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ว่าด้วยเรื่องวัยเยาว์ ชีวิตคู่
และครอบครัว ราชวงศ์โรมานอฟ

Emperor Nicholas II of All Russia
and Empress Alexandra Feodorovna, 1903 
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Russian Royal Family, 1914 

ราชวงศ์โรมานอฟ

 ผู้ได้รับยกย่องเป็นนักบุญในแต่ละชนชาติ ก็คือกลุ่มคนผู้สมบูรณ์แบบ ผู้ซ่ึงทรง

คุณ ด้วยจรรยาตามแบบอุดมคติ และแบบอย่างของชีวิตทางธรรมในชนชาตินั้นๆ 

ของราชวงศ์โรมานอฟทั้งมวล อันได้แก่จักรพรรดินิโคไลที่สอง อเลกซานโดรวิช, 

จักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนา, รวมถึงโอรสธิดา อันได้แก่เจ้าชายอเลกเซย์ 

เจ้าหญิงโอลกา เจ้าหญิงทาเทียนา เจ้าหญิงมาเรีย และเจ้าหญิงอนาสตาเซีย 

ล้วนแต่พรั่งพร้อม ด้วยคุณสมบัตินักบุญ ผู้เป็นมรณสักขีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถูกปลง

พระชนม์อย่างโหดเหี้ยมในปี 1918

 สมาชิกราชวงศ์ถูกพรากชีวิตไปในเวลาหนึ่งวันและหนึ่งชั่วโมง ในชั่วยาม

ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ปรากฏเห็นลิขิตแห่งพระผู้เป็นเจ้า พระเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้าต่อ 

วิสุทธิชนแห่งพระองค์ กายาและจิตวิญญาณของเหล่าสมาชิกราชวงศ์ทั้งหลายถูก

พรากไปในเวลาเดียวกัน ราวกับว่านี่คือรางวัลแห่งความรักอันเป็นหนึ่ง และไร้ซึ่ง

พรมแดนซ่ึงได้เช่ือมโยงสมาชิกราชวงศ์ท้ังหมดให้เป็นหน่ึงเดียว

 ราชวงศ์โรมานอฟ สำาหรับเราคืออุดมคติแห่งความรัก และแบบอย่างแห่งชีวิต

ครอบครัวท่ีนำาไปสู่ความศักด์ิสิทธ์ิ น่ีคือตัวอย่างแห่งความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาว 

ระหว่างสามีภรรยา ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ระหว่างบุพการี และบุตรหลานใน

ครอบครัวท่ีมีบุตรหลายคน

 ราชวงศ์โรมานอฟ คือพลังภาวนาของเรา และพลังเกื้อหนุนในการเจริญ

รอยตามหลักการแห่งชีวิตอันสูงค่า
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Emperor Nicholas II of Russia 

จักรพรรดินิโคไลที่สอง

 จากปากคำาแม่นมคนแรกสุด นับแต่วัยแรกเริ่มของอนาคตพระเจ้าแผ่นดิน 

จักรพรรดินิโคไลท่ีสอง ได้ทรงฉายแววบุคลิกอันทรงพลัง พระองค์ทรงรู้ส่ิงท่ีพระองค์

ปรารถนา และสามารถบรรลุไปยังจุดที่พระองค์ได้ทรงดำาริตั้งพระทัยหมายได้ 

พระดำาริท่ีกล้าแข็ง และพระทัยอันแน่วแน่ได้หล่อหลอมเป็นคุณสมบัติ อันน่าประทับ

ใจยิ่งของพระองค์ พระองค์ผู้เป็นมรณสักขีไม่ได้มีบุคลิกมัวเมาในอำานาจ หัวสูง 

ไม่เอาแน่เอานอน หรือเย่อหย่ิงอย่างท่ีหลายคนมักจะเข้าใจอย่างผิดพลาด ตรงกัน

ข้าม จักรพรรดินิโคไลท่ีสองน้ันแตกต่าง พระองค์น้ันทรงเมตตา ทะนุถนอม พระทัย

งดงามอย่างคาดไม่ถึง ทรงเมตตาอย่างเป็นธรรมชาติ ทรงเช่ือในคำาของพระองค์เอง 

ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระทัยใส่และสงสาร ทรงเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นอย่างหาได้ยากยิ่ง

 จากบรรดาพระอาจารย์ผู้ดูแล อนาคตพระผู้เป็นนักบุญทรงทราบดีว่า การ

ศึกษาน้ันไม่ได้จบเพียงแค่วัยหนุ่มสาว เพ่ือท่ีจะประสบความสำาเร็จบนทางแห่งชีวิต

นั้น จำาเป็นจะต้องเฝ้าพัฒนาพระองค์เองอยู่เสมอ เป็นที่ทราบกันว่าการดิ้นรนกับ

กิเลสแห่งตน และการพัฒนาทักษะอย่างเป็นธรรมชาตินั้น เป็นภาระทางจริยธรรม

ของทุกผู้ทุกคน และพระองค์ผู้ทรงเป็นมกุฎราชกุมารขณะน้ัน ก็ได้ทรงเจริญรอยตาม 

คำาสอนอันชาญฉลาดน้ันอย่างเคร่งครัด พระองค์ทรงพัฒนาบุคลิกอันม่ันคงแน่วแน่

ของตัวพระองค์เองด้วยการพัฒนาพระองค์อย่างหนักและต่อเน่ือง และไม่เคยแสดง

ความวิตกกังวลอย่างเด่นชัดออกมาให้เห็นเลย

 ในฐานะมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิ อนาคตจักรพรรดินิโคไล อเลกซานโดรวิช 

ทรงรับการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงจบศึกษาความรู้ข้ันสูงทางวิชาพ้ืนฐาน 

นิติศาสตร์ และการทหารอย่างสมบูรณ์ พระองค์สามารถตรัสได้สี่ภาษาอันได้แก่

ภาษารัสเซีย ฝร่ังเศส อังกฤษ และเยอรมันอย่างคล่องแคล่ว จักรพรรดินิโคไลท่ีสอง

ทรงผ่านการอบรมทางการทหารท้ังทางทฤษฎี และภาคสนามจากทุกแขนงของกองทัพ 
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ไม่ว่าจะเป็นทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ รวมถึงทหารเรือซึ่งเป็นการอบรม

สำาหรับผู้เป็นมกุฎราชกุมารเท่านั้น จากพระชีวประวัติของพระองค์ เป็นที่ทราบกัน

ว่าพระองค์ทรงยึดถือพระราชภาระทางราชการอย่างเคร่งครัด ทรงเป็นนายทหาร 

ผู้เป็นแบบอย่างกับทุกระดับ โดยไม่เคยทรงใช้อภิสิทธ์ิแต่อย่างใด

 จักรพรรดินิโคไลที่สองทรงมีพระวรกายที่แข็งแกร่ง ทรงสรงในน้ำาเย็นถึงจุด 

เยือกแข็ง แทบไม่เคยทรงประชวร และเป็นนักทรงม้าผู้เปี่ยมประสบการณ์

 โลกทางธรรมของจักรพรรดินิโคไลท่ีสอง คือโลกแห่งผู้รับพระภาระ แห่งพระผู้

เป็นเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงคุณสมบัติแห่งพระจิตแห่งพระผู้เป็นนักบุญ

ซ่ึงความเข้าใจธรรมดาสามัญมิอาจเข้าถึงได้ พระองค์ไม่เคยเปิดเผยพระทัยเบ้ืองลึกให้

ผู้ใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้า บางทีอาจมีเพียงจักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนา 

เท่านั้นที่ทรงทราบถึงความลึกซึ้งแห่งพระทัย พระจิต และพระดำาริแห่งองค์

จักรพรรดิ ผู้ที่จะเข้าถึงความลึกล้ำาแห่งชีวิตมนุษย์ผู้หนึ่ง อันเปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่

ท่ีเช่ือมโยงได้เพียงถึงพระผู้เป็นเจ้าน้ี คงมีแต่ศาสนิกชนผู้ศรัทธาอย่างลึกซ้ึง นั่นเป็น

สาเหตุว่าทำาไมจึงยังมีคำาโป้ปดมดเท็จรายล้อมจักรพรรดินิโคไลที่สอง และสมาชิก

พระราชวงศ์ของพระองค์มากมายเหลือเกิน

Tsar Nicholas II Tsar Nicholas II 
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Tsar Nicholas II 

Tsar Nicholas II pictured by George Mewes on the Eastern Front, 1915
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Tsar Nicholas II Tsar Nicholas II 
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จักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนา

 เจ้าหญิงอลิกซ์ อนาคตจักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนา พระราชสมภพ 

ที่เยอรมนี เป็นธิดาคนที่หกในเจ็ดคน เจ้าหญิงอลิกซ์ทรงเติบโตมาด้วยความรัก 

ความเมตตา ทรงเป็นหญิงสาวท่ีข้ีอายเล็กน้อย ในครอบครัวของพระองค์ เจ้าหญิง

ทรงถูกเรียกว่าเป็น “ดวงตะวันน้อย” เน่ืองด้วยจริยาวัตรอันดีและเป็นมิตร เจ้าหญิง

อลิกซ์ ทรงรับหลักจริยธรรมอันเข้มงวดมาจากพระมารดา ผู้ทรงชุบเล้ียงพระธิดาและ 

โอรสทุกองค์ด้วยพระจิตอันเรียบง่ายและเมตตา ฉลองพระองค์นั้นเรียบง่าย เช่น

เดียวกับพระกระยาหาร อันได้แก่ข้าวโอ๊ตสำาหรับม้ือเช้า เน้ือต้มและอาหารจานรอง

สำาหรับม้ือเท่ียง รวมถึงพุดด้ิงข้าว คุกก้ีแอปเป้ิล และผลไม้ บรรทมบนเตียงทหาร

ปกติธรรมดา และอาบน้ำาด้วยน้ำาเย็นในตอนเช้า ตามแบบธรรมเนียมวิกตอเรียนซ่ึง

นำามาใช้ในระบบการเล้ียงดูบุตรธิดาโดยจักรพรรดินีวิกตอเรีย (พระอัยกีของเจ้าหญิง

อลิกซ์)

Tsarina Alexandra Feodorovna Tsarina Alexandra Feodorovna Empress Alexandra Feodorovna of Russia 
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 เจ้าหญิงอลิกซ์ทรงได้รับการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ       ทรงรู้ประวัติศาสตร์ วรรณคดี 

ภูมิศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีนับแต่พระชนมายุสิบห้า

พรรษา ทรงรู้ภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส และอังกฤษ ในความเห็นของหลายคน พระองค์

ทรงเป็นนักเปียโนที่เก่งกาจและทรงมีพระสุรเสียงอันงดงามยิ่ง ก่อนจะทรงอภิเษก

สมรส พระองค์ได้รับวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดอันเน่ืองจากการ

ศึกษาอันยอดเย่ียม

Tsarina Alexandra Feodorovna Tsarina Alexandra Feodorovna Empress Alexandra Feodorovna of Russia 
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 เจ้าหญิงอลิกซ์เป็นสตรีที่ใฝ่รู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง ด้วยทรงได้รับการเลี้ยงดูใน

แบบธรรมเนียมคริสต์   แบบลูเธอรันแบบเย่ียมยอด พระองค์ทรงศรัทธาในพระธรรมท่ี

ตนนับถืออย่างจริงใจลึกซ้ึง เช่นเดียวกับท่ีทรงทราบว่าพระองค์ไม่อาจเป็นจักรพรรดินี 

แห่งรัสเซียได้หากไม่รับแนวทางคริสต์แบบนิกายออร์โธดอกซ์ การเปลี่ยนนิกาย

สำาหรับเจ้าหญิงอลิกซ์ผู้อ่อนเยาว์น้ันหมายถึงการทรยศต่อความรู้สึก และความเช่ือม่ัน 

ทางธรรมอย่างรุนแรง พระองค์ไม่ยอมตัดสินใจเปลี่ยนนิกายอย่างยาวนาน แม้จะ

เพ่ือความรักอันย่ิงใหญ่ท่ีมีต่อพระสวามี อันเน่ืองเพราะความจริงใจอย่างแรงกล้าแม้ 

กระท่ังกับตัวเอง เช้ือสายอันสูงศักด์ิ และความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่ออุดมคติของ

ตัวพระองค์เอง

Tsarina Alexandra Feodorovna

 เจ้าชายนิโคไล อเลกซานโดรวิชหนุ่ม ขณะน้ันสามารถเปล่ียนความคิดเจ้าหญิง

อลิกซ์ได้สำาเร็จ ได้ด้วยท้ังอานุภาพความรักของพระองค์เอง รวมถึงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ

ความเมตตา และย่ิงใหญ่อันมิอาจหาได้ของหลักธรรมนิกายออร์โธดอกซ์ โดยโน้ม

น้าวว่าเจ้าหญิงอลิกซ์ไม่ได้ทำาความผิดพลาดใดๆ ในการเปลี่ยนมารับนับถือนิกาย

ออร์โธดอกซ์ หากแต่จะได้เข้าถึงพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดย่ิงข้ึน ด้วยรูปแบบการติดต่อ

ส่ือสารท่ีศรัทธา และแจ่มแจ้งอย่างท่ีสุด

Grand Duchesses Olga and Tatiana with tutor Pierre Gilliard at Livadia, 1911 
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Nicholas and Alexandra 

บทสนทนาทางจดหมาย

ระหว่างมกุฎราชกุมารนิโคไล และเจ้าหญิงอลิกซ์

ในช่วงเวลาทรงหมั้น

 มกุฎราชกุมารนิโคไล อเลกซานโดรวิช หรือจักรพรรดินิโคไลที่สองในอนาคต 

และเจ้าหญิงอลิกซ์ได้รู้จักกันในปี 1884 หลังจากน้ันสิบปี เม่ือปี 1894 ท้ังสองพระองค์ 

ทรงหม้ัน และทรงอภิเษกสมรสในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน

	 จดหมายของเจ้าหญิงอลิกซ์	พฤษภาคม	1894

	 ผู้ทรงค่าอันหามิได้ของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าไม่อาจตื่นได้เลยหากไม่ได้เขียนถึง

พระองค์	 เนื่องจากการสนทนานั้นเรายังไม่อาจทำาได้	 ไม่อาจจะบรรยายได้เลยว่า

ข้าพเจ้าคิดถึงพระองค์อย่างไร	ได้แต่คิดถึงช่วงเวลาสองชั่วโมงนั้นที่เราได้ใช้เวลาอยู่

กับพระองค์ด้วยกันทุกๆ	เย็น	ข้าพเจ้าปรารถนาเหลือเกินท่ีจะเห็นพระองค์อยู่ตรงน้ี	

พอปราศจากพระองค์	ข้าพเจ้าก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกิน	โอ้	หากพระองค์ได้รู้สึกสัก

นิดว่าข้าพเจ้าปรารถนาพระองค์มากเพียงใด	 และหลายๆ	 ปีที่ผ่านมานี้ก็มีแต่ช่วย

เสริมเติมความรักของข้าพเจ้าท่ีมีต่อพระองค์เท่าน้ัน	ข้าพเจ้าหวังแต่เพียงอย่างเดียว	

นั่นคือได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากพอสำาหรับความรัก	 และความเมตตาของพระองค์		

ขอพระเจ้าจงคุ้มครอง	พระองค์ผู้เป็นท่ีรักของข้าพเจ้า

ด้วยจุมพิตอย่างอ่อนหวาน	จากสาวน้อยผู้ศรัทธาต่อพระองค์เหลือเกิน

อลิกซ์

	 เราคือคู่หมั้นของท่าน	 ไม่ว่าจะฟังดูไม่ปกติอย่างไรก็ตาม	 พระองค์ผู้เป็นที่รัก	

ข้าพเจ้านึกถึงแต่พระองค์ตลอดเวลา
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OTMA (Olga, Tatiana, Maria and Anastasia)

Tsarina Alexandra Feodorovna and daughters Olga, Tatiana, Maria and Anastasia 

	 จดหมายของเจ้าชายนิโคไล	มิถุนายน	1894

	 น้องหญิงอลิกก้ีผู้เป็นท่ีรักย่ิงของเรา	เราจะขอบคุณเธออย่างไรดีสำาหรับจดหมาย 

อันวิเศษ	 และยืดยาวท่ีเธอได้เขียนมาถึงเรา	 แม้เรายังอยู่ด้วยกันก็ตาม	 เทพีของเรา		

โอ้	 นั่นทำาให้เรายินดีเหลือเกิน	 นั่นทำาให้เราคาดไม่ถึง	 เราวิ่งลงมาด้านล่างที่ห้อง

ทำางานเพ่ือท่ีจะอ่านข้อความของเธออีกหลายๆ	คร้ัง	 เธอช่างงดงามเหลือเกินท่ีเธอ

ยังคงห่วงใยเสมอที่จะทำาให้เรามีความสุขแม้เราจะแยกจากกันก็ตาม	 เราหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าตาเฒ่าบีรอฟฟ์จะส่งจดหมายของเรา	ซึ่งเราได้เขียนมาให้ด้วยความเร็ว

ผิดปกติเม่ือเย็นวานให้กับเธอ	 เราไม่อยากให้เธอนอนในคืนแรกแห่งการแยกจากกัน

โดยไม่ได้รับข่าวสารจากคู่หม้ันเลย	เธอไม่อาจแทนตนเองด้วยอะไรได้ท้ังน้ัน	เราช่าง

คิดถึงเธออะไรเช่นน้ี	น้องรัก	จงรู้ว่าเรารักเธอมากข้ึนทุกวันและทุกวัน

	 ด้วยจุมพิตแห่งรักและอวยพรให้เธอด้วยรัก	 น้องอลิกซ์ท่ีรักแบบไม่อาจหาอ่ืน

ใดมาเปรียบ	พระเจ้าจงคุ้มครอง

ด้วยความรักอย่างลึกซ้ึงและนิรันดร์จากผู้ท่ีภักดีต่อเธอเหลือเกิน

นิกก้ีผู้รักเธอย่ิงกว่าจะมีอะไรมาเปรียบได้

	 จดหมายของเจ้าหญิงอลิกซ์	กรกฎาคม	1894

	 พระองค์ผู้เป็นท่ีรัก

	 ในแทบจะนาทีท่ีข้าพเจ้าว่าง	ข้าพเจ้าก็รีบน่ังเพ่ือเขียนจดหมายให้พระองค์ทันที

	 ข้าพเจ้าเพิ่งกลับมาจากธุระ	 ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ภาวนาอ้อนวอนอย่างแรงกล้า

เพ่ือพระองค์	 ใช่แล้วพระองค์ผู้เป็นท่ีรัก	 ข้าพเจ้าอาจจะยินดีย่ิงกว่าน้ีหากบาทหลวง

ชรามา	 เพราะข้าพเจ้ามีอีกหลากสิ่งอีกทั้งคำาอธิบายที่ข้าพเจ้าอยากได้ยินจากเขา 

ข้าพเจ้าอยากจะถามพระองค์สักเรื่องแต่ไม่สามารถทำาได้	 ข้าพเจ้ากลัวเหลือเกิน

ว่าคำาถามของข้าพเจ้าอาจทำาให้พระองค์เจ็บปวด	 แน่นอนว่าด้วยความช่วยเหลือ
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ของพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างจะราบร่ืน	 น่ีคือเหตุผลหลักว่าทำาไมข้าพเจ้าถึงยังไม่อยาก

ให้มีงานแต่งงานตอนนี้	 นิกกี้ผู้เป็นที่รักและไม่อาจหาใครเปรียบได้	 ข้าพเจ้ายังไม่รู้

สึกว่าตัวเองพร้อม	 เรื่องไม่ได้เป็นเพราะตัวพิธีการแต่งงาน	 หากแต่เป็นเหตุผลอื่น	

พระองค์ก็เข้าใจดีว่าข้าพเจ้ากำาลังพูดถึงอะไร	 (ในที่นี้กล่าวถึงการรับศาสนานิกาย	

ออร์โธดอกซ์ของเจ้าหญิงอลิกซ์	–	ผู้เขียน)	อีกด้านหน่ึง	พระองค์ก็รู้ว่าข้าพเจ้าใฝ่ฝัน

ที่จะได้เป็นของพระองค์อย่างสมบูรณ์ขนาดไหน	 ข้าพเจ้านั้นเป็นของพระองค์แล้ว

ด้วยหัวใจ	 และสายใยที่ถักทอจิตใจของเราสองไม่อาจจะอ่อนลงหรือขาดได้	 เพื่อ

พระองค์	ข้าพเจ้าพร้อมที่จะแข็งแกร่งและแข็งแรง	และในกิจการทุกอย่างหวังจะได้

ใกล้ชิดกับพระองค์โดยไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวาง

	 ตอนน้ีพระองค์ชอบการร้องเพลงของข้าพเจ้าจริง	หรือ	ดี	ดังน้ันข้าพเจ้าจะได้

เริ่มบทเรียนของตนเองอีกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน	และข้าพเจ้าจะทำาทุกอย่างเพื่อที่จะ

ทำาทุกอย่างที่สามารถพัฒนาได้เพื่อที่จะได้ทำาให้พระองค์ได้เพลิดเพลินได้บ้าง	 ขอ

พระเจ้าโปรดคุ้มครอง	และปกป้องพระองค์จากปัญหาและโชคร้าย	 ด้วยรักและด้วย

จุมพิตอันอ่อนหวานหลายๆ	คร้ัง	จากสตรีของพระองค์	ผู้ภักดี	และเช่ือม่ันอย่างลึก

ซ้ึงตราบจนวันตาย

อลิกซ์

	 จดหมายของเจ้าชายนิโคไล	สิงหาคม	1894

	 น้องหญิงผู้ชิดใกล้	ผู้หาใดเปรียบ

	 เราขอขอบคุณและจุมพิตเธออย่างอบอุ่นสำาหรับจดหมายอันแสนอ่อนหวาน	

จดหมายนี้ทำาให้เรามีความสุขเหลือเกิน	 วันนี้ตอนเย็นเรามีเวลาน้อยสำาหรับตอบ

คำาถามจากข้อสงสัยหลายประการของเธอ	 เนื่องจากตอนตีห้าวันรุ่งขึ้นกองทหาร

ต้องพร้อมสำาหรับการแสดง	 และเราจำาเป็นต้องกลับจากวังปีเตอร์ฮอฟภายในตีหน่ึง

หลังจากงานรับรองใหญ่	 เราต้องขอขอบคุณเธอ	ที่รักของเรา	สำาหรับการพูดอย่าง

Grand Duchesses Olga and Tatiana, 1900 

Tsarina Alexandra Feodorovna and Grand Duchesses Olga and Tatiana
in a military hospital, 1915 
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Grand Duchess Olga 

เปิดเผย	 และตรงไปตรงมากับเราด้วยท่าทางที่มั่นใจ	 เราไม่อาจบรรยายออกมาได้

เลยว่านั่นช่างจับใจเพียงใด	 ที่รักของเรา	 ตอนนี้จะไม่มีอะไรอีกแล้วที่เราจะไม่พูด

ถึงกันใช่ไหม	จะไม่มีความลับใดๆ	เราต้องพูดกันเสมอไม่ว่าจะด้วยเร่ืองความขุ่นข้อง

หมองใจใดหรือความเข้าใจผิดใดๆ	ถ้าเพียงเธอรู้ว่าความสบายใจน้ีดีกับเราเพียงไร

	 จดหมายฉบับถัดไปของเราจะยาวกว่านี้แน่นอน	น้องหญิงที่รัก	วันนี้เราเพียง

แค่ไม่มีเวลา	เราจะได้นอนเพียงแค่สองช่ัวโมง	แต่ไม่ใช่เร่ืองน่าวิตกกังวล	เราจะนอน

ตามที่หลังตอนเที่ยง	 ราตรีสวัสดิ์อลิกกี้ที่รักที่น่าทะนุถนอมของเรา	 ขออภัยด้วย

สำาหรับลายมือที่แย่ขนาดนี้	 ด้วยจุมพิตอันอ่อนหวานหลายๆ	 ครั้งจากผู้ที่รักภักดี	

อย่างสุดหัวใจ	และผู้คุ้นเคย

นิกก้ี

	 จดหมายของเจ้าหญิงอลิกซ์	กันยายน	1894

	 นิกก้ี	พระองค์ผู้คุ้นเคยและทรงค่าย่ิง

	 ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ควรมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ให้กับข้าพเจ้าเนื่องใน

โอกาสครบจดหมายหนึ่งร้อยฉบับ	 พระองค์ต้องจัดการจดหมายของพระองค์เอง

เพื่อให้ไล่ทันข้าพเจ้าเสียด้วย	ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีจดหมายจากพระองค์มาอีกหลัง

จากนี้	 เนื่องจากพระองค์รู้ไหมว่าข้าพเจ้าโลภมากเหลือเกิน	 ข้าพเจ้าไม่เคยหยุดรับ

จดหมายได้เลย	เม่ือพระองค์ได้รับจดหมายฉบับน้ี	ได้โปรดรวมจดหมาย	100	ฉบับ

แรกด้วยกันด้วยเถิด	ข้าพเจ้าเกิดสงสัยว่าข้าพเจ้าจะต้องเขียนจดหมายอีกก่ีร้อยฉบับ

จนกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันในวิมานน้อยๆ	ของเรา

	 พระองค์ทรงเช่ือไหมว่าข้าพเจ้าเฝ้านึกถึงท้ังพระองค์และพระบิดาท่ีรักของ

พระองค์มากเพียงใด	ข้าพเจ้าทราบดีว่าพระองค์ต้องสวดภาวนาหนักหนาเพียงใด

ในตอนน้ี	 ขอพระเจ้าจงคุ้มครองพระบิดา	 ช่วยรักษาพระองค์ให้พ้นจากความโชคร้าย

และให้กำาลังซ่ึงเป็นท่ีต้องการมากเหลือเกินในตอนน้ีแด่พระองค์
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	 เช้าวันน้ียอดเย่ียม	อลิซาออกไปข่ีม้าเล่น	เออร์นีเขียนหนังสือ	ส่วนท่ีเหลือออก

ไปเดินเล่น	 ข้าพเจ้าในชุดใหม่สีชมพูอ่อนนั่งเล่นอยู่บนโซฟา	 ดวงอาทิตย์สาดแสง

ส่องเข้ามายังหน้าต่างที่เปิดกว้าง	น้ำาพุพุ่งเป็นประกาย	นกร้องไปมา	อากาศสดใส	

เป็นช่วงเช้าปกติของฤดูใบไม้ร่วง	 แต่ทุกคนยินดีกับดวงอาทิตย์ภายหลังจากฝนตก

มากกว่า	 ข้าพเจ้าหวังเหลือเกินว่าพระองค์จะประทับข้างข้าพเจ้าใจห้องพักน้อยๆ	

ของข้าพเจ้า	ช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินเมื่อไร้พระองค์	คนสวนที่ทำาความสะอาดถนน

ด้วยคราดอยู่กำาลังไออยู่ไกลๆ	ตอนน้ี	เพียงแค่พระองค์มาบังข้าพเจ้าจากแสงแดดน้ี

สักหน่อยก็ยังดี
 อลิกซ์

	 จดหมายของเจ้าชายนิโคไล	กันยายน	1894

	 ดวงตะวันน้อยของเรา

	 ที่รัก	เรารู้สึกว่าไม่อาจมีคำาบรรยายใดที่อาจบรรยายคำาขอบคุณสำาหรับ

จดหมายอันแสนอ่อนหวานสองฉบับท่ีเพ่ิงมาถึงเราตอนน้ี	 เธอตกแต่งจดหมายฉบับ

ที่	100	ได้สวยงามเหลือเกิน	เราจำาเป็นต้องตอบ	จดหมายกี่ฉบับแล้วนี่ที่เราล่าช้า

ไป	ช่างน่าเศร้าจริงๆ	โอ้ที่รักของเรา	ช่างประเสริฐเหลือเกินที่เธอเขียนจดหมาย

มากมายถึงหนุ่มน้อยของเธอผู้รู้สึกมากมายเกินกว่าจะบอกกล่าวได้	 เรารู้สึกต่ืนเต้น

มากเมื่อจดหมายของเธอมาถึง	และแทบจะยอมพลีทุกอย่างเพียงเพื่อเหาะไปหา

เธอและจุมพิตใบหน้าอันอ่อนหวานของเธอด้วยความรัก	ความกระหาย	และความ

ร้อนแรง	แต่ไม่หรอกอลิกก้ี	เราไม่อาจบรรยายความรู้สึกออกมาได้เลยว่าเราต้องการ

เธอมากเพียงใด	และเราเฝ้ารอเพียงใดเพ่ือท่ีเราจะได้อยู่ด้วยกันในไม่ช้า

	 ...เราส่งคำาทักทายและความปรารถนาดีของเธอไปยังพระชนกแล้ว	และทูล

ด้วยว่าเธอสวดมนต์อ้อนวอนเพ่ือพระองค์มากเพียงใดในช่วงวันเฉลิมฉลอง	

พระนามของพระองค์	 พระชนกทรงรู้สึกซาบซึ้งมากเมื่อทรงทราบ	 และทรงตรัส

หลายส่ิงดีๆ	เก่ียวกับเธอตลอด	น่ีทำาให้ใจเราช้ืนข้ึน	เธอไม่รู้หรอกว่าพระองค์ทรงรัก Grand Duchess Tatiana 
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Grand Duchesses Olga and Tatiana 

เธอมากเพียงใด	พระชนกผู้ทรงไม่เคยตรัสกล่าวใดๆ	 ในเร่ืองความรู้สึกของพระองค์

เองเลย	 นั่นทำาให้เรามีความสุขอย่างไม่ทราบสาเหตุ	 น้องหญิง	 แต่คืนนี้พระองค์

บรรทมไม่ได้อีกหนหนึ่ง	 และเรารู้สึกแย่ที่ต้องมาเห็นสภาพพระชนกเช่นนี้อีกรอบ	

พระองค์เริ่มรู้สึกสั่นเพราะพระพลานามัยที่อ่อนแอ	 แต่พระองค์ก็ไม่ได้รับฟังคำา

แนะนำาของคณะแพทย์เลย	เราควรจะทำาอย่างไรดี...

	 โอ้อลิกกี้	อลิกกี้ของเรา	เรารู้ว่าจิตใจอันน่ารักของเธอรู้สึก	และเข้าใจว่าจิตใจ

เราเจ็บปวดเพียงใด	 เราคิดว่าเรากำาลังจะเสียสติแน่ๆ	 กับความคิดเหล่าน้ีในหัวของ

เราซ่ึงมาแบบไม่หยุดย้ังเลย	 ความคิดท่ีหวังจะเห็นพระชนกทรงมีพลานามัยสมบูรณ์	

แข็งแรง	 และร่าเริงอีกคร้ัง	 รวมถึงความหวังซ่ึงทำาให้เราแทบจะตายอยู่แล้วในการไป

หาเธอและประคองเธอสู่อ้อมกอดอีกคร้ังหน่ึง	 อีกไม่นานจะครบสองเดือนท่ีเราต้อง

แยกจากกัน	 และเรายังคงไม่รู้ว่าเม่ือไรเราจะได้เจอกันอีกหน	 น่ันช่างนักหนาเหลือ

เกิน	แต่หนทางเดียวที่จะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้คือการอ้อนวอน	และขอร้องพระผู้

เป็นเจ้าให้ทรงเมตตากับเราและอำานวยอวยชัยให้พระองค์	 พระเจ้าทรงทราบดีกว่า

ว่าอะไรดีสำาหรับเรา	 และเราคิดว่าคงน่าอภิรมย์ท่ีจะได้มอบทุกอย่างให้พระองค์	 ท้ัง

ความสุข	และความทุกข์ของเรา	เพ่ือให้พระองค์ได้นำาทางเราไปสู่หนทางท่ีถูกต้อง

	 อลิกกี้ที่รักที่อ่อนหวาน	 เราเพิ่งทูลขอพระชนกไปว่า	พระองค์ต้องการให้เรา

ไปกับบรรดาสมาชิกราชวงศ์ที่ไครเมียหรือไม่	 และพระองค์ก็ตรัสรับสั่งว่า	 “ไม่”	

ราวกับพระองค์ทรงทราบว่ามีใครกำาลังรอเราอยู่ที่ดาร์มชตัตต์	 นี่ล่ะช่างน่ายินดี	

เหลือไม่ถึงสัปดาห์เราจะได้เจอเธอแล้วสาวน้อยของเรา	 ตอนน้ีเราดีใจแทบจะส้ินสติ

ที่รู้สึกอภิรมย์เหลือเกินที่จะได้เธอ	 ได้อยู่ใกล้ๆ	 ได้พูดคุยกับเธอ	และได้จุมพิตเธอ	

ดวงตะวันน้อยท่ีน่ารักของเรา

	 ด้วยจุมพิตท่ีอ่อนหวานหลายๆ	 คร้ังท่ีหน้าผากของเธอ	 แล้วเราก็จะจำาได้แต่

เพียงหนุ่มผู้รัก	ผู้ภักดี	ผู้เชื่อมั่น	ผู้มีความสุขที่สุด	ผู้ที่กำาลังหมั้นเธออยู่ในตอนนี้	

ดวงตะวันน้อยของเรา



3332

	 ...เราอ่านจดหมายเก่าๆ	ของเธอซ้ำาไปซ้ำามาเสมอด้วยความอภิรมย์ที่เกิดขึ้น	

ความสุขที่เราได้ฟังเสียงของเธอพูดกับเรา	เพียงแค่เธอ	แค่เธอเท่านั้นที่เรารักอย่าง

ลึกซึ้งและทรงพลัง	เราฝันถึงเธอมานานหลายปี	โอ้นางฟ้าผู้เป็นที่รักของเรา	นี่ช่าง

ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน	ลองคิดดูว่าเธอสามารถเลือกคนรักคนใดก็ได้ที่เธอชื่นชม	ที่เธอ

ว่าคู่ควรกับเธอเสียยิ่งกว่าเรา	ทั้งกายและใจ	ทำาไมเธอต้องรอนานขนาดนั้นสำาหรับ

คนท่ีรักเธอด้วย

	 เจ้าสาวที่อ่อนโยนของเรา	อลิกกี้ที่รัก	 บางทีอีกไม่นานเราอาจกำาลังเป็นบ้า 

เพียงเพราะเราแค่นึกถึงความหมายเดียวและคำาเดียว	 นั่นคือ	 “อลิกซ์”	 สำาหรับเรา	

แค่ชื่อของเธอก็คือสัญลักษณ์ของทุกอย่างที่ดี	ทุกอย่างที่อบอุ่น	ทุกอย่างที่งามราว

ดวงตะวัน	ทุกอย่างท่ีเป็นท่ีรัก	ราวกับว่าภายในตัวเรามีเพียงรหัสเดียวเท่าน้ัน	น่ันคือ

เสียงในกายของเราท่ีตอบรับเพียงแค่คำาเดียวน่ันคือ	“อลิกซ์”	โอ้	เราช่างรักตัวอักษร

สี่ตัวนี้เหลือเกิน	เราช่างรักที่จะกล่าวถึงชื่อนี้ซ้ำาๆ	ดังๆ	หลายๆ	ครั้งสำาหรับตัวเอง	

เหลืออีกแค่ส่ีวัน	แล้วหลังจากน้ัน	 ไม่สิ	 แทบไม่เช่ือเลยว่าเราจะพบกันแล้ว	 ช่างเป็น

ความรู้สึกดีและร่ืนรมย์อย่างไม่อาจกล่าวไม่ได้เลย

	 ขอพระเจ้าจงอวยพรเธอ	 ดวงตะวันน้อยอันทรงค่า	 ด้วยจุมพิตอันอ่อนหวาน

จากหนุ่มผู้รักและภักดีเธอเสมอมา

นิกก้ี

	 เรารักเธอ	เรารักเธอ	น่ันล่ะคือท้ังหมดท่ีเราสามารถกล่าวได้

	 ในช่วงปลายเดือนกันยายน	 1894	 เจ้าชายนิโคไล	 อเลกซานโดรวิชส่งโทรเลข

บอกอลิกซ์ว่าเน่ืองจากพระอาการประชวรของพระชนก	ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพระองค์

จำาเป็นต้องไปไครเมียกับสมาชิกพระราชวงศ์	การนัดหมายนั้นก็เลยต้องยกเลิก

ไปก่อน

Grand Duchess Olga 
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Grand Duchess Tatiana 

	 จดหมายของเจ้าหญิงอลิกซ์	กันยายน	1894

	 พระองค์ผู้เป็นท่ีคุ้นเคยและทรงค่า

	 ข้าพเจ้าไม่อาจบรรยายถึงสถานการณ์ตอนนี้กับพระองค์ได้เลย	 ข้าพเจ้าทุกข์

เหลือเกินกว่าจะบรรยายเป็นถ้อยคำาได้	 ข้าพเจ้าตกใจเหลือเกินกับโทรเลขนี้	

และสำาหรับคนอื่นๆ	นี่เหมือนกำาลังอาบน้ำาเย็นจัดๆ	ทีเดียว	เมื่อข้าพเจ้าได้อ่าน

โทรเลขนั้น	ตอนแรกข้าพเจ้าก็ทำาได้แต่เพียงยิ้ม	กระซิบ	และเล่นเปียโนอย่างคนไร้

สติ	 แต่เมื่อข้าพเจ้าหยุดอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดบนเตียง	 ให้กำาลังใจตนเอง

สักพัก	น้ำาตาก็ไหลหลั่งออกมาราวกับสายน้ำา	ข้าพเจ้าได้แต่หัวเราะเงียบๆ	ไม่หรอก	

นี่มันหนักเกินไปจริงๆ	 ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่สามารถทำานายได้	ช่างน่าผิดหวังจริงๆ	

พวกเรามีความสุขมากเกินไป	 และพระเจ้าก็ได้ทรงตัดสินพระทัยลองทดสอบเรา	

แล้วพระองค์ต้องรู้สึกอย่างไร	โอ้	 เมื่อเพียงจดหมายของพระองค์พร้อมคำาอธิบาย

มาถึง	 แล้วข้าพเจ้าได้แต่เพียงต่ืนเต้นด้วยความไร้เดียงสาย่ิง	 บางทีพระองค์อาจไม่

อยากให้พระชนกต้องเสด็จเดินทางตามลำาพัง	 ...	บททดสอบอะไรกัน	 ช่างใกล้เพียง

เอ้ือมจากดวงตะวันน้อยของข้าพเจ้า	...	ท่ีน่ีทุกคนก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเพราะ

ทุกคนต่างก็รอการประพาสของพระองค์ด้วยความสุข	 ทุกคนจริงๆ	 แม้กระทั่งเจ้า

พนักงานห้องเครื่อง	 แล้วทำาไมข้าพเจ้าต้องมาบอกเรื่องนี้ให้พระองค์ต้องไม่สบาย

พระทัยด้วย	 เพราะทุกอย่างไม่ใช่ความผิดของพระองค์เลย	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าไม่ว่าจะ

เป็นอย่างไร	พระองค์ได้ตัดสินพระทัยถูกแล้ว	มีเพียงแต่ข้าพเจ้าเท่าน้ันท่ีไม่ทราบว่า

ควรจะคิดหรือหวังอะไรเพียงเพราะกลัวความผิดหวังใหม่ๆ	เท่าน้ันเอง

	 โปรดภาวนาเพ่ือพระเจ้าเถิด	 พระองค์เป็นเพียงท่ีพ่ึงเดียวสำาหรับเรา	 หนทาง

ท่ีจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเราก็คือการให้อภัยดวงวิญญาณอ่ืนท่ีถูกทรมาน	

เท่านั้น	ห้ามคิดเรื่องตัวเอง	แต่ให้หาอย่างอื่นทำาให้ตลอด	ไม่ว่าจะอ่าน	จะคิดถึง

เรื่องอื่นก็ตาม	 นี่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกกดดันได้	 จงระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้า	

ว่าพระองค์ทรมานอย่างไรเพื่อช่วยเหลือเรา	 และเมื่อนั้นเราจะไม่รู้สึกหนักหนา
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ต่อกางเขนท่ีเราต้องแบก	“ทุกกางเขนล้วนมีจารึกของตนลิขิตไว้”	ข้าพเจ้าคิดว่าจารึก

ท่ีถูกลิขิตของเราก็คือความอดทนน่ันเอง

	 ขอพระเจ้าโปรดคุ้มครอง	พระองค์ผู้ทรงค่าของข้าพเจ้า	ด้วยจุมพิตท่ีอ่อนโยน

ท่ีสุด

อลิกซ์

ด้วยความรัก	ด้วยจุมพิตพระชนกของพระองค์จากพระคู่หม้ัน	“จงเติมเต็มภาระของ

เรา	น่ันคือส่ิงท่ีดีท่ีสุด	ส่วนท่ีเหลือน้ันมอบให้กับพระผู้เป็นเจ้าเถิด”

 จักรพรรดิอเลกซานเดอร์ท่ีสาม พระชนกนาถในเจ้าชายนิโคไล อเลกซานโดรวิช

สวรรคตในอีกหนึ่งเดือนถัดมาภายหลังจากจดหมายฉบับนี้ ท่ามกลางสมาชิก

ราชวงศ์รวมถึงเจ้าหญิงอลิกซ์ผู้ซ่ึงมาเฝ้าฯ ไม่นานก่อนสวรรคต คุณพ่อจอห์น ครอน

ชตัดต์สกี้ ผู้ทรงธรรมก็ได้อยู่กับสมาชิกราชวงศ์ในวันที่หนักหนานี้ด้วย ในวันต่อมา 

เจ้าหญิงอลิกซ์ก็ได้รับรองเข้าสู่คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียด้วยช่ืออเลกซานดรา 

ในช่วงเวลาหม้ันคร่ึงปีเจ้าหญิงอลิกซ์ได้เขียนจดหมายถึงเจ้าชายนิโคไล 133 ฉบับ 

จดหมายจากเจ้าชายถึงพระคู่หม้ันของตน 127 ฉบับ พระราชพิธีอภิเษกสมรสของ

เจ้าชายนิโคไล อเลกซานโดรวิชผู้เถลิงราชสมบัติมีข้ึนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 1894 

ภายหลังพระราชพิธีอภิเษกสมรส จักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนาก็ได้เขียน

ในสมุดบันทึกของพระสวามีว่า

	 “ข้าพเจ้าไม่เคยเช่ือมาก่อนว่าบนโลกน้ีจะมีความสุขท่ีสมบูรณ์พร้อม	ความรู้สึก

สมพงศ์กันระหว่างสองชีวิต	 จะไม่มีการแยกทางจากกันอีกต่อไป	 เม่ือเราได้อยู่ร่วม

กันในท่ีสุด	 เราถือว่าได้เช่ือมต่อกันตลอดชีวิต	 และหากชีวิตน้ีจะหมดส้ินลง	 เราก็จะ

ได้เจอกันอีกในโลกอ่ืนและจะอยู่ด้วยกันเช่นน้ีตลอดไป”

Grand Duchess Maria 
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Grand Duchess Anastasia 

นักบุญผู้เป็นมรณสักขี

จักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนา โรมานอวา

“เกี่ยวกับชีวิตคู่และชีวิตครอบครัว”

	 ความหมายของชีวิตคู่ก็มีไว้เพ่ือนำามาซ่ึงความสุข	เป็นท่ีเข้าใจว่าชีวิตท่ีแต่งงาน

คือชีวิตที่มีความสุขที่สุด	เต็มอิ่มที่สุด	สะอาดที่สุด	มั่งคั่งที่สุด	นี่คือประดิษฐกรรม

แห่งความสมบูรณ์แบบแห่งพระผู้เป็นเจ้า

 แผนการอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีขึ้นเพื่อทำาให้การแต่งงานนำามาซึ่งความสุข เพื่อที่

แผนการนี้จะทำาให้ชีวิตทั้งของสามีและภรรยาได้เต็มอิ่ม เพื่อที่จะให้ไม่มีใครเป็น

ฝ่ายพ่ายแพ้แต่เป็นผู้ชนะท้ังสองคน หากชีวิตคู่ไม่นำามาซ่ึงความสุขและไม่ทำาให้ชีวิต

ม่ังค่ัง และเต็มอ่ิมแล้ว ส่ิงท่ีผิดไม่ใช่สายใยชีวิตคู่ หากแต่เป็นคนท่ีพวกเขารู้จักเช่ือม

โยงกันด้วยต่างหาก

 การมีชีวิตคู่เป็นพิธีท่ีศักด์ิสิทธ์ิ น่ีคือส่วนหน่ึงในแผนการของพระผู้เป็นเจ้าเม่ือ

พระองค์ได้ประดิษฐ์มนุษย์ข้ึนมา น่ีคือสายใยท่ีแน่นหนาท่ีสุด ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดบนโลก

น้ี เม่ือชีวิตคู่ได้ถือกำาเนิดข้ึน พวกเขาท้ังสองจะต้องใช้ชีวิตเพ่ือกันและกัน ให้ชีวิตกัน

และกัน ก่อนหน้าน้ีไม่มีใครถือว่าสมบูรณ์แบบ แต่การใช้ชีวิตคู่คือการรวมกันของท้ัง

สองครึ่งให้กลายเป็นหนึ่ง สองชีวิตได้เชื่อมโยงกันผ่านความผูกพันที่แน่นหนาว่าจะ

ไม่มีชีวิตสองชีวิตอีก หากแต่มีเพียงแค่ชีวิตหนึ่งเดียวเท่านั้น ทั้งสองคนจนกระทั่ง

วันหมดลมหายใจถือว่าได้แบกรับความรับผิดชอบอันศักด์ิสิทธ์ิท้ังในความสุขและ

ประโยชน์อย่างท่ีสุดแก่อีกฝ่าย

 วันแต่งงานน้ันสมควรต้องจดจำาเสมอ และมีค่าเทียบเท่าวันสำาคัญอ่ืนๆ ในชีวิต 

แสงแห่งวันแต่งงานจะส่องประกายเหนือวันอื่นๆ ไปจนสิ้นชีวิต ความสุขจากการ

ตกลงใช้ชีวิตคู่ไม่ได้บ้าคลั่ง แต่ลุ่มลึก และสงบ เหนือแท่นพิธีแต่งงานเมื่อมือทั้ง
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สองประสานกันและคำาสาบานศักดิ์สิทธิ์ได้รับการเปล่งออกมา บรรดาเทพเทวาทั้ง

หลายก็จะเหาะลอยมาพร้อมกับบรรเลงเพลงอย่างสงบ บรรดาเทพเหล่าน้ีจะกางปีก

ปกป้องคู่รักแสนสุขเม่ือพวกเขาได้เร่ิมชีวิตคู่ร่วมกัน

 ส่วนเร่ืองความผิดพลาดของคนท่ีแต่งงานมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาด

ของคนเดียวหรือท้ังสองคน ชีวิตคู่น้ันอาจกลายเป็นความไม่เป็นสุขได้ โอกาสได้ใช้

ชีวิตคู่น้ันย่ิงใหญ่ แต่ก็อย่าลืมความเป็นไปได้ท่ีชีวิตคู่จะล่มสลายด้วย ด้วยเพียงการ

ใช้ชีวิตท่ีชาญฉลาดและถูกต้องในชีวิตคู่เท่าน้ันถึงจะนำาไปสู่อุดมคติแห่งการใช้ชีวิต

ร่วมกัน

Tsarevich Alexei 
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นักบุญผู้เป็นมรณสักขี

จักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนา โรมานอวา

“เกี่ยวกับความศรัทธา”

 เกณฑ์แรกของผู้เป็นภรรยาคือความศรัทธา ความเช่ือม่ันในความหมายอย่าง 

กว้างๆ ความเช่ือใจอย่างสมบูรณ์คือพ้ืนฐานแห่งความรักท่ีม่ันคง เงาแห่งความไม่

เช่ือใจกันจะทำาลายสายสัมพันธ์แห่งชีวิตครอบครัว ภรรยาท่ีน่าเช่ือถือพึงพิสูจน์ด้วย

บุคลิกและพฤติกรรมว่าตัวเธอควรค่าแก่ความเชื่อมั่นของบุรุษ เขาจะเชื่อในความ

รักของเธอ เขาจะรู้ว่าหัวใจของเธอจะภักดีต่อเขาไม่มีวันเสื่อมคลาย เขาจะรู้ว่าเธอ

จะสนับสนุนผลประโยชน์ของเขาจากใจ สำาคัญยิ่งอีกอย่างคือสามีสามารถเชื่อใจ

ภรรยาในการดูแลงานในบ้านท้ังหมด รู้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยสมบูรณ์ ความรุงรัง

และไร้ระเบียบของภรรยาได้ทำาลายความสุขของคู่รักหลายคู่มาแล้ว

 ภรรยาผู้ซื่อสัตย์แต่ละคนต้องเข้าใจงานของสามี หากเขาเหนื่อย เธอต้อง

พยายามให้กำาลังใจเขาด้วยความเห็นใจท่ีเจือไปด้วยความรัก เธอต้องสนับสนุนทุก

แผนการของเขาด้วยความกระตือรือร้น เธอไม่ใช่ภาระท่ีขาเขาแบก แต่เป็นพลังใจให้

เขา พลังท่ีช่วยเหลือเขาทุกทางให้ดีข้ึน

 ภรรยาผู้ซ่ือสัตย์จะต้องทำาให้ชีวิตของสามีสูงค่าข้ึน มีความหมายมากข้ึน ช่วย

ส่องทางเขาด้วยพลังอำานาจแห่งความรักของตนสู่ทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อภรรยา

ผู้เชื่อมั่นและรักสามีมาหาเขา เธอจะปลุกบุคลิกที่สูงส่งและมั่งคั่งอันเป็นธรรมชาติ

ของเขาออกมา เธอเก้ือหนุนความกล้าและความรับผิดชอบในเขา เธอทำาให้ชีวิตเขา

สวยงาม ลดทอนบุคลิกท่ีโหดร้ายและหยาบคายหากส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนมา สามีของ

เธอจะรู้สึกในทุกๆ ด้านว่าความรักของเธอช่วยเหลือตัวเขาได้อย่างไร ภรรยาท่ีดีคือ

ผู้ดูแลเตาผิงของครอบครัวให้อบอุ่น
Tsarevich Alexei 



4544

Tsarevich Alexei 

 ไม่ใช่ภรรยาทุกคนท่ีเป็นคุณกับสามี พวกเธอมักไม่ช่วยเหลือ นอนบนโซฟา ไป

เดินเล่นตามตรอกซอกซอย เพ้อฝันไปตามนิยายประโลมโลก และช่างซุบซิบนินทา

ท่ีห้องรับแขก พวกเธอเหล่าน้ันไร้ประโยชน์ท่ีสุด และการเป็นเช่นน้ันทำาให้พวกเธอ

กลายเป็นภาระแห่งความรักอันอ่อนโยน แทนท่ีจะทำาให้ชีวิตของสามีเธอแข็งแรงข้ึน 

ม่ังค่ังข้ึน มีความสุขข้ึน พวกเธอกลับขัดขวางความสำาเร็จ ผลลัพธ์สำาหรับพวกเธอน้ัน

ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าน่าเสียใจ

 ความรักที่ไม่มีการใส่ใจเป็นภาระหนี้แห่งครอบครัว ทุกคนต้องลืมตัวตน

ของตนเอง และทุ่มเทตนเองเพื่ออีกฝ่าย ทุกคนต้องโทษตัวเอง ไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่ง

หากอะไรก็ตามไม่เป็นดังหวัง ความมีสติย้ังคิดและความอดทนน้ันจำาเป็น ความไม่

อดทนน้ันย่ิงทำาลายทุกอย่าง คำาพูดจาท่ีไม่สมควรน้ันทำาให้กระบวนการหลอมรวม

จิตวิญญาณน้ีช้าลงไปหลายเดือน ท้ังสองฝ่ายต้องมีความปรารถนาท่ีจะทำาให้ชีวิตคู่

มีความสุขและเอาชนะทุกอย่างท่ีคอยหยุดร้ัง

	 อีกความลับของความสุขในชีวิตคู่ก็คือความเอาใจใส่กันและกัน	สามีและ

ภรรยาจะต้องแสดงความเอาใจใส่ที่ละเอียดอ่อนที่สุด	 และความรักให้อีกฝ่าย

เห็นเสมอ

 เราจำาเป็นที่ทุกอย่างในชีวิตนั้นเป็นปกติ โปรดให้หัวใจทั้งสองดวงนั้นแบ่งปัน

ความสุขและความทรมาน โปรดให้ท้ังคู่แบ่งภาระท่ีต้องดูแลให้เท่ากัน ทุกคนในแผน

และความหวังของตนเองจำาต้องคิดถึงอีกคนเสมอ ต้องไม่มีความลับระหว่างกัน ท้ัง

สองคนควรมีเพียงแค่เพื่อนแบบปกติ เช่นนี้เองชีวิตทั้งสองจึงจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ 

และพวกเขาก็จะได้แบ่งปันท้ังความหมาย ความหวัง ความรู้สึก ความสุข ความเศร้า 

ความพึงพอใจ และความเจ็บปวดของแต่ละฝ่าย

 จงละเว้นการทะเลาะเบาะแว้ง ห้ามนอนหากยังมีความรู้สึกโมโหร้อนรุ่ม ใน

ชีวิตครอบครัวจะต้องไม่มีท่ีสำาหรับความอยากเอาชนะ ไม่มีความจำาเป็นใดๆ เลย
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ท่ีจะต้องรู้สึกถึงความอยากเอาชนะอันเสียหายน้ีและมาน่ังคิดว่าใครท่ีต้องขอโทษ 

โดยธรรมชาติคนท่ีรักกันจะไม่ใช้เหตุผลผิดๆ เช่นน้ี พวกเขาจะพร้อมเข้าหากันและ

ขอโทษเสมอ

 ในโครงสร้างของบ้านประกอบไปด้วยสมาชิกครอบครัวแต่ละคน และความ

สุขทางครอบครัวท่ีสำาคัญท่ีสุดจะสำาเร็จได้หากทุกคนทำาหน้าท่ีของตนอย่างจริงใจ 

ไม่อาจมีความรักท่ีลึกซ้ึงและจริงใจหากยังถือตนเองเป็นใหญ่ ความรักท่ีสมบูรณ์คือ

การปฏิเสธตนเองโดยส้ินเชิง

นักบุญผู้เป็นมรณสักขี

จักรพรรดินีอเลกซานดรา ฟโยโดรอฟนา โรมานอวา

 ไม่มีอะไรที่ทรงพลังไปยิ่งกว่าความรู้สึกที่มาหาเราเมื่อเราจูงมือลูกๆ ของ

เราเอง ความช่วยเหลือตนเองไม่ได้ของพวกเขาสัมผัสสายใยอันศักดิ์สิทธิ์ในใจ

ของเราอย่างจับใจ เมื่อเด็กเกิดใหม่ในบ้าน ชีวิตคู่ก็ราวกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 

เด็กจะช่วยทำาให้คู่รักที่แต่งงานกันใกล้ชิดกันยิ่งกว่าแต่ก่อน สายใยที่เงียบงันก่อน

หน้าสายใยใหม่เกิดมีชีวิตขึ้นมา เป้าหมายใหม่เกิดขึ้นในหมู่คู่บุพการีหนุ่มสาว 

ชีวิตมีความหมายที่ใหม่และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

 แน่นอนว่าภาระเล้ียงดูและความยุ่งยากจะเกิดข้ึนกับเด็กๆ มีผู้คนท่ีมองมายัง

ความโชคร้ายท่ามกลางกลุ่มเด็กเหล่านั้นด้วย เพียงแต่ว่ามีเพียงคนที่ลุ่มหลงใน

ตนเองอันแสนเยือกเย็นเท่าน้ันท่ีมองเด็กๆ แบบน้ี

จาก คำาสอนแห่งความรัก (พระอเลกเซย์ โมรอซ และครู ท.อ.เบอร์เซเนวา) และ 

แบบเรียนสำาหรับนักเรียนวัยมัธยม ของสำานักพิมพ์ “ซาติส” ปี 2006

Tsar Nicholas II with Tsarevich Alexei and Grand Duchess Olga 
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จากคำาสอนแห่งความรัก (พระอเลกเซย์ โมรอซ และครู ท.อ.เบอร์เซเนวา) 
และ แบบเรียนสำาหรับนักเรียนวัยมัธยม ของสำานักพิมพ์ “ซาติส” ปี 2006

แปลวรรณกรรม ณัฐนพ พลาหาญ
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