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ดวยคําอธิษฐานของแม 
แปลจาก “From Godfather to Father God” 

ของ Jennifer Tan 

นิตยสารอิมแพคท กุมภาพันธ – มีนาคม 1995 

โดย พอน เปยมศรทัธา 
ยากนักท่ีจะนกึถึงภาพของผูประกาศและนักเทศนมีช่ือทอม ปาปาเนีย ในฐานะของผูรายท่ี

เช่ียวชาญการใชอาวุธท้ังปนและมีด จากอดีตท่ีฟงดไูมผิดกับเร่ืองโหดในจอโทรทัศนแบบท่ีคลุงดวย
กล่ินคาวเลือด ความทารุณ 

วันท่ีพวกเราพบกับเขา บุรุษวัย 50 ป รางสูงผอม และยังเปนโสด แตงกายงาย ๆ ดวยชุดลําลอง 
เส้ือเชิรตแขนส้ันกางเกงยีนตามแบบฉบับของชาวอเมริกัน ทานศิษยาภิบาลดูทาเปนคนเครงขรึม 
คอนขางเก็บตัว เราไดเวลาสัมภาษณเขาระหวางเวลาอาหารม้ือเชา ในเวลาจิบกาแฟดํา ตามดวยเบค็อน
และแพนเค็กรอน ๆ ในหองอาหารของการเด็นโฮเต็ล พวกเราเพลินไปกับน้ําเสียงนุมนวล สุภาพชวน
ฟง 

เม่ือยังหนุม ทอม เร่ิมชีวิตอาชญากรขณะมีอายุเพียง 15 ป เหตุเร่ิมข้ึนในวนัท่ีเขาพบปนข้ีสนิม
กระบอกหน่ึงตกอยูขางทาง ระหวางท่ีกลับจากโรงเรียนมาบาน 

“มันตกอยูขางทางรถไฟ ไมมีกระสุนสักนดั ผมเก็บเอามาใหเพื่อน ๆ ดู พวกเราเปนเด็กยากจน 
จึงคิดจะหาเงินใชโดยวิธีออกปลน ตกลงกันวาจะเร่ิมงานกันท่ีคลับของชาวอิตาเลียน ซ่ึงมักจะมีคนมา
เลนไพและดื่มเหลากันเปนประจํา เพราะเทาท่ีสังเกตดูเหน็วาคนพวกนีค้อนขางจะมีฐานะ” ทอมเลา 

“งานแรกผานไปดวยดี ไมมีการขัดขืน ไดเงินมาเลยงาย ๆ” 
ทอมและเพ่ือนจึงชักไดใจ ทํางานกันอีก 3 คร้ังในสถานท่ีเดิม มารูตวัเอาภายหลังวา เหยื่อปลน

ของเขาน้ันเปนใคร ก็ตอเม่ือมีบุรุษจากกลุมมาเฟยมาปรากฏกายข้ึนหนาประตูบานของเขาในคํ่าวนัหนึ่ง 
“พวกมนับอกกับคุณพอของผมวา ท่ียังไวชีวิตเราไวคร้ังนี้ก็เพราะเหน็แกปูของผม ซ่ึงเคยเปน

หัวหนากลุมมาเฟยคนแรกแหงนิวยอรค ไมอยางนั้นก็เสร็จกันไปแลว” 
บิดาของทอมขอรองเขาใหอยูหางจากคนพวกนี้ “คุณพอเกลียดกลุมมาเฟย และไมตองการให

ผมติดตอเกี่ยวของกับคนพวกนี”้ 
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แตนี่เองคือเหตุผลท่ียิ่งทําใหทอมอยากเขาไป “ผมกับพอนั้นปนเกลียวกันเสมอ ผมเกลียดพอ 
เพราะพอไมเคยแสดงเลยวารักผม เม่ือใดท่ีพอไมมีธุระยุง พอก็จะเมาแอตลอดเวลา แลวเวลาเมาพอก็จะ
ลงมือทุบตี เตะตอยผมเปนประจํา เม่ือไดโอกาสผมจึงอยากแกแคน ใหสมกับท่ีพอเคยทอดท้ิงผม ผม
อยากใหพอเสียใจมากเทา ๆ กับท่ีผมเคยรูสึกมาแลว” 

ดวยเหตนุี้ทอมจึงไดเขารวมกับอาชญากรมืออาชีพกลุมของตระกูล “แกมปโน” เรียนรูยุทธวิธี
การหาเงินแบบมาเฟยจนมีรายไดตกอาทิตยละ 2 ถึง 3 พนัเหรียญ 

“พอพอรูเขากไ็ลผมออกจากบานตัดขาดผมจากวงศตระกูล ดาวาผมทําลายชีวิตเขาท้ังชีวิต ตอน
นั้นผมเสียใจอยูอยางเดียวเทานั้น คือการกระทําของผมทําใหแมแทบหัวใจสลายทวารสชาดของการแก
แคนนั้นหอมหวานยิ่งนกั ผมจึงไมไดสนใจเทาใด” ทอมกลาว 

งานของทอมคือ ควบคุมดูแลธุรกิจไนทคลับ 4 แหง และภัคตตาคารอีก 6 แหง ท่ีเปนของ
ตระกูลแกมปโนมีหนาท่ีติดตามทวงหน้ีใหกับนาย คือ คารโล แกมปโน ทอมไดช่ือวาเปนจอมทารุณ
เลือดเย็นยิ่งนกั 

“ใคร ๆ ก็รูดีวา ผมโหดขนาดไหนผมพกปนคร้ังละ 3 กระบอก มีดประจําตัวอีก 1 เลม แมแต
สมาชิกมาเฟยดวยกันก็ยังกลัว เพราะผมยิงคนไมเลือก หรือไมก็ฟาดดวยไมเบสบอลลใหแขนขาหกั 
เลือดกระจายจนอาการรอแรแลวนั่นแหละผมจึงจะหยุดลงได” 

“ตอนท่ีผมตีใครอยูนั้น ผมจะรูสึกเสมอวาไอพวกลูกหนี้เหลานั้นเปนพอท่ีเคยตีผม ไอพวกข้ี
โกงเหลานั้นเปนพอท่ีผมตองตีคืนใหสาสมใจ” 

ตราบจนทอมอายุได 32 ป เขาผานคุกมา 2 คร้ัง มีตําแหนงหัวหนาอันดับ 3 ของกลุมมาเฟย 
รายไดประจําป 10 ลานเหรียญ 

แมในยามท่ีมีทุกส่ิงพรอมแลวเชนนี ้ ทอมก็ยังรูสึกวาชีวิตของเขาขาดอะไรไปอยางหน่ึง “ทุก
อยางท่ีผมตองการ ผมเพียงแตดีดนิว้กจ็ะไดมาอยางใจนึก แตวาลึก ๆ ลงไปภายในใจมีเสียงเล็ก ๆ เสียง
หนึ่งคอยจองจบัผิดอยูเปนเนอืงนิตย” 

เชาวันหนึ่ง 
ขณะท่ีทอมนั่งคํานึงอยูบนเตียงในบานหลังใหม ดวยความพึงพอใจกับความม่ังค่ังและทรัพย

สมบัติท่ีหามาได 
“ผมตัวพองดวยความผยอง ทุกอยางผมหามาได ท้ังสมบัติและอํานาจผมไดมันมาดวยน้ํามือ

ของตัวเองโดยไมตองขอความชวยเหลือจากใครเลยแมแตบาทเดียว ผมมัวเมาอยูในความคิดพรอมกับ
วาดความฝนถึงอนาคตท่ีม่ังคงเปนปกแผน” 
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ชวงเวลานัน้เอง มีเสียงเล็ก ๆ ดังข้ึนภายในสวนลึกของหัวใจ “ถูกแลวทอม เจาทําทุกส่ิงเหลานี้
ดวยตัวเอง เจาไมเคยตองการเราเลย แตเรารูวาเจากําลังมุงหนาไปท่ีใด เจากําลังตรงดิ่งไปหาขุมนรก...” 

ทอมผูเติบโตข้ึนมาในแวดวงของชาวโรมันคาทอลิก เขารูวานี่คือพระสุรเสียงของพระบิดาเจา 
นับเปนคร้ังแรก ตลอดเวลาของวิถีชีวิตมาเฟยท่ีทอมเกดิความกลัว 

“ผมรีบตอบโตกับเจาของเสียงเล็ก ๆ นั่น ผมตั้งคําถามวา แลวพระองคทรงอยูท่ีใด เม่ือผมเปน
เด็กชายเล็ก ๆ ท่ีเรียกรองตองการความรัก ความอบอุมของพอ พระองคอยูท่ีไหน?” 

ทอมตัดสินใจวา เขาจะไมมีวันยอมใหพระเจาทรงลงพระอาชญาประหารชีวิตเขา 
“ผมไมจําเปนตองมีพระองค” เขาบอกเสียงเล็ก ๆ นั้น “ผมมีพรอมแลวท้ังอํานาจและเงิน เม่ือใด

ท่ีพระองคจะเอาชีวิตผม ผมจะดับมันดวยมือของผมเอง...” 
ทอมอธิบายวา “ผมตองการชีวิตของผมดวยมือของตัวเอง เพื่อจะใหพระองคทราบวา ผมมี

อํานาจมากกวาพระเจา” แตกอนท่ีเขาจะหันกระบอกปนเขาหาตวัเอง เสียงกร่ิงโทรศัพทก็ดังข้ึน เปน
ของคนรูจักมักคุนคนหนึ่ง เชิญเขาไปคริสตจักรและงานเล้ียงหลังพิธีนมัสการ 

“ผมคิดวา พระเจาคงกําลังเลนตลกอะไรกับผมสักอยาง .... คนอยางผมนะหรือถูกเชิญไป
คริสตจักร พระองคจะทรงคราชีวิตผมท่ีนั่นหรือ? ผมยอมรับคําเช้ือเชิญ ทวาผมจะแสดงใหพระองค
ทราบวา พระองคจะไมอาจทรงแตะตองผมได แมแตเสนผมบนหัวของผม” 

หลังพิธีนมัสการ ศิษยาภิบาลเดินเขามาหาทอม เขาขอบคุณผมท่ีมารวมประชุม แลวบอกผมวา 
มีอะไรอยางหนึ่งจะบอกผม เขาพูดวา 

“ดวงตาคือหนาตางของวิญญาณมีส่ิงหนึ่งท่ีพอเห็นจากดวงตาของคุณพอเห็นเด็กชายเล็ก ๆ คน
หนึ่งรํ่าไหอยูปรารถนาจะไดซ่ึงความรักและความอบอุน ทอม ...พอรักคุณและองคพระเยซูเจากท็รงรัก
คุณดวย” 

“เขาเปนบุคคลแรกในโลกท่ีพบจุดออนของผม ผมแทบยั้งโทสะไวไมได” 
ทอมคิดจะยิงศิษยาภิบาลผูนั้นเสียจะไดไมมีใครรูความลับอันนี้ “ผมจึงขอคุยกับเขาอีกในตอน

ดึกของคืนวนันั้น” 
“แตตลอดเวลาแหงการสนทนาผมไมอาจถือโกรธเขาไดเลย ผมไมอาจควักปนออกมาจอยิงเขา

อยางท่ีคิดเอาไว มือผมหมดแรงไปกอนทุกคร้ังเราคุยกนัถึงเร่ืองความบาป และแลวผมก็ตองเสียคําม่ันท่ี
เคยใหไวกับตัวเองท่ีวา จะเกบ็เร่ืองความช่ัวราย ท้ังมวลท่ีผมเคยทําเอาไวกับตัวโดยจะไมมีวนัเอยใหใคร
ฟง” 

ชวงหนึ่งของการสนทนาทอมแทบไมรูสึกตัวเลยวา กําลังคุกเขาอยูไดอยางไร เขารํ่าไห และศิษ
ยาภิบาลผูนั้นก็กําลังคุกเขาอยูเคียงขางดวยอาการเดียวกนั “ผิดกันกแ็ตวาเขากําลังอธิษฐานเผ่ือผม” 
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ตลอดเวลา 25 ปท่ีผานไป ผมไมเคยตองเสียน้ําตาสักหยด แตเม่ือผมเปดใจถวายแดพระเยซูเจา 
ผมเร่ิมรูสึกวา ความโกรธแคน ความขมข่ืนและเกลียดชัง เร่ิมละลายหายไปหมด” 

ส่ิงแรกท่ีทอมทําเม่ือกลับมาถึงบานก็คือ “เสาะหาพระเจา” เขาอธิษฐานวา 
“ขาแตพระองคเจา ขอทรงอยาเพิ่งดับชีวิตขา ๆ เลย” 
และทันใดน้ัน เหมือนกับวาเขาไดยินเสียงพระสรวลวา 
“เอาชีวิตของเจาหรือ? ไมหรอกเรากําลังจะฉุดเจาใหลุกข้ึนตางหาก” 
และวนิาทีนั้นเอง คือจุดเร่ิมตนแหงชีวิตใหมของทอม ในฐานะผูรับใชของพระเจา 
ส่ิงแรกท่ีทอมทําก็คือ 
แจกจายทรัพยสินและเงินทองท้ังส้ินใหกับองคการสาธารณกุศลและคริสตจักร เขาถึงกับไปขอ

คืนดีกับบิดา 
“ผมไปหาทาน และขอใหทานยกโทษใหผม ผมบอกทานดวยวา ผมรักทาน แตตอนท่ีผมพูด

คุณพอกลับนกึวา ผมกําลังเมา” ทอมเลาพรอมกับหัวเราะ 
การกลับมาหาพระบิดาเจาคร้ังนั้น แมจริงคือการทรงตอบคําอธิษฐานของพระเจาตอมารดาของ

ทอม ขณะท่ีทอม กลาวดวยหยาดน้ําตาเออลน 
“แมบอกวาแมไดอธิษฐานมานานแลว ท่ีผมจะเลิกจากชีวิตมาเฟยกลับมาหาพระเจา ซ่ึงผมเคย

บอกทานแลววาไมจําเปน ผมมีปน มันเปนส่ิงเดียวท่ีจะคุมครองผม ผมไมจําเปนตองมีพระเจา เม่ือผม
บอกแมใหหยดุอธิษฐาน ทานบอกวา “วันท่ีแมจะหยุดอธิษฐาน ก็คือวันท่ีพระเจาทานทรงตอบคาํ
อธิษฐานของแมแลวเทานั้น” 

วันนัน้เม่ือทอมกาวเขาประตูหองพักคนไข ณ โรงพยาบาลแหงหนึง่ เพื่อเยี่ยมแมซ่ึงกําลังปวย
ดวยโรคมะเร็งประโยคแรกท่ีทานกลาวกบัเขาก็คือ 

“แมอยากใหลูกรูวา กี่ปมาแลวท่ีแมเฝารอนาทีนี”้ 
ผมถามทานวา “คุณแมทราบไดอยางไร?” 
ทานตอบผมวา “เม่ือลูกเดินเขามาในหอง พระเยซูเจาทรงพระดําเนินมากับลูก” 
มารดาของทอมมีชีวิตอยูตอมาอีก 18 เดือน นานพอที่จะเหน็บุตรชายเปนผูรับใชพระเจาดังคํา

อธิษฐานและใจปรารถนาของเธอ 
ปจจุบันทอมทํางานเยีย่มเยยีนนักโทษคุกตาง ๆ เปนงานซ่ึงเขาไดเร่ิมทําต้ังแตคร้ังถูกควบคุมตัว

เพื่อการสอบสวน (หลังจากการกลับใจ) เปนเวลานานท่ีสุดในประวัตกิารสอบสวนของรัฐแอ็ตแลนตา 
คือกินเวลาถึง 11 เดือนคร่ึง 
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“ตลอดเวลานัน้ มีสมาชิกมาเฟยถูกจับมาอยูหองขังถัดจากผม ไดฟงคําพยานของผม และได
อธิษฐานตอนรับองคพระเยซูคริสตเจากันหลายคนผมยังไดเร่ิมระบบการศึกษาพระคัมภีรท่ีครอบคลุม
กวางขวางท่ีสุดในคุกดวย” 

ตอมาภายหลัง เม่ือทอมพนจากขอกลาวหาตาง ๆ แลว กไ็ดเร่ิมงาน “บานพักสําหรับผูเพิ่งพน
โทษ” เพื่อชวยคนเหลานั้นใหเร่ิมชีวิตใหมท่ีดีกวาเดิม 
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1995, หนา 14-17. 


