาอยูรวมกันในรางคนคนเดียว ในเวลา
เดียวกันอาจเกิดผลไดสองอยาง กลาวคือ ไมอาสซึมทั้งสองชนิด
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อยูร ว มกันในรางคนคนเดียวกันโดยทีแ่ ตละไมอาสซึมเลือกอยูค นละ
ระบบของรางกาย แลวแตวาไมอาสซึมไหนจะชอบอยูที่ไหนหรือ
ไมอาสซึมทั้งสองชนิดผสมกัน กลายเปนโรคที่ซับซอนมากขึ้น
(complex disease)
ขณะที่แนวคิดเรื่องไมอาสซึมของเคนทกลับเปนอีกแบบ
หนึ่งซึ่งไมไดเหมือนกับฮาหเนอรมานนทั้งหมด แมวาเคนทดูจะเปน
คนที่เขมขวดกับกฎและหลักของฮาหเนอรมานนก็ตามเคนทเชื่อวา
ซอราไมอาสซึม เปนตนเหตุของปญหาและความเจ็บปวยตางๆ ของ
มนุษยชาติ ซอราไมอาสซึมฝงอยูในรางของมนุษยเกือบทุกคน
โดยที่ ซ อร า ไมอาสซึ ม สามารถแสดงอาการออกมาได ม ากมาย
หลายอยางจนบางครัง้ เราอาจคิดวา เปนโรคทีแ่ ตกตางกันซึง่ แททจี่ ริง
แลวกลับเปนผลมาจากซอราตัวเดียวกันนี้เอง ซอราไมอาสซึม
สามารถสงตอจากรุนสูรุน รุนพอแมสูรุนลูก รุนลูกสูรุนหลาน แลว
สงตอๆ กันโดยทีต่ น ตอของซอรา นัน้ มาจากการทำความผิดในมนุษย
รุ น แรก นั่ น ก็ คื อ spritual sickness เคนท เ ชื่ อ ว า ขอบเขตของ
ไมอาสซึมนั้นไปไกลกวาเรื่องทางการแพทยเขาคิดวาตนเหตุของ
ไมอาสซึมมาจากปญหาของ “จิตวิญญาณ” หรือ“ปญญา” ไมใชมา
จากโรคติดเชื้อ เคนทมองวาตนเหตุที่แทจริงของไมอาสซึม (โดย
เฉพาะซอรา) ก็คอื ความชัว่ รายหรือบาปทีอ่ ยูใ นตัวเราทุกคน ดังนัน้
สถานะทางจิตใจและทางกายของมนุษยจะมีความออนไหวไวตอ
การเปนโรคไดก็เปนผลมาจากการคิดในทางชั่วจากการคิดที่ผิด
สงผลใหชวี ติ ตองเผชิญกับความผิดพลาดเนือ่ งจากความคิดดังกลาว
นั้น กระบวนการเกิดโรคที่เริ่มตนจากจิตจากความคิดอยางนี้คือ
ซอราขณะทีซ่ ฟิ ล สิ (syphilis) และไซโคซิส (sycosis) เริม่ ตนจากการ
กระทำทางกายกอน อาการแสดงทางกายทุกอยางของซอราที่เรา
เห็นไดคือผลที่ตามมาของความคิดที่ไมถูกตอง ซึ่งเคนทเรียกวา
“บาป”
เราเองตกเปนทาสของความคิดเชิงลบ ทาสของความกลัว
ทาสของความรูส กึ ไมปลอดภัย ทีไ่ มอาสซึมควบคุมเราอยู ทำใหเรา
ไมมีอิสระที่จะเปนคนอยางที่เราตองการจะเปนได ไมวาจะเปน
“เราคงไมเกงพอทีจ่ ะทำอยางนัน้ หรอก” “ฉันไมแย” “ฉันไมเขาใจ” ฯลฯ
สำหรั บ ผู เ ขี ย นแล ว ไมอาสซึ ม คื อ ความผิ ด ปกติ ข อง
จิตวิญญาณที่ไมไดเปนโรคติดตอ ความผิดปกติของจิตวิญญาณ
หรื อ ป ญ ญานี้ มี ใ นตั ว มนุ ษ ย ทุ ก คนโดยอาจแสดงออกมาได
หลายรู ป แบบแต ก็ ส ามารถรวมได เ ป น miasmatic themes
ซึ่งมีความเหมือนกันในแงความกลัว ความโกรธแคนและการ
ยับยั้ง (inhibition)
ทัง้ นีไ้ มอาสซึมในมุมมองของโฮมีโอพาธียอ าจเทียบไดกบั
อัตตาในศาสนาพุทธ (Buddhism’s ego) และความชัว่ รายในศาสนา
คริสต (Christianity’s devil) โดยที่ไมอาสซึมเปนความผิดปกติ
ที่มีมาตั้งแตที่เราเกิด ไมอาสซึมมีอิทธิพลตอคนที่เราคิดวาเราเปน
สิ่งที่เราคิดวาอยากจะทำ และมีผลตอคนที่เราคิดวาเกี่ยวของดวย
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ไมอาสซึมเปนผลรวมของความกลัว ทั้งที่เราควรจะกลัวและที่
เราไมควรจะกลัว (fear and phobia) ไมอาสซึมไมเคยมีสว นทำให
เกิดสิง่ ทีเ่ ปนเชิงบวกในชีวติ ของเรา มันเปนตัวหามเรา ทำใหเราเกิด
ความสงสัยในการที่จะทำสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเราเอง
ทุ ก ๆคนและทุ ก ๆสิ่ ง ย อ มมี พ ลั ง งานเป น บ อ เกิ ด เมื่ อ
พลังงานควบแนนเขาเรื่อยๆ ก็จะเกิดเปนมวลสาร พลังงานและ
ทิศทางนั้นเกิดขึ้นกอน จากนั้นความคิดจึงเกิดขึ้นและไหลไปตาม
กระแสที่พลังงานนั้นนำพาไป รางกายก็พัฒนาไปตามแนวทางที่
พลังงานไดกรุยทางเอาไวใหกอน
เมื่อเราทำงานเปนนักบำบัด เราไดขอมูลสวนบุคคลและ
ขอมูลลับทีค่ นไขไมอยากจะบอกใคร (และอาจอยากจะเก็บความลับ
นั้นใหตายไปกับเขาดวย) ขอมูลเหลานี้จะทำใหเราเห็นภาพของ
เหตุการณตางๆที่เกิดซ้ำไปซ้ำมาในชีวิตของคนไข บางคนมีเรื่อง
เศรา บางคนมีเรื่องความรัก บางคนเปนเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรง
ทุกคนมีพลังงานทีจ่ ะดึงดูดสิง่ ทีม่ พี ลังงานเหมือนกับตนใหเขามาใน
ชีวติ และพลังงานนีก้ ท็ ำใหเกิดสิง่ ทีค่ นคนนัน้ คิด เกิดเหตุการณทผี่ า น
มารอบๆ ตัว รวมทัง้ โรคทีเ่ กิดขึน้ กับเขา หลังจากทีน่ กั บำบัดไดใหยา
ที่เหมาะสม เหตุการณในชีวิตของคนๆ นั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
คนทีต่ กงานจะไดงานความสัมพันธทแี่ ยๆ จะจบลงและสัมพันธภาพ
ที่ดีงามก็จะกอเกิดลักษณะแบบแผนของไมอาสซึมสามารถที่จะ
เปลีย่ นไดแตตอ งทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ วิถชี วี ติ และแนวคิด
ของคนคนนัน้ ซึง่ วิธที งี่ า ยทีส่ ดุ ก็คอื การหายาโฮมีโอพาธียท เี่ หมาะสม
กับคนคนนั้นเพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ดีเราไม
สามารถขามขีดจำกัดของพันธุกรรมไปได
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการรับรูถ งึ พลังงานของคนไขคอื การฟงลำดับ
เหตุ ก ารณ สิ่ ง ต า งๆ ที่ ผ า นเข า มาในชี วิ ต ของเขา สิ่ ง ที่ เ ขารู สึ ก
เกี่ยวกับตนเอง สังเกตถึงลักษณะคำที่คนไขเลือกใชลักษณะของ
คนที่เขาชอบลักษณะงานที่เขาทำ งานอดิเรกที่เขาชอบ ฟงสิ่งที่แย
ทีส่ ดุ ในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ กับเขา และรวมถึงเหตุการณ ตาง ๆ ทีท่ ำใหเขา
มีชีวิตที่เปลี่ยนไปสิ่งตางๆ เหลานี้จะทำใหเรารับรูถึง “áººá¼¹”
ซึ่งก็คือไมอาสซึมนั่นเอง... แบบแผนที่มองเห็นไดและสามารถ
รักษาได
ยาโฮมีโอพาธียทำใหคนไขเกิดปญญาไดไวขึ้นเมื่อเกิด
ปญหาและเมือ่ ปญญาเกิดเปนผลใหไมประพฤติใหเกิดปญหาอยาง
เดิมซ้ำแลวซ้ำอีกอยูร่ำไป เมื่อมาถึงจุดนี้หากถามวาไมอาสซึม
กับกรรมตางกันอยางไรคำตอบสัน้ ๆ ก็คอื มันไมตา งกันเลยไมอาสซึม
เปนเพียงคำที่ใชเรียก กรรม ในภาษาทางการแพทยโฮมีโอพาธีย
เทานั้น
กรรมและไมอาสซึมจะเปนสิ่งเดียวกันไดเมื่อเราคำนึงถึง
กฎแหงความคลาย (law of similars) กรรมและไมอาสซึมทำให
เราเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยางมีเหตุเปนปจจัย กรรมหมายถึงเมื่อเรา
ขว า งอะไรออกไปเราก็ จ ะได สิ่ ง นั้ น กลั บ มา (ไม ไ ด ห มายถึ ง การ
แกแคน) เราจึงเปนผูกำหนดชีวิตของเราเอง ศาสนาพุทธเรียกสิ่งนี้
วา กรรม วิทยาศาสตรเรียกสิ่งนี้วาเหตุและผล ขณะที่โฮมีโอพาธีย
เรียกสิ่งนี้วา law of similars
แม ว า หลั ก ของโฮมี โ อพาธี ย จ ะมี minimum dose,
inﬁnitesimal dose, totality of symptoms, Hering’s law of cure
เปนตน แตทุกอยางก็รวมอยูใน law of similars เพราะถาไมมี
law of similars ก็ไมมีโฮมีโอพาธีย หากเราจะมองแควาสิ่งที่ทำให
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เกิดอาการเจ็บปวยสามารถที่จะรักษา
การเจ็ บ ป ว ยนั้ น ได ก็ อ าจจะเป น การ
มอง law of similars ที่ แ คบเกิ น ไป
สิ่ ง ที่ ค ล า ยกั น ไม เ พี ย งจะรั ก ษาสิ่ ง ที่
คล า ยกั น ได เ ท า นั้ น สิ่ ง ที่ ค ล า ยกั น ยั ง
ดึงดูดสิ่งที่คลายกันใหเขามาหากันดวย
ทำไมน ะ หรื อ ...ก็ เ พราะสิ่ ง ที่ ค ล า ยกั น
รักษาใหหายไดนั่นอยางไร
ราก็ไมสามารถทีจ่ ะแกไขได
หากเราไมรวู า สิง่ ใดเปนปญหาเราก็
วิธีที่เราจะกาวขามปญหาไปไดก็คือเราจะตองรูวาอะไรคือปญหา
และเผชิญกับปญหาโดยไมเพิกเฉยปญหานั้นจึงวนเวียนมาหาเรา
เพื่อรอใหเรากาวขามไป ปญหาสำหรับคนคนนั้น ก็จะมีลักษณะ
เหมือนไมอาสซึมของเขานั่นเอง
ทุกคนมีพลังงานไมอาสซึมเปนของตนเอง พลังงานนี้จะ
ปกคลุมและกำหนดลักษณะบุคลิกของคนคนนั้น ทุกคนตั้งแตเริ่ม
ปฏิสนธิก็จะไดรับขอมูลจำนวนมากติดตัวมาดวย ความนาจะเปน
ทีว่ า เราจะเปนอยางไรในอนาคตมีอยูใ นตัวเราแลวตัง้ แตกอ นทีเ่ ราจะ
ออกมาหายใจเฮือกแรก
คนชราทีเ่ ราจะเปนก็ถกู บรรจุอยูต งั้ แตเราเปนเอมบริโอแลว
คงจะไมถกู ตองนักถาเด็กที่นารักมีความสุข เมื่อเวลาผานไปกลาย
เปนคนชราทีม่ แี ตความเศราทุกขระทมแลวเราจะบอกวา เปนเพราะ
ประสบการณทผี่ า นมาในชีวติ เขาเพียงอยางเดียวนัน่ เองทีท่ ำใหเปน
เชนนั้นโดยที่ไมคิดวาเขามีแนวโนมที่ไดรับมาตั้งแตเกิดวาจะเปน
คนทุกขงา ย สุขยาก ไมอาสซึมไมไดเปนตัวกำหนดชะตาชีวติ ของเรา
แตเปนตัวกำหนดสัณชาติญาณในการตอบสนองของเราตอความ
ทุกข ยกตัวอยางเชน ซิฟลิสไมอาสซึมมักมีความรุนแรง นั่นไมได
หมายความวาคนทีม่ ซี ฟิ ล สิ ไมอาสซึมเปนคนรุนแรง แตความรุนแรง
มักจะตามติดคนกลุมนี้อยูบอยๆ อีกตัวอยาง เชนสมมติวามีคนเดิน
มาพรอมกันสองคน คนหนึ่งมีซอราไมอาสซึมอีกคนหนึ่งมีซิฟลิส
ไมอาสซึม ใกลๆ กันนัน้ มีโจรดักรอปลนอยู คนทีเ่ ปนซิฟล สิ ไมอาสซึม
มักจะเปนเปาหมาย (ความนาจะเปนมีมากกวา) เพราะการจี้หรือ
ปลนมีลักษณะที่เปนความรุนแรง คนที่มีซิฟลิสไมอาสซึมซึ่งเปน
violent theme จึงมีโอกาสจะถูกปลนมากกวา
เราไมสามารถทีจ่ ะหนีหรือลบ miasmatic theme ของเรา
ไปได หากเราใชซิฟลิสไมอาสซึมเปนตัวอยางตอ คนไขคนนี้ก็จะไม
สามาถตัดสินใจยายออกจากชุมชนทีม่ กั มีความรุนแรงไดเพือ่ หนีไป
จากไมอาสซึมของเขาได
คนจะเลือกคำพูด ลักษณะเรื่องที่ฝน การรับรส ลักษณะ
สีหนา โครงสรางหนาตา งานอดิเรก สิง่ ทีส่ นใจ ดนตรีทชี่ อบลักษณะ
ทางเพศที่ชอบ ความทะเยอทะยาน เปาหมายในชีวิต ตามแบบ
ลักษณะที่รวมกันของไมอาสซึม
ตามแนวคิดของเคนท ไมอาสซึมมีมานานกอนการเกิด
พยาธิสภาพของรางกาย ไมอาสซึมเปนเหตุใหคนโนมเอียงไปสู
ความเจ็บปวยในรูปแบบหนึ่งๆ ดังนั้นไมอาสซึมจึงเปนแนวโนมที่
เรามีมาแตกำเนิดซึ่งพรอมที่จะพัฒนาไปสูการเปนโรคในอนาคต






