ไพ่ ทาโรท์ คาตอบหรือหายนะ?
วัยรุ่ นในทุกวันนี้กำลังถูกครอบงำด้วยสิ่ งลี้ลบั เหนือธรรมชำติหรื อเปล่ำ? ผลกำรสำรวจแสดง
ให้เห็นว่ำ 88% ของวัยรุ่ นอ่ำนคำทำนำยเกี่ยวกับดวงชะตำ และกว่ำครึ่ งของจำนวนดังกล่ำวเชื่อใน
คำแนะนำจำกคำทำนำย หลำยคนทำเล่น ๆ กับแนวทำงแห่งปั ญหำเมื่อบอกเล่ำผูอ้ ื่นเกี่ยวกับโชคชะตำ
ของเขำเหล่ำนั้น
วัยรุ่ นมำกมำยกำลังหันมำหำไพ่ทำโรท์เพื่อแสวงหำคำแนะนำ และบ่อยครั้งที่จะตำมมำด้วย
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เป็ นอันตรำยจำกแฟ้ มข้อมูลของผูใ้ ห้คำปรึ กษำ ผูป้ กครองและนักจิตวิทยำ มีหลักฐำน
แสดงให้เห็นว่ำบำงคนที่รู้ล่วงหน้ำเกี่ยวกับอนำคตของตนเองจะมีควำมหวำดกลัว สับสน จนถึง
แม้กระทัง่ คิดที่จะฆ่ำตัวตำย

ข้ อมูลจากการสารวจนักเรียนทัว่ ทั้งประเทศอังกฤษปรากฏดังนี้
ในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งที่มีนกั เรี ยนเป็ นวัยรุ่ นจำนวน 1,000 คนมี 100 คนที่หนั มำหำไพ่ทำโรท์ 14
คนจะต้องขอคำแนะนำจำกไพ่เดือนละครั้ง ในขณะที่อีก 12 คนจะขอคำแนะนำอำทิตย์ละครั้งเป็ นอย่ำง
น้อย
ในขณะที่อีก 190 คนจะคร่ ำเครี ยดกับกำรเพ่งมองดวงชะตำขอตนผ่ำนทำงอุปกรณ์ประเภทอื่น

นักเรียนอายุ 13 ปี บอกว่ าเธอตัดสิ นใจฆ่ าตัวตาย
“คุณจะรู้ สึกอย่ างไร ถ้ำหำกว่ำคุณอำยุ 13 ปี มีคนมำหำคุณและอ่ำนคำทำนำยจำกไพ่ทำโรท์ของ
คุณ และบอกว่ำคุณจะตัดสิ นใจฆ่ำตัวตำยภำยในสำมเดือนข้ำงหน้ำ? เรื่ องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วด้วย”
ผูใ้ ห้คำปรึ กษำ มอร์ รีน เดวิส กล่ำว “พวกเรำได้รับโทรศัพท์จำกหลำยคนที่บอกว่ำพวกเขำกำลังจะตำย
หรื อไม่ก็ตดั สิ นใจที่จะฆ่ำตัวตำย ไพ่แห่งควำมตำยหรื อแฮงก์แมน (the Hangman) และสิ่ งอื่น ๆ เหล่ำนี้
ทำให้พวกเขำมีสุขภำพจิตที่ย่ำแย่”
เสี ยงเตือนดังชัดเจนขึ้นเมื่อไดแอน คอร์ แห่งเดอะแชริ ต้ ี ไชลด์ วอช (the charity Childwatch)
กล่ำวว่ำ
“ฉันได้รับโทรศัพท์สำยหนึ่งจำกคุณแม่ที่เล่ำให้ฟังว่ำเพื่อนของลูกสำวได้เอำไพ่ทำโรท์มำ
ทำนำยกันกลำงสนำมเด็กเล่นในโรงเรี ยน”
“ไพ่แห่งควำมตำยถูกหงำยขึ้น และเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ ก็ถูกทำให้เชื่อว่ำเธอกำลังจะตำย พวก
เขำกำลังเผชิญเวลำแห่งควำมน่ำสะพรึ งกลัวพร้อมกันกับเธอ”
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ขยายความกลัวทีซ่ ่ อนอยู่
ไพ่ ทาโรท์ จัดอยู่ในวิธีของการดูดวงทีไ่ ด้ รับความนิยมวิธีหนึ่ง
ด้ วยสี สันทีด่ ูสดใสและการ
ออกแบบให้ ดูน่าประหลาดอัศจรรย์ ทาให้ มันวางขายอยู่ทั่วไป แม้ กระทั่งในร้ านขายของเล่ นเด็ก
บรรดำไพ่ท้ งั 78 ใบประกอบไปด้วยนักมำยำกล (The magician) นักรัก (the lover) กงล้อแห่ง
ดวงชะตำ (the Wheel of Fortune) ปี ศำจ (the Devil) และควำมตำย (the Death) หน้ำไพ่ซ่ ึ งเป็ นรู ปผูช้ ำย
ถูกแขวนคอ (the hanged Man) แสดงถึงแนวควำมคิดที่จะพัฒนำไปสู่ ควำมรุ นแรงและกำรบูชำยัญ
คนที่เข้ำไปเพื่อให้ดูดวงชะตำจะวำงไพ่ลง หลังจำกนั้น หมอดูก็จะแปลและประยุกต์ควำมหมำย
ของหน้ำไพ่ ซึ่ งสำมำรถที่จะขยำยควำมหวังที่อยูล่ ึก ๆ ในใจของเรำรวมทั้งควำมกลัวด้วย อีกทั้งสำมำรถ
ทำให้คน ๆ นั้นเปิ ดกว้ำงกับกำรผสมปนเปของเรื่ องรำวต่ำง ๆ อีกด้วย
“คุณจะรู้ สึกอย่ างไรถ้ าหากว่ าคุณอายุ 13 ปี มีคนมาหาคุณแล้ วอ่ านไพ่ ทาโรท์ ของคุณ และบอก
ว่ าคุณจะตัดสิ นใจฆ่ าตัวตายภายในสามเดือนข้ างหน้ า? เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึน้ แล้ วด้ วย” ผู้ให้ คาปรึกษา
มอร์ รีน เดวิส กล่าว

สั มผัสอันตราย
เป็ นเรื่ องที่น่ำยินดี เมื่อผลกำรสำรวจเด็กในช่วงอำยุ 14-15 ปี พบว่ำพวกเขำรู ้วำ่ มีอนั ตรำยที่ซ่อน
อยูเ่ บื้องหลังไพ่ทำโรท์ แต่มำกกว่ำหนึ่งในสี่ ยงั คงเชื่อว่ำกำรพยำยำมที่จะบอกถึงอนำคตนั้นสำมำรถที่จะ
ให้ผลที่ดีได้
สำหรับคนเหล่ำนั้น แกรี่ ผูซ้ ่ ึ งสู ญเสี ยลูกและถูกผลักดันให้เข้ำไปใกล้กบั กำรฆ่ำตัวตำยมีคำ
เตือน “คุณสำมำรถที่จะทำอย่ำงอื่นก่อนในอำทิตย์แรกจำกนั้นก็เป็ นไพ่ทำโรท์ มันเหมือนกับควำมอยำก
ควำมละโมบ เวทมนต์คำถำและสิ่ งลี้ลบั ที่สัญญำว่ำจะให้หลำยอย่ำงมำกมำย แต่สิ่งเหล่ำนั้นก็ไม่เคย
มำถึงเลยสักอย่ำงเดียว”

ไพ่นาไปสู่ การทาแท้ ง
ดำ (นำมสมมติ) อำยุ 17 ปี และแฟนสำวของเขำไปหำคนทรงเพื่อขอคำแนะนำจำกไพ่ และ
ที่สุดก็มำนัง่ เสี ยใจกับผลที่เกิดขึ้น
“สภำพกำรณ์ในไพ่ของผมดูรำบรื่ น” ดำพูดขึ้น “ทัว่ ๆ ไปดูเป็ นปกติดี หลังจำกนั้นเธอก็ดูไพ่
ของแฟนผม และทำนำยถึงควำมตำยและกำรตั้งครรภ์ แฟนของผมประสำทเสี ยและปฏิเสธคำทำนำยนี้
ทันที”
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สำมเดือนหลังจำกนั้น
แฟนสำวของดำมำบอกเขำว่ำเธอท้องและได้ตดั สิ นใจทำแท้งไป
เรี ยบร้อยแล้ว “ผมไม่ได้พดู อะไรเกี่ยวกับเรื่ องนั้นเลย” แล้วควำมสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็สิ้นสุ ดลง
“มันทำให้ผมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นฐำนทำงด้ำนศีลธรรมของเรื่ องลี้ลบั นี้ และสิ่ งต่ำง ๆ ที่คุณ
สำมำรถอนุญำตและไม่สำมำรถอนุ ญำตได้”
หลังจำกนั้นเขำก็บงั เอิญไปพบกับอดีตแฟนสำวในผับแห่งหนึ่ง
หลังจำกที่เธอดื่มจนได้ที่
ควำมรู ้สึกต่ำง ๆ ก็พรั่งพรู ออกมำ “มันเป็ นควำมขมขื่น ควำมโกรธ และควำมเสี ยใจ” บำงครั้งดำก็ยงั
สงสัยว่ำชีวติ ของพวกเขำจะเป็ นไปอย่ำงไรถ้ำหำกว่ำสิ่ งที่ไพ่ทำโรท์ได้ทำนำยไม่เกิดขึ้นจริ ง ๆ
แต่ทุกอย่ำงที่ไพ่ได้ทำนำยถูกต้องแน่หรื อ แท้จริ งกำรอ่ำนคำทำนำยตั้งอยูบ่ นควำมกลัวของ
หญิงสำววัยรุ่ นคนหนึ่งและได้อำ้ งเหตุผลสนับสนุนกำรทำแท้ง อันนำมำซึ่งควำมเศร้ำโศกเสี ยใจในชีวติ
ของพวกเขำ ควำมเชื่อถือที่พวกเขำมีในไพ่ทำให้สถำนกำรณ์ที่แย่อยูแ่ ล้วกลับเลวร้ำยลงไปอีก

เจน: ใช้ ไพ่เพือ่ แก้ แค้ น
เจนอำยุ 14 ปี และหมกหมุ่นอย่ำงมำกกับกำรดูดวงชะตำ คุณยำยของเธอสอนให้เธอรู ้จกั วิธีดูไพ่
ทำโรท์ ด้วยเหตุที่เป็ นคนไม่ค่อยแข็งแรง เธอจึงถูกแกล้งบ่อยครั้งที่โรงเรี ยนตอนนี้เธอกำลังจะใช้ไพ่เพื่อ
กำรแก้แค้น
มีเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งมำหำเธอเพื่อให้เธอดูไพ่ “ฉันเห็นไพ่แห่งควำมตำย หลังจำกนั้นไพ่
ของสัตว์ร้ำยก็โผล่ตำมมำ ฉันรู ้วำ่ เธอมีสุนขั ตัวหนึ่งและฉันก็ได้บอกเธอว่ำมันกำลังจะตำย” เด็กหญิงตัว
เล็กสะอึกสะอื้น และเมื่อสุ นขั ของเธอตำย เธอก็มำด่ำว่ำเจนว่ำเป็ นคนที่ทำให้เรื่ องนี้เกิดขึ้น
หลำยปี ผ่ำนไป เมื่อเจนมองย้อนกลับไป เธอกล่ำวว่ำ “มันเป็ นเหมือนคำสำปแช่ง ในเวลำนั้น
ฉันทำมันก็เพรำะว่ำมันให้อำนำจแก่ฉนั ”
แล้วเจนก็เลื่อนชั้น จำกหมอดูไพ่ทำโรท์ ไปเป็ นหมอดูลูกแล้ว และก็เป็ นอื่น ๆ ในวิถีทำงที่ล้ ีลบั
นี้ ยิง่ เธอถลำลงไปลึกเท่ำไร เธอก็ยงิ่ มีปัญหำมำกขึ้นเท่ำนั้น อำกำรป่ วยทำงจิตใจชัว่ ระยะเวลำหนึ่ง
ติดตำมเอมำจนกระทัง่ เธอโตขึ้น
เธอกล่ำวว่ำ “แล้วคนก็จะเริ่ มติดมัน พวกเขำจะพบว่ำไม่สำมำรถมีชีวติ อยูไ่ ด้โดยไม่มีมนั ยังมี
คนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไม่ยอมทำอะไรเลยจนกว่ำจะได้มำหำหมอดูคนทรงของพวกเขำก่อน”

สามีของคุณจะตาย
ซาร่ า (นำมสมมติ) หลงใหลในสิ่ งที่ล้ ีลบั เหนือธรรมชำติเมื่อตอนอำยุสิบขวบซึ่ งต้องขอบคุณ
โรงเรี ยน “ฉันใช้เวลำทั้งหมดที่มีในห้องสมุดของโรงเรี ยนเพื่ออ่ำนหนังสื อทั้งหลำยที่เกี่ยวกับผีวญ
ิ ญำณ
ในบ้ำนที่คอยรบกวนผูท้ ี่อยูอ่ ำศัย และพลังจิต แล้วในที่สุด ฉันก็ถูกมันครอบงำ”
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เธอใช้ไพ่ทำโรท์ เพื่อสร้ำงควำมนิยมในตัวเธอให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้ำง
บำงครั้ง ไพ่ก็ให้คำแนะนำที่คอยรบกวนจิตใจ ซึ่ งได้สร้ำงปั ญหำให้กบั เพื่อนร่ วมโรงเรี ยนของ
เธอ
“ฉันได้บอกผูห้ ญิงคนหนึ่ง อำยุ 16 ปี เธอกำลังพยำยำมที่จะเก็บเกรด A มำให้ได้มำกที่สุด ฉัน
บอกเธอว่ำเธอจะสอบไม่ผำ่ น เธอก็เลยลำออกจำกโรงเรี ยนไป” ยังมีนกั เรี ยนพยำบำลอำยุ 19 ปี อีกคน
หนึ่งที่ลำออกไปเพรำะซำร่ ำได้บอกเขำว่ำจะสอบไม่ผำ่ นเช่นกัน
ในตอนนั้น เธอเชื่อว่ำไพ่กำลังพูดเช่นนั้นจริ ง ๆ แต่ตอนนี้ เธอบอกว่ำเสี ยใจกับคำพูดเหล่ำนั้นที่
ได้เอ่ยออกไป “ไม่วำ่ คุณจะกล่ำวคำทำนำยอะไรออกไป สิ่ งนั้นจะเป็ นเหมือนกล่องที่ครอบเขำเอำไว้ ถ้ำ
คุณพูดว่ำพวกเขำไม่มีวนั ที่จะได้คะแนนสู งในวิชำเลข พวกเขำก็จะเป็ นไปตำมนั้นจริ ง ๆ”
ตอนนี้เธอแต่งงำนแล้ว เธอรู ้สึกเสี ยววำบเมื่อนึกย้อนกลับไป “สิ่ งต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวทำนำย เช่น
“คุณจะต้องแต่งงำนสองครั้ง และสำมีคนแรกของคุณจะตำย” จะเห็นได้ชดั เจนว่ำ มันจะไม่เกิด
ประโยชน์อนั ใดเลยถ้ำหำกว่ำคุณปฏิบตั ิกบั สำมีของคุณเสมือนหนึ่งว่ำเขำจะอยูเ่ พียงแค่ชวั่ ครำวเท่ำนั้น”
ซำร่ ำกลัวว่ำคำทำนำยที่เหลวไหลของเธอจะยังคงหล่อหลอมชีวติ ของคนเหล่ำนั้นที่เคยได้ยนิ
และเชื่อถือในนั้น “สิ่ งต่ำง ๆ ที่ได้ถูกทำนำยไว้สร้ำงควำมรู ้สึกไม่มนั่ คงและก่อควำมสงสัยให้เกิดขึ้นใน
ใจของพวกเขำ ฉันเพียงแค่พูดในสิ่ งต่ำง ๆ เหล่ำนั้นที่มำถึงฉัน ฉันไม่อยำกเชื่อเลยว่ำสิ่ งเหล่ำนั้นที่ฉนั ได้
เคยพูดจะน่ำกลัวถึงขนำดนี้ ”

ปลดปล่อย
สุ จริต (นามสมมติ) กล่าวว่าจิตใจของเขาแทบจะวิปริตอันเนื่องมาจากผลของการเป็ นหมอดูไพ่
ทาโรท์ เมื่ออายุได้ 14 ปี เขาเป็ นเด็กคนแรกในรุ่ นราวคราวเดียวกันทีส่ ู บบุหรี่ เขาเป็ นคนฉลาดแต่ ไม่ ชอบ
เรียนหนังสื อ เป็ นคนขีเ้ หงาคนหนึ่ง เขาเคยเอาไพ่ ทาโรท์ สาหรับหนึ่งไปโรงเรี ยน แล้ วก็พ่ งุ ขึน้ สู่ ความ
นิยมในทันที นั่นเป็ นครั้งแรกทีเ่ พือ่ นร่ วมชั้นเรียนนั่งลงและสนใจเขา มันเป็ นความรู้ สึกทีด่ ีทเี ดียว
ภำยในเวลำเพียงไม่กี่เดือน เขำได้รับกำรเลื่อนชั้น จำกเดิมที่เป็ นโดดเดี่ยวผูเ้ ดียี วดำยอยูห่ ลัง
ห้องมำอยูต่ รงจุดศูนย์กลำงของควำมสนใจของทุกคน ไพ่ไม่ได้ให้แต่ข่ำวดีเสมอ เขำได้เคยเตือน
เด็กผูห้ ญิงคนหนึ่งให้ห่ำงไกลจำกพ่อแม่ของตนเป็ นเวลำ 3 สัปดำห์ มิฉะนั้นแล้วเธอจะได้รับบำดเจ็บ
สำหัส เด็กหญิงผูเ้ ต็มไปด้วยควำมกลัวอยูห่ ่ำงจำกพ่อแม่จริ ง ๆ โดยกำรออกไปบ้ำนเพื่อนทุกครั้งเมื่อมี
โอกำส
“หลังจำกนั้นสำมอำทิตย์ เธอจะต้องใช้เวลำสี่ หรื อห้ำคืนกับพ่อแม่ของเธอ” สุ จริ ตพูด “เมื่อหมด
เวลำเธอพูดว่ำ “บรรยำกำศที่บำ้ นน่ำกลัวมำกทีเดียว ฉันรู ้สึกขนลุกขนพองและกลัวมำก” พ่อแม่ของเขำ
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ถูกทำให้คลัง่ และหัวหมุน แต่นนั่ ก็เป็ นเพียงแค่เสี ยงนกเสี ยงกำสำหรับเขำเท่ำนั้น เขำติดกับของอำนำจ
ที่วำ่ เข้ำอย่ำงจัง เขำตัดสิ นใจที่จะทำมำกขึ้นและเข้ำไปสู่ เรื่ องของเวทมนตร์ คำถำ”
“ผมมีชะตำของคนอื่น ๆ อยูใ่ นกำมือของผมและผมก็ชอบมันมำกด้วย” เขำเริ่ มที่จะใช้จิตวิทยำ
กับเพื่อนโดยกล่ำวว่ำจะทำกำรสำปแช่ง ในขณะเดียวกันนัน่ เอง เขำก็ถูกรบกวนมำกขึ้นด้วยเขำมัน่ ใจว่ำ
ตนจะต้องตำยเมื่ออำยุ 18 ปี มีเสี ยงมำกมำยดังก้องในหัวให้เขำจบทุกอย่ำงเสี ย เขำเริ่ มที่จะเฉื อนเนื้ อของ
ตัวเองด้วยใบมีดโกน และถูกส่ งไปพบจิตแพทย์ดว้ ย
เจ็ดเดือนก่อนวันเกิดปี ที่ 18 ของเขำ เขำได้รับกำรเชิ ญชวนจำกเพื่อนให้มำยังคริ สตจักรที่มี
ชีวติ ชีวำแห่งหนึ่ง เขำเคยมำที่นี่ก่อนหน้ำนี้แล้ว และบ่อยครั้งที่จะเมำและนัง่ แข็งทื่อเป็ นหิ น ไม่สนใจ
อะไรทั้งนั้น แต่ครั้งนี้เขำบอกว่ำมันเหมือนกับทุกอย่ำงในชีวติ หมุนกลับให้เขำได้เห็นต่อหน้ำต่อตำ “ดู
เหมือนว่ำพระเจ้ำจะกำลังตรัสกับผมว่ำ “มองดูที่ชีวติ ของเจ้ำ เจ้ำอยำกมีควำมหวังและนัน่ คือเรำ”
นัน่ คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขำ สุ จริ ตมำเป็ นคริ สเตียน เขำทูลขอให้พระเยซูเข้ำมำในชีวติ ของ
เขำ และได้รับกำรต้อนรับให้เข้ำมำในคริ สตจักร และสิ่ งต่ำง ๆ ที่ดูคดเคี้ยวสลับซับซ้อนก็ค่อย ๆ ถูก
ปรับให้ตรงและคลี่คลำยไป “ผมสำมำรถนอนหลับได้ ไม่ตอ้ งมีชีวิตอยูบ่ นควำมกลัว ผมไม่กลัวควำม
มืดอีกต่อไป และผมก็ยอมรับในสิ่ งที่ผมเป็ น” แล้ววันเกิดปี ที่ 18 ก็ผำ่ นมำและจำกไปโดยไม่มีเหตุกำรณ์
อะไรเกิดขึ้น นอกจำกกำรฉลองกับพ่อและแม่ของเขำ

ประตูระบายนา้
แคนนอน โดมินิค วอลเกอร์ (Cannon Dominic Walker) คริสตจักรแห่ งอังกฤษซึ่งมีความ
ชานาญในเรื่องที่เกีย่ วกับพวกคาสาปแช่ ง ได้ ให้ คาปรึกษาแก่ หลายต่ อหลายคนทีถ่ ูกรบกวนโดยการแกว่ ง
เท้าเข้ าไปในมนต์ ดาของมัน “ไพ่ทาโรท์ แต่ ละใบจะมีสัญลักษณ์ของมันซึ่งมีความหมายลึกลับและเป็ น
ต้ นแบบของอีกหลายอย่าง” เขาพูด “คาทานายหน้ าไปทีเ่ ลวร้ ายสามารถส่ งผลทีล่ กึ ซึ้งแก่สภาพจิต และ
สามารถนาไปสู่ ความเจ็บป่ วยทางจิต ความรุ นแรงหรื อความหดหู่สิ้นหวังได้ ”
จิตแพทย์ ดร.เคนเน็ท แมคออล (Dr.kenneth McAll) กล่ำวว่ำ คนไข้กว่ำ 100 คนมีปัญหำซึ่ ง
ล้วนสำมำรถสื บย้อนไปพบว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องลึกลับทั้งสิ้ น เขำกล่ำวว่ำ “มีส่วนของจิตใต้สำนึก
ซึ่ งถูกนำขึ้นมำอยูใ่ นมโนสำนึก
กลไกทำงจิตตัวหนึ่งที่จิตแพทย์รู้จกั กันเป็ นอย่ำงดีในชื่ อของ
endopsychic censor จะทำหน้ำที่ป้องกันมโนสำนึกจำกกำรแทรกซึ มของสิ่ งแปลกปลอมที่อยูใ่ นจิตใต้
สำนึก”
เขำเชื่อว่ำกำรทำนำยด้วยไพ่ทำโรท์หรื อกำรใช้อุปกรณ์ทำนำยอื่น ๆ สำมำรถเปิ ดประตูระบบน้ ำ
ได้ “จำกประสบกำรณ์และควำมมัน่ ใจของผมแสดงให้เห็นว่ำ อันตรำยที่วำ่ นัน่ เป็ นของจริ งที่น่ำกลัว
ทีเดียว”
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คนไข้ในกรณี ร้ำยแรงทั้งหลำยต่ำงพำกันจบลงตรงที่วธิ ี กำรรักษำด้วยเครื่ องช็อกไฟฟ้ ำ

เศษเสี้ยวชีวติ แห่ งความเจ็บปวด
แคลร์ เรย์เนอร์ (Claire Rayner) คุณป้าผู้เต็มไปด้ วยความเจ็บปวดในชี วติ ได้ หยิบเอาเศษเสี้ยว
ในชีวติ ของคนเหล่านั้นทีเ่ ข้ ามาเกีย่ วพันกับไพ่ ทาโรท์ มาเล่ าให้ ฟัง
คุณแม่คนหนึ่งได้เขียนจดหมำยแทนลูกสำวของเธอมำบอกว่ำ ตอนนี้ เธอ “ทรมำนใจและ
กระวนกระวำยด้วยคำพูดที่มีคนมำพูดกับเธอว่ำ เธอจะยำกจนภำยในอีกสิ บอำทิตย์ขำ้ งหน้ำ”
กำรอ่ำนไพ่ทำโรท์ยงั คงดำเนิ นต่อไป
“เธอจะเข้ำมำเกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุทำงรถยนต์และ
ผูโ้ ดยสำรของเธอจะตำย” เธอรู ้สึกกลัวเป็ นอย่ำงมำก เพรำะว่ำผูโ้ ดยสำรประจำของเธอคือ ลูกสำวตัว
น้อยของเธอเอง
ควำมเห็นของแคลร์ เรย์เนอร์ น่ำจะยกให้เป็ นตัวอย่ำงที่ดี “ถ้ำฉันทำตำมวิธีทำงของฉัน ไอ้พวก
ลวงโลกทั้งหลำยที่บอกผูค้ นด้วยเรื่ องเหลวไหลอย่ำงร้ำยกำจจำกสิ่ งเหล่ำนี้ และรับเอำเงินค่ำจ้ำงรำยได้
งำมไปแทน จะต้องถูกลำกขึ้นศำลและได้รับโทษอย่ำงแน่นอน”
แต่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคำเตือนที่เลวร้ำยจำกไพ่มุ่งตรงไปยังวัยรุ่ นทั้งหลำยที่จิตใจยังไม่มนั่ คง?

พบเป้ าหมายชีวติ
ผู้คนใช้ ไพ่ ทาโรท์ เพราะคิดว่ ามันจะทาให้ พวกเขาสามารถควบคุมชี วติ ของตัวเองได้ แต่ สิ่งที่
เกิดขึน้ ตรงกันข้ ามนั้นเป็ นเรื่ องจริงข้ อความจากไพ่ สามารถทีจ่ ะเริ่มควบคุมพวกเขาได้
ถ้อยคำที่อนั ตรำยถึงตำยเหล่ำนั้นสำมำรถจะออกมำจำกจิตใต้สำนึกของเรำ ซึ่ งเป็ นโลกแห่ง
ควำมหวังและควำมกลัว
บำงคนอำจทำให้สิ่งที่ไพ่บอกให้กลำยมำเป็ นควำมจริ งโดยปรำศจำกกำร
ตระหนักว่ำสิ่ งนั้นดีหรื อไม่ดี
หลำยคนคิดว่ำตนเพียงแค่กำลังก้ำวเข้ำไปในขอบเขตฝ่ ำยวิญญำณเพื่อขอคำแนะนำเท่ำนั้น พวก
เขำอำจกำลังได้รับมำกกว่ำที่ร้องขอก็ได้ ซึ่ งเรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่ยกมำเป็ นตัวอย่ำงข้ำงต้นคงพอที่จะแสดง
ให้เห็นถึงสิ่ งซึ่ งชัว่ ร้ำยที่แท้จริ งได้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เตือนเรำว่ำวิญญำณแห่งควำมชัว่ ร้ำยนั้นมีอยูจ่ ริ ง
บำงครั้งมันอำจ
ปลอมตัวมำในรู ปแบบที่ดูดี ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดกำรป้ องกันของเรำให้ต่ำลง
พระดำรัสของพระเจ้ำได้กล่ำวไว้วำ่ อย่ำไปยุง่ เกี่ยวกับกำรทำนำยดวงชะตำดูอนำคต และนัน่ ก็
หมำยถึงไพ่ทำโรท์ดว้ ย
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“อย่ำให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่ำนซึ่ ง...เป็ นคนทำนำยเป็ นหมอดู
เป็ นหมอจับยำมดู
เหตุกำรณ์ หรื อเป็ นนักวิทยำคม เป็ นหมอผีเป็ นคนตรง หรื อเป็ นหมอพรำย ผูใ้ ดที่กระทำอย่ำงนี้ยอ่ มเป็ น
ที่รังเกียจแด่พระเจ้ำ” (เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 18 ข้ อ 10 และ 11)
พระเจ้ าไม่ ใช่ ผ้ ทู ที่ าลายความสุ ข เพรำะมีเขียนไว้วำ่ พระองค์ทรงรักและต้องกำรจะปกป้ องเรำ
เมื่อคุณได้อ่ำนเรื่ องรำวทั้งหมดตั้งแต่ตน้ คุณก็จะสำมำรถเข้ำใจได้วำ่ ทำไม
แต่แล้วบำงสิ่ งบำงอย่ำงก็เกิดขึ้นในชีวติ ของคนเหล่ำนั้น ที่เข้ำไปยุง่ เกี่ยวกับมัน พวกเขำพบสิ่ งที่
ตนได้แสวงหำมำตลอดชี วติ พวกเขำพบควำมจริ งของจิตวิญญำณและพบเป้ ำหมำยในชีวติ พวกเขำพบ
พระเยซู
ส่ วนใหญ่พวกเรำสัมผัสและตระหนักว่ำมีพระเจ้ำอยูจ่ ริ งและหลำยคนก็แสวงหำหนทำงที่จะพบ
กับพระองค์ บำงคนก็หนั ไปหำพวกเวทมนตร์ คำถำ แต่พระองค์ไม่ได้ทรงอยูท่ ี่นนั่
พระเจ้ าทรงรักเราทั้งหลายมาก จนได้ทรงส่ งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู เพื่อมำ
สำแดงหนทำงที่จะไปถึงพระองค์ให้กบั เรำ
พระเยซูตรัสว่ำ “เรำเป็ นทำงนั้น เป็ นควำมจริ งและเป็ นชี วติ ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำได้นอกจำก
จะมำทำงเรำ” (ยอห์ น 14:6)
ถ้ำเรำติดตำมพระเยซู พระองค์จะทรงนำเรำไปถึงพระเจ้ำ และเรำก็จะพบกับเป้ ำหมำยในชีวติ
เช่นเดียวกับสุ จริ ต แกรี่ และอแมนด้ำ “จงต่อสู ้กบั มำร แล้วมันจะหนีท่ำนไป จงเข้ำมำใกล้พระเจ้ำ แล้ว
พระองค์จะทรงมำอยูใ่ กล้ท่ำน”
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ที่มำ: เพื่อนผูน้ ำ, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2000, หน้ำกลำง.
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