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างคร้ั้�งชีีวิิตก็็ไม่่ได้้เป็็นไป็ตาม่ทีี่�เรั้าวิางแผน 
ไว้ิเสม่อไป็  แม้้ว่่าส่่ว่นใหญ่่แล้้ว่เราจะส่าม้ารถ 

ปรับตััว่แล้ะแก้้ไขส่ถานก้ารณ์์ให้ผ่่านพ้้นไปได้้ แต่ัว่่า
เราจะทำำาอย่่างไรหาก้คว่าม้ฝัันแล้ะคว่าม้หวั่งอัน
สู่งสุ่ด้ของเราต้ัองพั้งทำล้าย่ล้ง บางครั�งพ้ระเจ้าทำรง
ปฏิิเส่ธคำาทูำล้ขอของเรา โด้ย่ท่ำ�เราเองก็้ไม่้เข้าใจหรือ
ไม่้อาจหาคำาอธิบาย่ได้้

บ
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เชริดั้น ว่อย่ซีย์่่แล้ะเม้อรร่์นผู้่เป็นภรรย่า ได้้ประส่บ
กั้บถิ�นทุำรกั้นด้ารแห่งคว่าม้ฝัันท่ำ�แตัก้ส่ล้าย่ ในเส้่น
ทำางนั�นคนทัำ�งคู่ได้้เร่ย่นรู้จัก้ตััว่เองแล้ะรู้จัก้พ้ระเจ้า  
แล้ะรู้ว่่าก้ารปฏิิเส่ธคำาทูำล้ขอนั�นไม่้ได้้เป็นจุด้จบของ
ทุำก้สิ่�ง

พัันธกิิจมานาประจำาวััน



ส�รบัญ

หนึ่ง
ถ่่ิ่นทุุรกันดารแห่่งความฝัันทุ่่แตกสลาย..........7

สอง
การพเนจรในถ่่ิ่นทุุรกันดาร..........................................18

ส�ม
เร่่มต้นให่ม่..............................................................................................43



7

หนึ่ง

ถิ่่่นทุุรกันดาร
แห่่งความฝัันทุ่่แตกสลาย

ภรั้รั้ยาของผม่ได้้รั้บ้โที่รั้ศพ้ท์ี่ในคนืก่้อนว่นัครสิ่ต์ัม้าส่
ของปี ค.ศ. 2010 “ส่ว่ัส่ด้่ค่ะเม้อร์ร่น น่�เอม้ิล้่�จาก้

คล้ินิก้นะคะ” เส่่ย่งพู้ด้จาก้ปล้าย่ส่าย่ด้ังขึ�น
 คริส่ตั์ม้าส่ครั�งนั�นก้ล้าย่เป็นคริส่ตั์ม้าส่ทำ่�ไม้่เหม้ือนก้ับ
ครั�งใด้ๆ เล้ย่ ก้่อนหน้านั�นไม้่ก้่�ว่ันเราได้้รับข่าว่ด้่ทำ่�ไม้่คาด้
คิด้ม้าก้่อน หลั้งจาก้ก้ารรอคอย่แล้ะเพ้่ย่รพ้ย่าย่าม้ทำำาทุำก้
อย่่างม้าตัล้อด้ 10 ปีเพ้ื�อจะม้ล่้กู้ เราก้็ได้้รบัแจ้งว่่าเม้อร์รน่
ตัั�งทำ้องแล้้ว่ 
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 ตั้งท้อง!
 หล้ังจาก้รอคอย่ม้านานนับส่ิบปีในทำ่�สุ่ด้เราก้็ก้ำาล้ังจะม้่
ลู้ก้ เราแทำบไม้่เชื�อหูตััว่เอง
 เม้อร์ร่นก้ับผ่ม้จัด้ของใส่่รถแล้ะขับจาก้ซีิด้น่ย่์ไปย่ัง
บรสิ่เบน เพ้ื�อใช้เว่ล้าฉล้องเทำศก้าล้กั้บครอบครวั่แล้ะญ่าตัิๆ  
พ้ว่ก้เขาตั้อนรับเราด้้ว่ย่นำ�าตัาแห่งคว่าม้ปีตัิย่ินด่้ทำันทำ่ทำ่� 
รู้ข่าว่ แล้ะตัอนน่�เอม้ิล้่�ก้ำาล้ังโทำรม้าจาก้คล้ินิก้ทำำาก้ิฟทำ์เพ้ื�อ
แจ้งผ่ล้ก้ารตัรว่จเล้ือด้ครั�งล้่าสุ่ด้
 ใช่แล้้ว่ ครสิ่ต์ัม้าส่ครั�งน่�ไม่้เหมื้อนก้บัครั�งอื�นใด้ส่ำาหรับ
เราทำั�งส่องคน*
 
ความคาดหวัง และ
ความคาดหวัง
 ผ่ม้ย่ังคงจำาวั่นท่ำ�เม้อร์ร่นแล้ะ
ผ่ม้ตััด้สิ่นใจจะม่้ลู้ก้ด้้ว่ย่กั้น ตัอน
นั�นเป็นปี ค.ศ. 2000 เราแต่ังงาน
ม้าแล้้ว่ 5 ปี แล้ะช่วิ่ตัก็้มั้�นคงเข้าท่ำ�
เข้าทำาง ช่ว่งเว่ล้านั�นดู้เหม้าะท่ำ�จะ
ม่้ลู้ก้ แล้ะเชน่เด่้ย่ว่กั้บคู่ส่ม้รส่อื�นๆ
ท่ำ�ได้้ตัก้ล้งกั้น เราต่ัางก็้ตัั�งหน้าตัั�ง
ตัารอคอย่ผ่ล้ส่ำาเร็จท่ำ�จะเกิ้ด้ขึ�น

ด้วยก�รเป็น
คริสเตียนที่อุทิศตัว 
ในไม่ช้� เร�จึงหันไป

สู่กระบวนก�ร
อธิษฐ�นเพื่อก�ร

รักษ�เยียวย�
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ทำกุ้ๆ รอบ 28 ว่นั ในแต่ัล้ะเด้อืนเราม้ค่ว่าม้หว่งั แล้ะในช่ว่ง 
2-3 เดื้อนแรก้ก็้เป็นธรรม้ด้าทำ่�คว่าม้คาด้หวั่งนั�นจะตัาม้ม้า
ด้้ว่ย่คว่าม้ผ่ิด้หว่ัง
 คว่าม้คาด้หว่ังแล้ะคว่าม้ผ่ิด้หวั่ง คว่าม้คาด้หว่ังแล้ะ
คว่าม้ผ่ิด้หว่ัง
 เรารูว่้่าต้ัองอด้ทำนเพ้ราะเรื�องน่�
อาจใช้เว่ล้าส่ัก้ระย่ะ แตั่หลั้งจาก้ 
9 เด้ือนผ่่านไปโด้ย่ไม้่ประส่บผ่ล้
ส่ำาเรจ็ เราจงึตััด้สิ่นใจท่ำ�จะไปตัรว่จ
ร่างก้าย่ ผ่ล้ก้ารตัรว่จพ้บว่่าผ่ม้ม้่
ปัญ่หาบางอย่่าง แล้ะหาก้ปราศ-
จาก้ก้ารช่ว่ย่เหลื้อจาก้พ้ระเจ้าหรอื
ก้ารใช้เทำคโนโล้ย่่ทำางก้ารแพ้ทำย่์
เข้าช่ว่ย่แล้้ว่ล้่ะก้็ ก้ารม้่ลู้ก้ของเรา
ก้็เป็นเรื�องย่าก้
 เช่นเด้่ย่ว่ก้ับคู่ส่ม้รส่อื�นๆ ทำ่�ม้่
ปัญ่หาเรื�องก้ารม่้บตุัร เราตัก้อยู่่ใน
คว่าม้ผั่นผ่ว่นทำางอารม้ณ์์ท่ำ�ตัาม้ม้า ในช่ว่งเด้ือนหนึ�งเรา
ม้องถึงผ่ล้ด้่ของก้ารไม้่ม้่ลู้ก้ นั�นคือก้ารม้่เว่ล้าส่ำาหรับเรา
ส่องคนม้าก้ขึ�นแล้ะม้่ภาระด้้านก้ารเงินน้อย่ล้ง เราไม้่
จำาเป็นตั้องห่ว่งเรื�องก้ารโย่ก้ย่้าย่ถิ�นฐานแล้ะม่้อิส่ระในก้าร

บ�งทีผมอ�จ
อธิษฐ�นด้วยคว�ม
เชื่อที่ไม่ม�กพอ? 

บ�งทีพวกนักเทศน์
ที่เน้นเรื่องคว�ม

มั่งคั่งอ�จจะพูดถูก 
ผมควรจะเชื่ออย่�ง
สุดใจก่อนจึงจะได้
รับต�มที่ทูลขอ?
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เด้ินทำางไปไหนๆ ได้้ แตั่สั่ก้พ้ัก้หนึ�งคว่าม้ผ่ันผ่ว่นทำาง
อารม้ณ์์ก้็อาจแปรเปล้่�ย่นไปในทำางตัรงก้ันข้าม้ แล้ะก้ารไม้ ่
ม้่ลู้ก้ก็้ดู้ไม้่ใช่ส่ิ�งทำ่�น่าชื�นชม้สั่ก้เทำ่าใด้ คว่าม้ปรารถนาทำ่�
อย่าก้อุ้ม้ลู้ก้ของเราเองซึี�งเปร่ย่บเส่มื้อน “ตััว่แทำนน้อย่ๆ
ของเราทำั�งส่อง” ก้็จะหว่นก้ล้ับม้า 
 เราล้องอาหารสู่ตัรพ้ิเศษ อาหารเส่ริม้ รว่ม้ทำั�งปรับ
พ้ฤติัก้รรม้ทำุก้อย่่างทำ่�จะช่ว่ย่เพ้ิ�ม้โอก้าส่ในก้ารม่้บุตัร แล้ะ
ด้้ว่ย่ก้ารเป็นคริส่เตั่ย่นทำ่�อุทิำศตััว่ ในไม้่ช้าเราจึงหันไปสู่่
ก้ระบว่นก้ารอธิษฐานเพ้ื�อก้ารรัก้ษาเย่่ย่ว่ย่า
 คืนว่ันหนึ�งก้ลุ้่ม้พ้่�น้องเล้็ก้ๆ ได้้รว่ม้ตััว่ก้ันในห้องโถง
เพื้�ออธิษฐานเผื่�อเราส่องคน เมื้�อพ้ว่ก้เขาว่างมื้อล้งบน 
ผ่ม้ส่ิ�งทำ่�ไม้่คาด้คิด้ก้็เก้ิด้ขึ�น ผ่ม้เริ�ม้ร้องไห้ เม้อร์ร่นไม้่ 
เคย่เห็นผ่ม้ร้องไห้ม้าก้่อน ผ่ม้ไม้่ใช่คนทำ่�เส่่ย่นำ�าตัาง่าย่ๆ  
แต่ัคนืนั�นเธอเหน็ผ่ม้รำ�าไห้จาก้ส่่ว่นลึ้ก้ภาย่ใน  หลั้งจาก้นั�น 
ผ่ม้รู ้ส่ึก้เหม้ือนได้้ส่ัม้ผ่ัส่ก้ับพ้ระเจ้าในว่ิธ่ทำ่�แส่นพ้ิเศษ 
เหม้ือนผ่ม้ได้้รับก้ารปล้ด้ปล้่อย่ภาย่ใน แล้ะอาจได้้รับก้าร
ทำรงรัก้ษาให้หาย่ แล้้ว่เราก้็เก้ิด้คว่าม้คาด้หว่ังขึ�นอ่ก้ใน
ตัล้อด้ 28 ว่ันถัด้ม้า... จนพ้บก้ับคว่าม้ผ่ิด้หว่ังอ่ก้ครั�ง
 “บางทำ่เราน่าจะล้องทำำาก้ิฟทำ์ดู้” เม้อร์ร่นเปรย่ขึ�น
 ในปี ค.ศ. 2006 เราก้็ได้้เข้าสู่่ก้ระบว่นก้ารทำำาก้ิฟทำ์ครั�ง
แรก้ ขั�นตัอนในก้ารทำำานั�นทำำาให้จติัใจของเม้อร์รน่ต้ัองบอบชำ�า 
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แล้ะได้้คุก้คาม้คว่าม้เป็นส่่ว่นตััว่ของเราทัำ�งส่องคน แตั่
ครอบครวั่แล้ะเพื้�อนๆของเราท่ำ�อยู่่ทัำ�ว่ประเทำศต่ัางอธษิฐาน
เผ่ื�อเรา หล้าย่ว่ันหล้ังจาก้นั�นเราจึงเริ�ม้ม่้คว่าม้หว่ังขึ�นอ่ก้
ครั�ง
 แต่ัแล้้ว่คว่าม้หวั่งก้จ็บล้งด้้ว่ย่คว่าม้ผ่ดิ้หวั่งเหมื้อนเช่น
เคย่ 
 “คุณ์คิด้ว่่าเราคว่รจะรับเด้็ก้ม้าอุปก้าระส่ัก้คนไหม้”  
เม้อร์ร่นเอ่ย่ขึ�นในปี 2007
 อ่ก้ 8 เด้ือนตั่อม้าผ่ล้ก้ารประเม้ินเพ้ื�อรับอุปก้าระเด้็ก้
ของเราก้เ็ส่ร็จส่ิ�นล้ง “พ้ว่ก้คุณ์เป็นคู่ส่าม่้ภรรย่าทำ่�น่ารัก้ม้าก้” 
เจ้าหน้าท่ำ�ส่ังคม้ส่งเคราะห์บอก้ก้ับเราในก้ารนัด้พ้บครั�ง
ส่ดุ้ท้ำาย่ “ฉนัคดิ้ว่่า พ้ว่ก้คณุ์คงไม่้ต้ัองรอนานทำ่�จะได้้รับเด้ก็้
ไปอุปก้าระ เพ้่ย่งแค่รอโทำรศัพ้ทำ์จาก้เรา”
 ด้ังนั�นเราจึงรอรับโทำรศัพ้ทำ์จาก้ศูนย่์อุปก้าระ
 1 ส่ัปด้าห์ 2 ส่ัปด้าห์ 3 ส่ัปด้าห์ผ่่านไป แล้้ว่ก้็เป็น 2 
เด้ือน 6 เด้ือน 9 เด้ือน โด้ย่ทำ่�ไม้่ม้่โทำรศัพ้ทำ์จาก้ศูนย่์เล้ย่ 
หล้ังผ่่านไป 20 เด้ือนโด้ย่ไม้่ม่้ว่่�แว่ว่ เม้อร์ร่นก้็วุ่่นว่าย่ใจ
ม้าก้ “ฉันทำนตั่อไปไม้่ไหว่อ่ก้แล้้ว่ ม่้แตั่ก้ารรอคอย่ ช่ว่ิตั
ของเราไม้่ส่าม้ารถก้้าว่ไปข้างหน้าได้้ แตั่ตัิด้อยู่่ก้ับก้าร 
คาด้หว่ังแล้ะคว่าม้ผ่ิด้หว่ัง คุณ์คิด้ว่่าเราไปล้องทำำาก้ิฟทำ์อ่ก้
ทำ่ด้่ไหม้”
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 ด้ังนั�นในปี 2010 เราจึงพ้ย่าย่าม้เป็นครั�งสุ่ด้ทำ้าย่ทำ่�จะ 
ม้่ลู้ก้โด้ย่ก้ารทำำากิ้ฟทำ์ ตัอนนั�น ผ่ม้เริ�ม้ส่งสั่ย่ว่่าช่ว่ิตัฝั่าย่
ว่ญิ่ญ่าณ์ของผ่ม้เองหรือเปล่้าทำ่�เป็นต้ันเหตุัของปัญ่หา บาง 
ทำ่ผ่ม้อาจอธิษฐานด้้ว่ย่คว่าม้เชื�อทำ่�ไม้่ม้าก้พ้อ? บางทำ่พ้ว่ก้
นกั้เทำศน์ทำ่�เน้นเรื�องคว่าม้มั้�งคั�งอาจจะพู้ด้ถกู้ ผ่ม้คว่รจะเช่ือ    
อย่่างสุ่ด้ใจก้่อนจึงจะได้้รับตัาม้ทำ่�
ทำูล้ขอ? ด้ังนั�น เม้ื�อตััว่อ่อนแรก้
ของทำารก้ถูก้ฝัังตััว่ไว่้ในครรภ์ของ
เม้อร์ร่น ผ่ม้จึงตัั�งตั้นอธิษฐานว่่า 
“พ้ระเจ้า ข้าพ้ระองค์ไม่้เพ้ย่่งแต่ัทูำล้
ขอลู้ก้เทำ่านั�น แตั่ข้าพ้ระองค์เชื�อ 
ว่่าพ้ระองค์จะประทำานให้อย่่างแน่ 
นอน” แล้ะคนอื�นๆ ก้็ได้้อธิษฐาน
เผื่�อเราด้้ว่ย่เช่นก้ัน ด้ังนั�นเราจึง  
เต็ัม้ไปด้้ว่ย่คว่าม้คาด้หวั่ง คว่าม้
คาด้หว่ัง  แล้ะคว่าม้คาด้หว่ัง!
 แล้้ว่ก้็ผ่ิด้หว่ังเช่นเคย่
 ม้่ก้ารฝัังตััว่อ่อนตััว่ทำ่�ส่องอ่ก้ แล้้ว่ก็้ตััว่ถัด้ม้า แล้ะถัด้
ม้า ในแตั่ล้ะครั�งเราตัั�งคว่าม้หว่ังว่่า ครั�งน่�แหล้ะทำ่�จะส่ำาเร็จ   
แตั่ก้็ตั้องล้้ม้เหล้ว่ไป
 ก้ล้างเด้ือนธันว่าคม้ปี ค.ศ. 2010 เป็นเว่ล้าส่ิบปีพ้อด้่

“ก�รอัศจรรย์เกิด
ขึ้นแล้ว! หลังจ�ก
สิบปีแห่งก�รรอ

คอย คุณกำ�ลังจะมี
ลูกแล้ว!”
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นบัจาก้วั่นท่ำ�เราตััด้สิ่นใจจะเริ�ม้ช่ว่ติัครอบครวั่ด้้ว่ย่ก้ารม้ลู่้ก้ 
ตัวั่อ่อนตัวั่ส่ดุ้ท้ำาย่ก้ถ็กู้ใส่่ไว้่ในครรภ์ของเม้อร์รน่  เราตัก้ล้ง
ก้ันว่่าน่�จะเป็นคว่าม้พ้ย่าย่าม้ครั�งสุ่ด้ทำ้าย่ เพ้ราะเราไม้่
ส่าม้ารถทำนอยู่ก่้บัส่ภาพ้ทำ่�วุ่น่ว่าย่ใจแบบน่�ต่ัอไปได้้  ในเว่ล้า
นั�น เม้อร์รน่แล้ะผ่ม้ต่ัางก้ร็ูส้่กึ้ว่่างเปล่้าในฝ่ัาย่วิ่ญ่ญ่าณ์แล้ะ
อธิษฐานขอเพ้่ย่งไม้่ก้่�ครั�ง แตั่เพื้�อนแล้ะครอบครัว่ยั่งคง
อธิษฐานเผ่ื�อเราอย่่างส่ัตัย่์ซีื�อ แล้ะคว่าม้คาด้หว่ังของพ้ว่ก้
เขาก้็ได้้รับก้ารตัอบส่นองด้้ว่ย่...เส่่ย่งโทำรศัพ้ทำ์
 เอม้ลิ้่�จาก้คล้นิกิ้ทำำาก้ฟิท์ำโทำรม้าว่่า “ฉนัได้้ตัรว่จส่อบก้บั
ท่ำม้แพ้ทำย์่ทำ่�น่�แล้้ว่ เราต่ัางเหน็พ้้องต้ัองก้นัว่่า ทำกุ้อย่่างเป็น
ไปด้้ว่ย่ด้่ค่ะ”
 “ทำ่�ว่่า ‘เป็นไปด้้ว่ย่ด่้’ น่�หม้าย่คว่าม้ว่่าย่งัไงคะ” เม้อร์รน่
ถาม้เพ้ราะไม้่อย่าก้เข้าใจผ่ิด้
 “ระด้บัฮอร์โม้นของคุณ์อยู่่ในช่ว่งทำ่�เราคาด้ว่่าคณุ์ก้ำาล้งั
ตัั�งครรภ์ค่ะ”
 เม้อร์รน่ว่างโทำรศัพ้ท์ำล้งแล้ะร้องไห้ด้้ว่ย่คว่าม้ประหล้าด้
ใจ คุณ์แม้่ของผ่ม้ร้องด้้ว่ย่คว่าม้ด้่ใจเม้ื�อได้้ย่ินข่าว่น่� พ้ว่ก้
เพ้ื�อนๆตั่างก้็ส่่งข้อคว่าม้ม้าถึงเราด้้ว่ย่นำ�าตัา “พ้ระเจ้าทำรง
ตัอบคำาอธิษฐานของคุณ์แล้้ว่!” พ้ว่ก้เขาบอก้ “ก้ารอัศจรรย่์
เก้ิด้ขึ�นแล้้ว่! หล้ังจาก้ส่ิบปีแห่งก้ารรอคอย่ คุณ์ก้ำาล้ังจะม้่
ลู้ก้แล้้ว่!”
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 แล้ะนั�นคือตัอนทำ่�เราขึ�นรถแล้ะขับไปบริส่เบน เพ้ื�อ 
ใช้เว่ล้าฉล้องเทำศก้าล้คริส่ตั์ม้าส่ทำ่�ไม้่เหม้ือนใครน่�ก้ับ
ครอบครัว่

การเดินทางผ่่านถิ่ิ่นทุรกันดาร
 “ส่ว่ัส่ด้่ค่ะ เม้อร์ร่น น่�เอม้ิล้่�จาก้คล้ินิก้นะคะ” เส่่ย่งพู้ด้
จาก้ปล้าย่ส่าย่ด้ังขึ�นในคืนก้่อนว่ันคริส่ตั์ม้าส่
 “โอ ดีเลย นี่คงเป็นผลตรวจเลือดครั้งหลังสุดแน่ๆ”  
เม้อร์ร่นคิด้ในใจ
 “ฉันเก้รงว่่า” เอม้ิล้่�พู้ด้เบาๆ “ม้่บางอย่่างเปล้่�ย่นแปล้ง
ไป”
 “คุณ์หม้าย่คว่าม้ว่่าอย่่างไรคะ” เม้อร์ร่นถาม้
 “ระด้ับฮอร์โม้นทำ่�บ่งช่�ถึงก้ารตัั�งครรภ์ของคุณ์ล้ด้ล้ง
อย่่างเห็นได้้ชัด้”
 “แตั่คุณ์บอก้ว่่าฉันก้ำาล้ังตัั�ง...”
 “ฉันเส่่ย่ใจด้้ว่ย่จริงๆ ค่ะ”
 แล้ะผ่ล้ก้ารตัรว่จอัล้ตัร้าซีาว่ด้์ในเว่ล้าตั่อม้าแส่ด้งให้
เห็นว่่า ไม้่เคย่ม้่เด้็ก้ในครรภ์ของเม้อร์ร่นเล้ย่ ถุงนำ�าทำ่�คว่ร
จะห่อหุม้้ร่างก้าย่ของทำารก้อยู่่ก้ลั้บว่่างเปล่้า แล้ะเป็นส่าเหตุั
ของอาก้ารท่ำ�คล้้าย่คล้งึกั้บก้ารตัั�งครรภ์ เม้อร์รน่ว่างโทำรศัพ้ท์ำ
ล้ง เดิ้นเข้าม้าในห้องนอนของเรา แล้้ว่นอนคดุ้คูล้้งบนเตัย่่ง 
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คว่าม้ฝัันอันย่าว่นานนับส่ิบปีทำ่�จะม้่ลู้ก้ได้้จบล้งแล้้ว่
 เราไม้่ได้้รู้ส่ึก้อย่าก้จะเฉล้ิม้ฉล้องคริส่ตั์ม้าส่อ่ก้ตั่อไป 
เราจงึเก็้บข้าว่ของใส่่รถแล้ะขบัรถทำางไก้ล้อ่ก้ครั�งเพื้�อก้ลั้บ
ม้าย่งัซีดิ้นย์่่ โด้ย่หย่ดุ้พ้กั้ค้างคืนระหว่่างทำางทำ่�โรงแรม้ เม้ื�อ
เราขนก้ระเป๋าเข้าม้าในห้อง เม้อร์รน่ก้ท็ำิ�งตัวั่ล้งบนเตัย่่งทำั�ง
นำ�าตัา ในเว่ล้านั�น ผ่ม้หย่ิบส่มุ้ด้บันทำึก้ออก้ม้าแล้ะเข่ย่น
ข้อคว่าม้ตั่อไปน่�
 “โอ้พ้ระเจ้า เรื�องน่�ช่างโหด้ร้าย่เหล้ือเก้ิน เราถูก้ทำิ�ง 

ไว่้ในถิ�นทำุรก้ันด้าร เราเด้ินว่นเป็นว่งก้ล้ม้ปีแล้้ว่ปีเล้่า 
เหน็ด้เหนื�อย่ หิว่ก้ระหาย่ แล้ะส่ับส่น ในชั�ว่ขณ์ะหนึ�ง
เราม้องเห็นแผ่่นดิ้นแห่งพ้ระ
ส่ัญ่ญ่า แล้ะในนาทำ่ถัด้ม้าพ้ระ 
องค์ก้ท็ำรงห้าม้ไม่้ให้เราเข้าไป
ในแผ่่นด้ินนั�น”

ฝัันท่่แตกสลาย
 หาก้คุณ์เคย่ม่้คว่าม้ฝัันท่ำ�แตัก้
ส่ล้าย่ไม่้ว่่าจะเป็นรูปแบบใด้ หาก้
คุณ์ปรารถนาก้ารแตัง่งานแต่ัยั่งคง
อยู่่เป็นโส่ด้ หรือบางท่ำช่วิ่ตัแต่ัง 
งานของคุณ์ม้าถึงจุด้สิ่�นสุ่ด้ทัำ�งๆ ท่ำ�

ถิ่นทุรกันด�รคือ
สถ�นที่แห่งคว�ม
ว่�งเปล่� ซึ่งตั้งอยู่

ระหว่�งคว�ม
ปร�รถน�สุดหัวใจ

กับก�รเติมเต็ม
คว�มปร�รถน�นั้น
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ได้้พ้ย่าย่าม้รกั้ษาไว้่อย่่างส่ดุ้คว่าม้ส่าม้ารถแล้้ว่ หรอือาชพ่้    
ก้ารงานของคุณ์ไม้่เคย่ก้้าว่หน้า หรือผ่ล้ก้ารตัรว่จว่ินิจฉัย่
โรคทำำาให้คว่าม้หว่ังของคุณ์สู่ญ่ส่ล้าย่ หรือคุณ์ไม้่ส่าม้ารถ 
ม้่ลู้ก้ได้้เหม้ือนก้ับเรา คุณ์ก้็คงเข้าใจคว่าม้หม้าย่ของคำา 
ว่่าถิ่นทุรกันดารทำ่�ผ่ม้พู้ด้ถึง ถิ�นทุำรกั้นด้ารคือส่ถานทำ่�แห่ง
คว่าม้ว่่างเปล้่า ซีึ�งตัั�งอยู่่ระหว่่างคว่าม้ปรารถนาสุ่ด้หัว่ใจ
ก้ับก้ารเติัม้เต็ัม้คว่าม้ปรารถนานั�น ทำ่�ซีึ�งเราร่อนเร่พ้เนจร
แล้ะรอคอย่ แตั่ไม้่ม้่ว่ันจะไปถึง “แผ่่นด้ินแห่งพ้ระส่ัญ่ญ่า” 
ของก้ารม้่คู่ครอง คว่าม้ก้้าว่หน้าในอาช่พ้ก้ารงาน ก้าร
รัก้ษาโรคให้หาย่ หรือก้ารม้่ลู้ก้ได้้
 ในระหว่่างทำ่�คุณ์รอคอย่คู่พ้ระพ้ร ก้ารทำรงรัก้ษาโรค 
หรือคว่าม้ก้้าว่หน้าในอาช่พ้ก้ารงาน คุณ์อาจจะม้องเห็น
รำาไรถึง “แผ่่นด้ินแห่งพ้ระส่ัญ่ญ่า” ในตััว่ชาย่หนุ่ม้รูปหล้่อ 
หรือในผ่ล้ก้ารตัรว่จรัก้ษาท่ำ�ดู้เหม้ือนจะด้่ขึ�น แตั่ในทำ้าย่ทำ่� 
สุ่ด้ก้็เป็นเพ้่ย่งภาพ้ล้ว่งตัา คุณ์อาจรู้ส่ึก้ราว่ก้ับว่่าเด้ินอยู่ ่
ในถิ�นทำุรก้ันด้ารเหม้ือนก้ับเรา ทำั�งเหน็ด้เหนื�อย่ อ่อนเพ้ล้่ย่ 
โศก้เศร้าแล้ะส่ับส่น ช่ว่ิตัดู้ไร้คว่าม้หม้าย่ ถูก้หล้อก้หล้อน
ไปด้้ว่ย่คว่าม้รู้ส่ึก้ล้้ม้เหล้ว่ แล้้ว่คุณ์อาจเริ�ม้รู้ส่ึก้อิจฉาคนทำ่�
ม้่ในส่ิ�งทำ่�คณุ์ต้ัองก้าร  แล้ะรูส้่กึ้โก้รธพ้ระเจ้าผู่ป้ฏิเิส่ธคำาทำลู้
ขอของคุณ์
 ถิ�นทำุรก้ันด้ารเป็นส่ถานทำ่�แห่งคว่าม้ทำุก้ข์ย่าก้ล้ำาบาก้
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 แตั่ขอบคุณ์พ้ระเจ้าท่ำ�ยั่งม่้ส่ิ�งอื�นอ่ก้นอก้เหนือไปจาก้
คว่าม้ฝัันทำ่�แตัก้ส่ล้าย่แล้ะคว่าม้ผ่ิด้หว่ัง

* เรื�องย่่อตั่อไปน่�เป็นส่่ว่นหนึ�งจาก้หนังสื่อของผ่ม้เรื�อง “ปีแห่งการพลิกฟื้น : เปลี่ยน
ความฝันที่แตกสลาย ไปสู่การเริ่มต้นใหม่” (โธม้ัส่ เนล้ส่ัน, 2013)




