“วัยรุ่นไม่ ว่ นุ วายถ้ า..”
บุญครอง ปิ ฏกานนท์
พระคริสตธรรมประทีป ปี ที่ 39 ฉบับที่ 201 มีนาคม – เมษายน 1988
“วัยรุ่ น” ตามความหมายที่ถูกต้องคือ ผูท้ ี่มีอายุอยูใ่ นระหว่าง 13 – 19 ปี
เมื่อพูดถึงวัยรุ ่ น ทาให้ผมนึ กถึงเรื่ องราวในพระคัมภีร์ที่บนั ทึกถึงครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเราคริ ส
เตียนทั้งหลายรู ้จกั ดีนนั่ คือครอบครัวของ “เจสซี ”
เจสซี มีลูกทั้งหมด 8 คน คนสุ ดท้องชื่อ “ดาวิด” ในเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์ก็บนั ทึกถึงอีก
ครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของกษัตริ ยซ์ าอูล พระองค์ทรงมีราชโอรสนามว่า “โยนาธาน”
เรื่ องราวนี้เริ่ มต้นใน 1 ซามูเอล บทที่ 16 – 21 เป็ นระยะเวลาที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนกษัตริ ย ์
ปกครองอิสราเอล กล่าวคือ ซาอูลเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ใช้ไม่ได้ พระเจ้าต้องการถอดซาอูลออกจากบัลลังก์ จึง
ใช้ผเู้ ผยพระวจนะซามูเอลให้ไปที่บา้ นของเจสซี เพื่อจะเจิมเด็กวัยรุ่ นชื่ อดาวิดขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ทน
เมื่อซามูเอลไปถึงบ้านของเจสซี แล้วก็ได้เรี ยกพวกลูก ๆ ตั้งแต่คนหัวปี ลงมาให้เดินผ่านหน้าไป
ซามูเอลรู ้สึกว่า ไม่ใช่บุคคลที่พระเจ้าทรงเลือก เมื่อลูกชายของเจสซี เดินผ่านไป 7 คน ซามูเอลจึงถามว่า
“บุตรชายของท่านมีเท่านี้หรื อ?”
เจสซี ตอบว่า “ยังมีอีกคนหนึ่ ง กาลังเลี้ยงแกะอยูก่ ลางทุ่งนา”
ซามูเอลจึงว่า “จงใช้คนให้ไปตามเขามา เราจะไม่นงั่ จนกว่าเขาจะมาถึง” เมื่อดาวิดเดินทางกลับ
มาถึงบ้าน ซามูเอลก็รู้ทนั ทีวา่ คนนี้แหละที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็ นกษัตริ ยป์ กครองชนชาติอิสราเอลต่อ
จากซาอูล ท่านจึงเจิมดาวิดทันที
ใน 1 ซามูเอล 16:22 บอกว่า และซาอูลทรงส่ งข่าวไปยังเจสซี วา่ “จงอนุญาตให้ดาวิดรับราชการ
กับเรา เพราะเขาเป็ นที่พอตาพอใจของเรา”
เวลานั้นดาวิดยังเป็ นวัยรุ่ นอยู่ แม้วา่ เป็ นคนหนุ่ม พระเจ้าก็ทรงใช้เขาได้ ไม่เพียงแต่เป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้าเท่านั้นแต่ยงั เป็ นที่พอใจของกษัตริ ยซ์ าอูลอีกด้วย
ต่อมาอีกไม่นานดาวิดก็ได้มีโอกาสไปที่สนามรบระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกองทัพของฟิ ลิส
เตีย (ดูใน 1 ซามูเอล 17:28) “ฝ่ ายเอลีอบั พี่ชายหัวปี ได้ยนิ คาดาวิดที่พดู กับชายคนนั้น (ทหารคนหนึ่ง) เอ
ลีอบั ก็โกรธดาวิดและกล่าวว่า เจ้าลงมาทาไม เจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตวั ที่ในถิ่นทุรกันดารไว้กบั ใคร ข้ารู ้ถึง
ความทะเยอะทะยานของเจ้า และความคิดชัว่ ของเจ้า เพราะเจ้าลงมาเพื่อจะดูเขารบกัน”
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ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้วา่ นี่เป็ นเรื่ องที่สาคัญมากสาหรับครอบครัวคริ ส
เตียนที่มีลูกเป็ น “วัยรุ่ น” เราจะเห็นว่า แม้เจสซี จะมีลูกชายทั้ง 8 คน แต่ก็ยงั มีช่องว่างระหว่างวัย คือพวก
พี่ชายเข้าใจผิดเกี่ยวกับการมาของดาวิด พวกเขาคิดว่า ดาวิดมาเพื่อจะดูเขารบกัน แต่ความจริ งแล้วผูเ้ ป็ น
พ่อได้ใช้ให้ดาวิดเอาเสบียงมาส่ งให้พวกพี่ ๆ
ปั ญหาใหญ่ของครอบครัวที่มีลูกเป็ นวัยรุ่ น ก็คือ ความไม่เข้าใจซึ่ งกันและกันนับว่า เป็ นเรื่ อง
สาคัญครอบครัวยุคปั จจุบนั พ่อแม่ไม่เข้าใจปั ญหาของลูก พี่ชายไม่เข้าใจปั ญหาของน้องชาย (วัยรุ่ น)
ด้วยเหตุน้ ีเอง จึงทาให้ “วัยรุ่ น ...วุน่ วาย”
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีพละกาลังมากที่สุดถ้าจะไม่ให้พวกเขาก่อความวุน่ วายจะต้องทาวิธีไหน?
วัยรุ่ นจะไม่มีวนั วุน่ วายอย่างแน่นอนถ้ามีคนที่เข้าใจเขา เพื่อจะเป็ นการยืนยันความจริ งข้อนี้ ผม
จะอ้างจากหนังสื อพิมพ์เป็ นเรื่ องเกิดขึ้นที่สถานีตารวจแห่ งหนึ่งวัยรุ่ นวัย 19 ปี ถูกจับดาเนินคดีในข้อหา
ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นจนได้รับบาดเจ็บ
สารวัตรท่านหนึ่งเป็ นผูม้ ีความสามารถพิเศษในการเข้าใจปัญหาในการเข้าใจปั ญหาของคน
หนุ่มเป็ นอย่างดี เพราะรู ้วา่ วัยรุ่ นคนนี้ถูกจับบ่อยครั้ง ในหลายข้อหา แม้วา่ จะถูกปรับแต่ก็ไม่เคยเข็ด
หลาบ
ดังนั้น สารวัตรจึงถามชายหนุ่มคนนี้วา่ “นี่นอ้ งชาย พี่ถามจริ ง ๆ เถอะเมื่อไหร่ เธอจะเลิกเกเร
เลิกขึ้นโรงพักเสี ยที ทุกครั้งที่ถูกจับเธอก็บอกว่า เลิกแล้ว ๆ แต่ไม่กี่วนั ก็เห็นหน้าอีก ...เธอรู ้ไหมว่า ทา
ผิดมาก ๆ ถึงจะโทษแค่ปรับก็ตาม แต่ประวัติมนั เสี ย ...” ชายหนุ่มนัง่ นิ่งฟังสารวัตรพูด “เธอชอบขึ้น
โรงพักเสี ยค่าปรับหรื อยังไงนะ หรื อว่าเธอมีปัญหาทางบ้าน พอที่จะเล่าให้พี่ฟังได้หรื อเปล่าล่ะ?”
พอพูดถึงคาว่า “ทางบ้ าน” ชายหนุ่มก็เอ่ยขึ้นมาทันทีวา่ “ครับ ...ผมมีปัญหาทางบ้าน เพราะครั้ง
ก่อน ๆ สารวัตรไม่เคยถามผมในเรื่ องนี้เลย ผมจึงไม่กล้าเล่าให้ฟัง....”
วัยรุ่ นคนนั้นเล่าต่อไปว่า “ทุกวันนี้ผมอยูก่ บั คุณปู่ คุณย่า ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่คุณปู่ คุณย่าของผมมี
ฐานะดีข้ นั เศรษฐีแต่ผมไม่มีความสุ ขเลย ถึงจะมีเงินใช้ก็จริ งแต่ไม่เคยมีความสุ ข”
“แล้วทาไมเธออยูก่ บั พ่อแม่ล่ะ?” สารวัตรถาม
“พ่อของผมไม่มีอาชีพอะไร” วัยรุ่ นตอบ “เอาแต่เล่นการพนันอย่างเดียว จนทรัพย์สมบัติที่ปู่ให้
สู ญไปหมด ปู่ เอาผมกับน้องมาเลี้ยง แล้วห้ามไม่ให้พอ่ มายุง่ เด็ดขาด ความจริ งก็น่าจะดีอยูห่ รอก ถ้าคุณปู่
คุณย่าไม่เอาแต่จจู ้ ้ ีข้ ีบ่น ด่าพ่อกับแม่ให้ผมฟังทุก ๆ วัน พูดแล้วพูดอีกว่า ผมอย่าเอาเยีย่ งอย่างพ่อ ...ผม
เองก็รู้สึกแล้วล่ะว่าพ่อไม่ดี ผมไม่เข้าข้างพ่อ และไม่เอาเยีย่ งอย่างแน่ แต่ผมก็ตอ้ งทนฟังคาพูดพร่ าของ
คุณปู่ คุณย่าทุก ๆ วันจนเอือมระอาผมบอกตรง ๆ ว่า ผมโกรธ และราคาญแต่ตอบไม่ได้วา่ โกรธใคร ผม
ยอมรับว่าความผิดมาแต่พอ่ แม่ แต่ไม่อยากจะได้ยนิ ซ้ า ๆ ซาก ๆ ผมสับสนในจิตใจและไม่มีความสุ ข
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เลย มันหงุดหงิดเลยพาล มองคนอื่นในแง่ร้าย หากใครพูดผิดหูหน่อยก็ย้งั ใจไม่อยู่ แล้วก็ทาร้ายร่ างกาย
เขา”
สารวัตรนัง่ ฟังอย่างตั้งใจ ผิดจากตารวจอื่น ๆ ซึ่ งมักจะไม่ทาอย่างนี้ สารวัตรได้เดินเข้าไปโอบ
ไหล่วยั รุ่ นคนนี้ แล้วบอกว่า “พี่เข้าใจ” พร้อมกับรับอาสาว่าจะไปพูดคุยเพื่อทาความเข้าใจกับคุณปู่ คุณย่า
ชายหนุ่มมีอาการดีข้ ึน เขาตื้นตันใจมากที่มีคนเข้าใจเขา นายตารวจยังบอกอีกว่า “พี่ยนิ ดี
ต้อนรับเสมอ หากว่าเธอต้องการที่จะปรึ กษาหารื อปั ญหาเรื่ องอะไรก็ได้ ขอเพียงอย่างเดียวคือ อย่ามา
พบกับพี่ในฐานะของผูต้ อ้ งหาเลย”
ชายหนุ่มรับฟังแล้วรอยยิม้ ก็ปรากฏบนใบหน้า
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก ปั ญหาแบบนี่ไม่ใช่เป็ นเฉพาะวัยรุ่ น แต่เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ วัย
พวกเขาต้องการคนที่รับฟัง ต้องการคนที่เข้าใจ ต้องการคนที่เห็นอกเห็นใจเขา
ปั ญหาสังคมในทุกวันนี้มีมากขึ้นเราทุกคนต่างพูดภาษาไทย แต่พดู กันไม่เข้าใจ มันเป็ นเรื่ อง
แปลกแต่จริ ง เหตุเพราะว่าเรามีหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ทัศนคิต ค่านิยม รสนิยมและพื้นฐาน
เบื้องหลังที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เราพูดกันไม่ค่อยจะรู ้เรื่ อง
ให้เรากลับมาดูเรื่ องของกษัตริ ยซ์ าอูลกับดาวิด เวลานั้นดาวิดเป็ นเพียงเด็กเลี้ยงแกะ แต่ 1 ซา
มูเอลบทที่ 18 ได้พาดหัวไว้เลยว่า “ซาอูลก็อิจฉาดาวิด” ทั้ง ๆ ที่ดาวิดได้ฆ่ายักษ์โกลิอทั ซึ่ งเป็ นศัตรู ของ
อิสราเอล แทนที่ซาอูลจะมีความชื่นชมยินดี กลับมีแต่ความอิจฉา
อยูม่ าเมื่อดาวิดกลับจากฆ่าคนฟิ ลิสเตียมาถึงบ้าน พวกผูห้ ญิงก็ออกมาจากหัวเมืองอิสราเอล ร้อง
เพลงและเต้นราต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยระบาและเพลงร่ าเริ ง
และด้วยเครื่ องดนตรี และเมื่อพวก
ผูห้ ญิงเต้นราร่ าเริ งกันอยูน่ ้ นั ก็ขบั ร้องกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็ นพัน ๆ แต่ดาวิดฆ่าคนเป็ นหมื่น ๆ” (ข้อ 6 - 7)
“ซาอูลทรงกริ้ วนัก คาที่ร้องกันนั้นไม่เป็ นที่พอพระทัยพระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า เขา
สรรเสริ ญดาวิดฆ่าคนเป็ นหมื่น ๆ ส่ วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงพัน ๆ นอกจากราชอาณาจักรแล้ว ดาวิดจะได้
อะไรอีกเล่า?” (ข้อ 9)
ความอิจฉาริ ษยาเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล บางครั้งเป็ นสิ่ งที่เราคาดคิดไม่ถึงเหมือนกัน แต่เป็ น
เรื่ องสาคัญ บางทีความอิจฉาริ ษยาเกิดขึ้นในครอบครัวคริ สเตียนด้วย มีพอ่ แม่บางคนให้ความรักแก่ลูก
ไม่เท่ากัน การแสดงออกของพ่อแม่น้ นั ก่อให้เกิดปั ญหา
พ่อแม่บางคนทาให้ลูกมีความรู ้สึกในใจว่า “พ่อแม่ไม่รักเรา” หรื อพ่อแม่รักลูกคนโน้นมากกว่า
คนนี้ รักน้องมากกว่าพี่เป็ นต้น
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ครอบครัวหนึ่งมีลูก 4 คน ลูกชายคนโตเรี ยนหนังสื อสู ้ลูกคนที่ 2 ไม่ได้ ครอบครัวนี้จึงเกิด
ปั ญหา เพราะเหตุที่พอ่ แม่ขาดความเข้าใจ และพูดในทานองตาหนิติเตียนลูกชายคนโตอยูต่ ลอดเวลาว่า
“เรี ยนสู ้นอ้ งไม่ได้”
การได้ยนิ คาพูดนี้ อยูท่ ุกเมื่อเชื่อวันทาให้ลูกชายคนโตเกิดความขมขื่นว่า พ่อแม่ไม่รักตน เอาแต่
ตาหนิ ติเตียน ทั้ง ๆ ที่เขาได้พยายามเรี ยนอย่างเต็มความสามารถแล้ว แต่สมองของเขาไม่ดีเท่าน้องชาย
จึงทาให้การเรี ยนด้อยกว่า
นี่เป็ นเรื่ องสาคัญมากที่พอ่ แม่ผเู ้ ป็ นคริ สเตียนจะต้องเข้าใจ ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกเป็ นวัยรุ่ น
เท่านั้น แม้แต่คนที่มีลูกเล็ก ๆ ด้วย ถ้าหากว่าเราปฏิบตั ิต่อเขาอย่างไม่เท่าเทียมกัน จะด้วยเหตุหนึ่ง
ประการใดก็ตาม เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็ นวัยรุ่ นเขาจะก่อปั ญหาอย่างแน่นอน เมื่อเขาคิดและรู ้สึกว่าพ่อ
แม่ไม่รักเขา ไม่เข้าใจเขา เขาก็จะเตลิดเปิ ดเปิ งไปจากบ้านหันไป คบเพื่อนที่ไม่ดี ทดลองยาเสพติด และ
กลายเป็ นตัวก่อกวนและทาลายทุกสิ่ งทุกอย่าง
ท่านที่เป็ นพ่อแม่อย่าคิดว่าเรื่ องนี้ไม่จาเป็ นเพราะเด็กเล็ก ๆ ยังไม่รู้เรื่ อง ความจริ ง ก็คือ ตาม
หลักวิชาการแล้ว เด็กรู ้เรื่ องตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะเปิ ดรับทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยู่
แวดล้อมทั้งสิ่ งที่ดีและไม่ดี
ฉะนั้น เป้ าหมายของเราในฐานะผูใ้ หญ่ที่เป็ นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย พี่ป้าน้า อา สิ่ งที่เราแสดงออก
ไม่วา่ จะเป็ นทัศนคติ ค่านิยม รสนิยม อุดมคติ ที่ปรากฏในชีวติ ของเราแต่ละวันจะถูกถ่ายทอดไปยัง
ลูกหลาน พวกเขาจะค่อยซึ มซับทีละเล็กทีละน้อย
ถ้าหากว่าพ่อแม่เป็ นคนที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระองค์ไม่ตอ้ งสงสัยว่า ลูก ๆ ของเขาย่อมจะ
รักและเชื่อฟังพระเจ้าด้วย
“มีทรัพย์นอ้ ย แต่มีความยาเกรงพระเจ้า ก็ดีกว่ามีคลังทรัพย์ใหญ่ แต่มีความลาบากอยูด่ ว้ ย”
(สุ ภาษิต 15:16)
คนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ถือว่า “เงินคือพระเจ้า” แม้แต่ในครอบครับคริ สเตียนบางครอบครัวก็
ยึดคติน้ ีเช่นกัน เราจึงไม่แตกต่างไปจากชาวโลก
คริ สเตียนที่มีลูกและบอกว่า “ไม่มีเวลาสาหรับลูก” คาพูดเช่นนี้เท่ากับเป็ น “อาชญากร” (คนที่
ฆ่าลูก) ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะมีเวลาให้แก่ลูก ก็อย่าเพิ่งมีลูกเพราะลูกทุกคนต้องการเวลาของพ่อแม่ เขา
ไม่ตอ้ งการวัตถุสิ่งของเงินทอง หรื อทรัพย์สมบัติใด ๆ แต่เขาต้องการความรักความอบอุ่น และความ
ใกล้ชิดสนิทสนมของพ่อแม่ เหมือนดังที่ได้กล่าวมาแล้ววัยรุ่ นคนนั้นแม้วา่ จะเป็ นถึงลูกเศรษฐีแต่ก็มี
ความทุกข์ และปั ญหา เพราะพ่อแม่ไม่รู้วา่ ลูกต้องการอะไร
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ลูก ๆ ต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัว พ่อแม่จะต้องให้เวลาแก่ลูกมากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ อย่าบอกว่าท่านมีทุกสิ่ งทุกอย่างให้แก่ลูก มีเงินให้ใช้มีรถให้ขี่ มีบา้ นให้อยู่ มีอะไรต่อมิอะไรที่
เพียงแต่ลูกจะเอ่ยปาก พ่อแม่ก็จะหามาไห้ได้ แต่... ยกเว้นเรื่ องเวลาและความรัก
เป็ นคนยากจนแต่ยาเกรงพระเจ้า ก็ดีกว่าเป็ นคนร่ ารวยแต่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานสิ่ งที่ครอบครัวค
ริ สเตียนต้องการไม่ใช่ความร่ ารวย หากแต่เป็ นความเกรงกลัวพระเจ้า คติของผูท้ ี่เชื่อควรจะอยูใ่ นพระ
ธรรมสุ ภาษิต 30:7-9
“อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระเจ้า เกรงว่าพระองค์จะทรงขนาบจ้าและเขาเห็นว่าเจ้า
มุสา ข้าพระองค์ขอสองสิ่ งจากพระองค์ ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ขา้ พระองค์ก่อนตาย ขอให้ความมุสา
และความเท็จห่างไกลจากข้าพระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรื อความมัง่ คัง่ แก่ขา้ พระองค์ ขอ
ทรงเลี้ยงข้าพระองค์ดว้ ยอาหารที่พอดีแก่ขา้ พระองค์เกรงว่าเมื่อข้าพระองค์อิ่มและปฏิเสธพระองค์ แล้ว
พูดว่าพระเจ้าเป็ นผูใ้ ดเล่าหรื อเกรงว่าเมื่อข้าพระองค์จะยากจนลงและขโมยกระทาให้พระนามของพระ
เจ้าของข้าพระองค์เป็ นมลทิน”
นี่เป็ นคาอธิ ษฐานของพวกเราทั้งหลายที่เป็ นคริ สเตียนด้วย เราควรจะเชื่ อพึ่งไว้วางใจพระเจ้า
โดยทูลต่อพระองค์วา่ “อย่าให้ผม/ดิฉนั ร่ ารวยเป็ นเศรษฐี เพราะเกรงว่าจะลืมพระเจ้า” และอธิษฐานอีก
ว่า “ขออย่าให้ผม/ดิฉนั ยากจนถึงขนาดไม่มีอะไรจะกิน เพราะเกรงว่าเมื่อไม่มีกินจะไปขโมยของ ๆ คน
อื่น ทาให้พระเจ้าอับอายขายหน้า แต่ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ดว้ ยอาหารที่พอดีแก่ขา้ พระองค์”
เราพึงระลึกเสมอว่า พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึ งพระปั ญญา ได้ทรงสังเกตดูชีวติ ของบางคนและเห็นว่า
คนนี้สมควรที่จะร่ ารวยเพราะเขาเป็ นคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเขาได้เงินมากเท่าใดเขาก็ยงิ่ ถวายแด่
พระองค์มากเท่านั้น
เรารู ้แล้วว่า พระราชกิจของพระเจ้าในโลกนี้ ต้องใช้เงินจานวนมากดาเนินการพระเจ้าไม่ได้เอา
เงินใสถุงแล้วโยนลงมาจากท้องฟ้ า แต่พระองค์ทรงใช้วธิ ี ให้งานดาเนินไป โดยผ่านทางกระเป๋ าของคริ ส
เตียนที่รักและซื่ อสัตย์ต่อพระองค์ ผมเชื่อว่า พระเจ้าจะให้คริ สเตียนบางคนร่ ารวย ถ้าคนนั้นรักและ
ซื่ อสัตย์ต่อพระองค์อย่างแท้จริ ง เขาไม่มีวนั ที่จะยากจนลง
ถ้าพ่อแม่ดาเนิ นชีวติ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ เป็ นคนที่รักพระเจ้า ซื่ อสัตย์ต่อพระองค์ ไม่เป็ น
คนที่เห็นแก่เงิน มีเวลาสาหรับครอบครัว มีเวลาสาหรับลูก ๆ เชื่อแน่วา่ “วัยรุ่ นจะไม่วนุ่ วาย ถ้าพ่อแม่
ดาเนินชีวติ ตามคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์
1999, หน้า 62-64.
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