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ไพ่ทาโรท์ค าตอบหรือหายนะ? 
วยัรุ่นในทุกวนัน้ีก ำลงัถูกครอบง ำดว้ยส่ิงล้ีลบัเหนือธรรมชำติหรือเปล่ำ? ผลกำรส ำรวจแสดง

ใหเ้ห็นวำ่ 88% ของวยัรุ่นอ่ำนค ำท ำนำยเก่ียวกบัดวงชะตำ และกวำ่คร่ึงของจ ำนวนดงักล่ำวเช่ือใน
ค ำแนะน ำจำกค ำท ำนำย หลำยคนท ำเล่น ๆ กบัแนวทำงแห่งปัญหำเม่ือบอกเล่ำผูอ่ื้นเก่ียวกบัโชคชะตำ
ของเขำเหล่ำนั้น 

วยัรุ่นมำกมำยก ำลงัหนัมำหำไพท่ำโรทเ์พื่อแสวงหำค ำแนะน ำ และบ่อยคร้ังท่ีจะตำมมำดว้ย
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเป็นอนัตรำยจำกแฟ้มขอ้มูลของผูใ้หค้  ำปรึกษำ ผูป้กครองและนกัจิตวทิยำ มีหลกัฐำน
แสดงใหเ้ห็นวำ่บำงคนท่ีรู้ล่วงหนำ้เก่ียวกบัอนำคตของตนเองจะมีควำมหวำดกลวั สับสน จนถึง
แมก้ระทัง่คิดท่ีจะฆ่ำตวัตำย 

ข้อมูลจากการส ารวจนักเรียนทัว่ทั้งประเทศองักฤษปรากฏดังนี ้

ในโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีมีนกัเรียนเป็นวยัรุ่นจ ำนวน 1,000 คนมี 100 คนท่ีหนัมำหำไพท่ำโรท ์14 
คนจะตอ้งขอค ำแนะน ำจำกไพเ่ดือนละคร้ัง ในขณะท่ีอีก 12 คนจะขอค ำแนะน ำอำทิตยล์ะคร้ังเป็นอยำ่ง
นอ้ย 

ในขณะท่ีอีก 190 คนจะคร ่ ำเครียดกบักำรเพง่มองดวงชะตำขอตนผำ่นทำงอุปกรณ์ประเภทอ่ืน 

นักเรียนอายุ 13 ปี บอกว่าเธอตัดสินใจฆ่าตัวตาย 

“คุณจะรู้สึกอย่างไร ถำ้หำกวำ่คุณอำย ุ13 ปี มีคนมำหำคุณและอ่ำนค ำท ำนำยจำกไพท่ำโรทข์อง
คุณ และบอกวำ่คุณจะตดัสินใจฆ่ำตวัตำยภำยในสำมเดือนขำ้งหนำ้? เร่ืองแบบน้ีเคยเกิดข้ึนแลว้ดว้ย” 
ผูใ้หค้  ำปรึกษำ มอร์รีน เดวิส กล่ำว “พวกเรำไดรั้บโทรศพัทจ์ำกหลำยคนท่ีบอกวำ่พวกเขำก ำลงัจะตำย
หรือไม่ก็ตดัสินใจท่ีจะฆ่ำตวัตำย ไพแ่ห่งควำมตำยหรือแฮงกแ์มน (the Hangman) และส่ิงอ่ืน ๆ เหล่ำน้ี
ท ำใหพ้วกเขำมีสุขภำพจิตท่ีย  ่ำแย”่ 

เสียงเตือนดงัชดัเจนข้ึนเม่ือไดแอน คอร์ แห่งเดอะแชริต้ี ไชลด ์ วอช (the charity Childwatch) 
กล่ำววำ่ “ฉนัไดรั้บโทรศพัทส์ำยหน่ึงจำกคุณแม่ท่ีเล่ำใหฟั้งวำ่เพื่อนของลูกสำวไดเ้อำไพท่ำโรทม์ำ
ท ำนำยกนักลำงสนำมเด็กเล่นในโรงเรียน” 

“ไพแ่ห่งควำมตำยถูกหงำยข้ึน และเด็กหญิงตวันอ้ยคนน้ีก็ถูกท ำใหเ้ช่ือวำ่เธอก ำลงัจะตำย พวก
เขำก ำลงัเผชิญเวลำแห่งควำมน่ำสะพรึงกลวัพร้อมกนักบัเธอ” 
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ขยายความกลวัทีซ่่อนอยู่ 

ไพ่ทาโรท์จัดอยู่ในวธีิของการดูดวงทีไ่ด้รับความนิยมวธีิหน่ึง ด้วยสีสันทีดู่สดใสและการ
ออกแบบให้ดูน่าประหลาดอัศจรรย์ ท าให้มันวางขายอยู่ทั่วไป แม้กระทั่งในร้านขายของเล่นเด็ก 

บรรดำไพท่ั้ง 78 ใบประกอบไปดว้ยนกัมำยำกล (The magician) นกัรัก (the lover) กงลอ้แห่ง
ดวงชะตำ (the Wheel of Fortune) ปีศำจ (the Devil) และควำมตำย (the Death) หนำ้ไพซ่ึ่งเป็นรูปผูช้ำย
ถูกแขวนคอ (the hanged Man) แสดงถึงแนวควำมคิดท่ีจะพฒันำไปสู่ควำมรุนแรงและกำรบูชำยญั 

คนท่ีเขำ้ไปเพื่อใหดู้ดวงชะตำจะวำงไพล่ง หลงัจำกนั้น หมอดูก็จะแปลและประยกุตค์วำมหมำย
ของหนำ้ไพ ่ซ่ึงสำมำรถท่ีจะขยำยควำมหวงัท่ีอยูลึ่ก ๆ ในใจของเรำรวมทั้งควำมกลวัดว้ย อีกทั้งสำมำรถ
ท ำใหค้น ๆ นั้นเปิดกวำ้งกบักำรผสมปนเปของเร่ืองรำวต่ำง ๆ อีกดว้ย 

“คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าคุณอายุ 13 ปี มีคนมาหาคุณแล้วอ่านไพ่ทาโรท์ของคุณ และบอก
ว่าคุณจะตัดสินใจฆ่าตัวตายภายในสามเดือนข้างหน้า? เร่ืองแบบนี้เคยเกดิขึน้แล้วด้วย” ผู้ให้ค าปรึกษา 
มอร์รีน เดวสิ กล่าว 

สัมผสัอนัตราย 

เป็นเร่ืองท่ีน่ำยนิดี เม่ือผลกำรส ำรวจเด็กในช่วงอำย ุ14-15 ปีพบวำ่พวกเขำรู้วำ่มีอนัตรำยท่ีซ่อน
อยูเ่บ้ืองหลงัไพท่ำโรท ์ แต่มำกกวำ่หน่ึงในส่ียงัคงเช่ือวำ่กำรพยำยำมท่ีจะบอกถึงอนำคตนั้นสำมำรถท่ีจะ
ใหผ้ลท่ีดีได ้

ส ำหรับคนเหล่ำนั้น แกร่ี ผูซ่ึ้งสูญเสียลูกและถูกผลกัดนัใหเ้ขำ้ไปใกลก้บักำรฆ่ำตวัตำยมีค ำ
เตือน “คุณสำมำรถท่ีจะท ำอยำ่งอ่ืนก่อนในอำทิตยแ์รกจำกนั้นก็เป็นไพท่ำโรท ์มนัเหมือนกบัควำมอยำก 
ควำมละโมบ เวทมนตค์ำถำและส่ิงล้ีลบัท่ีสัญญำวำ่จะใหห้ลำยอยำ่งมำกมำย แต่ส่ิงเหล่ำนั้นก็ไม่เคย
มำถึงเลยสักอยำ่งเดียว” 

ไพ่น าไปสู่การท าแท้ง 

ด ำ (นำมสมมติ) อำย ุ 17 ปี และแฟนสำวของเขำไปหำคนทรงเพื่อขอค ำแนะน ำจำกไพ ่ และ
ท่ีสุดก็มำนัง่เสียใจกบัผลท่ีเกิดข้ึน 

“สภำพกำรณ์ในไพข่องผมดูรำบร่ืน” ด ำพดูข้ึน “ทัว่ ๆ ไปดูเป็นปกติดี หลงัจำกนั้นเธอก็ดูไพ่
ของแฟนผม และท ำนำยถึงควำมตำยและกำรตั้งครรภ ์ แฟนของผมประสำทเสียและปฏิเสธค ำท ำนำยน้ี
ทนัที” 
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สำมเดือนหลงัจำกนั้น แฟนสำวของด ำมำบอกเขำวำ่เธอทอ้งและไดต้ดัสินใจท ำแทง้ไป
เรียบร้อยแลว้ “ผมไม่ไดพ้ดูอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนั้นเลย” แลว้ควำมสัมพนัธ์ของทั้งสองคนก็ส้ินสุดลง 

“มนัท ำใหผ้มตั้งขอ้สงสัยเก่ียวกบัพื้นฐำนทำงดำ้นศีลธรรมของเร่ืองล้ีลบัน้ี และส่ิงต่ำง ๆ ท่ีคุณ
สำมำรถอนุญำตและไม่สำมำรถอนุญำตได”้ 

หลงัจำกนั้นเขำก็บงัเอิญไปพบกบัอดีตแฟนสำวในผบัแห่งหน่ึง หลงัจำกท่ีเธอด่ืมจนไดท่ี้ 
ควำมรู้สึกต่ำง ๆ ก็พร่ังพรูออกมำ “มนัเป็นควำมขมข่ืน ควำมโกรธ และควำมเสียใจ” บำงคร้ังด ำก็ยงั
สงสัยวำ่ชีวติของพวกเขำจะเป็นไปอยำ่งไรถำ้หำกวำ่ส่ิงท่ีไพท่ำโรทไ์ดท้  ำนำยไม่เกิดข้ึนจริง ๆ  

แต่ทุกอยำ่งท่ีไพไ่ดท้  ำนำยถูกตอ้งแน่หรือ แทจ้ริงกำรอ่ำนค ำท ำนำยตั้งอยูบ่นควำมกลวัของ
หญิงสำววยัรุ่นคนหน่ึงและไดอ้ำ้งเหตุผลสนบัสนุนกำรท ำแทง้ อนัน ำมำซ่ึงควำมเศร้ำโศกเสียใจในชีวติ
ของพวกเขำ ควำมเช่ือถือท่ีพวกเขำมีในไพท่ ำใหส้ถำนกำรณ์ท่ีแยอ่ยูแ่ลว้กลบัเลวร้ำยลงไปอีก 

เจน: ใช้ไพ่เพือ่แก้แค้น 

เจนอำย ุ14 ปีและหมกหมุ่นอยำ่งมำกกบักำรดูดวงชะตำ คุณยำยของเธอสอนใหเ้ธอรู้จกัวธีิดูไพ่
ทำโรท ์ดว้ยเหตุท่ีเป็นคนไม่ค่อยแขง็แรง เธอจึงถูกแกลง้บ่อยคร้ังท่ีโรงเรียนตอนน้ีเธอก ำลงัจะใชไ้พเ่พื่อ
กำรแกแ้คน้ 

มีเด็กหญิงตวัเล็กคนหน่ึงมำหำเธอเพื่อให้เธอดูไพ ่ “ฉนัเห็นไพแ่ห่งควำมตำย หลงัจำกนั้นไพ่
ของสัตวร้์ำยก็โผล่ตำมมำ ฉนัรู้วำ่เธอมีสุนขัตวัหน่ึงและฉนัก็ไดบ้อกเธอวำ่มนัก ำลงัจะตำย” เด็กหญิงตวั
เล็กสะอึกสะอ้ืน และเม่ือสุนขัของเธอตำย เธอก็มำด่ำวำ่เจนวำ่เป็นคนท่ีท ำใหเ้ร่ืองน้ีเกิดข้ึน 

หลำยปีผำ่นไป เม่ือเจนมองยอ้นกลบัไป เธอกล่ำววำ่ “มนัเป็นเหมือนค ำสำปแช่ง ในเวลำนั้น 
ฉนัท ำมนัก็เพรำะวำ่มนัใหอ้ ำนำจแก่ฉนั” 

แลว้เจนก็เล่ือนชั้น จำกหมอดูไพท่ำโรท ์ไปเป็นหมอดูลูกแลว้ และก็เป็นอ่ืน ๆ ในวถีิทำงท่ีล้ีลบั
น้ี ยิง่เธอถล ำลงไปลึกเท่ำไร เธอก็ยิง่มีปัญหำมำกข้ึนเท่ำนั้น อำกำรป่วยทำงจิตใจชัว่ระยะเวลำหน่ึง
ติดตำมเอมำจนกระทัง่เธอโตข้ึน 

เธอกล่ำววำ่ “แลว้คนก็จะเร่ิมติดมนั พวกเขำจะพบวำ่ไม่สำมำรถมีชีวติอยูไ่ดโ้ดยไม่มีมนั ยงัมี
คนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีจะไม่ยอมท ำอะไรเลยจนกวำ่จะไดม้ำหำหมอดูคนทรงของพวกเขำก่อน” 

สามขีองคุณจะตาย 

ซาร่า (นำมสมมติ) หลงใหลในส่ิงท่ีล้ีลบัเหนือธรรมชำติเม่ือตอนอำยสิุบขวบซ่ึงตอ้งขอบคุณ
โรงเรียน “ฉนัใชเ้วลำทั้งหมดท่ีมีในหอ้งสมุดของโรงเรียนเพื่ออ่ำนหนงัสือทั้งหลำยท่ีเก่ียวกบัผวีญิญำณ
ในบำ้นท่ีคอยรบกวนผูท่ี้อยูอ่ำศยั และพลงัจิต แลว้ในท่ีสุด ฉนัก็ถูกมนัครอบง ำ” 
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เธอใชไ้พท่ำโรท ์เพื่อสร้ำงควำมนิยมในตวัเธอให้เกิดข้ึนกบัคนรอบขำ้ง 
บำงคร้ัง ไพก่็ใหค้  ำแนะน ำท่ีคอยรบกวนจิตใจ ซ่ึงไดส้ร้ำงปัญหำใหก้บัเพื่อนร่วมโรงเรียนของ

เธอ 
“ฉนัไดบ้อกผูห้ญิงคนหน่ึง อำย ุ 16 ปี เธอก ำลงัพยำยำมท่ีจะเก็บเกรด A มำใหไ้ดม้ำกท่ีสุด ฉนั

บอกเธอวำ่เธอจะสอบไม่ผำ่น เธอก็เลยลำออกจำกโรงเรียนไป” ยงัมีนกัเรียนพยำบำลอำย ุ 19 ปีอีกคน
หน่ึงท่ีลำออกไปเพรำะซำร่ำไดบ้อกเขำวำ่จะสอบไม่ผำ่นเช่นกนั 

ในตอนนั้น เธอเช่ือวำ่ไพก่ ำลงัพดูเช่นนั้นจริง ๆ แต่ตอนน้ีเธอบอกวำ่เสียใจกบัค ำพดูเหล่ำนั้นท่ี
ไดเ้อ่ยออกไป “ไม่วำ่คุณจะกล่ำวค ำท ำนำยอะไรออกไป ส่ิงนั้นจะเป็นเหมือนกล่องท่ีครอบเขำเอำไว ้ถำ้
คุณพดูวำ่พวกเขำไม่มีวนัท่ีจะไดค้ะแนนสูงในวชิำเลข พวกเขำก็จะเป็นไปตำมนั้นจริง ๆ” 

ตอนน้ีเธอแต่งงำนแลว้ เธอรู้สึกเสียววำบเม่ือนึกยอ้นกลบัไป “ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีไดก้ล่ำวท ำนำย เช่น 
“คุณจะตอ้งแต่งงำนสองคร้ัง และสำมีคนแรกของคุณจะตำย” จะเห็นไดช้ดัเจนวำ่ มนัจะไม่เกิด
ประโยชน์อนัใดเลยถำ้หำกวำ่คุณปฏิบติักบัสำมีของคุณเสมือนหน่ึงวำ่เขำจะอยูเ่พียงแค่ชัว่ครำวเท่ำนั้น” 

ซำร่ำกลวัวำ่ค ำท ำนำยท่ีเหลวไหลของเธอจะยงัคงหล่อหลอมชีวติของคนเหล่ำนั้นท่ีเคยไดย้นิ
และเช่ือถือในนั้น “ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีไดถู้กท ำนำยไวส้ร้ำงควำมรู้สึกไม่มัน่คงและก่อควำมสงสัยใหเ้กิดข้ึนใน
ใจของพวกเขำ ฉนัเพียงแค่พูดในส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนั้นท่ีมำถึงฉนั ฉนัไม่อยำกเช่ือเลยวำ่ส่ิงเหล่ำนั้นท่ีฉนัได้
เคยพดูจะน่ำกลวัถึงขนำดน้ี” 

ปลดปล่อย 

สุจริต (นามสมมติ) กล่าวว่าจิตใจของเขาแทบจะวปิริตอันเน่ืองมาจากผลของการเป็นหมอดูไพ่
ทาโรท์เมื่ออายุได้ 14 ปี เขาเป็นเด็กคนแรกในรุ่นราวคราวเดียวกนัทีสู่บบุหร่ี เขาเป็นคนฉลาดแต่ไม่ชอบ
เรียนหนังสือ เป็นคนขีเ้หงาคนหน่ึง เขาเคยเอาไพ่ทาโรท์ส าหรับหน่ึงไปโรงเรียน แล้วกพ็ุ่งขึน้สู่ความ
นิยมในทนัท ีน่ันเป็นคร้ังแรกทีเ่พือ่นร่วมช้ันเรียนน่ังลงและสนใจเขา มันเป็นความรู้สึกทีด่ีทเีดียว 

ภำยในเวลำเพียงไม่ก่ีเดือน เขำไดรั้บกำรเล่ือนชั้น จำกเดิมท่ีเป็นโดดเด่ียวผูเ้ดียีวดำยอยูห่ลงั
หอ้งมำอยูต่รงจุดศูนยก์ลำงของควำมสนใจของทุกคน ไพไ่ม่ไดใ้หแ้ต่ข่ำวดีเสมอ เขำไดเ้คยเตือน
เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงใหห่้ำงไกลจำกพอ่แม่ของตนเป็นเวลำ 3 สัปดำห์ มิฉะนั้นแลว้เธอจะไดรั้บบำดเจบ็
สำหสั เด็กหญิงผูเ้ตม็ไปดว้ยควำมกลวัอยูห่่ำงจำกพอ่แม่จริง ๆ โดยกำรออกไปบำ้นเพื่อนทุกคร้ังเม่ือมี
โอกำส 

“หลงัจำกนั้นสำมอำทิตย ์เธอจะตอ้งใชเ้วลำส่ีหรือหำ้คืนกบัพอ่แม่ของเธอ” สุจริตพูด “เม่ือหมด
เวลำเธอพดูวำ่ “บรรยำกำศท่ีบำ้นน่ำกลวัมำกทีเดียว ฉนัรู้สึกขนลุกขนพองและกลวัมำก” พอ่แม่ของเขำ
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ถูกท ำใหค้ลัง่และหวัหมุน แต่นัน่ก็เป็นเพียงแค่เสียงนกเสียงกำส ำหรับเขำเท่ำนั้น เขำติดกบัของอ ำนำจ
ท่ีวำ่เขำ้อยำ่งจงั เขำตดัสินใจท่ีจะท ำมำกข้ึนและเขำ้ไปสู่เร่ืองของเวทมนตร์คำถำ” 

“ผมมีชะตำของคนอ่ืน ๆ อยูใ่นก ำมือของผมและผมก็ชอบมนัมำกดว้ย” เขำเร่ิมท่ีจะใชจิ้ตวทิยำ
กบัเพื่อนโดยกล่ำววำ่จะท ำกำรสำปแช่ง ในขณะเดียวกนันัน่เอง เขำก็ถูกรบกวนมำกข้ึนดว้ยเขำมัน่ใจวำ่
ตนจะตอ้งตำยเม่ืออำย ุ18 ปี มีเสียงมำกมำยดงักอ้งในหวัใหเ้ขำจบทุกอยำ่งเสีย เขำเร่ิมท่ีจะเฉือนเน้ือของ
ตวัเองดว้ยใบมีดโกน และถูกส่งไปพบจิตแพทยด์ว้ย 

เจด็เดือนก่อนวนัเกิดปีท่ี 18 ของเขำ เขำไดรั้บกำรเชิญชวนจำกเพื่อนใหม้ำยงัคริสตจกัรท่ีมี
ชีวติชีวำแห่งหน่ึง เขำเคยมำท่ีน่ีก่อนหนำ้น้ีแลว้ และบ่อยคร้ังท่ีจะเมำและนัง่แขง็ท่ือเป็นหิน ไม่สนใจ
อะไรทั้งนั้น แต่คร้ังน้ีเขำบอกวำ่มนัเหมือนกบัทุกอยำ่งในชีวติหมุนกลบัใหเ้ขำไดเ้ห็นต่อหนำ้ต่อตำ “ดู
เหมือนวำ่พระเจำ้จะก ำลงัตรัสกบัผมวำ่ “มองดูท่ีชีวติของเจำ้ เจำ้อยำกมีควำมหวงัและนัน่คือเรำ” 

นัน่คือจุดเปล่ียนในชีวิตของเขำ สุจริตมำเป็นคริสเตียน เขำทูลขอใหพ้ระเยซูเขำ้มำในชีวติของ
เขำ และไดรั้บกำรตอ้นรับใหเ้ขำ้มำในคริสตจกัร และส่ิงต่ำง ๆ ท่ีดูคดเค้ียวสลบัซบัซอ้นก็ค่อย ๆ ถูก
ปรับใหต้รงและคล่ีคลำยไป “ผมสำมำรถนอนหลบัได ้ ไม่ตอ้งมีชีวิตอยูบ่นควำมกลวั ผมไม่กลวัควำม
มืดอีกต่อไป และผมก็ยอมรับในส่ิงท่ีผมเป็น” แลว้วนัเกิดปีท่ี 18 ก็ผำ่นมำและจำกไปโดยไม่มีเหตุกำรณ์
อะไรเกิดข้ึน นอกจำกกำรฉลองกบัพอ่และแม่ของเขำ 

ประตูระบายน า้ 

แคนนอน โดมินิค วอลเกอร์ (Cannon Dominic Walker) คริสตจักรแห่งองักฤษซ่ึงมีความ
ช านาญในเร่ืองที่เกีย่วกบัพวกค าสาปแช่ง ได้ให้ค าปรึกษาแก่หลายต่อหลายคนทีถู่กรบกวนโดยการแกว่ง
เท้าเข้าไปในมนต์ด าของมัน “ไพ่ทาโรท์แต่ละใบจะมีสัญลกัษณ์ของมันซ่ึงมีความหมายลกึลบัและเป็น
ต้นแบบของอกีหลายอย่าง” เขาพูด “ค าท านายหน้าไปทีเ่ลวร้ายสามารถส่งผลทีล่กึซ้ึงแก่สภาพจิต และ
สามารถน าไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิต ความรุนแรงหรือความหดหู่ส้ินหวงัได้” 

จิตแพทย ์ ดร.เคนเน็ท แมคออล (Dr.kenneth McAll) กล่ำววำ่ คนไขก้วำ่ 100 คนมีปัญหำซ่ึง
ลว้นสำมำรถสืบยอ้นไปพบวำ่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองลึกลบัทั้งส้ิน เขำกล่ำววำ่ “มีส่วนของจิตใตส้ ำนึก
ซ่ึงถูกน ำข้ึนมำอยูใ่นมโนส ำนึก กลไกทำงจิตตวัหน่ึงท่ีจิตแพทยรู้์จกักนัเป็นอยำ่งดีในช่ือของ 
endopsychic censor จะท ำหนำ้ท่ีป้องกนัมโนส ำนึกจำกกำรแทรกซึมของส่ิงแปลกปลอมท่ีอยูใ่นจิตใต้
ส ำนึก” 

เขำเช่ือวำ่กำรท ำนำยดว้ยไพท่ำโรทห์รือกำรใชอุ้ปกรณ์ท ำนำยอ่ืน ๆ สำมำรถเปิดประตูระบบน ้ำ
ได ้ “จำกประสบกำรณ์และควำมมัน่ใจของผมแสดงใหเ้ห็นวำ่ อนัตรำยท่ีวำ่นัน่เป็นของจริงท่ีน่ำกลวั
ทีเดียว” 
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คนไขใ้นกรณีร้ำยแรงทั้งหลำยต่ำงพำกนัจบลงตรงท่ีวธีิกำรรักษำดว้ยเคร่ืองช็อกไฟฟ้ำ 

เศษเส้ียวชีวติแห่งความเจ็บปวด 

แคลร์ เรย์เนอร์ (Claire Rayner) คุณป้าผู้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในชีวติ ได้หยบิเอาเศษเส้ียว
ในชีวติของคนเหล่าน้ันทีเ่ข้ามาเกีย่วพนักบัไพ่ทาโรท์มาเล่าให้ฟัง 

คุณแมค่นหน่ึงไดเ้ขียนจดหมำยแทนลูกสำวของเธอมำบอกวำ่ ตอนน้ีเธอ “ทรมำนใจและ
กระวนกระวำยดว้ยค ำพดูท่ีมีคนมำพดูกบัเธอวำ่ เธอจะยำกจนภำยในอีกสิบอำทิตยข์ำ้งหนำ้” 

กำรอ่ำนไพท่ำโรทย์งัคงด ำเนินต่อไป “เธอจะเขำ้มำเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุทำงรถยนตแ์ละ
ผูโ้ดยสำรของเธอจะตำย” เธอรู้สึกกลวัเป็นอยำ่งมำก เพรำะวำ่ผูโ้ดยสำรประจ ำของเธอคือ ลูกสำวตวั
นอ้ยของเธอเอง 

ควำมเห็นของแคลร์ เรยเ์นอร์ น่ำจะยกใหเ้ป็นตวัอยำ่งท่ีดี “ถำ้ฉนัท ำตำมวธีิทำงของฉนั ไอพ้วก
ลวงโลกทั้งหลำยท่ีบอกผูค้นดว้ยเร่ืองเหลวไหลอยำ่งร้ำยกำจจำกส่ิงเหล่ำน้ี และรับเอำเงินค่ำจำ้งรำยได้
งำมไปแทน จะตอ้งถูกลำกข้ึนศำลและไดรั้บโทษอยำ่งแน่นอน” 

แต่อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือค ำเตือนท่ีเลวร้ำยจำกไพมุ่่งตรงไปยงัวยัรุ่นทั้งหลำยท่ีจิตใจยงัไม่มัน่คง? 

พบเป้าหมายชีวติ 

ผู้คนใช้ไพ่ทาโรท์เพราะคิดว่ามันจะท าให้พวกเขาสามารถควบคุมชีวติของตัวเองได้ แต่ส่ิงที่
เกดิขึน้ตรงกันข้ามน้ันเป็นเร่ืองจริงข้อความจากไพ่สามารถทีจ่ะเร่ิมควบคุมพวกเขาได้ 

ถอ้ยค ำท่ีอนัตรำยถึงตำยเหล่ำนั้นสำมำรถจะออกมำจำกจิตใตส้ ำนึกของเรำ ซ่ึงเป็นโลกแห่ง
ควำมหวงัและควำมกลวั บำงคนอำจท ำใหส่ิ้งท่ีไพบ่อกใหก้ลำยมำเป็นควำมจริงโดยปรำศจำกกำร
ตระหนกัวำ่ส่ิงนั้นดีหรือไม่ดี 

หลำยคนคิดวำ่ตนเพียงแค่ก ำลงักำ้วเขำ้ไปในขอบเขตฝ่ำยวญิญำณเพื่อขอค ำแนะน ำเท่ำนั้น พวก
เขำอำจก ำลงัไดรั้บมำกกวำ่ท่ีร้องขอก็ได ้ ซ่ึงเร่ืองรำวต่ำง ๆ ท่ียกมำเป็นตวัอยำ่งขำ้งตน้คงพอท่ีจะแสดง
ใหเ้ห็นถึงส่ิงซ่ึงชัว่ร้ำยท่ีแทจ้ริงได ้

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ตือนเรำวำ่วญิญำณแห่งควำมชัว่ร้ำยนั้นมีอยูจ่ริง บำงคร้ังมนัอำจ
ปลอมตวัมำในรูปแบบท่ีดูดี ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะลดกำรป้องกนัของเรำใหต้ ่ำลง 

พระด ำรัสของพระเจำ้ไดก้ล่ำวไวว้ำ่อยำ่ไปยุง่เก่ียวกบักำรท ำนำยดวงชะตำดูอนำคต และนัน่ก็
หมำยถึงไพท่ำโรทด์ว้ย 
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“อยำ่ใหมี้คนหน่ึงคนใดในหมู่พวกท่ำนซ่ึง...เป็นคนท ำนำยเป็นหมอดู เป็นหมอจบัยำมดู
เหตุกำรณ์ หรือเป็นนกัวทิยำคม เป็นหมอผเีป็นคนตรง หรือเป็นหมอพรำย ผูใ้ดท่ีกระท ำอยำ่งน้ียอ่มเป็น
ท่ีรังเกียจแด่พระเจำ้” (เฉลยธรรมบัญญตัิบทที ่18 ข้อ 10 และ 11) 

พระเจ้าไม่ใช่ผู้ทีท่ าลายความสุข เพรำะมีเขียนไวว้ำ่พระองคท์รงรักและตอ้งกำรจะปกป้องเรำ 
เม่ือคุณไดอ่้ำนเร่ืองรำวทั้งหมดตั้งแต่ตน้ คุณก็จะสำมำรถเขำ้ใจไดว้ำ่ท ำไม 

แต่แลว้บำงส่ิงบำงอยำ่งก็เกิดข้ึนในชีวติของคนเหล่ำนั้น ท่ีเขำ้ไปยุง่เก่ียวกบัมนั พวกเขำพบส่ิงท่ี
ตนไดแ้สวงหำมำตลอดชีวติ พวกเขำพบควำมจริงของจิตวิญญำณและพบเป้ำหมำยในชีวติพวกเขำพบ
พระเยซู 

ส่วนใหญ่พวกเรำสัมผสัและตระหนกัวำ่มีพระเจำ้อยูจ่ริงและหลำยคนก็แสวงหำหนทำงท่ีจะพบ
กบัพระองค ์บำงคนก็หนัไปหำพวกเวทมนตร์คำถำ แต่พระองคไ์ม่ไดท้รงอยูท่ี่นัน่ 

พระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายมาก จนไดท้รงส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคคื์อพระเยซู เพื่อมำ
ส ำแดงหนทำงท่ีจะไปถึงพระองคใ์หก้บัเรำ 

พระเยซูตรัสวำ่ “เรำเป็นทำงนั้น เป็นควำมจริงและเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำไดน้อกจำก
จะมำทำงเรำ” (ยอห์น 14:6) 

ถำ้เรำติดตำมพระเยซู พระองคจ์ะทรงน ำเรำไปถึงพระเจำ้ และเรำก็จะพบกบัเป้ำหมำยในชีวติ
เช่นเดียวกบัสุจริต แกร่ี และอแมนดำ้ “จงต่อสู้กบัมำร แลว้มนัจะหนีท่ำนไป จงเขำ้มำใกลพ้ระเจำ้ แลว้
พระองคจ์ะทรงมำอยูใ่กลท้่ำน” 
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ท่ีมำ: เพื่อนผูน้ ำ, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2000, หนำ้กลำง. 


