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แวนดวงใจ ๑ 

๑ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ อรุณรังษ ีจ.หนองคาย 
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ 

ทาน 
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ทานํ เทต ิสีลํ รกฺขต ิภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉต ิ
เอกจฺโจ โมกฺข ํคจฺฉต ินิสฺสํสยนฺติ 
วันนี้เปนวันอุดมมงคลของทานพุทธบริษัทที่อุตสาหมาจากสถานที่ตาง ๆ ดวย

ศรัทธาความเช่ือ ปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดอาราธนาพระสงฆมาจาก
อารามตาง ๆ มีพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดียเปนประธานในงานน้ี เนื่องดวย
คณะเจาภาพพรอมกันขวนขวายกอสรางสถานท่ีน้ีใหปรากฏเปนวัดข้ึนมา โดยมีโบสถ 
ศาลา กุฎี และถังน้ํา ลวนแตส่ิงมีราคามากและต้ังเรียงรายท่ัวท้ังวัด จนกลายเปนสถานท่ี
สําคัญอันควรเคารพบูชาข้ึนมา ปรากฏเปนที่อยูอาศัยของทานผูมีศีลมีธรรมจะไดพักเพื่อ
บําเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวก ทั้งนี้เปนเครื่องแสดงความสําคัญของทานผูมีศรัทธาอันแรง
กลา ตางเสียสละทรัพยอันมีคาของตนออกเปนทานโดยความพรอมเพรียง ผลจึงปรากฏ
เปนที่พึงพอใจทั้งแกตนและประชาชนทั่ว ๆ ไป ตลอดพระสงฆในวัดและนอกวัดที่มา
อนุโมทนาในงานน้ี ซ่ึงคณะเจาภาพจัดใหมีการฉลองข้ึนในวันน้ี บัดนี้ตางมีศรัทธาตั้งจิตมุง
ตอการฟงธรรม เพ่ือใหสําเร็จเปนธรรมสวนามัยอานิสงส ตรงกับหลักธรรม ๕ ประการที่ผู
ฟงจะไดรับในขณะนั้น คือ  

๑. จะไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟง 
๒. สิ่งที่ฟงแลวแตยังไมเขาใจชัด จะเขาใจชัด 
๓. จะบรรเทาความสงสัยซ่ึงเคยมีอยูในใจเสียได 
๔. จะทําความเห็นใหถูกตองได 
๕. จิตของผูฟงธรรมจะไดรับความผองใส 

 ทั้ง ๕ ประการน้ี คือธรรมสมบัติของทานผูฟงดวยความสนใจ ดังนั้นครั้งองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดง พุทธบริษัทผูนั่งฟงในลักษณะนี้ จึงปรากฏผลเปนลําดับ
นับแตธรรมข้ันตํ่าจนถึงธรรมข้ันสูงสุด แมผูหลุดพนจากทุกขทางใจ กลายเปนพระ
อริยบุคคลอยางเต็มภูมิ เพราะการฟงก็มีจํานวนไมนอย เพราะฉะนั้นการฟงธรรมจึงถือ



 

แวนดวงใจ ๒ 

๒ 

เปนกิจสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไมดอยกวาภาคปฏิบัติอื่น ๆ ที่ผูเปนพุทธศาสนิกชนจะ
พึงบําเพ็ญ 
 บัดน้ีจะเร่ิมพระธรรมเทศนา โดยปรารภกิจการของทานท้ังหลายเปนแนวทางแหง
ธรรม เพราะเปนกิจท่ีใหญโตมาก ไมอาจจะใหสําเร็จลงไดโดยลําพังของศรัทธาเพียงคน
เดียว จําตองอาศัยกําลังศรัทธามากทานดวยกัน ทั้งนี้ไมวาทางโลกทางธรรม หากเปนกิจที่
เหลือกําลังของบุคคลคนเดียวแลว ตองอาศัยความสามัคคีจากสวนรวม กิจน้ันยอมสําเร็จ
ลงได ไมนอกเหนือความสามัคคีอันเปนกําลังใหญไปได ดังสิ่งกอสรางภายในวัดอรุณรังษี
เปนตน ซึ่งอาศัยกําลังความสามัคคีแหงศรัทธาของผูใจบุญทั้งหลาย ทั้งใกลและไกลชวย
กันสงเสริม ยอมสําเร็จข้ึนมาไดอยางภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังพรอมใจกันทําการฉลองกิจ
การน้ี ซึ่งจําตองสละปจจัยไทยทานเปนจํานวนไมนอยอีกเชนเดียวกัน นับวาทานท้ังหลายมี
วิสารทศรัทธา คือศรัทธาแกลวกลาในพระศาสนา โดยไมเห็นแกความลําบากและส้ิน
เปลืองใด ๆ แตเห็นประโยชนที่พึงจะไดทั้งแกตนและสวนรวมเปนสําคัญ ตางทานจึงชวย
กันขวนขวายเพื่อใหกิจธุระนี้เปนไปดวยดี และสําเร็จลงดวยความเรียบรอยและสมบูรณ จึง
เปนท่ีนาอนุโมทนาเปนอยางย่ิง  

ถาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรายังทรงพระชนมอยู และทรงทอดพระ
เนตรกิจการมหากุศลซ่ึงสาธุชนผูใจบุญท้ังหลาย กําลังบําเพ็ญใหเปนไปอยูดวยความพรอม
เพรียงเชนน้ี จะทรงอนุโมทนาสาธุการดวยอยางพอพระทัย แตทั้งนี้เพราะขันธปญจกะ คือ 
พระกายไมวาของพระองคทานและของสาวกตลอดของเราและสัตว ยอมมีความแปรปรวน
ประจําตนไมเลือกสถานที ่ กาล บุคคล คงดําเนินไปตามเสนทางคติธรรมดา ไมมีวันและ
เวลายับย้ัง ผูมีปญญาพิจารณาเห็นเหตุอันเปนเชนเดียวกับทางหลวงซ่ึงเต็มไปดวยอํานาจ
ราชศักดิ ์ ไมมีใครจะสามารถคัดคานตานทานไดเชนน้ีแลว จึงรีบเรงดัดแปลงตนเองใหทัน
กับเหตุการณ ซ่ึงกําลังเปนไปอยูในสัตวและสังขารไมวาทานและเรา ไมใหเสียเวลาไปเปลา
โดยปราศจากประโยชน 

เพราะมาพิจารณาเห็นสังขารผูกําลังถูกไฟ คือ ชรา พยาธิ มรณะ ไหมรุมลอมอยูทั้ง
วันทั้งคืน ยืน เดิน น่ัง นอน หมดหนทางที่จะกั้นกางหวงหามไวได จึงรีบเรงขนทรัพย
สมบัต ิคือบุญกุศลที่ควรจะไดจากรางกายออกเสียแตตนมือ ที่ยังไมถูกไฟไหมเปนจุณวิจุณ
ไปเสียกอน เผ่ือจะไดอาศัยสมบัติเหลาน้ีเปนตนทุน เพื่อหมุนตัวในภพชาติตอไป จะไดไม
เปนผูขัดสนจนทรัพยในคติภูมิที่ตนอุบัตินั้น ๆ ทั้งจะเปนผูสมหวังในสิ่งทั้งปวงที่ตน
ปรารถนา เพราะอํานาจปญญาเปนเคร่ืองสองทางใหเห็นแดนแหงความสมหวังไปเปน
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ลําดับ แมทานคณะศรัทธาท่ีกําลังบําเพ็ญอยูเวลาน้ี ก็เพราะอํานาจปญญาประเภทท่ีกลาว
แลว สามารถใหมองเห็นจุดดอยของรางกาย อันเปนที่ตั้งแหงความไมประมาทนอนใจ จึง
พากันรีบเรงขวนขวายสรางคุณงามความดีเพื่อเปนที่พึ่งของตน จะไมมีความเดือดรอนใน
ภายหลัง 

แมรางกายจะแตกสลายลงไปตามกาล แตใจผูไมมีปาชา เพราะความไมตายเหมือน
สภาพเหลาน้ัน ยอมอาศัยกุศลผลบุญที่สั่งสมไวเปนเสบียงตอไปในภพนั้น ๆ จนกวาจะ
ขามพนไปไดเสียจริง ๆ ไมพึ่งพิงสิ่งใด หากยังไมสามารถเปนไดเชนน้ัน เพราะยังไมสิ้นไป
แหงกรรมภายในใจ ยังจําตองมาสูภพชาติตอไปอีก ยอมจะมาดวยอํานาจกรรมดีพามา พา
อยู และพาไป สิ่งอาศัยในภพนั้น ๆ จะเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอใหมีความสุขกายสบายใจ นึก
สิ่งใดยอมมีมาสนองความตองการ ไมอดอยากขาดแคลน สมบัติทุกประเภท เชน ลูกหญิง 
ลูกชาย สาม ีภรรยา เปนตน ที่กาวเขามาสูออมอกตกเปนของเรา ยอมเปนที่พึงพอใจ  

เพราะสมบัติอันมีคุณคานาพึงใจยอมเกิดขึ้นจากสาเหตุอันดี ของชั่วยอมเกิดจาก
สาเหตุอันช่ัว เมื่อทําลงไปแลวผลจําตองปรากฏขึ้นตามรอยแหงเหตุ ดังน้ันจึงควรเลือก
เฟนทํากรรมด ี อันเปนเสนทางไหลมาแหงความดีทุกประเภทไวเสียแตตนทาง ผลดีจะไมมี
อะไรกีดขวางไวได ตองตามสนองผูทํากรรมดีโดยแนนอน เชนเดียวกับเงาตามตัวฉะน้ัน 
แมรางกายจะแตกดับสลับซับซอน และนานกี่กัปจนนับไมได เพราะใจดวงเดียวเปนผูครอง
รางน้ัน ๆ ก็ตาม แตใจซึ่งเปนผูสั่งสมและเก็บไวซึ่งบุญและบาปนั้นเปนของไมตาย ดีและ
ชั่ว สุขกับทุกข จําตองอาศัยติดแนบกับใจไปสูภพชาติตาง ๆ ผลจึงปรากฏดีบาง ช่ัวบาง 
สุขบาง ทุกขบาง ไมเสมอกัน เพราะฉะน้ันคนและสัตวจึงสําคัญท่ีใจกวาส่ิงอ่ืน ๆ ในรางกาย 
 ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดพากันกอสรางบุญกุศล มิไดหยุดยั้งทั้งวันทั้งคืน ก็
เพราะความฉลาดเล็งเห็นรางกายวาจะตองแตกสลายโดยแนนอน และกลัววาเม่ือตายแลว 
อาจจะเกิดผิดพลาดความมุงหมายจากสถานที ่     และไดรับสิ่งที่ไมพึงปรารถนา     จึงได
รีบอบรมจิตใจใหเชื่องชินตอกุศล เปนตนวา พาใหทาน รักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนา 
หาทางปองกันไวเสียแตเมื่อยังมีชีวิตอยู จะเปนความเย็นใจ เพราะมีธรรมเปนเคร่ืองหลอ
เล้ียง เมื่อจากโลกนี้ไปแลว ธรรมยอมตามรักษาใหมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น ชีวิตของผูมีธรรม
ประคองรักษา ยอมเปนชีวิตที่สดชื่นแจมใส มีใจเยือกเย็น เปนสุขประจําตนในภพน้ัน ๆ  
 ก็บัดน้ีเราทานท้ังหลายไดมาเกิดในภพชาติอันสมบูรณดวยมนุษยสมบัติ จัดวาเปน
วาสนาบารมีอยางย่ิงท่ีเคยบําเพ็ญไวแตภพกอนไมนอยเลย แมเราจะจําไมไดก็ขอไดโปรด
ยึดเอาตัวเราผูกําลังบําเพ็ญความดีอยูขณะน้ีวาไดบําเพ็ญไวแตอดีต จะไมมีใครบําเพ็ญ
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ความดีจนเต็มภูมิควรเปนมนุษยแลวจะกลาเสียสละตําแหนงมนุษยน้ันใหแกเรา สวนเขา
ยอมทนไปตกในอบายภูม ิ อันเปนภูมิของสัตวผูอาภัพวาสนาแทน ทุกทานจึงควรภาคภูมิ
ในวาสนาของตน และพยายามกาวหนาดวยความพากเพียร ดังองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา ซึ่งไดทรงบําเพ็ญเปนตัวอยางและเปนสักขีพยานมากอนแลว 
 วันนี้จะมีการเทศนมหาชาติของพระพุทธเจา คร้ังเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร 
แปลวา เปนชาติที่ใหญยิ่งของพระองค ท่ีทรงกาวผานวัฏสงสารมาดวยทรงบําเพ็ญมหาทาน 
ซ่ึงเปนทานใหญและอัศจรรย แปลวา ชาติสุดทายที่ทรงทุมเทพระกําลังลง เพื่อพระ
สัพพัญูดวยความกลาหาญตอแดนพนทุกข และแปลวาการประมวลภพชาติซ่ึงเปนสมบัติ
ของพระองคที่ทรงทองเที่ยวมาเปนเวลานาน ลงในพระชาติของพระเวสสันดรก็ได พระ
พุทธเจาคร้ังเปนพระเวสสันดร พระองคทรงทําอยางไร ในพระคาถาของพระเวสสันดร
ชาดกมีมากมาย แตจะยกมาแสดงเพียงยอ ๆ วา ทานํ เทต ิพระเวสสันดรทานทรงใหทาน  
สีลํ รกฺขต ิพระเวสสันดรทานทรงรักษาศีล ภาวนํ ภาเวตฺวา พระเวสสันดรทานทรงเจริญ
ภาวนา จึงเปนพระพุทธเจาขึ้นมาและกลายเปนศาสดาของโลกทั้งสาม น่ีคือหลักธรรม
เคร่ืองดําเนินของพระเวสสันดรท่ีทรงดําเนินมาเปนลําดับ จนบรรลุถึงความเปนพระพุทธ
เจาอยางสมบูรณ 
 ธรรมทั้งนี้ทานประทานไวเพื่อพุทธบริษัท คือ พวกเราจะตามเสด็จพระองคทาน
ตามกําลังภูมินิสัยวาสนาของแตละทาน ถาจะกลาวถึงการบําเพ็ญและฝาฝนความทุกข
ทรมานในคราวเปนพระเวสสันดรน้ัน จะเห็นไดวาเปนการยากลําบากแสนสาหัส และไมมี
ใครจะกลาทําไดเหมือนอยางพระองค การบําเพ็ญทานก็เปนความอัศจรรย อาจจะกลาวได
วาพระองคทรงควาประวัติศาสตรแหงการเสียสละของคนในสมัยน้ัน โดยไมมีใครจะ
สามารถเปนคูแขงได ประหนึ่งฟาดินอันแสนกวางจะถลม เพราะความเลื่องลือกิตติศัพท
กิตติคุณฟุงขจรไปทุกแหงทุกหน ทั้งเบื้องบน เบ้ืองลาง 

ชาวเมืองเกิดความไมยินดีและไมพอใจในการบําเพ็ญของพระองค ถูกกลาวหาวา
ใหทานชางมงคลประจําเมืองและประจําแผนดิน จนเกิดฟองรองกันขึ้น โดยตั้งขอหาวา
พระเวสสันดรเปนคนขวางโลก ไมสมควรเปนกษัตริยปกครองแผนดินตอไป ถาฝนใหอยู
บานเมืองและแผนดินจะลมจม ฝายพระบิดาซึ่งเปนเปาหมายแหงการรับฟองรองของคน
ทั้งแผนดิน ดวยพระปรีชาฉลาดก็ทรงบรรเทาเหตุรายซ่ึงกําลังเกิดข้ึน โดยพระอุบายใหพระ
เวสสันดรพระลูกรักเหมือนดวงหทัย ขยับขยายออกจากเมืองตามเหตุการณกอน พอมีทาง
แกเหตุรายใหสงบลง  
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ฝายพระเวสสันดรหนอพระสัพพัญูผูทรงธรรม มีพระทัยอันเต็มไปดวยพระ
เมตตาตอสัตวผูยากจน และมีพระราชศรัทธาอันกวางขวางเหมือนทองฟามหาสมุทร เม่ือ
ทรงสดับพระดํารัสจากพระบิดาผูบังเกิดเกลาแลว ทรงนอมพระเศียรรับและปฏิบัติตาม
ดวยความพอพระทัยมิไดขัดขืน แมเชนนั้นกอนจะเสด็จออกจากพระนคร ยังทรงขอยับยั้ง
ไวช่ัวกาล พอใหไดบริจาคทานใหพอพระทัยกอน แลวก็เสด็จออกจากพระนครดวยพระ
อาการอันยิ้มแยมแจมพระทัย ซึ่งสมกับพระองคเปนพระเวสสันดรผูเปนจอมใหทานใน
โลก อันไมมีใครเสมอเหมือน ไมทรงมีพระอาการหวั่นไหว เพราะความไมพอใจและการ
ขับไลของชาวเมือง ทรงเปยมดวยพระราชศรัทธาทั้งการเสด็จไป เสด็จอยูในปา และเสด็จ
กลับสูพระนครตามคําทูลใหเสด็จกลับ 
 การเสด็จออกจากพระนคร มีพระนางมัทรีคูพระบารมีและพระโอรสพระธิดาดวง
หทัยตามเสด็จ การเสด็จออกจากพระนครทั้งนี ้ พระเวสสันดรทรงปฏิบัติใหเปนท่ีพอใจ
ของชาวเมือง แตการบริจาคทานซ่ึงเปนธรรมประจําพระนิสัยของหนอพระโพธิญาณ ผูจะ
ทรงรื้อขนสัตวโลกใหขามตามเสด็จ พระเวสสันดรไมเคยลดหยอนออนพระทัยไปตามใคร 
และทรงยอมอยูใตอํานาจของผูใดทั้งนั้น แมจะเสด็จเขาอยูในดงหนาทึบแรนแคนกันดาร 
เหมือนแดนนรกอันใคร ๆ ไมพึงปรารถนาก็ตาม พระองคยังทรงพอพระทัยในที่เชนนั้น 
และทรงบําเพ็ญทานไมเคยลดละ เมื่อไมมีอะไรจะทรงบริจาคก็ทรงยกพระลูกรักทั้งสอง 
บริจาคใหแกพราหมณผูจนมุมมารองขอ ไมทรงถือพระลูกรักทั้งสองเปนอุปสรรคตอทาน
บารมีเพ่ือความเปนศาสดาของโลกเลย 

เม่ือทรงบริจาคไปแลว แมพราหมณผูมีนิสัยใจโหดรายไรศีลธรรม จะเฆ่ียนตีพระ
ลูกรักทั้งสองตอพระพักตรโดยไมเกรงขามพระบารมีก็ตาม ก็ทรงทอดอาลัย ไมทรงกริ้ว
โกรธแกพราหมณเลย เพราะทรงถือวาเปนทานท่ีบริจาคใหเปนของคนอ่ืนดวยความ
บริสุทธ์ิพระทัยแลว ไมเพียงพระลูกรักซึ่งเทียบกับพระเนตรทั้งสองที่บริจาคใหแก
พราหมณไปแลว ยังทรงยกพระนางมัทรีคูพระบารมี ผูเปรียบเหมือนดวงหทัยใหแก
พราหมณผูมารองขอในอันดับตอมาอีก ดวยความพอพระทัย มิไดทรงอิดเอื้อนซึ่งจะเปน
เหตุใหปลีกแวะจากทานบารมีเพ่ือพระโพธิญาณเลย และยังทรงอุทานเพื่อสละเลือดเนื้อ
และชีวิตทุกพระอาการแกผูมุงมาขอทานอีก ไมทรงอาลัยในพระกายและจิตใจแมแตนอย 

การที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีไดอยางเต็มพระทัยนี ้ เนื่องจากที่ทรงอาศัยอยูในสถาน
ที่ที่โลกเห็นวาเปนที่อยูของบุคคลผูจนมุม แตสําหรับพระเวสสันดรกลับทรงเห็นวา เปนท่ี
เว้ิงวางจากภาระหนักและอารมณเคร่ืองกังวลใจ ท้ังการบําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี ตลอด
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อุเบกขาบารมี ฯลฯ ซ่ึงเปนธรรมเคร่ืองสงเสริมทุกประเภท พระเวสสันดรทรงมีโอกาสได
บําเพ็ญอยางพอพระทัยในเวลาน้ัน การบําเพ็ญท่ีแสนยากลําบากและเต็มไปดวยความชอก
ช้ํา เพราะการกระทบกระเทือนนานาประการ ทั้งเปนการขัดขวางทางดําเนินของพระ
เวสสันดร หากกรรมด ี กรรมชั่วจะเปนไปตามความตําหนิติชมของบุคคลแลว พระ
เวสสันดรถึงกับตองถูกเนรเทศเพราะการใหทาน ก็ไมควรจะรอดจากเหตุการณอันรุนแรง
น้ันกลายมาเปนพระพุทธเจาใหโลกกราบไหวได เพราะผลแหงทานอันเปนตนเหตุน้ัน 
 เราทุกทานผูเปนเจาของแหงกรรมและนับถือพระพุทธศาสนา ท่ีแสดงเร่ืองกรรม
เปนหลักใหญกวาสิ่งทั้งปวง คงพอจะทราบไดวา ผลแหงกรรมดีและกรรมช่ัวเปนธรรมชาติ
ท่ีมีอํานาจเหนือส่ิงใด ๆ ในไตรโลกธาต ุจะไมมีใครสามารถดัดแปลง และลบลางผลเหลา
นี้ใหสูญสิ้นไปจากโลกไดเมื่อยังพอใจกอเหต ุคือ ทําด ีทําชั่วอยู และผลจําตองสืบตอกันวัน
ยังค่ํา โดยไมฟงเสียงการตําหนิติชมจากผูใด จะตางกันอยูบางก็เพียงชาหรือเร็วในกรรม
บางประเภทเทาน้ัน 

ดังนั้นผูเชื่อในกรรมและผลของกรรมวาจะใหผล จึงเปนบุคคลผูไมประมาททั้งทาง
โลกและทางธรรม เพราะเปนสิ่งจะเกิดขึ้นจากหลักของเหตุดีเหตุชั่วดวยกัน ไมมีทางอื่น
เปนที่เกิดขึ้น พอจะแสวงหาความมั่งมีดีเดนและพนทุกขได จากการวาดภาพทางใจเอาเฉย 
ๆ โดยไมสนใจในการงานอันเปนท่ีไหลมาแหงโภคทรัพย คือเงินทองและกองกุศลอันเปน
ผลที่พึงพอใจ ผูไมประมาทในการงาน อยูที่ใด ไปที่ใด ยอมไมอดอยากขาดแคลน ท้ังวันน้ี
และวันหนา และโลกน้ีโลกหนา เพราะเปนโลกท่ีสัตวจะเปนอยูดวยกรรมและผลแหงกรรม
ดวยกัน ที่ผูทําทําไวแตตนทาง ดังพระเวสสันดรเปนตัวอยาง 

การเทศนมหาชาติมาเปนลําดับนับแตบรรพบุรุษมาถึงพวกเราฟงอยูขณะน้ี ก็เทศน
เพ่ือเปนคติสอนใจใหพวกเราดําเนินตามรองรอยของทานท่ีไดรับผลมาแลว จนปรากฏเปน
ครูของเทวดาและมนุษยทุกชั้น เพราะประวัติของพระเวสสันดรที่ทรงดําเนินมาก็ด ี ท่ีพระ
สิทธัตถราชกุมารทรงดําเนินมาก็ด ี ไดกลายเปนศาสนธรรมเคร่ืองประกาศสอนโลกท้ังสาม
ใหต่ืนตัวเปนลําดับมาจนถึงบัดน้ี ใครที่ตื่นตัวสะดุดใจในธรรมของทาน เร็วหรือชาก็เตรียม
ตัวตามเสด็จทานทันกับเวลาก็มี ที่ตามเสด็จทานในลําดับตอมาก็มี ที่กําลังตามเสด็จอยูก็มี 

ดังพุทธบริษัทซึ่งกําลังบําเพ็ญตนอยู ณ บัดน้ีดวยความสงบเสง่ียม อันเปนที่นา
เลื่อมใสและอนุโมทนาอยางยิ่ง และผูท่ียังหลับดวยอํานาจโมหะครอบงํา ไมอาจจะมองเห็น
บุญและบาปวาเปนอยางไร และจะเปนของใครผูจะคอยรับผลกรรมนั้นก็อาจมีอยู แตพวก
เราตางก็มืดแปดทิศแปดดานเพราะโมหะดวยกัน จึงไมอาจมองเห็นทั้งเรื่องของตัวและของ
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ทาน ตางทานจึงตางอุตสาหแหวกวาย เพื่อขามพนจากหวงแหงความมืดมนอันนี้อยางเต็ม
กําลังดวยกัน สวนจะไดถึงไหนนั้นขอนอบนอมถวายไวกับพระธรรมบทวา ธมฺโม หเว รกฺข
ต ิธมฺมจารึ พระธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม ไมเคยลําเอียงตอผูใด ใหเปนผูมีอํานาจ
พิพากษาตอไป 
 ทานสาธุชนผูใจบุญไดบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาตามเย่ียงอยางของพระเวสสันดรทาน 
แมจะไมไดสมบูรณตามแบบพิมพจนถึงความเลิศโลกอยางทาน ก็คงไดตามแบบลูกของ
พระ คือพุทธบริษัทที่ทรงธรรมภายในใจ ประดับธรรมในทางมารยาท ความเคล่ือนไหว
เปนที่เย็นหูเย็นตาและไวใจของผูที่ไดคบคาสมาคมกับผูถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ ประจําใจตามหลักผูเชื่อถือกรรม เพราะหลักของการเชื่อกรรมที่ถูกตอง ผูทํากรรมทุก
ประเภท ตองเชื่อวาทําเพื่อตัวเสมอ แมจะทําเพื่อสงเคราะหผูอื่นก็ตองเพื่อความดีงาม
สําหรับตัวผูทําอยูน่ันเอง ตามหลักธรรมที่สอนวา ทําดีไดด ี ทําชั่วตองไดรับผลชั่ว ก็หมาย
ถึงเรื่องของผูทําโดยตรง 

ขอยกตัวอยางเชนวัดอรุณรังษ ี ซึ่งแตกอนเปนปาเต็มไปดวยสิ่งที่นากลัวนานาชนิด 
ผีตายในทองที่นี้ แทบจะพูดไดวาเกือบทุกศพนํามาทิ้งกันตามบริเวณนี้เกลื่อนไปหมด ไมมี
ใครกลาสามารถมาแถวบริเวณน้ีไดในเวลากลางคืน แมกลางวันก็ยังเปนสถานที่นากลัวอยู
น่ันเอง เพราะเงียบสงัดปราศจากผูคนและเสียงตาง ๆ นอกจากที่นี่จะเต็มไปดวยผีตายทั้ง
น้ันแลว ยังกลัวผีหลอกอีกดวย ไมมีใครคาดฝนวาสถานที่นี้จะปรากฏเปนวัดขึ้นมา แต
เพราะอํานาจกําลังศรัทธาของทานผูใจบุญมากทานดวยกัน สามารถรื้อขนสิ่งรกรุงรังออก
ได กลายเปนโบสถ ศาลา กุฎีและวัดข้ึนมาอยางสมบูรณ และกลายเปนสถานท่ีบําเพ็ญ
สมณธรรมของสงฆและประชาชนใหไดรับความสะดวกขึ้น 

ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นวาทําดีไดดี สําหรับผูทําไมเปนอยางอ่ืน คือผูทําจะเปนผูรับ
ผลจากการกระทําของตน วัดก็ด ี โบสถก็ดี ศาลา และกุฎีก็ด ี มิใชเปนผูรับผลบุญและมิใช
เปนผูจะไปสวรรคและนิพพาน เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงตัวเหตุท่ีเกิดจากผูจัดทําเทาน้ัน 
สวนผลคือบุญซ่ึงเกิดจากการสรางวัดน้ัน เปนสมบัติของผูทํา ฉะน้ันผลดีท้ังมวลจนสามารถ
ยังผูบําเพ็ญใหพนจากทุกขไปได จึงเปนสมบัติของผูบําเพ็ญเหตุโดยตรง เหมือนเราท่ีมีนา
อยูในความครอบครอง เราทําการปกดําขาวลงในนา ขาวทุกตนก็เปนขาวของเรา ผลเกิด
จากนามากนอยเปนของเราทุกระยะ มิไดกลายเปนสมบัติของนาแปลงใด ๆ จะเปนผูรับ
เสวยผลแมแตนอย คําวา วัด จึงเปนบุญเขตของผูสรางวัดเพื่อบุญ ถึงกาลอันควรสิ่งกอ



 

แวนดวงใจ ๘ 

๘ 

สรางยอมรวงโรยไปตามสภาพของคติธรรมดา สวนผลบุญอันเกิดจากการน้ี มิไดรวงโรยไป
ตาม ยอมตามสนองใหผูทําไดรับผลเปนสุขตลอดกาล 
 เม่ือสรุปหลักกรรมในพระพุทธศาสนาแลว เรียกวา ทําเพ่ือเราเปนสวนใหญ เพราะ
ผลของกรรมดีและกรรมชั่วเปนสิ่งที่ผูทําจะพึงไดรับผล แมเราสรางวัดและใหทานกับพระ 
บุญที่เปนผลจําตองเปนของเราอยูนั่นเอง ไมเชนน้ัน พระไมจําตองรักษาศีล เดินจงกรม 
น่ังภาวนา และไปเท่ียวกรรมฐานตามปาดงพงลึกใหลําบาก เพียงอาศัยบุญที่ญาติโยมมาทํา
บุญใหทานกับพระภายในวัดก็พอแลว เพราะวันหน่ึง ๆ คนมาทําบุญในวัดไมนอย ซึ่งพอ
จะรวบรวมบุญมาเปนของพระไดอยางพอเพียง แตหาเปนเชนน้ันไม ญาติโยมก็ทําหนาที่
ของญาติโยม บุญก็เปนของโยม พระก็ทําหนาที่ของพระ บุญก็เปนของทาน แตอาศัยซึ่งกัน
และกันตามสายแหงความสัมพันธเก่ียวเน่ืองระหวางพระกับญาติโยม ซึ่งแยกจากกันไม
ออกเทานั้น สวนผลที่จะพึงไดรับยอมไมระคนกัน 

เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร ผูรับประทานไมจําตองมีกฎเกณฑไววา โอชารส
สวนน้ีตองสงไปหลอเล้ียงรางกายสวนน้ัน น้ีไปสวนขางบน น้ีไปสวนขางลาง นี้ไปขางหนา 
นี้ไปขางหลัง จนท่ัวสวนรางกาย แตรสอาหารทําหนาท่ีซึมซาบไปตามสวนตาง ๆ ของราง
กายจนตลอดทั่วถึง โดยผูรับประทานจะไมเปนกังวลกับรสอาหาร วาจะมีการลําเอียงตอ
สวนรางกายเลย กลับจะมีความสบายข้ึนทันทีท่ีรสอาหารไดเดินถึงท่ีแลวฉันใด กุศลผลบุญ
ของผูบําเพ็ญรวมกันก็ฉันนั้น โปรดเทียบเคียงตามขอธรรมที่อธิบายมานี้จะเปนที่มั่นใจใน
การสรางบุญท้ังสวนยอยและสวนใหญ เพราะบุญกุศลบางประเภทตองอาศัยความสามัคคี
จากสวนใหญ ไมเชนน้ันจะไมสําเร็จ หรือกวาจะสําเร็จก็สิ้นเปลืองทรัพยและกําลังไมนอย 
ท้ังกินเวลานาน 
 ทานพุทธศาสนิกชนผูมีบุญทั้งหลาย บัดน้ีเรากําลังมีโอกาสวาสนาอํานวย ชีวิต
เคร่ืองประกาศใหเราและโลกไดเห็นยังมีอยู คนและสัตวเปนจํานวนมากท่ีเกิดกับเราไดรวง
โรยไปมากกวามาก ที่ยังเหลืออยูมีจํานวนนอย แตเราในคนจํานวนรวงโรยน้ัน ยังมีชีวิต
ผานพนมาได ทั้งยังมีศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสบริจาคทรัพยมากมายฝงไวในพระพุทธ
ศาสนา นอกจากน้ันยังใหทานเปนประจําวันมิไดขาด โดยไมมีความอาลัยในทรัพยที่ใหทาน
ไปแมแตนอย ท้ังน้ีเพราะนิสัยท่ีเคยฝงใจและฝากเปนฝากตายกับพระศาสนามานาน ยิ่งได
บําเพ็ญคุณงามความดีมากเทาไร ก็ยิ่งมีความอิ่มอกอิ่มใจยิ้มแยมอยูภายใน คนผูมีวาสนา
บารมีเชนเรา ๆ นับวาเปนผูหาไดยาก 
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คนประเภทที่แสวงหาคุณธรรมไมมีการทอถอยนั้นคือ คนท่ีเห็นภัยในทุกข เพราะ
การซ้ําซากแหงทุกขที่เนื่องมาจากการเกิด การตาย ไมมีวันจบส้ิน ก็แลการทองเที่ยวไปตาม
ภพนอยภพใหญของแตละราย เชนเดียวกับการเดินทางไปตามหมูบาน ระยะทางที่เดินไป
ยอมมีสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ไมสม่ําเสมอ แมเชนน้ัน ผูเดินทางตองผานไปเพราะกิจ
จําเปนของตน จนกวาจะถึงจุดที่หมาย การทองเที่ยวไปมาในภพชาติก็ยอมมีความลําบาก
เชนเดียวกัน แมเชนน้ันผูยังมีกิจจําเปนเพราะกฎแหงกรรมทางภายในจําตองไป ดังน้ันโลก
จึงไมวางจากการสัญจร คือการเกิดตายของสัตว 
 ดวยเหตุน้ี ทานผูมีโลกวิทูรูแจงโลกโดยตลอดทั่วถึง จึงสอนใหบําเพ็ญกุศลเพื่อเปน
เสบียงในการเดินทางไปตามภพชาติของตน และเพ่ือเปนการบรรเทาทุกขอันจะเกิดข้ึนใน
เวลาเดินทาง หากภพชาติยังจะเปนไปอยูในสงสาร ก็ขอใหอาศัยบุญคุณธรรมที่ตนเคย
สรางไวเปนเคร่ืองบ่ันทอนและตานทานทุกข มีความสุขเปนเคร่ืองเสวยผล เปนผลไมเดือด
รอนขุนเคืองในภพนั้น ๆ เพราะกุศลผลบุญท่ีตนบําเพ็ญไว ชวยคํ้าจุนอุดหนุนใหมีความสุข 
ไมกลายเปนเพลิงทั้งกองไปเสียทีเดียว ผูกําลังมีความสุขบาง ทุกขบาง อันเปนพยานแหง
กรรมดีและชั่ว จึงไมควรประมาทนอนใจในบาปและบุญ วาจะเปนของหางไกลจากตัวเราผู
ทํากรรม เพราะการมาสูโลกอันเปนท่ีอยูอาศัยของบุคคลผูทํากรรม เราตองทํากรรมเหมือน
โลกทั่ว ๆ ไป แตการพิจารณาเลือกเฟนแลวทําลงไปน้ันเปนความชอบธรรม ไมควรทํา
แบบสุมเดา ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยไมใครครวญไตรตรอง จะสะทอนกลับมาใหผู
สะเพราตอกรรมรับเสวยทุกขตอไป 

เพราะคําวาโลกแลวยอมระคนปนเปไปดวยดีและช่ัว ผูใชสายตายาวดวยปญญาจะ
ไดรับของดีมาครองเปนเจาของ แตถาสายตาส้ันแลวควาไปท่ีไหนจะเจอแตเร่ืองของความ
ทุกขเดือดรอนหาชิ้นดีไมไดเลย คําวา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญกอนแลวคอยทํากิจ
ทุกอยาง จะเปนผลดีรับสนอง น้ีคือพระโอวาทท่ีสอนคนใหฉลาดรูเทาทันความเคล่ือนไหว
ของโลกและการกระทําของตน ผูสนใจจะไดนําไปใชใหเหมาะสมกับภาวะของตน ๆ ผลจะ
เปนความเจริญท้ังวันน้ี วันหนา และชาติน้ี ชาติหนา  
 ทานสาธุชนผูใจบุญท้ังหลาย วันนี้พรอมกันมาฉลองกุฎ ี ศาลา และถังน้ําซึ่งปรากฏ
ความสําเร็จข้ึนมาใหตาโลกไดเห็นอยางเดนชัด มอบไวเปนสมบัติของวัดอรุณรังษี จังหวัด
หนองคาย สวนกุศลผลบุญอันเกิดจากการน้ี มอบไวกับดวงใจของทุกทานที่เปนเจาของ
ทานกุศลสมบัต ิ ทั้งนี้จะเปนแกวสารพัดนึกอันลนคาประดับใจของทานทั้งหลายไปทุกภพ
ทุกชาติไมมีวันเสื่อมสูญ แมสิ่งกอสรางจะปรักหักพังลงไปตามสภาพก็ตาม สวนผลท่ีทาน



 

แวนดวงใจ ๑๐ 

๑๐ 

ไดรับจะเปนคุณสมบัติประจําใจตลอดกาล ดังนั้นขอทุกทานโปรดมีใจอาจหาญราเริงตอผล
บุญท่ีไดรับแลว และที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะความแกลวกลาแหงศรัทธาของทานท้ังหลาย 
ชาติน้ีนับวาเราท้ังหลายไมเสียทีในอัตภาพแหงมนุษยอันเกิดมาดวยบุญ ไดพารางกาย คือ
กอนบุญอันนี้ สรางตูเซฟเพื่อเก็บทรัพยภายในไวอยางพรอมมูล ประหน่ึงไดสรางสําเภา
ใหญไวเพื่อขี่ขามมหาสมุทรทะเลหลวงที่ทวมทนอยูภายในใหพนไปได 

ถึงอยางไร กุศลกรรมที่สรางไวจะไมยอมปลอยวาง ตองติดตามสนองเรายิ่งกวา
เพื่อนสนิทมิตรรักเสียอีก เพราะเราเปนนักสรางบุญ ถึงคราวจําเปนนึกถึงบุญตองเห็นบุญ
ประจักษตาประจักษใจทั้งในชาตินี้และชาติหนา เร่ืองท้ังน้ีเราเปนนักบุญคงจะเคยมีประสบ
การณมาบาง และการกลาวท้ังน้ีคงไมเปนการชักนําใหทานเช่ือในทางผิด เพราะท้ังดาน
วัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางปรากฏจากการทําดีและทําชั่วเสมอกัน ฉะนั้นผลบุญที่
เปนวัตถุจึงควรเปนคูเคียงกับผลบุญทางดานนามธรรมภายในใจ อันจะปรากฏออกมาใหผู
เปนเจาของไดรับเสวยเสมอกัน 

เชนผูมีสมบัติมากอาจจะเกิดจากสาเหตุอันชั่ว มีเที่ยวกดขี่บังคับหรือคดโกง ปลนจ้ี 
เอาของของเขามาเปนของตนก็ม ี  อาจเกิดจากสาเหตุอันดี เชน เกิดจากการงานที่ชอบ มี 
ปุพฺเพ จ กตปฺุญตา ชวยสนับสนุนชองทางที่มาแหงโภคทรัพยก็มี  ฉะนั้น ผูทําดีและชั่ว
จึงมีทางไดรับผลดีและช่ัวท้ังดานวัตถุและดานนามธรรม โลกจึงตองมีทั้งดานวัตถุและดาน
นามธรรมเปนสมบัติดีและชั่วเปนของตนทั่ว ๆ ไป ไมมีจุดที่ควรยกเวน ยกตัวอยางเชน 
พระพุทธเจาผูบริสุทธ์ิน้ีคือธรรม เมื่อเสด็จไปแหงหนตําบลใดมีดอกบัวผุดขึ้นรับรองฝา
พระบาท (ฝาเทา) และมีเคร่ืองสักการบูชามาจากท่ีตาง ๆ ซึ่งผิดจากปกติธรรมดาของคน
สามัญมากมาย  แตเมื่อมีผูของใจทูลถามทานจึงตรัสวา  สิ่งทั้งนี้เกิดขึ้นดวย ปุพฺเพ  จ  กต
ปฺุญตา  ของเรา ฉะนั้น คําวา กุสลา ธมมฺา  อกุสลา ธมฺมา จึงเปนหลักธรรมประกัน
ความจริงของผูทําไวอยางสมบูรณ  
 เราทุกทานซึ่งเปนพุทธบริษัทผูเชื่อกรรม โปรดเชื่อตนผูทํากรรมวาจะตองเปนผูรับ
ผลโดยแนนอน เพราะตางก็อยูในโลกแหงกรรมอันเดียวกัน แลวพยายามสรางกรรมดีไวให
เพียงพอกับความตองการ วันหน่ึงชีวิตผานไปเพ่ือความแตกสลายไมมีเวลายับย้ัง ยิ่งกวา
เครื่องจักรเครื่องยนตเสียอีก เราผูหมุนตัวเพ่ือหลบภัยโปรดพิจารณาดวยปญญา ทาน ศีล 
ภาวนาท่ีแสดงไวขางตน นั่นคือทางดําเนินเพื่อมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติและนิพพาน
สมบัต ิทาน แปลวาการให ออกจากเจตนาท่ีกลาเสียสละ เพราะความเมตตาและความเช่ือ
เล่ือมใสเปนรากฐาน คนไมมีความเมตตาและความเช่ือเล่ือมใสตอสถานท่ีและผูรับบริจาค 
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ยอมไมสามารถทําทานได นอกจากจะใหเพ่ือแกรําคาญจากผูมารบกวนขอเปนบางคราว
เทาน้ัน 

ฉะน้ันผูมีทานประจํานิสัย ตองเปนผูมีใจเมตตาและเชื่อตอทานของตนวาตองมีผล
แนนอนประจําใจ จึงสามารถบริจาคไดเปนประจํา และบริจาคคราวละมาก ๆ โดยไมมี
ความเสียดาย  ยิ่งไดใหทานมากเทาไรก็ยิ่งมีความปติยินดีแทบตัวลอยก็ม ีแมในเมืองไทย
เราก็มีทานนักใจบุญประเภทน้ีไมนอยเลย ทั้งนี้ เกิดจากหลักธรรมชาติภายในใจของผู
บริจาคเอง โดยจะวาดภาพความรูสึกใหใครดูดวยไมได พอไดยินไดฟงก็ยิ่งเพิ่มกําลัง
ศรัทธาอยางแรงกลา จนถึงขั้นสละไดทั้งภายนอกภายใน หมดความเยื่อใยในสิ่งทั้งปวง 
กลายเปนผูบริสุทธ์ิข้ึนมาในทามกลางส่ิงแวดลอม ฉะนั้น ทานจึงเปนธรรมสําคัญซึ่งจะมอง
ขามไปไมได ท้ังเปนรากฐานและเคร่ืองยึดเหน่ียวโลกใหอยูดวยกันไดอยางสนิท 

ในระหวางพอแมกับบุตรธิดา ระหวางญาติกับญาต ิผูใหญกับผูนอย เพื่อนสนิทกับ
มิตรที่รัก ระหวางสัตวกับสัตวดวยกัน ระหวางสัตวเล้ียงกับเจาของ ซึ่งจะตองสงเคราะหกัน
ดวยการแบงปนซึ่งออกมาจากใจของผูเห็นใจเพื่อนรวมโลกดวยกัน โดยไมเลือกชาติชั้น
วรรณะ ในหลักธรรมชาติของโลกจะเวนทานเสียมิได นอกจากจะไมสนใจตามหลักจําเปนนี้
เทาน้ัน จึงอาจเห็นวา ทานเปนของไมจําเปนสําหรับโลก ผูมีอัธยาศัยใจกวางขวางเผื่อแผ
แกเพื่อนฝูง และใหความรมเย็นแกผูอ่ืนท่ีมาอาศัยและคบคาสมาคมไมเลือกช้ันวรรณะ 
ยอมเปนผูมีสงาราศีไมจืดจาง และไมคอยมีใครรังเกียจเบียดเบียน คําวา “ทาน” จึงมี
ความกวางขวางและลึกซ้ึงมากเหลือจะพรรณนา และนํามาแสดงใหทุกทานไดฟงอยางสม
ใจ ขอแสดงโดยสังเขปเพียงเทานี้ พอเปนแนวความคิดสําหรับทานผูเปนนักใหทาน 
 ศีล แปลวา ความปกติในความประพฤต ิ ไมคึกคะนองทางกายวาจา กายวาจาท่ีมี
ศีลกํากับอยูดวย จึงเปนกายวาจาท่ีหอมหวนชวนชม ไมแสลงหูแสลงตาทั้งหญิงชาย ทั้งนัก
บวชและฆราวาส มีลักษณะทาทางสวยงามนาด ูทั้งกาวไปและถอยกลับ เหลือบซายแลขวา 
เปนกิริยาที่นาดูทุกอาการ ฉะนั้นลูกศิษยของพระตถาคตจึงปรากฏงามในหมูชน และไมมี
ชาติชั้นวรรณะแฝงอยูในวงศิษยพระตถาคต ปรากฏคําเดียววา สมณะ คือ ผูสงบเสง่ียมเทา
น้ันเปนนามของทาน เพราะทานมีศีลเปนเคร่ืองประดับ แมจะมีเพียงศีรษะโลน ๆ และเต็ม
ไปดวยความทุกขยากลําบากดวยปจจัยเครื่องอาศัย ตองเท่ียวโคจรบิณฑบาตขอทานชาว
บานเขามารับประทาน แตก็เปนทุกขท่ีนากราบไหว นาเคารพบูชา เพราะทานมีศีลสมบัติ 
และธรรมสมบัติประจํากาย วาจา ใจ 
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คําวา สีเลน โภคสมฺปทา ปจจัยส่ี คือจีวร เครื่องนุงหม บิณฑบาต ที่อยูอาศัยและ
ยาบําบัดโรค จึงมีผูนํามาถวาย เพราะทานมีศีลเปนท่ีรัก สีเลน สุคตึ ยนฺต ิทานเปนผูไปด ี
มาด ี อยูด ี กินดีดวยศีลของทาน ทานจึงมีสุคติอยูทุกอิริยาบถ ตายแลวจะไปตกนรกหมก
ไหมที่ไหน จําตองเปนสุคติอยูนั่นเอง เพราะกาย วาจา ใจของทานเปนสุคต ิ เพราะการ
รักษาศีลอยูแลว สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺต ิทุกขที่เคยมีเพราะความคะนองแตกอน จําตองดับไป
เพราะอํานาจศีลธรรมของทานไดสังหาร  คําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จึงไมทําใจของประชา
ชนผูกราบไหวดวยความเคารพรักในทานใหจืดจางไปตลอดทุกวันน้ี 
 ภาวนา ไดแกการอบรมใจใหมีเหตุผลประจําตน เพื่อดําเนินกิจการทั้งทางโลกและ
ทางธรรมใหเปนไปดวยความไมงมงายและจนมุมตอเหตุการณ เพราะคนท่ีไดรับการอบรม
ทางใจ ยอมเชื่องตอสิ่งทั้งปวง ไมวอกแวกคลอนแคลนและเชื่องายโดยไรเหตุผล พยายาม
อบรมใจใหอยูในความสงบตามโอกาสอันควร อยาปลอยใหความคิดอันไรสาระผลักดัน
ออกมาทางกาย วาจา   ถึงกับฉุดลากกายวาจาใหเปนไปตามจนเสียคน    ท้ังน้ีเพราะขาด
การอบรมใจในหลักธรรม อันดับตอไป พยายามบังคับจิตใหอยูในขอบเขตแหงคําบริกรรม 
มีพุทโธหรือลมหายใจ เปนตน ทําความรูสึกไวกับคําบริกรรมน้ัน ๆ จนกวาจะถึงเวลาท่ีควร
ปลอยวางไปตามหนาที่การงานที่ควรจัดทําเพื่อการอาชีพ จนปรากฏเปนความสงบข้ึนมา
ในขณะน้ัน 

ตามธรรมดาของจิตเมื่อถูกบังคับโดยที่ชอบ ยอมจะหยั่งเขาสูความสงบ ไมมีดวงจิต
ดวงไหนจะพนอํานาจของความมีสติไปได นอกจากจะไมทําดวยความสนใจและจริงจังเทา
น้ัน จิตอาจจะเพนพานไปได เพราะส่ิงผลักดันคอยสงเสริมอยูตลอดเวลามีจํานวนมากภาย
ในใจโดยไมนิยมวานักบวชและฆราวาส ฉะนั้นการปดกั้นทํานบไมใหกระแสของใจไหลออก
มาเพ่ือหากอเร่ืองรําคาญใสตนดวยสติ จึงเปนหนาท่ีของนักภาวนาจะทําความพยายาม
อยางเขมแข็งในเวลาเชนน้ัน ไมยอมใหจิตฝาฝนอํานาจของความเพียรออกมา จิตจะเสื่อม
จากความพยศและปรากฏเปนความสงบสุขข้ึนมาในเวลาน้ัน นี่คือผลของการอบรมใจใน
ดานภาวนาท่ีผูบําเพ็ญจะประจักษใจท้ังหญิงท้ังชายและนักบวช และจะเห็นคุณของการ
ภาวนา ทั้งจะเห็นโทษแหงความพยศของใจที่เคยเปนมาในขณะเดียวกัน 

คราวตอไปก็จดจําวิธีทําท่ีเคยไดรับผลมาแลว และฝกทําบอย ๆ จนเปนความ
ชํานาญและติดใจในวิธีการ ครั้งตอไปจะคอยงายขึ้น หรือแมจะยากบางเปนบางกาลก็พอมี
ทางแกไขดัดแปลง เพราะเคยเห็นผลมาแลว โปรดทราบวาใจเปนของประเสริฐ และมีอยู
กับเรา เราเปนชาติมนุษยผูมีใจสูง จึงไมควรปลอยใจของตนใหทิ้งจมดินอยูเหมือนทอนซุง 



 

แวนดวงใจ ๑๓ 

๑๓ 

ไมเปนการสมควรแกเราเลย ควรทําการอบรมใหใจมีทางสงบบาง ขาวแหงความสงบเยือก
เย็นภายในใจ จะกลายมาเปนของเราผูอบรมใจเปนลําดับ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด จะ
ไมพนจากใจของผูอบรมนี้เลย 
 การอธิบายธรรมทางดานภาวนายังไมถึงจุดท่ีควรจะจบ แตเวลาจวนจะจบกอนแลว 
เพราะแสดงธรรมในทามกลางกิจการซึ่งกําลังเปนไปอยู จึงขอสรุปธรรมเทศนาที่แสดงมา
โดยยกคาถายอของพระเวสสันดรชาดก  เปนบทคาถาวา ทานํ เทต ิ สีลํ รกฺขต ิภาวนํ ภา
เวตฺวา เปนตน ถือเอาใจความวา พระเวสสันดรไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะการใหทาน 
รักษาศีล และภาวนา ฉะนั้น ขอทุกทานผูใจบุญโปรดยึดหลักธรรมของพระองคไวเปนสักขี
พยานแหงการบําเพ็ญตนตอไป ช่ือวาเปนผูตามเสด็จพระเวสสันดรและพระพุทธเจาโดยไม
ตองสงสัย ในที่สุดของการตามเสด็จ จะสมหวังในวันหน่ึงขางหนา 
 ในท่ีสุดแหงการแสดงธรรม ขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแกทานทั้งหลายโดยทั่ว
หนากัน ตามนัยที่ไดแสดงมาก็สมควรแกเวลา ขอยุติลงเพียงนี ้เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้
 

www.Luangta.or.th 
 



 

แวนดวงใจ ๑๔ 

๑๔ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
จุดท่ีรวมแหงอริยธรรม 

 
วันน้ีจะแสดงธรรมปาลวน ๆ ใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายทราบ ทั้งที่ไดอุตสาห

มาจากทางใกลและทางไกล ทั้งผูที่อยูกับบานนี้ ตลอดถึงผูที่อยูในวัด คําวา ธรรมปา 
น้ัน เปนธรรมที่ไมไดทองหรือจดจํามาจากคัมภีรไหน ๆ นอกจากจะแสดงตามหลัก
ธรรมชาติแหงธรรม ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปในโลกเทานั้น สวนจะถูกหรือผิดอยางไรนั้น
ขอใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายจงไตรตรองตามธรรมที่แสดง แลวเทียบเคียงกับหลัก
ธรรมในคัมภีรอันเปนธรรมตายตัว 
 ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาคือหลักแหงเหตุผล ถาเมื่อเหตุกับผลถูกตอง
กันแลวทั้งที่เปนฝายดีและฝายชั่ว พึงทราบวาส่ิงน้ันเปนส่ิงท่ีดีและเปนส่ิงท่ีช่ัวไดอยาง
สมบูรณ และเปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดดวย องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาในคราวพระองคเสด็จออกจากหอปราสาทเพ่ือแสวงหาโมกขธรรม ในเบื้องตน
ก็ปรากฏวาพระองคไดพิจารณาหลักธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครหรือพระพุทธเจาองค
ใดมาประกาศสอนพระองควา สภาวะท้ังหลายเปนอยางน้ัน ๆ แมประชาชนพรอมทั้ง
บริษัทและบริวาร ซึ่งอยูในพระราชวังของพระองค ก็ปรากฏวาเปนคนธรรมดาเชนเดียว
กับพระองคทาน 

แตในคืนที่พระองคจะเสด็จออกทรงผนวช หลักธรรมชาติแหงธรรมไดปรากฏ
ข้ึนในพระทัยวา ท้ังคนในพระราชวัง คือบริษัทบริวารท้ังหลายดวย และนอกพระราชวัง 
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุดวย  ปรากฏวาเปนปาชาผีดิบไปทั้งดินแดน หาที่จะปลงจิตปลงใจ
พึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตวสักรายหนึ่งวา ไมใชปาชา ไมมีเลย น้ีคือหลักธรรม
ชาติแหงธรรมซึ่งเปนของมีอยูในสัตวและบุคคลทั่วไป ไดปรากฏขึ้นในพระทัยของพระ
องค แมที่สุดพระองคเองก็ปรากฏเปนปาชาผีดิบเชนเดียวกับมนุษยและสัตวทั่ว ๆ ไป 
จึงเปนเหตุใหทรงเบ่ือหนายในความเปนอยูของโลกเกิดตาย อันเปนที่รวมแหงกอง
ทุกขนานาชนิดทั้งของเขาและของเรา นอกจากจะแสวงหาความพนจากความเปนเชนน้ี
ไปเสียเทาน้ัน ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแหงธรรมซึ่งเคยประกาศตัวอยูตลอด
มา ก็ทรงไดพระสติสะดุดพระทัยในขณะนั้น และเพราะหลักธรรมชาติเหลาน้ันไดเตือน



 

แวนดวงใจ ๑๕ 

๑๕ 

พระทัยใหมีความสลดสังเวชเพื่อหาทางพนจากทุกขโดยไมอําลาใคร ๆ และไดเสด็จ
ออกเวลากลางคืน 

น่ีก็เปนเคร่ืองแสดงใหเราท้ังหลายไดเห็นวา หลักธรรมชาติคือธรรมที่แทจริง
น้ันเปนสภาพมีอยูท่ัวไปในสัตวและสังขารทุกประเภท พระองคไดเสด็จออกทรงผนวช
ก็เพราะหลักแหงธรรมชาติเหลาน้ีซ่ึงเตือนพระทัย ทรงบําเพ็ญพระองคเปนคนขอทาน
เหมือนคนขอทานทั่ว ๆ ไป ไมทําพระองคใหเปนผูมีคุณคาวาเปนกษัตริย เปนตน 
ปรากฏพระองคเพียงเปนคนขอทานและเปนเหมือนผาขี้ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไมมีราคา อันใคร 
ๆ ไมตองการ ในเวลาพระองคทรงบําเพ็ญเพียรไดรับความกระทบกระเทือนและความ
ทุกขลําบากแสนสาหัส เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชประพฤติพระองคเปนคนอนาถา 
เปนคนไมมีคุณคาราคาแตอยางใด 

เพราะสมัยน้ันการใหทานก็ดี การรักษาศีลก็ด ี เจริญภาวนาก็ดี ไมมีใครไดสั่ง
สอนไววา ผลแหงการใหทานเปนตนน้ันมีมากนอยเพียงไร จึงไมมีใครสนใจจะพยายาม
บํารุงบําเรอและตามอุปฏฐากพระองคใหทรงไดรับความสุขในสวนแหงพระกาย ความ
เปนกษัตริยที่พระองคทรงลดทิฐิมานะลงถึงขนาดเปนคนขอทาน เชนเดียวกับคน
ธรรมดาสามัญที่ขอทานทั่ว ๆ ไป แทนที่จะเปนทุกขจนทนไมไหว แตก็กลับเปนการ
สะดวกตอการบําเพ็ญธรรม เพราะการลดทิฐิมานะอยางนั้น เนื่องจากพระองคไดทรง
เห็นหลักธรรมชาติที่เตือนพระทัย แลวบําเพ็ญพระองคใหเปนไปในหลักแหงธรรมน้ัน 
ๆ  
 ขอสรุปวาหกปพระองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน โลกวิท ู รู
โลก ทั้งเปนโลกนอกทั้งเปนโลกใน กวางแคบโดยตลอดทั่วถึง ไมมีอันใดจะปดบังลี้ลับ
วาพระองคจะไมสามารถหยั่งทราบไดโดยพระปญญาญาณ แมที่สุดในพระทัยของพระ
องคที่มีอะไรเคลือบแฝงอยูก็ปรากฏชัด เชนเดียวกับวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงสวางจา
ข้ึนในคืน ซึ่งตรงกับเดือนหกเพ็ญที่เรียกวา วิสาขมาส ธรรมทั้งหมดที่พระองคทรงรู
เห็นน้ัน เปนธรรมในหลักธรรมชาติท้ังน้ัน โดยทรงบําเพ็ญตามหลักธรรมชาต ิพิจารณา
ในหลักธรรมชาติที่ประกาศกังวานอยูทั้งภายนอกภายในตลอดกาล แมความรูสึกซ่ึง
ปรากฏเปนอยูตลอดเวลา ณ ภายในก็เปนหลักธรรมชาติอันหน่ึง พระองคไดรูแจงเห็น
จริงโดยตลอด ท้ังน้ีลวนแลวแตเปนหลักธรรมชาติท้ังน้ัน กอนที่พระองคจะตรัสรู ก็
ปรากฏวาไดอยูในที่สงบสงัด ซ่ึงเปนหลักธรรมชาติและปราศจากความพลุกพลานดวย



 

แวนดวงใจ ๑๖ 

๑๖ 

ฝูงชนและบรรดาสัตว มีพระกายอันเปลี่ยว จิตใจก็วิเวกวังเวง ความรูสึกภายในของ
พระองคก็เดนขึ้นในขณะนั้น  

ตามธรรมดา ธรรมชาติรูท่ีเราเรียกวาใจน้ี จะมีความรูอยูตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
ไมเคยลดละแมขณะเดียว แตเพราะสิ่งแวดลอมมากระทบและกลบไวโดยทางตา ทางหู 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จึงเปนเหตุใหความรูอันน้ันซุมซอนอยูตามรูป 
เสียง กลิ่น รสเปนตน ไปเสีย ไมสามารถจะพินิจพิจารณาความรูน้ันวามีความหนักเบา
ไปในแงไหนบาง ทั้งทางชั่วและทางดี แตเม่ือไดรับความสงัดวิเวก จิตก็ไมพัวพันกับสิ่ง
ใดซ่ึงเคยรูเคยเห็นมาแตกอน ความรูที่ปรากฏขึ้นในใจจะสงกระแสไปทางใดจะเปน
ทางอดีต ทางอนาคตก็ปรากฏรูเทาทันในวงปจจุบันเสมอไป ดวยอํานาจพระสต ิซึ่งทรง
ตั้งไวแลวดวยด ีความรูอันน้ีก็ปรากฏเดนข้ึนโดยลําดับ 

ความรูท่ีเดนข้ึนน้ีจะเดนข้ึนทางดีก็ทราบชัด จะเดนขึ้นทางชั่วก็ทราบชัด เมื่อจะ
เดนข้ึนในทางส่ังสมกิเลสตัณหา เพื่อความมัวหมองภายในจิตใจ พระองคก็พยายามแก
ไขใหทันกับเหตุการณ ไมปลอยใหฝายต่ําฉุดลากไป จนจิตคอยกลายเปนจิตที่ผองใส 
สะอาดเปนลําดับ และมีความเฉลียวฉลาดดวยอุบายปญญา เพราะเหตุน้ัน ทานจึงสอน
ใหบําเพ็ญสมาธิ คือความสงบใจ เม่ือใจไดรับความสงบแลว ยอมเห็นเงาของตัวเองใน
ทางปญญา เหมือนนํ้าท่ีใสสะอาด สามารถมองเห็นสัตวนํ้าหรือส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูในน้ํา
นั้นไดโดยชัดเจนฉะนี ้

เมื่อจิตยังไมสงบเราจะพิจารณาสิ่งใดก็ไมชัดเจน แมจะพิจารณาทางปญญาก็
กลายเปนสัญญาไปเสียโดยมาก นี้หมายถึงสัญญาที่จะกอเหตุเปนสมุทัย สะสมกิเลสขึ้น
ภายในใจ เพราะความรูความเห็นท่ีมาผานทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว จะพิจารณาสภาวธรรมก็เห็นชัดเจนแจมแจง เชนเดียวกับบุคคลท่ีกําลัง
หยุดนิ่งอยู มองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้น สมาธิพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญมา คําวา 
“สมาธ”ิ นี้หมายถึงความสงบของใจหรือความแนนหนามั่นคงของใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว ความสุขจะปรากฏข้ึนมาในขณะน้ัน ถายังไมสงบก็ยังไมปรากฏเปน
ความสุขขึ้นมา เม่ือมีความสงบสุขแลว เราพอมีชองทางจะพิจารณาทางปญญา 

คําวา “ปญญา” หมายถึงความสอดสองมองดูเหตุการณตาง ๆ ไดทะลุปรุโปรง
เปนลําดับหรือความแยบคาย ออกจากใจอันเดียว สัญญาคือความจํา ปญญา คือความ
คล่ีคลายในส่ิงท่ีตนจดจําไวน้ัน เชนเดียวกับเรามัดไมหลายก่ิงหลายแขนงเขาเปนมัด ๆ 
สัญญาเชนเดียวกับตอกหรือลวดท่ีเรามัดไมเปนกําไว  ปญญาเปนผูคล่ีคลายไมท่ีเรามัด



 

แวนดวงใจ ๑๗ 

๑๗ 

ไวน้ันใหเห็นวามีก่ีช้ินดวยกัน มีไมอะไร และช่ือวาอะไรบาง เรื่องของปญญาจึงเปน
ธรรมชาติคล่ีคลายดูสภาวธรรมซ่ึงเปนของมีอยูในตัวของเรา 
 อนึ่ง คําวา “สมาธ”ิ  การทําใจใหมีความสงบเยือกเย็น ทานผูฟงทั้งหลายคงจะ
เคยไดทราบแลววามีหลายช้ัน ขณิกสมาธิ จิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแลวถอนขึ้นมา
เสีย อุปจารสมาธิ คือสมาธิที่รวมสงบแลวถอนออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ ที่มา
สัมผัสใจในขณะน้ัน จะเปนเร่ืองสัตว บุคคล หรือภูตผีก็ตาม จัดเขาในวงอุปจารสมาธิน้ี 
สวนอัปปนาสมาธ ิ จิตที่หยั่งลงแลวมีความสงบอยางเต็มที่ และรวมอยูไดเปนเวลานาน 
ๆ  คําวา “อัปปนาสมาธ”ิ น้ีมีความหมายกวางขวางมาก จิตรวมอยูไดนานดวย มี
ความชํานิชํานาญในการเขาออกของสมาธิดวย ตองการเวลาใดไดตามความตองการ
ดวย 

แตเราผูบําเพ็ญในทางปญญาน้ัน ไมจําเปนตองถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลวจึงจะ
ตองพิจารณาทางปญญา เรื่องของสมาธิ คือความสงบ จะสงบมากนอย พึงทราบวาเปน
บาทฐานแหงวิปสสนาคือปญญาเปนข้ัน ๆ ไป เพราะปญญามีหลายข้ัน ข้ันหยาบ ขั้น
กลาง ขั้นละเอียด สมาธิในข้ันหยาบก็เปนบาทฐานของวิปสสนาข้ันหยาบได ข้ันกลาง 
ขั้นละเอียดก็เปนบาทฐานของปญญาขั้นกลาง ขั้นละเอียดได และในขณะเดียวกันพึง
ทราบวา สมาธิกับปญญานั้นเปนธรรมคูเคียงโดยจะแยกจากกันไมออก ควรใชปญญาคู
เคียงกันไปกับสมาธิตามโอกาสอันควร คือถาเราจะดําเนินในทางสมาธิโดยถายเดียว 
ไมคํานึงถึงเรื่องปญญาเลยแลว จะเปนเหตุใหติดสมาธิคือความสงบ 

เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ตองพิจารณาในทางปญญา เชนพิจารณาธาตุ
ขันธโดยทางไตรลักษณ วันน้ีก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วันหนาก็พิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรตรองอยูเชนนี้ทุกวันทุกคืนไป ไมตองสงสัยวาจะไมชํานาญ
ในทางปญญา ตองมีความคลองแคลวชํานาญเชนเดียวกันกับทางสมาธ ิ ปญญาใน
เบ้ืองตนตองอาศัยการบังคับใหพิจารณาอยูบาง ไมใชจิตเปนสมาธิแลวจะกลาย
เปนปญญาข้ึนมาทีเดียว ถาจิตเปนสมาธิแลวกลายเปนปญญาข้ึนมาเอง โดยผู
บําเพ็ญไมตองสนใจมาพิจารณาทางดานปญญาเลยแลว จิตก็ไมมีโอกาสจะติด
สมาธิ ดังที่เคยปรากฏดาษดื่นในวงนักปฏิบัต ิ ความจริงเบื้องตนตองอาศัยมา
พิจารณา ปญญาจะมีความคลองแคลวและมีความสวางไสว ทั้งรูเทาทันกับสิ่งที่มาเกี่ยว
ของเปนลําดับ จะเปนไตรลักษณที่หยาบก็จะเห็นในทางปญญา 



 

แวนดวงใจ ๑๘ 

๑๘ 

คําวาไตรลักษณอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียดนั้น ขึ้นอยูกับการ
พิจารณา เชนเราพิจารณาในสวนรางกายจัดวาเปนไตรลักษณสวนหยาบ พิจารณาใน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเปนไตรลักษณสวนกลาง พิจารณาเร่ืองจิตท่ีเปนราก
เหงาแหงวัฏฏะจริง ๆ แลว นั่นคือไตรลักษณสวนละเอียด เมื่อจิตไดกาวเขาสูไตร
ลักษณสวนหยาบ ไตรลักษณสวนกลาง ไตรลักษณสวนละเอียด จนผานพนไตรลักษณ
ทั้งสามนี้ไปแลว ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับตอไปอยางไมมีปญหาใด ๆ น้ัน จะ
เรียกวา อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไมเปนไปตามความสมมุตินิยมใด ๆ ทั้งนั้น เพราะ
อัตตากับอนัตตาเปนเรื่องของสมมุต ิซึ่งโลกก็มีอยูดวยกัน ธรรมชาติอันนั้นไมใชสมมุติ 
โลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไดยาก เมื่อมีอัตตาและอนัตตาเปนเครื่องเคลือบแฝงอยูในใจ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงพิจารณาในสภาวะท้ังหลาย โดยไตรลักษณ
สวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียด จนเห็นประจักษแจมแจงพระทัยแลว กาลใด 
กาลน้ัน พระองคจึงทรงเปลงพระอุทานขึ้นวา เรียนจบไตรภพโดยสมบูรณแลว จากน้ัน
ก็ทรงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวทั้งหลาย มีเบญจวัคคียเปนตน พรอมกับการประกาศ
พระองควาเปนศาสดาของโลกได ถาพระองคยังไมผานไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ท้ังสวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียดไปแลว พระองคจะเปนศาสดาของ
โลกอยางเต็มที่ไมไดเลย เราท้ังหลายผูมุงจะเปนครูสอนตน เปนผูฝกฝนทรมานตน เรา
ก็ตองดําเนินไปตามแนวทางที่พระองคทรงพิจารณา และทรงรูเห็นไปโดยลําดับเชนน้ี 

คําวา ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดวย ไตรลักษณข้ันหยาบ ข้ันกลาง 
ขั้นละเอียดดวย พึงทราบวามีอยูในกายในใจของเราทุกทาน ไมใชมีแตพระพุทธเจา
พระองคเดียวและพระสาวกของพระองคเทานั้น พึงทราบวาเราท้ังหลายเวลาน้ีกําลัง
เปนภาชนะท่ีสมบูรณอยูแลวท่ีจะสามารถพิจารณา และรับรองสภาวะท่ีไดอธิบายมาน้ี 
ใหเห็นแจมแจงข้ึนในใจ ซ่ึงเรียกวา ธรรมในหลักธรรมชาติ เปนของมีอยูตั้งแตวันกาว
เขาสูปฏิสนธิวิญญาณมาเปนลําดับจนถึงวันน้ี องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทาน
พิจารณาเห็นสภาวธรรมท้ังหลาย ไมไดไปคนหาที่ไหน ธรรมท้ังหลายมีอยูแลวอยาง
สมบูรณ พระองคพิจารณาตามหลักธรรมชาติเหลาน้ีใหเห็นชัดแจมแจงตามหลักแหง
ธรรมทั้งหลายที่มีอยูอยางสมบูรณทั้งภายนอกและภายใน จนหายสงสัยของพระทัยทุก
อาการแลว จึงไดประกาศพระองควา เปนผูส้ินแลวจากสังสารจักร คือความหมุนเวียน
เปล่ียนแปลง ไดแกความเกิด แก เจ็บ ตายเหลาน้ี 



 

แวนดวงใจ ๑๙ 

๑๙ 

เราซึ่งเปนพุทธบริษัทของพระองคเจา ขอไดโปรดพิจารณาสภาวธรรมซึ่งมีอยู
ในตัว และเราอยาคิดมากไปวา เราไมมีศีลจะบําเพ็ญสมาธิใหเปนไปไมได เราไมมี
สมาธิจะบําเพ็ญปญญาใหเปนไปไมไดดังนี้ พึงทราบวา ศีล สมาธ ิ ปญญา เปนธรรม
สัมพันธเกี่ยวเนื่องอยูกับหัวใจของผูตั้งใจปฏิบัติดวยกันทุกทาน ศีล หมายถึงปกติ 
ความเปนปกติของใจในปจจุบันน้ันปรากฏเปนศีลข้ึนมาแลว ความสงบของใจในขณะที่
กําลังภาวนาอยูน้ัน เรียกวาจิตเปนสมาธิข้ึนมาแลว การพิจารณาไตรตรองในหลักธรรม
ชาต ิคือไตรลักษณที่มีอยูทั่วสรรพางครางกายและจิตใจทั้งภายในและภายนอก จะเปน
เวลาใดก็ตาม พึงทราบวาปญญาเร่ิมปรากฏข้ึนมาภายในใจของเราแลว 

เม่ือเราไดพยายามบําเพ็ญในธรรมท้ังสามประเภท คือ ศีล สมาธ ิปญญา ใหมี
การติดตอกันเปนลําดับไป ศีล สมาธ ิปญญา จะเปนธรรมที่มีกําลังกลาอาจปรากฏขึ้น
ภายในใจของเราท้ังสามประเภทพรอม ๆ กัน เราอยาเขาใจวาเราเปนหญิงหรือฆราวาส
แลวจะไมสามารถบําเพ็ญสมณธรรม คือคุณงามความด ี มีมรรค ผล นิพพานท่ีเรา
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวได ถาเราคิดเชนน้ันเปนความคิดผิด จะเปนอุปสรรคตอตนเอง 
เพราะองคแหงอริยสัจธรรมทั้งสี่ไมไดนิยมวานี้คือผูหญิง น้ันคือผูชาย น้ันฆราวาส น้ัน
คือนักบวช พระ เณร เถร ชี แตมีอยูในสัตว สังขารบรรดาท่ีมีวิญญาณครองท่ัวไป เม่ือ
ผูใดมีปญญาพิจารณาอริยสัจธรรมท้ังส่ีน้ี ผูน้ันแลเปนผูกําลังกาวดําเนินตามเสด็จพระ
องคทานเปนลําดับ อริยสัจธรรมท้ังส่ีน้ี คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

คําวา “ทุกข” เปนชื่อแหงธรรมชาติอันหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในกายและ
ในจิตของเรา ความไมสงบกายก็ดี ความไมสงบใจก็ด ีทานเรียกวา อริยสัจ คือของจริง
อยางประเสริฐ ของจริงที่ไมเอนเอียงไปตามบุคคลผูใด ใครจะตําหนิธรรมชาติน้ีวาดีก็
ตาม วาช่ัวก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คือธรรมชาตินี้นั้นเอง ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตําหนิติชมของบุคคลหรือสัตวใด ๆ ทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา ของจริง และมีอยูเหมือน
เงาตามตัว แตเงาจะปรากฏในท่ีแจงเทาน้ัน เขาสูที่มืดแลวเงาไมปรากฏ สวนอริยสัจ
ธรรมทั้งสี ่มีทุกขสัจเปนตน เราจะอยูในที่มืดก็ตาม อยูในที่แจงก็ตามจะปรากฏในกาย
ในใจของเราเสมอไป ไมวาเปนทุกข หรือเปนสุข ฉะน้ันโปรดกําหนดพิจารณาใหท่ัวถึง
ตามที่อริยสัจปรากฏอยู 

เรื่องการพิจารณากองทุกขนี้ เราไมไดหมายจะเอาทุกขมาเปนสมบัติของเรา แต
ถาเราไมพิจารณาทุกข เราก็ไมมีอุบายปญญารูรอบคอบและหายสงสัยในทุกข ก็จะเกิด
ความลุมหลงนําทุกขมาพัวพันภายในใจวา เราทั้งอวัยวะนี้เปนทุกข หรือวาทุกขทั้งหมด



 

แวนดวงใจ ๒๐ 

๒๐ 

น้ีเปนตัวของเราไปเสีย การท่ีเราพิจารณาทุกขใหเห็นชัดตามเปนจริงแลว เรากับทุกข
นั้นจะแยกกันออกได โดยไมตองคาดหมายใหเปนกังวล จะเห็นวาทุกขน้ันเปนสวนหน่ึง
จากเรา ในขณะเดียวกันเราผูรูในสุขก็ดี ในทุกขก็ดี ก็จะเห็นวาเปนสภาพอันหน่ึงจาก
เวทนาท้ังสามน้ัน 

การพิจารณาทุกขโดยอุบายแยบคายและความรอบคอบอยางน้ี จึงเปนทาง
ปลอยวางความกังวลในทุกข หรือแยกความเปนทุกขนั้นออกจากตัวเราได โดยเห็นวา
ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง ธรรมชาติที่รูทุกขคือใจนี้ก็เปนของจริงอันหนึ่ง ไมสับสน
ปนกันโดยถือทุกขนั้นวาเปนเรา และถือเราวาเปนทุกข แมทุกขจะปรากฏขึ้นทางกายก็
เห็นวาเปนสภาพอันหน่ึงจากความรู ไมใชเรา ย่ิงพิจารณาเขาไปภายใน คือทุกขทางใจ
ก็จะเห็นเชนเดียวกัน การพิจารณาทุกขทั้งนี้ เรียกวาไดดําเนินมรรคไปในตัวแลว เพราะ
ถาไมใชปญญาก็ไมมีเครื่องมือเพื่อดําเนิน การไตรตรองหรือพิจารณาทุกขตั้งใจดูทุกข 
กําหนดรูทุกข ตั้งสติดูทุกข ลวนแลวแตเปนเร่ืองของมรรค คือ ศีล สมาธ ิปญญาทั้งนั้น 

คือการพิจารณาทุกขก็เปนอริยสัจอันหนึ่ง เมื่อเห็นเรื่องของทุกขแลวเปนเหตุให
คิดตอไปวาทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เชนเราเสียใจในขณะท่ีประสบส่ิงท่ีไมนาปรารถนา 
โดยมีใครมาดาทอใหกระทบกระเทือนเราดวยกิริยามารยาทอันไมสมควร เกิดความ
เสียใจข้ึนมา เราพยายามพิจารณาหาตนเหตุแหงความเสียใจวา เกิดข้ึนมาเพราะเหตุใด 
และจะมีทางแกไขความเสียใจดวยวิธีใด ดังนี้ก็เรียกวา เราพยายามจะถอนสมุทัยอยูใน
ขณะเดียวกันน้ันแลว เม่ือเราทําการพิจารณาเร่ือง ทุกข สมุทัย โดยมรรค คือสติกับ
ปญญาไปโดยทํานองนี้ ก็เปนการทําใหแจงซ่ึงนิโรธโดยลําดับในขณะเดียวกัน 

อนึ่ง โปรดทราบวาทุกขกับสมุทัยมีหลายข้ัน มรรคก็มีหลายข้ัน มีอยางหยาบ 
อยางกลาง อยางละเอียด นิโรธก็มีหลายข้ันเชนเดียวกัน ทุกขสวนหยาบดับไป นิโรธ
สวนหยาบไดเร่ิมปรากฏตัวข้ึนมา ทุกขสวนกลางดับไป นิโรธสวนกลางไดปรากฏตัวข้ึน
มา ทุกขสวนละเอียดดับไป นิโรธไดปรากฏตัวขึ้นมาอยางเต็มที ่ จึงควรทราบไวอยางน้ี 
ไมใชวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะเปนธรรมข้ันเดียว แยกกันไดอยางนี้ เราพิจารณา
เบื้องตนก็ตองเปนขั้นหยาบ ตอมาก็คอยเลื่อนฐานะขึ้นไปขั้นกลาง ขั้นละเอียด โดย
ความรูอันเดียวเปนผูพิจารณา ความรูอันเดียวเปนผูวิพากษวิจารณ จนกลายเปนความ
แยบคายโดยลําดับ และกลายเปนความรูความฉลาดอันยอดเย่ียมข้ึนมาเปนข้ัน ๆ จาก
ดวงใจอันเดียวกัน 



 

แวนดวงใจ ๒๑ 
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พระพุทธเจาผูดําเนินมากอนก็ทรงทําเชนนี ้ รูสึกวาพระองคเปนมาดวยความ
ทุกขความลําบาก เปนมาดวยความอดทน เปนมาดวยความขยันหม่ันเพียรและกลาเสีย
สละ แมชีวิตก็ไมทรงเสียดาย เพื่อใหไดอริยสัจซึ่งเปนธรรมสายเอก ทรงพยายามเพื่อรู
ชัดในทุกขซึ่งเปนความเดือดรอนในทุกขทั้งมวล และพยายามรื้อถอนสมุทัยอันเปนตัว
กอใหเหตุทั้งมวลเกิดขึ้น ดวยมรรค คือ ศีล สมาธ ิ ปญญา เพื่อปรากฏผลคือ นิโรธ 
ความดับทุกขเปนขั้น ๆ จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจ แมอริยสัจส่ีซ่ึงเปนธรรมท่ีเคย
เห็นวาล้ีลับ ก็ปรากฏผลเปนธรรมเปดเผยตอพระทัยขึ้นมาจนได เพราะความพยายาม
เปนกุญแจดอกสําคัญ 

ฉะนั้น บรรดาเราทุกทานผูมุงตอแดนพนทุกขตามพระองค โปรดพิจารณาโดย
โอปนยิโก นอมอริยสัจท้ังส่ีเขามาสูกายสูใจ ใหตรงตามหลักความจริงซึ่งเปนของมีอยู
เชนเดียวกับพระพุทธเจาไมมีอะไรบกพรอง และไมมีสิ่งใดแปลกกันแมแตนอย ปญญา
ที่หยั่งทราบในอริยสัจทั้งสี่ก็เกิดจากใจดวงเดียว เราผูกําลังฟงเทศนอยูในบัดนี้จึงไมมี
ความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาล และเปนปจจุบันกาลอยูเสมอ ภายในใจของผูตั้ง
ไวดวยดีแลวในคลองแหงธรรม และเปนผูสามารถจะรับรูในสัจธรรมท้ังหลายซ่ึงเปน
ของมีอยูในตัว เมื่อกําลังปญญาสามารถแลว ยอมรอบรูท้ังภายนอกและภายใน ตลอด
ดวงจิตไมมีอันใดเหลือ คําวารอบรูภายนอกน้ัน หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ือง
สัมผัสและปลอยวางได การพิจารณาภายใน คือ ยอนจิตเขามาสูภายในกาย จนสามารถ
รูเทากายทุกสวน เพราะอํานาจการพิจารณา จนถอนจากอุปาทานความถือกายเสียได
 สวนเวทนาจะเปนสุขก็ดี ทุกขก็ด ี เฉย ๆ ก็ดี สัญญาความจําไดหมายรูก็ดี 
สังขาร ความปรุง จะปรุงด ีปรุงชั่ว ปรุงกลาง ๆ ปรุงอดีต อนาคต ก็ทราบชัดวาเปน
เพียงสภาวะอันหน่ึง ๆ วิญญาณ ความรับรูก็เปนเพียงสภาวะอันหน่ึง รวมแลวเรียกวา
กองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น ปญญารูรอบแลวปลอยวางเขาไปเปนลําดับ ทีนี้ยัง
เหลือจิตซ่ึงเปนตัวเหตุอันสําคัญ และเปนผูใหนามวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณก็ดี และเปนผูหลงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี มายึดในรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี ปญญาขุดคนตามเขาไปเปนระยะ ๆ จนถึงรากฐาน
แหงวัฏจักร คือ ความรูอวิชชาผูเปนจอมแหงไตรภพอันเปนเร่ืองบรรจุแหงเร่ืองท้ังปวง 
ชื่อวาเรื่องทั้งหมดรวมอยูที่นี ้เพราะเหตุน้ันทานจึงใหนามวาปมแหงวัฏจักร 

จงพิจารณาจนเห็นวาน้ีก็คือไตรลักษณ และเปนเครื่องมือของไตรจักร เชนเดียว
กับสภาวธรรมอ่ืน ๆ เม่ือรูเห็นชัดแลวความถือม่ันยึดม่ันในความรูท่ีเจือดวยยาพิษจะ
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หมดไป เพราะเห็นเปนอสรพิษอยางแนใจ ตองสลัดปดทิ้งทันท ี ความรูซ่ึงเปนตัว
อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกจากใจ เรื่องทั้งหลายที่เต็มอยูกับความรูที่เต็มไปดวยเรื่องก็
ขาดไปพรอม ๆ กัน เรื่องที่เปนกิเลสทั้งมวลไมมีทางเกิดขึ้นจึงยุติลง ความสัมผัสจาก
การเห็น การไดยิน การสูดกลิ่น ลิ้มรสทั้งปวงจึงเปนเพียงสักวากิริยา ไมมีเรื่องจะให
เกิดความซึมซาบและยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนตัวอุปาทานอีกตอไป เพราะความรูท่ีเปนไป
ดวยเรื่องซึ่งเปนผูบงการไดหมดสิ้นไปแลว เรื่องทั้งหลายจึงไมม ี

พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ด ี ไดทําลายความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้ขาดสิ้น
ไปจากจิตใจแลว แมทานจะทรงขันธอยู ขันธก็สักวาขันธ คือรูปก็สักวารูป เสียง กลิ่น 
รส เคร่ืองสัมผัสท้ังหลายก็สักวาเทาน้ัน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนของ
มีอยูประจําขันธ ๕ ก็สักแตวาอาการน้ัน ๆ เทาน้ัน ไมมีเรื่องเกี่ยวของกับจิตอันจะให
เกิดความกังวล เพราะจิตกลายเปนจิตท่ีพนจากเร่ืองแลว คือเปนจิตที่ไมมีสมมุติแลว ก็
จิตที่เปนสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปดวยเรื่องดังกลาว คือมีอวิชชาเปนหัวหนา ความรูท่ี
อยูใตอํานาจอวิชชาจัดวาความรูท่ีเต็มไปดวยเร่ือง ฉะนั้นเรื่องจะโกรธก็ด ี เรื่องจะโลภก็
ดี เรื่องจะหลงก็ด ี จึงขึ้นอยูกับความรูอันนี้ทั้งนั้น เมื่อความรูอันนี้ไดดับลงไป เร่ืองจะ
โลภ เรื่องจะหลงจึงไมมีอีกตอไป เพราะรากเหงามันดับแลวก่ิงกานสาขาจะทนอยูได
อยางไร จําตองดับตามกันไปหมด 

ปญญาท่ีพิจารณาเปนไปตามลําดับจนรูแจงเห็นจริงแลว คําวาจิตก็หมดสมมุติ
ไป จะใหชื่อใหนามก็สักแตวา ไมไดมีความผูกพันมั่นหมายในความรูประเภทนั้น ทาน
จึงเปนผูหมดเรื่องทางภายใน อยูดวยความไมมีปจจัยสืบตอระหวางจิตกับอารมณ เปน
บรมสุขในอิริยาบถท้ังส่ี คือ ยืน เดิน น่ัง นอนไมมีเรื่องทั้งนั้น หลับหรือต่ืนก็เปนสุข 
เพราะไมมีส่ิงรบกวนใจ เปนอยูดวยความหมดเร่ือง ขันธ ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือ
สําหรับใชเปนประโยชนของนักปราชญโดยสมบูรณกอน แตยังไมรูเทาทันขันธทั้ง ๕ 
ตองเปนเครื่องมือของมหาโจรผูลือนามซึ่งเปนหัวหนาบังคับขันธทั้ง ๕ 

คือกาย จําตองทําไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา เวทนาท่ีปรากฏข้ึนมาก็ปรากฏ
ข้ึนมาดวยอํานาจกิเลสตัณหา สัญญาจําข้ึนมาก็จําเพราะอํานาจของกิเลสตัณหา สังขารก็
ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งมวล วิญญาณก็รับรูเพ่ือกิเลสตัณหาอาสวะไปเสียท้ังน้ัน เพราะ
เจาอวิชชาเปนตัวมหาโจร คือเจาเรือน เจากิเลสตัณหา รากเหงาแหงกิเลสตัณหาท้ัง
มวลอยูที่นั้นทั้งหมด พออวิชชาดับไปเทานั้น ขันธทั้ง ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือของ
อวิชชาวิมุตติไป วิชชาวิมุตติไดผุดขึ้นมาอยางเต็มที่แลว ขันธกลายเปนบริษัทบริวาร 
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คือเครื่องมือวิชชาวิมุตตินั้นไปเสีย กิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็จะเปนไปโดยธรรม 
เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ซึ่งเกิดขึ้นทางกายก็เปนไปโดยธรรม สัญญา จํา
ไดหมายรูก็จําไปโดยธรรม สังขารก็ปรุงโดยธรรม วิญญาณก็รับรูโดยธรรมท้ังน้ัน ไมได
เปนตามกิเลสตัณหาอาสวะท่ีเคยเปนมา 

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคทานทรงทําปริวรรต ทานทําอยางน้ี ทองเที่ยวใน
วัฏสงสาร พระพุทธเจาก็ทองเที่ยวมานานไมมีจบสิ้น เที่ยวที่ไหนก็เกิดตายที่นั่น ทุกขที่
น่ัน เม่ือไดปริวรรต กลับเขามาทองเท่ียวในสกลกายและใจ คือ จุดท่ีรวมแหงอริยธรรม 
โดยหลักธรรมชาติน้ีแลว จึงไดยกธงชัยวา “พุทโธ” อยางเต็มดวง ผูขามหวงแหงความ
หลงแลวก็นํามาประกาศใหเราท้ังหลายไดถือเปนสรณะ คือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ อยูจนบัดน้ี ธรรมท้ังน้ีเกิดข้ึนมาจากการปริวรรตเขามาสูภายใน เรียกวา โอปนยิ
โก นอมเขามาสูภายใน พิจารณาใหเห็นชัดแจมแจง 

การขามโลกสงสารไมขามที่ไหน โลกก็คือดวงใจที่เปนอวิชชานี้ทั้งดวง สังสาระ
ความทองเที่ยวก็หมายถึงจิตดวงนี้ วัฏจักร ตัวหมุนก็คือความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้เอง 
เปนเหตุใหวกเวียนไปมา กรรมทั้งหลายจึงสืบตอกันไปโดยลําดับ เพราะธรรมชาติซ่ึง
เปนตัวจักรใหญพาหมุนอยูตลอดเวลา เมื่อตัวจักรใหญไดทําลายลงแลว ตัวจักรเล็กก็
พลอยถูกทําลายไปตาม ๆ กัน ผลสุดทายไมมีอะไรเหลืออยู เชนเดียวกับตนไมที่ถูก
ถอนขึ้นหมดทั้งราก แมกิ่งกานสาขาจะมีมากมายก็จะตองตายฉิบหายไปตาม ๆ กัน
หมด เรื่องอวิชชาดับไปก็เชนเดียวกัน กิเลสตัณหาประเภทใด ๆ ดับไปหมด ไมมีอะไร
เหลือ 

วันน้ีแสดงธรรมเทศนาใหทานผูฟงท้ังหลายทราบในลักษณะแหงธรรมปา หาก
ไมถูกจริตจิตใจในหลักธรรมบางประการ ผูแสดงยังหวังไดรับอภัยจากบรรดาทานผูฟง
ทั้งหลายดวยจิตเมตตา ถาธรรมที่แสดงนี้พอจะเปนประโยชนไดบาง ก็ขอไดโปรดนําไป
ไตรตรองและปฏิบัติตามในโอกาสอันควร ความสุขความเจริญท่ีโลกปรารถนามานาน
จะเปนเครื่องสนองตอบแทนทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ผูอุตสาหพยายามเปนลําดับ นับ
แตขั้นแรกจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตตินิพพานฯ ในอนาคตอันใกลนี ้ ดังน้ันการแสดง
ธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยุติการแสดงเทานี ้เอวํ 

 
www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

เน้ือนาบุญ 
 

ตอไปนี้จะไดเริ่มแสดงคําสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ขอใหบรรดา
ทานผูฟงพึงสังเกตความเคลื่อนไหวแหงใจของตนในขณะฟง ถาไดสังเกตความเคลื่อน
ไหวของใจโดยใกลชิดแลว เราจะไดเห็นอาการท่ีเคล่ือนไหว ซึ่งแสดงออกมาทั้งดีและชั่ว
จากใจดวงเดียวทุกระยะ ทานกลาวไววา โลกธาตุดูเหมือนวากวางขวางมากมาย แตน้ัน
เปนสภาวธรรมอันหน่ึง ๆ เทาน้ัน เขาไมมีความหมายและความรูสึกในตัวของเขาเองแต
อยางใด 

แตใจซึ่งเปนตัวโลกธาตุนี้เปนธรรมชาติที่รูสึกตัวเองอยูเสมอ และธรรมชาติน้ีเปน
สิ่งที่มีคุณคายิ่งกวาสิ่งใด ๆ ในโลก ถาชั่วก็ไมมีอะไรจะเทียบ ดีก็ไมมีอะไรจะทัดเทียม 
และเปนธรรมชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกวาสิ่งใด ๆ เหตุนั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
จึงไดตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา เปนตน ส่ิงท้ังหลายมีใจเปนสําคัญ จะดีหรือชั่วขึ้น
อยูกับใจ แตส่ิงท่ีเปนบริวารของใจกลับเปนนายของใจน้ันมีจํานวนมาก ถาพูดอยางคํา
สวยงามก็วา บริวารของใจ เครื่องใชของใจ แตถาพูดใหถูกหลักธรรมจริง ๆ แลวก็ควรวา 
นายของใจ เครื่องกดถวงหรือเครื่องผูกมัดจิตใจนั่นเอง 

ใจที่ไมไดรับการอบรมยอมมีภัยรอบตัว แตสวนมากก็เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวเอง 
ถายังไมไดอบรมใหรูเรื่องของตัวเองเสียบางแลว ยอมจะคิดตําหนิติชมสิ่งภายนอกมาก
กวาเรื่องของใจผูผลิตการติชมเสียเอง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา 
โอปนยิโก ส่ิงท่ีเราเห็นดวยตาก็ดี ไดยินดวยหูก็ด ี พึงนอมเขามาสูใจใหทราบวา สิ่งทั้ง
หลายน้ันมีใจเปนผูรับรู เปนผูใหความหมายในส่ิงท้ังปวง ถาใจไมเปนผูใหความหมาย
แลว สิ่งเหลานั้นจะปรากฏความหมายขึ้นโดยลําพังตัวเองยอมเปนไปไมได การอบรมใจ
ก็เพื่อจะใหรูเรื่องของตัวเองผูกอเหตุ 

พระพุทธเจาทรงพยายามอบรมพระองค เพ่ือใหรูสึกดีช่ัวในพระองคมาเปนเวลา
นาน แตน่ันเปนวิสัยของพระพุทธเจาซ่ึงเชนเดียวกับหนทางหลวง ยอมกวางขวางหรือยืด
ยาว การกอสรางก็ตองทุมเทกําลังมากมาย จึงจะสมช่ือวาเปนทางหลวง สวนทางของ
บุคคลที่จะไปสูจุดตาง ๆ ยอมคับแคบ พอหลวมตัวเทานั้นก็ไปไดอยางสบาย แตภาระท่ี
จะนําไปใหประโยชนสําหรับตนน้ันก็มีจํานวนนอย พอเหมาะกับกําลังจะหอบหิ้วไปได 



 

แวนดวงใจ ๒๕ 

๒๕ 

สวนทางหลวงเม่ือสําเร็จแลวนําสัมภาระไปไดมาก เชน ทางรถไฟ เปนตน ไปมาแตละ
เท่ียวบรรทุกคนไดเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีสิ่งของติดมากับรถไฟก็มีจํานวนไม
นอย 

วิสัยของพระพุทธเจาจะรื้อขนสัตวโลกใหพนจากโอฆสงสาร ก็ยอมจะทุมเทกําลัง
ลงเปนจํานวนมากและเปนเวลานาน เม่ือบําเพ็ญใหสําเร็จตามภูมิของพุทธวิสัยแลว จึง
เปนผูมีความสามารถและฉลาดแนะนําพรํ่าสอนสัตวท้ังหลาย พรอมทั้งทราบอุปนิสัยของ
สัตวแตละราย ๆ วาควรจะแนะนําพรํ่าสอนได โดยวิธีซ่ึงจะใหสําเร็จผลแกผูมาศึกษาและ
ปฏิบัติตามเปนขั้น ๆ ไป พระองคทรงทราบไดดี นอกจากทรงทราบอัธยาศัยของบรรดา
สัตวแลว ยังทราบธรรมท่ีจะพึงนํามาแนะนําส่ังสอนใหไดประโยชนแกบรรดาสัตวท้ัง
หลายเปนราย ๆ ไปดวย แตสาวกทั้งหลายไมมีความสามารถทัดเทียมพระพุทธเจาได 
เพียงมีกําลังและความสามารถที่จะแนะนําสั่งสอน ทําหนาที่แทนพระพุทธองคไดตาม
กําลังความสามารถของตนเทาน้ัน แมจะเปนผูบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลสอาสวะเชนเดียว
กับพระพุทธเจาก็ตาม แตกําลังความเช่ียวชาญเฉลียวฉลาดสามารถท่ีจะแนะนําพุทธ
บริษัทใหเปนไปไดเปนจํานวนมากเหมือนอยางพระพุทธเจานั้น ไมใชวิสัยของสาวกผูไม
มีความสามารถเทาเทียมพระพุทธเจาได 

เม่ือยอนเขามาถึงเราท้ังหลายผูบําเพ็ญใหขามพนไปโดยเฉพาะแลว จึงไมควรคิด
วา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธบารมีมาเปนจํานวนเทาน้ันเทาน้ี ทานจึงสามารถพนทุกข
ไปได แตเรามีกําลังเพียงเทาน้ี สติปญญาเพียงเทานี ้ ไฉนจะสามารถบําเพ็ญตนใหพนได
เชนพระพุทธเจา ท่ีถูกเราไมควรคิดเชนน้ัน เพราะวิสัยของพระพุทธเจากับวิสัยของเรามี
ความแตกตางกันมาก ถาจะเทียบกับรถ รถของพระพุทธเจาเปนรถขนาดใหญ เชน 
รถไฟหรือรถบรรทุก รถของพวกเราเปนรถเล็กและรถนั่งเฉพาะ ไมสามารถจะบรรทุก
สัมภาระและคนโดยสารไปได แมจะบรรทุกไปบางก็เพียงหนึ่งคนหรือสองคนเทานั้นก็พอ
ดีกับกําลังของตน ไมเหมือนรถใหญซ่ึงบรรทุกไดคราวละมาก ๆ ก็บัดน้ีเราจะพยายาม
บรรทุกเฉพาะตัวของเราใหขามพนไปดวยความสะดวกและราบร่ืน โดยไมเก่ียวกับภาระ
ซ่ึงจะเปนทางใหเน่ินชา จึงไมควรเทียบพระพุทธเจากับเราในสวนบําเพ็ญบารมี  

อนึ่ง การอบรมใจท่ีเรากําลังทําอยูขณะน้ี นับวาเปนวิธีที่ถูกตองรัดกุมอยูแลว พอ
จะพยุงเราใหกาวพนไปจากวัฏสงสารไดทันกับเวลา สวนวิธีอ่ืนก็เปนประโยชนและเปน
อุปกรณซึ่งกันและกันอยูแลว แตวิธีนี้เปนวิธีที่รัดกุม พอเปนทํานบท่ีไหลรวมแหงบารมี
ท้ังหลายใหมารวมอยูจุดเดียว คือใจที่เต็มไปดวยความสงบและเยือกเย็น เพราะฉะน้ัน 



 

แวนดวงใจ ๒๖ 

๒๖ 

บรรดาพระภิกษุสามเณรท่ีบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลว หลักพระธรรมวินัย
จึงไมนิยมใหประกอบการงานสวนอื่น ซึ่งนอกไปจากขอวัตรปฏิบัต ิคือ ศีล สมาธ ิปญญา 
อันเปนหนาที่เฉพาะของนักบวช เฉพาะผูบวชจึงสอนทางลัดทางตรงเสมอวา เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ เปนตน 

และสอนที่อยูที่อาศัย เพื่อบําเพ็ญดวยความสะดวกตามเพศของนักบวชวา  รุกฺข
มูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ โว ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทใน
พระศาสนาแลว ขอใหทานทั้งหลายพยายามอุตสาหอยูตามรุกขมูล คือ รมไมชายเขาอัน
เปนท่ีสงัดวิเวกและสะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม ไมใหมีภาระผูกพัน พึงประพฤติตน
เชนเดียวกับนกซึ่งมีปกกับหางเทานั้น แมจะเท่ียวหากินผลไมหรืออาหาร ณ ที่ใดเพียง
พอแกจะงอยปากของตนแลวก็บินไปตามสบาย ที่หลับนอนของนกไมมีกําหนดวาจะอยูที่
ไหน ค่ําที่ไหนก็นอนที่นั่น ไมมีความเกาะเกี่ยวกังวลใด ๆ แมบินไปจับตนไมแลว เมื่อจะ
บินจากตนน้ีไปสูตนหนา ก็ไมไดทําความผูกพันหรืออาลัยในตนไมตนนี้เปนของตน บิน
ผานไปเปนลําดับ นกไมมีกังวลใด ๆ ทั้งอาหารที่ยังเหลืออยู ทั้งตนไมที่ตนอาศัย บินจาก
ไปแลวก็ไมเปนอาลัย 

บรรดานักบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งมุงหนาเพื่อความเปนลูกศิษยตถาคตแลว 
จําตองดําเนินตนใหเปนอยางฝูงนกเสมอไปตลอดชีวิต พยายามอบรมตนใหเปนท่ีรมเย็น
และเปนเนื้อนาบุญของตนไดอยางสมบูรณ ดวยอุบายวิธีท่ีประทานไว อะไรเลาท่ีเปนเน้ือ
นาบุญของตน คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธ ิปญญา ขอวัตร ซึ่งเปนอุปกรณแหง
การบําเพ็ญสมณธรรมเหลาน้ี จัดเปนเน้ือนาบุญแตละอยาง ๆ เปนผูมีภารกิจนอย 
บําเพ็ญอยูในศีล สมาธ ิปญญา ขัดเกลาจิตใจของตนอยูเสมอ ไมทําความผูกพันอาลัยใน
ที่อยูและสถานที่อาศัย ตลอดถึงตระกูลที่อุปการะเปนประจํา ซึ่งตนไดเคยอาศัยทุกวัน 
บิณฑบาตมาวันหนึ่งจะไดอะไรมากนอยเปนที่พอใจ ไมมีความสําคัญม่ันหมายในอาหาร
การบริโภควาจะมีรสประณีตบรรจงหรือไมก็ตาม เมื่อเห็นวาไมขัดของในหลักพระธรรม
วินัยแลว ยินดีบริโภคขบฉันไปเพียงยังอัตภาพใหเปนไปในวันหน่ึงๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
แกชีวิตและการประกอบความเพียรเทาน้ัน น่ีช่ือวาเปนผูทําตนใหเปนเน้ือนาบุญของตน
ตามที่ไดอธิบายแลว 

ศีลก็เปนเน้ือนาบุญอันหน่ึง สมาธิก็เปนเน้ือนาบุญอันหน่ึง ปญญาก็เปนเน้ือนา
บุญอันหน่ึง ทานก็เปนเน้ือนาบุญอันหน่ึง ท้ังนักบวชและฆราวาสผูบําเพ็ญตามน้ีจัดวา
เปนผูบําเพ็ญตนใหเปนเน้ือนาบุญของตน วันน้ีบําเพ็ญ วันหนาก็บําเพ็ญ ไมลดละในเน้ือ



 

แวนดวงใจ ๒๗ 

๒๗ 

นาบุญของตน จนสามารถทําศีล ทําสมาธ ิทําปญญาใหสมบูรณข้ึน แลวก็กลายเปนความ
รมเย็นแกตนอยางเต็มที่ เม่ือมีความเพียรบําเพ็ญตนใหเปนเน้ือนาบุญของตนไดแลว ก็
สามารถเปนเน้ือนาบุญ คือใหความรมเย็นแกประชาชนไดเชนเดียวกัน แนวทางขององค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาและสาวกอรหันต ทานไดดําเนินมาอยางน้ีท้ังน้ัน 

แมกอนพระองคจะเปนศาสดาของโลก ก็ปรากฏวาเปนศาสดาของพระองคเองมา
กอน จนมีความคลองแคลวแกลวกลาในวิชชาวิมุตติหลุดพนจากกิเลสอาสวะ เมื่อเปน
ศาสดาในพระองคอยางสมบูรณแลว ตอมาก็เปนครูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ซ่ึงเราท้ังหลายก็กลาวอยูเสมอวา ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ดังนี้ ซ่ึงหมาย
ความวาพระองคเปนบุรุษผูหน่ึงซ่ึงควรฝกทรมานใหเปนผูควรแกมนุษยธรรม และมรรค
ผลนิพพาน เมื่อฝกทรมานไดเต็มภูมิแลว เปนผูสมควรจะส่ังสอนโลกในวาระตอไป โดย
ไมเลือกชาติ ช้ันวรรณะ และความม ีความจน เพราะน่ันมันเปนกฎของกรรมประจําสัตว
และบุคคล ไมมีใครจะหลีกเลี่ยงได ตองยอมจํานนและรับเสวยผลกรรมท่ีมีประจําตน 

เฉพาะนักบวชเปนไปเพื่อไมกอความกังวลวุนวาย แตเปนไปเพื่อประหัตประหาร
กิเลส ซึ่งเปนขาศึกภายในใจใหคอยหมดไป และเปนไปเพื่อการไมสั่งสมกิเลสซึ่งยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น ก็อยูในสถานที่นั้น ไปในสถานที่นั้น บําเพ็ญอยูในสถานท่ีน้ัน ศีลก็เร่ิม
บริสุทธ์ิบริบูรณข้ึนมา เพราะสถานท่ีก็เหมาะเจาะ การบําเพ็ญก็สะดวก สิ่งที่จะมากอกวน
ใหศีลดางพรอยก็ไมม ี จะทําใหศีลขาดทะลุก็ไมมี แตละวันเจริญข้ึนดวยการรักษาและมี
สติสืบตออยูเสมอ จิตก็ไมปลอยไปตามอําเภอใจ พยายามระมัดระวังรักษาความ
กระเทือนของจิตใจซึ่งจะเปนไปในทางที่ผิด อันเกิดขึ้นจากความพลั้งเผลอ 

ใจเม่ือไดรับการอบรมรักษาโดยความเอาใจใส ก็จะเปนไปเพื่อความสงบเยือก
เย็น เห็นผลในปจจุบันจิต ปรากฏวาเปนความสุขความสบาย เบาท้ังกาย เบาท้ังจิต คิด
คนควาหาเหตุผลในหลักธรรม ซึ่งจะเปนไปเพื่อความชัดเจนแจมแจงเปนลําดับ จน
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไปไดเปนขั้น ๆ ผลที่สุดก็ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ 
กลายเปนเน้ือบาบุญข้ึนมาอยางมหัศจรรย อันดับตอไปก็สมควรจะประกาศพระศาสนา
ส่ังสอนประชาชนท้ังหลายไดเห็นอรรถเห็นธรรม ใหรูทางผิดทางถูก แลวบําเพ็ญตนให
เปนลําดับ ไมเสียชาติที่เขาเกิดมายังไมไดรับประโยชนจากผูเปนปุญญักเขต ทรงคุณอัน
สูงในโลก ไดกราบไวบูชาถึงสวรรค ถึงนิพพานได เพราะเหตุแหงพระรัตนตรัยน้ีมีจํานวน
มาก เพราะทรงคุณไวอยางสมบูรณ ใครมากราบไหวก็ไดรับผลประโยชน 



 

แวนดวงใจ ๒๘ 

๒๘ 

เราทุก ๆ คนพึงนอมธรรมเหลาน้ันเขามาสูจิตใจ พุทธะ คือ ความรูมีอยูที่ใจของ
เรา ธรรมะ ท่ีจะอบรมฝกฝนผูรูน้ีใหมีความเดนและมีความเฉลียวฉลาด จะตองเกิดขึ้น
จากผูรูเปนผูแสวงหามาเอง เพ่ือแนะนําพรํ่าสอนตนโดยทางท่ีจะใหเปนไปเพ่ือความ
เฉลียวฉลาด สังฆะ ผูจะปฏิบัติตามพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พยายามแกไข
ตนเองก็คือเรื่องของเราผูเดียว จนสามารถปรากฏเปนพระรัตนตรัย คือพุทธะที่บริสุทธิ์
แจมแจง ธรรมะคือความอัศจรรย ซึ่งเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ ์ สังฆะเปนเจาของแหง
พุทธะและธรรมะ ทั้งสามนั้นก็คือเรื่องของเราคนเดียว การอธิบายทั้งนี้เพื่อนอมพระ
รัตนตรัยเขามาสูเราคนเดียว เพื่อเปนสมบัติของเราที่แทจริง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ของพระ
พุทธเจาน้ันเปนสมบัติสวนหน่ึง ซ่ึงเราไดหยิบยืมมาคา คือการบําเพ็ญเพ่ือหากําไรใสตัว
เองจนปรากฏเปนพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ในธรรมชาติข้ึนภายในจิตใจของผูบําเพ็ญ ผูเชนน้ี
จะไปอยูในที่ใด ๆ พระรัตนตรัยก็ติดแนบอยูกับใจ 

ฉะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ เมื่อกลาวโดยชื่อแลวก็มีแตกตางกันอยูบาง แตเมื่อ
กลาวตามหลักธรรมชาติแลว พุทธะอันใด ธรรมะก็อันนั้น ธรรมะอันใด สังฆะก็อันนั้น 
เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ เปนธรรมกลมเกลียวกันอยางสนิท ไมไดนอกเหนือไปจากใจ
ดวงเดียวน้ี พุทธะดวงนั้นเวลานี้ก็มีอยูกับพวกเรา โปรดพยายามอบรมแกไขใหได พุทธะ
ดวงนี้ไมนอกเหนือไปจากอํานาจของสติและปญญา ไมมีใครจะเปนผูมีอํานาจและวาสนา
ยิ่งกวาตัวเราที่จะอบรมฝกฝนทรมานใจของเราไปได พระพุทธเจาแมพระองคมีอํานาจ
วาสนาเปนศาสดา คือ ครูของสัตวโลกก็ตาม แตก็เปนครูในอุบายวิธีการส่ังสอนตางหาก 
ไมใชเปนผูจะถอดถอนกิเลสอาสวะใหแกบรรดาสัตวทั้งหลายได 

การถอดถอนกิเลสอาสวะตั้งแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดเปนหนาที่ของเรา ซึ่งได
รับอุบายวิธีจากพระพุทธเจาแลวมาพรํ่าสอนตัวเองและแกไขตนเองโดยตรง ไดยนธรรม
เขามาสูเราใหเห็นวา ปฺุญกฺเขตฺต ํ โลกสฺส ไมใชผูอื่นผูใดนอกจากตัวเราทุกทานจะ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนเฉพาะตนเทาน้ัน ไมมีใครจะมาทําใหเราได วันน้ีเราบนวายุง
ยาก เราบนวาลําบาก บนวาไมมีโอกาส วันหนาเราก็จําตองบนอีกตอไป ผูจะมาปลด
เปล้ืองความยุงเหยิงขัดของหรือโอกาสเวลํ่าเวลาใหเราน้ัน ไมมีใครจะสามารถมาเปลื้อง
ใหได เพราะใครก็ตองเต็มไปดวยความยุงเหยิงขัดของดวยกันทั่วทั้งโลกอันนี ้ เราอยูใน
บานคนเดียวมีกายอันเดียว ไมเก่ียวของกับใครก็บนอยูภายในบานคนเดียว วุนวายอยู
คนเดียว คนอ่ืนบานอ่ืนเขาใจวาไมยุงยากเหมือนกับเรา เราก็จะเห็นวาในโลกน้ีหรือใน



 

แวนดวงใจ ๒๙ 

๒๙ 

แผนดินอันน้ีมีแตเราคนเดียวเปนผูรับเคราะหกรรม ความยุงยากความทุกขก็จะมีแตเรา
คนเดียว ความยุงเหยิงใด ๆ ก็จะมีแตเรารับเสียคนเดียว 

โปรดไดเปดประตูบานออกไปมองดูคนภายนอก จะเห็นคนอ่ืนท่ีเปนทุกขเชนเรา
หรือยิ่งกวาเราอีกเปนคนที่สอง เดินออกนอกบานไปก็ยิ่งจะเห็นคนที่สาม ท่ีส่ีเปนลําดับ 
ยิ่งเดินออกไปไกล ก็ย่ิงจะเห็นคนเปนจํานวนมากซ่ึงเต็มไปดวยความยุงยากเชนเดียวกับ
เรา เราเปนอยางไร เขาก็เปนเชนน้ัน ความทุกขความยุงเหยิงทั้งมวล เราลองไปถามเขาดู
วา มีความทุกขความยุงเหยิงเชนเดียวกับเราหรือไม โอกาสเวลาเขาจะมีหรือไม หรือไมมี
เฉพาะเรา ก็จะทราบไดทันทีวาคนในโลกน้ี สัตวในโลกนี้ไมมีใครจะอยูเหนือความทุกข
ความยุงเหยิงไปได แมโอกาสและความสะดวกขัดของก็อยูกับคนเรา ซึ่งจะใหโอกาสและ
ความขัดของแกตนโดยทางใดเทานั้น นอกจากตัวเราเองจะฝาฝนตัวเราเพ่ือทางเจริญ
แหงโภคทรัพยและสมบัติภายในใจแลว ไมมีทางอื่นจะทําได 

แมพระพุทธเจา ถาจะรอโอกาส รอวาสนา รอเวลํ่าเวลา รอการงานใหเบาบางลง
ไปเสียกอนจึงจะออกบําเพ็ญสมณธรรมแลว ปานนี้พระองคจะไมปรากฏเปนศาสดาของ
โลก ใหเราท้ังหลายไดกราบไหวเคารพนับถือเลย แตพระองคเปนศาสดาได ก็เน่ืองจาก
พระองคเห็นวาความไมมีโอกาสก็ดี ความยุงยากก็ด ี ก็คือพระองคผูเดียว ความหิว
กระหายทั้งหลายมีอยูในธาตุในขันธของพระองค พระองคจะตองรับประทานอาหาร ผูใด
จะมารับประทานแทนพระพุทธเจาไมได แมกิเลสอาสวะที่มีอยูภายในใจของทาน ก็เปน
ภาระจะทรงทําหนาที่ถอดถอนออกจนไมมีอะไรเหลือ ผลท่ีทรงไดรับจากความเพียรไม
ทอถอย จึงปรากฏเปนมหัศจรรยไปท่ัวโลกธาตุประหน่ึงโลกธาตุหว่ันไหว 

ฉะนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ทางพระพุทธเจาเดิน เดินดินฝาฝนอุปสรรค ไมใช
เดินเขาไปยอมอุปสรรค ไมใชจะยอมตนตอเหตุการณที่มาเผชิญเอาอยางงาย ๆ เราท่ีหา
เร่ืองใสเราท้ังวันท้ังคืนน้ีมันเปนเร่ืองสําคัญย่ิงกวาเร่ืองใด ๆ ตุลาการที่ไหนจะมาตัดสินก็
ไมมี แตถูกฟองรองทั้งวัน คดีรายไหนที่เกิดจากใจก็ยอมแพเสียทั้งนั้น เพราะไมใช
ปญญามาตัดสิน แลวใครจะมาตัดสินใหวาโอกาสอยูท่ีน่ัน ความวางอยูท่ีโนน ใหทานไป
เสาะแสวงมา แลวเราจะตัดสินใหทานเปนผูชนะความดังน้ี 

ทั้งนี้ก็เพราะโอกาสมันก็อยูกับเรา เวลํ่าเวลามันก็อยูกับเรา วาสนามันก็อยูกับเรา
ที่ทําไว ขออยางเดียวแตอยานําความข้ีเกียจข้ีครานมาเปนหัวหนางาน เม่ือเราทําลงไป
โอกาสวาสนาจะตองม ี ไมตองไปหามาจากที่ไหน เพราะสิ่งทั้งนี้ไมมีอยูกับดินฟาอากาศ 
เราซึ่งเปนลูกศิษยของพระพุทธเจาผูลือพระนามในทางความเพียร จึงควรคํานึงถึงวิธีการ



 

แวนดวงใจ ๓๐ 
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ของพระองค นอมเขามาฝกฝนตนใหเปนไปตาม อนึ่ง เราผูมุงตอของดีมีคามาก โปรด
อยานําส่ิงท่ีช่ัวและบุคคลเลวทรามมาเปนแบบฉบับ จะทําใหเราใหเสียไปดวยโดยไมตอง
สงสัย 

ปราชญทานดําเนินอยางใด เราตองพยายามนําธรรมท่ีทานไดรับผลไปแลวน้ันมา
เปนเคร่ืองพรํ่าสอนใจเรา ถาปลอยใหแตโอกาส ปลอยใหความยุงยากมาตัดสินใหเรา มา
ชี้ชองใหเรา เขาจะตองชี้ชองเขาทางยุงทางวุนวายตลอดเวลา และชี้เขาชองไมมีโอกาส ชี้
วาไมมีวาสนา ไมมีบุญญาภิสมภารจนตลอดวันตาย วันหน่ึงท่ีเขาจะช้ีวาทานมีอํานาจ
วาสนาพอแลว วันน้ีทานวางแลว โอกาสวาสนาพรอมมูลแลว ทานควรจะทําคุณงามความ
ดีไดแลว ไมมีเลย แมท่ีสุดจนกระท่ังวันตายก็ไมมีเวลาจะผอนผันใหเราไดรับความ
สะดวกจากเขา แตมันก็ตายได เพราะเวลามันอยูกับความตายน่ันเอง มันถึงตายไดทั้ง ๆ 
ไมอยากตาย และไมเคยปลอยโอกาสใหความตายเลย โปรดคิดตรองดูดวยปญญาดวยด ี
เราคงมีทางสรางความดีโดยอุบายท่ีกลาวน้ี 

เพราะคนและสัตวในโลกไมมีใครจะอยูเฉย เพราะโลกน้ีเปนโลกท่ีจะกอรางสราง
อยูสรางกิน มีที่อยูอาศัยเปนอยูหลับนอน มีความจําเปนอยูรอบดาน ตองจัดตองทํา ไม
ทําไมได ใครจะไมยุงในโลกนี้ไมมีเลย เราเดินออกไปกวางและไกลเทาไร จะเห็นเร่ืองราว
ที่เต็มไปดวยความยุงยากมาก ไมมีจบสิ้น แมจะใหนามความยุงเหยิงในมวลสัตว คือ โรค
เรื้อรังก็คงไมผิด เพราะโรคแกไมหาย จะถามใครเขาก็จําตองตอบเปนเสียงเดียวกัน 
เพราะมันเปนโลกยุงเหยิงอันเดียวกัน ไมมีใครจะไดรับเปนเอกราชจากกิจการและโอกาส
ใด ๆ ทั้งนั้น เพราะขันธแตละขันธเปนกองแหงความยุงยากจะตองบําบัดรักษา และ
กังวลอยูตลอดเวลา สิ่งที่จะนํามาเยียวยารักษาก็ตองพยายามหามา ความกังวลในเรื่องทั้ง
นี้จนถึงรับประทานไมได นอนไมหลับก็มีในบางเวลา เพราะคิดหาทางแกไขเพื่อผอน
หนักใหเปนเบา และเพื่อครองตัวไปไดอยางโลกเขา 

บางรายปลอยใจใหเลยเถิดจนลืมตัวอยางมืดมิด จนปดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผล
ที่ตนจะพึงไดรับ เพราะความกังวลมีกําลังกลาจนสามารถปกปดกําลัง แมอุปนิสัยแหง
มรรคผลอันควรจะไดอยูแลวใหแคลวคลาดไป เชนเดียวกับอาหารที่แปดเปอนดวยของ
สกปรกเลยกลายเปนของนาเกลียดไปฉะนั้น นอกจากจะชําระใหสะอาดแลวจึงจะเปนของ
ท่ีนารับประทาน 

การชําระใจจากสิ่งมัวหมองจึงเปนกิจที่ควรทํา สําหรับผูมุงตอความสุขอันสมบูรณ 
เพราะฉะน้ันคําวา การทําปรินิพพานใหแจงน้ัน จึงหมายถึงการกําจัดสิ่งมัวหมองของใจ



 

แวนดวงใจ ๓๑ 

๓๑ 

ใหคอยหมดไปเปนลําดับ เชน เราน่ังสมาธิ ณ บัดน้ี ก็เรียกวาเราทําพระนิพพานใหแจง
ไดเหมือนกัน แตวิธีที่จะทําใหแจงไดมากนอยเทาไรนั้นขึ้นอยูกับกําลังการกระทํา เราทํา
บุญ ใหทาน รักษาศีล ภาวนา ทั้งหมดเปนวิธีการจะทําพระนิพพานใหแจงทั้งนั้น เหมือน
เรากาวลงจากบานไปสูท่ีตาง ๆ ตามความประสงค กาวแรกน้ันก็คือ กาวจะไปอยูแลว 
กาวที่สองก็เปนกาวที่จะไป กาวน้ีตอกาวน้ัน ๆ ตอกาวนั้น ก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เรา
ประสงคได ดังนั้น การกระทําคุณงามความดีทั้งหมดจัดเปนความดีแตละกาวที่จะกระทํา
พระนิพพานใหแจงไดอยางเต็มที่ 

ขอบรรดาทุกทานจงพยายามทําจิตใจใหเปนไปเพ่ือความสงบไดบาง แมยังไมถึง
ความสงบอยางเต็มที่ก็พอจะเปนชองทางใหเห็นดวงใจ วาเปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยูภายในราง
กาย เปนแตถูกสิ่งตาง ๆ มาปกปดกําบังไว แลวเห็นส่ิงท้ังหลายวาเปนของมีคุณคาย่ิงกวา
ใจของตนไปเสีย จึงเปนเหตุใหใจฟุงเฟอเหอเหิมตอสิ่งเหลานั้นโดยไมรูสึกตัว จิตจึง
กลายเปนเขียงเช็ดเทาและถอดตนลงเปนทาสแหงสิ่งทั้งหลายไปเสีย โดยเห็นส่ิงท้ังหลาย
เปนของมีคุณคากวาใจซ่ึงเปนสาระสําคัญ แลวขาดการยับย้ังใจ ผลจึงเปนความเดือด
รอนทั้งวันทั้งคืน น่ีเปนเพราะเหตุแหงความลืมตน 

เม่ือพยายามทําใจใหไดรับความสงบบางดวยวิธีอบรม ใจก็จะเร่ิมเห็นความสุข
และเร่ิมเช่ือพระศาสนาด่ิงลงไปเปนลําดับ ความเช่ือซ่ึงเคยมีอยูแลวน้ันเปนความเช่ือซ่ึง
ไมมีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ แตความเช่ือท่ีปรากฏข้ึนในเวลาจิตมีความสงบ จะ
เปนความเชื่อที่เปนปจจักขสิทธ ิ คือเปนความเชื่อเกิดขึ้นโดยเฉพาะ รูข้ึนเฉพาะหนา น่ัน
เปนสําคัญ ขอนี้เปนธรรมดาเหลือเกินที่สิ่งใดถาไมเห็นผลเสียกอน ความเชื่อก็ยังไม
สมบูรณ เชนใจของเราทังวันทั้งคืนมีแตความรุมรอน ไมมีความสงบ ตั้งตัวอยูไมไดแม
แตขณะเดียว เราจะหาความสุขท่ีใจก็หาไมได แมแตศาสนาทานวาเปนของประเสริฐ 
ความรูในแงหน่ึงก็ไมเห็นไปตาม บางทีอาจเห็นไปวาศาสนาเปนโมฆะ ไมจริง แตเมื่อได
พยายามฝกหัดจิตใจใหหย่ังเขาสูความสงบแลว ยอมจะเร่ิมเห็นความสุขและเร่ิมเห็น
ความอัศจรรยของพระศาสนา 

คําวา “ใจสงบ” น้ีโปรดทราบไววานิสัยไมเหมือนกัน ลักษณะแหงความสงบนั้น
มีตางกันอยูบาง แตเม่ือเขาถึงท่ีแลวก็เปนธรรมชาติปลอยวางภาระท้ังหลายเชนเดียวกัน 
บางรายจะคอย ๆ สงบลงไปดวยวิธีบริกรรมภาวนา จะเปนธรรมบทใดก็ตาม หรือจะ
คอย ๆ สงบลงไปดวยลมหายใจเรียกวา อานาปานสติ ความสงบลงไปโดยลําดับ จน
กระทั่งจิตหยุดทํางาน มีความรูอยูจําเพาะหนาน้ันเรียกวา จิตสงบ นานหรือไมนานก็ตาม 
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เพียงแตเห็นความสงบขณะท่ีจิตหยุดทํางานเทาน้ัน เราก็พอจะเห็นความสุขภายในใจได
แลว ถาเราพยายามทําไปเร่ือย ๆ จิตก็จะสงบไดเร็วและจะละเอียดลงไปเปนลําดับ จน
กระทั่งจิตเราถอนขึ้นมาแลวจะคิดอานการงานอะไร แทนท่ีจิตจะวุนวายไปตามส่ิงตาง ๆ 
เหมือนที่เคยเปนมา กลับเปนจิตละเอียดออน และเปนความสะดวกสบายภายในใจไมวุน
วาย น่ีก็เปนผลใหเราประจักษอยูแลว ยิ่งใจมีความสงบลงไปไดนาน ๆ ปลอยภาระไดทั้ง
หมดเรียกวา จิตหยุดทํางาน จะปรุงแตงเรื่องใด ๆ ก็มีความรูอยูจําเพาะหนา ขณะน้ันเรา
จะเห็นของอัศจรรยขึ้นที่นั่นเอง เม่ือถอนข้ึนมาแลวเราควรพิจารณาไตรลักษณโดยทาง
ปญญา 

คําวา “อนิจจัง” คือความแปรปรวนน้ัน มีอยูรอบตัวท่ัวสรรพางครางกาย 
ไตรตรองไปตามสภาวะซึ่งมีอยูในตัวอยางสมบูรณใหเห็นชัด แมทุกข ความบีบค้ันก็มีอยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมเพียงแตทุกขทางกาย ทุกขทางใจที่เกิดขึ้นเพราะอารมณตาง ๆ ก็มีอยูเชน
เดียวกัน จงกําหนดใหเห็นชัด คําวา “อนัตตา” ก็ปฏิเสธในความเปนสัตว เปนสังขาร 
เปนเรา เปนเขาอยูทุกขณะ เม่ือพิจารณาจนมีความชํานาญ กายก็จะรูสึกวาเบา ใจก็มี
ความอัศจรรยและสวางกระจางแจงไปโดยลําดับ ปญญาก็ยิ่งจะไหวตัวทั้งกลางวันกลาง
คืน โทษมีอยูที่ไหนก็จะเห็นชัด แมคุณก็จะปรากฏข้ึนในขณะท่ีเราเห็นโทษเปนลําดับไป 
ใจคอย ๆ ยกฐานะขึ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลาย คอยพยุงตัวสูงขึ้นเปนลําดับ น่ีทาน
เรียกวาจิตใจไดรับความเบาบางพนจากภาระไปเปนข้ัน ๆ 

ภาระก็คือเรื่องของใจหรืออารมณ ไมใชเรื่องอื่นใด กิจการท้ังหลายเขาไมใชภาระ 
รูป เสียง กลิ่น รส ท้ังหลายไมใชภาระ แตเปนภาระอยูกับเรื่องของใจที่ปรุงไปเกี่ยวของ
เรื่องทั้งหลายแลวถือมาเปนอารมณกดถวงใจ เสียดแทงจิตใจตนเอง จึงจัดวาเปนภาระ
ของใจ เมื่อใจปลอยวางสิ่งทั้งหลาย ใจก็หมดภาระไปเปนระยะ ๆ จนกระทั่งจิตไดหลุด
พนหรือปลอยวางส่ิงเหลาน้ันไดอยางจริงจังแลว ภาระทั้งหลายก็หมดไป ไมมีอันใดเหลือ 
แมแตความคิดความปรุงของจิตก็รูเทาทัน ไมไดถือเปนภาระตอไปอีก ความรูความเห็น
ซึ่งเปนขึ้นภายในใจทุกดานทุกมุมก็รูเทาเอาทัน ไมมีอันใดจะเหลืออยูใหเปนความลุม
หลงอีกตอไป ใจยอมหมดภาระที่เปนขาศึกอันจะพึงชําระสะสาง 

คําวา “ขาศึก” น้ัน เบื้องตนเราตองถือวาสิ่งภายนอกเปนขาศึกกอน ตอเมื่อเรา
พิจารณาปญญาอยางชัดเจนแลว ยอมปฏิเสธส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันวา ไมใชขาศึกเขามา
เปนลําดับ นอกจากกระแสของใจที่เคลื่อนออกจากใจแลวกลายเปนอารมณเทานั้น เปน
ขาศึกตอตัวเราเอง กระแสจิตที่คิดไปมากในเรื่องอดีต อนาคต ดี ชั่ว เม่ือเห็นวาเปน
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ขาศึกชัดแลว สิ่งเหลานี้ก็จะปรุงแตงไปมากมายเหมือนที่เคยเปนมาไมได จะคอยสงบตัว
ลงไปเปนลําดับและสงบลงไปจนถึงบอแหงความคิดความปรุง เหมือนโจรไปเท่ียวปลน
บานปลนเรือนทุก ๆ วัน ทําใหประชาชนท้ังหลายไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ เขา
อาศัยซุมซอนอยูที่ไหน เจาหนาท่ีเขาตรวจคนดูใหละเอียดถ่ีถวนจนเห็นจุดท่ีอยูของโจร 
แลวก็ทําลายโจรไมใหมีเหลืออยูในท่ีน้ัน บานเมืองก็รมเย็น หายกรรมหายเวรจากโจรท้ัง
หลาย 

เรื่องของกระแสจิตที่คิดไปคิดมาอยูตลอดเวลา เปนเงาซึ่งเกิดขึ้นจากใจเอง แตใจ
ก็ตื่นเงาของตัวเอง คิดไปทางดีทางชั่ว อดีต อนาคต ลวนแลวแตคิดไปจากจิตทั้งนั้น แต
จิตก็หารูไมวาอาการท้ังหลายเหลาน้ีเกิดข้ึนจากตัวเอง แลวกลับมาหลอกตัวเองใหลุม
หลง ไมมีโอกาสจะทราบได ตอเมื่อปญญามีความสามารถจําตองเห็นกระแสของจิตทั้ง
หมดนี ้ เปนตัวขาศึกที่เกิดขึ้นจากตัวเอง และทําศึกกับตัวเอง เพราะตัวเองเปนผูหลง
อาการของตนจึงกลายเปนผูมีเรื่องเสมอ ทุกขรอนเปนเรื่องตัวกอไฟเผาตัวเองไมใชคน
อื่นใดทั้งนั้นจะมากอไฟเผา 

ปญญาจะตองยอนเขามาดูที่ตนเหต ุ เมื่อมีความสามารถพอตัวแลว จะยอนมา
เห็นโทษภายใน คือเห็นโทษตัวผูรู ซึ่งเปนที่ซุมซอนแหงโจรทั้งหลาย แลวถูกทําลายไป
เสียจนสิ้นซากไมมีอันใดเหลืออยู น่ันแหละเราจะอยูสบายสุคโต ไปไหนก็เปนขันธลวน ๆ 
ไมเปนกิเลสอาสวะทั้งภายนอก ภายใน ทั้งใจตนเอง จึงหมดเร่ืองหมดราว หมดภาระ 
หมดหวงใยทั้งสิ้น น่ีแลช่ือวา ปุญญักเขต เปนเนื้อนาบุญของตนไดเอง แลวก็เปนเน้ือนา
บุญของโลกไดดวย การบําเพ็ญของทุก ๆ ทาน ท้ังท่ีเปนนักบวชและเปนฆราวาส จงมุง
เพื่อเปนเนื้อนาบุญของตนใหไดอยางสมบูรณ เมื่อสมบัติตนมีมากเหลือใชจายแลว อาจ
จะเฉลี่ยเผื่อแผแกคนอื่นใหเปนประโยชนได เราบําเพ็ญประโยชนเต็มกําลังในตัวเราแลว
ก็สามารถจะเฉล่ียเผ่ือแผความสุขใหแกบุคคลอ่ืนได 

ในการแสดงพระธรรมเทศนาวันน้ี แสดงเรื่อง ปุญญักเขต โปรดพยายามทําตัว
เราใหเปนเน้ือนาบุญของเรา แลวก็จะเปนเนื้อนาบุญของคนอื่นไดในขณะเดียวกัน ขอให
ทานผูฟงทั้งหลายจงพยายามฝกฝนจิตใจใหเปนคุณแกตัวเรา อยาพยายามสงเสริมจิตใจ
ใหเปนขาศึกแกตนเอง ตัวเองเปนขาศึกตอตัวนั้น ไมมีเวลาจะยับยั้งผอนผัน ไมมีสถานที่
อยู ไมมีเวลาจะยุติลงได ไมเหมือนคดีภายนอกที่เปนถอยเปนความกัน เมื่อตุลาการตัด
สินถึงขั้นสูงสุดแลวก็เปนอันยุต ิ ใครแพก็แพไป ใครชนะก็ชนะไป เปนอันเลิกแลวกันไป
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ได แตคดีภายในใจเราน้ี ผูที่ฟองก็เราเอง ผูที่รับฟองก็เราเอง ผูที่ไดรับความทุกขเสีย
หายก็เราเอง แลวเราจะหาตุลาการท่ีไหนมาตัดสิน 

เราเองเปนผูกอคดีแกตัวเราเอง เปนผูกอความเสียหายใหแกตัวเราเองน่ี ไมมี
ใครจะมาเปนตัวการตัดสินใจให นอกจากเราจะนําปญญามาเปนตุลาการตัดสิน วาทาง
ไหนถูก ทางไหนผิด ใหพยายามงดเวนในทางท่ีผิด พยายามบําเพ็ญในทางที่ถูก แลวสง
เสริมทางที่ถูกใหมากเปนลําดับไป พยายามตัดทอนทางผิดใหลดนอยถอยลงไปจนไมมี
อะไรเหลืออยูแลว ผูนั้นแลเปนผูตัดสินตนไดอยางเด็ดขาดและถูกตองที่สุด เหมือนพระ
พุทธเจาและสาวกท้ังหลาย เปนตุลาการตัดสินพระองคและสาวกไดชัยชนะแลว พนจาก
ทุกขในวัฏสงสารถึงนิพพานในวันน้ัน นอกจากนั้นยังเปน ปุญญักเขต ของเราทั้งหลายได 

ในการแสดงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบรรดาทานผูฟงท้ังหลายจง โอปนยิโก นอม
เขามาในตนใหเปนผลเปนประโยชนสําหรับเรา เม่ือพยายามบําเพ็ญตัวเราอยูเชนน้ี 
ความแปลกประหลาดหรือความมหัศจรรยท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงไว ก็ปรากฏขึ้นที่ใจ
ของเรา คําท่ีวา พุทฺโธ ก็ด ีธมฺโม ก็ดี สงฺโฆ ก็ดี จะเห็นปรากฏข้ึนท่ีดวงใจดวงเดียวน้ีเทา
น้ัน โดยไมตองไปหาหยิบยืมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาอีกตอไปแลว ไปที่ไหน 
พุทฺโธ   ก็คือ ใจที่บริสุทธิ์ดวงนี ้ ธมฺโม  ก็คือธรรมชาติอันนี้  สงฺโฆ ก็คือธรรมอันเกิดจาก
จิตดวงเดียวกัน ท้ังสามรัตนะเลยรวมอยูในตัวของเราคนเดียว เปนผูไมขาดแคลนพระ
รัตนตรัย ไปที่ไหนติดกับใจของเราไปที่นั่น 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบุญญานุภาพองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
จงดลบันดาลใหทานผูฟงท้ังหลายมีความสุขกายสบายใจ และมีความมุงมาดปรารถนาส่ิง
ใด ขอสิ่งนั้น ๆ จงสําเร็จตามความมุงมาดปรารถนาแหงทานท้ังหลายทุกทานเทอญฯ 

 
www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมคณะผูจัดพิมพ “ทางรมเย็น” 
ณ บานในซอยสมประสงค ๓ ถนนเพชรบุรี พระนคร 
เมื่อวันที่    พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

อุบายวิธีสอนตน 
 
การเร่ิมอบรมธรรม ก็เชนเดียวกับการเร่ิมเรียนหนังสือและเร่ิมเขียนหนังสือ 

เบื้องตนก็มีผิด ๆ ถูก ๆ เขียนและอานก็ไมคลองแคลว ตัวหนังสือที่เขียนก็ไมสวยงาม 
อานก็ไมถูกตองและชัดเจน แตการหัดเรียนและหัดเขียนบอย ๆ ความจําและความ
ชํานาญก็เกิดขึ้นทุกระยะ จนเปนความชํานาญจริง ๆ ตอไปก็ไมจําเปนตองระวังในการ
อานและการเขียน แตก็เปนไปโดยเรียบรอยตามความตองการ การฝกหัดทางดานจิตใจ 
เบื้องตนก็ตองมีการลมลุกคลุกคลานเปนธรรมดา ไมวาพระพุทธเจาและพระสาวก ยอม
ผานการฝกหัดมากอน เชนเดียวกับพวกเรา และมีผิด ๆ ถูก ๆ อันเปนลักษณะลมลุก
คลุกคลานเหมือนกัน เมื่อเปนเชนนั้นพวกเราผูมุงศึกษาและปฏิบัต ิ ซ่ึงไมเคยผานและรู
เห็นมากอนก็ยอมมีการผิดพลาดเปนธรรมดา ซึ่งจะหลีกเวนไมได แตอาศัยความ
พยายามเปนหลักสําคัญ ซึ่งไมควรมองขามไปโดยเห็นวาไมจําเปน 

การทําจิตใจใหสงบดวยอุบาย “สมาธิอบรมปญญา” หรือดวยอุบาย “ปญญาอบ
รมสมาธิ” ทั้งสองนี้เปนอุบายวิธีที่ถูกตองเสมอกัน เพราะเปนอุบายเคร่ืองกระตุนเตือน
สติใหตามรูความเคล่ือนไหวของจิตทุกระยะในขณะทําการอบรม ทานยังไมเคยมีประสบ
การณดวยตนเองในทางสมาธิมากอน เพราะไมเคยศึกษาและปฏิบัติ โปรดทําความ
พยายามตามวิธีทั้งสองอยางใดอยางหนึ่ง ตามจริตนิสัยและโอกาสท่ีควร แตวิธีทําใจให
สงบดวยวิธีท้ังสองน้ันโปรดทราบไวเสมอวา สติเปนของสําคัญ ทุก ๆ ครั้งและทุก ๆ ขั้น
ของจิตขึ้นอยูกับสติ อยาใหขาดไปในขณะอบรม จิตจะขาดธรรมเคร่ืองบํารุง การภาวนา
จะกําหนดลมหายใจเขาออกท่ีเรียกวา    อานาปานสติ เปนตนก็ตาม จงทําความพยายาม
ใหสติอยูกับลมจริง ๆ ทั้งลมเขาและลมออก ตลอดความหยาบ ความละเอียดของลมทุก
ระยะไป จนปรากฏผลคือความสงบสุขขึ้นมา วิธีน้ีเรียกวา “สมาธิอบรมปญญา” ท่ีกลาว
ไวในหนังสือซ่ึงเคยพิมพมาหลายคร้ังแลว 

กอนอ่ืนอยากจะเรียนใหบรรดาทานผูใครตอธรรมทราบ เพื่อความสงบสุขอยาง
จริงใจ พอเปนสักขีพยานแหงการบําเพ็ญ จิตไดรับความสงบมีลักษณะอยางนี้คือ มี
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อารมณอันเดียว เฉพาะความรูเดนดวงอยูในขณะน้ัน ปลอยวางจากอารมณ แมบท
บริกรรมภาวนาจําตองละ ไมเกี่ยวของกับอารมณใด ๆ ทั้งสิ้น ดํารงตนอยูดวยความสงบ
สุข ไมคิดปรุงอารมณเครื่องกอกวน การพักสงบจิตในลักษณะเชนนี้จะนานหรือไมนั้น 
ยอมเปนไปตามฐานะของจิต ซึ่งควรจะทรงตัวอยูได บางเวลาก็พักอยูไดนาน บางเวลาก็
ไมนานแลวถอนขึ้นมา จากนั้นก็ทําหนาที่ตอไปอีก ตามแตจะเห็นควรของผูบําเพ็ญ เม่ือ
ทราบผลเบ้ืองตนแลว ตอไปก็พอมีทางทราบอุบายวิธีตาง ๆ เพื่อใหจิตมีความสงบยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปและพักอยูไดนาน 

ตอไปนี้เปน “ปญญาอบรมสมาธ”ิ ปญญาอบรมสมาธิน้ันเปนธรรมท่ีควรนํามา
ใชในเวลาท่ีจิตมีความฟุงซานรําคาญจนเกินควร เชน จิตประสบเหตุการณตาง ๆ จนเกิด
ความเสียอกเสียใจอยางรุนแรง หรือเกิดความเพลิดเพลินจนเกินตัว ปญญาทําการ
พิจารณาหักหามกีดกันจิตท่ีกําลังฟุงซานกับอารมณในเวลาน้ัน ใหจิตรูสึกตัวดวยเหตุผล
โดยวิธีตาง ๆ จนจิตยอมรับหลักเหตุผลและยอมจํานนตอปญญาผูพรํ่าสอนแลวกลับตัว 
แลวยอนเขาสูความสงบไดเชนเดียวกับสมาธิอบรมปญญา ยกตัวอยางเชน เราน่ังภาวนา
มานาน ๆ เกิดทุกขเวทนาอยางหนักขึ้นมา มีการเจ็บปวดตามแขงขาและอวัยวะสวนตาง 
ๆ แทบทนไมไหว ประหน่ึงรางกายจะแตกไปในเวลาน้ันใหได เพราะทุกขเวทนาครอบงํา
มาก 

ตามธรรมดาของใจที่มีกิเลส และถือขันธหาเปนตัวตนอยูแลว ขณะที่ทุกขเวทนา
ครอบงํารางกายมาก ๆ ใจจําตองเปนทุกขไปดวย แสดงอาการระสํ่าระสาย กระวน
กระวาย อยากจะออกจากการนั่งสมาธิมาอยูตามลําพังบาง ต้ังความปรารถนาอยากให
ทุกขดับไปบาง ซึ่งความคิดทั้งนี้เปนการสงเสริมสมุทัย เพื่อผลิตทุกขเพิ่มขึ้นที่ใจโดยไมรู
สึกตัว แตผูตองการฝกทรมานใจตามหลักธรรม เพื่อยังผลประจักษขึ้นกับใจโดยทาง
ปญญา จําตองพิจารณาทุกขเวทนาที่เกี่ยวกับกาย และอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกายและ
เวทนา ซึ่งเปนเหตุใหเสริมทุกขขึ้นมาอยางมากมาย 

โดยแยกเวทนากับกายออกพิจารณาดวยปญญา ตามหลักเหตุผลวา กาย เวทนา 
และจิตเปนอยางเดียวกันหรือไม ขณะทําการพิจารณาตองทําความรูสึกอยูกับกายและ
เวทนา ไมยอมใหจิตเล็ดลอดสงไปที่อื่น ทําการแยกกายและเวทนาออกดูใหเห็นชัดดวย
ปญญาวาทั้งกาย ทั้งเวทนา เปนสวนหน่ึงจากจิต แมกายกับเวทนาก็เปนสวนหน่ึงจากกัน 
มิไดเปนอันเดียวกันตามความสําคัญของจิต จนสามารถแยกกาย เวทนา และจิตออกจาก
กันได โดยทางปญญา ตางก็เปนความจริงอยูตามสภาพของตน จิตก็หยั่งลงสูความสงบ
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ดํารงตนอยูเปนเอกเทศหนึ่งจากขันธ ตั้งมั่นเปนองคสมาธิอยางเต็มที่ในเวลานั้น กายกับ
ทุกขเวทนาไมปรากฏในความรูสึกวามี ปรากฏเห็นจิตเปนของท่ีแปลกและอัศจรรยอยาง
ยิ่งในขณะนั้น ซ่ึงควรจะยึดเอาเปนสักขีพยานในการบําเพ็ญดวยวิธีน้ีตอไปวิธีหน่ึง 

การฝกทรมานจิตใหสงบเปนสมาธิลงได ดวยท้ังจิตกําลังฟุงซานและระสํ่าระสาย
ดวยอุบายที่กลาวมา เรียกวา “ปญญาอบรมสมาธ”ิ เพราะทําการหักหามจิตลงไดดวย
ความฉลาดรอบคอบของปญญา ผูปฏิบัติโปรดนําไปใชฝกจิตดวงพยศตามกาลอันควร 
จะไดรับประโยชนเทากันกับวิธีปลอบโยน   ท่ีเรียกวา  “สมาธิอบรมปญญา”     อนึ่ง  
การอบรมจิตใหหายพยศดวยอุบายวิธีตาง ๆ น้ี เทียบกันไดกับการอบรมสั่งสอนเด็ก 
ตองมีหนักบางเบาบางเปนคูเคียงกันไป เพราะนิสัยของเด็กบางรายและจิตของเด็ก ซึ่งจะ
ลําพองข้ึนเปนบางกาล ยอมมีประจํานิสัยเด็ก ทั้งเปนการสอใหผูปกครองรูทั้งความไมดี
ของเด็ก และรูท้ังอุบายวิธีจะนํามาส่ังสอนเด็กใหกลับตัวเปนคนดี ดังนั้น ผูปกครองทั้ง
ทางบานและทางโรงเรียน จําตองคอยสอดสองเพื่อรูความประพฤติของเด็กเสมอ เพื่อจะ
ดําเนินการสอนใหถูกตองตามจุดบกพรองของเด็ก และไดรับประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ฝายเด็กก็กลับตัวเปนคนดี ผูปกครองก็มีความเย็นใจ เพราะอุบายวิธีสั่งสอนเด็กโดยถูก
ตองและไดผลดี 

ปญญาอบรมสมาธินี้ ผูบําเพ็ญมักจะเห็นผลประจักษใจในเวลาไมนานนัก เพราะ
ความกลาหาญตอความเพียร เพ่ือการพิจารณาทุกขเวทนา ไมยอมถอยหลังในขณะที่มี
ทุกขเวทนากลาครอบงํา แตถามีความทอแทและระอาตอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็
อาจจะไมปรากฏผล มิหนําทุกขที่เกิดขึ้นยังจะกลายเปนขาศึกตอผูนั้นอีกดวย เพราะไม
อาจจะหาทางออกไดดวยอุบายของปญญาอันแหลมคมพอ ๆ กัน 

จะอยางไรก็ตาม การพยายามพรํ่าสอนใจโดยอุบายตาง ๆ น้ัน ยอมเปนผลดี
เสมอ แมจะไมไดผลอยางสมใจเสียทีเดียว แตก็พอมีทางทําใหใจคลอยไปตามธรรมวัน
ละเล็กละนอย จนกลายเปนจิตท่ีมีเหตุผลประจําตัวข้ึนเปนลําดับ และกลายเปนผูมีธรรม
ในใจ ทั้งปกครองงายในกาลตอไป เพราะตามธรรมดาของใจไมมีธรรมตามรักษายอมมี
ความคะนองประจําตัว นอกจากจะไมสังเกตเทานั้น จึงไมทราบวาจิตของตนเปนอยางไร 
คําวาจิต ไดแกธรรมชาติที่รู ๆ และรับผิดชอบอยูในตัวของคนและสัตวทุกประเภท ทั้ง
เปนส่ิงสําคัญมากภายในรางกาย จึงควรรัก สงวน และอบรมใหดี แตใจจะดีไดตองมี
ธรรมท่ีเหนือกวา คือ สติและปญญา 
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สติปญญาในหลักธรรมของพระพุทธเจา ทานสอนใหนําไปใชในกิจที่ชอบ จะไป 
จะอยู จะทํา จะพูด จะคิดอะไร ควรนําสติปญญาเขามาวินิจฉัยไตรตรองดูใหรอบคอบ
กอนจะลงมือ จึงจะไมคอยมีความผิดพลาดและเสียหายเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังทําให
เปล่ียนความรูความเห็นและความประพฤติจากส่ิงท่ีเห็นวาไมควร กลายเปนคนที่เชื่อตัว
เองได พอแมพี่นองเชื่อถือและไววางใจได ผูมาคบคาสมาคมดวยก็ใหความรมเย็น และ
เชื่อถือแกเขาไดเทาที่ควร 

ดังนั้น ผูนับถือพระพุทธศาสนาอันเปนธรรมทั้งแทง ซึ่งเต็มไปดวยความไววางใจ
และใหความสมํ่าเสมอแกผูบําเพ็ญ จึงควรไตรตรองตามหลักธรรมที่สอนไว ท้ังน้ีลวนช้ี
ชองทางเพื่อความปลดเปลื้องทุกขและความยุงเหยิงนานาชนิดแกมวลสัตว ซึ่งจะนําไป
ปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งมัวหมองของตนทั้งนั้น เพราะพระทัยที่สถิตอยูแหงธรรมและแสดง
ออกเปนพระทัยบริสุทธิ์ที่สุด ไมมีสวนสมมุติแมปรมาณูสวนละเอียดยิ่งเขาเคลือบแฝงอยู 
ซึ่งพอจะใหแสดงธรรมอันจอมปลอมออกมาใหมวลสัตวผูปฏิบัติตามผิดทางเลย นักบวช
หรือฆราวาสยอมมีสิทธิในการปฏิบัติธรรมเสมอกัน แมผลอันพึงไดรับของแตละรายก็ไม
ลําเอียง โดยรักเพศนั้นชังเพศนี้ แตถือเหตุ คือ การบําเพ็ญ เปนเครื่องตักตวงผลดวย
ความเปนธรรม ไมนําสิ่งอื่นมาวัดผลของการกระทํา สมกับพระพุทธศาสนานิยมกรรม
เปนหลักใหญ 

ฉะน้ันผูเช่ือกรรมตามหลักศาสนาท่ีสอนไว จึงควรเลือกเฟนทํากรรมที่ตนจะทํา 
ไมควรทําไปแบบสุมเดา และทําตามความอยากพาใหทํา โดยไมคํานึงวาผิดหรือถูกจะ
เสียใจในภายหลัง ผลคือความทุกขรอนท่ีเกิดจากการทําแบบสุมเดาหรือแบบตัดสินเอา
เองโดยไมมีครูสอน คือหลักธรรมนี้ แมผูรับเคราะหกรรมก็ไมพึงปรารถนา แตจําตอง
ยอมรับเพราะฝนกฎของกรรมไปไมได ดวยเหตุน้ีผูอยูในวงแหงกรรม จึงควรเตรียมตัว
ไวแตบัดนี้เปนตนไป อยารอไปเตรียมวันหนา เดือนหนา ปหนา และชาติหนา เดี๋ยวจะไป
เจอเอากรรมที่พระเทวทัตสาปแชงไว โดยไมรูตัวเปนผูทําเองเขาอีก ก็ยิ่งจะแย เพราะไม
มีทางหลบหลีกและแกไขเพ่ือเอาตัวรอดไดในเวลาเชนน้ัน 

อนึ่ง อุบายวิธีสอนตนเพื่อใหจิตยอมรับหลักการ และนํามาใชเปนคุณสมบัติ
ประจําตัวตอไป เราควรเทียบความรูสึกระหวางเราผูมีกิเลสกับพระพุทธเจาผูส้ินกิเลส
แลว วาใครจะมีความรูแนนอนและแมนยําตางกันอยางไรบาง ทั้งทางโลกและทางธรรม 
ทั้งการทํา การพูด การคิด ทั้งความโง ความฉลาด ทั้งความด ีความช่ัว ทั้งความสุข ความ
ทุกข ท้ังหนาท่ีการงาน เขาใจวาพระพุทธเจาจะเปนคติแกเราอยางสด ๆ รอน ๆ พอจะมี
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ทางผอนคลายตัวเองจากความตึงเครียดในส่ิงท้ังหลาย ไมใหผูกมัดเราเกินไปจนเลย
ขอบเขตแหงการดัดแปลงแกไข 

เพราะตามปกติเราก็มีความรูความฉลาดอยูแลว เพราะการศึกษาเจริญ สถานที่ที่
ใหการศึกษาก็มีอยูทุกหนทุกแหง ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทั้งในและนอกประเทศ เด็ก
และผูใหญนับวาไดรับการศึกษาโดยความสะดวก และมีความรูความฉลาดทัดเทียมกัน
ไป แตสิ่งที่ควรจะใหเปนคูเคียงกันไปคือดานธรรมะ ทั้งเด็กและผูใหญจึงไมควรมองขาม
ไป  ถามองขามธรรมก็เทากับมองขามตน เพราะตนกับธรรมแยกกันไมออก สําหรับผู
ตองการความเจริญรุงเรืองแกตนและประเทศชาติบานเมือง เพราะธรรมคือโลกบาล 
เครื่องคุมครองโลก คุมครองเราใหไดรับสันติสุขท้ังภายในและภายนอก 

ถาจะมองเห็นเพียงความรูความฉลาดท่ีเลาเรียนมา วาเปนของมีสาระพอแลวไซร 
คนเราผูไดรับการศึกษาสูง ๆ มาแลว ก็ควรจะเปนตัวอยางอันดีของประเทศชาติบาน
เมืองได ไมควรจะมีความประพฤติในทางเสียหายแทรกเขามาในคนประเภทน้ัน แตก็
หลีกไปไมพน จําตองหลวมตัวไปในความประพฤติผิด โดยไมเลือกวัยและชาติช้ันวรรณะ 
ท้ังน้ีเพราะมีแตความรูท่ีเรียนมาจากหลักวิชาลวน ๆ ไมมีธรรมอันเปนหลักวิชาพิเศษ
แฝงอยูในใจบาง จึงขาดการใครครวญและยับย้ังช่ังตวง เห็นความอยากทํากลายเปนของ
ดีไปหมด  

หลักวิชาธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งมวลเปนหลักวิชาที่สม่ําเสมอ ผูยึดหลักวิชา
ทางพุทธศาสนามาใช จึงกลายเปนคนสม่ําเสมอและงามตาเย็นใจทั้งตนและผูเกี่ยวของ 
เพราะหลักธรรมก็คือหลักความประพฤติอันดีงามอยางลึกซึ้งของคนทุกชั้น ทุกวัย น่ัน
เอง โดยไมเลือกชาต ิ ชั้น วรรณะ และสามารถเหน่ียวร้ังจิตใจคนใหเปนคนดีได การคิด 
การพูดและการทําทุกอยางของคนที่มีธรรมในใจ ยอมเปนไปดวยความสม่ําเสมอไมผาด
โผนโลดเตน มีความน่ิมนวลประจํามรรยาทและความประพฤติ ไมเปนท่ีแสลงหู แสลงตา 
และแสลงใจของคนอื่น 

ยิ่งสมัยทุกวันนี้ เปนสมัยที่เกี่ยวของกับสังคมมาก ไมวาบานนอก ในเมือง เมือง
ใหญหรือเมืองเล็ก การอาชีพมีความเกี่ยวของกับสังคมโดยมาก ผูเกี่ยวกับสังคมไมวา
หญิงหรือชาย ถาไมมีธรรมเครื่องคุมกันภายในตัวแลว อาจมีความเสียหายไดอยางงาย
ดาย เฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในวัยรุนทั้งหญิงทั้งชาย รูสึกวาลอแหลมตอความเสียหายอยู
มาก เพราะคนในวัยนี้ไมคอยจะมีโอกาสคิดอานไตรตรองดูความประพฤติชั่วของตัว 
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นอกจากจะคิดไปในทางเพลิดเพลินสนุกสนานตามหมูเพื่อน อันเปนทางมาแหงความ
หายนะมากกวาจะคิดมาทางแงความประพฤติ 

เรื่องทั้งนี้เคยไดยินจากผูปกครองเด็กทั้งทางบานและทางโรงเรียนเสมอ โดย
แสดงความหนักใจและเปนหวงเด็กมาก วาเด็กทุกวันนี้ทั้งหญิงทั้งชาย รูสึกวานาหนักใจ
มาก ทั้งทางดานการศึกษาและความประพฤติ  ปรากฏวาจะหนักไปในทางอบายมุข มาก
กวาที่จะไปศึกษาหาความรูและความประพฤติในทางที่ด ี ใครมีลูกหญิงลูกชายมาก ๆ ก็
ย่ิงเปนเหมือนภูเขาหินทับหัวใจ ไมมีเวลาอยูและหลับนอนใหสนิทลงได ไมวากลางคืน 
กลางวัน มันเต็มไปดวยสิ่งแวดลอมที่จะทําใหเด็กมีความเสียหายไปไดทุกเวลา และเด็ก
ทุกวันน้ี รูสึกแปลกกวากวาเด็กสมัยกอน ๆ มากทีเดียว ท่ีกําลังดําเนินเขาถึงจุดท่ีเลวราย
ก็คือ ชอบประพฤติตัวในลักษณะชิงสุกกอนหาม โตกวาวัย เปนหนุมสาวกอนเปนเด็ก รู
มากกวาผูปกครอง ชอบฉลาดในส่ิงท่ีไมควรฉลาด แตชอบโงในส่ิงท่ีจะควรใหฉลาด 

ท่ีสําคัญและนากลัวมาก ก็คือ ชอบแอบฉลาดในเวลาลับหูลับตาผูปกครอง นี่ซิมัน
สําคัญ และเปนจุดท่ีจะทําความเหลวแหลกแกสกุลดวย เวลาไปโรงเรียนแกไมเรียนแต
หนังสือ และทําหนาท่ีท่ีครูส่ังใหทํา แตแกแอบไปเรียนและแอบไปทําอะไรอยางลึกลับนั้น 
ซ่ึงเปนท่ีนาเจ็บใจมากกวาเร่ืองอ่ืน ๆ จะแกไขอยางไรกันดี ชวยคิดใหทีเถอะ นับวาเปน
การเมตตาสงสารเด็กตาดํา ๆ ซ่ึงกําลังจะเปนผูใหญในวันหนา และเปนคนของชาติดวย 
รูสึกวาภาระท่ีเก่ียวกับเด็กสมัยน้ีหนักมาก 

และยังรูสึกวิตกเปนหวงเด็ก ๆ ตางจังหวัดที่พอแมผูปกครองสงเขามาเรียน
หนังสือในเมืองใหญ ๆ อีกดวย กลัววาแกจะไมเรียนเพียงวิชาท่ีครูสอน แตกลัวแกจะไป
เท่ียวแอบเรียนและแอบทําวิชาไฟเผาโลก ดังที่เห็น ๆ มาเขาอีก คิดแลวกินไมได นอน
ไมหลับ นับวาเปนเร่ืองกวนสมองจริง ๆ ใครจะมีอุบายอยางไร กรุณาชวยกันสงเคราะห
ดวย ไมเชนนั้นจะจมไปทั้งเขาทั้งเราผูปกครอง เพราะความเห็นของเขากับของเรามันไกล
กันราวฟากับดิน เขาเห็นเปนความสนุกสนามร่ืนเริง แตเรามันคิดเห็นความเสียหาย อัน
จะมีแกตัวเขาเองและแกวงศสกุล ตลอดประเทศชาติบานเมือง ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก 

ทางพระก็ไมทราบวาจะตอบอยางไร เพราะตางคนตางชอบและตางคนก็ตางวัย
กัน ไมใชอยูในวัยเดียวกัน พอจะใหชอบอยางเดียวกัน เปนเพียงสนทนากันไปและถาม
ยอกยอนกันไปบาง เพราะถาจะเขากับผูใหญก็เกรงเด็กจะเสียใจ ถาจะเขากับเด็ก ผูใหญ
ซึ่งกําลังนั่งฟงคําตอบอยูก็จะยิ่งเสียใจมาก ผูตอบก็เปนคนมีกิเลสเชนเดียวกับเด็ก ๆ 
และผูถาม จึงตอบแบบแบงสูแบงรับเพ่ือทางเด็กบาง เพราะเราก็เคยเปนเด็กและเติบโต
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มาจากเด็ก จะลบหลูดูหมิ่นเด็กก็ไมงาม และแบงเพ่ือผูใหญบาง เพราะเปนผูเล้ียงดูและ
ปกครองเด็กดวยความรักและเมตตา ปรารถนาอยากจะใหเด็กเปนคนดี มีราศีแกวงศ
สกุลและประเทศชาติบานเมือง ท้ังเปนผูรับผิดชอบและรับเคราะหกรรมกับเด็กดวย 

ครูทางโรงเรียนก็เปนผูมีสวนรับผิดชอบ และรับเคราะหกรรมกับเด็กเหมือนกัน 
แมจะไมเปนผูใหกําเนิดเด็ก แตก็เปนผูใหกําเนิดทางความรูวิชา ตลอดมรรยาทความ
ประพฤติ และถือวาเปนเด็กของครูเสมอ เด็กในบานของตน ถาเด็กดีก็พลอยมีเกียรติ ถา
เด็กชั่วครูก็พลอยเสียไปดวย เรื่องมันเกี่ยวโยงกันทั้งผูปกครองทางบานและผูปกครอง
ทางโรงเรียน ซ่ึงมีสวนไดเสียเก่ียวกับเด็กเทียบเทากัน จึงแสดงความหนักใจและเปนหวง
เด็กเทา ๆ กัน 

ทางเด็กเมื่อถูกตําหนิก็ออกตัวไปทางหนึ่ง แตก็มีเหตุมีผลพอฟงไดไมแพผูใหญ
ไปเสียทีเดียว ผูตําหนิก็เกิดงงงันอั้นตูไปดวย โดยไมคาดวาเด็กจะมีเหตุมีผลที่นาฟงเชน
น้ัน โดยใหเหตุผลในเวลาถูกตําหนิ วาความเปนท้ังน้ีจะไปตําหนิเฉพาะเด็กฝายเดียวก็
เปนความไมชอบธรรมเหมือนกัน เพราะหลักวิชาท่ีออกจากโรงเรียนใหญและครูใหญ 
มันออกจากผูปกครองทั้งทางบานและทางโรงเรียนทั้งนั้น เด็กไมไดไปศึกษามาจากไหน 
แมแตเมืองนอกเมืองนา เด็กบางคนยังไมเคยไป ไมเคยเห็นเลย นับแตวันเกิดมาก็เกิด
จากพอกับแม ความรูวิชาก็เรียนจากพอกับแม มรรยาทความประพฤต ิ คําพูดจาพาทีดี
หรือชั่วก็ออกมาจากพอกับแม 

พอโตขึ้นบางมองดูดินฟาอากาศยังไมทั่วถึง พอแมก็สงเขาโรงเรียน เวลาไปโรง
เรียนก็เรียนวิชาและความประพฤติมรรยาทจากครูและเพ่ือนนักเรียนดวยกัน แมเพื่อน
นักเรียนดวยกันก็ลวนมีพอแมเปนแดนเกิด และใหกําเนิดความรูวิชามาเชนเดียวกัน เด็ก
ทุกคนตองรับถายทอดมาจากพอแมและครูซึ่งเปนผูปกครองเด็กเหมือนกัน จะเปนความ
รูและความประพฤติที่จริงหรือปลอม ขึ้นอยูกับแบบพิมพมาดั้งเดิม เด็ก ๆ เปนเพียงผู
นํามาใชเทาน้ัน ไมไดอวดรูอวดฉลาด ไปแสวงหาความรูวิชาและความประพฤติดีชั่วมา
จากที่ไหน พอจะมาตําหนิวาเด็กไมดีทาเดียว ความรูและมรรยาท ความประพฤติตลอด
คําพูดทุกคําที่เด็กตางคนตางนํามาใชอยูเวลานี ้ลวนแตไดมาจากพอแมทั้งนั้น เด็ก ๆ ไม
มีความรูความสามารถจะไปหาความรูและความประพฤติมาจากท่ีไหนได แมแตรางกาย
ของเด็กที่เติบโตมาขนาดที่เห็น ๆ กันอยูนี้เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของพอแม พอแมพา
กินอะไร พานุงหมอะไร พาไป พาอยูอยางไร พาประพฤติอยางไร เด็ก ๆ ก็จําตองเปน
ไปตามพอแม เพราะไมมีความสามารถในตัวเอง 



 

แวนดวงใจ ๔๒ 

๔๒ 

เมื่อถูกถามถึงการชอบเที่ยวตามโรงหนัง โรงละคร และบารเปนตน เด็กก็ตอบวา
โรงหนัง โรงอะไรเหลาน้ี ก็เปนเรื่องของผูใหญจัดทําขึ้น และผูใหญพาเด็ก ๆ ไปดู เด็ก
จะมีเงินและความฉลาดสามารถมาจากไหน พอจะจัดสรางโรงหนัง โรงละคร โรงระบํา 
ตาง ๆ เหลาน้ันข้ึนมาได แมแตเงินคาตั๋วเขาดูก็เปนเงินของคุณพอคุณแมใหทั้งนั้น 
เพราะตนเองหาเงินไมเปน เมื่อถูกถามถึงเรื่องคุณพอคุณแมก็พาไปดูหนังและดูอะไรตอ
มิอะไรดวยหรือ เด็กก็ตอบวา คุณพอคุณแมและครูเปนตัวการทีเดียว พาไปแทบทุกวัน
ตอนเปนเด็กเล็ก ๆ ถาไปพักประจําที่โรงเรียนหรือหอพัก ก็อาศัยเพื่อนนักเรียนพาไป
บาง บางทีมีโอกาสคุณครูก็พาไปบาง เมื่อถูกถามถึงการจับจายเงิน เด็กก็ใหเหตุผลวา 
คุณพอคุณแมยิ่งจายเงินเปนไฟไปเลย บางครั้งคุณพอกับคุณแมเกิดทะเลาะกันเพราะ
การจายเงินมาก โดยไมทราบเหตุผลตนปลาย การทะเลาะกันเนื่องจากทั้งสองฝายไมเขา
ใจกัน โดยฝายหน่ึงหาวาอีกฝายหน่ึงแอบเอาเงินไปบํารุงบําเรออะไรไมทราบ เรื่องจึงยุง
กันอยูเรื่อย  ๆ 

เม่ือทราบตนสายปลายเหตุจากท้ังสองฝาย ซึ่งตางก็มีเหตุผลเทา ๆ กัน จึงไม
ทราบวาจะตําหนิและชมใคร เพราะฝายผูปกครองเด็กก็มีสวนผิด อันเปนตนเหตุไมดีให
เด็ก ๆ มีสวนผิดไปตามไดดังที่เด็ก ๆ อางเหตุผล เรื่องจึงควรลงเอยกันที่ตนเหตุเปน
กรณีที่ควรแกกอนอื่น ถาตนเหตุยังไมดีพอที่ผูรับถายทอดจะยึดไปใชเปนประโยชนได 
การตําหนิก็ไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น จะเปนทํานองปลอยใหเรือนของตัวรั่ว แตมัวไปตําหนิ
เรือนของคนอื่น ไมเขาหลักของบุคคลผูจะเปนผูนําที่ดีของโลก 

ดังนั้นเรื่องจึงสําคัญอยูที่ผูปกครอง จะพยายามปรับปรุงตัวใหเปนแบบพิมพที่ดี
ของเด็ก ๆ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่เด็กนําไปใชลวนแตไดรับถายทอดไปจากผูใหญทั้งนั้น 
ดังที่เด็กนําออกแสดงโดยมากเปนสิ่งที่ผูใหญริเริ่มทําเพื่อหาความสุขเฉพาะตัว แตขาด
ความคํานึงวาเด็ก ๆ อาจจะเดินรอยตามผูใหญหรือไม ซ่ึงจะทําใหเด็กเสียในอนาคต ถา
ผูใหญมีความสนใจทุกกรณีท่ีตนจะพึงทําในฐานะเปนผูใหญวาควรหรือไมควรแลว เด็ก
จะไดรับสิ่งที่ดีและเปนประโยชนจากผูใหญไปใช กลายเปนคนดีในปจจุบันและอนาคต
จํานวนไมนอยเลย 

ดังนั้น ผูปกครองเด็กทั้งหลายทั้งทางบานและทางโรงเรียน ตางไมควรมองขาม
ตนและควรสังเกตดูความประพฤติของตัวอยูเสมอ อยางไรตองเปนแบบพิมพที่ดีของ
เด็ก และประเทศชาติบานเมืองไดอยางนาชื่นชม เมื่อผูใหญตั้งเข็มทิศทางเดินที่ดีไวโดย
ความประพฤติตัวดีใหเด็ก ๆ ดําเนินตามแลว เด็ก ๆ ยอมจะไมประพฤติเขวไปนอกลู



 

แวนดวงใจ ๔๓ 

๔๓ 

นอกทาง ซึ่งจะกลายเปนโรคระบาดและเรื้อรังชนิดรักษาไมหายอีกตอไป คงจะมีทางดีขึ้น
เปนลําดับ และเด็กทุกคนและทุกวัยตองอาศัยพอแมเปนแดนเกิด ท้ังรูปกายและความรู
วิชา เด็กไมมีทางศึกษาหาความรูวิชาโดยลําพังตนเองในข้ันเร่ิมแรก นอกจากจะอาศัยผู
ใหญเปนผูใหการศึกษาในวิชาทุกแขนง ทั้งวิชาในหลักธรรมชาติที่ไมมีโรงเรียนสอน แต
เปนการศึกษากับผูเกี่ยวของไปในตัว ทั้งวิชาที่มีโรงเรียนและมีครูสอน 

แมเพื่อน ๆ ของเด็กตางคนก็ออกมาจากผูใหญดวยกัน เด็กท่ีนํามรรยาทความ
ประพฤติดีหรือชั่วมาสังคมกัน จนไดรับถายทอดจากกันไปนั้น ก็ตองออกมาจากผูใหญ
ของเด็กแตละคน เมื่อเด็กมาสมาคมกันก็นําสิ่งที่ไดรับถายทอดมาแลว มาคละเคลากัน 
จึงกลายเปนเด็กดีบาง เด็กช่ัวบาง เมื่อเด็กดีกับเด็กชั่วเขาปะทะกัน จึงยากที่จะแยกออก
ได นอกจากจะพยายามหาทางออกตามภาษิตวา อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ 
เสวนา อยาทําความสนิทติดใจและนอนจมอยูกับคนชั่ว จงพยายามเขาใกลชิดสนิทสนม
กับคนดีเทาน้ัน 

คนอื่นชั่วเรายังพอมีทางหลีกเลี่ยงได โดยไมทําใหเสียมรรยาทอันดีงาม แตสําคัญ
ท่ีเราเปนคนช่ัวเสียเอง น้ีรูสึกวาหาทางหลีกเล่ียงยาก จะหลบหลีกไปทางไหนก็จะโดนแต
เรา จะกาวหนาถอยกลับ หลีกซายหลีกขวา ก็จะโดนแตเราทั้งนั้น ฉะนั้นความชั่วกลับมา
เปนตัวเราผูทําเสียเอง จึงควรสะดุดใจและรีบแกไข อยามัวไปหนักใจกับคนอื่นใหมากไป 
โดยมิไดสนใจกับตัวเอง ไมเขาหลักของบุคคลที่เห็นโทษและเห็นคุณดวยความมีเหตุมี
ผล หลักการที่จะนํามาดัดแปลงแกไขตัวเองคือ หลักกรรม แปลวาการกระทําเปนกลาง 
ๆ แยกออกเปนสาม คือกุศลกรรม คือการทําดีหน่ึง อกุศลกรรม คือการทําช่ัวหน่ึง อัพ
ยากตกรรม คือการกระทําไมด ีไมชั่ว เปนกลาง ๆ หน่ึง 

พระพุทธศาสนานิยมกรรมเปนหลักใหญ การทําดีใหผลเปนสุข การทําช่ัวใหผล
เปนทุกข การทํากลาง ๆ ไมเปนผลไปทางสุขและทุกข กรรมชั่วที่ทําแลวแตยังไมแสดง
ผล ยอมเปนเชนวัตถุระเบิดเครื่องทําลายที่ถูกเก็บไว แตเม่ือถึงเวลากรรมช่ัวใหผล ยอม
กอความเดือดรอนและวินาศกรรมใหแกผูทํามากนอยตามขนาดกรรม เชนเดียวกับวัตถุ
ระเบิดเครื่องทําลายออกแสดงฤทธิ์ตามขนาดของมันฉะนั้น แมกรรมดีที่ยังไมใหผลและ
เวลาใหผลก็มีลักษณะเชนเดียวกัน แตตางกันก็ตรงที่แสดงผลเปนสุขมากนอยตามขนาด
ของกรรมดีที่ทําไวเทานั้น ฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสองประเภทนี้ จึงไมควรประมาท
ฝายใดฝายหนึ่งวาจะไมใหผล แตควรจะทําความสนใจละความช่ัวและบําเพ็ญความดี สม
กับเจตนาที่ตองการความสุขเปนสมบัติของตนทุกคน 



 

แวนดวงใจ ๔๔ 

๔๔ 

กรรมช่ัวเปนเหมือนวัตถุเคร่ืองทําลาย มีหลายขนาดตามแตผูทํากรรมจะผลิตขึ้น
มาใชเอง ผลของกรรมก็มีหลายขนาดไปตามเหตุที่ผลิตไว รวมกรรมประเภทน้ีแลว เรียก
วา เคร่ืองทําลายตัวเอง ใครเจอขนาดไหนเขา จําตองรองทุกขเหมือนกันหมด ไมวาสัตว
บุคคลและชาติช้ันวรรณะใด ทุกคนที่เชื่อตอสิ่งที่มนุษยทําขึ้นทางดานวัตถุ ท้ังดานทําลาย
และดานสงเสริมวาเปนของมีประสิทธิภาพ สามารถทําลายและสงเสริมไดจริง จึงควรสน
ใจตอหลักกรรมด ี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทําเองเหมือนกัน วาจะมีผลดีผลช่ัวเชน
เดียวกับดานวัตถุ เพราะท้ังดานวัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางไหลออกเปนตัวผล
เหมือนกัน เนื่องจากเหตุดีเหตุชั่วเปนกุญแจเปดทางเพื่อผลอยูตลอดเวลา 

ผูกลัวภัยจากความทุกขและหวังความสุขความเจริญแกตน ทั้งโลกนี้และโลกหนา
จึงควรเห็นกรรมท้ังฝายดีฝายช่ัววาเปนส่ิงจะใหผล แมแตอาหารหวานคาวและท่ีอยูอาศัย
ซึ่งถือวาเปนของจําเปนทั่วโลกยังตองอาศัยกรรม คือการปรุงแตงและการปลูกสรางที่
เรียกวากรรม ตามหลักของศาสนา ความสุขท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยส่ิงเหลาน้ัน ยอมเปนผล
ใหโลกไดครองตัวตลอดมา ฉะน้ันคําวากรรมดีกรรมช่ัวจึงมีความสําคัญไปคนละทาง ซึ่ง
ผูทํากรรมจะควรเลือกเฟนกอนจะมีผลตามสนอง 

มนุษยเราเปนผูมีใจฉลาดแยบคายกวาสัตว แมจะอาศัยอยูในโลกเดียวกันก็เปน
ประหน่ึงอยูคนละโลก จึงควรทําตัวใหแปลกจากสัตว โดยความประพฤติ ความรู ความ
เห็นที่แสดงออกมาจากใจอันฉลาด จะเปนความรมเย็นแกเพื่อนมนุษยตลอดสัตวซึ่งเปน
ผูโง หวังพึ่งผูเปนธรรมซึ่งมีการหักหามใจตัวเองดวยเหตุผล คือหลักธรรม อันเปนธรรม
ชาติใหความแนนอนและไววางใจได ไมปลอยไปตามอําเภอใจที่มีความอยากเปนเครื่อง
ผลักดันใหไหลลงทางต่ํา เพราะตามธรรมดาของใจยอมมีความอยากเปนเจาเรือน ทั้ง
เด็กและผูใหญ ทั้งคนโงคนฉลาด และคนมีฐานะสูงและต่ํา ยอมมีความอยากฝงอยูในใจ
ดวยกันทั้งนั้น แตสําคัญที่การฝกอบรมใจใหอยูในหลักธรรมอันเปนความพอดี ทุกคนจะ
กลายเปนบุคคลที่พอดีไปตามธรรม และไมกอความเดือดรอนใสตนเองและสวนรวม 

สิ่งใดที่ไตรตรองดูแลวเห็นวาดีและเปนประโยชนก็ทําลงไป แตส่ิงท่ีเห็นวาเปน
โทษ แมใจอยากทําก็ไมยอมลุอํานาจใหทํา จะเปนความเคยตัวและหักหามไมอยูในคราว
ตอไป รีบหักหามเสียแตตนมือ จะสมชื่อวาเปนผูรักตนและผูมีสวนเกี่ยวของ แมเด็กผูจํา
ตองอาศัยผูใหญทุกกรณี ก็จะตองเดินตามรอยและกลายเปนเด็กดีในวันตอไป เพราะ
รองรอยทางชั่ว พอแมผูปกครองมิไดทําแบบพิมพเอาไว พอจะใหเด็กหยิบฉวยมาเลียน
แบบและกลายเปนคนเสียหายไปตาม 



 

แวนดวงใจ ๔๕ 

๔๕ 

ธรรมคือความสม่ําเสมอไมเอนเอียง ผูสนใจและเล่ือมใส ยอมนําไปปฏิบัติไดตาม
เพศและวัยของตน เฉพาะครัวเรือนหน่ึง ๆ ถาขาดธรรมเปนเครื่องปกครองแลว แมจะมี
ความฉลาดและมีสมบัติมาก ก็ไมสามารถจะใหความรมเย็นแกตนและครอบครัวได 
เพราะความรมเย็นมิใชอยูท่ีสมบัติและความฉลาดท่ีไดเรียนมาเพียงเทาน้ัน แตอยูที่ใจซึ่ง
มีธรรมอันนับวามีความพอดีประจําใจ กลายเปนความพอดีประจําครอบครัว เพราะทุก
สิ่งที่มีความพอดีประจําอยูแลว ยอมเพียงพอกับความตองการ ไมกําเริบ เชนแกงที่แม
ครัวปรุงพอดีแลว รับประทานก็มีรสอรอยและเปนสุขกายสุขใจ 

สามีภรรยามีความพอดีประจําตน ยอมเปนที่พอใจและเปนสุขดวยกันทั้งสองฝาย 
แตถาฝายใดฝายหนึ่งประพฤติขามเขตความพอดี ตองเกิดเรื่องยุงและเดือดรอนขึ้นทันที 
ในครอบครัวน้ันอยูดวยกันไมเปนสุข แมจะมีสมบัติมากก็นํามาแกไขไมตก ดังนั้น พระ
พุทธเจาจึงสอนวา สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความพอดีเปนหลักทรัพยอันพึงพอใจอยางยิ่ง คน
ที่มีธรรมสันโดษ ความพอดีและอัปปจฉตา คือความมักนอยในอารมณเครื่องเสริมไฟ จึง
มีความสุขเปนเรือนพักของใจ จะไมคะนองแบบลนฝงอยูตลอดเวลา แมจะฉลาดและมี
ทรัพยมาก 

มีบางทานมาถามวา ไดพบในหนังสือบางฉบับ แสดงเปนเชิงไมอยากใหพระ
เทศนสอนประชาชนเก่ียวกับความสันโดษและความมักนอย เพราะสมัยน้ีเปนสมัยท่ีกําลัง
ฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา การสอนธรรมทั้งสองขอนี ้ จะเปน
การขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมือง ทานจะเห็นวาอยางไร? 

ในขอนี ้สําคัญอยูกับผูตีความหมายในธรรม แลวนํามาช้ีแจงใหคนฟง คนอาน ถา
ตีความหมายวาธรรมท้ังสองบทน้ีสอนใหเกียจครานออนแอ สอนใหคนกินนอย ใชนอย 
ที่อยูอาศัยก็ใหทําคับแคบไมเพียงพอกับการหลับนอน เครื่องใชสอยทุกอยางก็ทําใหนอย 
ไมพอกิน พออยูอาศัย ไมพอใช ทําอะไรก็ใหทําแบบอด ๆ อยาก ๆ  ทุกสิ่งทุกอยางที่
เก่ียวกับมนุษยอาศัยก็ใหทําแบบขาด ๆ เกิน ๆ แมรับประทานก็ไมใหอิ่มและเพียงพอ
กับธาตุขันธที่ตองการ ถาเปนเชนนี้ก็กลัวคนจะลําบากและอดตายกันหมดทั้งประเทศ ก็
จําตองบอกใหทราบ เพราะปกตินิสัยของคนก็ขี้เกียจอยูดวย การบอกเพ่ือใหคนมีความ
ขยันหมั่นเพียรจึงไมเปนทางผิด 

ความจริง ความมักนอยกับความสันโดษเปนธรรมคูเคียงของโลกตลอดมา และ
เปนธรรมจําเปนท้ังนักบวชและคฤหัสถ ที่จะนําไปใชใหเหมาะกับเพศและฐานะของตน
เทาท่ีจะเห็นควร เพราะความหมายของธรรมก็บงชัดอยูแลววา จงเปนผูมักนอยในสิ่งที่
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ควรมักนอย เชนคูสามีภรรยา มีเพียงผัวเดียวเมียเดียวเทาน้ันเปนท่ีเหมาะและงามอยาง
ย่ิงแลว ไมพะรุงพะรัง หามบาป หามกรรม เพราะมีเมียมาก เร่ืองมาก เวลาตายไปคน
ขางหลังจะไมยุงยากในการแบงปนมรดก ยกใหเมียโทนคนเดียวเก็บไวเล้ียงลูก เขาจะได
เห็นบุญคุณของพอที่ลวงลับไป 

ทั้งตางฝายตางถือวาเปนคูครองของกันและกัน ไมประพฤตินอกใจซึ่งผิดจากหลัก
ความมักนอย ตางก็ไววางใจกันไดในทางอารมณ น้ีคือบอแหงความสุขในครอบครัว 
เพราะคูสามีภรรยาเปนผูฝากเปนฝากตายกันไดตามหลักธรรม คือความมักนอย ไมยุง
เกี่ยวกับหญิงชายอื่น ๆ แมจะวิ่งตามมาเพราะไมใชของเรา จะไปเกี่ยวของใหยุงไปทําไม 
สมบัติของเราจริง ๆ คือผัวคนเดียวหรือเมียคนเดียวเทาน้ัน นอกนั้นไมยุงดวย นี้คือการ
ตัดตนเพลิงที่ถูกตอง เพื่อมิใหลุกลามมาไหมครอบครัว 

ความสันโดษ คือความพอดี เชนนํ้าท่ีเต็มแกวแลวจัดวาพอดีแลว จะเทนํ้าลงเพ่ิม
อีกก็ผิดความพอด ีไมเปนประโยชนอะไร คนที่ตั้งอยูในความพอดี คือคนท่ีรูจักเราและรู
จักทาน รูจักของเราและรูจักของทาน เห็นใจเราและเห็นใจทาน ซ่ึงมีความรูสึกเชนเดียว
กัน จะเปนคนมีหรือคนจน คนโงหรือคนฉลาด ก็รูจักฐานะของกันและกัน ไมเยอหยิ่ง ไม
เหยียดหยาม ไมกลํ้ากราย ไมลวงล้ํา ไมเห็นแกได สมบัติของทานมีมากหรือมีนอย ไม
ลวงลํ้าเขตแดนโดยเห็นวาพอเอาได เห็นวาเขามีอํานาจนอยพอจะเค้ียวกลืนได เห็นวาเขา
โงพอตบตากินได เห็นวาเขามีพวกนอยพอขมขูเอาได เห็นวาเขาเผลอพอหยิบฉวยเอาได 
เห็นวาเขานอนหลับพอขโมยเอาได เห็นวาเขามีชองโหวพอคดโกงได เห็นวาเขาไมมีอาวุธ
พอปลนจี้เอาได เห็นวามีแตผูหญิงเฝารักษาสมบัติพอขูเข็ญเอาได 

ผูมีธรรมสันโดษภายในใจแลวทําไมลง ปลงจิตไมตกเพื่อจะทํา เพราะความเห็น
ใจกันและสงสาร เน่ืองจากคิดดูใจเรากับใจทานผูอ่ืนแลวมีความรูสึกอันเดียวกัน เรามี
สมบัตินอยมาก เรารักและสงวนของเรา ไมอยากใหใครมาลวงลํ้า มีความยินดีท่ีจะแสวง
หาสมบัติดวยความชอบธรรม หาไดมากเทาไรก็เปนท่ีเย็นใจ เพราะการแสวงหาสมบัติ
ดวยความชอบธรรมจะไดมามากมายเทาไร ไมเปนการขัดแยงตอธรรมสันโดษ เพราะ
พระพุทธเจาสอนใหคนมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบ แตมิไดสอนใหขยันในการ
เบียดเบียนกันและทําลายกัน และถือเอาสมบัติเขามาเปนของตน ดังนั้น ความมักนอย
และสันโดษจึงมิไดเปนขาศึกแกการงานของโลกทุกประเภท ซึ่งจะเปนไปเพื่อความเจริญ 
พระองคยังกลับสรรเสริญคนมีความขยันและอดทนในการงานที่ชอบอีกดวย สมกับ
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ปฏิปทาที่สอนไวทุกบททุกบาท เพ่ือการร้ือฟนโลกและธรรมใหเจริญดวยความขยันหม่ัน
เพียร ไมมีปฏิปทาขี้เกียจแฝงอยูในวงธรรมของพระพุทธเจาเลย 

ธรรมสันโดษ คือความยินดีในสมบัติที่มีอยูของตน จะมีนอยมากเทาไรก็ใหยินดี
ในของที่ตนมีอยู ถาเรามีความขยันและฉลาดสามารถพอ จะทําการเพาะปลูกหรือจะปลูก
สรางโรงงานอุตสาหกรรมใหญ ๆ ขึ้นทั่วประเทศ ก็จะเปนที่นิยมยินดีของคนจน ๆ เปน
อันมาก เผื่อเขาจะไดอาศัยพึ่งรมเงาแหงบารมีของเรา ท้ังจะเปนท่ีเบาใจของรัฐบาลซ่ึง
กําลังเปนหวงพี่นองชาวไทยเรากลัวจะไมมีที่อยูอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคเพียงพอกับ
ความเปนอยูในครอบครัว ท้ังจะเปนท่ีเทิดทูนศาสนธรรมในบทวา 

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร วาเปนประโยชนแกโลกจริง 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาจะไมเปนโมฆะอยูเปลา ๆ โดยไมมีผูสนใจและปฏิบัติตามจน
เกิดผล 

ธรรมขอที่สองวา อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการเก็บรักษาทรัพยที่แสวงหามา
ไดดวยความชอบธรรม ไมจับจายอยางสุรุยสุรายโดยไมมีขอบเขต การจับจายควรถือ
ความจําเปนเปนประมาณ ทรัพยจะมีสถานที่จอดแวะบาง ไมไหลผานมือไปเสียทีเดียว 
ธรรมคือ มัตตัญุตา ความรูจักประมาณในการเก็บรักษา และการจับจายท่ีเปนฝาปด
และเปดทรัพยในคราวจําเปนท่ีควรปดและควรเปด แมแตบานเรือนก็ยังมีประตูปดเปด 
ท่ีเก็บทรัพยก็ควรจะมีบาง ถึงคราวจําเปน เชน เจ็บไขเปนตน ทรัพยก็จะมีทางชวยเปลื้อง
ทุกขไดเทาที่ควร 

ขอที่สาม สมชีวิตา การเลี้ยงและรักษาตัวใหเปนไปพอประมาณ อยาใหถึงกับ
ฟุมเฟอยหรือฝดเคืองจนเกินไป ทั้ง ๆ ที่ทรัพยเครื่องแกขัดแกจนมีอยู แตอยาใหกลาย
ไปวาทรัพยเปนเคร่ืองเสริมคนใหเสีย และเสริมคนใหข้ีเหนียวจนเขากับใครไมได เหม็น
ฟุงไปหมดดวยกลิ่นของความตระหนี่ถี่เหนียว และสงกลิ่นฟุงไปไกลดวยทั้งตามลมและ
ทวนลม จนหาที่หลบซอนจมูกไมไดเลย 

ขอที่สี่ กัลยาณมิตตตา ความมีมิตรสหายท่ีดีงาม การคบมิตรเปนส่ิงสําคัญมาก 
ควรเลือกเฟนดวยดี แมอาหารในถวยในจานซ่ึงเปนส่ิงสําเร็จรูปมาเรียบรอยแลว ผูรับ
ประทานยังตองเลือกเฟนทุกครั้งที่รับประทาน เพราะในอาหารยอมมีทั้งกระดูกทั้งกาง 
ซึ่งเปนภัยตอรางกายปะปนอยู และอาหารบางชนิดยังแสลงตอโรค จําตองสังเกตดวยด ี
ไมเชนน้ันอาจเปนภัยตอรางกาย บาปมิตรย่ิงเปนภัยอยางรายแรง ถาคบดวยความ
สะเพรา ไมใชความสังเกตและเลือกเฟน ถาเปนกัลยาณมิตรก็เปนคุณอยางมากมาย พึ่ง
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ไดท้ังคราวเปนคราวตาย ไมยอมทอดทิ้ง สุขก็สุขดวย ทุกขก็ทุกขดวย เมื่อมีกิจจําเปนก็
ชวยเหลือไดเต็มไมเต็มมือ ไมกลัวความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแตเพ่ือนผูจําเปนหรือ
จนมุมรอดพนออกมากได จึงจะเปนที่พอใจ นี่คือเพื่อนผูพึ่งเปนพึ่งตายจริง ๆ ควรคบ
ตลอดกาล เพื่อนที่ดีเราชอบคบ แตเราไมดีเพื่อนก็รังเกียจเหมือนกัน ตองมองดูตัวบาง 
เพื่อจะไดเปนเพื่อนที่ดีของเขา เขาพลีชีพเพ่ือเราฉันใด เราตองพลีชีพเพื่อเขาฉันนั้น 

วันน้ีไดอธิบายธรรมเร่ิมแตสมาธิมาพอประมาณ แลวก็อธิบายเรื่องเด็กและผูปก
ครองเปนลําดับ จนถึงอัปปจฉตาและสันโดษ ใหทานผูฟงท้ังหลายทราบ ขอขอบคุณและ
อนุโมทนากับทุกทานท่ีอุตสาหมาดวยความสนใจตอธรรม หากวาโลกเราใครตอธรรมดัง
ทุก ๆ ทานท่ีสนใจและบําเพ็ญอยูเวลาน้ี โลกก็จะเปนไปเพื่อความเจริญรุงเรือง แมเด็กที่
ไดรับการถอยทอดจากผูใหญก็จะกลายเปนเด็กดี มีความเฉลียวฉลาดและปฏิบัติตัวไดด ี
เปนที่เบาใจของผูปกครอง โดยเห็นวาเด็กจะเจริญวัยท้ังความรูวิชา และความประพฤติ
เปนลําดับ ทั้งจะเปนผูนําของชาติตอไปดวยความละเอียดสุขุม ประเทศชาติของเราก็จะ
เจริญถาวรสืบ ๆ ไป ช่ัวฟาดินสลาย 

ดังน้ันการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงยุติธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี เอวํ ก็
มีดวยประการฉะนี ้

     
www.Luangta.or.th 



 

แวนดวงใจ ๔๙ 

๔๙ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ 
บําเพ็ญตนเพ่ือหวังพนกรรม 

 
วันน้ีจะอธิบายธรรมเก่ียวกับการบําเพ็ญทางดานจิตใจ ใหบรรดาทานผูฟงท่ีมา

จากสถานท่ีตาง ๆ ดวยความสนใจใครตอธรรมเปนอยางย่ิง ทราบตามโอกาสอันควร 
ทานท่ีเปนนักบวชซ่ึงพาคณะศรัทธาผูใจบุญมากทานมาสูท่ีน่ี นับวาเปนผูมีความมุงหวัง
ในธรรมอยางแรงกลา และมีความมั่นใจตอการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเครื่องหมักหมมที่
นักปราชญถือวาเปนภัยตอจิตใจใหหลุดลอยออกเปนลําดับ จนไมมีอะไรยังเหลือให
เปนเชื้อแหงภพชาติอีกตอไป แตการอธิบายธรรมเก่ียวกับการอบรมจิตใจตามหลัก
ธรรมทานแสดงไวมากมาย เมื่อสรุปลงใหยอก็มีสามประการ คือศีล สมาธ ิปญญา หรือ
ทาน ศีล ภาวนา 

คําวา ศีล เขาใจวาทุกทานคงเคยไดยินไดฟงและเขาใจกันมาพอสมควรแลว แม
คําวาทานซ่ึงเปนหลักใหญสวนหน่ึงของพระศาสนา และเปนหลักธรรมท่ีพวกเราไดเคย
บําเพ็ญมาเปนประจํานิสัย ผูแสดงไมสงสัยวาทานนักใจบุญจะของใจ เพราะตางทานก็
เปนนักใจบุญสุนทานอยูแลว แตคําวา สมาธ ิและ ปญญา ท้ังสองประเภทน้ีรูสึกวาสลับ
ซับซอนและละเอียดลึกซึ้งมาก ทั้งไมอาจจะปฏิบัติใหถูกตองตามความหมายในคําวา
สมาธิและปญญาไดทุกระยะไป ฉะนั้นอุบายวิธีอบรมที่มีผูบําเพ็ญจะปฏิบัติใหถูกตอง
ตามธรรมทั้งสองประเภทนี้ จึงควรอาศัยครูอาจารยเปนผูแนะนําแนวทางให 

อนึ่ง   ทานผูจะควรแนะนําแนวทางใหโดยถูกตอง   โดยมากก็เปนผูเคยไดรับ
การอบรม และรูเรื่องของสมาธิและปญญาภายในใจมาพอสมควร หรือเปนผูมีความ
ชํานิชํานาญและปฏิบัติผานสมาธิและปญญาไปเปนข้ัน ๆ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด
ของสมาธิและปญญา มีความเฉลียวฉลาดและสามารถใหการอบรมส่ังสอนแกผูมาอบ
รมศึกษาและปฏิบัติอยูดวย ใหไดรับความเขาอกเขาใจตามขั้นภูมิของตนที่มาศึกษา 

คําวา สมาธ ิเมื่อแปลตามศัพทแลว แปลวา ความตั้งมั่น ประโยคแรกของความ
ต้ังม่ันสําหรับนักบวชผูมีหนาท่ีโดยเฉพาะแลว เริ่มตั้งมั่นไปแตขอวัตรปฏิบัติ ตั้งมั่นใน
ระเบียบพระธรรมวินัย ตั้งมั่นตอการสํารวมระวังทั้งกิจนอกการใน เหลือบซายมองขวา 
ไมยอมปลอยวางสติและปญญาเครื่องคุมครองใจใหพนจากภัยทุกระยะ อันจะเกิดขึ้น
จากอายตนะภายนอกกับภายในสัมผัสกัน เพ่ือเปนเคร่ืองสนับสนุนจิตใจใหมีความ
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เหนียวแนนและม่ันคงทางภายใน การบําเพ็ญเพียรทุกประโยคและทุกๆ อิริยาบถ มีสติ
มั่นคงอยูกับประโยคแหงความเพียร มีทาทางสํารวมตนอยูเสมอ ไมวาจะอยูคนเดียว
หรือหลายคน ไมวาจะอยูในทาอิริยาบถใด ไมวาจะอยูในวัดหรือนอกวัด ไมวาจะอยูใน
บานในเมืองหรืออยูในปา ไมวาจะอยูในถ้ําหรืออยูบนภูเขา ไมวาจะไปบิณฑบาตแลว
กาวกลับมาทําการขบฉัน และไมวาจะมีการขบฉันอยูในสถานท่ีใด ๆ มีทาทางมั่นคงอยู
ดวยการสํารวมตน 

ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาเพียงพอกับความตองการ ยอมทรงตัวอยูไดดวย
ความสงบ จนกลายเปนองคของสมาธิที่แทจริงขึ้นมา คือความสงบต้ังม่ันภายในใจ 
เบ้ืองตนก็อาศัยความพยายามบํารุงจิตใจใหเปนสมาธิโดยทางเหตุ ดังที่อธิบายผานมา 
อันดับตอไปก็เปนสมาธิขึ้นกับใจจริง ๆ หรือจะเรียกวา สมาธิทางเหต ุ สมาธิทางผลก็
คงจะไมผิด เพราะทุกๆ  ส่ิง ไมวาดีหรือชั่ว ถาไมมีเหตุเปนพ้ืนฐานรับรองแลว ผลจะ
หาทางเกิดขึ้นไมได  

แตวิธีอบรมจิตใหไดรับความสงบเปนสมาธิน้ีมีหลายวิธี วิธีท่ีกลาวผานมาเปน
พ้ืนฐานรับรองทางความเพียร วิธีท่ีสองซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนจากวิธีแรกน้ัน เกี่ยว
กับบทธรรมเคร่ืองอบรม ท่ีผูบําเพ็ญจะนํามากํากับใจในเวลาประกอบการภาวนา ควร
เปนบทธรรทที่ถูกกับจริตนิสัยของแตละราย เชน อานาปานสติ การกําหนดลมหายใจ
เขาออกหรือธรรมบทตาง ๆ มีพุทโธ เปนตน ตามจริตชอบ เมื่อนําธรรมมาประกอบ
กับองคภาวนา ถารูสึกปลอดโปรงโลงโถงภายในใจและมีความสงบเยือกเย็นในเวลาน้ัน 
แสดงวาธรรมบทน้ัน ๆ ถูกกับจริตของตน และควรนําธรรมบทน้ันมากํากับองคภาวนา
ในคราวตอไป ใจจะไดรับความสงบและละเอียดไปเปนลําดับ เชนเดียวกับโรคที่ถูกกับ
ยาชนิดตาง ๆ นับวันจะหายไปเปนลําดับ จนหายจากโรคโดยเด็ดขาดเพราะยาขนาน
น้ัน ๆ  

จิตก็มีโรคประเภทหนึ่งที่ตั้งบานเรือนอยูบนดวงใจของคนและสัตว โดยไมอาจ
จะทราบไดวาเปนโรคชนิดไร ทางธรรมปาอยากจะใหนามวาโรคเร้ือรัง เพราะเคยมี
ประจําใจมานาน จนถึงกับระอาตอการรักษา โดยเขาใจวาอํานาจวาสนานอยบาง ไมมี
อํานาจวาสนารักษาใหหายไดบาง ปลอยไปตามบุญตามกรรมบาง หมดความสนใจตอ
การรักษาบาง แตส่ิงท่ีจะยังโรคประเภทน้ีใหกําเริบและกําเริบอยางรุนแรง รูสึกวาจะ
เปนยาอายุวัฒนะ เปนยาประจําตัว เปนยาประจําบานท้ังทานและเรา เพราะเปนโรค
ประเภทชอบของแสลงแตไมชอบรับยาเชนเดียวกัน ยาท่ีเปนคุณสําหรับแกโรคประเภท
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เร้ือรังน้ี ทานที่ไดรับผลอยางสมบูรณมาแลวคือพระพุทธเจา มีพระเมตตาไววา สกฺกตฺ
วา พุทฺธรตน ํธมฺมรตนํ สงฺฆรตน ํโอสถํ อุตฺตม ํวรํ พระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆเปนโอสถอันอุดมเลิศ 

ดังนั้น  ทานผูตองการใหใจหายหรือทุเลาเบาบางจากโรคประเภทน้ี    จึงควร
อาศัยยา คือธรรมดังที่กลาวมา แตธรรมก็ควรเปนธรรมท่ีถูกกับจริตนิสัยในข้ันเร่ิมแรก 
เพื่อใจจะไดสงบลง     นี้เปนหลักสําคัญที่ผูบําเพ็ญไมควรมองขามไป      จิตที่ไดรับ
การอบรมดวยวิธีที่ถูกตองกับหลักธรรมตามจริตของตน ยอมจะเห็นผลคือความสงบ
เยือกเย็นประจักษใจ ไมวาหญิง ชาย นักบวช และฆราวาส เพราะโรคในกายและโรคใน
ใจเปนไดในบุคคลทุกเพศ ยาท่ีควรจะถูกกับโรคน้ัน ๆ ผูท่ีหวังประโยชนจากยานํามา
รักษาโดยถูกตองตามวิธ ี ก็ยอมจะหายไดเชนเดียวกัน โดยไมเลือกเพศหรือชาติชั้น
วรรณะใด ๆ เพราะสําคัญอยูท่ีโรคถูกกับยาเทาน้ัน ฉะน้ันผูสนใจใครตอการปฏิบัติ
ธรรมจึงมีหวังไดรับผลเปนเครื่องตอบแทนโดยทั่วกัน หากจะมีตางกันอยูบางก็ขึ้นอยู
กับเหตุ คือการบําเพ็ญของแตละราย อาจมีความหนักเบามากนอยไปตามจริตนิสัย ผล
จึงมีการเหลื่อมล้ําต่ําสูงไปตามเหตุที่ทําใหเปนไป 

แตการเร่ิมปฏิบัติเบ้ืองตนอาจมีความลําบากอยูบาง เพราะเปนงานท่ียังไมเคย
คลําหรือทางที่ยังไมเคยเดิน แตอยาลืมวาการปฏิบัติอบรมใจก็คือการทํางาน ขึ้นชื่อวา
การทํางานแลว ไมวางานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีความเหน่ือยยากลําบากเชน
เดียวกัน เฉพาะงานภายใน หากจะมีความสะดวกนับแตขั้นเริ่มตนจนถึงขั้นสูงสุด ก็คง
มีเปนบางราย ดังที่ทานเขียนประวัติไววา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา หรือ ทนฺธาภิฺ
ญา แตจะอยางไรก็ดีเราควรคํานึงถึงหลักธรรมเสมอวา ไมไดสอนคนใหมองเพียงแง
ความลําบาก และท่ีสะเพราทําลงไปแลวบังคับใหเห็นผล อยมฺภทนฺตา ถาไมสมใจใน
ขณะน้ันใหเลิกลมไปเสีย 

หากหลักธรรมสอนเชนน้ัน แมองคพระพุทธเจาเองก็คงเปนบุคคลที่ลมละลาย 
ไมสามารถตรัสรูและนําพระธรรมมาส่ังสอนโลกใหไดรับความรมเย็นไดเลย แตไมทรง
สอนเชนน้ัน กลับสอนลงที่ผลอันจะพึงไดรับเปนที่ภาคภูมิใจกับเหตุ คือการบําเพ็ญ
เพ่ือผลเชนน้ันใหเหมาะสมแกกัน โดยมีความขยันหม่ันเพียรและความหนักแนนตอกิจ
การที่ทํา เปนเคร่ืองหนุนงานอยูเสมอ เพื่อผลจะมีชองทางแสดงขึ้นตามรอยแหงเหตุที่
ทําแบบพิมพเอาไว เพราะฉะน้ันหลักพระพุทธศาสนาจึงนิยมและสอนเนนลงท่ีตนเหตุ 
คือการกระทําเปนสําคัญกวาอื่น เมื่อเหตุเปนพื้นฐานที่ผูทําทําไดมากนอยเพียงไร ผล
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จะนิ่งอยูไมได ตองแสดงขึ้นมาตามลําดับแหงเหตุ นับแตผลเบื้องตนจนถึงผลอันสุด
ยอด ไดแกวิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากหลักของความเพียรที่บําเพ็ญโดย
ถูกตองไปไดเลย ดังนั้น คําวา มชฺฌิมา ปฏิปทา ท่ีประทานไว จึงเปนศูนยกลางของ
โลก ผูมุงตอธรรมเหลานี้อยูตลอดเวลา มิไดเอนเอียงไปตามกาลสมัยใด ๆ และพรอม
ที่จะแสดงผลตอบแทนแกผูบําเพ็ญโดยถูกตอง ตามขั้นแหงธรรมและกําลังของผู
บําเพ็ญอยูทุกเวลา อกาลิโก 

วาระน้ีจะอธิบายเร่ืองจิตตภาวนาท่ีผูบําเพ็ญไดรับการอบรมดวยธรรม จนมี
ความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษใจแกตนเองเปนข้ัน ๆ ใหทานนักใจบุญท้ังหลาย
ฟงตามสมควรแกเวลา เพราะการทํางานไมวางานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีผล
ตอบแทนเสมอกัน โลกที่สืบเนื่องกันมาทั้งมนุษยและสัตวไมสูญสิ้นไปจากโลก ก็เนื่อง
มาจากผลเปนเครื่องสนองเหตุแกผูทําตลอดมา เรียกงาย ๆ ก็วาโลกตั้งอยูไดดวยกรรม
และผลแหงกรรม ไมเชนนั้นก็ไมมีสัตวโลกรายใดจะทนตอการทําเหตุซึ่งไมมีผลตอบ
แทนน้ี ใหชีวิตเหลืออยูในโลกโมฆะนี้ไดแมแตรายเดียว 

แตที่ทั่วโลกเต็มไปดวยมนุษยและสัตว ทั้งคนชั่ว คนด ีคนโง คนฉลาด คนทุกข
จน คนมั่งม ีคนมีอํานาจวาสนา ตลอดจนสัตวมีประเภทตางๆ กัน ตามกรรมนิยมที่ตน
ทําไวตามใหผล ตางก็ยอมจํานนตอกรรมดีกรรมชั่วของตน และยอมรับเสวยผลโดยหา
ทางหลีกเหลี่ยงไปไมได สมกับภาษิตที่สอนไววา กมฺมสฺสโกมฺหิ  กมฺมทายาโท  กมฺม
โยนิ ฯ เปนตน สัตวไมวาทานวาเรายอมมีกรรมเปนของตัว จําตองมาดวยกรรม อยู
ดวยกรรม ไปดวยกรรม กรรมกับสัตวจึงเปนทายาทกันตลอดเวลาที่เชื้อแหงวัฏฏะยังมี
อยูกับใจ ฉะนั้น ผลด ี ชั่ว สุข ทุกข จึงเปนคูเคียงกันไปกับบรรดาผูยังมีกิเลสครองใจ 
โลกจึงไมวางจากมนุษยและสัตวมีประเภทตาง ๆ กัน 

การบําเพ็ญตนเพ่ือหวังพนจากกรรมเปนช้ัน ๆ จําตองอาศัยความอุตสาห
พยายาม ความขยันหม่ันเพียรทําลงไป อยาลดละความเพียรพยายาม แตการจะไดรับ
ผลอยางไรนั้นไมจําตองคอยลงคะแนน แตเปนหนาท่ีของเหตุท่ีตนทําลงไปแลวน่ันแล 
จะเปนผูรื้อฟนคะแนน คือผลขึ้นมาใหปรากฏโดยลําพังตนเอง ไมจําเปนตองไปตั้งกฎ
เกณฑเอาไว 

เฉพาะการบําเพ็ญทางจิตตภาวนาเพ่ือมีหลักฐานม่ันคงทางภายใน เปนกิจ
สําคัญมาก ใจที่ไมไดรับความสงบเยือกเย็น เนื่องจากใจมีความกระเพื่อมอยูตลอดกาล 
หาเวลาสงบนิ่งอยูเปนปกติไมได จิตที่มีความสงบนิ่งอยูเปนปกต ิ คือจิตที่ปราศจากสิ่ง



 

แวนดวงใจ ๕๓ 

๕๓ 

กอกวนจากภายนอก แตอาศัยอารมณแหงธรรมทางภายใน จึงดํารงตนอยูไดดวยความ
สงบสุข จิตในลักษณะน้ีทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ และเริ่มจะเปนตัวของตัวขึ้นมาแลว 
ตามลําดับของชั้นแหงสมาธิที่ปรากฏขึ้นภายในใจ ทุกทานที่มุงความสงบสุขจากจิต
อยางแทจริงอยูแลว โปรดทําความม่ันใจและเขมแข็งในทางความเพียร อยางไรจะตอง
เห็นจิตดวงครองอัตภาพนี้ วาเปนส่ิงท่ีมีคุณคามากจริงในวันหน่ึงแนนอน ตามพระ
พุทธภาษิตที่ตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยาฯ เปนตน คือสิ่ง
ทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจประเสริฐสุด สําเร็จแลวดวยใจท้ังน้ัน 

จิตนี ้ ถาไดรับการอบรมดัดแปลงใหถูกทางเปนลําดับแลว ไมมีอะไรจะมีคุณคา
มากและประเสริฐเทากับใจ แตถาถูกปลอยหรือทอดทิ้งใหเปนไปตามยถากรรมแลว ก็
ไมมีอะไรจะเลวรายย่ิงกวาใจ ดังนี้ เพราะใจเปนธรรมชาติกลาง ๆ ซึ่งจะดัดแปลงให
เปนไปในทางดีและชั่วได เม่ือเปนเชนน้ี เราผูมุงตอความสุขความเจริญอยูแลว ไฉนจะ
ปลอยโอกาสใหความช่ัวมาเปนผูมีอํานาจเขาครอบครองจิต ดวงกําลังจะประเสริฐอยูนี้ 
ใหเปนจิตท่ีอับเฉาไปเลา นอกจากจะพยายามดัดแปลงและฉุดลากขึ้นจากโคลนตม คือ
กิเลสอาสวะเปนลําดับเทาน้ัน ไมมีทางอื่นสําหรับความรูสึกของผูมุงหวังในทางความสุข
ความเจริญแกตนเอง 

การฝกหัดจิตขั้นเริ่มแรกตองทนฝนเอาบาง การน่ังภาวนาจะไดช่ัวระยะเวลา
เพียง ๑๕ นาที ก็ยังดีกวาการไมยอมน่ังเสียเลยในข้ันเร่ิมแรก ครั้งตอ ๆ ไปก็จะคอย ๆ 
เขยิบขึ้นไปถึง ๒๐ นาที ๓๐ นาที จนถึง ๑ ชั่วโมง หรือ ๒ ชั่วโมง หรือมากกวาน้ัน 
ตามแตความเคยชินของธาตุและความสงบของใจ ท่ีคอยกาวข้ึนสูความละเอียดและ
เคยชินตอหนาที่ของตน 

ขณะน่ังภาวนาโปรดทําความรูสึกกับธรรมท่ีตนนํามาบริกรรมภาวนา ดังได
อธิบายผานมาแลว โปรดยึดเอาตามหลักขางตนนั้น คือใหทําความรูสึกไวกับธรรมโดย
เฉาะอยาใหเผลอสงใจไปสูอารมณอื่นที่ผานมาแลวและยังไมมาถึง แตใหมีความรูสึก
อยูเฉพาะใจกับธรรมภายในใจเทาน้ัน และทุก ๆ วาระท่ีทํากรรมฐานภาวนา รางกายจะ
เร่ิมมีความเคยชินตอการน่ัง การเดินจงกรม สวนใจก็จะมีความเคยชินตอการภาวนาใน
ทาอิริยาบถน้ัน ๆ และจะเริ่มมีความสงบผองใสขึ้นมา มองเห็นความสงบสุขประจักษ
ใจ อันเปนเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่น วิริยะ อุตสาหะ ขันต ิความอดทน ข้ึนภายใน
ใจ เน่ืองจากปรากฏผลในเวลาบําเพ็ญ 
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๕๔ 

ใจที่มีความสงบผองใสในระยะตน จะคอยแปรสภาพข้ึนสูความละเอียดเปน
ลําดับ เพราะอาศัยการบําเพ็ญเปนเคร่ืองหนุนไมขาดวรรคขาดตอน ฉะน้ันประโยค
แหงการบําเพ็ญเพียรทุกระยะ จึงเปนเชนเดียวกับปุยและนํ้า สําหรับหลอเล้ียงตนไม 
หากขาดปุยและน้ําแลวตนไมยอมไมมีความสดชื่น และไมมีผลโดยสมบูรณ ใจถาขาด
ความเพียรเคร่ืองสนับสนุนยอมไมเจริญกาวหนา นอกจากนั้นยังจะถอยหลังลงสูทางต่ํา 
จิตมีระดับต่ําลงเทาไรก็ยิ่งเที่ยวกอบโกยเอาทุกขมาใหเรามากเทานั้น ทุกขขางนอก 
ทุกขขางใน และทุกขในที่ไหน ๆ ก็จะไหลมารวมอยูที่ใจดวงเดียว และจะกลายเปน
ทะเลแหงความทุกขขึ้นที่ใจ มองไปที่ไหน 

โลกกวางแสนกวางก็จะกลายเปนโลกคับแคบขึ้นมาที่ใจอันเปนไฟทั้งดวง นั่งอยู
ก็รอน นอนอยูก็รอน มองไปที่ไหนก็ไมเปนที่เจริญหู เจริญตา เจริญใจ หาทางผอน
คลายและระบายทุกขออกจากใจไมได จําตองตัดสินใจไปในทางผิด เชน ดื่มยาพิษ ฆา
ตัวตาย โดยวิธีตาง ๆ ทั้งนี้เพราะจิตมีระดับต่ํา เนื่องจากไมไดรับความเอาใจใสโดยถูก
ทางเทาท่ีควร ขยับตัวออกทางใด จึงมีแตทุกขคอยกลุมรุมอยูรอบดาน 

ฉะนั้น การดัดแปลงจิตใหเปนไปในทางที่ดีดวยความเขมแข็ง เราเปนนักบวช 
ซึ่งเปนเพศที่พรอมอยูแลวทุกเวลา และเปนพุทธศาสนิกชนที่ใครตอธรรม จึงควรถือ
เปนขอหนักแนนในการฝกทรมานจิต โปรดอยามองขามจิตดวงนี้ไปเสีย วันหน่ึงผานไป
โปรดอยาใหผานไปโดยเปลาจากประโยชนท่ีจะควรไดรับในวันน้ัน ๆ ควรจะมีความ
เพียรเพ่ือประโยชนภายในติดแนบอยูดวยทุก ๆ วันหรือทุก ๆ เวลาก็ย่ิงเปนการดี ใจ
เม่ือมีความสงบเปนบาทฐานตามท่ีอธิบายผานมาแลว หากไดรับความเอาใจใสจากการ
ระวังรักษา ยอมมีวันกาวหนาโดยลําดับ เพราะไมมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสั่งสมอารมณ
ที่เคยเปนขาศึกแกตนเอง และมีทางกาวเขาสูความสงบไดตามเวลาท่ีตองการดวย 

ลักษณะแหงความสงบของจิตที่เขาพักตัวในเวลานั้น ทานเรียก เอกคฺคตา จิต
ถึงความเปนหน่ึง คือจิตมีอารมณเดียว ไมมีสองกับอารมณใด ๆ ในเวลาน้ัน แมจิตจะ
เคยบริกรรมกับธรรมบทตาง ๆ หรือจะพิจารณาสภาวธรรมสวนใดอยู แตในขณะที่จิต
หย่ังลงสูความสงบเชนน้ันแลว จิตจําตองปลอยวางไปชั่วเวลาที่กําลังพักอยู เมื่อถอนขึ้น
มาแลวคอยทําหนาที่ตอไปอีก ขณะที่จิตเขาถึงความสงบเชนนี ้ รูสึกเปนความสุขอยาง
ย่ิง และเปนความอัศจรรยอยางแปลกประหลาด ซึ่งไมเคยประสบมาจากวัตถุและ
อารมณตาง ๆ แตมาประสบจาก เอกคฺคตาจิตในเวลาน้ัน ธรรมทั้งนี้จะเรียกวาสมาธิก็
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ไดตามแตความถนัด เพราะมีความมั่นคงตอตนเองและตออารมณ ไมคอยจะวอกแวก
คลอนแคลนไปตามอารมณท่ีมาย่ัวยวนอยางงายดายเหมือนท่ีเคยเปนมา 

แตการพักอยูไดนานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความชํานาญหรือไมชํานาญตางกัน 
ถาจิตมีความชํานาญมากก็ทรงตัวอยูไดนาน และแสดงความสุขท่ีแปลกประหลาดและ
อัศจรรยใหผูบําเพ็ญไดชมเปนเวลานาน ๆ เชนเดียวกัน แมจิตถอนขึ้นมาแลว แต
กระแสแหงธรรมที่เคยไดรับในขณะที่จิตพักอยู ก็ยังมีอานุภาพพอจะดึงดูดจิตใหมี
ความพอใจในรสชาติอยูไมนอย ฉะนั้นผูมีสมาธิเปนเรือนใจจึงมีทางติดได หากไมใช
ความสังเกตสอดรูดวยปญญา หรือไมมีผูแสดงใหรูไวลวงหนากอน เพราะเปนความ
สงบสุขที่แปลกประหลาดอยูไมนอย วิธีรักษาจิตประเภทน้ีใหทรงตัวหรือใหเจริญกาว
หนา ไดแกความเพียร อยาลดละ และอยาทําความยินดีเพียงเทาน้ัน เพราะธรรมท่ี
ละเอียดยิ่งกวานี้ยังมีอีกมากมาย ซึ่งจะกลายมาเปนสมบัติของเรา เพราะอํานาจแหง
ความเพียร 

เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลว พยายามพิจารณาอีกเชนท่ีเคยทํามา แตอยาคาดผลที่
เคยปรากฏมาแลวแตไดผานไปแลว โปรดกําหนดตามวิธีท่ีเคยทําและเคยปรากฏมาแต
หนหลังซ่ึงเปนหลักเหตุน้ีไว เมื่อหลักของเหตุแมนยําและมั่นคงอยูแลว ผลจะปรากฏ
ขึ้นมาเองโดยไมมีใครบังคับได เชนเราเคยกําหนดอานาปานสติ ปรากฏผลข้ึนมาเชน
น้ัน ก็จงถือเอาธรรมนั้นเปนหลักเหตุ แลวบําเพ็ญตอไป เมื่อเหตุมีกําลังพอจะเปนไป
ไดในธรรมข้ันใด ผลก็ยิ่งจะแสดงขึ้นมาในลําดับแหงเหต ุอันมีกําลังเปนลําดับไปน่ันแล 

ลําดับตอไป เมื่อจิตมีความสงบพอทรงตัวได หลังจากจิตถอนขึ้นจากสมาธิแลว 
ควรพิจารณาทางดานปญญา เพื่อเปนการเรืองปญญาและบํารุงสมาธิใหมีกําลังมั่นคง
เพิ่มขึ้นอีก โดยสอดสองไตรตรองดูสภาพธาตุขันธภายนอกภายใน ตามจริตของปญญา
จะหนักไปทางไหน ในข้ันเร่ิมแรก ตามธรรมดาของสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป ยอมมีการ
แปรและแตกสลายทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งที่ผานมาแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งปจจุบันที่
ปรากฏดวยหูดวยตา และสัมผัสรับรูอยูกับใจ มันเต็มไปดวยของแปรปรวนทั้งนั้น แม
แตภูเขาหินทั้งลูกก็ยังไมมีอํานาจตั้งอยูเหนืออนิจจัง คือความแปรปรวนไปได ถึงจะสูง
จรดฟาก็เพียงแตลักษณะเทานั้น สวนตัวภูเขายอมอยูใตอํานาจของกฎอนิจจังพรอมทั้ง
ความสูงของมัน ไมมีสวนใดเล็ดลอดตาขายของอนิจจังไปไดเลย 

แตความแปรสภาพของภูเขาหินซึ่งเปนวัตถุที่แข็งกวาสิ่งที่ไมแข็งแรงทั่ว ๆ ไป 
จึงมีความแปรสภาพอยางเชื่องชา คอย ๆ แปรไปตามความแข็งของตน แตมิใชปญหา
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ที่จะสามารถมาลบลางกฎของอนิจจังได จําตองแปรไปในระยะกอนและหลังกันอยูนั่น
เอง ยอนเขามาถึงตัวและเรื่องของเรา ของหมูเพื่อน และของแตละครอบครัว จะเห็น
เปนเรื่องความวิปโยคพลัดพรากกันตลอดสาย ท้ังคราวเปนและคราวตาย ลวนเปน
เร่ืองวิปริณามธรรมประจําสัตวและสังขารน้ันๆ เฉพาะในวงวัดก็แสดงตัวอยูในลักษณะ
เชนเดียวกันกับสิ่งทั่ว ๆ ไป 

เชนวันน้ีทานองคน้ีเขามา วันหนาทานองคน้ันจากไป และทานองคน้ันไมสบาย 
ทานองคนี้ปวดทอง ทานองคนั้นปวดศีรษะ ตางก็เปนไปอยูเชนนั้น ท้ังในบานในวัด ทั้ง
นอกเมืองในเมือง ทั่วดินแดน ไมมีผูใดและสิ่งใดจะไดรับสิทธิเปนพิเศษ อยูเหนือ
อํานาจของกฎไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนกฎของคติธรรมดาและมี
ประจําอยูทั่วไตรภพไปไดเลย ผูใดเรียนจบคติธรรมดาน้ีโดยทางปญญาแลว ผูน้ันจะ
พนจากความทุกขโดยประการทั้งปวง 

ดังนั้น ทุกทานซึ่งกําลังนั่งฟงการพรรณานาถึงกฎของคติธรรมดาอยูดวยความ
สนใจ โปรดใชปญญาพิจารณาปลงธรรมสังเวชลงใหถึงหลักความจริงของธรรมที่กลาว
มาน้ี ซึ่งขณะนี้มีอยูกับตัวของเราทุกทานอยางสมบูรณ อนิจจังไดอธิบายมาบางพอ
ประมาณ แมทุกขัง อนัตตาก็โปรดทราบวาอยูในจุดเดียวกัน เชนเดียวกับเชือกสาม
เกลียวท่ีฟนติดกันเปนเสนเดียวน่ันแล พูดถึงเรื่องของทุกขแลวไมควรจะเปนสิ่งที่นา
สงสัยที่ไหน เพราะไมใชเปนของลี้ลับ แตมีอยูในกายและในใจของมนุษยและสัตวทุก 
ๆ ราย แมแตเด็กตัวแดงๆ  ที่พึ่งคลอด เขายังตองผานออกมากับความทุกขและแสดง
อาการใหเรารูวาเขาเปนทุกข ทุกอาการท่ีเขาแสดงออกมาในเวลาน้ันลวนเปนเคร่ืองสอ
ใหเห็นวา กองทุกขเริ่มแสดงตัวออกมาอยางเปดเผย จากนั้นก็แสดงทุกขติดตอกันไป
ตลอดสาย จนถึงวาระสุดทายก็แสดงตัวอยางเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง แลวตางอาการตางก็
แยกยายกันไปท่ีโลกใหนามวาตาย 

สิ่งทั้งนี้เปนเรื่องแสดงออกแหงกฎของไตรลักษณโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรนอก
เหนือไปจากนี้พอจะใหเกิดความสงสัย เพื่อความแจงประจักษใจ โปรดมองลงไปที่กาย
กับใจของเราเอง เราจะไดเห็นทุกขแสดงตัวเปนอาการตาง ๆ เต็มอยูในกายในใจอยาง
สมบูรณ ไมมีวันและเวลาบกพรอง ความเคล่ือนไหวไปมาตาง ๆ ที่เราแสดงออก ลวน
เปนวิธีหาทางบรรเทาทุกขในตัวเราท้ังน้ัน ฉะนั้นทั่วโลกจึงไมมีใครจะอยูเหนือใคร และ
ไดเปรียบใครในเรื่องความทุกขในขันธ เพราะแตละขันธมันเปนบานเรือนของทุกข 



 

แวนดวงใจ ๕๗ 

๕๗ 

และเปนที่อยูหลับนอนของเขาเสมอกัน เวลาสงบบางก็สงบในท่ีน้ี ถาเทียบกับทางโลก 
เรียกวาทุกขพักผอนตัวเอง 

เวลาเขาต่ืนนอนก็แสดงข้ึนตามอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เราก็เขาใจวาทุกข
เกิดข้ึนท่ีน่ันบาง ท่ีน่ีบาง แทจริงคือเขาตื่นนอน และไมทราบวาจะขับไลใหเขาออกจาก
รางกายนี้แลวไปอยูที่ไหนกัน เพราะทุกขมันเปนเรื่องของเรา เน่ืองจากรางกายเราถือวา
เปนของเรา ถาขับไลเขาไปก็เทากับขับรางกายเราไปดวย ถาไมยอมขับไลรางกายเพราะ
เปนส่ิงท่ีรักและสงวน ก็เทากับยอมใหทุกขอยูดวย เพราะกายกับทุกขมันเปนสิ่งอาศัย
กันอยู เรื่องก็จําตองลงเอยกันตรงที่วา ทุกขกับเรายอมกอดคอกันตายเทานั้นเอง 

การพิจารณาทุกขโดยทางปญญา ควรใหรูเห็นตามหลักความจริงของเขา ไมให
ขัดแยงกันระหวางเรากับทุกข ระหวางทุกขกับขันธ จะเปนความราบร่ืนของปญญาซ่ึงจะ
แสวงหาทางออกจากทุกขใหจิตโดยชอบธรรม แมท่ีถือวารางกายเปนตัวเปนตน ก็เนื่อง
จากอุปาทานในกายมันรัดตัวอยางเต็มที่ จึงกลายเปนกลุมเปนกอนขึ้นมา ท่ีเรียกวาน่ัน
เปนเรา เปนเขา น่ันเปนของเรา เปนของเขา เมื่อถอนอุปาทานในกายออกไดแลว คําวา
ตนก็ไมมีปญหา มันหายไปเอง เมื่อตนเองหายไปจากกาย เพราะอุปาทานถอน
กรรมสิทธิ์ ทุกขที่จะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานในกายก็ไมมี 

สวนดานจิตน้ันเปนอีกประเภทหน่ึง ท่ีผูบําเพ็ญพิจารณารางกายไดรับอุบายตาง 
ๆ เขาไปเปนเคร่ืองสนับสนุนการพิจารณาทางดานจิตใจ ใหมีความแยบคายข้ึนภายใน
ใจ เรื่องของสติปญญาที่เคยขาดวรรคขาดตอน ก็จะคอยเชื่อมโยงถึงกันและติดแนบกัน
ไปเอง เพราะอาศัยการสนับสนุนจากความเพียรไมลดละ จนกลายเปนมหาสติมหา
ปญญาขึ้นมา และสามารถพิจารณาคนควาไปโดยตลอดท่ัวถึง กิเลสอาสวะแทรกซึม
และซองสุมอยูที่ไหน ปญญาจะตองทําการสอดสองมองทะลุปรุโปรงไปหมด และ
สามารถปลดเปลื้องออกไดเปนลําดับ จนไมมีกิเลสอาสวะแมสวนละเอียดยิ่งเหลืออยู
ภายในใจได กลายเปนใจที่บริสุทธิ์เดนดวงขึ้นมา 

เมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็สบาย ไมวาจะอยูในปา ในภูเขา ไมวาจะอดหรืออิ่ม 
ไมวาจะหนาวหรือรอน เพราะนั่นมันเปนเรื่องของขันธที่จะตองยอมรับกันทั่วโลก เน่ือง
จากเราตางก็อยูใตฟาเหนือแผนดิน จําตองประสบสัมผัสกับเย็น รอน ออน แข็ง และ
ความทุกข ความลําบาก แตใจท่ีรูเทาทันแลว ยอมไมมีความพรั่นพรึงหวั่นไหวไปตาม 
ทรงไวซึ่งความเปนธรรมในตัวเองและสิ่งทั้งปวง 
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ฉะนั้น ทานนักปฏิบัติที่สนใจทุกทาน โปรดมองดูตัวเอง อยามองขามไป เพราะ
ใจเปนสิ่งที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใด ๆ ในตัวเรา พยายามบําเพ็ญประโยชนตนใหเต็มท่ี 
อยาใหเสียทาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยอยางเต็มภูม ิ พรอมทั้งไดพบไดบวช และเปน
พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาอันสมบูรณดวยเหตุและผล สมกับบทธรรมที่วา สวาก
ขาตธรรม ธรรมท่ีตรัสไวชอบแลว และบทวา นิยยานิกธรรม เปนธรรมท่ีสามารถนําผู
ปฏิบัติตามใหพนทุกขไดโดยแนนอน โปรดมองดูทางพนทุกขในธรรมที่เรียกวา นิยยา
นิกธรรม แกไขดัดแปลงกาย วาจา ใจใหเปนไปตามธรรมและตามเพศของตน ผูที่ได
บําเพ็ญเต็มความสามารถและไดบรรลุถึงผลอันสมบูรณแลว จะผานพนจากทุกขไปได
ในอัตภาพนี้ ผูที่กําลังบําเพ็ญเพื่อแดนพนทุกขโดยไมลดละความเพียร ก็จะผานพน
ทุกขไปในวันหนา ขออยางเดียว คือ อยามองดูทางพนทุกขเลยธรรมของพระพุทธเจาที่
เรียกวา มชฺฌิมา จะเปนการชอบธรรม 

ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ 
องคเปนสรณะของโลก มาคุมครองรักษาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหมีความสุขกาย
สบายใจ และปฏิบัติตนดวยความสะอาด ปราศจากอุปสรรคเคร่ืองกีดขวางทางดําเนิน
ทุกประเภทจนถึงแดนแหงความเกษมโดยสวัสดีเถิด 

 
    

www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 
พอแมของกิเลสตัณหา 

 
ความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องตน สําหรับนักบวชผูมุงตอการปฏิบัติ ความคิดเพื่อ

แสวงหาครูอาจารยน้ีเปนความคิดท่ีถูกตอง โปรดรักษาความคิดเชนน้ีไว ความคิดเชนน้ี
แลจะสามารถลบลางความคิดท่ีไมดี และไมเปนท่ีไววางใจตอการปฏิบัติพระธรรมวินัยให
ถูกตอง จึงเปนเหตุใหคิดเพ่ือเสาะแสวงหาครูอาจารย ผูชี้แนวทางอันถูกตอง แลวจะได
ดําเนินไปดวยความสะดวกและราบร่ืน แมพระสาวกองคที่ปรากฏวาไดถึงแดนแหงความ
เกษม ก็ตองมีความคิดเชนนี้เหมือนกัน เชน คิดอยากจะเขาเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา เพื่อพระองคจะไดประทานพระโอวาทสั่งสอนทั้งทางถูกและทางผิด เพื่อผูใคร
ตอการศึกษาและปฏิบัติจะไดรีบแกไขและดําเนินโดยถูกตอง 

ดังน้ันการแสวงหาครูอาจารย ซ่ึงเปนท่ีแนใจเราวาจะเปนผูสามารถแนะนําส่ังสอน
เราได จึงเปนความคิดท่ีดีและควรสงเสริมความคิดประเภทน้ีใหเจริญย่ิง ๆ ขึ้นไป แลว
คอยพยายามดัดแปลงกาย วาจา ใจของตนใหเปนไปตามโอวาทของทาน แตระวังความ
คิดที่จะคอยแทรกสิงและลบลางความคิดที่ดีนี ้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอยู
ในฉากเดียวกัน เมื่อไดโอกาสอาจจะเกิดขึ้นได เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตาม ถึงกับกาย 
วาจา ใจไหวไปดวย น้ีคือสาเหตุท่ีจะใหเราไดรับความเสียหายไปวันละเล็กละนอย และ
ดอยในทางปฏิบัต ิซ่ึงยังผลใหปรากฏเปนลําดับ 

เพราะกิเลสกับธรรมตามธรรมดาทานถือวาเปนขาศึกตอกัน ถากิเลสมีกําลังมาก
กวา ก็สามารถจะลบลางธรรมซึ่งเปนของดีเยี่ยมใหลดนอยลงไป จนถึงกับไมมีธรรมภาย
ในใจ แตถาธรรมมีกําลังมากกวา ก็สามารถลบลางกิเลสใหลดนอยลงจนหมดสิ้นไปไมมี
อะไรเหลือ เชนพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ดังน้ันเราผูเปนนักปฏิบัติโปรด
สํานึกไวเสมอวามีขาศึกประจําตัวตลอดเวลา การแสวงหาครูอาจารยจึงเปนอุบายวิธีจะแก
ความคิดฝายต่ําใหมีกําลังลดนอยลง และเพื่อจะสงเสริมความคิดฝายสูงใหมีกําลังมาก
ขึ้น พอเปนทางเกิดขึ้นแหงธรรมวันละเล็กละนอย จนกลายเปนคนมีธรรมภายในใจ เร่ิม
ตนแตความสงบเย็นใจเปนข้ัน ๆ ไป 

สวนสถานท่ีและกาลเวลาน้ันใหคาดเพียงช่ัวระยะกาล เพื่อจะแสวงหาชัยสมรภูมิที่
เหมาะสําหรับนักรบ อันไดนามวาศิษยพระตถาคต แตหลักสําคัญที่ไมหางไกลจากกันนั้น
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คือ การบําเพ็ญตัวอยูตลอดเวลา ไมวาอิริยาบถใดใหอยูดวยความเพียร เพื่อรื้อถอนสิ่ง
แทรกซึมและกอกวนภายในใจ ดวยอํานาจของสติและปญญาอยูเสมอ น่ีเปนหลักและจุด
สําคัญสําหรับผูบําเพ็ญเพ่ือความหลุดพน ส่ิงท่ีปรากฏภายในใจ ซึ่งเชื่อแนวาถูกตามหลัก
ธรรม แมจะเพียงเล็กนอยก็ใหถือวา นั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญของตน 

เร่ืองความลําบากในการบําเพ็ญโปรดอยาถือเปนส่ิงสําคัญ ถาถือเปนสิ่งสําคัญ
แลว สิ่งนั้นจะมีกําลังสั่งสมตัวเองมากระทําการกีดขวาง ทางดําเนินเพ่ือความกาวหนา
ของเรา มีขอของใจอยูตรงไหน ซ่ึงเห็นวาไมแนใจตามหลักธรรม โปรดทําความรูสึกกับ
จุดนั้นทันท ี และถือวาจุดน้ันเปนเปาหมายสําหรับพิจารณาอยาลดละ และอยาคาดคะเน 
อยาเอาความรูเขาไปคาด มรรค ผล นิพพาน อันจะเกิดจากการปฏิบัต ิอยาคาดสถานท่ี
วาควรจะรูในสถานท่ีเชนน้ัน ๆ ขณะที่ขอของใจเกิดขึ้น จงทําความรับรูอยูกับความขัด
ของนั้น ตามวาระที่ความขัดของแสดงตัวออกมา สถานท่ีน้ันแลคือชัยสมรภูมิ ไดแก
สนามรบเพื่อชัยชนะตลอดไป 

คําวากิเลสไมวาประเภทใด จะตองแสดงขึ้นที่ใจของเราทุก ๆ ทาน ไมมีที่อื่นเปน
ที่แสดงขึ้นแหงกิเลสทั้งหลาย เพราะสิ่งทั้งนี้ไมไดมีอยูในสถานที่อื่นใด นอกจากจะอยูกับ
ความรูคือใจน้ีเทาน้ัน ผูปฏิบัติเพ่ือแกไขกิเลสอาสวะใหเบาบางลงเปนลําดับ จนถึงขั้น
กิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิง จงอยามองขามสิ่งที่ปรากฏมีความขัดของภายในใจเปนตน จะมี
ทางแกไขและถอดถอนกิเลสไดตลอดไป และควรทราบวา ความขัดของ ความไมสะดวก
สบายภายในใจ มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนผูผลิตออกมา ไมใชสิ่งอื่น ๆ จะสามารถ
ทําได โปรดดูเรื่องของตัวใหละเอียดถี่ถวน ถาดูใจจะรูเรื่องของกิเลส เพราะกิเลสกับใจ
นั้นอยูดวยกัน 

ขณะน้ีเปนเวลาท่ีเรามีกิเลสฝงอยูภายในใจ โปรดทราบไว เขามิไดอยูในสถานที่
และกาลใด ๆ นอกจากจะอยูและแสดงขึ้นที่ใจทุก ๆ ขณะที่มีความพลั้งเผลอเทานั้น การ
แกไขและถอดถอนกิเลส ถาไมขุดคนลงที่จุดนี้ ไมมีทางผานพนไปได ทั้งไมสามารถจะรู
เรื่องของตัววาเปนกิเลส หรือเรื่องของกิเลสเปนเรื่องของตัว เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราถือ
วาเปนเร่ืองของเราไปเสียหมด โดยท่ีเราไมทราบวากิเลสกับเราน้ันเปนอยางไรบาง ผิด
ตางหรือเหมือนกัน เปนคนละอยาง หรือเปนอยางเดียวกัน ถามีสติปญญาก็จะทราบไดวา
กิเลสกับใจไมใชอันเดียวกัน แตถาหาไมแลว กิเลสจะกลายเปนเรา เราจะกลายเปนกิเลส
กันวันยังค่ํา จะแกกิเลสก็หาที่แกไมได เพราะจะกระเทือนตัวเรา จะแกเราก็แกไมได 
เพราะจะไปกระเทือนกิเลส เพราะถือวาเปนเร่ืองของเราเชนเดียวกัน จะประกอบความ
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เพียรก็กลัวจะกระเทือนตัวเราใหไดรับความลําบาก ทั้งกลัวจะกระเทือนกิเลสซึ่งถือวาเปน
เร่ืองเดียวกันกับเรา 

เม่ือกิเลสมากลายเปนเราเสียทุกสวนแลว เราก็ไมมีทางแกกิเลสได เพราะกลัวจะ
มีการกระทบกระเทือนกันระหวางกิเลสกับเราซ่ึงกลายมาเปนอันเดียวกัน เรื่องทั้งนี้ผูมี
สติปญญาจะทราบไดตามวาระแหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว สิ่งใดที่กอความ
รําคาญและผลิตทุกขขึ้นมาใหแกตน แมจะเปนสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตาม ส่ิงน้ันทานบอก
วาเปนกิเลส เปนสิ่งที่จะกอกรรมทําเข็ญใหเราตลอดไป ไมมีสมัยใดที่กิเลสจะผลิตความ
ดี ความชอบ ความสุข ความเจริญใหคน นอกจากจะทําแตความทุกขรอนใหตลอดไปเทา
น้ัน แลวควรละหรือที่จะไปเชื่อดวงใจที่เต็มไปดวยกิเลส กระซิบอยูตลอดเวลาวาเปนของ
ดี ควรจะยอมจํานนตามเขาท่ีช้ีเข็มทิศใหไปตามแลวหรือ ทําไมเราจะเปนผูเอนเอียงและ
ลมละลายไปตามเขาเชนน้ัน จะหาตัวเราที่แทจริงไมเจอตลอดกาล และจะหาความเปน
ตัวของตัวจากความเพียรไมไดเหมือนกัน 

ทุก ๆ ทานโปรดทราบไววา เวลาน้ีกิเลสกับเรากําลังคละเคลาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแยกไมได จะประกอบกิจการที่ชอบใด ๆ มีแตกลัวจะกระเทือนกิเลสกับเรา ซึ่ง
แยกจากกันไมออก สุดทายก็อยากอยูเฉย ๆ คอยใหกิเลสหลุดลอยไปเอง โดยไมทราบ
วาการอยูเฉย ๆ ก็เปนเร่ืองเกียจครานและเปนทางส่ังสมกิเลสเพ่ิมข้ึนภายในใจ คนที่อยู
เฉย ๆ ไมทํางานโลกเขาเรียกวาคนเกียจคราน คนเกียจครานไมมีทรัพยสมบัติเคร่ือง
ครองชีพ ไมมีอาหารรับประทาน ไมมีเครื่องนุงหม ไมมีบานจะอยู เคร่ืองอุปโภคบริโภค
ขาดแคลนไปตาม ๆ กัน นั่นคือคนทุกข เพราะสาเหตุมาจากความเกียจครานเปนเจา
เรือน ความทุกขเดือดรอนเลยกลายเปนโรคระบาดเร่ียราดไปหมดท้ังครอบครัว ไมมีใคร
จะไดรับความสมบูรณพูนผลในครอบครัวน้ัน น่ีคือโทษแหงความเกียจครานหรือความ
อยูเฉย ๆ  

จิตที่ชอบอยูเฉย ๆ ไมพินิจพิจารณาหาทางแกไขตน ก็ตองเปนผูขาดแคลนความ
สุขภายในใจ ศีลสมบัต ิก็ไมสมบูรณ นับวันจะดางพรอยและขาดทะลุไป สมาธิสมบัติ คือ
ความสงบเยือกเย็นภายในใจก็เกิดขึ้นมาไมได เพราะไมมีทางจะเกิด เน่ืองจากความเกียจ
ครานเปนเพชฌฆาตสังหาร แม ปญญาสมบัต ิ ก็หาทางกําจัดกิเลสไมได เพราะความ
เกียจครานปดกั้นทางเดิน เม่ือสรุปความแลว ศีลสมบัต ิ สมาธิสมบัติ และปญญาสมบัต ิ
จะหาทางเกิดขึ้นมาเองเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมไดเลย นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะการ
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บําเพ็ญท่ีเรียกวาทํางานเทาน้ัน การระมัดระวังและการบังคับจิตใจเพื่อรูวิถีทางเดินของใจ 
วาเดินไปในทางถูกหรือผิด เหลาน้ีจัดวามีงานไมอยูเฉย ๆ 

ผูมีงานนี้แลจะเปนผูสามารถยังสมบัติทั้งสามนั้นใหเกิดขึ้นได ศีลสมบัต ิ ก็จะเปน
ไปเพื่อความบริสุทธิ์และเย็นใจแกเจาของ สมาธิสมบัติ คือความสุขใจเพราะความสงบ
เปนบาทฐานก็จะเกิดขึ้น เพราะความเพียรเปนรากฐาน ปญญาสมบัต ิ คือความฉลาด
รอบคอบก็จะมีทางเกิดไดจากความพยายาม และยังจะสามารถถอดถอนสิ่งลามกโสมม 
ซ่ึงแทรกสิงอยูภายในใหหมดส้ินไปเปนลําดับ ทั้งสามารถแยกกิเลสกับเราออกจากกันได
เปนระยะ ๆ ดวย เพราะเร่ืองกิเลสกับเราเปนเร่ืองสําคัญมาก ถารูเทาไมถึงเหตุการณ
แลว กิเลสกับเราและเรากับกิเลสจะตองคละเคลากันไปตลอดสายดังท่ีกลาวผานมา จะ
ทําการรื้อฟนและถอดถอนกิเลสภายในใจ ก็กลัววาจะไปทําลายใจใหฉิบหายไปดวยจึงไม
กลาทําลงไป เพราะกลัวจะไปทําความกระทบกระเทือนมิตรสหาย ซึ่งอาศัยและอยูดวย
กันมาเปนเวลานาน 

หาทราบไมวา ความกลัวนั้นคือเรื่องของกิเลสหึงหวงตัวเอง ไมอยากใหอะไรเขา
ไปแตะตอง เพราะกลัวจะเส่ือมคุณภาพและอํานาจวาสนาท่ีเคยครองไตรภพบนหัวใจของ
คนมานาน ขอน้ีผูปฏิบัติควรคํานึงเสมอ ถาปลอยตามอําเภอใจแลวปรากฏเปนความสุข
ความเจริญข้ึนมา ทั้งทางโลกและทางธรรมจะไมมีอะไรเปนขอบเขต ไมมีกฎหมายบาน
เมืองเปนเครื่องบังคับ ไมมีหลักธรรมวินัยเปนเคร่ืองดําเนิน แมที่สุดสัตวดิรัจฉานที่ไมรู
ภาษีภาษาอะไรเลย ก็จะพลอยไดรับความสุขความเจริญไปตาม ๆ กันหมด เพราะการทํา
ตามอําเภอใจเปนไปไดทั้งสัตวทั้งคนโดยไมมีขอบเขต แตมันไมเปนดังที่วานั้น ทานจึง
สอนไวเสมอวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ไดฟงทั้งคนเปน ทั้งคนตาย แตจะทราบ
ความหมายหรือไมน้ัน ไมรับรองทั้งคนเปนและคนตาย แมผูแสดงเองก็ยังไมรับรองตัว
เองวาจะเปนไปดังที่ทานสอนหรือไม แตธรรมซึ่งเปนที่ไววางใจของโลกสอนไวอยางไรก็
วาไปตาม แบบนกขุนทองเพื่อหาที่กําบังไปตามธรรมเนียมของคนมีกิเลส 

ความหมายในธรรมท้ังสองบทน้ีวา กุสลา ธมฺมา หน่ึง อกุสลา ธมฺมา หน่ึง เปน
ธรรมกลาง ๆ ถาเปนคุณสมบัติของผูทําก็แปลวาผูมีกุศลธรรมหนึ่ง ผูมีอกุศลธรรมหนึ่ง 
หรือจะแปลวาผูมีบุญและบาปก็ไดสุดแตจะแปล เพราะคําวาบุญหรือบาปน้ันข้ึนอยูกับผู
ทํา ถาโงก็ทําความชั่วลามกใสตัวเอง ผลก็กลายเปนทุกขเดือดรอนขึ้นมาในบุคคลผูนั้น 
ทานจึงกลาวไววา ดีกับชั่ว สุขกับทุกขเปนของคูกัน และเปนสมบัติของผูทําซึ่งเปนตัวเหตุ 
มิไดเกิดขึ้นมาเองโดยปราศจากเหตุคือการกระทํา ฉะนั้นผูนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปน
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ศาสนาท่ีมีหลักเหตุผลบนหัวใจดวยแลว จึงควรพิจารณาโดยรอบคอบในกิจการทุกอยาง 
ไมควรทําไปแบบสุมเดาโดยถือวาไมจําเปนและไมสําคัญ เพราะผลดีช่ัว สุข ทุกข จะเปน
สมบัติของผูทํา แมตนจะถือวาไมจําเปนและไมสําคัญก็ตาม 

ผูมีธรรมวินัยประจําใจ ยอมมีการใครครวญดวยดีกอนทํากิจทุกอยาง ผลจึงเปนที่
พึงพอใจไมกระทบกระเทือนตัวเองและผูอื่น และไมถือคําวายากหรืองายมาเปนหลัก
สําคัญกวาความเห็นวาควรทําหรือไมควรทํา เพราะเล็งเห็นผลที่จะพึงไดรับไมดอยกวา
เหตุที่จะทําลงไป เมื่อเหตุกับผลลงกันแลวยากก็ตองทํา งายก็ตองทํา ไมคํานึงถึงความ
ยากลําบาก 

การบําเพ็ญเพียรมาเปนลําดับ นับเปนเวลาหลายวัน หลายเดือน และหลายป แต
ผลไมปรากฏขึ้นมาประจักษใจ น่ีเปนเพราะเหตุใด เขาใจวาเปนเพราะสักแตวากิริยาแหง
การทําเทาน้ัน แตหลักใหญซึ่งเปนองคแหงเหตุจริง ๆ คือการบําเพ็ญอันเปนไปดวย
ความจงใจ มีสติและปญญาเปนเคร่ืองควบคุม ไดบกพรองหรือขาดไปในระยะนั้น ๆ ยัง
เหลือแตกิริยาของการบําเพ็ญเทาน้ันปรากฏตัวอยูเฉย ๆ ผลจึงไมปรากฏตามที่คาดไว 
หากมีความเพียรสมบูรณตามองคภาวนาจริง ๆ ผลจะขัดขืนและแยงเหตุไปไมได ตอง
แสดงออกมาประจักษใจโดยแนนอน 

ความยากลําบากในการบําเพ็ญเพ่ือร้ือถอนตนใหพนจากทุกขน้ี รูสึกจะเปน
อุปสรรคแกผูบําเพ็ญอยูไมนอย แตควรนําไปเทียบกับความทุกขลําบาก ที่เกี่ยวแกการ
เกิดการตายในภพท่ีเปนมาเปนอยูและจะเปนในอนาคต ลองดูทางไหนจะมีทุกขมากกวา
กันและมีความยืดเยื้อกวากัน เพียงเทาน้ีก็พอจะตัดปญหาความลําบากในการบําเพ็ญท่ี
เคยถือวาเปนอุปสรรคออกไปได ความเพียรพยายามทุกประโยคก็จะเปนไปดวยความ
มานะอดทนและสนใจตอหนาที่ของตนมากขึ้น ทุกสิ่งที่เคยขัดของก็จะเปนไปเพื่อความ
สะดวกและราบร่ืน คงไมเปนทํานองกางคอยจะขวางคอในเวลาจะบําเพ็ญความดีทุก
ประเภทอยางท่ีเคยเปนมาท้ังทานและเรา เพราะตางก็มีสิ่งที่คอยกระซิบใหแยกทางจาก
ความเพียรอยูเชนเดียวกัน 

การกําหนดภาวนาขอใหหย่ังลงสูกายคตา คือสวนรางกายท้ังหมดหรือสวนใดสวน
หน่ึง ไมตองไปคํานึงวาจะถูกหรือผิดในเวลานั้น เพราะกายน้ีเปนหลักสัจธรรมดวย เปน
หลักสติปฏฐานส่ีดวย ถาใจดําเนินไปในกายอันเปนหลักของธรรมทั้งสองประเภทนั้น
สถิตอยูแลว ตองเปนมรรคปฏิปทาเพื่อความพนทุกขเปนลําดับไป ขอสําคัญขอใหมี
ความจงใจต้ังหนาทําจริง ๆ วันน้ีจิตดูดด่ืมในอาการน้ี วันหลังจิตดูดด่ืมในอาการน้ันและ
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พิจารณาอยางน้ัน รูเห็นในอาการน้ันอยางน้ัน มีอาการแปลกตางกันในอาการของกาย 
และการพิจารณาก็ตาม ถาอยูในหลักของกายแลว ชื่อวาไมผิดหลักสติปฏฐานและอริยสัจ 
ซึ่งเปนธรรมรับรองเพื่อความถูกตองอยูแลว 

การพิจารณาจะหนักไปในอาการใดของรางกาย อาการนั้นจะไมทําใหผิดจากองค
ของการภาวนา แมความรูสึกท่ีเกิดจากการพิจารณากายคตา จะผิดแปลกกันไปตามวาระ
ของการบําเพ็ญ ก็ปลอยใหเปนไปตามนั้น อยานําความสงสัยเขาไปทําลายความรูและการ
พิจารณาในขณะน้ัน จิตจะหยุดชะงักไมกาวตอไปอีก การเห็นกายดวยสัญญาจัดเปนบาท
ฐานเบื้องตน เพราะเบื้องตนตองอาศัยสัญญาคาดหมายไปกอน ปลอยจิตใหคลอยตาม 
ปญญาก็ทําหนาที่ไตรตรองไปตามเสนทางที่สัญญาคาดไว การใชขันธใหเปนไปในทางแก
กิเลสอาสวะ ไมวาขันธใดท่ีควรแกการงานในเวลาน้ัน จงนําไปใชไดตามที่เห็นสมควร 
เพราะการแกหรือการผูกทั้งสองนี้ตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือทํางาน คือฝายกิเลสและ
ฝายธรรมจําตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือของตน ไมเชนน้ันจะสําเร็จเปนกิเลสและธรรม
ขึ้นมาอยางออกหนาออกตาไมได การบําเพ็ญโดยถูกตองตามองคภาวนา จะตองปรากฏ
ผลประจักษอยางแนนอน 

ความสงบเยือกเย็นเปนสมาธิ เราไดยินแตครูอาจารยพูดใหฟงและไดยินแตทาน
กลาวในตํารา แมกิเลสบาปธรรมก็ไดยินแตทานกลาวไวในตํารา แตเรื่องของธรรมคือ
ความสงบเย็นใจเปนข้ัน ๆ จนถึงขั้นสูงสุด และเรื่องของกิเลสบาปธรรมที่แทจริงนั้น เรา
ไมรูวาเปนใครและอยูท่ีไหนเวลาน้ี ท้ังธรรมท้ังกิเลสเคยแสดงตัวใหปรากฏกับเราบาง
ไหม ทางที่กิเลสเกิดขึ้นนั้น เกิดข้ึนจากทางใดบาง ทางเขาและทางออกของกิเลส เขา
อาศัยทางสายใดบางเปนที่เขาที่ออกและที่เกิดขึ้น พอแมของกิเลสคืออะไร เราเคยเห็น
แตพอแมของสัตว พอแมของคน แตไมเคยเห็นพอแมของกิเลสอยางแทจริง และเราเคย
เห็นแตช่ือของกิเลสตัณหาท่ีทานกลาวไวในคัมภีร นั้นเปนชื่อของกิเลสตัณหา น้ันเปนพอ
แมของคน ของสัตวตางหาก ไมใชเปนกิเลสตัณหาและไมใชพอแมของกิเลสตัณหาอันแท
จริง 

เพราะเหลาน้ันมิไดมาทําความกระทบกระเทือนเราใหไดความทุกขรอน และไม
ใชเรื่องของธรรมที่จะยังความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นภายในตน นอกจากขันธคือกายกับ
ใจนี้ที่ไหวตัวไปทางผิดหรือทางถูก ซ่ึงเปนทางเกิดข้ึนแหงกิเลสและธรรมเทาน้ัน น่ีคือ
เรื่องของกิเลสอาสวะและเรื่องธรรมอันแทจริง อวิชชาที่อาศัยใจเกิดขึ้นทําใหคนและสัตว
กลายเปนผูมีกิเลสตัณหาไปตาม นี่แหละคือพอแมของกิเลสตัณหาอันแทจริง ถาไม
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สามารถคลี่คลายเรื่องของตัวออกใหรูชัดวาสวนไหนด ี สวนไหนช่ัวตัวเราเองก็จะเปน
กิเลสวันยังคํ่าและตกนรกหลุมอารมณตลอดกาล ไมมีฝงมีฝา มีเขตมีแดน เสวยอารมณ
ที่กิเลสปรุงใหอยางเผ็ดรอนไมมีวันสิ้นสุดลงได 

ไมเคยเห็นแบบแผนตําราไปตกนรกข้ึนสวรรคช้ันพรหม สําเร็จมรรคผลนิพพาน
และไปทําโจรกรรมทํารายติดคุกตะรางที่ไหน เปนแตบอกชื่อกิเลสของธรรม ของผูทําด ี
ทําชั่ว ผูบริสุทธ์ิเศราหมองไวเทาน้ัน การทําความดีความชั่วเปนเรื่องของคนของสัตว 
เพราะฉะน้ัน กิเลสบาปธรรมจึงอยูกับคนและสัตว เราเปนผูหน่ึงในมวลมนุษย จึงควรทํา
ความรูสึกวาเปนตัวกิเลสหรือเปนธรรมกันแน คล่ีคลายดูใหดี จะไดรูเห็นทั้งเรื่องของ
กิเลสและเร่ืองของธรรมภายในใจเราเอง โดยไมตองไปหาคนดูท่ีไหนใหเสียเวลาและ
เหน็ดเหน่ือยเปลา ๆ ถาผูบําเพ็ญมีความสามารถอาจหาญปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีช้ี
บอกไว จะควาเอาชัยชนะมาไดเปนระยะ ๆ จนถึงความบริสุทธ์ิโดยส้ินเชิงจากกายกับใจน้ี
แนนอน 

การมองหากิเลสตัณหาอันแทจริง จะไปมองที่ไหนกัน ถาไมมองดูกายกับใจอัน
เปนสถานที่อยูของกิเลสและธรรมแลว จะไมพบของจริงตลอดกาล เพราะตํารากับตัวยา
ไมเหมือนกัน และไมไดอยูดวยกัน แตอยูคนละแหง เราตองไปดูชื่อของยาที่ตําราแลวไป
รับเอายาท่ีตูยา เราจะพบความจริงท้ังสองอยาง คือตําราก็จะรู ตัวยาก็จะไดมาสม
ประสงค นี่เราตองไปดูชื่อของกิเลสตัณหา และธรรมเคร่ืองแกท่ีคัมภีร แลวมาแกไขหรือ
ถอดถอนกิเลสตัณหาดวยธรรมที่ตัวของเรา เราจะพบความจริงท้ังสองประเภท คือเรื่อง
ของกิเลสก็จะรู การถอดถอนกิเลสดวยธรรมก็จะประจักษใจ ภายในกายในใจน้ีแล 

ขอยกอริยสัจมาเปนตัวอยางพอไดความ ทุกฺขํ อะไรเปนทุกขแน มันเปนเรื่องของ
เราของทานทั้งนั้น โปรดไปดูที่โรงพยาบาลจะเห็นแตคนและสัตวเต็มไปหมด จนไมมี
หองใหอยู ไมมีเตียงใหนอน แตจะไมพบตําราไปแทรกอยูที่นั้นเพื่อรักษาตัวแมคัมภีร
เดียว สมุทัย ความฟุงเฟอเหอเหิมเกิดจากกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาเหลาน้ี ก็
เปนเรื่องของเราของทาน มรรค คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธ ิปญญา น่ีก็เปนเร่ือง
ของเราของทาน จะบําเพ็ญใหเกิดมีข้ึนตามความหวัง นิโรธ ความดับทุกขก็เปนเรื่องของ
เราของทานจะดับทุกขของตัวเองแตละรายตามธรรมในตํารา ทานช้ีเขามาหาเรา มิไดชี้ไป
ที่อื่น 

เม่ือเปนเชนน้ี เราจะเห็นอะไรเปนตัวบาปตัวบุญ โปรดทวนดูอีกครั้งเพื่อความแน
ใจ คือความรุมรอนอยูที่ไหน บาปก็อยูที่นั่น ความสุขสบายอยูท่ีไหน บุญก็อยูที่นั่น ความ
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เศราหมองอยูที่ไหน กิเลสก็อยูที่นั่น ความผองใสและบริสุทธิ์อยูที่ไหน ธรรมก็อยูที่นั่น 
รวมลงแลวมันอยูที่เราทั้งนั้นไมไดอยูในที่อื่นใด จึงไมนาสงสัยอะไรอีก มีอยูเพียงวาเรา
จะทําความสนใจตอการบําเพ็ญแคไหน เพื่อทราบเรื่องของตัวกับเรื่องของกิเลส ถาทราบ
แลวก็เทากับทราบเรื่องสุขเรื่องทุกขภายในภายนอกโดยตลอด เพราะเปนเร่ืองอริยสัจ
อยางสมบูรณ แมหลุดพนก็จําตองหลุดพนไปในระหวางอริยสัจทั้งสี่นี้ ไมมีที่อื่นเปนทาง
หลุดพน ฉะนั้น จงใชสติปญญาพิจารณาลงในทุกขอยางรอบคอบ เพื่อทราบวาทุกขเกิด
ขึ้นมาจากอะไร และอะไรเปนสาเหตุใหทุกขเกิด ก็จะทราบเรื่องทุกข สมุทัย ซึ่งมีอยูในจุด
เดียวกันอยางแนนอน ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นเปนศาสดาของโลก และตรัส
เปนสวากขาตธรรมโดยชอบใหพวกเราศึกษาและปฏิบัติตามไมไดเลย พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ 
จะไมปรากฏขึ้นในโลก 

โปรดทําความม่ันใจและหาวหาญตอความเพียรเพ่ือแดนพนทุกข อยาถอยทัพให
ขาศึกคือกิเลสหัวเราะเยาะและเหยียบยํ่าลํ้าแดนแหงความเพียรเขามา เราจะตกอยูในวง
ลอมของขาศึกหาทางออกไมได การบําเพ็ญมรรค คือศีล สมาธ ิปญญา ดวยความเพียร 
จงทําใหสมบูรณถึงขั้นรูทุกขก็จะรูอยางสมบูรณ รูและถอนสมุทัยก็จะรูและถอนอยาง
หมดเชื้อ นิโรธความดับทุกขดวยมรรคก็จะดับอยางสมบูรณ เพราะธรรมท้ังส่ีประเภทน้ี
เกี่ยวโยงกัน จะแยกจากกันไมได เม่ือรูรอบสัจจะท้ังส่ีน้ีแลว ความบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นมา
เอง แมจะไมเคยทราบมากอนก็ไมมีทางสงสัย เพราะไมมีสองมีสามกับอะไรอีก พอจะให
ผูบรรลุถึงความบริสุทธ์ิแลวเลือกหาเอา แตธรรมน้ันเปน เอกธมฺโม คือ เปนธรรมแทง
เดียวนอกสมมุต ิ สุดท่ีจะสงางามและอัศจรรยเหนือโลกใด ๆ จึงหมดปญหาจะเปนอยาง
อื่นอีก 

การแสดงธรรมเพื่อผูมุงตอแดนพนทุกข ซึ่งเตรียมพรอมแลวจะแสดงไปที่อื่น ๆ 
จึงขอเรียนใหทราบอยางเปนกันเอง รูสึกวาไมคอยถนัดใจ คลายกับตะครุบเงา แตถาได
แสดงลงที่กาย ที่ใจซึ่งเปนเรือนรังของอริยสัจแลว รูสึกวาสนิทใจ เพราะเทาที่ไดปฏิบัติมา
ก็ปฏิบัติอยางนี้ หากจะรูมากนอยตามกําลังก็ไมไดรูจากที่ไหน แตรูข้ึนมาท่ีน่ี แมธรรมที่
กําลังแสดงอยูขณะนี้ก็ไมไดไปหามาจากที่ไหน นอกจากจะนํามาจากทานจากเราซ่ึงเปน
เรือนรางของสัจธรรมดวยกันเทาน้ัน ไมมีอํานาจวาสนามากมายพอจะไปแสวงหาธรรม 
นอกจากอริยสัจ ซึ่งมีอยูกับกายกับใจมาแสดงใหหมูเพื่อนฟงได ดังนั้น จึงขออภัยจาก
ทานผูฟงมาก ๆ ดวย ท่ีไมไดธรรมแปลกประหลาดมาปฏิสันถารตอนรับทาน ที่มาจากที่
ตาง ๆ ทั้งใกลและไกลอยางสมใจ ท้ังน้ีเพราะความจนใจดังท่ีเรียนใหทราบแลว 
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ไดทราบแตพระพุทธเจาสอนพวกเราที่เปนพุทธบริษัท ทานยกเอาเรื่องของทาน
และของเรามาส่ังสอนพวกเรา โดยบอกวาเปนอริยกิจเสมอกันทั่วไตรภพ การปฏิบัติก็ให
ถือเอาอริยสัจเปนทางเดิน ยกเอามรรคเปนเสนทาง เราเปนผูกาวเดินตามเสนทาง ทุกข
กับสมุทัยเปนหิน กรวด ทราย ท่ีโรยบนเสนทางผสมดวยยาง รวมทุกข สมุทัย มรรค เขา
ดวยกันกลายเปนถนนลาดยาง ผูเดินทางก็กาวไปโดยสะดวกไมขลุกขลักจนถึงที่หมาย 
นิโรธ คือหยุดจากการเดินทาง ผลท่ีเกิดจากการหยุดเดินเปนความสุขสบาย เพราะหาย
กังวลจากการเดินและการหยุดโดยประการท้ังปวงแลว นั่นคือธรรมนอกจากสัจจะทั้งสี ่
ธรรมน้ีผูเดินทางถึงท่ีแลวเปนสันทิฏฐิโก รูเอง ไมตองถามใคร เพราะสันทิฏฐิโก เปน
มัชฌิมา ไมรอคอยอยูกาลหนากาลหลัง เนื่องจากธรรมนี้ไมใชรถยนต รถไฟ พอจะเขาคิว
รอเวลา ผูจะควรรับผลจากสันทิฏฐิโกก็ไมใชคนโดยสารรถยนต รถไฟ พอที่จะไปรอที่คิว
และรอเวลารถจะออกจะเขา 

ในอวสานแหงธรรมท่ีแสดงมาก็เห็นสมควรแกกาล ขอความสะดวกกายสบายใจ
ตอการบําเพ็ญธรรม จงเปนไปในทานท้ังหลาย นับแตข้ันเร่ิมแรกจนถึงจุดท่ีหมาย อยา
ไดมีอุปสรรคมากีดขวางในวงการ จงมีแตความสุขความสําราญ ประจําอิริยาบถความ
เคล่ือนไหว ทุกทิวาราตรีกาล โดยนัยที่ไดแสดงมาดวยประการฉะนี้ 

 
www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 
ทุกขประจําสัตวและบุคคล 

 
การฝกหัดอบรมตัวเองควรจะใชความสังเกตสอดรูนิสัยของตัว เพราะคนเรานิสัย

ไมเหมือนกัน เชนเดียวกับเหล็กซ่ึงมีหลายประเภท แตจะยกมาเทียบเพียง ๔ ประเภท 
พอเขารูปกัน คือ ประเภทท่ีหน่ึงเปนเหล็กกลาและเหนียว คุณภาพก็ดีเยี่ยม ประเภทที่
สองเน้ือเหล็กและคุณภาพลดกันลงมาบาง แตอยูในเกณฑด ี ประเภทท่ีสาม เน้ือเหล็ก
ออนคุณภาพไมสูจะดี แตยังอยูในเกณฑพอใชได ประเภทท่ีส่ีเปนเหล็กท่ีเลวมาก ทั้งคุณ
ภาพไมดีเลย เพียงสักแตวาเหล็กเทาน้ัน ไมคอยมีใครสนใจนําไปทําประโยชน 

นายชางก็ม ี๔ ประเภท คือนายชางท่ีหน่ึง มีความฉลาดและชํานาญ ท้ังรูเน้ือเหล็ก
ทุกประเภทไดอยางดีเยี่ยมดวย นายชางที่สองมีความฉลาดและชํานาญรองกันลงมา แต
อยูในเกณฑดีมีความสามารถพอสมควร นายชางท่ีสาม พอทําไดแตไมคอยมีความฉลาด
และชํานาญ ทําเหล็กทีไดทีเสีย เอาแนไมคอยได และนายชางท่ีส่ีไมเปนทาอะไรเลย ไว
วางใจไมได ขาดความเชื่อถือจากนายชางทั่ว ๆ ไป ไมคอยมีคนมาวาจางใหทํา เพราะ
กลัวจะทําเหล็กเขาใหเส่ือมคุณภาพและเสียไป 

เหล็กประเภทท่ีหน่ึง ทั้งนายชางก็เปนประเภทที่หนึ่ง มีความฉลาดและชํานาญใน
เน้ือเหล็กทุกประเภทดวย ยอมสามารถทําเหล็กท้ังสามประเภทใหเปนเคร่ืองใชชนิดตาง 
ๆ ไดดีมาก ทั้งคุณภาพก็สูงเยี่ยม และยังสามารถเสริมคุณภาพจากฐานะเดิมของเหล็ก
ประเภทตาง ๆ ใหดีขึ้นไดดวย 

นายชางประเภทที่สอง มีความฉลาดพอสมควร และมีความสามารถทําเหล็กสาม
ประเภทใหทรงคุณภาพเดิมไวได และใชประโยชนไดดีพอสมควร แตไมสามารถเสริม
คุณภาพของเหล็กทุกประเภทใหดีขึ้นจากฐานะเดิมเทานั้น 

นายชางประเภทท่ีสาม ไมอาจทําเหล็กสามประเภทใหทรงคุณภาพตามฐานะเดิม
ของตนไวได ทั้งอาจทําเหล็กสามประเภทใหเสื่อมคุณภาพลงไดดวย 

สวนนายชางประเภทท่ีส่ีน้ัน รูสึกจะไมเปนที่เชื่อถือของนายจางทั่ว ๆ ไป แมมีผู
นําเหล็กมีประเภทตาง ๆ มาวาจางใหทําเคร่ืองใชชนิดตาง ๆ แทนที่จะไดคาจางแรงงาน
จากเจาของเหล็กผูมาวาจางใหทํา แตกลับทําเหล็กประเภทที่หนึ่งและที่สองของเขาใหลด
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๖๙ 

คุณภาพลงมากเกือบจะใชการอะไรไมได และทําเหล็กประเภทท่ีสามของเขาใหเสียไปเลย 
จําตองชดใชคาเสียหายใหแกเขา จนตัวเองเสียหายปนปไปหมด 

บุคคลก็ม ี  ๔ ประเภทดังทานกลาวไว อุคฆฏิตัญ ู รูธรรมไดอยางรวดเร็วทันใจ
หมาย วิปจิตัญู รูธรรมไดรองลําดับกันลงมา เนยยะ พอแนะนําสั่งสอนได เสมอทาน
เสมอเรา และ ปทปรมะ บุคคลประเภทท่ีหนามาก จนไมเชื่อวาบาปม ีบุญม ีหรือสูญไป
เลย แมเขาจะหาบหามส่ิงเหลาน้ีอยูบนบาก็ไมรูวาดี ชั่ว บุญ บาปเปนอยางไร พระพุทธ
เจาจึงจัดเปนบุคคลประเภทที่หมดหวังเพราะชวยอะไรไมได ถาเปนคนไขก็เรียกวา ทั้ง
หมอทั้งญาติหมดหวัง ไมมีทางฟนตอไปได นอกจากจะเตรียมกุสลามาติกาไปตาม
ระเบียบและธรรมเนียมของคณะญาติที่นับถือพุทธเทานั้น แตจะไดบุญหรือไมนั้นไมรับ
รอง เพราะเปนบุคคลท่ีส้ินหวังมาแตปทปรมะอยูแลว ผูใหบุญก็ไมอาจทราบวาเขาจะ
ตองการอะไรหรือไม แตขัดคํานิมนตไมไดจําตองไปตามคําเชื้อเชิญ เพราะพระกับญาติ
โยมเปนเรื่องแยกจากกันไมออกตั้งแตไหนแตไรมา และเผ่ือทานผูหวังบุญจะไดรับ
ประโยชนจากกุสลามาติกาเทาท่ีควร 

อาจารยผูใหธรรมก็มี ๔ ประเภท ประเภทท่ีหน่ึง ขอนอมเกลาทูลพระพุทธเจา
ของเรา ประเภทที่สอง ขอนอมถวายพระสาวกอรหันตทาน ประเภทท่ีสาม ยกถวายครู
อาจารยผูอาวุโสดวยอายุพรรษา และคุณวุฒิท่ีทานไดเลาเรียนและปฏิบัติมากอน สวน
ประเภทที่สี่นี้ยกใหพวกเราที่ปฏิบัติและรูธรรมพอง ูๆ ปลา ๆ และสอนกันไปแบบงู ๆ 
ปลา ๆ ตามธรรมเนียมท่ีเขาเสกสรรวา “เปนอาจารย” ถาไมตอบก็มีคนมาถาม ถาไม
สอนก็มีคนมาเรียนดวย จึงรูสึกลําบากท่ีเปนอาจารยตามคําเสกสรร เพราะไมใชอาจารย
ท่ีทรงคุณธรรมภายในใจและควรแกการส่ังสอนอบรมผูใครตอความดีท่ีมาศึกษาดวย 

อาจารยมี ๔ ประเภท และบุคคลม ี๔ ประเภท ในครั้งพุทธกาลพวกเราก็พอจะ
ทราบไดวา คนด ี คนชั่ว คนโง คนฉลาดมีสับปนกันอยู แมสมัยปจจุบัน เมื่อยกเวน
อาจารยประเภทหนึ่งแลวก็คงจะมีบุคคลประเภทดังกลาวนี้ปะปนกันอยู ดังน้ันอาจารย
สามประเภทดังกลาวจึงอาจมีสับสนปนกันมาตามลําดับกาล 

คําวา อาจารยยังแยกออกเปนสองแผนก คือ อาจารยผูคอยสังเกตสอดรูจริตนิสัย
และความประพฤติผิด ถูก ชั่ว ดีของตน วาควรจะฝกฝนดัดแปลงตนอยางไร ดวยวิธีใด
บาง จึงจะเหมาะสมและไดรับประโยชนเปนข้ัน ๆ ไป ท่ีเรียกวาอาจารยภายในหน่ึง 

อาจารยผูใหการอบรมส่ังสอนแกผูมาศึกษาอบรมดวย วาจะควรสังเกตรอบรูจริต
นิสัยและความประพฤติของผูมารับการศึกษาอบรมอยางไรบาง และจะควรใหอุบายส่ัง
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สอนอยางไรจึงจะเหมาะ และเปนประโยชนแกผูมาศึกษาตามข้ันภูมิแหงความรูและจริต
นิสัย ท่ีเรียกวาอาจารยภายนอกหน่ึง 

อาจารยทั้งสองนี้เปนเรื่องสําคัญไมนอย สําหรับผูจะหวังพ่ึงตนเอง และผูยังไม
สามารถจําตองอาศัยอาจารยผูแนะแนวทางให เฉพาะผูหวังพึ่งตนอันเปนหลักประกัน
สําคัญ ตองพยายามสอดรูความประพฤติและจริตนิสัยของตนอยูเสมอ วาจะควรปฏิบัติ
ตอตนอยางไรแคไหน จึงจะพอเหมาะแกนิสัยและกําลังของตัว ผลที่เกิดจากการสังเกต
ตัวเอง ถารูวาเรามีนิสัยหยาบละเอียดแคไหน จากนั้นก็พยายามดัดแปลงตัวเองไปตาม
นิสัยท่ีตนเห็นวาหยาบหรือละเอียด ถานิสัยเราหยาบ การบําเพ็ญเพียรพอประมาณไม
เห็นผลปรากฏ จําตองเรงขอวัตรปฏิบัติและความพากเพียรภายในใจเขาใหมากกวาปกติ
ธรรมดา เชนเดียวกับนายชางตีเหล็ก ถาเหล็กยังอยูในข้ันหยาบซ่ึงควรจะตีใหหนักมือ 
เขาตองลงกําลังแรง เมื่อเหล็กละเอียดลงไป ซึ่งควรจะถึงจุดที่หมายแลว เขาก็เบามือลง 
เมื่อถึงจุดที่หมายแลวเขาก็หยุด จากนั้นเขาก็เปลี่ยนเครื่องมือใหมใหพอเหมาะสมกันกับ
เหล็กซึ่งตองการความละเอียด คอยขัดสีอยางระมัดระวังจนถึงจุดที่ตองการ แลวเขาก็
หยุดทันที 

การสังเกตนิสัยของตัวก็ตองทําเชนนั้นเหมือนกัน ถาจิตยังอยูในข้ันหยาบมาก จํา
ตองทรมานกันใหหนักบาง แมจะทนลําบากก็ตองฝนและอดทนจนจิตหายพยศ เพราะ
นิสัยตางกัน คือผูมีนิสัยหยาบ กลาง และละเอียด แมในคน ๆ เดียวก็ยังมีหยาบ กลาง 
และละเอียดตามสมัยกาล การฝกอบรมจึงจะทําแบบเดียวไมได จําตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามจิตที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเปนระยะ ๆ เชน จิตประเภทละเอียดอยูบางแลว พอได
รับการอบรมจากครูอาจารย แลวนําไปปฏิบัติก็ปรากฏผลไดเร็ว จิตประเภทที่สองตองทํา
ครั้งแลวครั้งเลาจนพอแกกําลังจะเปนความสงบไดก็ปรากฏผลขึ้นมา 

สวนจิตประเภทท่ีสามไมคอยจะไดเร่ืองไดราวอะไรเลยในข้ันเร่ิมแรก ทั้งไมทราบ
วาจิตของตนเปนอยางไร แมน่ังภาวนา จิตไมเคยมีความสงบเยือกเย็นเลย นั่งเพียงสอง
สามนาทีก็บนวาจะตายแลว ถึงกับรองหาพอหาแม จะพาน่ังภาวนาคราวไรคลายกับจะถูก
นําเขาตะแลงแกง เหมือนเขาจะนําสัตวไปสูท่ีฆา ทั้ง ๆ ท่ีก็ทราบอยูวาเราไมใชสัตว
ประเภทที่จะถูกนําไปเพื่อขึ้นเขียงฆา แตเราเขาสูหองเพ่ือทําความสะอาดแกจิตดวย
เครื่องซักฟอก คือธรรมอันเปนธรรมชาติสะอาดยิ่งเทานั้น เพราะจิตนี้สกปรกมาก จึงทํา
ความทุกขใหแกตัวอยูตลอดเวลา ไมวาเวลาอด เวลาอ่ิม เวลามั่งม ีและเวลายากจน มัน
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ทําทุกขใหเราไดทั้งนั้น จึงควรจะทําความสะอาดใหจิตเพื่อจะไดมีความสุขบางพอสมควร 
หากไดไมมาก 

แตมันฝนเอาเสียจริง ๆ ไมอยากหันมองวัด มองหองทําภาวนา มองทางเดิน
จงกรม ไมอยากหันหนามองหนังสือธรรม ไมอยากฟงคําวาภาวนาเสียเลย ถาถูกบังคับ
เขาจริง ๆ ทนไมไหว ก็ทําบางเพียงหานาทีสิบนาที คอยแตจะเผนออกทาเดียว จากนั้นก็
ตั้งกฎเกณฑบังคับบัญชาใหธรรมแสดงผล ถาไมไดอยางใจหวังก็จะหยุดเดี๋ยวนี้ การทํา
เชนน้ีไมใชเราเขาท่ีภาวนาเพ่ือความสงบเย็นใจ แตกลายเปนการเขาท่ีทําความกังวลใสตัว
เอง เพราะไมถูกตองตามหลักการบําเพ็ญของผูมุงหนาตอความสุขทางใจ ซ่ึงเปนคํารับ
รองจากนิยยานิกธรรมที่ถูกตอง 

พยายามปรับปรุงตัวเองเขาสูหลักธรรม ซ่ึงจะนําความสุขมาใหตามควรแกกําลัง
ของตนที่บําเพ็ญได ตองตั้งกฎกติกาและตั้งความเพียรบังคับตัวเองเขาสูธรรม บกพรอง
ตรงไหนรีบปรับปรุงแกไขจุดบกพรองนั้นใหดี วันน้ีทําความเพียรไดเทาน้ันช่ัวโมง ผลที่
ไดรับเปนอยางไร และขณะที่ทําความเพียร จิตไดเล็ดลอดออกไปสูอารมณที่ไหนบาง
หรือไม เพราะการสงจิตออกไปตามอําเภอใจนั้น ไมใชหลักของการภาวนา แมจะสงจิต
ออกไปขางนอกก็เพื่อรูเหตุผลตามหลักของการภาวนา จะสงจิตเขามาภายในกายในใจก็
เพื่อรูเหตุผลของสิ่งนั้น ๆ ตามหลักของการภาวนา ซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายใน น่ีคือหลัก
ของการภาวนาที่ถูกตอง 

เมื่อเราทําถูกตามวิธีนี ้ เวลาทําไดสักก่ีนาที กี่ชั่วโมง ผลปรากฏอยางไรบาง ถายัง
ไมปรากฏตองเพิ่มเวลาเขาอีก เหมือนหมอเพิ่มยาแกโรคใหแกคนไขฉะนั้น ตองเพิ่มเวลา
และความเพียรเขาไปโดยลําดับ จนกวาจะเห็นผลปรากฏจากการภาวนาวาไดปรากฏผล
เชนน้ัน ๆ อนึ่ง ผลที่ปรากฏนั้นจะไมตองศึกษาไตถามใคร จะเปนส่ิงท่ีแปลกประหลาด
ขึ้นกับจิตของผูภาวนาโดยถูกตอง ความเพียรที่เคยตะเกียกตะกายแบบลมลุกคลุกคลาน
มาแตกอน จะตั้งตนขึ้นมาทันที เพราะอํานาจศรัทธาความเชื่อมั่นตอผลที่เคยประจักษใจ
เปนเคร่ืองสนับสนุน  กําลังทุกดานซึ่งเปนเครื่องสงเสริมความเพียรจะเปนมาพรอมกัน 
เวลํ่าเวลาท่ีเคยกดข่ีบังคับเรามาแตกอน เลยไมเปนปญหาสําคัญ เพราะความมุงในธรรม
เบื้องสูงขึ้นไปมีกําลังมากกวา 

หลักของการภาวนาที่จะเห็นผลประจักษตองทําอยางนี้ เพราะเราทุกคนไมเคย
จารึกการสรางวาสนาบารมีมาแตกอน ๆ ไวแมแตรายเดียว ใครจะสรางไวมากนอย ยอม
ไมมีโอกาสทราบได เพราะส่ิงปดบังมีอยูภายในใจ จําตองอาศัยการอบรมบมอินทรีย 



 

แวนดวงใจ ๗๒ 

๗๒ 

เพ่ือเปนการเพ่ิมวาสนาบารมีข้ึนใหมาก ดวยการกระทําความด ี ส่ิงท่ีปดบังวาสนาบารมีก็
จะคอยหายจางไปเปนลําดับ แลวก็จะทราบชัดวาเราน้ีแลเปนผูสรางวาสนาบารมีมาเอง 

การสังเกตนิสัยของตัวกับความเพียรใหเหมาะสมกันเปนเร่ืองสําคัญมาก โปรด
อยามองขามไป ถาสักวาทําไปเทาน้ันก็ยากท่ีจะรูเห็นเหตุผล ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
เพียงลอย ๆ ทุกสิ่งถาทําเพียงลอย ๆ ไมวาทางโลกและทางธรรม ไมคอยจะปรากฏผลที่
พึงพอใจ ดังน้ันจึงควรสังเกตนิสัยเพ่ือรูความหนักเบา ถาเปนนิสัยหยาบตามวาระของจิต
ซึ่งควรจะเขมแข็งใหหนักมือในทางความเพียร จึงจะปรากฏผลขึ้นมา เราก็ควรทําอยาง
น้ัน เหมือนเขาทํานา เพราะนาบางแปลงทํายาก แตนาบางแปลงทํางาย 

นาของเราเปนนาท่ีทํายาก จะทําอยางงายดายเหมือนนาที่เขาทํางายนั้นไมได แต
เพราะนาแปลงน้ีเปนนาของเรา แมจะทํายากแสนยากเราก็ตองทํา งายเราก็ตองทํา จะไป
ทํานาคนอื่นไมได ผิดคติธรรมดาความนิยมของโลก นาของเขาจะงายหรือยาก เขาก็ตอง
ทํานาของเขาเชนเดียวกับเรา นิสัยน้ีเปนนิสัยของเรา จะหยาบหรือละเอียดก็มิใชผูอื่นใด
มาสรางนิสัยประเภทน้ีใหเรา เราเปนผูสรางมาเอง เราตองเปนผูบึกบึน แกนิสัยของตัว
เองจากนิสัยหยาบข้ึนสูความละเอียด ตอไปก็จะกลายเปนของงายขึ้นมา รายท่ีบําเพ็ญ
ปรากฏผลไดงายก็มีหนาท่ีจะเรงความเพียร เพ่ือปรากฏผลข้ึนไปโดยรวดเร็วเชนเดียวกัน 
จนถึงจุดหมายที่ตองการ จะประมาทนอนใจ โดยถือวาตนทํางายยอมไมควรเหมือนกัน 

เพราะฉะน้ัน ครั้งพุทธกาล การบําเพ็ญเพียรของโยคาวจรจึงมีลักษณะตาง ๆ กัน
ในประโยคความเพียร บางทานก็งาย บางทานก็ยาก เชนเดียวกับสมัยทุกวันน้ี แตจะยาก
หรืองายก็เปนหนาที่ของตนจะตองทํา เพราะเปนงานของตนโดยเฉพาะ จะรอเวลํ่าเวลา
หรือใหคนอื่นทําแทนหรือชวยทําไมได ไมเหมือนปลูกบานปลูกเรือนหรือธุระอยางอื่น ๆ 
แมครูอาจารยก็เปนแตผูแนะแนวทางใหเทาน้ัน สวนการประกอบน้ันเปนหนาท่ีของเรา
โดยเฉพาะ ทานแนะวิธีใหแลวโดยถูกตองไมมีขอสงสัยสวนใหญ แตธรรมบางแขนง วิธี
ประกอบก็ตองเปนอุบายความแยบคายของเราเอง ถาจะรอรับอุบายจากทานทุกแงทุก
กระทงยอมไมทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้นภายในใจที่มีความเพียรเปนไปอยู เราตอง
พยายามคิดคนหาอุบายโดยวิธีตาง ๆ เพื่อใหทันกับใจที่มีแงงอนมากมาย ไมเชนนั้นไม
ทันกัน 

งานไหนก็ไมยากลําบากเทางานเพื่อขามกองทุกขที่มีอยูในขันธและในจิต งานน้ี
เปนงานอันยิ่งใหญตองทุมเทกําลังลงไปดวยความเพียรอยางหนัก คลายกับวาจะเปนจะ
ตายเทากัน เพราะผลก็ยิ่งใหญเทาเทียมกัน เมื่อเขาถึงแลว ผูตองการกําไรมากมายจํา



 

แวนดวงใจ ๗๓ 
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ตองลงทุนมาก ผูตองการกําไรเพียงเล็กนอย การลงทุนก็ไมเทาไร ผูตองการขามไปเสียที
เดียวก็ควรเรงความเพียรแบบลูกศิษยพระตถาคต เพราะไมมีอะไรท่ีนาสงสัยแลวในโลก
น้ี ไมวาโลกนอกโลกใน ไมวาทุกขนอกทุกขใน มันเปนเร่ืองบีบค้ันท้ังทานและเราเสมอ
กันท่ัวจักรวาล จึงไมควรสงสัยในเรื่องของทุกขที่ผานมาแลวก็ด ีที่กําลังเปนไปอยู ณ บัด
นี้ก็ด ี ที่จะเปนไปในอนาคตแหงขันธที่มีอยูนี้ก็ด ี ที่จะเปนไปในอนาคตแหงขันธในภพ
หนาชาติหนาก็ดี มันเปนเร่ืองภพ เรื่องชาติ เรื่องธาต ุเรื่องขันธอันเดียวกัน 

เรื่องของทุกขจึงจะเปนอื่นไปไมได ตองเปนทุกขชนิดเดียวกัน เชนเดียวกับไฟซึ่ง
เปนของรอน ไมวาไฟเตาไหน ไมวาไฟในบาน นอกบาน ไมวาไฟในเตาหรือนอกเตา จ้ี
เขาไปตองรอนเหมือนกันหมดทั้งคนและสัตว ขั้นชื่อวาทุกขแลวไมวาจะมาจากขางนอก
หรือจะเกิดขึ้นขางใน จะเกิดจากกายหรือจะเกิดจากใจ มันเปนเร่ืองบีบค้ันใหไดรับความ
ทุกขความทรมานจนทรงตัวอยูไมไดเสมอกันหมด จึงควรเรียนเร่ืองทุกขใหจบ ถาเรียน
ไมจบเร่ืองความสุขก็ช่ือวายังเรียนไมจบเชนเดียวกัน เพราะเปนเรื่องสมมุติเหมือนกัน 
สุขกับทุกขจะคอยเจือปนเคลือบแฝงกันไปอยูทํานองนี้ ใหไดรับความต่ืนเตนและอับเฉา
ไปตลอดกาล 

ขันธอดีตที่มาแลวก็ด ีขันธอนาคตที่ยังมาไมถึงก็ดี ขันธปจจุบันท่ีปรากฏอยูกับเรา
ก็ดี ทานวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้งหาเปนภาระอันหนักเหมือนกัน ไมมีขันธใน
กาลใดจะผิดแปลกแตกตางกัน การใชปญญาพิจารณาสงเคราะหลงในปจจุบันแหงเดียว
เทาน้ัน ก็เปนอันวารูทั่วไปทั้งอดีตอนาคต ไมปรากฏจะเปนที่สงสัยในขันธประเภทใด ใจ
จะทนถือมั่นอยูไมได ยอมปลอยวางไปตามหลักความจริงของปญญาที่รูเห็นชัดเจนแลว 
เม่ือเรียนทุกขภายในขันธจบ ทุกขภายในใจก็ทนปญญาไปไมได เพราะเปนสัจจะประเภท
เดียวกัน 

เชื้อของทุกขมีอยูที่จุดใด ปญญาจะคอยสอดสองมองรูเขาไปที่จุดนั้น เมื่อพรอม
กันแลวก็ทําลายกันลงในท่ีน้ันเอง จะพนวิสัยของปญญาไปไมได เมื่อเรียนทุกขในขันธจบ 
และทุกขในใจจบ สิ่งที่จะมากอเหตุเปนตนทุกข จนกลายขึ้นมาเปนธาตุเปนขันธก็หมด
ทางที่จะเกิด ทั้งสุข ทั้งทุกขอันอยูในวิสัยของสมมุติดวยกัน ก็เปนอันวาเรียนจบโดย
ตลอดสิ้นเชิง สวนบรมสุขซึ่งนอกเขตสมมุตินั้นเปนวิสัยของผูทําใจใหบริสุทธิ ์ บรรลุถึง  
สอุปาทิเสสนิพพานแลว จะตกลงกันเองโดยไมมีอะไรไปยุงเกี่ยว 

ฉะนั้น คําวา พระนิพพาน สําหรับทานผูกําลังปฏิบัติตอหลักธรรมอันแทจริง จึง
ไมควรคาดหมายไปจากขันธและจิตซึ่งมีอยูกับตัวเรา เพราะสัจธรรมอยูท่ีไหนความพน



 

แวนดวงใจ ๗๔ 
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ทุกขโดยสิ้นเชิงก็จะปรากฏขึ้นมาจากที่นั่น การพิจารณาสภาวธรรมท้ังหลายไมวาขางนอก
ขางใน เปนอุบายวิธีจะถอดถอนจิตที่มีความเกี่ยวของกังวลกับสิ่งเหลานั้น ใหกลับยอน
เขามาเปนลําดับ เพื่อภาระของจิตจะไดมีวงแคบเขามา ความกังวลก็มีนอย เรื่องทุกขก็มี
นอย จนทราบไดชัดวา ทุกขทั้งมวลมันมีอยูในขันธและในจิตนี้เทานั้น นอกจากนี้ก็เปน
ดินฟาอากาศ แมจะกวางแสนกวาง มีมากแสนมากก็เปนเพียงธรรมชาติของเขา หากมี
และเคยเปนอยูอยางนั้นตามธรรมดาของตน ๆ ไมไดมากดขี่บังคับเราใหไดรับความชอก
ช้ําเดือดรอนเหมือนกับเรื่องของตัว ที่ทําความกระทบกระเทือนตนอยูตลอดเวลาเชนนี ้

การบําเพ็ญพิจารณา เราก็มิไดไปเชาสถานท่ีบานเรือนของใครเพ่ือทํางานประเภท
น้ี  รางกายจิตใจซึ่งเปนที่ทํางานและเครื่องทํางานก็ไมตองไปหามาจากไหน สติปญญาก็มี
อยูกับเราผูเปนนักคนควา มีอยูพรอมมูลในสถานที่แหงเดียว มีอยูอยางเดียววา เราจะ
พิจารณาใหถึงรากฐานแหงความจริงท่ีมีอยูกับเราหรือไมเทาน้ัน ถาพิจารณาใหรูเร่ืองของ
สัจธรรมซ่ึงมีบริบูรณอยูในกายในใจของเราอยางเต็มท่ีแลว ความสิ้นสุดแหงทุกขที่เคย
บีบค้ันจิตใจเรามาเปนเวลานาน ไมตองกลัววาจะไมมีที่บรรจุตําแหนงความบริสุทธิ ์
เพราะพระนิพพานไมใชสถานที่ทํางานแผนกตาง ๆ พอจะเต็มไมมีบรรจุเนื่องจากคน
สอบไดมาก 

โปรดเรียนและสอบตัวเองไปดวยขอปฏิบัติ กําจัดสิ่งเคยเปนขาศึกของใจออกให
หมด จนปรากฏเปนผูบริสุทธ์ิข้ึนมา จะบริสุทธ์ิเปนจํานวนแสน ๆ ลาน ๆ คนก็ไมจน
สถานท่ีบรรจุ เพราะพระนิพพานไมมีขอบเขตจํากัดเหมือนงานแผนกตาง ๆ เน่ืองจาก
พระนิพพานไมใชสมมุต ิ

ความยืดเยื้อแหงภพแหงชาตินั้น ถาเปนสิ่งที่นับได อานได และไดจดบันทึกไว
เหมือนบันทึกส่ิงตาง ๆ แลว ไมมีกองวัตถุใด ๆ จะใหญโตและสูงยิ่งกวากองบัญชีแหง
การเกิดตายของสัตวแตละราย ๆ เกิดภพนี้ ก็จดไวในภพนี้ มีทุกขปรากฏขึ้นขณะใดบาง
จดไว วันนี้ทุกขเกิดมากนอยเทาไรจดไว วันหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว เดือนหนาทุกขเกิด
เทาไรจดไว ปหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว จดไวทุก ๆ ระยะที่ทุกขปรากฏขึ้น ไมวาทุกขจะ
เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจจดไวหมด จนรวมหมดทั้งชาติมีทุกขประมาณเทาไรแลว อีก
ภพชาติหน่ึง ๆ ที่ติดตอกันมาเปนลําดับ จนถึงปจจุบันวันน้ี มีกี่ภพกี่ชาติ แตละภพ แต
ละชาต ิมีกี่วัน กี่เดือน กี่ปของชีวิตในภพนั้น ๆ และมีทุกขเกิดขึ้นในวันนั้น ๆ เดือนน้ัน 
ๆ ปนั้น ๆ ภพชาตินั้น ๆ มากเทาไร อานตลอดกัปตลอดกัลปก็ไมมีจบ ในประวัติของ
เราคนเดียวเทาน้ัน 



 

แวนดวงใจ ๗๕ 
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ความยืดเยื้อแหงทุกขเปนมาเชนนี ้ ถาเราสามารถบันทึกความเปนมาของเราแต
ตนภพตนชาติจนถึงบัดนี ้จะไมมีแผนดินอันกวางขวางที่ไหนเปนที่เก็บบัญชีแหงกองทุกข
ของเราท่ีทําสถิติเอาไวในโลก แผนดินท่ีอาศัยอยูเวลาน้ีเพียงบัญชีของเราคนเดียวก็หาท่ี
เก็บไมไดแลว ยังบัญชีของคนอื่นสัตวอื่นจะเอาไปเก็บไวที่ไหนกันอีก ทั้งทองฟา
มหาสมุทรจะไมมีที่เก็บไวเลย เพราะมันเต็มไปดวยกองทะเบียนบัญชีของความเกิด 
ความตาย ความทุกขทรมาน ความลมหายตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งของเขา
ของเรา สับสนปนเปกันไปหมดอยางนี้ ไมมีที่ไหนวางพอจะเอาปลายเข็มแยงลงได วาไม
ถูกกองบัญชีเกิดตายของเรา แมอนาคตขางหนาโนน ก็คือจิตดวงนี้เองเปนผูจะวางรอง
รอยของตนไปเปนลําดับ ๆ เชนเดียวกับท่ีเคยเปนมาแลว 

เหยียบยางไปที่ไหนถูกแตภพแตชาติ ถูกแตกองทุกขของตนวันยังค่ํา คืนยังรุง 
ทุกขซ้ําทุกข ทุกขภายนอกไดแกทุกขในขันธ ทุกขภายในไดแกทุกขใจ ทุกขแลวทุกขเลา
อยูภายในขันธตลอดเวลา แมจะไมมีการเจ็บไขก็ตาม ทุกขประจําขันธตองทุกขแลวทุกข
เลาอยูอยางน้ัน ทุก ๆ คน ทุก ๆ สัตว และยังทุกขภายในใจอีก ออกจะเหลือทน เพราะ
ย้ํากันไปไสกันมาเหมือนกงจักร ถาเปนตัวหนังสือแลว จะหาที่อานไมได เพราะเขียนซํ้า
รอยกัน แตนี้เปนเรื่องของทุกขซ้ํารอยกัน ไมทราบวาซ้ํากันกี่มากนอย แลวยังจะซ้ํากันไป
อีกขางหนา ไมทราบวาจะนานสักเทาไร ไมมีประมาณเลย 

ในชาติท่ีเห็นอยูน้ี นับวาเรามีวาสนาบารมีมากย่ิงกวาสัตวท้ังหลายอยูแลว เพราะ
ไดมาเกิดเปนมนุษย ทั้งไดพบพระพุทธศาสนาที่เต็มไปดวยเหตุผล และทนตอการพิสูจน 
ทั้งเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบ และเปนนิยยานิกธรรมผูปฏิบัติตามตองไดรับผล 
เพื่อนําตนออกจากทุกขเปนลําดับ อยาใหเสียทีและผานไปเปลา จงพยายามถือเอา
ประโยชนจากศาสนธรรมใหไดเทาท่ีควร 

ที่ผานมานี้ไดอธิบายเรื่องทุกขซึ่งเปนสิ่งคลุกเคลากับเราอยูตลอดเวลา เพื่อทานผู
ฟงจะไดถือเปนคติและหาอุบายพร่ําสอนตน เพื่อหาทางออก เพราะความเห็นโทษใน
ทุกขประจักษใจ ความพากเพียรเพื่อหนีทุกข หากเกิดข้ึนมาเองเชนเดียวกับคนหรือสัตว
กลัวอันตราย วิ่งไมไดก็ตองเสือกคลานไปจนสุดกําลัง ใคร ๆ ก็ตองตะเกียกตะกายหนี
ภัย จะยอมนอนตายอยูเฉยๆ ไดอยางไร สุดวิสัย ณ ที่ใดแลวคอยลมตายที่นั่น ผูกลัว
ทุกขก็ตองตะเกียกตะกายเหมือนกัน สุดวิสัย ณ ที่ใดแลว จึงมอบไวกับความจําเปนท่ีสุด
วิสัยจริง ๆ 



 

แวนดวงใจ ๗๖ 

๗๖ 

ถากลัวบาง กลาบาง ยังมีทางเขา ๆ ออก ๆ บางทีก็ขี้เกียจทําความด ีคิดขึ้นมา
บางวาระก็กลัวทุกข คิดขึ้นมาบางวาระก็กลาหาญตอทุกข โดยเห็นวาคนท้ังโลกไหนจะมี
ความทุกขแตเราคนเดียว เขาก็ตองทุกขเชนเดียวกับเรานี่เองจะไปกลัวมันทําไม แมจะไป
ตกนรกหมกไหม ในที่นั่นก็มีทั้งผูหญิงผูชาย จะแสวงหาสามีภรรยาและโรงหนังโรงละคร
ในที่นั้นก็ยังพอได แตขอนี้เราลองคิดดูซิวา เนื้อเปดเนื้อไกซึ่งมีทั้งตัวผูตัวเมียที่ถูกเขาสับ
ยําจนแหลกละเอียด แลวโยนลงไปในหมอที่กําลังเดือดพลานนั้น เคยเห็นสัตวเหลาน้ีไป
เท่ียวแสวงหาครอบครัวผัวเมีย และเลนระบําทําเพลงกันสนุกสนานในหมอแกงน้ันบาง
ไหม หรือเขาโยนเขียด โยนหอย โยนปลา ซึ่งมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ มีทั้งตัวผูตัวเมียลงใน
หมอน้ํารอนที่กําลังเดือด มีสัตวตัวใดบางท่ีแสวงหาครอบครัวและความสนุกสนานร่ืนเริง
ในท่ีเชนน้ัน มองเห็นแตตัวไหนก็ทํากระเสือกกระสนจนสุดกําลัง แลวนอนตายแชนํ้ารอน
อยูเทาน้ัน โดยมิไดสนใจวาเขาเปนตัวผู เราเปนตัวเมีย เพราะความทุกขทรมานจนถึง
ตายจะไปสนใจกับเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ที่ไหนกัน 

เรื่องทุกขทรมานที่จะเปนไปในกาลขางหนา ก็ควรเทียบในทํานองเดียวกันจึงจะ
เห็นภัยประจักษใจ ความขยันหม่ันเพียรเพ่ือความแหวกวายหนีทุกขน้ันจะมีข้ึนมาเอง 
เชนเดียวกับบุคคลไปเจอเสือซ่ึงเปนสัตวราย ใครก็ทราบกันอยูแลว แมจะมองไมเห็นตัว 
เพียงไดยินแตชื่อก็กลัวกัน ท่ีไหนเราไปเจอเอาอยางจัง ๆ เสียเองจะยอมใหเสือกินมี
อยางหรือ อยางไรก็ตองวิ่งจนสุดฝเทาที่จะวิ่งได ขณะนั้นถาม ี๕ ขา ก็ตองวิ่งพรอมกันทั้ง 
๕ ขา ไมเพียงแต ๒ ขาเทาน้ัน ถาเปนผูแสดงไปเจอเอาอยางนั้น จะอยางไรก็คงจะไมมี
อะไรเหลือติดตัว แมสบงจีวรจะขาดหลุดลุยไปหมดก็ตองยอม แตฝเทาจะไมยอมหยุดวิ่ง 
เปนอะไรเปนกัน 

เพราะมันสําคัญอยูท่ีชีวิต ซึ่งเปนของมีคาเหนือตัวเรา ใครจะไปยอมใหเสือกิน
เปลา ๆ มีประโยชนอะไร แตการว่ิงหนีเสือมันมีประโยชนมาก เพราะไดชีวิตเราไวท้ังคน 
ไมลมจมเปลา แตนี้ยังด ี เวลาเท่ียวกรรมฐานตามปาตามเขาซ่ึงเปนชุมนุมของสัตวรายมี
เสือเปนตน ก็ไมเคยเจอเสือ แมเสือก็คงจะทราบนิสัยเราซ่ึงเปนคนข้ีขลาดหวาดกลัว เสือ
ก็เลยกลัวเรา ไมกลาเจอกันในสถานท่ีและกาลเชนน้ัน ท้ังน้ีเพราะความรักชีวิตมีขนาด
ไหน ความตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยก็มีขนาดนั้น 

ถาเรารักสงวนจิตใจ เราไมอยากใหสิ่งที่เปนภัยตอใจ ฉุดลากไปเพื่อการเกิดการ
ตายไมมีจบสิ้น เชนเดียวกับไปพบเสือ และไมยอมตัวใหเสือกินเปลาแลว ก็ควรทําความ
พยายามตะเกียกตะกายเพื่อแหวกวายออกจากกองทุกขดังกลาวมา เพราะไมมีอะไรที่จะ



 

แวนดวงใจ ๗๗ 

๗๗ 

นาสงสัยแลวในโลกนอกโลกใน ท้ังโลกทานโลกเรา ถายังสงสัยไมแนใจจะไปเที่ยวสอบ
ถามโลกไหนก็ไปถามลองดู หรือจะไปสอบถามนายยมบาลก็ได เขาคงจะบอกเรื่องความ
ยุงยากเกี่ยวกับหนาที่คอยจดทะเบียนบัญชีของคนของสัตวที่ทําดีทําชั่ว เกิด ๆ ตาย ๆ 
ซึ่งเปนเรื่องทุกขยุงไปหมด หรือเขาอาจจะไมมีเวลาคุยอะไรกับเรามากนักก็ได เพราะ
หนาท่ีเขากวางขวางและยุงมากย่ิงกวาโลกของเราเสียอีก เน่ืองจากคนและสัตวในสามภพ
ตกอยูในความรับผิดชอบเของเขา จะตองคอยลงทะเบียนบัญชีและอื่นๆ อีก 

เพียงโลกมนุษยเราก็พอจะสอบถามไดความชัด ในเรื่องทุกขที่มีประจําอยูทุกสัตว
ทุกบุคคล เชนไปถามคนจน เขาก็จะบอกวาเปนทุกขเพราะความจนบังคับ ทั้งติดหนี้สิน
เขาพะรุงพะรังยุงไปหมด เขามาทวงหน้ีสินแทบทุกวัน ทั้งขาวจะรับประทานก็ไมม ี ไป
ถามคนมั่งมีก็จะบอกวา ทุกขเพราะการงานมากไมมีเวลาพักผอน หาเวลาเปนตัวของตัว
แทบไมไดในวันคืนหน่ึง ๆ ท้ังรายรับรายจายยุงไปหมด จะหาใครทําแทนก็ไมได เพราะ
เปนเร่ืองสําคัญเราตองทําเอง และติดแจอยูกับงานนี้ตลอดเวลา ไปไหนไมได 

บางครั้งนั่งหลับคาโตะก็ม ีเพราะเวลาพักผอนไมเพียงพอ เนื่องจากงานติดตอกัน
อยูตลอดสาย ท้ังงานในบาน ทั้งงานนอกบาน ทั้งงานใกลและงานไกล ตลอดสินคาที่สง
มาจากที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เราเปนผูรับผิดชอบทุก ๆ สิ่งและทุก ๆ แขนง
ของงาน บางวันถึงกับรับประทานไมไดและนอนไมหลับ ตองใชความคิดมาก เพราะงาน
มาก เงินมาก ไหลเขามารวมอยูท่ีเราเปนผูรับผิดชอบคนเดียว ฉะนั้นเรื่องมันจึงยุงอยู
อยางนี้ 

ตามธรรมดาแลวนี้เปนงานอาชีพซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทั่วโลกตองทํากัน เพราะธาตุ
ขันธมีดวยกันทุกคน ท้ังตองอาศัยส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองบํารุงเปนประจํา จะขาดไปไมได 
ถาขาดสิ่งเหลานี้โลกตองสลายตั้งอยูไมได ถึงเชนน้ันคนเรายังบนกันท่ัวโลก ไมมีที่ไหนจะ
ไมบนเก่ียวกับเร่ืองการงาน ไมคอยจะไดยินวา ฉันจน ฉันสบาย เพราะไมตองเปนภาระ
กับสมบัติเงินทองและสิ่งตาง ๆ  มากมายนัก  และฉันมีเงินทองมากฉันอยูสบาย  สามีก็
ถูกอกถูกใจ ภรรยาก็ถูกอกถูกใจ ลูกหญิงลูกชายก็ถูกอกถูกใจ ญาติมิตรเพื่อนฝูงถูกอก
ถูกใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับฉันเปนที่ถูกอกถูกใจทั้งนั้น 

แตมักจะไดยินแตบนกันทั้งนั้น ไมวาคนจน คนม ีคนโง คนฉลาด ไมวาหญิง ไม
วาชาย ไมวานักบวชและฆราวาส พวกเรารูทุกข รูเพียงข้ันบนกันเทาน้ัน ฉะนั้น ใครจึงบน
กับทุกขอยูทุกแหงทุกหน ทั้งคนม ีคนจน ทั้งคนโง คนฉลาด ทั้งในวัด นอกวัด ท้ังในบาน 



 

แวนดวงใจ ๗๘ 

๗๘ 

นอกบาน ทั้งในเมือง นอกเมือง ทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
ทั้งประเทศเล็ก และประเทศใหญ ทั่วโลกบนเหมือนกันหมด 

แตพระพุทธเจาทานรูถึงความจริงของทุกข รูฐานที่เกิดของทุกข และรูวิธีรื้อถอน
สาเหตุใหเกิดทุกขท้ังภายในภายนอก ทานจึงสามารถดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง ไมมีการบน
ใหทุกขดับไปเฉย ๆ ทั้ง ๆ ที่ไมทําการแกไขและรื้อถอน ฉะนั้นทานจึงสอนโลกดวย 
โลกวิท ู (ความรูแจงโลก) โดยความองอาจกลาหาญ ไมมีความสะทกสะทานในการสั่ง
สอน เพราะทานรูโลกชัด ทั้งโลกนอก โลกใน ทั้งธรรมนอกและธรรมใน ดวยพระปญญา
อันแหลมคมอยางยิ่ง 

พวกเราเหยียบยํ่ากันไป เหยียบยํ่ากันมา ก็ไมทราบวาของด ีของชั่วคืออะไร เชน
เดียวกับผูไมมีความฉลาดในการคนแรแปรธาตุ แมจะเดินเหยียบยํ่าไปมาอยูตลอดกาล 
ก็ไมรูวาอะไรเปนแรและเปนธาตุชนิดไร แตผูมีความรูความฉลาดในทางน้ี เพียงเดินไป
เทาน้ัน เขาก็รูวาท่ีน่ันมีแรชนิดน้ัน แมจะเปนคนเหมือนกัน แตมันตางกันที่มีความฉลาด
แหลมหลักตางกัน นี้พวกเราก็นั่งทับ นอนทับความด ี ความช่ัวอยูตลอดเวลาอกาลิโก ก็
ไมทราบวาจะเลือกเฟนเอาอะไร จึงเลยยกเอาหมดทั้งรัง รับกันหมดทั้งเปลือก สุขบาง 
ทุกขบางก็ยอมทนเอา 

วันน้ีไดอธิบายเร่ืองทุกขใหบรรดาทานผูฟงทราบ ตามเรื่องของทุกขที่มีอยูกับตัว 
โปรดนําไปพิจารณาและบําเพ็ญตนเต็มสติกําลังความสามารถ อยาลดละความเพียร
พยายาม จะไดมากหรือนอยเปนสมบัติของเรา เพราะของดีแมจะมีนอยก็ดี ยิ่งมีมากก็ยิ่ง
ดีมาก และใครก็ตองการ เชนบานดีแนนหนาม่ันคงและสวยงาม ใครก็ชอบ ที่ดินดีมีราคา
แพงจะปลูกบานเรือนก็ด ี จะทําเปนสวน เปนนาก็ด ี ใครก็ชอบ เด็กดีมีความเชื่อฟงผูปก
ครองเรียนหนังสือด ี ไมชอบเท่ียวเตร็ดเตร ไมเปนคนผลาญทรัพย ชอบประหยัด หัด
นิสัยใหตรงตอเวลา ผูปกครองก็ชอบ ผูหญิงด ี ประพฤติตัวสมศักดิ์ศรีของหญิง ไมเปน
คนชอบเที่ยวและชอบเกี้ยวผูชายใครก็ชอบ 

สรุปความแลว ทุกสิ่งถาเปนของดีมีประโยชนแลว ใครก็ชอบกันทั้งโลก ดังนั้น จง
พยายามดัดแปลงตนใหดี หากยังไมพนจากวัฏสงสารในวันน้ี วันหนาก็จะไดอาศัยความดี
เหลาน้ีเปนเคร่ืองพยุงในภพน้ัน ๆ จึงมีความสุขความเจริญในภพชาติที่ตนอาศัย เหมือน
คนเดินทางมีเครื่องปองกันตัว แดดรอนแตมีเครื่องปกปดกายก็พอบรรเทาทุกขไปได ไม
รอนแผดเผาเสียทีเดียว การทองเท่ียวในวัฏฏะก็ตองอาศัยบุญวาสนาบารมีท่ีเคยสรางมา
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เปนเครื่องปกปองกําบังทุกขทั้งหลาย ไมใหทุกขทรมานจนเกินไป พอมีทางหายใจไดบาง
ในภพชาติหน่ึง ๆ ไมรับแบกหามเอาทุกขทั้งโลกธาตุเสียแตผูเดียว 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาล
คุมครองทานทั้งหลาย ในอิริยาบถท้ังส่ี คือ ยืน เดิน น่ัง นอน จงมีคุณพระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆตามรักษา และขอใหเปนผูมีโอกาสวาสนาอํานวย ไดบําเพ็ญคุณงาม
ความดีตลอดไปโดยความสะดวก จนถึงแดนแหงความสมหวังโดยทั่วกันเถิด 

 
www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

ความงามแหงธรรม 
 

พระศาสนาถาจะเทียบทางดานวัตถุ ก็เหมือนน้ําที่สะอาดสําหรับซักฟอกสิ่ง
สกปรกทั้งหลายใหกลายเปนของสะอาดขึ้นมา ใจจึงเทียบกับวัตถุที่ไมสะอาด คือมี
ความเศราหมองอยูภายในตัว เพราะอาศัยความคลุกเคลากับอารมณท่ีสกปรก การทํา
ใจใหสกปรกน้ัน เรามีทางทําไดดวยกัน ไมวาสัตวบุคคลและชาติช้ันวรรณะใด เพราะ
ทางนี้เปนทางที่เคยชินของจิตมาแลว ทางน้ีจึงเปนทางสะดวกราบร่ืนของจิตและ
อารมณที่โสมมทุกประเภท ถาเทียบกับทางภายนอกก็เหมือนทางที่มีผูคนสัญจรไปมา
ตลอดเวลา ไมรกรุงรัง เพราะอาศัยการเหยียบยํ่าผานไปมาอยูเสมอ ทางที่มาของ
มลทินผานเขาออกระหวางจิตกับอารมณ ยอมมีความเตียนและราบร่ืนเชนเดียวกัน 
โดยมีจิตเปนสถานที่อยูอาศัย มีจิตเปนสถานที่เกี่ยวของ อารมณกับจิตจึงเปนไปดวย
กันอยางงายดาย 

แตอุบายวิธีซักฟอกใจใหเปนไปเพื่อความสะอาดผองใส เปนท่ีเย็นใจนาดูนาชม
แกตน และระบายออกมาทางกาย วาจา ใหเปนที่นาดูนาชมของคนอื่นนั้น ตองมีครู มี
อาจารยเปนผูคอยแนะนําส่ังสอน ใหรูทั้งทางถูกและทางผิด ดังนั้น ธรรมจึงเปนเหมือน
เครื่องซักฟอกที่ดีเยี่ยม ซึ่งออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูเปนเจาของ
แหงธรรม และทรงนํามาประกาศสอนบรรดาสัตวใหรูทางดําเนิน อันเปนไปเพื่อความ
เกษมเปนขั้น ๆ โดยแนะนําอุบายวิธีตาง ๆ ตามควรแกอุปนิสัยของผูมาอบรมศึกษา 

ในข้ันเร่ิมแรกแหงการส่ังสอน ทรงแนะนําดวยพระองคเอง จนเห็นผลประจักษ
แกผูมาศึกษาและปฏิบัติดวยเปนขั้น ๆ แหงธรรม ตลอดถึงข้ันบรรลุเปนสาวกอรหันต
ข้ึนมาในวงแหงธรรมเปนจํานวนมากพอสมควรแลว จากน้ันก็ทรงมอบใหสาวกทําหนา
ท่ีส่ังสอนชวยบาง ทรงส่ังสอนเองบาง มีการถายทอดมาเปนลําดับจนถึงครูอาจารยซ่ึง
สมควรจะเปนท่ียึดเหน่ียวนํ้าใจประชาชนดวยหลักปริยัติ ปฏิบัต ิ และความรูภายในใจ 
ถายทอดมาถึงพวกเรา 

ใจที่ไดรับการซักฟอกดวยการบําเพ็ญคุณงามความดี ตามพระโอวาทธรรมของ
พระพุทธเจา จึงกลายเปนใจที่นิ่มนวลแกตนเอง จะคิดปรุงเกี่ยวกับการงานทุกดาน จะ
พูดจาพาที กิริยามารยาท ความเคลื่อนไหวทุกอาการ เปนกิริยาท่ีนาดู นาชมไปตาม ๆ 
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กัน ฉะนั้น นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน จึงนิยมการฝกฝนอบรมตนมากกวาสิ่งอื่น 
ๆ เพราะเล็งเห็นวาใจเปนรากฐานสําคัญของงานทุกช้ิน ไมวางานทางโลกหรือทางธรรม 
มีใจเปนผูรับผิดชอบทั้งนั้น งานทุกช้ินจะสําเร็จข้ึนมาในลักษณะใด ยอมเปนเครื่องสอ
ถึงใจผูเปนเจาของงานเสมอ 

ใจทานเปรียบเหมือนเนื้อผาที่คอยจะสกปรกไดอยางงายดาย เจาของตองคอย
ระวังรักษาความสะอาดอยูเสมอ ลักษณะของจิตก็คอยจะคลุกเคลาดวยอารมณเครื่อง
เศราหมองอยูตลอดเวลา จึงทําใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง บอย ๆ จนตามรูไมทัน แตเมื่อ
ไดรับการอบรมดวยวิธีตาง ๆ ตามแนวทางแหงธรรมที่ชี้บอกไว ใจก็คอยหายพยศและ
มีความสงาราศีข้ึนมา คอยฟงคําส่ังเราบาง ไมคอยผาดโผนโลดเตนเหมือนที่ยังไมได
รับการอบรม และใจเปนสิ่งสําคัญกวาวัตถุภายนอกอีกมากมาย จึงจําตองมีการอบรม
เสมอ 

แตการอบรมจิตยอมมีการฝาฝนธรรมดาของจิตที่เคยเปนมาอยูบาง คําวา
ธรรมดาหมายถึงส่ิงท่ีเคยมีเคยเปนและเคยชินมาแลว จิตท่ีเคยเปนมาจนไมทราบความ
ผิด ถูก ชั่ว ดีของตน เพราะความไมสนใจสังเกต เน่ืองจากความเคยชินมาอยางน้ันเปน
นิสัย น่ีเรียกวาธรรมดา แตการฝกหัดดัดแปลงใจใหผิดจากเรื่องธรรมดา ความคิด
ธรรมดา การกระทําธรรมดาน้ันเปนการลําบากอยูบาง จะอยางไรก็ดีเราอยาลืม พุทฺธํ 
สรณํ คจฺฉามิ ซึ่งเปนองคแหงสรณะอันประเสริฐของเรา พระองคทรงบําเพ็ญมากอน
ดวยความฝาฝนตั้งแตตนเปนลําดับมา ไมทรงปลอยไปตามกระแสของใจที่มีความ
อยากเปนประจํา ตลอดอุบายตาง ๆ ที่ทรงนํามาแกไขดัดแปลงพระองคจนสําเร็จเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ก็เปนเรื่องฝนคติธรรมดาที่จิตเคยเปนมาทั้งนั้น 

การตัดสินใจสละตําแหนงหนาท่ีจากความเปนกษัตริย อันเปนพระเกียรติสูงสุด 
การเสด็จออกจากปราสาท การพลัดพรากจากพระชายาและพระโอรส พระชนก ชนนี 
ไพรฟาประชาชี ตลอดจนพระราชสมบัติทั้งแผนดิน ทําไมจะไมเปนการฝาฝนคติ
ธรรมดาเลา ตองเปนการฝาฝนอยางยิ่ง และฝาฝนจนสลบไสลไปในบางคร้ัง เพราะ
อํานาจความมุงหวังเต็มพระทัยในความพนทุกข และมุงหวังจะรื้อขนสัตวซึ่งเปนสมบัติ
อันมีคามาก มีพระชายาและพระโอรส เปนตน ใหตามเสด็จสูธรรมอันเปนแดนเกษม 
จึงทรงฝนพระองคอยางเต็มที่ โดยไมทรงอาลัยและเสียดายในชีวิตวาจะเปนหรือจะ
ตาย และทรงฝนจนโลกสะเทือนไปหมดทั้งแผนดิน 
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ฝนในอันดับตอไป คือฝนใจไมใหคิดเปนอารมณหวงใยในพระราชฐานบาน
เมืองที่เคยปกครองมา มีพระชายาและพระโอรสเปนตน ไมใหมีความเกาะเกี่ยวกังวล
พระทัยในเวลาน้ัน ทรงมุงหนาตอความเพียรเพ่ือตรัสรู แมจะทรงมีความลําบากอยาง
มากมายในการอยู การไป การเสวย การนุงหม การหลับนอน ซ่ึงไมเคยประสบมาอยาง
น้ัน จําเปนก็ตองฝน อยูไมสบายก็ฝนอยู นั่งไมสบายก็ฝนนั่ง นอนไมสบายก็ฝนนอน 
การเสวยไมสะดวกก็จําตองฝน หลับตาเค้ียว หลับตากลืน เพราะสิ่งทั้งนี้มิใชเปนสิ่งที่
กษัตริยเคยทรง จึงเปนเรื่องฝนไปหมดทุกอาการและทุกสิ่งที่มาเกี่ยวของกับพระองค 

และยังฝนใจไมใหคิดปรุงเรื่องราวที่เคยเปนมา ซึ่งจะกอความกังวลใหทรงทอ
ถอยความเพียร ทรงปลอบโยนและขมขูใจ ใหมีความอุตสาหพยายามและเขมแข็งทาง
ดานความพากเพียรไมยอมใหลดละ แมการอดพระกระยาหารไมทรงเสวยถึง ๔๙ วันก็
ยังทรงสามารถทําได ซ่ึงคนสมัยน้ันและสมัยใดบาง จะสามารถฝนรางกายและใจทําได
เหมือนอยางพระองคทาน ประวัติเชนนี้มีพระองคผูเดียวเทานั้นทรงทําได และมีพระ
ประวัติรอดตายมาใหโลกไดเปนขวัญใจ ใหระลึกถึงทานทั่วดินแดน การบําเพ็ญเพียร
ทุกประโยคของพระองคปรากฏวาฝนใจทั้งนั้น แมเชนนั้นก็ไมทรงทอพระทัยที่จะถอย
พระองคเสด็จกลับเขาสูพระราชฐานบานเมือง ใหกิเลสท่ีครอบงําพระทัยหัวเราะเยาะ 
และเปนผูจับจองวัฏฏะ คือ ความเกิด แก เจ็บ ตาย อีกตอไป 

ที่กลาวมาทั้งนี้เปนประวัติของ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทานฝนพระทัย
ทานอยางน้ัน มิใชเปนพระพุทธเจาข้ึนมาแบบวาดมโนภาพเอาเฉย ๆ คือ พอนึกอยาก
จะเปนเทาน้ัน ก็เปนพระพุทธเจาขึ้นมา ถาเปนเชนนั้นพระพุทธเจาก็มีอยูทุกแหงทุกหน 
แมสัตวดิรัจฉานบางประเภทก็คงมีโอกาสเปนพระพุทธเจาได ในขณะที่คิดอยากจะเปน 
ไมวาแตมนุษยที่มีความคิดสูงกวาสัตวเลย ท่ีไมเปนไดเชนน้ันก็เพราะธรรม มีความ
เสมอภาคตอสิ่งที่เปนฐานะและ อฐานะ โลกจึงมีคนด ี คนชั่ว สัตวดี สัตวชั่ว ไปตาม
กรรมของตนที่ทําไวไมปนเกลียวกัน 

กิเลสและบาปธรรมมีความเกรงกลัวอํานาจคนท่ีฝนคติธรรมดา เชนพระพุทธ
เจาของเรา พอพระองคเริ่มฝน กิเลสก็เร่ิมเปนเดือดเปนแคน และเร่ิมขยับขยายท่ีอยู
อาศัย เร่ิมยายครอบครัวผัวเมียยุงไปตาม ๆ กัน พอพระองคฝนเต็มที่กิเลสก็รอน เพื่อ
หาทางออกเต็มที่ เมื่อถึงขั้นตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา กิเลสตั้งอยูบนพระทัยไมได ก็
แตกกระจัดกระจาย หลงลูก หลงแม หลงผัว หลงเมียกันยุงไปหมด เพราะหาทางออก
และหลบภัยจากมหาสติมหาปญญา อันเปนเหมือนวัตถุเครื่องทําลายที่ทันสมัย 
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ไมมีกิเลสตัวใดจะสามารถฝนเอาชีวิตแลกสติปญญาปรมาณู ทนตั้งอยูบนพระ
ทัยไดตอไป กิเลสทุกประเภทตางก็หลุดลอยออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิง ยังคงเหลือแต
พุทธะอันเดนดวง ซึ่งเปนมิ่งขวัญของพระองคผูกลาตายในสงคราม ทรงสละทุกสิ่งทุก
อยางก็เพื่อธรรมดวงนี้เทานั้น คร้ันแลวก็สมพระประสงค และเปนพระพุทธเจาที่
สมบูรณข้ึนมา ใหเปนมิ่งขวัญของโลกในลําดับตอมา 

ดังนั้นเราผูเปนพุทธบริษัทที่จัดวาเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูปรากฏเดนทาง
ความเพียรและบริสุทธ์ิในพระทัย เวลาประกอบความพากเพียรไปถึงท่ีคับแคบและจน
มุม จึงไมควรจะหาทางออกดวยความทอถอย อันเปนทางมัดตนเองโดยไมรูสึก เพื่อ
เปนหลักชัยโปรดระลึกถึงทาน ท้ังการดําเนิน วิธีดําเนิน และการฝนคติธรรมดา วาทาน
ทรงทําอยางไรบาง จึงไดชัยชนะมาสั่งสอนพวกเรา ทานมีความลําบากยากเย็นเข็ญใจ
แคไหน อยาเห็นเพียงวา การประกอบคุณงามความดีเพียงเล็กนอยเทานั้น แลวเขาใจ
วาตนมีความขยันหม่ันเพียร และมีความกลาหาญย่ิงกวาครูคือศาสดา 

ถามีความคิดไปทํานองน้ันแสดงใหเห็นวา เราจะเปนผูทอถอยความเพียร และ
ดอยในการดัดแปลงตนเองดวยความเขมแข็ง ทําอยางไรจึงจะเปนไปเพื่อความเขมแข็ง
และกาวหนา เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาใหทัน น่ันแลเปนความคิดท่ีดีและหนาท่ีอัน
เหมาะสมแกเรา ผูเปนพุทธบริษัทถือพระพุทธเจาเปนครู ตามท่ีเห็นในพระประวัติซ่ึง
ไดนํามากลาวบางแลว รูสึกวาเปนคติตัวอยางแกโลกไดอยางสมบูรณ ไมมีทางจะตําหนิ
ไดแมแตนอย สวนเรายังไมมีถึงขนาดน้ัน ไหนจะถือวาตนเกงกลาสามารถย่ิงกวาครู 
เราตองยอนจิตมาสอนตนอยางน้ีบาง จะมีแกใจทําความเขมแข็งตอการดําเนิน เพื่อ
ความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยทําการกีดขวางตอใจมานาน ใหลดนอยหรือสิ้นไปทุกระยะ 

การงานเพื่อปลดเปลื้องถอดถอนตัวใหขึ้นจากหลมลึก แมจะยากลําบากขนาด
ไหน ไมควรไปยึดถือสิ่งนั้นมาเปนอุปสรรคตอใจ ผูกําลังมุงหวังตอความสุขสมบูรณ จะ
เปนการตัดหนามกั้นทางตนเอง จนหาทางเดินเพื่อความพนทุกขไปไมได ตองพยายาม
แหวกขวากหนามที่มีอยูในหนทางและสองฟากทางออกเปนลําดับ ดวยความขยันหม่ัน
เพียร เราอยูท่ีไหนไมวาในบานหรือในปา การบําเพ็ญคุณงามความดีมีทางทําได โอกาส
วาสนามีการอํานวยแกผูมีความมุงม่ันตอธรรมอยูเสมอ แตโอกาสวาสนาน้ันจะไม
อํานวยสําหรับบุคคลผูชอบตีตนตายกอนเปนไข ผูตําหนิติโทษตนเองโดยไมมีเหตุผล 
และยังจะเปนการเปดทางใหความทอแทออนแอ เขามาเปนเจาเรือนบนจิตใจมากข้ึน 
แลวจะหาโอกาสวาสนาอํานวยไมไดตลอดกาล 



 

แวนดวงใจ ๘๔ 

๘๔ 

ผูตั้งใจจะดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ตองคํานึงถึงทางดําเนินของ
พระองคและพระธรรมที่ปรากฏเปน ธมฺโม ปทีโป มีความสวางไสวเหนือส่ิงใด ๆ ใน
โลก ธรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการฝนคติธรรมดาของพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่ง
ตองตามเสด็จพระพุทธเจาดวยปฏิปทาเครื่องดําเนินแบบเดียวกัน ไมวาจะยากหรืองาย 
แตมีความเพียรเปนท่ีต้ังในกิจการท่ีเห็นวาชอบธรรม จนเปนผลสําเร็จได ฉะนั้น ทั้ง
สามรัตนะจึงเปนที่ยึดเหนี่ยวใจของสัตวโลกไดในขั้นมหาอุดมมงคล 

ใจของสามัญชนทั่ว ๆ ไป ถาพูดถึงความดื้อดึงตองเปนจิตที่ดื้อดึงเชนเดียวกัน 
ไมวาจิตผูหญิง ผูชาย นักบวชและฆราวาส เพราะมีส่ิงสงเสริมอยูภายในใหแสดงตัว
ออกมาเปนความดื้อดึงแข็งกระดางเหมือนกัน ไมวาจิตใครท่ีปรากฏเปนรูปรางข้ึนมา
เชนเราเชนทานแลว จะกลายเปนจิตที่บอกงายสอนงาย และมีการส่ังสมอบรมคุณงาม
ความดีใสตัวโดยไมตองมีการบังคับบัญชา พาจัดพาทําอะไรทั้งนั้น แตเปนไปเองโดย
ลําพังตัวเองอยางนี้ จะหาไมเจอเลยในแหลงแหงไตรโลกธาตุ 

แมจะเปนผูมีนิสัยวาสนาเบาบางมากเพียงไรก็ตาม เบื้องตนตองอาศัยการฝก
หัดอบรมดวยกันทั้งนั้น จึงจะเปนไปได ไมเชนนั้นก็ไมตองมีครูมีอาจารยตองคอยชี้แจง
ส่ังสอนใหเหน็ดเหน่ือยเปลา เฉพาะผูแสดงแลวถือวาการสอนคนใหเปนคนท่ีดีและการ
สอนพระใหเปนพระที่ดีนี้ เปนภาระหนักอยางฝงลึกทีเดียว เพราะผูมาศึกษาอบรมดวย 
มีความรูสึกในแงหนักเบาตางกันเปนราย ๆ ไป การส่ังสอนจึงจะทําแบบนายสานายมา
ไมได ผูมารับการศึกษาจะไมไดรับประโยชนเทาท่ีควรจะได เม่ือเปนเชนน้ี จําตองเปน
ภาระอยูกับผูใหการอบรมสั่งสอนโดยด ี

ฉะนั้นการฝกฝนตนตามนัยที่ครูอาจารยอธิบายใหฟงแลว จึงควรถือเปนภาระ
ของตัวอยางไมสนใจหาผูเปลี่ยนตัว เพราะไมใชงานซึ่งจะทําแทนกันได แมจะยากหรือ
ลําบากเพียงไร ก็เปนงานจําเปนสําหรับเราโดยเฉพาะ งานที่จะกาวไปเพื่อความพนทุกข
ตามเสด็จพระพุทธเจานี้ เปนงานท่ีมีเกียรติสําหรับเรา และเปนงานตัวอยางของโลก
และธรรมทั่ว ๆ ไป เชนเดียวกับพระพุทธเจาท่ีทรงบําเพ็ญมาจนสําเร็จเต็มภูมิแลว ยัง
เปนบุคคลตัวอยางของโลกใหถือเปนแบบฉบับตลอดถึงสมัยทุกวันนี ้ ไมเคยลาสมัย
และจืดจางตลอดมา 

เราผูเปนลูกของทานผูกลาหาญจึงควรเอาแบบอยางจากครูมาใช อยามีความ
อิดหนาระอาใจตอความเพียร จิตถาไดรับการบํารุงจากความเพียรเสมอแลว ตองขยับ
ตัวขึ้นไปเปนลําดับไมมีวันจะถอยกลับลงมา วันน้ีรูเร่ืองของตัวขนาดน้ี วันน้ีมีอารมณ



 

แวนดวงใจ ๘๕ 
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เกี่ยวของใจเทานี ้ และไดใชความเพียรพยายามรูและแกไขกันไดขนาดนี้ วันหนารู
อารมณประเภทน้ัน และทําการแกไขกันไดเทานั้น ๆ และมีความเพียรสืบตอกันไปทุก
วันและเวลา กิเลสอาสวะจะมีกําลังกอตัวมาจากที่ไหนบาง พอจะมากลุมรุมใจของผูมี
ความเพียรใหหนาแนนข้ึนไป มีแตนับวันจะนอยลงเปนลําดับเทาน้ัน นอกจากผูไมสน
ใจจะอบรมดัดแปลงตนเองเทานั้น น้ันเปนคนหาประมาณมิได คือเปนคนไมมีเขตแดน 
อยาถือเอามาเปนคติตัวอยาง จะทําใหดอยลงในทางความเพียรและมีทางเสียไปดวย 

ผูเปนคนดีมีคติประจําตน จะเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวชหรือฆราวาส โปรด
ยึดเอามาเปนคติทันท ี แมที่สุดมองเห็นใบไมรวงหลนลงจากขั้วของมัน ก็ใหยึดเอามา
เปนธรรมเคร่ืองพรํ่าสอนตน โดยถือวากิริยาท่ีใบไมรวงลงมาน้ันคือ ความหมดกําลังที่
จะตั้งอยูได จึงรวงโรยลงไปเชนน้ัน ชีวิตของมนุษยและสัตวก็ยอมมีสภาพเชนเดียวกัน 
มีความทุกขและความแปรปรวนประจําตน เรื่องสภาพของธาตุขันธเคยเปนเชนนั้น
ตลอดมา ใครจะรูหรือไมรูก็เปนอยูอยางนั้น สภาพเหลาน้ีต้ังอยูเหนือโลกธรรมท้ัง
หลาย ไมเคยเปนไปตามการตําหนิติชม และคําออนวอนของผูใดทั้งนั้น 

และเร่ืองเชนน้ีเคยมีประจําอยูท่ัวไป ไมวาจะเปนสภาพใดที่อยูในวงสมมุต ิยอม
มีทางเดินสายเดียวกัน ไมมีผูใดมีอํานาจราชศักดิ์ จะกาวเดินทางสายแปลกจากโลกไตร
ภพนี้ไปได นอกจากทานผูบริสุทธ์ิโดยส้ินเชิงแลวเทาน้ัน จะไมเดินทางสายสมมุติที่โลก
เดินกัน ผูใชตามความไตรตรองดวยปญญาไปที่ไหนมีแตธรรมโอสถเครื่องแกใจทั้งนั้น 
เพราะความรับสัมผัสจากส่ิงตาง ๆ เตือนอยูเสมอทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ตรง
กับทานวา ฟงธรรมในหลักธรรมชาต ิ ไดฟงตลอดเวลาไมมีขาดวรรคขาดตอน ไม
เหมือนพระทานเทศนใหฟงบนธรรมาสน 

ก็พวกเรามีศาสดาเปนครูสอนอยูแลวทุกบททุกบาท ทานตรัสไวในธรรมนับได 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ สวนที่เปนปลีกยอยไมอาจคณานับ ท้ังน้ีลวนเปนอุบายวิธีท่ี
สอนเราท้ังน้ัน เพราะเรื่องทุกสิ่งทุกอยางมีอยูกับเรา ธรรมทั้งหมดจึงมาเกี่ยวของกับเรา 
ถาเรามีโอปนยิโก นอมมาปฏิบัติดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามพระโอวาทที่พร่ําสอน
แลว ยอมมีทางเล็ดลอดจากทุกขไปไดเปนลําดับ ฉะนั้น สติปญญาที่เราไตรตรองดูเรื่อง
ภายนอกภายใน จึงควรใหแนบสนิทกับใจ เรื่องของทุกขก็มีทั้งทุกขขางนอก มีทั้งทุกข
ขางใน มีทั้งทุกขของทานและทุกขของเรา และทุกขของสัตวแตละประเภทเต็มไปหมด 
ลวนเปนเรื่องของทุกขคือความบีบคั้นอันเดียวกัน 



 

แวนดวงใจ ๘๖ 

๘๖ 

สัตวและคนแสดงกิริยาตาง ๆ ออกมาใหเราเห็นวาเขาเปนทุกข ก็เพราะความ
ทนตัวอยูไมไหวนั่นเอง สัตวก็แสดงกิริยาของสัตว คนก็แสดงกิริยาของคนตามประเภท
ของตน ก็เมื่อเรื่องของทุกขประกาศตัวอยูทั้งขางนอกและขางใน ทําไมจะไมรูไมเห็น 
เพราะทุกขเปนของมีอยูจริงๆ ถาใชปญญาไตรตรองอยูบาง ก็ควรจะทราบตามเร่ือง
ของทุกขโดยลําดับ และยังทุกขที่เปนสวนละเอียดเขาไปอีก คือทุกขทางใจ ถาสติ
ปญญายังไมสามารถตามสอดรูเขาไปถึงตราบใด ทุกขก็แสดงตัวอยูตราบนรั้น เชนเดียว
กับเน้ือผาท่ีสกปรก ยังไมถูกฟอกใหละเอียดทั่วถึง มลทินก็ยอมมีทางเกาะอยูได จน
กวาจะถูกซักฟอกจนขาวสะอาดโดยทั่วถึงแลว มลทินก็ยอมหมดไปฉะนั้น จิตที่ถูกซัก
ฟอกดวยปญญาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 

ฉะน้ันจึงควรทราบวา ไมมีจิตดวงใดจะพนวิสัยของการฝกฝนทรมานจากความ
เพียรไปได อยางไรก็ตองเปนจิตที่บริสุทธิ์ผองใสขึ้นมาตามสวนแหงการดัดแปลงของผู
มีความเพียรโดยไมมีปญหา ขออยางเดียว คืออยาเห็นความเพียรเครื่องรื้อถอนตน
ออกจากทุกขเปนกรวดเปนทรายไปก็พอ จิตจะมีการทรงตัวอยูได ไมถูกพัดผันจาก
พายุ คืออารมณเครื่องยั่วยวนที่มาจากทิศตาง ๆ ท้ังยังสามารถตานทานลมพิษเหลาน้ี
ไดดวยอุบายของปญญา อันมีความเพียรเปนแมแรงพาใหยืนตัว 

ทุกข สมุทัยที่เคยเปนขาศึกก็จะกลายมาเปนหินลับสติปญญาใหคมกลาขึ้นเปน
ลําดับ จนสามารถแยกตนออกจากทุกขได ทั้งทุกขทางกายและทุกขทางใจ หมดความ
เก่ียวของกังวลในทุกขท่ีเคยซึมซาบกันมาเปนเวลานาน แมยังเหลืออยูก็เพียงเศษแหง
ทุกขที่มีประจําขันธซึ่งไมมีพิษสงอะไรเทานั้น ทุกขประเภทนี้แมพระพุทธเจาก็ตองยอม
รับเชนเดียวกับสามัญชนและสัตวท่ัว ๆ ไป ไมทรงปฏิเสธ เพราะขันธอันเปนเรือนรัง
ดั้งเดิมของทุกขยังมีอยู จําตองยอมรับกันไปจนกวากาลเวลาของคติธรรมดาจะตัดสิน
ยุติลง ทุกขประจําขันธก็เปนอันหมดปญหาลงในเวลานั้น ไมมีทางสืบตอภพชาติอีกตอ
ไป ใจที่บริสุทธิ์ก็กลายเปนบรมสุขไปตามอนุปาทิเสสนิพพาน โดยไมมีสมมุติใด ๆ 
ตามขัดแยง 

ขอยอนกลับคืนหาสัจจะสองขางตนอีกครั้ง เผื่อทานผูฟงจะไดตรวจตราตนเอง
กับสองสัจจะขางตนใหละเอียดถี่ถวนอีกครั้งหนึ่ง คือตามหลักธรรมแลว ทุกขไมวาทุกข
ทางกายและทุกขทางใจ ถาไมมีสาเหตุทําใหเกิด แตแสดงตัวขึ้นมาเฉยๆ ยอมเปนไป
ไมได เชน กายจะปรากฏทุกขขึ้นมา ตองมีสาเหตุที่ทําใหเปนสวนบกพรองของกาย
ปรากฏขึ้นมา ทุกขจําตองปรากฏขึ้นมาตามจุดบกพรองนั้น ๆ แมทุกขทางใจก็จําตอง



 

แวนดวงใจ ๘๗ 

๘๗ 

แสดงขึ้นมาตามจุดบกพรองของใจ ท่ีเรียกวาความเลินเลอเผลอสติ นี่เปนจุดบกพรอง
ของใจที่ยังทุกขใหเกิดขึ้นได 

เมื่อสุข ทุกขเกิดขึ้นตามสาเหตุดีชั่วเปนหลักประกันอยูแลว การตําหนิติชมใน
ผลคือสุข ทุกข จึงไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น นอกจากจะเปนเร่ืองสงเสริมสมุทัยใหทําการส่ัง
สมทุกขเพิ่มขึ้นอีกเทานั้น ฉะนั้นเพื่อดับทุกขใหถูกตามทางมรรคปฏิปทา ผูรับทราบ
ทุกขที่เกิดขึ้นจึงควรจับทุกขขึ้นเปนเปาหมาย แลวพิจารณาตามสาเหตุท่ีใหเกิดทุกขโดย
รอบคอบดวยปญญา เชนวันน้ีเราไมสบายใจ เพราะคิดถึงเรื่องอะไรจึงเปนสาเหตุให
เกิดความไมสบาย ไมสบายใจกับส่ิงใดหรือกับผูใด เกิดขึ้นที่ไหน ขณะน้ีความไมสบาย
ตั้งอยูที่ไหน ตั้งอยูกับอะไร ความไมสบายน้ีเปนใครหรือเปนของใคร 

ทานวาความไมสบายเปนตนน้ีเปนของจริงอันประเสริฐ มิไดเปนของใครและ
เปนของใครทั้งนั้น การใชปญญาตามขุดคนเขาไปก็จะพบตนเหตุอยางชัดเจนวา โรง
งานผลิตทุกข คือใจที่ไมมีสติ ไมมีปญญารักษาตน ปลอยใหความคิดปรุงอันเปนฝาย
สมุทัยสั่งสมทุกขขึ้นมา โดยไมมีการตานทานขัดขวาง ใจจึงไดรับความทุกขอยางไมมี
ใครชวยได ทุกขมีสาเหตุเกิดขึ้นไดดังที่กลาวมานี้แล ฉะนั้น ผูพิจารณาเพื่อดับทุกขโดย
ชอบธรรม จึงควรใชปญญาจดจองเขาไปในจุดที่แสดงอาการกระเพื่อมอยูตลอดเวลา 
จุดนั้นเปนที่เกิดขึ้นแหงทุกขและสมุทัยทั้งมวล และเปนโรงงานใหญโตและแข็งแรงม่ัน
คงมาก ตองทดสอบดูใหละเอียดถี่ถวน ไมเชนน้ัน จิตจะไปทําความสําคัญวา ส่ิงเหลา
น้ันเปนเราและเปนของเราข้ึนมา ความสุขทุกขก็จะกลายเปนเรา เปนของเราข้ึนมาตาม 
ๆ กัน คําวา “เรา” กับความคิดด ีคิดชั่ว และสุข ทุกขก็จะเชื่อมเขาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแกไขไมได 

ฉะนั้น จงคอยสังเกตดวยสติกับปญญา ตามลําดับที่ความคิดดีหรือชั่วเกิดขึ้น
ภายในใจ ทั้งขณะตั้งอยูและดับไป พรอมทั้งการทราบตนเหตุที่เกิดขึ้นของสิ่งเหลานั้น
ไปในระยะเดียวกัน เชน ความดีใจเสียใจเปนตนเกิดข้ึน จงจับจุดน้ีแลวขุดคนหาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น เร่ืองความสุข ความทุกขที่เปนผลซึ่งออกมาจากจุดเดียวกันก็จะดับไป แลว
เปล่ียนสภาพข้ึนมาใหม ใหจิตตามรูกันตามลําดับของเรื่องที่ยังไมจบสิ้นลงโดยสิ้นเชิง 
ยังจะไดคติที่สําคัญ ๆ จากการพิจารณาในเวลาน้ันดวย 

วิธีดําเนินจิตตองถือความสัมผัสและความกระเพื่อมของจิต เปนเปาหมายของ
การพิจารณา จิตจะแสดงตัวขึ้นมาอยางไร เชนแสดงเปนความเสียใจและเศราหมองข้ึน
มา อยาตื่นเตนตกใจไปตามอาการที่แสดงนั้น ๆ จงพิจารณาใหรูโดยท่ัวถึง ตามหลัก



 

แวนดวงใจ ๘๘ 

๘๘ 

สติปญญาของผูตองการทราบตนเหตุแหงเรื่องทั้งปวง ไมใหมีจุดบกพรองตอการ
พิจารณา ความเสียใจและเศราหมองเปนสาเหตุมาจากสมุทัย ความดีใจและผองใสเปน
สาเหตุมาจากมรรค คือขอปฏิบัติทั้งสองประเภทนี ้จงถือเปนทางเดินของสติปญญาตอ
ไป อยาไปยึดเอาความเศราหมองและผองใสนั้นมาเปนตน สติปญญาจะหาทางเดินตอ
ไปไมได เน่ืองจากความเศราหมองและความผองใส จะกลายเปนเราข้ึนมาในระยะท่ีไป
ยึดเขา เรากับเขาจะแกกันไมตก เพราะความผองใสเราก็เสียดายและรักสงวน สวน
ความเศราหมองเราก็เกลียดชัง ความเกลียดชังก็เปนเรื่องของเรา แมเราไมชอบความ
เศราหมอง แตเรากลับชอบความเกลียดชัง จึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเปนตัวโดยไมรู
สึก กิเลสกับเราจึงมีโอกาสคละเคลากันไดอยางน้ี 

เรื่องมารยาของใจที่มีกิเลส มันแสดงอาการหลอกลวงเรา ไดรอยแปดพัน
ประการ เพ่ือการดําเนินไปดวยความสะดวกและราบร่ืน จงถือเอาเรื่องด ี เรื่องชั่ว และ
ความเศราหมองผองใสเปนตน เปนทางเดินของสติปญญา จิตจะแสดงอาการอยางใด
ข้ึนมาจงทราบ และทําความเขาใจกับส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาทันที อยาไปทําความเขาใจเอา
เองวา ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาน้ันเปนส่ิงท่ีควรไววางใจ และควรถือเปนหลักยึดของใจ จะ
กลายเปนความพล้ังเผลอและหลงยึดเอาส่ิงน้ัน แลวกลายเปนสมมุติจุดหน่ึงข้ึนมาให
เปนเครื่องกดถวงใจโดยไมรูสึก เมื่อสิ่งที่เห็นวาเปนสิ่งถูกกับใจสลายตัวลงไป และสิ่งที่
ไมชอบใจเขามากีดขวาง ใจก็จะแสดงความเสียใจขึ้นมา น่ันเปนเร่ืองเสริมสมุทัยใหเกิด
ความทุกขขึ้นมาอีก 

ดังนั้น เพื่อความรอบคอบตอทางดําเนินของตน จงทําความเขาใจกับส่ิงเหลา
น้ันดวยดีวา เมื่อยังมีอารมณดี ชั่ว และสุข ทุกข ปรากฏในวงปฏิบัติของจิต ก็แสดงวา
ทางเดินของเรายังมีอยู ยังไมถึงที่สุดซึ่งควรจะหยุดการเดิน และจําตองเดินตามสิ่งที่
ปรากฏ ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมาเฉพาะหนาไมวาดีวาช่ัว และไมวาจิตจะแสดงอาการใดๆ ออก
มา ตองตามรูตามเห็นดวยการพิจารณา และถือจุดหรืออาการนั้น ๆ เปนทางเดินของ
สติปญญาโดยพิจารณาใหถี่ถวน อยาไดนอนใจกับสิ่งใด ๆ เมื่อสิ่งที่กลาวมายังปรากฏ
อยูกับใจมากนอย ใหถือวาส่ิงท่ีปรากฏน้ีแล กําลังเปนทางเดินของจิตและสติปญญาอยู
เวลาน้ี เรายังมีทางเดินตอไปอีก ยังไมสิ้นสุดทางเดินของเรา จนกวาสติปญญาจะรูรอบ
คอบ และสิ่งทั้งหลายที่เคยปรากฏกับใจก็สลายตัวลงไป พรอมทั้งรากฐานของมันที่เปน
จุดของสมมุติอันสําคัญ 



 

แวนดวงใจ ๘๙ 

๘๙ 

เมื่อทุกสิ่งที่เคยเปนขาศึกของใจสลายตัวลงไปโดยสิ้นเชิงแลว น่ันแลการเดิน
ทางของจิต มีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนเพื่อนสอง ยอมยุติลงเพียงเทานั้น 
น่ันช่ือวาหมดทางเดินจริง ๆ การหมดทางเดินจากสมมุต ิ ดี ชั่ว น้ันแล ทานเรียกวา
วิมุตต ิเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนกัน นอกจากจะทําลายสมมุติออกจากใจหมดแลว ก็เปน
วิมุตติข้ึนมาเทาน้ัน ไมมีที่ไหนเปนวิมุตติตามความคาดหมายของใจ ซ่ึงเปนเจาอารมณ 

คําวา วิมุตต ิกับ นิพพาน นั่นเปนไวพจนของกันและกัน คือใชแทนกันได เชน
เดียวกับการกินกับการรับประทาน ซ่ึงเปนความหมายอันเดียวกัน พูดเพียงคําใดคํา
หน่ึง โลกก็รูทั่วถึงกัน จิตที่เปนวิมุตติของทานผูหลุดพนเพราะกําลังความเพียร จะยอน
กลับเห็นคุณของความเพียรที่พาตะเกียกตะกายและลมลุกคลุกคลาน จนถึงแดนเกษม
ในปจจุบันอยางเต็มที ่ และเห็นโทษแหงความเกียจคราน และความโงเขลาท่ีพาใหซบ
เซาเหงาหงอย เพราะความบีบบังคับของกิเลสบาปธรรมซ่ึงเปนเจาครองใจ ไมมีเวลา
ปลดแอกพอใหอยูสบายสักเวลาหน่ึงเชนเดียวกัน 

น่ีแล การดําเนินตามแบบ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนสรณะ ยอมมีจุด
จบเปนท่ีหวัง ดังที่อธิบายมา ทุกทานโปรดนําไปประดับตน จะไดมากนอยตามกําลัง
ความสามารถ ธรรมจะงามในเราตามข้ันแหงธรรมท่ีตนบําเพ็ญได เราก็เปนผูงามใน
ธรรม เพราะช่ือวาธรรมแลวยอมงามเปนลําดับไมมีส้ินสุด คืองามในเบ้ืองตนท่ีเราเร่ิม
บําเพ็ญก็เปน อาทิกลฺยาณํ งามในทามกลางของทานผูบําเพ็ญขั้นสมาธ ิ ปญญาก็เปน 
มชฺเฌกลฺยาณํ  งามในที่สุดของทานผูมีจิตบรรลุถึงวิมุตติพระนิพพาน ก็เปน 
ปริโยสานกลฺยาณํ คืองามอยางสุดขีดสุดแดน ไมมีอันใดเสมอเหมือน เพราะฉะน้ัน 
ทุกทานโปรดทําความบากบ่ันตอความงามแหงธรรมในจุดสุดทาย ใหสมกับธรรมท่ีมีไว
สําหรับโลกจะนอมนํามาประดับตัวไดทุกเวลาที่ตองการ 

ในอวสานแหงธรรม จึงขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาลคุมครองทาน
ท้ังหลาย ใหมีความสะดวกสบายในการบําเพ็ญ จนเห็นผลเปนที่พึงพอใจโดยทั่วหนา
กันเทอญ 

 
www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

ยึดธรรมใหม่ันคง 
 

 ความสุข ความสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรม ยอมเกิดขึ้นความบากบั่นทําลงไป 
จะยากหรืองายไมถือเปนสําคัญ เพราะมุงผลเปนสวนใหญ สิ่งที่จะใหฝาฝนนั้นเปนของ
ต่ําซึ่งเคยมีอยูกับใจ จึงทําใหผูคลอยตามมีใจอันตํ่าทราม สิ่งเหลานี้ปกติก็เปนของต่ําอยู
ในตัวของมันเอง เมื่อแผกระจายออกไปทางกาย วาจา จึงทําใหกาย วาจาตํ่าไปดวย ทั้ง
คอยจะฉุดลากเราไปทางต่ําเสมอ เชนเดียวกับนํ้าชอบไหลลงสูท่ีตํ่า นอกจากจะมีสิ่งดึงดูด
ใหไหลข้ึนสูท่ีสูงเทาน้ัน 

ตามธรรมดาของน้ําแลวจะไมไหลขึ้นสูที่สูงเลย ต่ําเทาไรก็ยิ่งไหลลงไปไดงาย และ
ไหลลงไปไมมีที่สิ้นสุด ถายังมีที่ต่ําพอจะใหไหลลงไปไดก็ยิ่งไหลไปจนหมด ถาไมหมดก็
ลงถึงทะเล หากทะเลยังมีที่ต่ําพอน้ําจะไหลลอดลงไปไดอีก ก็ตองและลอดซึมลงไปจน
หมดน้ํา ลักษณะของน้ําไมชอบไหลขึ้นสูที่สูง  เชนภูเขาเปนตน ที่เขาใชน้ําประปากันก็
ตองทําท่ีสําหรับบรรจุนํ้าไวในระดับอันสูง ถาตํ่ากวาท่ีอยูอาศัยหรือท่ีใชนํ้าแลว น้ําจะไม
ไหลเขาไปถึงที่ตองการไดเลย นี่เรื่องของน้ํา เคยเปนเชนน้ันตลอดมา ไมมีการเปลี่ยน
แปลงเปนอยางอื่น คือที่ไหนลงทางต่ําแลวแตกลับไหลทวนกระแสขึ้นมา อยางนี้ไมเคยมี 

ลักษณะของใจซึ่งมีสิ่งที่ต่ําอยูภายใน ก็ยอมจะฉุดลากใจใหลงสูที่ต่ําเสมอ สิ่งใดที่
ต่ําใจรูสึกจะชอบ เพราะมีสิ่งต่ําที่เปนสื่อยั่วยวนและคอยกระซิบใหชอบ และผลักดันให
เปนไปในทางต่ําอยูเสมอ หากวาจิตไมตองอาศัยการอบรมดัดแปลงเพื่อฝาฝนธรรมชาติ
ที่ต่ํานี ้ แตก็จะเปนไปในทางที่ดีโดยลําพังตนเองแลว เร่ืองครูอาจารย หรือพระพุทธเจา 
พระธรรม และพระสงฆ ซ่ึงเปนเหมือนเคร่ืองผลักดันจิตเราใหข้ึนสูท่ีสูง ก็ไมเปนของจํา
เปนอะไรเลย และศาสนธรรมของพระพุทธเจาๆ ทุก ๆ พระองคที่สอนคนใหอบรมดัด
แปลงตนใหเปนไปในทางที่ชอบ เพ่ือความสุขความเจริญน้ัน จะตองขัดแยงกันแนนอน 
แตจิตก็เปนไปโดยลําพังตนเองไมได ตองอาศัยการฝกหัดดัดแปลงโดยอุบายตาง ๆ แม
ธรรมก็เปนเครื่องดัดแปลงกาย วาจา ใจ เพื่อผลมีความสุขอันสมบูรณทั้งภายนอกและ
ภายในน่ันเอง จึงพอเหมาะสมกันกับผูสนใจดัดแปลงตนดวยธรรม 
 ขอน้ีเทียบกับครูสอนนักเรียน ยอมมีความปรารถนาจะใหเด็กมีความรูความ
ฉลาด และรูหนาที่การงานของตนตลอดวิธีปฏิบัติตอตัวเอง เพราะตามธรรมดานิสัยของ



 

แวนดวงใจ ๙๑ 

๙๑ 

เด็กไมคอยมีความสนใจในหนาท่ีการงานท่ีจะใหเกิดประโยชน นอกจากจะประพฤติตาม
ความชอบใจของตนเทานั้น ถาพอแมผูปกครองทางบานและครูทางโรงเรียนไมคอย
ตักเตือนวากลาวเสมอแลว เด็กอาจมีทางเสียได เพราะเด็กยังไมมีความรูความฉลาดพอ
จะรักษาตัวคุมตัว ฉะนั้นพอแมและครูตองคอยสั่งสอน ทั้งความประพฤต ิมรรยาท การ
ศึกษาเลาเรียนและหนาท่ีการงานตามวัยของเด็ก เพื่อเด็กจะไดมีทางรักษาตัวไมไหลลงสู
ทางต่ํา เพราะความประพฤติไมดี จนเด็กเติบโตข้ึนเปนผูใหญและมีวิชาหาเล้ียงชีพ ไม
ขัดสนจนทรัพยอับปญญา 

จิตก็จําตองการอาศัยการปกครองดวยความถูกตองจากเจาของ เพราะการศึกษา
อบรมมาจากที่ตาง ๆ คือจากทางโลกบาง จากทางธรรมบาง นํามาดัดแปลงตนเองใหถูก
ตองตามหลักวิชานั้น ๆ แตการดัดแปลงตนใหเปนไปในทางที่ดี ไมวาทางโลกและทาง
ธรรม รูสึกจะเปนการฝนอยูบางในข้ันแรกเร่ิม เพราะเปนกิจที่ไมเคยทําและยังไมเห็นผล
พอจะเปนเครื่องดึงดูดใจ 
 เฉพาะดานธรรม ยังจะมีการฝนมากกวาทางโลกอยูบาง ฉะนั้น จึงหาคนดีในดาน
ธรรมและดานจิตใจไดยาก ท้ังหมูเพ่ือนท่ีเปนนักธรรมและครูอาจารยผูใหความอบอุนใน
ทางนี้ก็มีจํานวนนอย เมื่อพูดมาถึงตอนนี้เปนเหตุใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา ผู
ประทานกําเนิดแหงธรรมใหแกพวกเรามากข้ึน เพราะความเช่ือในพระปรีชาสามารถ
ฉลาดรอบรูของพระองคที่ทรงเสกสรรคนชั่วใหเปนคนด ี เสกสรรคนมีกิเลสหนาปญญา
ทึบ ใหกลายเปนผูเบาบาง และเสกสรรผูมีอุปนิสัยท่ีคอนขางเบาบางอยูแลว ใหเปน
บุคคลพิเศษขึ้นเปนขั้น ๆ โดยเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคาและพระอรหันต
บุคคล ซึ่งคนธรรมดาสามัญเราไมมีใครสามารถจะทําไดอยางพระองคทาน 

ดังนั้น การแสวงหาของดีทุกชนิดจึงเปนของหายากมาก ไมใชเปนของหาไดอยาง
งายดายเลย เราหาของดีในตัวเราก็ยอมเปนของยากอยูบาง คือยากตรงที่ตองฝนใจทํา 
เชนเดียวกับคนไขฝนใจใหหมอฉีดยา แมเจ็บก็อดทนเอาบาง แตอยางไรก็ด ีอยาลืมนิสัย
ของเราชาวพุทธที่ถือหลักเหตุผลเปนที่ตั้งของการงานทุกประเภท จะหนักบาง เบาบางไม
สําคัญ แตชาวพุทธเราเห็นสําคัญอยูที่ผลประโยชนอันจะพึงไดรับเปนที่พอใจ ไมเปนไป
เพื่อความกระเทือนตนและผูอื่น ชาวพุทธเราถือวาเปนกิจท่ีควรทําอยางย่ิง และอยาลืม
คําวาพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งเปนสรณะและเข็มทิศของเรา ทานทวน
กระแสของโลกทั้งดานความประพฤติและความรูสึก พระธรรมที่ปรากฏขึ้นในพระทัยจึง



 

แวนดวงใจ ๙๒ 

๙๒ 

เปนธรรมท่ีทวนกระแส พระสาวกพระอรหันตก็เปนผูปฏิบัติทวนกระแสตามเสด็จพระ
พุทธเจา 

เราท่ีนอมนึกถึงทานเปนสรณะ และฝากเปนฝากตายในชีวิต ก็เพราะทานเปน
สรณะพิเศษกวาสรณะเคร่ืองอาศัยท่ัว ๆ ไป ถาจะพูดถึงพุทธะ คือธรรมชาติที่รูของพระ
พุทธเจาและสาวกกับของบุคคลทั่ว ๆ ไปก็มีเชนเดียวกัน แตไมบริสุทธิ์พิเศษเหมือน
พุทธะของพระพุทธเจาและสาวกทาน ถาจะพูดถึงธรรม ธรรมของพวกเราก็มี แตยังมิใช
ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเหมือน ธมฺโม ปทีโป ขององคสรณะ เพราะยังไมสามารถบําเพ็ญ
ใหเต็มภูมิไดเหมือนอยางทาน เพราะฉะน้ัน สรณะท้ังสามจึงเปนท่ีเคารพรักและสงวนย่ิง
ของปวงชนชาวพุทธตลอดมา ไมมีใครสามารถอาจเอ้ือมดูหม่ินเหยียดหยาม เพราะถือ
เปนหัวใจของชาวพุทธแตละทาน 
 พระพุทธเจาองคสรณะที่หนึ่ง ซึ่งเปนผูรื้อฟนสรณะที่สองและที่สามขึ้นมา ใหเปน
ขวัญตาขวัญใจของโลกไดกราบไหวบูชาเปนคูเคียงกันมา รูสึกวาเปนท่ีนาแปลกและ
อัศจรรยใจอยางยิ่งในพระประวัติที่ทรงบําเพ็ญมา เปนประวัติอันยิ่งใหญประหนึ่งโลก
สะเทือน เพราะเปนประวัติท่ีเอาจริงเอาจัง ไมใชแบบพูดพลามทําเพลงเฉย ๆ แลวไมทํา
ตามที่พูดไว ท้ังไมทรงเกร่ินเวลาและโฆษณาชวนเช่ือ ตลอดทรงหวังพระเกียรติในการ
เสด็จออกเพื่อทรงผนวชแตอยางใด แตเสด็จออกแบบนายสานายมาไปเย่ียมญาติโดยไม
มีใครทราบ เพราะไมรับส่ังอําลาใคร แมพระชายาและพระโอรสก็ไมทรงอําลา เกรงจะ
เปนอุปสรรคตอการเสด็จออกเพื่อพระโพธิญาณ ซึ่งกําลังจะเขาถึงเงื้อมพระหัตถอยูแลว 
ไมทรงอาลัยเสียดายพระราชสมบัติและพระราชฐานท่ีเคยเสด็จประทับอยูอาศัย เสด็จ
ออกในเวลากลางคืนยามดึกสงัด มีเพียงนายฉันนะและมาเทาน้ันตามเสด็จ 

พอเสด็จถึงท่ีและเสร็จการทรงผนวชแลว ก็รับส่ังใหนายฉันนะและมากลับพระ
ราชฐาน สวนพระองคก็ทรงบําเพ็ญพรตอยูในปานั้นพระองคเดียวเปลี่ยวพระทัย หมดที่
พึ่งอาศัย ในพระอิริยาบถทั้งสี่ไมมีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลย ในระยะท่ีทรง
เร่ิมบําเพ็ญ แตก็ทรงอดทนฝนความท่ีเคยเปนมาใหเขารูปกับความเปนนักบวช ซึ่งเปน
เพศที่ชวยตัวเอง ไมทรงหวั่นไหวตอความทุกขทรมานใด ๆ ทั้งสิ้น ทรงมีความเพียรอัน
เด็ดเดี่ยวกลาหาญตอพระโพธิญาณ บางคร้ังถึงกับสลบไสลไปเพราะความเพียรกลา แต
ทรงมุงหนาตอความเปนพระพุทธเจาไมทรงลดละ ถาเปนพวกเราไปโดนอยางน้ันเขาบาง 
ก็นากลัวจะรองโวยวายไปทั่วทั้งปา และรองเรียกใหคนไปชวยหามกลับมาบานอยางไมมี
ปญหา 



 

แวนดวงใจ ๙๓ 
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แตการหามคนที่แพการตอสู นอกจากหามนักมวยที่ถูกน็อกบนเวทีลงมาเพื่อชวย
พยาบาลแลว ไมมีประเพณีหามกัน นอกจากจะหามลงใสตมใสโคลนไปตามเรื่องของคน
ท่ีแพเทาน้ัน เพื่อใหเห็นโทษในความไมเปนทาของตน ไมมีทางเปนที่นาชมเชย เพราะ
ประเพณีของโลกที่นิยมกัน ตองหามผูมีชัยชนะจากการตอสู เพ่ือเสริมเกียรติใหเขามีแก
ใจในวาระตอไปเทาน้ัน แตจะหามเพื่อเสริมเกียรติคนที่แพการตอสูอยางหลุดลุยนั้น ก็จะ
เปนการสงเสริมคนขี้เกียจออนแอไมเปนทา ใหแสวงหาเกียรติในทางน้ันมากข้ึน ศาสนา
ก็จะลมจม คนดีจะสูญพันธุไปหมด จะปรากฏแตคนประเภทไมเปนทาเต็มแผนดินเทา
น้ันเอง 
 พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกประโยคแหงความเพียร แมจะผิดพลาดไปบางในกิจ
ไมเคยทํา แตก็เปนคติแกโลก สมการบําเพ็ญของศาสดาวามิใชผูทําเลน ๆ แตทําสมภูมิ
ของผูจะเปนศาสดาของโลกจริง ๆ เราพอจะทราบความเปนมาแหงศาสดาของโลก ควร
เปนผูสมพระนามวา สตฺถา เทวมนุสฺสานํ จริง ทั้งดานความเพียรอันทรหดอดทน ทั้ง
ดานความรูจริงเห็นจริง และดานการส่ังสอนสัตวโลกดวยสวากขาตธรรม เพ่ือนิยยานิก
ธรรมจริง ๆ  ธรรมสมบัติท่ีทรงคนพบก็เปนธรรมอันประเสริฐ และสังฆสมบัติที่ทรงผลิต
ขึ้นก็เปนสงฆองคประเสริฐ รวมองคของพระศาสนาแลวมีแกวอันประเสริฐสามดวงเปน
หัวใจของโลกตลอดมา ดังนั้น เราผูมีแกวสามดวงเปนหัวใจ โปรดยึดเยี่ยงอยางแหงแกว
สามดวงน้ันดวย เทาท่ีเพศวัยและกําลังความสามารถจะอํานวย 

วันหน่ึงคืนหน่ึงผานไป อายุและวัยของเราก็ชื่อวากาวเคียงกันไปกับวัน คืน เดือน 
ปดวย ในรอบของคืนหน่ึงและวันหน่ึงควรถือเปนเวลาสําคัญ เพื่อคิดบัญชีของตัวสักหนึ่ง
เวลา คือการบําเพ็ญความดีเพื่อเปนชิ้นเปนอันของตัวบาง ไดแกแบงเวลาไวอบรมจิตต
ภาวนา เพื่อรูวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจ ทางท่ีดีควรต้ังความสัตยกําหนดเวลาบังคับตน
บาง เพื่อไมใหจิตหาเรื่องออกตัว เพราะจิตข้ันเร่ิมแรกแหงการอบรม รูสึกจะมีเร่ืองมาก
ทั้ง ๆ ที่ไมมีเรื่อง เชนเดียวกับเราบังคับเด็กใหทํางาน โดยมากเด็กชอบออกตัวเพื่อหลบ
งานเสมอ ถาผูใหญเผลอเด็กก็หาทางหลีกงานไปได ถาถูกบังคับเขาจริง ๆ จนหาทาง
หลบหลีกไมได เด็กก็ยอมทํางานใหตามคําสั่ง 

จิตข้ันเร่ิมแรกก็รูสึกจะเปนเชนน้ัน ถาสติไมบังคับและความสัตยไมบีบตัวจริง ๆ 
จิตอาจหาทางออกได อยางหนึ่งไมยอมทํางาน คือ การภาวนา อยางหนึ่งยอมทํางานแต
ไมจดจอกับงาน พอใหเสียเวลาโดยไมไดผล ฉะนั้น  การตั้งกฎเกณฑและตั้งสติบังคับใจ 
จึงเปนกิจที่ควรทําอยางยิ่ง สําหรับผูมุงความกาวหนาทางดานจิตตภาวนา จนกวาจิตจะมี
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ความเคยชินตอกฎเกณฑ เคยชินตอตัวเอง และปรากฏผลข้ึนมาบางแลว จากน้ันจิตจะ
มุงทํางานในหนาที่ของตัวไปเอง แมจะมีธุระมากนอยก็ไมยอมลดละ พอถึงเวลาอันควร 
จิตจะปลอยวางและยอนกลับเขามาหางานภายในทันที โดยไมตองบังคับขูเข็ญดังที่เคย
เปนมา 
 อนึ่ง การสมาคมเปนส่ิงสําคัญท้ังดานความเจริญและดานความเส่ือมเสีย เพราะ
การสมาคมก็เทากับการศึกษาและทําความจดจําอยางฝงใจเหมือนกัน ความจําเปนน่ันแล
เปนสาเหตุแหงความประพฤติดีชั่ว ซ่ึงจะพาตัวใหเจริญและเส่ือมเสียไป ทานจึงสอน
เสมอวา   อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา จงพยายามปดเปาสิ่งที่ชั่วอยาใหเขา
ใกลชิดตัว และจงพยายามแสวงหาของด ีอยาขี้เกียจ ไมวาชั่วขางนอกหรือชั่วขางใน อยา
ทําความนอนใจ จะทําเราใหเสียไดจริง และไมวาดีขางนอกหรือดีขางในจงทําความหมาย
ม่ันปนมือเสาะแสวงและสงเสริม จะทําเราใหเปนคนดีไดจริงๆ จิตท่ีไดรับการบํารุงรักษา
ดวยดีตองเปนไปเพื่อความกาวหนาไมลาถอย เพราะเปนส่ิงท่ีเสริมใหดีและกดใหเลวได
จากผูเปนเจาของ 
 เร่ืองความอยาก ทั้งมนุษยและสัตวยอมมีเหมือน ๆ กัน ความอยากตามธรรมดา
ที่ธาตุขันธตองการก็ม ีความอยากตามอํานาจของตัณหาก็มี ประเภทหลังน้ีสําคัญมาก ถา
ปลอยใหความอยากประเภทหลังนี้ถือพวงมาลัย อยางไรตองเรงเครื่องใหญ และมีหวัง
พาเราลงคลองแน ๆ พอสงเราลงไปนอนสลบไสลอยูในคลองแลว ตัวมันก็เผนหนีเลย 
ตามจับตัวมาเขาหองขังไมได สุดทายตองยอมเสียทั้งเราและเสียทั้งชีวิตไปดวย การ
ปลอยตามอํานาจของความอยากคือตัณหาไมมีเมืองพอดีนี ้ ยอมลําบากและไดรับความ
เสียหายอยางมากมาย ฉะนั้น จงพยายามกดขี่บังคับมันใหยอมตัวลงเปนลอรถ เราเปนผู
ขับขี่และถือพวงมาลัยบังคับเครื่องเอง เรงเครื่องและหมุนพวงมาลัยรถไปในทางดี จนลอ
ตัณหามันหมุนเปนไฟไปเลย จะพอดีกับที่มันเคยขี้โกงและแสนงอนตอเรามานาน 

โดยมากที่ทําตัวใหเสียจนไมสามารถยับยั้งชั่งตัวได ก็เพราะตัณหาตัวเดียวน้ีเทา
นั้นถือพวงมาลัย ส่ิงและสถานท่ีท่ีจะใหเกิดความฉิบหาย มันชอบขับข่ีพาเราเขาไป เชน 
โรงหนัง โรงละคร โรงบาร และสถานท่ีขับกลอมบํารุงบําเรอตาง ๆ เปนสถานท่ีเก็บรถ
ของมันทั้งนั้น เงินทองแสวงหามาไดมากนอยไมพอจับจาย และชดใชคาเสียหายท่ีเจา
ตัณหามันเท่ียวทําเอาไว มันเปนผูกินผูใชอยางไมมีปรานีปราศรัย แตเราเปนผูจายตาม
หลังมันแบบเปนนํ้าเปนไฟไปเลย ไมมีเหลือ ชดใชไมทันกับความตองการของมัน ตอง
ขอเชื่อเครดิตไปกอน นาน ๆ ไปมันสั่งใหเชื่อแกมโกง และขอเอาแบบด้ือ ๆ ถาไมใหมัน 
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มันก็ส่ังแบบใชอํานาจ มันไปที่ไหน เปนโรคระบาดฆาตกรรม ไมมีการยับยั้ง ใคร ๆ ตอง
กลัวอํานาจโรคประเภทน้ี 

ทั้งนี้ผูแสดงเคยถูกมันหลอกไปตมเสียอยางมอมแมมจนนับประมาณไมได ที่
บอบชํ้ามาจนบัดน้ี ก็เพราะถูกเจาตัณหาผูมีกลมารยามากมายหลอกลวงน่ันเอง จึงถือ
โอกาสแสดงเรื่องของตัวที่ถูกหลอกใหทานผูฟงทราบ เผื่อจะไดหาทางหลบหลีกปลีกตัว 
พอมีทางลอดตาขายของมันไปบาง หากไมไดอยางสมใจ 
 โดยมาก ตัณหามีกําลังแผอํานาจเพราะมีอาหารเคร่ืองบํารุง คือความคลอยตาม 
ไมมีการหักหามบั่นทอน ทานท่ีเห็นโทษมันมาแลว จึงสอนใหหักหามบ่ันทอนตัณหาใหมี
กําลังลดนอยลง จะพอมีทางสบายบาง ไมถูกไสไปโดยถายเดียว ถาเปนฆราวาสก็ใหต้ัง
อยูในความเปนพลเมืองด ี ไมเปนที่รังเกียจของทานผูด ี จนเกิดเบ่ือหนายไมอยากคบคา
สมาคมดวย ถาเปนพระก็ใหต้ังอยูในสังวรธรรม มีความสงบเสงี่ยมสมกับเพศของตน ที่
ไดนามวา สมณะ คือผูสงบงามตา ยิ่งกวานั้นก็ขอใหเปน ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา ผูส้ิน
ตัณหาทั้งหลายจะเปนเพศที่เย็นใจและงามเต็มภูมิของสมณะเรา ซ่ึงโลกนับถือและไววาง
ใจอยางยิ่ง 
 ตามหลักธรรมดา ไมวาตนไมใบหญา สัตว บุคคล และด ี ชั่ว เปนตน จะตั้งอยู
หรือเจริญข้ึนได ตองอาศัยเครื่องบํารุง ถาหาไมแลวจะเจริญเติบโตขึ้นไปไมได ถามีสิ่ง
บั่นทอนอยูเสมอ ไมวาดีหรือชั่ว ตองนับวันเวลาเส่ือมลงเปนลําดับจนส้ินสูญไปเลย ไมมี
สิ่งใดจะฝนตัวตั้งอยูได ที่พระพุทธเจาตรัสสอนวา จงพยายามสั่งสมคุณงามความดีทีละ
เล็กละนอย ความดีจะคอยเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับจนถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ได และจง
พยายามตัดทอนความชั่วลงวันละเล็กละนอย ความชั่วจะคอยหมดไป จนไมปรากฏซาก
เหลืออยูเลย น้ีทานหมายถึงการสงเสริมส่ิงท่ีควรจะสงเสริม และตัดทอนในสิ่งที่ควรตัด
ทอนนั่นเอง 

ฉะนั้น การสงเสริมและการตัดทอนเปนส่ิงท่ีเราควรจะสนใจเปนพิเศษ เพื่อจะนํา
ไปใชในกิจการที่ชอบซึ่งควรจะสงเสริม และในสิ่งที่ไมชอบซึ่งควรจะตัดทอน ตามอุบาย
วิธีที่ทานสั่งสอน ไมเชนนั้นกิจการทั้งปวงจะไมมีประมาณพอดีที่ยังเหลืออยู พอใหเปนที่
นาดูเลย เร่ืองความดีความช่ัว และความสุขความทุกขที่มีประจําอยูในตัวเรา อยาเขาใจวา
เกิดขึ้นอยางลอย ๆ และตั้งอยูอยางลอย ๆ ตองมีเคร่ืองบํารุงสงเสริมพอส่ิงเหลาน้ันจะ
เกิดขึ้น ตั้งอยูและเจริญขึ้นได การบําเพ็ญใจดวยคุณงามความดี ทานจัดวาเปนการบํารุง
สงเสริม เพ่ือใหใจมีกําลังกาวหนาไปสูความสุขความเจริญเปนข้ัน ๆ  
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 ธรรมอันเปนฝายสูงกับกิเลสตัณหาอันเปนฝายตํ่า นักปราชญถือวาเปนขาศึกของ
กันและกันแตไหนแตไรมา ถาฝายต่ําไดรับการสงเสริมใหมีกําลังมากขึ้น ธรรมอันเปน
ฝายสูงก็ลดกําลังลงเปนลําดับ ทําใหลืมกิจธุระที่เปนกุศลซึ่งตนเคยบําเพ็ญมาเปนประจํา 
หนักเขาก็ลืมวันพระ วันธรรมสวนะ ลืมเจริญภาวนา ลืมไหวพระสวดมนต ลืมทางเดิน
จงกรม น่ังสมาธิอบรมภาวนา ลืมขอวัตรปฏิบัติประจําเพศ และหนาที่ของตน เลยกลาย
เปนคนไมมีหลักยึดและมีคติไมแนนอน จิตใจคลุกเคลากับความยุงเหยิงจนไมมีวันและ
เวลาปลงวางลงได นรกซึ่งไดยินแตชื่อ ไมทราบวาอยูใกลอยูไกลหรืออยูโลกไหน แต
ความทุกขในไตรโลกธาตุก็มากลุมรุมอยูที่ใจของตนคนเดียว ประหนึ่งไขสุมอยูตลอดวัน 
ไมมีเวลาสราง 

โทษทั้งนี้เกิดจากการปลอยตัว ใหเปนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาอันเปนฝาย
ตํ่าเปนผูนําทาง ซึ่งเขาชอบทางมืดประจํานิสัยอยูแลว จะเห็นไดจากกิเลสตัณหาพาใหทํา 
โดยมากจะไมชอบทําในที่เปดเผย แตชอบทําในท่ีลับหูลับตาซ่ึงมีทางกําบัง สรุปความ
แลว กิเลสตัณหาชอบเดินทางมืด ชอบอยูในที่มืด ชอบทําในที่มืด สมกับกิเลสเปนตัวมืด
มน ไมมีความสวางแจมใสภายในตัวของมัน เมื่อเขาสิงจิตจึงทําใหจิตมืด เขาสิงคนทําให
เปนคนมืด ถาเขาสิงมาก ๆ ก็ทําใหมืดบอดไปเลย หมดทนหนทางแกไข ท่ีทานเรียกวา 
ปทปรมะ คงจะหมายจําพวกนี้ก็ได สวนธรรมเปนความสวาง ทานจึงใหนามวา ธมฺโม 
ปทีโป ถามีในบุคคลก็เปนคนสวาง รูสึกผิดชอบ ชั่วด ี ตามความแทรกซึมของธรรมที่มี
มากนอย ผูมีธรรมในใจจะไปจะมา จะทํา จะพูด จะคิด ยอมเปนผูเปดเผยเสมอ ไมเปน
นิสัยลอบ ๆ มอง ๆ มีความสงาผาเผย ไมเปนคนอับเฉา สมกับธรรมเปนความสวางและ
เปดเผย 
 ทานนักบวชและทานสาธุชนผูใจบุญ ซ่ึงสนใจตอการบําเพ็ญตนเปนประจํานิสัย
ของผูรักธรรม ตางทานจึงไมเห็นแกความลําบากและส้ินเปลืองใด ๆ อุตสาหมาบําเพ็ญ
เต็มสติกําลังความสามารถ เพื่อการตัดทอนฝายต่ําใหลดนอยลงเปนลําดับ และเพื่อสง
เสริมธรรมฝายสูงใหมีกําลังมากขึ้น ดวยการบําเพ็ญโดยลําพังตนเองบาง ดวยการสดับ
ฟงจากครูอาจารยบาง เพื่อธรรมจะไดคุนกับใจจนมีกําลังทรงตัวได โดยไมตองอาศัยการ
บังคับขูเข็ญจากตนเองและจากครูอาจารย อยูที่ใดไปที่ใดมีธรรมเปนเพื่อนสอง คอย
กระตุนเตือนในเวลาผิดพลาด ประหนึ่งมีเข็มทิศประจําตัวในการเดินทางไมผิดพลาด แม
จะทํากิจการใดๆ ไมวาทางโลกทางธรรม ยอมมีธรรมเปนแวนสองทาง ผลไดและเสียอัน
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จะเกิดจากงานนั้น ๆ  ไมทําเอาตามใจชอบ แตมีหลักธรรมเปนเครื่องทดสอบเสมอ ไม
ทําแบบพรวดพราดพอขอไปที ท้ังงานสวนตัวและงานสวนรวม 

ชอบทําดวยความสังเกตสอดรูและพิถีพิถัน เพ่ือหวังผลเปนท่ีเรียบรอยจากงาน
จริง ๆ ทําดวยความจงใจ และมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่เกี่ยวของกับตน สมกับ
ทําเหตุเพื่อผลที่ตนมุงหวังจริง ๆ จะไปมาทางไหนกับใครก็ไมทําใหเปนสิ่งที่รังเกียจและ
หนักใจดวย แตกลับเปนเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นไดดี ความเปนผูมีธรรมในใจน้ีรูสึก
วาเปนผูงามอยางย่ิง งามไมมีจืดจาง งามไมมีสถานที่ กาล บุคคลเขาเคลือบแฝงเลย ไมมี
เครื่องประดับใดจะมีคุณคาและงามกวาผูมีธรรมประดับตน เปนฆราวาสก็งามไปทาง
หน่ึง เปนนักบวชก็งามไปทางหนึ่ง ถาจะใหกรรมการผูมีธรรมไมลําเอียงมาตัดสิน จําตอง
ตัดสินใหเสมอกัน เพราะตางก็งามไปตามหนาที่และเพศของตน ไมซ้ํารอยกันพอจะให
ฝายใดฝายหนึ่งเปนที่หนึ่งหรือที่สอง 
 ย่ิงไดรับการอบรมใจใหงามดวย สมาธ ิปญญา วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะดวย
แลว ยิ่งงามอยางลึกซึ้งไมมีอะไรเสมอเหมือนได ความงามดวยธรรมภายในใจท่ีบริสุทธ์ิ 
นั่งอยูก็งาม เดินไปก็งาม ยืนอยูก็งาม หลับหรือต่ืนก็งาม งามไปตลอดอิริยาบถไมลดละ
ความงาม การเกี่ยวของกับฝูงชนทั้งใกลและไกล ยอมงามไปตามลําดับแหงการอบรมสั่ง
สอน 
 งามในเบื้องตน คือการส่ังสอนคนใหรูจักตนกับศาสนา วามีความสัมพันธเกี่ยว
เนื่องกันอยางไร ตนกับศาสนามีความจําเปนตอกันอยางไร และจะควรปฏิบัติตอกันอยาง
ไรบางใหสมกับศาสนาเปนสมบัติจําเปนของทุกคน ผูมุงหวังความสุขความเจริญแกตน 
จนทราบชัดวาหลักศาสนากับตนเองไมเปนอ่ืนจากกัน แตตนกับศาสนาเปนอันเดียวกัน 
การติชมพระศาสนาก็เทากับติชมตนเองดวย เม่ือเขาใจหลักศาสนากับตนวาเปนอวัยวะ
เดียวกันแลว จะปฏิบัติศาสนาอยางเต็มใจเทากับปฏิบัติตอตนเอง เพราะหลักศาสนาหน่ึง 
กรรมหน่ึง และตนหน่ึง เปนกฎตายตัวอันเดียวกันโดยแยกจากกันไมออก 

การทํากรรมด ี กรรมชั่วจึงกระเทือนถึงศาสนาและตัวผูทํากรรมเอง ผูไตรตรองดู
กฎอันตายตัวท้ังสามน้ีจนทราบชัดแลว จําตองยอมเชื่อศาสนา เช่ือกรรม และเช่ือผลแหง
กรรมที่จะพึงไดรับแกผูทํา ทั้งมีความพอใจตอการทําดีทุกประเภท ที่เปนวิสัยของตนจะ
ทําได ไมบิดพลิ้วเพื่อหาทางออก โดยเห็นวากรรมไมมีผลแกผูทํา และศาสนาไมเก่ียวของ
กับตน มีความเช่ือตอกรรมเชนเดียวกับการเช่ือตอการรับประทาน เพื่อผลคือความอิ่ม
สําหรับตนผูรับประทาน 



 

แวนดวงใจ ๙๘ 
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 งามในทามกลาง คือการส่ังสอนใหรูจักวิธีอบรมใจใหมีความสงบเปนสมาธิ อัน
เปนเหมือนเรือนพักหลับนอน คือความอยูเย็นสบายของใจเปนข้ัน ๆ ของสมาธ ิสมาธิมี
แงที่ควรสงสัยตอนไหน พยายามอธิบายใหฟงอยางแจมแจงตามที่รูเห็นและตามหลัก
ธรรมท่ีทานแสดงไว สมาธิตอนไหนมีทางจะเกิดความรูความเห็นเปนตาง ๆ ซึ่งอาจจะทํา
ผูบําเพ็ญน้ันใหเสียหรือเขวไป สมาธิตอนไหนท่ีเห็นวาถูกและควรสงเสริม เพื่อใหผู
บําเพ็ญแนวแนและมีกําลังใจ ตลอดปญญาที่จะนํามาใชในสมาธิขั้นนั้น ๆ ตามกาลท่ีควร
จะใช ก็พยายามชี้แจงใหฟงอยางละเอียด จนผูบําเพ็ญหายสงสัยในภูมิธรรมของตนท่ี
กําลังเปนอยู และพอใจพยายามบําเพ็ญเพ่ือความกาวหนา เพราะอุบายที่แสดงใหฟงเปน
เคร่ืองสนับสนุน 
 งามที่สุด คือการสั่งสอนเกี่ยวกับสมาธิและปญญาขั้นละเอียด ซึ่งจะปฏิบัติตอกัน
ใหพอเหมาะสมตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทาง สมาธิขั้นละเอียดที่มีแงซึ่งผูบําเพ็ญ
อาจจะติดและทําใหเสียเวลา ก็พยายามอธิบายใหฟงจนเปนที่เขาใจ เพื่อมิใหทําความผูก
พันอยูกับสมาธิจนเกินไป ในเวลาที่ควรจะออกคิดคนทางดานปญญา การพิจารณาก็ไม
เพลินจนลืมพักสงบในสมาธิที่เคยเปนธรรมหนุนกําลังปญญา ปญญาท่ีจะรูเทาทันกับเหตุ
การณ ตองพลิกแพลงตัวเองกับสิ่งเกี่ยวของอยางรวดเร็ว โดยแยกขันธออกเปนสวน ๆ 
ทดสอบดวยปญญาอยางรอบคอบ ไมยอมใหนอนจมอยูกับขันธใดขันธหนึ่งโดยเขาใจวา
เปนตน 

ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจไมวาดีหรือชั่ว มันเปนเรื่องของขันธทั้งนั้นที่แสดงตัวออก
มา ตองใชปญญาตามรูลงไปในจุดที่ปรากฏนั้นทันที ไมยอมยึดถือหรือใหผานไปเปลา 
ไมเชนนั้นจะกลับมาหลอกจิตใหหลงเชื่อจนได นอกจากการพิจารณาขันธใหเขาใจแลว 
ปญญายังมีทางสืบตอจากขันธลงไปถึงจุดใหญแหงภพ คือ จิต กับ อวิชชา ซึ่งกําลังคละ
เคลากันอยูประหน่ึงเปนอันเดียวกัน โดยเห็นวาน่ันคือ จุดขาศึกอันใหญหลวงกําลังตั้งอยู 
จนเห็นชัดดวยปญญาแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่อวิชชาจะสลายตัวออกจากจิต และไมมี
ทางตอสูปญญาอันแหลมคมไปได อวิชชาตองดับไปในจุดนี ้ไมมีทางออกตัวไดอีกตอไป 

หลังจากอวิชชาดับไปแลว ขันธแตละขันธ อายตนะหกแตละอยาง ตางก็ทรงความ
จริงของตนไวอยางสมบูรณ เพราะจิตซึ่งเปนหลักใหญของสิ่งเหลานี ้ เขาถึงความจริง
อยางเต็มภูมิแลว ไมมีสวนใดจะเกิดปญหาโตแยงกันดังที่เคยเปนมา โลกกับธรรม ขันธ
กับจิต กาวลงสูความสันติตอกันอยางสมบูรณโดยไมมีใครมาบังคับ จิตกับสภาวธรรมท่ัว 
ๆ ไปหมดทางขัดแยงกันนับแตขณะอวิชชาดับไป ตางก็เปนสุคโตไปตามสภาพของตน ๆ  
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 น่ีกลาวถึงทานผูเปนสุคโตอนุเคราะหแกพวกเราชาวพุทธมามกะ เปนความงามมา
เปนลําดับจนตลอดสาย ไมมีความเปนลุม ๆ ดอน ๆ แฝงอยูในอุบายแหงการสั่งสอน
ของทานเลย ก็คุณธรรม คือ ศีล สมาธ ิปญญา วิมุตต ิและวิมุตติญาณทัสสนะเหลาน้ี เรา
จะไปแสวงหาที่ไหนกันจึงจะพบความจริงดังกลาวมา นอกจากจะแสวงหาดวยขอปฏิบัติ
อันชอบธรรม จนปรากฏผลข้ึนกับตนเทาน้ัน ไมมีที่อื่นใดพอจะเปนบริษัทหางรานของ
ธรรม มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนตนเลย เพราะธรรมเหลาน้ีมิไดข้ึนอยูกับ กาล สถานท่ี 
บุคคลท่ัว ๆ ไป แตขึ้นอยูกับการบําเพ็ญโดยไมอาง กาล สถานท่ีเทาน้ัน 
 ถากลาวตามธรรมคือความเสมอภาคแลว รูสึกวาใหความสะดวกและเสรีแกผู
บําเพ็ญโดยไมเลือก กาล สถานท่ี ชาต ิชั้น วรรณะ และเพศวัย ตลอดอิริยาบถท่ีเห็นวา
สะดวกแกการบําเพ็ญตามเวลาที่ตองการ ไมมีการหวงหาม นอกจากผูบําเพ็ญจะทําความ
ขัดของแกตนเสียเองแลวไมอยากทํา โดยหาวิธีหลีกเล่ียงไปตาง ๆ นานา ตามวิสัยของ
กิเลสพาใหเปนไปเทาน้ัน ถาถือเปนกิจจําเปนเสมอดวยงานอื่น ๆ แลว จิตคงไมตกอยู
ความอับจนและขนทุกขใสตัวเองจนมากมายนัก อยางไรตองมีสุขสมบัติประดับใจ ไมเสีย
ทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยอันเปนสถานที่รวมแหงสมบัติตาง ๆ แตนาเห็นใจท้ังทานและเรา
ท่ีมีกิเลสเปนเจาเรือนดวยกัน มันชอบไปหาเกาในสถานที่ไมควรจะเกา ไปคันในสถานที่
ไมควรจะคัน และชอบเท่ียวหาเกาในสถานท่ีไมคัน ที่คัน ๆ ควรจะเกาแตไมสนใจเกาให
หายคัน โรคคันจึงไมหายจากการเกา เพราะเกาไมถูกกับจุดที่คัน 

ชอบสนใจในส่ิงท่ีไมควรสนใจ ชอบเพลิดเพลินในสิ่งที่ไมควรเพลิดเพลิน ชอบ
แสวงหาความสุขในสิ่งที่จะใหเกิดทุกข ชอบเห็นวาเปนทุกขในส่ิงท่ีจะใหเกิดความสุข 
ชอบขี้เกียจในสิ่งที่จะควรขยัน แตชอบขยันในสิ่งที่จะใหเกิดความฉิบหายเดือดรอน ชอบ
สรรเสริญในส่ิงท่ีควรจะตําหนิและหาทางออก แตชอบตําหนิกิจท่ีควรจะเปนคุณ
ประโยชน ฉะนั้น โทษคือความทุกข จึงไมวายจากใจ อยูที่ใดไปที่ใด ไดยินแตความบน
กัน ประหน่ึงความบนเปนยาอายุวัฒนะขนานวิเศษ ไปที่ไหนแอบถือติดตัวไปจนได หรือ
จะไดอวดเขาวา เรามียาอันศักด์ิสิทธ์ิวิเศษ คือความบน 

ถาไมไดติดตัวไปมากแตขนาดอุบอิบพึมพํา จําตองมีติดตัวไปดวย จะขาดไมได
ท้ังทานและเรา ทั้งหญิงและชาย ท้ังนักบวชและฆราวาส ไมคอยมีใครปราศจากได และมี
อยูทุกแหงทุกหนไมตองออกรานคา เพราะตางคนตางมี แมจะนํามาบนวันยังคํ่าคงไมจบ
เรื่องความบนของแตละคน อิ่มก็บน หิวก็บน จะนอนก็บน ตื่นนอนขึ้นมาก็บน นั่งอยูเฉย 
ๆ ไมมีอะไรมาทําใหยุงก็บน ยิ่งไดสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ถูกคอกันดวยแลว จะไดยินแต
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เสียงบน จนไมทราบวาเสียงเขาเสียงออก เปนเสียงอะไรกันแน เพราะไมมีผูสม่ําเสมอ
และเชื่องชินตอความสุขทุกข พอจะรับฟงและใหอุบายไปแกไขปรับปรุงตัว เพ่ือบรรเทา
ความบนใหนอยลง หรือหมดไปโดยวิธีที่ถูก 
 ธรรมเปนโอสถสําคัญสําหรับแกความคะนองทางกาย วาจา ใจอันเปนสาเหตุแหง
ความบนเพอไดเปนอยางดี ผูสนใจและยึดธรรมเปนหลักใจ จึงเปนผูรูจักสภาพการณ
ของสิ่งตาง ๆ ไดดี ไมคอยมีความตื่นเตน และดีใจเสียใจจนเลยความพอดี รูจักวิธี
ปฏิบัติตัวเองตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ แลวสลายตัวลงตามหลัก
อนิจจัง อันมีระยะสั้นและระยะยาวไดเปนอยางด ี ไมคอยมีการหอยโหนโยนตัวไปตาม
ความดีใจและเสียใจ เพราะสิ่งที่รักชอบพลัดพรากจากไป และสิ่งที่ไมพึงปรารถนาผาน
เขามา สามารถวางตัวไดอยางนาดูนาชม และเปนคติตัวอยางอันดีแกคนอื่นไดดวย 
เพราะธรรมเคร่ืองหักหามใจ ยอมเปนเชนกับเบรกเคร่ืองหามลอรถ ซึ่งจะนํามาใชไดตาม
เวลาตองการและจําเปน 

ใจที่ไมมีธรรมเครื่องหักหาม ยอมหมุนตัวไปทางผิดไดอยางงายดาย และไมมีสิ่ง
ใดจะมีกําลังเร่ียวแรงสามารถหักหามจิต ใหดํารงตนอยูโดยถูกตองได นอกจากธรรม แม
จะมีความรู ความฉลาดจากการศึกษาและสมาคมมามาก ก็เปนเพียงบริวารหรือเคร่ือง
มือซึ่งจะคอยปฏิบัติตามคําสั่งของตัณหาอยูนั่นเอง ดังน้ันผูมีความรูความฉลาดเสมอทาน 
ๆ เรา ๆ จึงตกอยูในอํานาจแหงความผิด ๆ ถูก ๆ ตามอํานาจของสิ่งขับพาใหเปนไป 
ธรรมเมื่อนํามาใชยอมเปนเครื่องมือตานทาน และหักหามสิ่งเปนภัยตอจิตไดดี ตาม
กําลังของผูมีธรรมมากนอย ถามีเพียงพอก็สามารถหักลางกันไดอยางไมมีปญหา เชน 
ทานผูถึงธรรมอันสูงสุดแลว ช่ือวาเปนผูหมดภัยทางใจโดยส้ินเชิง ไมมีปญหาใด ๆ ตก
คางอยูในใจของทานเลย น่ีคือทานผูหยุดเดินและหมดภัยจริง ๆ 
 ทานนักปฏิบัติที่เตรียมพรอมแลวเพื่อกาวเดินใหผานพนทางกันดาร ยิ่งเปนผูจํา
เปนตอธรรมทุกขั้น เร่ิมตนแตหลักสมาธิ ซึ่งเคยไดยินแตชื่อ เวลาน้ีจิตของเราเปนอยาง
ไรบาง มั่นคงไปในทางขี้เกียจตามหลักของกิเลส หรือมั่นคงไปในทางความขยันหมั่น
เพียรตามหลักธรรมของศาสนา โปรดสังเกตตลอดสายของจิตที่มีอะไรฝงจมอยูภายใน 
ถาจิตมีธรรมกํากับอยางใกลชิด จิตตองเปนสมาธิมั่นคงตอตนเองอยางแนนอน จิตเคย
เปนนักทองเท่ียวและซัดเซพเนจรมานาน เพราะไมมีธรรมเปนเคร่ืองยึด 

แตเวลาน้ีเราพาจิตกาวไปสูแดนแหงธรรมอันเปนเกาะยึดท่ีม่ันคงแลว โปรดยึด
ธรรมใหม่ันคงอยาปลอยวาง และขยับความเพียรเขาเปนลําดับอยาลดละ สมาธิจะกลาย
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เปนสมบัติของเราในเร็ววัน ไมผานตาขายของความเพียรไปได โปรดตั้งหลักจิตกับธรรม
ใหสนิทตอกัน อยาปลอยใหสิ่งที่เคยเปนปรปกษเขามาแอบแฝงในวงความเพียรได จะทํา
ใหจิตและความเพียรเอนเอียงและลมไปตาม และโปรดทราบไวเสมอวา จิตกําลังแสวง
หาท่ียึดเหน่ียวอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับคนตกนํ้าควาหาท่ียึดเหน่ียวเพ่ือความพนภัย
ฉะนั้น แตจิตไมมีความฉลาดพอ จึงไมสามารถยึดถูกสิ่งที่จะพาใครใหไดรับความปลอด
ภัย จึงกลายเปนเรื่องพาใหจิตลมจมไปเพราะอารมณอยางไมมีจุดหมาย 

ก็บัดน้ีเราควาถูกเกาะอันเย่ียมคือธรรมแลว จงพยายามยึดไวใหเต็มมือ ถือไวให
เต็มใจ จิตจะเคยรวนเรมานานเทาไรไมเปนปญหา ตองหยั่งลงสูความแนวแนและสงบได
ในเวลาไมนาน ผลจะเปนความสุขเย็นใจ หายจากทุกขทันที มีแตความสุขเปนเคร่ือง
เสวยผลในขณะน้ัน นี่คือองคของสมาธิแทที่ปรากฏขึ้นกับผูมีความเพียร แมชื่อของสมาธิ
ท่ีเคยไดยินจนชินหูก็มารวมกันอยูในจุดน้ี และหมดปญหาทั้งชื่อและองคของสมาธิใน
ขณะนั้น เมื่อไดหลักเบื้องตนแลว หากสมาธิจะเปล่ียนสภาพข้ึนสูความละเอียดตามลําดับ
ของความเพียรที่เปนไปอยู ก็จะทราบภายในตัวเอง เชนเดียวกับท่ีเคยทราบในสมาธิข้ัน
เร่ิมแรกมาแลว 
 สติปญญาซึ่งเปนธรรมจําเปน ท่ีควรจะนํามาใชในโอกาสอันควร จึงถือเปนเรื่อง
สําคัญซึ่งควรจะแอบแฝงกันไป กายวิภาคหรือขันธวิภาคมอบใหเปนหนาที่ของสติปญญา
เปนผูจะทําการตรวจตรองโดยละเอียดถี่ถวน นักภาวนาท่ีหนักไปทางกายวิภาคหรือขันธ
วิภาค จะเปนผูกําชัยชนะไวในเงื้อมมือโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวางไวได คําวา สติ
ปญญาอยาเขาใจวาเปนธรรมเล็กนอย แตเปนเครื่องมือรื้อถอนกิเลสทั้งมวลออกจากใจ
ไดโดยสิ้นเชิง เพราะผูบรรลุถึงพระนิพพาน ตองเปนผูสมบูรณดวยมหาสติมหาปญญาทั้ง
น้ัน 

ไมปรากฏวามีผูเล็ดลอดถึงพระนิพพานได เพราะความรอดสายตาของกิเลสมอง
ไมทั่วถึง แตเพราะกิเลสฉิบหายไปโดยส้ินเชิงดวยอํานาจของมหาสติมหาปญญาเผา
ผลาญตางหาก ทุกทานโปรดจําไวอยางฝงใจ แลวนําไปปฏิบัติหนาที่ตอกิเลสที่นอนจมอยู
ในใจเรา จะไดเห็นมันหลั่งไหลออกจากใจ จนไมมีกิเลสตัวใดจะฝนอวดดีวา ฝมือเกงกวา
มหาสติมหาปญญา แลวนอนจมอยูในจิตไดอีกตอไป นอกจะจะถูกทําลายลงอยาง
ละเอียดผุยผงไปเทานั้น ไมมีทางตอสูมหาสติมหาปญญาอันเปนกองทัพปรมาณูไปไดเลย 
 ผูมีความเพียรไมลดละนับแตข้ันเร่ิมแรกเปนลําดับถึงข้ันสมาธิ และตามลําดับข้ัน
ของสมาธิเปนระยะ มีสติปญญาสอดแทรกเขาไปตามสมัยที่ควรคิดคน ไมวาธาตุหรือขันธ
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ใด ๆ จําตองถูกพิจารณาและคลี่คลายออกเปนชิ้นเปนอัน และกําหนดละลายถึงธาตุเดิม
จนหมด ความสําคัญวาสัตว บุคคล และประกอบเขาไวตามสวนผสมของธาตุขันธที่เรียก
วา สัตว บุคคลตามเดิม แลวแตความตองการและความแยบคายของปญญา เชนเดียวกับ
เขาถอดเครื่องอะไหลของรถออกตรวจดูเครื่องแลวประกอบไวตามเดิมฉะนั้น เปนผูมี
หวังหลุดพนโดยแนนอน ขอแตความเพียรอันเปนทางสมหวังอยาลดละ สติปญญาขั้น
เริ่มแรกจะเชื่อมโยงถึงขั้นมหาสติมหาปญญา อยางไมมีทางปลีกแวะเปนอยางอื่น ทั้งกอง
ธาตุกองขันธ และดวงจิตจะเปนที่ทํางานของสติปญญาตลอดเวลาไมมีการหยุดยั้ง จน
สามารถรูเทาและปลอยวางไดโดยตลอดทั่วถึง 

จิตท่ีเคยนอนจมอยูกับกิเลสสมมุติมานานแสนนาน ก็หลุดลอยข้ึนมาเหนือโลก
สมมุต ิ ดํารงตนอยูดวยอิสรธรรม มีความบริสุทธ์ิเปนผล พนจากเครื่องกดถวงทางใจที่
เคยเปนมา คําวา พุทโธก็ถึงใจ ธัมโมก็ถึงใจ และสังโฆก็ถึงใจ ขึ้นชื่อวาธรรมที่พระพุทธ
เจาตรัสไวทุกบททุกบาทที่ไดเห็นไดยินมา เปนธรรมที่ถึงใจโดยตลอด เพราะปญหาหัวใจ
สิ้นสุดลงไมมีการขัดแยงอีกตอไป 
 ธรรมที่อธิบายมาทั้งนี้ พวกเรานั่งทับนอนทับกันอยูตลอดอิริยาบถ แตไมปรากฏ
เปนของแปลก ดังนั้น โปรดคุยเขี่ยขึ้นมาใหทั่วถึง จะเห็นธรรมเปนของแปลกขึ้นมาที่ใจ 
คําวา พระพุทธเจาตรัสรูที่ไหนจะไมมีแงสงสัย เพราะทรงตรัสรูท่ีสัจธรรมสถิตอยูน่ันเอง 
 การแสดงธรรมกัณฑน้ีนับวามากและนาน ก็เห็นวาควรแกการยุติ ทานที่ไดสดับ
แลวโปรดนําไปไตรตรองดูตัวเรากับหลักธรรมท่ีแสดงในคัมภีร ชี้เขามาที่ตัวของเราทุก
บททุกบาท ไมมีชี้ใหผิดพลาดไปที่ไหน จะไดทําความเขาใจระหวางธรรมกับเราโดยถูก
ตอง ผลที่เกิดขึ้นจากความคิดที่ถูกตองจะเปนสมบัติของเราแตผูเดียว จึงขอยุติเพียงเทา
น้ี เอวํ 
 

www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

ฝนใจเพ่ือธรรม 
 

 วัดน้ีโดยมากไดศึกษาเลาเรียนกันมาบางพอสมควร จึงหนักไปทางดานภาวนาคือ 
การอบรมใจโดยเฉพาะ การศึกษามามากนอยยอมเปนเหมือนเข็มทิศทางเดิน ผูปฏิบัติก็
เชนเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศ เข็มทิศคือขออรรถขอธรรมที่ศึกษามานั้น เปนเชน
เดียวกับเรือ ผูจะขามหาสมุทรทะเลตองยึดเรือเปนสําคัญ เรือในท่ีน้ีคือหลักธรรมวินัย 
เฉพาะนักบวชยอมถือหลักธรรมวินัยเปนเข็มทิศทางเดินอันสําคัญยิ่ง การขามแมน้ําตอง
ถือเรือเปนหลักของชีวิต แมจะประสบเหตุการณตางๆ ในเวลาเดินเรือตองยึดเรือเปน
หลักประกันชีวิต จะชาหรือเร็วตองมอบใหเปนหนาที่ของเรือเปนผูพาไป เราเพียงเปนผู
อาศัยไปกับเรือเทาน้ัน 

ผูปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เหมือนกัน ตองถือพระธรรมวินัยเปนสําคัญ พยายาม
ดําเนินตามมิใหเคล่ือนคลาด แมจะมีความรูความฉลาดขนาดไหน ก็ไมใหนอกเหนือพระ
ธรรมวินัย โงก็ขอใหโงอยูในกรอบของพระธรรมวินัย อยาใหเปนทํานองคนขามนํ้า นั่งอยู
ในเรือ แตเช่ือฝมือตัววาเกงและรวดเร็วกวาเรือ แลวโดดจากเรือเพ่ือวายนํ้าใหทันกับ
ความจําเปนและเวลาท่ีตนตองการ พอวายไปไมถึงไหนกําลังก็อิดโรยลงเปนลําดับ ปลา
ฉลามใหญมาเจอเขาก็ชวยวายใหญ เลยพลอยไปกับปลาฉลามเงียบหายซากไปเลย 

ผูจะขามมหาสมมุต ิ มหานิยม ซ่ึงอาศัยพระธรรมวินัยพากาวเดินก็ควรคิดใหมาก 
เด๋ียวจะเขาใจวาตนมีความเฉลียวฉลาด และทันสมัยกวาหลักพระธรรมวินัยท่ีเคยมีประ
สิทธิภาพ พาคนขามสงสารนับจํานวนไมนอย แลวโดดแหวกแนวออกจากหลักพระธรรม
วินัย ทําไปตามความคิดความเห็นของตน ไมมองดูศาสดา ผลสุดทายก็จะไปเจอเอาปลา
ฉลามใหญเขาอีก แลวปลาจะพาวายเขาซอกเขามุมไปโดยไมรูสึกตัว ผลที่ไดรับจากการ
ทําเอาตามความเห็นของใจท่ีมีกิเลสเปนผูบงการ ไดความวา “ส้ินเน้ือประดาตัว” ไปเลย 
ขอนี้ทานนักปฏิบัติโปรดทําความสะดุดใจ อยาใหเกงกวาครูคือศาสดาผูเปนโลกวิทู จะไม
มีอะไรเหลือติดตัวโดยแนนอน การยอมโงหรือฉลาดไปตามหลักพระธรรมวินัย ไมมีทาง
เสียหายและนาหม่ันไส แตกลับวาโงนากราบ ฉลาดนาชม 
 คําวาพระวินัยก็พอทราบกัน คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ เหลาน้ีเปน
หลักพระวินัยทั้งนั้น สวนพระธรรมมีมากและละเอียดไปเปนขั้น ๆ ไมมีที่สิ้นสุด เชน 
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ศรัทธา วิริยะ สต ิสมาธ ิปญญา เปนตน จัดเปนหมวดธรรม พระวินัยเปนของจําเปนตาม
ขั้นและเพศของผูรักษา ผูรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ในเวลาใดก็ถือเวลาน้ันเปนเวลาจําเปนของ
ตน ผูรักษาศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็เปนผูจําเปนตอศีลประเภทน้ัน ๆ ตามเพศและหนาท่ี
ของตน ไมอาจเอื้อมลวงเกิน ใจก็มีความเยือกเย็น ไมเปนอารมณ เพราะเหตุแหงความ
ผิดศีลที่ตนรักษา จะอบรมใจใหสงบ ก็ไมมีศีลวิบัติเปนอารมณเครื่องกวนใจ ใจมีทาง
สงบไดงาย แมอยูโดยลําพังก็เย็นใจ ผิวพรรณก็ผองใส และมีกิริยาองอาจ ไมสะทก
สะทาน น่ีเปนศีลสมบัติท่ีเราไดรับในปจจุบัน 

ตอไปก็เร่ิมใหเปนสมบัติข้ึนภายในใจ โดยวิธีอบรมจิต เชน น่ังกําหนดอานาปาน
สต ิถือลมหายใจเขาออกเปนอารมณของใจ หรือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดบทหน่ึงท่ีจริต
ชอบ มีสติกํากับอยูที่ใจซึ่งบริกรรมธรรมบทนั้น ๆ เปนอารมณอยู ใจจะคอยมีความรูเดน
ขึ้นที่จุดนั้น และมีความเย็นสบาย ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบจะไมเหมือนความสุข
อื่นใดที่เคยผานมา ผูไดรับความสุขประเภทน้ีแลว จะเปนที่สะดุดใจทันที พรอมทั้งความ
พอใจที่จะพยายามใหความสงบสุขนี้เกิดขึ้นบอย ๆ โดยวิธีทางภาวนาใหมากข้ึน เพราะ
ฉะนั้น ทานผูมีจิตอันสงบแลวจึงเปนผูมีความหนักแนนตอความพากเพียร เช่ือบุญ เช่ือ
กรรม และเช่ือผลแหงกรรมท่ีตนทําแลววาเปนส่ิงไมไรผล ผูเปนนักบวชท่ีปรากฏความ
สงบประจักษใจ จึงเปนผูเชื่อตอความเพียรเพื่อผลอันยอดเยี่ยมขึ้นไปเปนขั้น ๆ ไมมีการ
ลดละความเพียร 
 ความสงบของใจมีหลายขั้น คือข้ันหยาบ ข้ันกลาง และขั้นละเอียด ตามแตผู
บําเพ็ญจะสามารถทําไดเปนข้ัน ๆ และพยายามทําจิตของตนใหขยับขึ้นไปเปนระยะ จน
ถึงขั้นละเอียดสุดของสมาธ ิสวนความสุขอันเปนผลยอมมีความละเอียดขึ้นไปตามขั้นของ
สมาธ ิ ปญญาก็มีขั้นหยาบ ข้ันกลาง และขั้นละเอียดเชนเดียวกับสมาธ ิ และควรนํามาใช
กํากับสมาธิขั้นนั้น ๆ ไดตามโอกาสอันควร จะเปนความรอบคอบของนักปฏิบัติธรรมทุก 
ๆ ขั้นไป 

แตใจท่ีไมยอมเขาสูความสงบไดตามใจหวังในเวลาบําเพ็ญน้ัน โดยมากใจมี
อารมณเคร่ืองย่ัวยวนมาก เชน รูปไหลเขามาในคลองจักษุ  เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ตางก็ไหลเขามาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แลวไหลผานเขาไปถึงใจ กลายเปน
ธรรมารมณข้ึนมา ใจซึ่งเปนผูรับผิดชอบ ชั่ว ดี และสุข ทุกข จึงมีความกระเพื่อมรับ
อารมณอยูตลอดเวลา หาโอกาสดํารงตนอยูดวยความสงบสุขไมไดเลย จําตองรับรู รับ
เห็น รับสุข รับทุกขจนไมมีเดือน ป นาที ชั่วโมง เปนเวลาพักผอนใจ แตเปนธรรมดาของ



 

แวนดวงใจ ๑๐๕ 

๑๐๕ 

สามัญจิต จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังตนเองยอมไมได ตองอาศัยอารมณเปนผูพาอยู พาไป 
พาใหดี ใหช่ัว พาใหสุข ใหทุกข พาใหดีใจและเสียใจ พาใหเพลิดเพลินและเศราโศกอยู
เปนประจํา จึงไมมีโอกาสไดเห็นความสุขอันแทจริงของใจ 

ความสุขท่ีเกิดจากการอบรม แมจะอาศัยธรรมเปนอารมณของใจ แตก็เปนเครื่อง
สนับสนุนใจใหไดรับความสุขเพ่ือเปนตัวของตัวข้ึนไปเปนลําดับ จนถึงขั้นเปนตัวของตัว
ไดอยางสมบูรณ ซึ่งแปลกตางจากอารมณชนิดอื่น ๆ ท่ีควรจะใหนามวา อารมณของโลก 
อารมณของธรรม ขณะท่ีใจไดรับความสงบเพราะอารมณแหงธรรมท่ีนํามาภาวนา กายก็
เบา ใจก็เบา ทุกสวนในรางกายและจิตใจรูสึกวาเบาไปตาม ๆ กันหมด กายกับใจก็
ปรากฏวาเปนคนละสวน ไมคละเคลากัน ขณะที่จิตหยั่งลงสูความสงบจริง ๆ แลว แม
กายจะปรากฏตัวอยูในทานั่งหรือทานอน แตความรูของจิตปรากฏวากายไมมีเลย คง
ปรากฏแตจิตลวน ๆ ท่ีแสดงความสงบและสวางอยูภายในตัวเองเทาน้ัน ไมปรากฏเรื่อง
กายและเรื่องอื่น ๆ มาแฝงเลย น้ีเปนความสงบท่ีแปลกประหลาดและอัศจรรยย่ิงกวา
ความสงบข้ันตน ซึ่งรูสึกวากายม ี แตไมรบกวนใจดวยอาการตาง ๆ เพียงสักวากายมีอยู
เทาน้ัน 
 เมื่อความสงบประเภทนี้ปรากฏขึ้นบอย ๆ จนรูสึกเปนความเคยชินในการเขาการ
ออก หากจิตมีธุระที่จะตองทําในเวลาออกจากที่ภาวนาแลว แตความสงบอันเปนฐานของ
ใจจะมีประจําอยู พอยอนความรูสึกเขามาสูตัวเมื่อไรก็ปรากฏความสงบ อันเปนพื้นฐาน
น้ัน รูเดนอยูเฉพาะตัว คือเปนเอกเทศหนึ่งจากกาย มิไดคละเคลากัน ดังที่เคยเปนมาใน
คราวที่จิตยังไมมีความสงบ เชนเดียวกับเราอยูในบาน แตบานเปนอันหน่ึงจากเราผูอยูใน
บาน ฉะนั้น เบื้องตนก็แยกกันไมออก กายกับใจคลายกับเปนอันเดียวกัน เพราะใจไมมี
เวลาเปนตัวของตัว แตใจที่ไดรับการอบรมที่ควรจะเขาใจตามความจริงของตนบางก็ทน
อยูไมได จําตองรูและเขาใจ 

ใจท่ีมีความสงบเปนพ้ืนฐานแลว เราจะไปทําการงานอะไรก็คงเปนความสงบ
ประจําตนอยูเชนน้ัน และไมทําการงานน้ัน ๆ ใหเสียดวย เพราะฉะน้ัน ผูบําเพ็ญธรรม
ภายในใจจึงไมทํางานใด ๆ ใหเสียไป นอกจากจะเปนหลักอันดีของงานแลว ยังสนับสนุน
งานทุกดานใหสําเร็จเรียบรอยลงดวยความสวยงามและนาดูอีกดวย  ผูมีธรรมภายในใจ
ประกอบการงานทุกประเภทไมวาทางโลกและทางธรรม ยอมสําเร็จเปนช้ินเปนอัน ไม
ทํางานใหเปนเครื่องหมักดองจนกลายเปนอากูล (ทํางานค่ังคาง) นี่กลาวถึงความสงบ 



 

แวนดวงใจ ๑๐๖ 

๑๐๖ 

ทานผูฟงพอจะทราบไดวา กายกับใจแยกจากกันไดในความรูสึกของจิตที่มีสมาธิเปน
เรือนใจ 
 ตอไปนี้กลาวเรื่องปญญา ปญญายังเปนสิ่งที่ละเอียดเขาไปอีกมากมายตามขั้นของ
ปญญา ความสงบนั้นเปนเพียงระงับความฟุงเฟอของใจใหไดรับความสงบสุขในขั้นตน 
แตปญญาเปนผูทําหนาที่ถอดถอนกิเลสขึ้นมา สิ่งใดที่ยังหมักหมมอยูในใจมากนอย 
ปญญาตองทําการถอดถอนออกเปนลําดับ เชน การพิจารณาธาตุขันธเพ่ือรูตามเปนจริง
ของเขา นับแตวันเกิดมาถึงวันน้ี ถานับเปนวัน เดือน ป ไดกี่วัน กี่เดือน กี่ป สภาพราง
กายนี้คงที่อยูหรือคอยเปลี่ยนแปลงไป ตามความจริงแลวเขามีความเปล่ียนตัวเองอยูทุก
ขณะ ไมมีการหยุดพักเหมือนคนทํางาน จนถึงจุดสุดทายของการเปลี่ยนแปลง แลวก็ส้ิน
สุดลงไปพักหนึ่ง 

สรุปความแลว ทุกสวนในรางกายมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมมีอาการ
ใดยับยั้งตัวไวได โดยไมถูกเปลี่ยนแปลงแมอาการเดียว แตเปนสวนละเอียดจึงไม
สามารถทราบไดวา เขาเปล่ียนแปลงตัวเองอยางไรบาง อาศัยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา
ยอมรูเห็นไดชัดตามความเปนจริงของความเปลี่ยนแปลง และมีทางปลดเปลื้องอุปาทาน 
คือ ความยึดม่ันในกาย อันเปนภาระหนักออกไดเปนลําดับ จนปลดเปลื้องใหหมดไปโดย
ไมเหลือ เพราะอุปาทานเปนเครื่องกดถวงใจใหจมดิ่งลงไปในทางต่ําอันมีทุกขเปนผล มี
มากเทาไรก็มีทุกขมากเทานั้น 
 ทานกลาวไววา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เราเคยไดเห็นไดยินในคัมภีร สวนตัวจริง
ของธรรมเหลาน้ีติดแนบอยูกับกายกับใจของเรา แตเราไมรูไมเห็นจึงปลงไมตก เพียงจํา
ไดแตชื่อเทานั้น เหมือนคนจําชื่อของโจรไดวา นั่นชื่อโจร ก. นั่นชื่อโจร ข. และน่ันโจรช่ือ 
ค. เปนตน แตการจําชื่อไดหรือไมไดนั้น ไมทําใหพวกโจรหยุดจากการทําโจรกรรม และ
ทําความเย็นใจแกชาวบาน จึงไมสูจะมีประโยชนอะไรนักจากการจําชื่อของโจรได โดยมิ
ไดมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือ การจําชื่อของไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนตนได 
จึงไมทําใหเกิดประโยชนแกผูไมสนใจพิจารณาตามฐานะความจริงของธรรมเหลาน้ี ทุกข
ก็คงเปนทุกข สมุทัยก็คงเปนสมุทัยอยูอยางเดิม ไมหยุดทํางานบนรางกายและจิตใจของ
คน เพราะเราไมนําสัจจะเหลาน้ีเขามาพิจารณาใหรูตามฐานะความจริงดวยปญญา อัน
เปนทางรูเทาและปลอยวาง 

หากสนใจพิจารณาบาง แมจะไมมองและพิจารณาไปทางอื่น แตมองและพิจารณา
ลงไปในกายในจิต ก็พอจะรูเห็นไดวาอาการของกายและจิตทุกสวนทํางานเปนไตรลักษณ



 

แวนดวงใจ ๑๐๗ 

๑๐๗ 

ทั้งนั้น ไมมีเรื่องอื่นมาแฝงเลย เหตุใดจึงไมรูไมเห็น ทานผูสั่งสอนเชนพระพุทธเจา
เปนตน ก็คงจะแปลกพระทัยไมนอยที่พวกเราเหยียบย่ําธรรมของจริงอยูตอหนาตอตา
ทาน แตจับจุดธรรมไมถูก ควาหาธรรมไมพบ ไมทราบวาจะใหทานสอนวาอยางไรตอไป
อีก ผูสอนก็รูสึกจะหมดภูมิธรรมของจริงที่รูเห็นมา เพราะผูรับไปควาเอาของปลอมมา
ครองใจเสีย มากกวาจะรับเอาของจริงจากทานมาแกไขตนเอง เชน ทานสอนใหลงทุง
กวาง แตพวกเรากลับวิ่งเขาปาดงพงลึกไปเสียเชนนี ้ คําสอนก็จะเปนประโยชนอะไรเลา 
แมจะเปนธรรมของจริงและประเสริฐแคไหน ก็คงเปนโมฆะสําหรับพวกเราอยูน่ันเอง 
 พระกายและพระทัยของพระพุทธเจา และกายใจของสาวกทานเปนธรรมของจริง
ทั้งแทง แตกาย ใจของพวกเราจะเปนของจริงหรือปลอมแคไหนกันแน น่ีเช่ือแนวามี
ความจริงเทากัน ถาพิจารณาใหถึงฐานความจริง แตถาไมสนใจพิจารณาก็จะเปนของ
ปลอมไปหมด และยังจะปลอมไปอีกตลอดกาล ไมมีโอกาสกลับตัวไดโดยลําพัง ถาไมใช
สต ิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ร้ือฟนใหกลับตัวในเวลาท่ีมีชีวิตอยูน้ี การใชสติปญญา 
ความเพียร ขุดคนคล่ีคลายสวนตาง ๆ ของกายและใจ อยางไรจะตองรูเหตุรูผลซอนขึ้น
มาในวงความเพียรอยางแนนอน ธรรมของจริงจะเล็ดลอดตาขายแหงความเพียรไปไม
พน สิ่งจอมปลอมตองจนมุมวันหนึ่งแนนอน ไมมีทางออก 

วัยขนาดเรา ๆ เปนวัยที่ควรคิดตรองไปขางหนา และยอนหลังเก่ียวกับสภาพ
การณท่ีเปนมา เปนอยู และจะเปนไปไดแลว จิตที่นอนจมอยูกับกองธาตุกองขันธและ
กิเลสโสมม โดยถือวาเปนสมบัติอันพึงพอใจ แลวประมาทนอนใจไมหาทางออก เมื่อถึง
กาลของธาตุขันธพังทลายลงตามสภาพของเขา เราจะไมหมดหวังในสมบัติอันพึงพอใจ 
และเกิดทุกขเดือดรอนข้ึนในเวลาน้ันบางหรือ? เราเปนนักบวชซ่ึงเปนเพศท่ีสุขุมดวย
ความคิดอานไตรตรอง ทําไมจึงไมคิดใหละเอียดถี่ถวนในเรื่องที่เกี่ยวกับตน พอใหสม
กับเพศที่สุขุมดวยธรรมที่นํามาครองตัว จะเปนความงามและเหมาะสมกับเพศอยางยิ่ง 
สวนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาซ่ึงจะทําใหแยบคายสําหรับนักปฏิบัติคนควา ก็มีเพียงกายกับ
จิตเทาน้ัน ซึ่งไมเหลือกําลังแกการพิจารณา 

อาการของกายทุกสวนก็มีหนังหุมหอเปนวงแคบอยูแลว ไมกวางขวางและลึกลับ
อะไรมากนักพอจะพิจารณาไดทั่วถึง โปรดหยั่งปญญาลงไปที่นั่น อยายอมปลอยจิตตัว
คะนองใหเล็ดลอดออกจากวงความเพียร ทุกอาการของกายและธาตุในรางกายจะรูกันขึ้น 
ณ ที่นั่น และปลอยวางกันได ณ ที่นั่นดวยอุบายของปญญา ซ่ึงเคยอธิบายใหฟงมาหลาย



 

แวนดวงใจ ๑๐๘ 

๑๐๘ 

คร้ังแลว อุปาทานของกายเปนภาระกดถวงใจอันหนึ่ง ผูถอดถอนอุปาทานนี้ไดชื่อวา ผู
เปลื้องทุกขไปไดขั้นหนึ่ง รูสึกเบาข้ึนมาก 

อุปาทานของใจก็เปนภาระกดถวงใจไดอยางละเอียดและแนบแนนมาก ตองใช
สติปญญาอันทันสมัย คือมหาสติ มหาปญญา มหาวิริยะ เขารวมกัน และขุดคนลงตรงที่
จิตรักและสงวนมาก ๆ น่ันแล จนสิ่งนั้นถูกทําลายพินาศลงไปแลว กลายเปนวิวัฏจิตข้ึน
มาในขณะน้ัน จากนั้นก็เปนใจที่หมดสมมุต ิแตเขากันไดกับสมมุติทั่ว ๆ ไป ทั้งดานวัตถุ
และนามธรรมแตไมติด เพราะจิตที่บริสุทธิ์เปนจิตที่พอตัวแลว ไมจําตองหาอะไรมาเพิ่ม
อีก การเพิ่มเติมไมจัดเปนสันติ  คือความสงบอันแทจริงและตายตัว  ตามบทธรรมวา 
นตฺถิ สนฺติปร ํสุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมม ี
 เพราะฉะน้ัน จิตท่ียังไมไดรับการอบรมธรรม จึงมีการเอนเอียงและนอมไปตาม
สิ่งที่มาหลอกลวง ตามธรรมเนียมของจิตที่แสวงหาความพอตัวยังไมเจอ จึงยับยั้งตัวไม
คอยได คอยแตจะลมละลายไปตามสิ่งที่มายั่วยวนอยูเสมอ ย่ิงเปนส่ิงท่ีเคยฝงนิสัยแลวรู
สึกวาแกไขดัดแปลงยากมาก ดังน้ันหลักนิสัยจึงเปนส่ิงสําคัญในตัวเรา ไมควรมองขามไป
โดยถือวาไมสําคัญ เชนเราเคยดูหนังจนฝงนิสัยแลว ภายในใจคอยกระซิบใหพาไปดูหนัง
อยูเสมอมิไดขาด จําตองไดพาไปเสียจึงจะผานวันผานคืนไปได ถาวันไหนไมไดไป แหม 
ใจไมสบายเลย ใครมาพูดใหเคืองหูนิดหนอยไมได คอยแตจะโกรธเอาทาเดียว น่ัน
เพราะความเคยชินฝงใจ จนถือเร่ืองเชนน้ันเปนกิจสําคัญประจํานิสัย ท้ังน้ีเพราะการสง
เสริมและคลอยตาม จนกลายเปนยาเสพยติดขึ้นมาอยางฝงลึกและแกไมตก 

ขณะที่ดูรูสึกเพลิดเพลินใจ และนําเอาเร่ืองราวท่ีเขาแสดงมาครุนคิดเปนอารมณ 
ถึงบทเพลินก็เพลิน ถึงบทรักก็รัก ถึงบทเศราโศกก็เศราโศกไปตาม เงินคาต๋ัว คาขาวตม
ขนมนมเนยและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ตลอดคาอะไรชนิดที่รูไมถึงก็เสียไป หลักนิสัยท่ี
เคยเปนคนดีก็คอยเสื่อมเสียไปวันละเล็กละนอย รวมหลายคร้ังและหลายวันเขาก็มากไป
เอง จิตที่เสียหลักแลวเลยหาที่ยึดไมได จึงกลายเปนจิตลอยลมไปเลย โดยไมมีฝงมีฝาหา
ที่จอดแวะไมได 
 การกลาวท้ังน้ี กลาวเปนการเทียบเคียงเพ่ือเปนคติเตือนใจเพ่ือนมนุษยผูหวัง
ความเจริญแกตนเองและสวนรวม ควรสนใจในหลักนิสัยเปนสําคัญกวาอ่ืน มิไดกลาว
เพื่อตําหนิทั้งทานผูเสนอเพื่อความสะดวกของประชาชน และทานผูชมเพื่อเปนการผอน
คลายอารมณท่ีตึงเครียดกับงานมาตลอดเวลา และเพ่ือยึดเอาสาระจากการชมมาบําเพ็ญ
ประโยชนแกตนและสวนรวมไดเทาท่ีเห็นควร เพราะทุกสิ่งยอมเปนประโยชนแกผูมุง
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แสวงหาสารประโยชนอยูแลว แตอาจเปนความเสียหายแกผูไมรอบคอบ และไมรูจัก
ประมาณในทุกสิ่งที่มีประมาณอยูในตัวมันเอง ฉะน้ันดานธรรมทานจึงสอนใหพยายาม
ฝกหัดดัดแปลงตนเสียแตตนมือ ซ่ึงเปนโอกาสอันเหมาะสําหรับผูอยูในระหวางการศึกษา
อบรม จะไดตอสูกับภาระของโลกและดํารงตนอยูในฐานะที่ควร ไมหลุดลุยไปในระหวาง
ซึ่งยังไมถึงกาลที่ควรจะเปน 

สําหรับดานธรรมะเวลาน้ียังไมสาย พอเหมาะกับเราผูกําลังต้ังหนาศึกษาและ
ปฏิบัติอยู โปรดพยายามตักตวงคุณงามความดีใหเพียงพอกับความตองการ ในอนาคต
ขางหนาหากวาเช้ือแหงภพชาติของเรายังมีอยูตราบใด คุณงามความดีอันเปนสิ่งอาศัย
เพ่ือเสวยผล จะเปนสมบัติคอยรับรองเราอยูตราบน้ัน เพราะใจมีอาหารประเภทหน่ึงคือ
อารมณ กายมีอาหารประเภทหน่ึง มีขาว นํ้า เปนตน ท้ังสองน้ีมีอาหารเคร่ืองบํารุงตาง
กัน แมอาศัยกันอยู เคร่ืองบํารุงใจไดแกบุญกุศลท่ีเราบําเพ็ญมาเปนลําดับ นับหลายภพ
หลายชาติ โดยการใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา การภาวนาตามความรูสึกของนัก
บําเพ็ญเห็นวาเปนของยาก แตมีผลมาก เพราะเปนของทํายาก เราควรสนใจ 

อนึ่ง การนึกภาวนาไมไดเสียอัฐเสียสตางคอะไรเลย และทําไดทุกเวลาที่ตองการ 
การฝนใจทําความดีนั้นไมผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจา และทานทรงชมเชยมากนัก 
เพราะพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะการฝนใจ เราเปนลูกของทานตองเดิน
ตามรองรอยของทาน จะชื่อวาลูกศิษยมีครู 
 การฝนใจเพ่ือธรรมน้ัน กิเลสเขาไมชอบ เพราะกิเลสเปนส่ิงท่ีช่ัวและโสมม เขาจึง
ไมชอบธรรมซึ่งเปนของดีและสะอาด ทั้งไมอยากเดินทางรวมดวย แตถาคลอยตามเขา
แลว เขายินดีดวยวันยังคํ่า เวลํ่าเวลาไมตองมี เขายินดีตลอดกาล นั่นคือสิ่งที่เขาชอบจริง 
ๆ แตกลับเปนพิษแกเรา สิ่งที่เราชอบ เขากลับไมชอบ เพราะเปนภัยแกเขา กิเลสอาสวะ
น้ีรูสึกมีมารยาและอุบายอันแหลมคมมาก เชนเวลาเขาเขาสิงใจ ทําใหเราชอบเขาและ
หลงไปตามทันที กวาจะรูสึกตัวและฉุดลากกลับมาได คลายกับเขาควักเอาดวงหทัยวัตถุ
ไปกินเสียคร่ึงหน่ึงแลว เรารูสึกชอกช้ําใจไมนอย ขณะที่เขาเขาถึงตัว แมจะฝนนึก พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ แหม รูสึกลําบากมาก ประหน่ึงใจจะขาดไปในเวลาน้ันจนได 

แตถาปลอยไปตามเขาใหเขาพาไป พาเท่ียวชมน่ัน ชมนี ่เขาตรอกนั้น ออกซอยนี้ 
เขารานน้ัน ขึ้นหองนี้ พักโฮเต็ลน้ันโรงแรมน้ี เขาโรงโนน ออกโรงนี้ รูสึกวานึกงาย เท่ียว
งาย ไปงาย อยูงาย พักงาย นอนงาย อยางคลองปากคลองใจขึ้นมาทันที สิ่งที่ยังไมเคยรู
เคยเห็น เขาวาดภาพใหดูทันทีและเช่ือเขาอยางทันควัน ยอมจํานนทันท ี เร่ืองความ
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ชํานาญของกิเลสที่เคยปกครองใจเรา มันปกครองงายอยางนี้เอง ใครก็รักและเคารพมัน
มาก ไมอยากใหนายคนนี้จากไปไหน ไมคอยมีการตําหนิมันวาไมดี แตชอบกันทั้งนั้น ย่ิง
ผูแสดงดวยแลวก็ยิ่งถูกมันตมยําเอาอยางสด ๆ รอน ๆ ไมมีความเกรงขามเราบางเลย
นับประมาณไมได เพราะตัวเราเองก็ชอบอยางน้ัน จะใหมันเกรงเอาอะไร ฉะนั้น การฝน
กิเลสจึงเปนการฝนยาก นาเห็นใจท้ังทานและเรา เพราะมีความรูสึกเชนเดียวกัน 

การอบรมใจท่ีวายาก ๆ ก็เพราะกิเลสมันฝนน่ันเอง แตโปรดทราบวากิเลสมัน
กลัวธรรม ถาคนมีธรรมกิเลสก็พลอยกลัวดวย ไมกลามาทะลึ่งมากนัก เพราะธรรมมี
ความคมคายกวากิเลสอีกมากมาย พูดถึงรสชาติก็ยิ่งกวารสชาติของกิเลส พูดถึงความสูง
ของธรรมกับความต่ําของกิเลสก็หาที่เทียบไมได เพราะไมมีอะไรเหมือนธรรม นี่ก็พอจะ
ทราบไดวาธรรมมีประสิทธิภาพสูงเพียงไร กิเลสต่ําเพียงไร ธรรมมีความเบาเพียงไร 
กิเลสมีความหนักหนวงเพียงไร ดังน้ันพระพุทธเจาจึงทรงชมเชยและเคารพธรรม แตทรง
ตําหนิกิเลส ทั้ง ๆ ท่ีทรงผานมาเชนเดียวกัน  
 ทานนักปฏิบัติพอจะนํากิเลสโสมมมาชั่งตวงเทียบกับธรรมไดบางไหมวา ทางไหน
จะมีนํ้าหนักทางคุณสมบัติเชิดชูใจใหมีความเกษมสําราญ และกดถวงจิตใจใหไดรับความ
ทุกขทรมานมากนอยตางกันอยางไรบาง เทาท่ีทราบมาในวงปราชญ คือบุคคลที่แนนอน 
มีพระพุทธเจา เปนตน ลวนแตชมเชยธรรมวาเปนนิยยานิกธรรมท้ังน้ัน และทรงตําหนิ
กิเลสวาเปนเครื่องผูกมัดมวลสัตวใหอยูในวงลอมแหงวัฏจักร และถูกทรมานใหไดรับ
ความทุกขชอกช้ําอยูตลอดกาล ถาทราบชัดวาธรรมเปนธรรม กิเลสเปนกิเลส ทํานองเห็น
กงจักรเปนกงจักร เห็นดอกบัวเปนดอกบัว โดยเหตุผลที่ถูกตองแลว ควรเลือกหาทาง
เดินอยางมั่นใจไดแลว เด๋ียวจะสายเกินไป โปรดรีบ ๆ แจว รีบ ๆ พาย เด๋ียวตะวันจะ
สาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนาและขายไมออก คือรีบเรงบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติ สมาธ ิ
ปญญาใหมีกําลังในเร็ววัน 

เพราะรางกาย อยาเขาใจวาไมกาวเดินทุกระยะ เพื่อความแกชราตลอดถึงความ
ตาย ไมเคยมีจุดหมายบอกไววา วันน้ัน เดือนน้ัน ปนั้น นาทีน้ัน ชั่วโมงนั้น เปนเวลาท่ีเขา
จะตาย แตตายไดทุกกาลสถานที่และไมเลือกบุคคล ตลอดชาติช้ันวรรณะ เมื่อถึงขั้นตาย
แลวจะทําอะไรไมไดอีกตอไป เทากับขายไมออก นอกจากปลอยใหเนาเปอยทิ้งไปเทานั้น 
อยามัวเพลินกับสิ่งที่เกิด ๆ ดับ ๆ อยูเพียงเทาน้ันจะเสียการ เพราะพระศาสนามิไดสอน
เพียงเลน ๆ แบบน่ัง ๆ นอน ๆ อยูเปลา ๆ โดยไมคิดอานไตรตรองเพื่อหาทางออก แต
สอนเรื่องทุกขเพื่อใหรูเห็นทุกขจริง ๆ สอนเร่ืองสุขเพ่ือใหเห็นสุขจริง ๆ สอนเร่ืองกิเลส
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เพื่อใหเห็นและถอนตัวออกจากกิเลสจริง ๆ และสอนอุบายวิธีดับกิเลสและกองทุกขเพื่อ
ใหรูและดับไดจริงๆ ฉะน้ันทานจึงประกาศวาธรรมเปนของจริง มิไดบอกวาธรรมเปน
ของเลน เหมือนตุกตาพอจะทํากันแบบเลนๆ และหลับๆ ตื่น ๆ เหมือนคนขี้เกียจ 
เพราะพระพุทธเจามิใชคนข้ีเกียจมาส่ังสอนโลกใหเปนคนเกียจครานออนแอ ทําอะไรไม
เปนช้ินเปนอัน 
 พระพุทธศาสนาสอนคนใหเห็นบุญเห็นบาปในปจจุบัน เพราะกรรมดี กรรมชั่ว 
เราก็ทํากันอยูในปจจุบัน ผลก็ควรจะรูในปจจุบัน คือวันน้ี ชาติน้ี สวนท่ีเศษจากปจจุบัน
อันตางแหงกรรมซ่ึงควรจะใหผลในระยะส้ันหรือระยะยาวน้ัน ก็ควรใหเปนไปตามกรรม
และตามกาล จะเปนโลกหนาหรือชาติหนา ยกใหแกกรรมและจิตผูเปนเจาของแหงกรรม 
ท้ังระยะส้ันและระยะยาว แมเชนน้ันผูบําเพ็ญจิตตภาวนาก็ยังมีทางจะรูวา จิตของตนยัง
จะมีทางสืบตอกับภพชาติซึ่งควรจะมีกรรมเกี่ยวของอยูหรือไม ตลอดความบริสุทธิ์ของ
จิตอันเปนวาระสุดทาย จําตองทราบข้ึนมาเปนลําดับ ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะสั่งสอน
โลกไดอยางไร เพราะทานไมทรงทราบความตรัสรูของทาน แตที่ทรงสั่งสอนโลกไดอยาง
เต็มภูมิของพระพุทธเจา ก็เพราะ ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ  น่ันเอง เปนเคร่ือง
ประกาศพระองคเอง และ สนฺทิฏฐิโก สําหรับผูบรรลุจําตองรูประจักษใจโดยท่ัวกัน 
 ดังนั้น โปรดยึดธรรมท่ีทรงรูจริงเห็นจริงไปปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง ผลท่ีจะควร
ไดรับจะไมเปนทํานองคอยรับรางวัลจากครู แตจะรูขึ้นมาที่ดวงใจอันบริสุทธิ์หมดจดแลว
น่ันแล จึงยุติธรรมเพียงเทานี ้เอวํ 
 

www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

อัจฉริยมนุษย 
 
 วันน้ีตรงกับวันอัจฉริยมนุษยบุคคลอัศจรรยอุบัติข้ึนในโลก คือพระพุทธเจาประสูติ 
ตรัสรู และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งสามสมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก เชนวันน้ี นับวา
เปนอุดมมงคลอยางยิ่งแกเราทั้งหลาย เพราะนาน ๆ จะมีคนอัศจรรยอุบัติข้ึนในโลกคร้ัง
หน่ึง พระองคประสูติจากพระครรภของพระนางสิริมหามายา พระบิดาคือพระเจาสุทโธท
นะมหาราช ทั้งสองพระองคทานทรงไดอัจฉริยมนุษยมาเปนพระโอรส ปรากฏเดนในหมู
ชนเปนบุคคลท่ีหาไดยาก เน่ืองจากเปนบุคคลประเภท เอกนามกึ!คือหนึ่งไมมีสอง ไดแก
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก มีเพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น-หน่ึง พระพุทธเจาตรัสคํา
ใดลงไปแลวตองเปนความจริงไมมีสอง-หน่ึง พระญาณท่ีทรงรูเห็นอะไรแลว สิ่งนั้นตอง
เปนจริงไมมีผิดพลาด-หน่ึง จึงจัดวาเปนอัจฉริยมนุษย คือบุคคลท่ีอัศจรรยและแปลกจาก
โลกทั่ว ๆ ไป ทรงอุบัติขึ้นในระหวางกรุงกบิลพัสดุ และกรุงเทวทหนครตอกัน แตในท่ีน้ีจะ
กลาวพระประวัติเพียงยอ ๆ พอสมควรแกเวลา 
 เมื่อพระสิทธัตถราชกุมารองคพระโพธิญาณประสูติแลว ทรงไดรับการบํารุงบําเรอ
เปนพิเศษ เสด็จประทับอยูปราสาทสามหลังตามฤดูกาล มีนางสนมขับกลอมบําเรออยู
ตลอดกาล พระบิดาทรงใหการรักษาและบํารุงทุกอยางเปนที่พอพระทัย ส่ิงท่ีจะทําการรบ
กวนพระทัยใหขุนมัวไมทรงใหม ี ใหเสด็จอยูโดยความสะดวกพระกาย สบายพระทัย พอ
ทรงเจริญพระชนมายุไดสิบหกพรรษาก็ทรงไดรับราชาภิเษก มีพระนางยโสธรา (พิมพา) 
เปนอัครมเหสี ครองแผนดินแทนพระราชบิดา ทรงครองราชสมบัติไดสิบสามป ในระยะท่ี
เสวยราชสมบัติอยูน้ันก็ทรงสํานึกพระทัยวา บัดนี้พระองคเปนผูใหญแลว ทรงคิดอาน
ไตรตรองทางดานการปกครอง เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติบานเมือง และทรง
ไตรตรองอุบายวิธีเพื่อปกครองไพรฟาประชาราษฎร ใหมีความรมเย็นในรมเงาแหงพระ
บารมีของพระองค 

ยิ่งทรงคิดไปมาก ก็ยิ่งเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระองคที่จะทรงรับภาระมากไปไมมีสิ้น
สุด ประกอบกับพระบารมีที่ทรงสรางมาอยางมากมาย ซ่ึงกําลังเขาข้ันสมบูรณเต็มท่ีแลว
เปนเหตุบันดาลข้ึนในพระทัย อยากจะเสด็จประพาสพระอุทยานและสถานที่ตาง ๆ เม่ือ
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เสด็จประพาสไปในสถานท่ีใดและคราวใด ก็เผอิญใหทรงพบแตสิ่งที่ทําใหสลดพระทัย คือ
เม่ือเสด็จประพาสพระอุทยานคร้ังแรก ก็ไดทอดพระเนตรเห็นทารกพึ่งคลอดใหม ๆ ตัว
เล็ก ๆ นอนคลุกเคลากับฝุน ปราศจากผูใหความอารักขาเพ่ือความปลอดภัยอยูระหวาง
ทางเสด็จ พระองคทอดพระเนตรเห็นและพิจารณาจนเกิดความสลดสังเวชพระทัยในทารก 
แลวรับส่ังใหพาเสด็จกลับพระราชวัง 

เสด็จประพาสวาระท่ีสอง ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนแกถือไมเทาเดินงกงันอยูดวย
ความทุกขทรมานในระหวางทางเสด็จ ก็ทอดพระเนตรเห็นและสลดพระทัย แลวรับส่ังให
พาเสด็จกลับ เสด็จออกประพาสวาระท่ีสาม ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนตาย ซ่ึงในพระราช
วังไมคอยจะมีคนประเภทที่นาสลดสังเวชปะปนอยู เพราะเกรงจะกระเทือนพระทัยแลวจะ
เสด็จออกผนวช เน่ืองจากทางสํานักพระราชวังเคยทราบจากนักทํานายไวกอนแลววา พระ
องคมีคติเปนสอง คือ หน่ึง ถาครองราชสมบัติจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ สอง ถาเสด็จ
ออกผนวชจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังนั้นจึงมีการกวดขันกันโดยทางลับ เมื่อเสด็จออก
ประพาสวาระท่ีส่ี ก็ไดทอดพระเนตรเห็นเพศสมณะ ซึ่งเปนเพศที่ตองพระทัยเพื่อทาง
ดําเนินของพระองคผูเปนหนอพระโพธิญาณอยูแลว 

แตสมณะในคร้ังน้ันจะเปนสมณะประเภทใดน้ัน สันนิษฐานยาก ถาเปนประเภทนัก
บวชนุงเหลืองหมเหลือง เชน ประเพณีของพระไทยเราก็คงจะยังมีขึ้นไมได เพราะพระพุทธ
ศาสนาที่ประสิทธิ์ประสาทสมณะประเภทนี้ยังไมอุบัติ คงจะเปนสมณะที่มีอยูตามประเพณี
นิยมของคนสมัยนั้น ท่ีบวชแลวเท่ียวทําความสงบ กาย วาจา ใจ ดวยการประพฤติตบธรรม
อยูตามลัทธิของตน และเคยมีเกล่ือนอยูในโลกมาเปนเวลานาน ทั้งสี่วาระที่พระองคทอด
พระเนตรเห็นน้ีเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับจะเตือนพระบารมีท่ีทรงบําเพ็ญมา ใหสนพระทัยเพ่ือ
บําเพ็ญพระบารมีใหย่ิงข้ึน ทั้งพระองคเองก็สนพระทัยตอสภาพทั้งสี่นี ้ จนเกิดความสลด
สังเวชเต็มพระทัย 
 ในวาระสุดทายท่ีทรงเห็นเพศสมณะ รูสึกวาเปนเพศท่ีมีความสงบเสง่ียม นา
เล่ือมใสและยินดี เปนเหตุใหพระองคพอพระทัยอยากจะบําเพ็ญพระองคในเพศนั้นมาก
ขึ้น ในราตรีวันน้ันคลายกับพระบารมีบันดาล ใหทรงคิดอานไตรตรองเรื่องโลกและธรรม 
และทรงยอนกลับไปพิจารณาเรื่องเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งปรากฏในคลองจักษุคราวเสด็จ
ประพาสอยางติดพระทัย ทรงเทียบพระองคกับสภาพที่ประสบนั้นเขาในลักษณะเดียวกัน 
วาความเกิดของเรากับเด็กท่ีทรงเห็นน้ันมีเทากัน ความแกของเรากับคนแกที่ทรงเห็นนั้นมี
เทากัน ความทุกขของเรากับคนที่ทรงเห็นเปนทุกขนั้นมีเทากัน ความตายของเรากับคนท่ี
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ทรงเห็นนอนตายอยูน้ันมีเทากัน แมเราเปนกษัตริยอยูในหอปราสาทก็คืออยูในหอง เกิด 
แก เจ็บ ตายน่ันเอง ไมมีอะไรผิดแปลกแตกตางกันกับสิ่งที่เราไปเห็นมาแลว เขากับเรามัน
อยูในหองขังของความเกิด แก เจ็บ ตายเชนเดียวกัน 

เหมือนนักโทษอยูในเรือนจํา แมจะเปนคนชาติช้ันวรรณะใด ก็คือนักโทษผูถูกคุม
ขังอยูนั่นเอง ความเกิด แก เจ็บ ตาย ที่มีประจําตัวอยูทุกขณะนี ้ถึงแมเราจะเปนกษัตริยปก
ครองแผนดิน มียศถาบรรดาศักด์ิสูงตามคําเขาเสกสรรให แตความเกิด แก เจ็บ ตาย เขามิ
ไดเคารพนับถือวาเราเปนกษัตริย พอจะเกรงขามอํานาจของเรา เขาก็คือเขาอยูนั่นเอง มิ
หนําเราเปนกษัตริยปกครองคน เขายังกลับมาเปนกษัตริยปกครองเรา และมีอํานาจมาก
กวาเราเสียอีก ไมเพียงเขาจะปกครองเราคนเดียว เขายังมีอํานาจวาสนามาก สามารถปก
ครองคนและสัตวทุกประเภทไดทั่วทั้งไตรภพ สั่งใหเกิดเมื่อไรได สั่งใหแกไปทุกขณะได ส่ัง
ใหทุกขทรมานเมื่อไรได สั่งใหตายเมื่อไรได ไมมีอะไรกลาขัดขืนคําสั่ง ทุกสิ่งตองยอม
จํานนเขาอยางราบคาบ ไมมีฝาฝนไปไดแมแตกระเบียดเดียว 

เรามัวเขาใจวาตนมีอํานาจราชศักด์ิปกครองคนท้ังแผนดินได แตไมเห็นมีอํานาจปก
ครองความเกิด แก เจ็บ ตายได จะเขาใจวาเรามีอํานาจราชศักด์ิอยางไรได แสดงวาอํานาจ
เรายังไมพอแกการปกครอง เพราะเรายังยอมจํานนตอความเกิด แก เจ็บ ตายเหมือนโลก
ทั่ว ๆ ไป ไมอาจบังคับใหส่ิงเหลาน้ีอยูใตอํานาจได เม่ือเปนเชนน้ี สมควรแลวหรือท่ีเราจะ
ทําความนอนใจ นั่งคอยนอนคอยความทุกขทรมานซึ่งอยูบนศีรษะ ไมหาทางหลีกเล่ียงหรือ
รบรันห่ันแหลกกันจนเห็นจุดความจริงของส่ิงเหลาน้ี แลวควาเอาชัยชนะมาครอง 
 เพศสมณะท่ีเราไดเห็นน้ัน เปนเพศท่ีจะชวยใหเรามีทางหลีกเล่ียง หรือหลุดพนจาก
อํานาจมหาศาลน้ีได เพราะเพศน้ันเปนเพศท่ีไตรตรองหามูลความจริง ทั้งทางผิดและทาง
ถูก เปนเพศที่สงบ ถาเปนยาก็เปนประเภทแกไดในโรคสารพัดของคนและสัตว ไมมีโรค
ชนิดใดจะฝาฝนยาขนานนั้นไปได เพศนี้ก็เปนเพศจะแกทุกขไดโดยแนนอน ทั้งทุกขทาง
กายและทุกขทางใจ ทั้งทุกขในการกอภพกอชาต ิ ทั้งทุกขเพราะกิเลสสังหารใจ เพศน้ีเปน
เพศจะระงับดับภัยท้ังหลายท่ีกลาวมาไดจริง 

ลจเพราะมองดูแลวเปนเพศท่ีนุมนวล ออนโยนทางมรรยาทและมีใจเปนธรรม แต
เปนเพศท่ีแข็งแกรงตอการพิสูจนหามูลความจริง ไมถอยทัพกลับเกิดกลับตาย และยอม
อยูใตอํานาจของทุกขทั้งมวล อยางไรเราคงจะมีทางปลดเปลื้องตนออกจากความกดขี่
บังคับของสิ่งที่โลกกลัว ๆ กัน คือ กองทุกขมหาศาลและยืดเยื้อนี้ได ดวยเพศแหงนักบวช
แนนอน ในราตรีวันน้ันบรรยากาศก็รูสึกเงียบสงัดไปหมดทุกทิศทุกทาง ไมมีสิ่งใดไหวติง
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และสงเสียงรบกวนพระทัยใหทรงพลั้งเผลอพระองค ทรงมีโอกาสรําพึงไตรตรองสภาพ
การณทุกดานอยางเต็มพระทัย 
 พอทรงยุติจากเหตุการณในวาระน้ัน แลวกาวเสด็จออกทางพระทวารที่เปดไว ก็พอ
ดีกับเหตุการณที่ทรงพิจารณาพึ่งยุติลงนั้น มาแสดงความจริงข้ึนกับคณะนางบําเรอผูขับ
กลอมโดยทางอากัปกิริยา ไมเปนที่พอพระทัยและนาสลดสังเวชยิ่งขึ้นอีก บางนางนอนใน
ลักษณะของคนตายแลว บางก็ทิ้งแขงทิ้งขาทิ้งอวัยวะ บางก็เปลือยทอนหนา บางก็เปลือย
ทอนหลัง บางก็เปลือยหมดทั้งอวัยวะ นํ้าลายไหลออกมุขทวารเหมือนคนกําลังสลบไสล 
บางก็กัดฟนกรอดๆ  และบนพึมพําทั้ง ๆ กําลังหลับอยู เครื่องดนตรีตกทิ้งเกลื่อนอยูตาม
บริเวณอยางไมมีระเบียบสวยงามอะไรเลย ทอดพระเนตรไปทางทิศใดในบริเวณน้ัน มี
ลักษณะเชนเดียวกันหมด ซึ่งแตกอนมาไมเคยแสดงอาการเชนนี้ ปรากฏแกพระทัยในเวลา
น้ันเหมือนปาชาผีดิบ ทั้งเปนสักขีพยานกับสภาพการณที่พึ่งพิจารณามาอยางสด ๆ รอน ๆ 
อีกดวย 

สุดที่จะทนอยูในปาชาผีดิบเชนนี้ได จึงเสด็จกลับเขาในหองพระบรรทม จะเสด็จ
เย่ียมพระราหุล พระปโยรส ก็เกรงพระชายาจะทรงต่ืนจากบรรทม และจะเปนอุปสรรคตอ
การทรงผนวช ทรงขบพระทนตกล้ันพระทัยจําเสด็จจากไปในราตรีวันน้ัน โดยไมทรงอําลา
ใคร ๆ มีนายฉันนอํามาตยและมากัณฐกะตามเสด็จ มีพระทัยมุงตอการทรงผนวชอยาง
แรงกลา เม่ือเสด็จถึงสถานท่ีและทรงผนวชเสร็จแลว ก็ทรงรับส่ังใหนายฉันนะนํามากลับ
พระราชฐาน สวนพระองคก็กลายเปนนักบวชและเปนคนขอทานเขามาเสวย พอยังชีวิตให
เปนไปในวันหน่ึง ๆ และทรงบําเพ็ญพระบารมีอยางสุดกําลังของมหาวีรบุรุษ ทรงสละทิฐิ
มานะ สละพระราชสมบัติ ไพรฟาประชาราษฎรแผนดินกวางแคบ พระชนกชนนี พระชายา
และพระโอรสสุดท่ีรัก ตลอดตําแหนงพระมหากษัตริย ทรงสละโดยไมมีความอาลัยเสีย
ดาย 

ประทับอยูในปาในเขาอันเปนสถานท่ีใคร ๆ ไมพึงปรารถนา ความเปนอยูทุกอยาง
ยอมมีความลําบากและฝดเคืองไปตาม ๆ กัน เพราะศาสนายังไมมี คนชาวปาเปนผูใหทาน 
ทุกสิ่งที่อาศัยเขาตองเปนปาไปตามคน ทรงเขาอยูอาศัยดวยความลําบากเชนน้ันถึงหกป 
จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาข้ึนมาในโลก ไมใชเปนกิจที่ทําไดอยางงายดายเลย วันพระองค
ตรัสรู ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ซ่ึงคลายกับวันน้ี นับวาเปนวันอุดมมงคลอยางย่ิงสําหรับ
พวกเรา ที่ไดพรอมกันมาทั้งทางใกลและทางไกล มาทําความระลึกกราบไหวถึงพระองค
ทาน 



 

แวนดวงใจ ๑๑๖ 

๑๑๖ 

พอสําเร็จดังพระทัยหมายแลว ก็ไมทรงทําความขวนขวายนอย เสวยสุขเฉพาะพระ
องคผูเดียว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งในมวลสัตว ทรงเท่ียวแนะนําส่ังสอนเวไนยชน 
ผูมีอุปนิสัยควรแกการอบรม พระปฐมฤกษแหงธรรม ทรงแสดงแกพระเบญจวัคคียทั้งหา
ดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนไดบรรลุธรรมเบ้ืองตนคือ พระโสดาบัน อันดับตอไปก็
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร จนทานท้ังหาไดสําเร็จพระอรหันต เปนพระอริยบุคคลข้ันสูง
สุดข้ึนมาในวงพระศาสนา เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค จากน้ันก็ทรงรับส่ังแกพระ
สาวกเหลาน้ัน ใหชวยประกาศพระศาสนาส่ังสอนประชาชน โดยรับสั่งมิใหไปซ้ํารอยกัน
แหงละสององค เพราะพระสาวกมีนอย เกรงจะไมทั่วถึงประชาชน 

บรรดาสาวกซึ่งเปนที่ไววางพระทัยของพระพุทธเจา และไวใจตัวเองไดอยางเต็มที่
แลว ก็เท่ียวแนะนําส่ังสอนประชาชนใหรูจักศาสนาวา มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับตน
อยางไรบาง บรรดาประชาชนเม่ือไดรับการแนะนําส่ังสอน ยอมซาบซ้ึงในรสพระสัทธรรม 
และรูจักการทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตลอดคุณงามความดีประเภทตางๆ ที่
ควรไดควรมีแกตน จนสําเร็จมรรคผลข้ึนมาในทามกลางแหงการส่ังสอนก็มี ผูไดรับการส่ัง
สอนแลวนําไปปฏิบัติโดยลําพังตนเอง จนสําเร็จมรรคผลข้ึนเปนช้ัน ๆ ก็ม ี ท้ังฝายนักบวช
และฆราวาส 

เม่ือสาวกมีจํานวนมากข้ึนและตางก็ชวยกันส่ังสอนเพ่ือพุทธภาระใหเบาลง พระ
ศาสนาก็แผกระจายไปทุกทิศทุกทาง นับแตพระพุทธเจาตรัสรู และทําการส่ังสอนเวไนยชน
มาเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระศาสนานับวาเจริญแพรหลาย และผิดปกติกวาศาสนาทั่ว ๆ 
ไปที่ทําการสั่งสอนกันอยูในสมัยนั้น เนื่องจากพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น เปนธรรม
ท่ีอัศจรรยย่ิง คนในสมัยน้ันไมมีใครสามารถจะรูได มีพระพุทธเจาพระองคเดียวทรงรูเปน
พระองคแรก จึงทรงสามารถประกาศพระศาสนาไดอยางกวางขวาง พอพรรษาที ่๔๕ ลวง
แลวจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แมเชนน้ัน ยังทรงเมตตาประทานหลักพระศาสนาไวเพ่ือ
เปนองคแทนศาสดา 

ในขอนี้มีพระสาวกบางทานกราบทูลถามพระพุทธเจา ดวยความวิตกกังวลและนอย
ใจ โดยเกรงวาเวลาพระองคปรินิพพานแลวจะไมมีครูอาจารยแนะนําส่ังสอน พระองคก็
ทรงยกพระธรรมวินัยขึ้นแสดงเปนองคแทนศาสดาวา “พระธรรมและพระวินัยน้ีแล จะ
เปนศาสดาแทน เม่ือเราตถาคตลวงลับไปแลว ผูใดมีความจงรักภักด ี มีความเชื่อเลื่อมใส
ในตถาคต และมีความมุงหวังจะเปลื้องทุกขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ผูน้ันจงมีความ
เคารพในพระธรรมวินัยท่ีตถาคตส่ังสอนไวแลวเถิด เพราะหลักธรรมที่เปนองคแทน



 

แวนดวงใจ ๑๑๗ 

๑๑๗ 

ตถาคตลวนเปนสวากขาตธรรม ที่กลาวไวชอบแลวทั้งนั้น ไมมีสิ่งใดจะบกพรอง และแสดง
ไวแลวดวยความบริสุทธ์ิใจ ท้ังเปนนิยยานิกธรรม สามารถยังผูปฏิบัติตามใหพนจากทุกข
ไดโดยชอบ เชนเดียวกับตถาคตยังอยู แมการผานไปแหงเราก็ไมมีอะไรจะกระทบ
กระเทือนถึงมรรคผลนิพพาน อันผูปฏิบัติจะพึงไดพึงถึงดวยขอปฏิบัติของตน 

อนึ่ง การปรินิพพานเปนเร่ืองจิตท่ีบริสุทธ์ิ จะเคล่ือนยายจากกองสังขารอันเปนสวน
ผสมจะสลายจากกันเทาน้ัน หาไดกระทบกระเทือนแกวงพระธรรมวินัย อันเปนทางพน
ทุกขของผูปฏิบัติชอบและผูมีความบริสุทธิ์ทั่ว ๆ ไปไม และการปรินิพพานเปนเรื่องของ
เราตถาคตโดยเฉพาะ ไมเก่ียวกับมรรค ผล นิพพานอันพึงไดพึงถึง จะมีสวนเสียหายไป
ดวยแตอยางใด เพราะสวากขาตธรรมท่ีเราตถาคตแสดงไวแลว ก็เพื่อมรรคผลนิพพานทั้ง
น้ัน ไมมีธรรมบทใดบาทใดจะบกพรองไปตามการปรินิพพานของเรา ฉะนั้น ทุกทานจงมั่น
ใจและแนใจตอหลักพระธรรมวินัยท่ีเราไดแสดงไวแลว น่ีแลจะนําทานท้ังหลายใหพนทุกข
โดยสมหวัง” 
 ดังนั้น พวกเราผูมีความตั้งมั่นตอหลักธรรม ประพฤติใหเปนไปอยู จึงเทากับไดเขา
เฝาพระพุทธเจาอยูตลอดกาล เพราะคําวา “ศาสดา” น้ัน มิไดหมายถึงพระรูปพระโฉม
โดยเฉพาะ เพราะเปนสภาพมีอันแตกสลายเชนเดียวกับส่ิงท่ัว ๆ ไป แตหมายถึงพระทัยที่
บริสุทธ์ิ และพระธรรมท่ีตรัสไวโดยชอบธรรม ซึ่งเวลานี้ยังสถิตอยูกับผูบําเพ็ญทุกทาน มิได
นิพพานไปตามพระองค โปรดยึดหลักธรรมน้ีไวบนเศียรเกลาตลอดเวลา จะเปนการบูชา
พระพุทธเจาตลอดกาล 
 จวนวาระสุดทายก็มีผูมาทูลถามวา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว นานประมาณ
เทาไรพระอรหันตจะส้ินสูญจากโลก มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูในโลกนานประมาณเทาไร 
พระพุทธเจาตรัสวา “ก็หลักพระธรรมวินัย ตถาคตมิไดแสดงใหผิดจากเหตุผลอันเปนฐาน
ท่ีเกิดข้ึนแหงมรรค ผล นิพพาน พอผูปฏิบัติตามจะผิดหวังในกาลที่ลวงไปแลวแหงเรา แต
เราแสดงเพ่ือมรรค ผล นิพพานทั้งนั้น เหตุใดจึงตองมาถามอยางนั้น ผูใดมีความสนใจใคร
ตอการปฏิบัติธรรมท่ีเราแสดงไวชอบแลว ผูน้ันจะไดรับความเปนธรรมอยูตลอดกาล ทั้งที่
ตถาคตยังมีชีวิตอยู และตถาคตนิพพานไปแลว เพราะสวากขาตธรรมไมนิยมกาล สถานท่ี 
บุคคล แตเปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ถายังมีผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยูตราบใด พระ
อรหันตจะไมสูญส้ินจากโลกอยูตราบน้ัน 

ฉะนั้นจึงไมควรสงสัยในสิ่งที่ไมนาสงสัย แตควรสงสัยในตัวเอง วาเวลาน้ีเรามีความ
ขยันหมั่นเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจาสอนหรือไมเทานั้น เปนส่ิงท่ีควรสนใจในตัว



 

แวนดวงใจ ๑๑๘ 

๑๑๘ 

เอง ถาเปนผูเกียจครานหมดศรัทธาตอพระสัทธรรม แมตถาคตจะยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็คือ
โมฆบุรุษ โมฆสตร ีผูเปลาจากประโยชนอยูน่ันเอง ถึงแมวาเขาจะจับชายสบงจีวรตถาคตอยู 
ก็หาไดชื่อวาไปตามตถาคตไม แตผูปฏิบัติสมควรแกธรรมน่ันแล ชื่อวาผูไปตามเราตถาคต 
ช่ือวาบูชาตถาคต บูชาพระธรรม และพระสงฆอยูทุกระยะกาล” 
 น่ีเปนพระโอวาทท่ีตรัสกับผูมาทูลถามจวนวาระสุดทาย ซึ่งเปนพระโอวาทที่ประทับ
ใจของผูมุงตอธรรมอยางยิ่ง จะไดพยายามบําเพ็ญตนโดยความสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับสมัย
ที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู และคอยตักเตือนอยูตลอดเวลา โดยธรรมท่ีประทานไว
แลว เชน ผูปฏิบัติถูกหรือผิดก็แสดงถึงผลวา ตองเปนความสุขหรือความทุกขอยูเชนเคย 
ไมมีการเปล่ียนแปลง พระธรรมที่ประทานไวเปนความคงที่ตอเหตุผล สมกับธรรมท่ีตรัสไว
ชอบแลว และเปนธรรมคงเสนคงวาสําหรับผูปฏิบัติตาม ไมเปนอยางอื่น 
 หลักใหญของธรรมที่ตรัสรวมไว เปนสัจจะความจริงแลวตรงไปโดยถายเดียวน้ัน 
เรียกวา อริยสัจ ขอตนตรัสเรื่อง ทุกข คือ ความบีบค้ัน มีทั้งสัตว ทั้งคน ทั้งทาน ท้ังเรา มี
ทั้งทางกายและทางใจ ความบีบค้ันทําคนและสัตวใหอยูสบายไมได ถาเปนนํ้าก็ถูกรบกวน
อยูเสมอ หาเวลาน่ิงและใสสะอาดไมได ขึ้นชื่อวาทุกขไมไปรบกวนในสถานที่อื่น แตจะรบ
กวนที่กายที่ใจของมนุษยและสัตว และทําใหไดรับความทุกขเดือดรอนขึ้นทันทีที่ทุกขเขาถึง
ตัว แมจะยืน เดิน น่ัง นอนอยูตามปกต ิก็ตองแสดงอาการเอนเอียงหรือกระดุกกระดิกขึ้น
มาทันที และแสดงอาการระสํ่าระสาย ถามากกวานั้นทนไมไหวก็ถึงตาย 
 ขอที่สองตรัสเรื่อง สมุทัย คือความคะนองของใจที่แสดงตัวอยูภายในใจของคนและ
สัตว แลวระบายออกมาทางกาย ทางวาจา อันดับแรกก็แสดงเปนความอยากและคอย
เคลื่อนขึ้นไปเปนความทะเยอทะยานไมมีทางสิ้นสุด ไมมีขอบเขตแหงความเพียงพอของ
ความอยากประเภทน้ี ไมมีปกติประจําตัว แตปนเกลียวอยูทํานองนั้น แมจะไดสิ่งที่ตน
ตองการมาครองอยางสมหวังแลว ก็ไมวายที่จะเอื้อมออกไปดวยอํานาจแหงความอยาก ไม
มีใครในโลกจะสามารถปฏิบัติตัวตอความอยาก ใหไดระดับและอยูในความพอดีได ทานจึง
เรียกวาสมุทัย คือความโผลตัวอยูเสมอ ย่ิงกวาวานร (ลิง) ตัวคะนองเสียอีก 
 ขอที่สาม ตรัสเร่ือง นิโรธ ความดับทุกขทางใจ ชื่อวาทุกขที่สําเร็จรูปมาจากสมุทัย
เปนผูผลิตขึ้น ยอมดับลงเพราะนิโรธธรรม แตการกลาวถึงนิโรธจําตองกลาวถึงมรรคใน
ระยะเดียวกัน เพราะมรรคเปนอุบายหรือเครื่องมือดับทุกข ถาไมมีเครื่องมือก็ดับทุกขไม
ลง เชนเดียวกับการดับไฟ ตองมีเครื่องมือ ถาไมมีเครื่องมือในการดับ ไฟก็ดับไมลง
เหมือนกัน 



 

แวนดวงใจ ๑๑๙ 

๑๑๙ 

 มรรค แปลวา ทางดําเนินเพื่อพนทุกข หรืออุบายวิธีดับทุกข ซึ่งมีมาก แตยอลงก็มี
เพียงสาม คือ ศีล สมาธ ิปญญา หรือทาน ศีล ภาวนา นี่คือเครื่องมือดับทุกขแตละประเภท 
ตามที่ทุกขซึ่งมีหลายประเภท การใหทานหรือการแบงปนเปนอุบายหรือวิธีดับสมุทัย คือ
ความตระหน่ีถ่ีเหนียว เกิดจากความเห็นแกตัวเปนมูลฐาน โลกจะตั้งอยูได ธรรมจะเจริญ 
ตองอาศัยทานการใหหรือแบงปน ท่ีเรียกวาสังคหวัตถุ และสังคหธรรม สงเคราะหกันท้ัง
ดานวัตถุและดานธรรมะ นับแตความรูวิชาเปนตนไป สัตวและคนท้ังโลก นับแตบิดา
มารดากับบุตร ผูใหญกับผูนอย อาจารยกับศิษย นักเรียนกับครู สัตวเล้ียงกับเจาของ และ
สัตวตอสัตว มีสังคหวัตถุและสังคหธรรมเปนเคร่ืองประสาน หรือยึดเหน่ียวนํ้าใจกันเปน
ประจํา โลกจึงอยูดวยกันโดยความสนิทสนมและความเปนปกแผนแนนหนาไดตลอดมา 

คําวา ทาน คือทานอยางเปดเผยที่รู ๆ กันหน่ึง ทานในหลักธรรมชาติไดแกการ
สงเคราะหหรือแบงปนกัน เชน มารดา บิดา ครู อาจารย สงเคราะหลูกและลูกศิษย ซึ่งมิได
คิดวาตนทําทาน แตกิริยาท่ีทําน้ัน ๆ ก็คือทานนั่นเอง แตเปนทานในหลักธรรมชาติ คือ
ความจําเปนตองทําตอกัน ตามวิสัยของคนและสัตวที่อยูดวยกัน จะตองทํากันทั่วโลกจะเวน
เสียไมได ดังนั้น ทานจึงเปนของใหญโตคํ้าจุนโลกและคํ้าจุนธรรม ใหตั้งเปนโลกและเปน
ธรรมอยูไดตลอดมา ถาจะเทียบกับบานเรือนก็ไดแกรากฐานท่ีผูกโครงเหล็ก เทคอนกรีต
เพ่ือความม่ันคงของบานเรือนน่ันเอง พระพุทธเจาจะเปนศาสดาสอนโลกไดก็เพราะทาน
บารมี จะขาดไปไมได และทรงปฏิบัติตอสัตวโลกตลอดมาจนวันนิพพาน 

ทางเดินของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับสัตวโลกก็คือทานอยูนั่นแล ไดแก ใหทานวัตถุ
และใหทานธรรม แมปรินิพพานไปแลว ก็ยังประทานธรรมวินัยไวเพ่ือเปนทานแกสัตวโลก
ตลอดมาถึงพวกเรา ซึ่งพอมองเห็นฟาเห็นดิน มองเห็นบุญเห็นบาปไดบาง ก็เพราะธรรม
ทานของพระพุทธเจานั้นแล ดังนั้น ทานจึงเปนธรรมลึกซ้ึงและจําเปนท่ัวโลกเหลือท่ีจะ
พรรณนา จึงขอยุติไว สวนศีลและภาวนาไดเคยอธิบายมาบางแลว เขาใจวาคงไมมีทานท่ีจะ
สงสัย มีอยูเพียงวาเราจะดําเนินใหถึงข้ันบริบูรณไดแคไหนเทาน้ัน ธรรมท่ีกลาวน้ีเรียกวา
มรรค คือทางพนทุกขเปนระยะ ๆ เม่ือมรรคท่ีบําเพ็ญใหสมบูรณเต็มท่ีแลวก็สามารถดับ
ทุกขได กลายเปนนิโรธข้ึนมาในขณะน้ันน่ันแล เพราะธรรมท้ังส่ีน้ีทํางานเก่ียวโยงกัน สวน
ชื่อของธรรมเหลานี้ทานแยกจากกันเหมือน นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง. คนละ
ชื่อ แตทํางานบังคับเคร่ืองยนตอยูในเคร่ืองแหงเดียวกันฉะน้ัน 
 ดังนั้น โปรดทําความพยายามฝกหัดอบรมตนใหเปนท่ีม่ันใจในปจจุบันน้ี ในชาติน้ี
เราเปนมนุษย หมดความสงสัยในความเปนอยางอ่ืน แมจะอยูดวยกันกับสัตว แตก็แนใจวา



 

แวนดวงใจ ๑๒๐ 

๑๒๐ 

เราเปนมนุษย ทั้งไดผานทุกสิ่งทุกอยางมาดวยความรูความเขาใจมากกวาสัตว เพื่อภูมิ
ธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปกวาที่เปนอยู โปรดภาวนาดูตัวเอง จะเห็นเร่ืองท่ีควรติและควรชม
เกิดขึ้นกับใจ เชน ทุกขเปนสิ่งที่ควรตําหนิเพื่อหาทางออก จึงควรพิจารณาใหรูเร่ืองของเขา 
ตามธรรมดาทุกขไมเคยอยูที่ไหน ซึ่งควรจะรูอยูกับตัว เพราะมีอยูที่นี่เปนประจํา 

เราจะปลูกบานสรางเรือนใหทุกขอยู แตทุกขไมยอมอยู ถาเปนกายและใจของสัตว
และของคนแลว ทุกขชอบเต็มที ่ และอยูไดตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง ตลอดกาลที่กายและใจ
ยังควรแกเขา พาเกิดก็เกิดดวย พาแกก็แกดวย ตายก็ตายไป แตทุกขโดดหนีไมยอมตาย
ดวย เพราะใจไมตายทุกขตองเกาะไปดวย ฉะนั้น ใจไปที่ไหน ทุกขจึงติดไปดวย ใจไปถือ
กําเนิดเกิดในภพชาติใด ทุกขยอมติดตามไปดวยทุกภพทุกชาติ จนกวาใจจะไดรับการชําระ
สะสางดวยเครื่องซักฟอก คือกุศลธรรมจนสะอาดเต็มที่แลว ทุกขหาที่เกาะไมได น่ันแล
ทุกขจะสุดวิสัยไมมีทางเอื้อมได เพราะใจกลายเปนวิวัฏฏะพนวิสัยของสมมุติแลว น่ีคือ
แดนสุดวิสัยของกิเลสทุกประเภทโดยแทจริง 
 พระพุทธเจาทรงประทานธรรมะ มีสติปญญาเปนตน ใหพวกเราสอดสองดูเรื่องของ
ตัว เพื่อจะไดทราบความเปนมาของตน ๆ หลักใหญคือสงสัยเรื่องความเกิดของตัว ซึ่งเคย
เปนทํานองนั้นมา โดยติดตอไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาต ิ แตพวกเรารูสึกจะโงตอ
เรื่องของตัวอยูมาก ทั้งนี้เพราะการกาวเหยียบไปแตละภพแตละชาติก็รอยเทา (ใจ) ของ
เราเอง เกิดในภพชาติใดก็เปนเรื่องของใจดวงรู ๆ อยูกับเราขณะนี้ทั้งนั้นพาไปเกิด ไมใช
ใจดวงใดไปเปนตัวการปลูกสรางรูปรางขึ้นมา เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทาน ถาไมมี
เชื้อแหงความเกิด ความเกิดจะแสดงตัวใหปรากฏออกมาไดอยางไร เชื้อนั้นก็ฝงจมอยูที่ใจ
ดวงรู ๆ นี้เอง ทานใหชื่อใจที่มีเชื้อนี้วา จิตอวิชชา คือความรูแกมโกง ความหลงแกมเพลิน
ไมมีทางสิ้นสุด ทั้งเปนเรื่องใหญโตมากสําหรับจิตผูเปนนักทองเที่ยว แตไมทราบการไป
และการมาของตน จึงควรถือเปนปญหาสําคัญสําหรับตัวท่ีจะพยายามตัดตนเพลิง ไมใหลุก
ลามไปนานและทําความเสียหายแกตนมาก 
 คําวา ธมฺโม ปทีโป ก็คือแวนสองทางของสัตวผูมืดมนนั้นเอง จะไดยึดถือเปน
เครื่องมือในการสองทางดําเนินเพื่อถึงความปลอดภัยแกตน ไมเปนความรกรุงรังดวยภพ
ชาติและกองทุกขทั้งมวลใหยืดเยื้อตอไป ธมฺโม ปทีโป เปนตน พระพุทธเจาทรงเริ่ม
ประกาศและร้ือขนสัตวโลกนับแตเร่ิมตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเปนเวลา ๔๕ 
พรรษา ถึงวาระสุดทายก็ประทานไวแทนองคศาสดา สวนพระองคก็เสด็จนิพพานไปตาม
หนาที่ของผูหมดเชื้อภายใน กอนจะทรงลาสมมุติทั่ว ๆ ไปเสด็จนิพพาน ก็ตรัสเรียกบรรดา



 

แวนดวงใจ ๑๒๑ 

๑๒๑ 

สาวกมาประชุมแลวรับส่ังวา  “ผูใดมีความสงสัยขออรรถขอธรรม และวิธีดําเนินของตน
ภายในใจก็จงพูดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู จะไดชวยปลดเปลื้องแกไขมิใหมีความเสียใจใน
ภายหลัง” 

ขณะนั้นปรากฏวาไมมีสาวกองคใดทูลสนอง ตางก็นั่งอยูดวยทาอันสงบ และคอย
สดับพระโอวาทที่จะตรัสตอไป เมื่อไมเห็นทานผูใดทูลสนอง ก็ทรงประทานพระโอวาทครั้ง
สุดทายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานท้ังหลายจงพิจารณาสังขารท้ังหลาย ท้ังสังขารภายใน
และสังขารภายนอก ซ่ึงเจริญข้ึนแลวเส่ือมไป ดวยความไมประมาทเถิด จะรูแจงแทงตลอด
ซึ่งพระสัทธรรมที่เราตถาคตแสดงไวแลว”  พอจบเทานี้ก็ปดพระโอษฐไมตรัสอะไรตอไป
อีก จากน้ันก็ทรงทําหนาท่ีปรินิพพานดวยความสงาราศีและความองอาจกลาหาญ ไมสะทก
สะทานตอมรณภัย 

ดวยทรงเห็นวาเกิดแลวตองตาย ไมทรงแสดงความโศกกันแสงตอความทุกขที่มา
ครอบงําพระกายในเวลาน้ัน ทรงมีความองอาจตอหลักความจริงที่ทรงรูเห็นมาแลวอยางไร 
จนมีความชํานิชํานาญและสามารถส่ังสอนโลกไดเปนจํานวนมากสมภูมิศาสดา เมื่อยังทรง
พระชนมอยูก็ทรงแสดงลวดลายของศาสดาไมใหมีความบกพรอง สมพระนามวา สตฺถา 
เทวมนุสฺสานํ เปนครูของเทวดาและคนทุกชั้น ดังนั้นการทําหนาที่ปรินิพพานโดยถูกตอง
ตามหลักของศาสดา จึงเปนความจําเปนสําหรับพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เพ่ือไวลวดลาย
และพระเกียรติของศาสดาในครั้งสุดทาย ใหคนรุนหลังไดฟงเปนขวัญใจ 
 เร่ิมแรกแหงการทําหนาท่ีปรินิพพาน ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานเขาทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌานท้ังส่ีเบ้ืองตนน้ีเรียกวา รูปฌาน โดยใชกระแสจิตวิตก
วิจารณไปตามอาการของพระกาย จนถึงขั้นละเอียดแหงรูปฌาน จากน้ันก็ทรงเขาอรูปฌาน
ส่ี คืออากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานา
สัญญายตนะ เปนลําดับ อรูปฌานส่ีน้ีเปนนามธรรมลวน ๆ จากน้ันก็ทรงเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธ ดับสัญญาและเวทนา ทรงพักอยูในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติชั่วขณะ แลวทรงถอย
จิตกลับลงมาเปนลําดับ จนถึงปฐมฌาน และถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ธรรมดา แลวทรงเขา
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไปอีก พอผานจตุตถฌานไปแลวเทานั้น ไม
ทรงเขาฌานใดตอไปอีก แลวเสด็จปรินิพพานในทามกลางแหงฌานท้ังสอง คือรูปฌานและ
อรูปฌานน้ัน 

ทั้งนี้เพราะทรงไวลวดลายของพระพุทธเจาผูเปนศาสดาเอกใหเต็มภูมิ จึงไมทรง
ปรินิพพานอยูในฌานใดฌานหน่ึง ถาจะนิพพานอยูในฌานใดฌานหน่ึง อาจจะถูกตําหนิ



 

แวนดวงใจ ๑๒๒ 

๑๒๒ 

จากสาวกอรหันต วาทรงทําหนาท่ีนิพพานไมสมบูรณเต็มภูมิของศาสดาในวาระสุดทาย 
เพราะฉะน้ัน เพื่อประกาศพระองคใหเต็มภูมิทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และวาระสุดทาย จํา
ตองนิพพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คือรูปฌานและอรูปฌาน ซึ่งเปนการถูกตองและ
สมบูรณตามลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์เขาชมฌานเพื่อปรินิพพาน เพราะรูปฌานและอรูป
ฌานลวนเปนสมมุติดวยกัน จะเขานิพพานในจุดสมมุต ิ ก็ชื่อวาไมสมภูมิกับคําวานิพพาน 
เทาที่พระองคทรงทํามานั้นเปนอันวา ปรินิพพานโดยสมบูรณ เมื่อพระองคปรินิพพานแลว 
พระสรีระก็ถูกทูลอาราธนาไวเพื่อทําการสักการบูชาจากพุทธบริษัท มีมัลลกษัตริย เปนตน 
เพื่อใหสมพระเกียรติ เพียงเจ็ดวันเทานั้นก็อัญเชิญขึ้นถวายพระเพลิง 
 ตกมาสมัยของพวกเรา ศพของครูอาจารยที่เคารพนับถือซึ่งมรณภาพลง รูสึกจะ
กลายเปนของหมักดองคลายกับผักปลาไปเสียมาก จนจะกลายเปนประเพณีหมักดองไป 
หากมีความจําเปนซ่ึงจะควรอาราธนาทานไวเพ่ือความจําเปน มีเก่ียวกับพระราชาเปนตน
น้ัน ทั้งโลกและธรรมก็เห็นใจโดยทั่วกัน แตจะเก็บไวโดยมิไดคํานึงถึงทานผูเปนอาจารยที่
เคารพบูชา ซ่ึงถูกอาราธนาไวเปนเวลานาน ๆ และพระพุทธเจาผูเปนตัวอยางของสัตวโลก
ท้ังเวลายังทรงพระชนมอยูและเวลานิพพานแลว ตอไปก็เกรงจะเปนประเพณีใหกุลบุตรสุด
ทายภายหลังยึดโดยหาเหตุผลและหลักฐานไมได 

ครูอาจารยซ่ึงเปนท่ีเคารพบูชาของปวงชน เวลาทานยังมีชีวิตอยูไดทําประโยชนแก
โลกเต็มภูมิความรูความสามารถของทาน โดยบัวมิใหชํ้า นํ้ามิใหขุน และเปนที่อบอุนแก
บานแกเมือง แตเวลาทานมรณภาพไรวิญญาณ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีไมมีประจํารางแลว 
เกรงวาศพของทานจะกลายเปนสินคาไปท่ัวตลาดอยูเปนเวลานานกวาจะส้ินสุดลงได ดังนั้น 
พวกเราท่ีเปนนักบวชและนักปฏิบัติ ซึ่งจัดวาเปนลูกศิษยที่มีครู โปรดคิดอานไตรตรองบาง 
จะเปนการเสริมเกียรติกรรมฐานวาเปนผูชอบใครครวญ เพ่ือหาเหตุผลและอรรถธรรม นํา
ความพอดีมาประดับตน ประดับโลก ประดับธรรม ใหงามสืบทอดกันไป 
 ถาคิดวา เมื่อทําการฌาปนกิจศพทานผานไปแลว วัดวาอาวาสจะเส่ือมโทรม เพราะ
ไมมีท่ียึดเหน่ียวนํ้าใจของประชาชนใหมาสนใจกับวัดและพระเณร นับเปนความคิดที่จะพา
ใหตนและวัดวาอาวาสศาสนา ทั้งวงแคบและวงกวางเสื่อมลงอยางแนนอน จะหาทางเจริญ
ไมไดเลย เพราะไปสนใจกับศพของทานอันเปนทางจะไหลมาแหงอามิส มากกวาจะสนใจ
ในธรรมท่ีทานส่ังสอน และมิไดสนใจกับการจะปรับปรุงตนเองเพื่อขอปฏิบัติอันดีงามใหยิ่ง
ขึ้นไป ซ่ึงเปนทางท่ีจะยังตนและพระศาสนาใหเจริญโดยชอบธรรม 
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แมพระพุทธเจา พระองคก็มิไดทรงสั่งสอนพุทธบริษัท ใหมีความเล่ือมใสและหนัก
แนนในพระองคมากกวาธรรม จะเห็นไดตอนพระอานนททูลถามถึงวิธีจะปฏิบัติตอพระ
สรีระของพระองคเวลานิพพานแลว พระองคยังไมทรงพอพระทัย และกลับหามพระ
อานนทไมใหยุงเกี่ยว แตเม่ือทรงเห็นพระอานนททูลโดยมีเหตุผลก็ทรงแนะนําใหเทาท่ีควร 
ครูอาจารยผูมีธรรมก็คงจะเดินตามรองรอยของพระพุทธเจาพาดําเนิน ทานคงไมสั่งสอน
บรรดาศิษยใหหนักในทานย่ิงกวาธรรม ที่ลูกศิษยควรจะสนใจและนําไปปฏิบัติตอตัวเอง
ตามที่ทานสอนไว 

ผูปฏิบัติสมควรแกธรรมชื่อวาผูบูชาพระพุทธเจาได ลูกศิษยปฏิบัติสมควรแกธรรม
ก็คงจะบูชาครูอาจารยไดในทํานองเดียวกัน ดังนั้นหลักของการปฏิบัติจึงไมควรเห็นวาดอย
กวาส่ิงท่ีจะพาใหตนและศาสนาเส่ือม พระศาสนามิไดเจริญมาดวยศพดวยเมรุ พอจะทํา
ความหนักแนนจนลืมตน และลืมความพอดีที่จะปฏิบัติตอศพตอเมรุ แตเจริญดวย ธมฺมา
นุธมฺมปฏิปนฺโน ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมตางหาก การกลาวทั้งนี้มิไดสอนใหผูมุง
ธรรมเกิดความเนรคุณตอทานผูมีพระคุณแกตน แตการปฏิบัติตอทานที่มีคุณทั้งเวลายัง
เปนอยูหรือตายไปแลว เทาท่ีโลกและธรรมเห็นวางาม เขาใจวาทุกทานคงเคยปฏิบัติตอกัน
มาพอสมควร ลูกมีพอแม ลูกศิษยมีครู เปนกับตายตองรองรับกันจนสิ้นใจไมมีใครจะ
ปลอยทิ้งได แตขอไดคํานึงถึงความพอดี จะเปนความชอบธรรมท้ังตนและสวนรวม สมกับ
เราเปนศิษยมีครูท่ีส่ังสอนใหรูจัก มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณยังประโยชน
ใหสําเร็จทุกเม่ือ 
 การแสดงประวัติของพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ใหทานผูฟงทั้ง
หลายทราบ เพื่อจะไดนอมใจระลึกถึงทาน และนอมมาเปนอารมณเคร่ืองเตือนใจเปน
พุทธานุสสติ หากยังไมถึงจุดหมายปลายทางอยางพระองคทาน คําวานิยยานิกธรรม ผลที่
เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญอยางไรตองเปนเครื่องสนองตอบแทนโดยแนนอน สมกับภาษิตวา 
ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ พระธรรมไมปลอยทิ้งผูบําเพ็ญธรรม ยอมตามรักษาใหมีความ
สุขความเจริญทุกภพทุกชาติไป 
 ดังน้ันในอวสานแหงธรรมน้ี ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงตามคุมครองทานทั้งหลาย ทั้งที่มาจากทางใกลและทาง
ไกล อุตสาหมาดวยความเสียสละทุกอยาง จงปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน มีแตความ
สุขความเจริญและประสบแตส่ิงท่ีพึงปรารถนาโดยท่ัวหนากันเทอญ 

www.Luangta.or.th 



 

แวนดวงใจ ๑๒๔ 

๑๒๔ 

 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

สังขารธรรม 
 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
อนิจฺจา วต สงฺขารา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ  เตสํ วูปสโม สุโขติฯ 
ภาษิตที่ไดยกขึ้นไว ณ เบ้ืองตนน้ี ถาไมพิจารณาตามหลักความจริงแลว ยอมเห็นวา

เปนภาษิตที่แสดงซ้ํา ๆ ซากๆ แตในขณะเดียวกันภาษิตน้ีเปนเงาตามตัว สําหรับแสดง
หลักฐานแหงความจริงซ่ึงเปนอยูในสัตวและสังขารท้ังหลาย 

เน้ือความในภาษิตน้ี แปลวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวยอมดับไป การ
ระงับดับเสียซ่ึงสังขารท้ังหลายอันเกิด ๆ ดับ ๆ ไดโดยสิ้นเชิงเปนความสุขอันยิ่ง ดังนี้ คํา
วา สังขารธรรม ที่วาไมเที่ยงก็ดี เกิดขึ้นแลวดับไดก็ดี จะเห็นวาสังขารประเภทใดท่ีเปนภัย
แกบรรดาสัตวท้ังหลายอยู ณ บัดน้ี และสังขารประเภทใดท่ีเปนเหตุใหหล่ังนํ้าตา เปนเหตุ
ใหเกิดความวิปโยคพลัดพราก เปนเหตุใหเกิดความเสียอกเสียใจ เปนเหตุใหเกิดความร่ืน
เริงบันเทิง เปนเหตุใหเกิดความรัก ความชัง ความกอกังวลในใจของเราไมมีจบสิ้น 

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อนิจฺจา วต สงฺขารา เราท้ังหลายพึงทราบ
ใกล ๆ ณ บัดน้ี เปนหลักฐานพยานยืนยันใหเห็นอยูอยางคัดคานไมได คือ เจาพระคุณ
พระธรรมเจดีย ซึ่งมีคุณงามความด ี บุญญาภิสมภารซึ่งไดสรางสมไวไมนอย ไดอบรมสั่ง
สอนประชาชนใหรูดี รูช่ัว ทําตัวเปนคนดีมาเปนอันมาก ทั้งไดกอสรางวัดโพธิสมภรณนี้ให
เจริญรุงเรืองเปนที่บําเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั่วไปเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว แตทานก็ตอง
มรณภาพจากความเปนเขาสูความตาย นี้ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลว
แตกดับสลาย ท่ีเราใหช่ือวา ตาย น่ันเอง 

เพราะเหตุน้ัน ทุกทานพึงทราบวา สังขารธรรมของทานกับสังขารธรรมของพวกเรา
เปนสังขารธรรมประเภทเดียวกัน มีเกิดขึ้นเปนรูป เปนกาย เปนหญิง เปนชาย มีแปร
สภาพข้ึนมาเปนลําดับๆ ตั้งแตคลอดออกมากลายเปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว เฒาแก เม่ือ
แปรสภาพไปเต็มที่แลว ก็แสดงความแตกดับใหเราท้ังหลายไดเห็น และไดมีชื่อขึ้นมาวา 
ตาย คือ สังขารธรรมประเภทน้ีเอง เราอยาเห็นวาสังขารธรรมประเภทใด ซึ่งเปนธรรมชาติ
ท่ีสําคัญ เปนเหตุใหหล่ังนํ้าตาของบรรดาสัตวท้ังหลายท่ัวท้ังโลกน้ีไมมีเวลาหยุด คือ สังขาร
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ธรรมประเภทน้ีเทาน้ัน จึงเปนสังขารธรรมท่ีใหญย่ิงในโลก ความรักก็ด ีความชังก็ดี ความ
วิปโยคพลัดพรากก็ด ี ความหลงความเพลิดเพลิน ความโศกเศราท้ังหลายก็ดี เกิดขึ้นมา
จากสังขารธรรมประเภทน้ีท้ังน้ัน 

ฉะน้ันสังขารธรรมประเภทน้ี ทานจึงยกขึ้นเปนภาษิตตอเนื่องมาแตองคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจาทุก ๆ พระองค ตรัสไวเสมอวา อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม
เท่ียง เกิดขึ้นแลวดับไป ทั้งนี้ สังขารธรรมไมใชวาจะมีแตที่ตายแลวไมเที่ยง มีแตที่ตายนั้น
เกิดขึ้นแลวดับไป พึงนอมเขามาสูตัวเรา กายของเราทุกชิ้นที่ครองเปนเจาของอยู ณ บัดน้ี 
ก็คือ สังขารประเภทน้ันน่ันเอง แปรสภาพไปเชนเดียวกัน มีความแก ความชรา ทนไมไหว
ตองแตก ตองทําลายไปเชนเดียวกับทาน ความรักก็รักในสังขารประเภทน้ี ความชังก็ชังใน
สังขารประเภทน้ี ความหลงก็หลงในสังขารประเภทน้ี ดีใจเสียใจก็เพราะสังขารประเภทน้ี
เปนเหตุ ไดรับความทุกขทรมานก็เพราะสังขารประเภทน้ีเปนเหตุ 

สังขารประเภทนี้เปนไดทั้งสัตว เปนไดทั้งบุคคล เปนไดทั้งชั้นต่ํา ช้ันสูง เปนไดทั้งด ี
ทั้งชั่ว เปนไดในฝายรูปรางกลางตัว ทั้งดํา ทั้งขาว ท้ังรูปรางสวยงามและไมสวยงาม คือ
สังขารธรรม ประเภทนี้ทั้งนั้น ขอใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลาย จง โอปนยิโก นอมเขามา
สอนตนเสมอ อยาเห็นเพียงวาคนอ่ืนตาย คนอ่ืนแตกสลาย คนอ่ืนทุกขยากลําบาก เพราะ
สังขารธรรมประเภทของคนอ่ืนสัตวอ่ืนเทาน้ัน ใหพึงทราบวาสังขารธรรมอันน้ีเปนเหมือน
กับฝาเทาท่ีกาวไปเปนลําดับ สังขารธรรมประเภทใดท่ีเกิดมาแลวในโลก ไมสําคัญเทา
สังขารธรรมคือ รางกายของสัตวและบุคคลที่แตกสลาย เดินตามรอยกันไปนี้ตั้งแตครั้งไหน
ครั้งไรมา 

เกิดก็เกิดมาแลว จนตนเองซึ่งเปนผูเกิด แก เจ็บ ตาย และเคยเปนมานานแสนนาน 
เพราะสังขารธรรมประเภทน้ีท้ังน้ัน เคยไดรักไดชัง เคยไดเสียนํ้าตา และกําลังกาย กําลังใจ 
เพราะเหตุแหงสังขารธรรมประเภทน้ีมาแลวนับประมาณไมถวน เราก็ไมสามารถทราบ
ความเปนมาของเราได นี่คืออวิชชาความงมงายกอตัวเอง ปกคลุมหุมหอจิตใจไวมิใหรู
ความเปนมา ทําใหหมุนเวียนเปล่ียนกันไปเปล่ียนกันมาตามภพตามชาติ ตามอํานาจ
วาสนาดีช่ัว เกิดขึ้นเปนรูปรางกลางตัว ปรากฏเปนสัตวบาง เปนบุคคลบาง เปนคนช้ันสูง
ช้ันตํ่าบาง ติดคุกติดตะรางไดรับความทุกขความลําบาก เปนเทพบุตร เทวดา อินทรพรหม 
กลับกลายเปล่ียนแปลงมาเปนมนุษย สับสนปนเปกันอยูตลอดเวลา ก็เน่ืองในอวิชชาความ
หลงตน เปนผูเคยผานมาแลวอยางน้ีดวยกันทุก ๆ คน ก็ไมสามารถจะคํานวณถึงความเปน
มาของตนได 



 

แวนดวงใจ ๑๒๖ 

๑๒๖ 

 

การกลาวมาทั้งนี้เปนเรื่องของสังขารธรรมทั้งนั้น จึงควรใช โยนิโส คือปญญา 
พิจารณาตามหลักธรรมที่เปนจริงซึ่งประกาศอยูทั่วทั้งโลกธาตุ ไมมีเวลาจะสงบเงียบลงไป
ได คือความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนไปอยูทั้งสัตวทั้งบุคคล ทั้งนอกบานใน
บาน ทั้งนอกเมืองในเมือง ท้ังใตนํ้าท้ังบนบก ทั้งใตดินบนอากาศ สัตวและสังขารมีอยูในที่
ใด ธรรมชาตินี้จะตองเปนเงาเทียมตัว ติดตามสัตวและสังขารประเภทน้ัน ๆ ไป แตยังไม
ถึงของเราเทานั้น เราจึงไมสนใจในส่ิงเหลาน้ีวาจะเปนอยางน้ันหรือไม เมื่อผูเกี่ยวของหรือ
สิ่งเกี่ยวของมีอยูกับเรา เราเปนผูสงวนกรรมสิทธ์ิ เปนผูมีสวนเก่ียวของในสัตวและสังขาร
ประเภทน้ัน ๆ จึงปรากฏวาส่ิงเหลาน้ีมีข้ึนเฉพาะในบานเรือน หรือในเครือญาติของเราวา 
พอ แม พี่ นอง ลูก หลาน ญาต ิมิตร สาม ีภรรยาเจ็บไขไดทุกข และพลัดพรากจากไปเทา
น้ัน 

แตเม่ือพิจารณาตามหลักธรรมชาติแลว ส่ิงท้ังหลายเหลาน้ีเคยประกาศตนมาตลอด
เวลา พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตาม จะไมอุบัติก็ตาม ธรรมชาต ิคือ ความเกิด ความ
ตาย และความวิปโยคพลัดพราก ซึ่งมีอยูในสัตวและสังขารนั้น เปนของเคยมีมาแลวแตดึก
ดําบรรพเปนมาอยางน้ี แมปจจุบันในวันน้ีเราท้ังหลายก็เห็นแลว ในโกศของเจาพระคุณ
ธรรมเจดียก็คือโกศแหงคนตายนั่นเอง ทานตายแลวอาราธนาไวในโกศของทาน สวนพวก
เราจะเปนเชนไร จะอยูในโกศหรือนอกโกศก็ตาม หมดชีวิตแลวเขาเรียกวาคนตายหรือสัตว
ตายทั้งนั้น อยูในไหปลารา ในนํ้าปลา ก็คือสัตวตายนั่นเอง ในตลาดเต็มไปดวยสัตวเปน
และสัตวตาย เปนปาชาของสัตวทั่วทั้งดินแดน 

ถาเราพิจารณาเร่ืองความเปนความตายน้ีแลวจะได โอปนยิโก นอมเขามาพิจารณา
สังขารที่มีอยูกับตัวของเราซึ่งประคองรักษาอยู ณ บัดน้ี วาจะเปนเชนเดียวกันกับสัตวและ
สังขารทั่ว ๆ ไป โดยไมตองสงสัย เพราะฉะน้ัน คําวา อนิจฺจา วต สงฺขารา จึงเปนคําสวย
งามและเหมาะสมกับสมัยและสถานที่อยางยิ่ง สถานที่ไดแกโลกอันเต็มไปดวยความเกิด 
ความแก ความทุกขทรมาน และเต็มไปดวยความสลาย ตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขาร 
น้ีเรียกวาสถานท่ี ธรรมะก็แสดงสวมรอยลงในสภาพเหลาน้ี ท่ีมีความแปรปรวน มีความ
แตกดับหรือมีความเกิดขึ้นแลวแตกดับไปประจําตน ภาษิตที่พระพุทธเจาทรงไวนี้จึงเปน
ภาษิตที่ทันตอสมัยทุกกาล ไมมีวันนี้และวันหนาตลอดกัปตลอดกัลป เม่ือสัตวและสังขาร
อันเปนสภาพผันแปรเหลาน้ียังมีอยูตราบใด พึงทราบวาธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี ้
ยังเปนของจริงอยูตลอดเวลาและเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ตรัสไวตามหลัก
ความจริงที่เปนไปอยางใด 



 

แวนดวงใจ ๑๒๗ 

๑๒๗ 

 

ผูมาพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนสิ่งที่
แตกดับ หาสาระแกนสารไมไดแมแตช้ินเดียวอยางน้ีแลว จะไดถือเอาเปนแกนสารทําความ
ไมประมาทในสังขารของตนวา เด็กก็ด ี หนุมก็ด ี ปานกลางก็ดี คนแกก็ดี มันเปนกอนจะ
แตกดับดวยกันทั้งนั้น เพราะเปนสังขารประเภทเดียวกัน เด็กก็คือสังขารนั่นเอง หนุมสาวก็
คือสังขารน่ันเอง เฒาแกชราก็คือสังขารประเภทเดียวกัน สังขารประเภทน้ีเต็มไปดวยความ
แตกสลาย ความทําลาย เคยเปนมาประจําแผนดินอันเปนศูนยกลางของโลกมนุษยและ
สัตวอาศัยอยู ไมมีใครจะกลาสามารถนับอานไดวา สังขารประเภทน้ีเคยเปล่ียนแปลงตัว
เองมาตั้งแตเมื่อไร เปนธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา 

เราท้ังหลายพิจารณาอยางน้ีเสมอ จะเปนเหตุใหเกิดอุบายข้ึนในใจวา ส่ิงเหลาน้ีไม
เท่ียง เราจะหาอะไรซึ่งเปนของเที่ยงยิ่งกวานี้ ส่ิงเหลาน้ีเปนทุกข เราจะหาอะไรซ่ึงเปนความ
สุขย่ิงกวาส่ิงเหลาน้ี ส่ิงเหลาน้ีเปนอนัตตา เราจะหาอะไรซ่ึงเปนอนัตตาท่ีแทจริงย่ิงกวาส่ิง
เหลาน้ี ไดจากสภาพธรรมท่ีวาสังขารน้ีเอง ถาเราเปนนักใครครวญจะตองถือเอาประโยชน
จากส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสาร ใหเปนสาระแกสารน้ีข้ึนท่ีใจของเราได ทานกลาวไววา อนิจฺ
จา วต สงฺขารา อยาเห็นวาสังขารท่ีลวงลับดับไปซ่ึงเราไดเห็นก็ดี ไดยินก็ด ี วามีแตสภาพ
น้ันเทาน้ัน พึงทราบวาสภาพท่ีไดยินไดเห็นอยู ณ บัดน้ี คือตัวเรา ก็คือสังขารธรรมประเภท
เดียวกัน เดินตามรอยกันไป มีทางสายเดียวกัน เดินกาวเขาไปสูความแตกดับเสมอกัน จน
กระทั่งถึงจุดสุดทายคือ ความตาย เมื่อตายแลวจิตผูไมตายจะตองไปกอกําเนิดเปนสังขาร
ขึ้นมาอีก แตสังขารที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไปครองตัวอยูนั้น จะเปนสังขารมีลักษณะเชนไรน้ัน 
ขึ้นอยูกับกรรมของผูเปนเจาของ 

คําวา กรรม ในสถานที่นี้หมายถึงการกระทํา การทําดีจัดเปนกุศลกรรม การทําช่ัว
จัดเปนอกุศลกรรม การทํากลาง ๆ จัดเปนอัพยากตกรรม ไมเปนบุญ ไมเปนบาป กรรมที่
ทําเหลาน้ีใครเปนผูทํา คนน้ันเปนเจาของแหงกรรม และเปนผูจะรับผิดชอบชั่ว ดี  สุข 
ทุกขของตนเอง พึงทราบวาเปนเจาแหงกรรมทุก ๆ ทาน และจะเปนผูรับผิดชอบด ีชั่ว สุข 
ทุกข ในกรรมของตนที่ทําขึ้นดวยกันทุกราย เพราะเหตุน้ัน เราท้ังหลายจึงมีความแตกตาง
กัน แมจะเปนรูปมนุษยที่เกิดขึ้นมาใหชื่อวาคนๆ เหมือนกันก็ตาม ลักษณะอากัปกิริยา 
นิสัย มารยาท ความรู ความฉลาด อํานาจวาสนา ความโงเขลาเบาปญญา ความมั่งมี
สมบูรณ จึงไมเหมือนกัน 

แมจะอยูในสถานที่อันเดียวกัน อยูบานเดียวกัน อยูเมืองเดียวกัน แตความเปน
บุคคลไมเหมือนกัน ความสุขทุกขก็มีมากนอยตางกัน ความโง ความฉลาด มีแปลกตางกัน



 

แวนดวงใจ ๑๒๘ 

๑๒๘ 

 

เปนลําดับ น้ีทานเรียกวาผลแหงกรรม แสดงขึ้นมาจากกรรมที่ตนทําไวในสถานที ่ วันใด 
เดือนใด ปใด และชาติใด ตองปรากฏขึ้นกับจิตของผูทํานั้น ผูทําตองเปนเจาของแหงกรรม 
เมื่อทําลงไปแลว ผลคือ สุข ทุกข ดีชั่ว จะตองเปนของผูนั้น สุขหรือทุกขตองยอมรับ 
เพราะตนเปนผูรับผิดชอบในกรรมของตนเองโดยหลักธรรมชาต ิ ไมมีใครมาบังคับใหเรา
เปนผูรับผิดชอบในผลแหงกรรมท่ีตนทําไว ทั้งนี้แมจะฝนก็ฝนไปไมได เชน เรามีความ
ทุกขทรมานทางกาย และเดือดรอนทางจิตใจ และมีความอดอยากขาดแคลน เพราะความ
ขัดสนจนทรัพย เราจะหาตัวแทนมาชดใชผลแหงกรรม คือความทุกขของเรายอมเปนไปไม
ได ตองเปนภาระของเราจะตองรับผลกรรมนั้น ๆ โดยถายเดียว 

แมผูมีความเฉลียวฉลาดและมีสมบัติมาก ทั้งไมคอยเกิดโรคภัยไขเจ็บ มีความสุข
กายสบายใจ คิดอะไรมีมาสนองความตองการประหนึ่งเทพบันดาล จะไปไหนมาไหนมีคน
แหแหนและนับหนาถือตา มียศถาบรรดาศักดิ์ศฤงคาร บริวารเงินทองกองสมบัติเหลือจะ
ใชจาย นําไปฝากไวท่ีธนาคารก็เปนจํานวนมากมาย น่ีจะใหใครมารับภาระของเราไมได
เหมือนกัน เราตองเปนผูรับผิดชอบในผลแหงกรรมดีของเราเอง เรื่องของกรรมตองเปน
อยางนี้ และเจาของแหงกรรมดีคือใจดวงรูอันนี้ เพราะเหตุน้ัน ใจจึงเปนของสําคัญซึ่งครอง
รางกายอันนี้อยู และใจเปนของสําคัญทั้งทางโลกและทางธรรม เราจึงไมควรประมาทใจ 
พยายามอบรมไปในทางทีดี จนชินตอนิสัย 

คําวาทางท่ีดีน้ี คืออยูทางโลกก็ทําตนใหเปนพลเมืองดี ประกอบทางธรรมก็เปนผูมี
ความมุงหวังตออรรถตอธรรม ตอกุศลอยางยิ่ง น่ีเรียกวาอบรมบมนิสัยของเราใหมีความ
เคยชินตอความด ี จนเปนนิสัยติดใจ เม่ือนิสัยท่ีเคยอบรมในทางความดีจนเคยชินแลวน้ัน 
ผลคือ ความดีที่ปรากฏแกใจที่เปนเจาของและผูรับผิดชอบ จะปรากฏตั้งแตความดีทั้งนั้น 
ปรารถนาส่ิงใดไดสมหวัง เพราะสิ่งที่หวังนั้นคือสมบัติของการกระทําที่ตนไดกอเหตุไวแลว 
เราจะจําไดหรือไมไดก็ตาม ผลน้ันเราจะปฏิเสธไมได 

เชนเดียวกับเรียนหนังสือในคราวเปนนักเรียน เราคงจะจําไมไดทุกระยะเวลา เรา
เรียนวิชาความรูในโรงเรียนน้ัน ๆ ต้ังแตวันเร่ิมแรก เราเขาโรงเรียนวันท่ีเทาไร วันหน่ึงครู
สอนวิชาใหเราก่ีวิชา และวิชาท่ีครูสอนเราน้ัน เราจําไดวันหน่ึงก่ีขอ และจากวันน้ันจนถึงวัน
น้ีเราไดเรียนมาจากครูก่ีคน กี่วิชา และก่ีแขนงท่ีเราไดศึกษาจากครูและโรงเรียนน้ัน ๆ นับ
แตเบ้ืองตนหัดเรียนสระและพยัญชนะ และบวกลบ คูณหาร และวิชาท้ังหมดท่ีบรรจุอยูใน
หัวใจของเรา ณ บัดน้ี เราเรียนมาก่ีวัน ในวันหน่ึงเราไดรับถายทอดความรูจากครูมามาก



 

แวนดวงใจ ๑๒๙ 

๑๒๙ 

 

นอยเทาไร ไมมีใครจะสามารถรูไดในวิชาของตนทั้ง ๆ ท่ีตนเปนผูเรียนมาเอง แตจะ
ปฏิเสธไมไดวาเราไมมีความรู 

นึกถึงตัว ก. ก็ออกมาทันท ีนึกถึงตัว ข. ตัว ค. ก็ออกมาทันท ีนึกถึงสระพยัญชนะ 
นึกถึงเลขตั้งแตเลข ๑ ถึงเลขท่ีเราตองการและตามหลักวิชาท่ีเลาเรียนมาท้ังหมด พอนึกถึง
ตัวไหนก็ออกมาทันท ี แมเราจะจําช่ือจําเสียงของครูซ่ึงเปนผูถายทอดวิชาความรูใหแกเรา
ไมได และเราเปนผูรับถายทอดจากครูมาสักก่ีคน ก่ีโรงเรียนและก่ีวิชาก็ตาม การจําไดหรือ
ไมไดนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ สิ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ ความรูท่ีเราเรียนมาจากครู เวลาน้ีปจจุบัน
อยูท่ีใจของเราเทาน้ัน นึกอะไรก็ปรากฏขึ้นมาตามตองการขอนี้ฉันใด คุณงามความดีท่ีเรา
ไดสรางไวก็เหมือนกัน ไมจําเปนที่เราจะจําไดทุกแงทุกกระทงวาเราไดทําคุณงามความดีไว
กี่ครั้ง อบรมบมนิสัยของเรามากี่ชาติกี่ภพ ผลที่ปรากฏก็ตองอยูที่ใจของเรา เชนเดียวกับ
ความรูท่ีเราเรียนมาจากครูฉะน้ัน 

ทีน้ีจะอธิบายหลักแหงกรรม ซ่ึงเปนเจาตัวแหงวัฏฏะ และยอนอธิบายถึงเรื่องวัฏ
จักร คือดวงใจนี้ที่จะใหกอรูปกอนาม เม่ือมีคุณงามความดีท่ีเราสรางไวแลว เราตายไปแลว
ก็จะตองไปเกิดสถานที่ดี คติที่งาม ส่ิงท่ีจะมาเปนสมบัติของเราลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีเราพึง
ปรารถนาท้ังน้ัน นี้ขึ้นอยูกับกรรมด ี แมเราจะจําช่ือจํานามของกรรมดีและจําวันท่ี เวลาเรา
กระทํากรรมด ีวาไดกระทําไวกี่ครั้งไมไดก็ตาม ไมเปนปญหาอะไร ที่สําคัญก็คือ ส่ิงท่ีเราได
รับเปนเจาของนั้นมีแตของดีทั้งนั้น เปนลูกก็ด ี เมียก็ด ีผัวก็ด ีหลานก็ด ีญาติมิตรสหายท้ัง
หลายที่เกี่ยวของกับเรามีแตคนด ี ใคร ๆ ที่มาคบคาสมาคมกับเราทั้งใกลทั้งไกลมีแตคนด ี 
สมบัต ิบริวารที่อยูในครอบครองมีแตของดีทั้งนั้น นี่เกิดขึ้นจากกรรมดีของเรา 

ทีน้ีถาทํากรรมช่ัวเลาก็เชนเดียวกัน ใครจะนับอานไดมากนอยหรือไมไดก็ตาม จะ
ตองมาแสดงใหเราเห็นอยูในตัวของเราน้ีเอง อะไรที่เปนของเรากลายเปนของชั่วเสียทั้งนั้น 
ผูหญิงก็ดี ผูชายก็ด ี เมื่อเปนลูกของเขาอยูก็รูสึกวาดี แตตกมาเปนเมียเปนผัวของเราแลว
มันกลายเปนขาศึกไปทั้งนั้น แมลูกหญิงลูกชายที่เกิดในหัวอกของเราแทมันก็ไมดี สุภาพ
บุรุษ สุภาพสตรีเมื่อมาเกี่ยวของกับเรากลายเปนคนไมดีไปตาม ๆ กัน สมบัติทุก ๆ ชิ้น
เมื่อเปนของคนอื่นมันดี เมื่อตกทอดมาเปนของเราเลยกลายเปนของเกไปเสียทั้งนั้น น่ีเปน
เพราะความชั่วมันอยูกับตัวของเรา หลักใหญคือเจาของผูรับผิดชอบมันอยูกับตัวเราซึ่งทํา
ช่ัวเอาไว สิ่งทั้งหลายตกทอดมาถึงเราจึงกลายเปนของชั่วไปตามเรา เราจะตําหนิวาส่ิงน้ัน
ไมดีก็ไมได เพราะเจาของมันชั่ว มันก็กลายเปนของชั่วตามเจาของ เจาของหมายถึงใจผูทํา 
ใจที่ครองรางอยู จึงหมายเอาหมดท้ังตัวของเราน้ีวาเปนผูช่ัว เร่ืองกรรมมันเปนอยูเชนน้ี 



 

แวนดวงใจ ๑๓๐ 

๑๓๐ 

 

น่ีอธิบายถึงเร่ืองกรรม หลักท่ีใชเปนความหมุนเวียนเปล่ียนแปลง เกิด แก เจ็บ 
ตาย ไมแลวไมเลาเปนอยางน้ี ถึงอยางไรก็ตาม เมื่อคุณงามความด ีคือกรรมอันดีซึ่งเราได
พยายามอบรมส่ังสมเอาไว จนเปนผูชินตอนิสัยในทางความดีแลวน้ัน แมจะเดินไปตาม
ถนนหนทางท่ีเราจะไปสูจุดตาง ๆ เชนเดียวกับมนุษยในโลกเขาก็ตาม แตผูที่มีทรัพย
สมบัติเปนเทพบันดาลแลว ยอมไปดวยความสะดวกกายสบายใจ ขึ้นเครื่องจักร เคร่ือง
ยนต จอดที่ไหนพักที่ไหนมีบานพัก มีโรงแรม มีตลาดรานคา จะจับจายใชสอยอะไรก็ได
สะดวกดวยเงินของเขา แตผูมีทรัพยสมบัตินอยหรือไมมีทรัพยสมบัติเลย เดินตากแดดวัน
ยังค่ําแทบจะตายไดทานไมกี่บาท แมที่พักก็ตองอาศัยรมไมนอนอยูกับดิน กินอยูกับหญา 
ไมมีหลังคาเครื่องปกปดกําบัง ยุงกัดแมลงตอม ฝนตกแดดออก เราเปนผูรับเคราะหท้ัง
น้ัน จนกวาจะถึงท่ีเขาประสงคก็กินเวลานาน 

ความแตกตางกันแหงการเดินทาง แมจะไปในทางสายเดียวกันก็มีความชาความเร็ว 
มีความสะดวกขัดของตางกันอยางนี ้ เพราะการกาวไปแหงบุคคลทั้งสองจําพวกนี้มีความ
ตางกัน คนจําพวกที่กลาวไวกอนนั้นคือจําพวกที่มั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมาก จะไปไหน
สะดวกสบาย เหมือนมีนางขับกลอมบํารุงบําเรอ มีผูบริการคนรับใชอยูตามระยะทางจนถึง
สถานที่อยู เพราะเงินทองของมีคาเปนเจาอํานาจวาสนา เกิดมาจากเจาของเองที่หามาได
ดวยความชอบธรรม กลายเปนความสุขแกตนเอง แตพวกคนขางหลังนั้น ไปไหนก็อด
อยากขาดแคลน ทางก็แรนแคนกันดาร ไมมีความสะดวกกายสบายใจ แมไปถึงแลวจะหาที่
พักอาศัยก็ไมได เปนความไมสะดวกไปเสียทั้งนั้น 

เราเดินอยูในวัฏสงสารก็เหมือนกัน บางคนเกิดมาไมมีโอกาสที่จะไดเห็นความสุข
ความเจริญ เห็นแตความทุกขความขนแคน หาเชากินเย็นไมพอปากพอทอง ลําบากลําเค็ญ
เข็ญอกเข็ญใจ ไรทรัพยอับปญญา หากินวันหน่ึง ๆ ควรจะพอปากพอทองก็ไมพอ สองวัน
สามวันจะอิ่มทองวันหนึ่งก็ทั้งยาก ทั้ง ๆ ที่ของในโลกนี้มีไมอดและมีเต็มอยูทั่วแผนดิน
ตามตลาดรานคาท่ัว ๆ ไป แตจะถือมาเปนสมบัติของตัวนั้น มันจนใจที่ไมมีอะไรจะแลก
เปลี่ยนและไมมีเงินจะซื้อ สุดทายก็ตองยอมอดแสบทอง นอนบนแผนดิน เราเห็นอยูเต็ม
ตาในตลาดเมืองอุดรของเรานี้ มีทั้งคนมั่งม ีมีทั้งคนจน นอนอยูตามถนนหนทาง ไมมีเสื้อ
ผาจะปกปดกาย แมกางเกงตัวหนึ่งก็ติดตอกันไมรูกี่ชิ้น ชิ้นนั้นตอชิ้นนี ้ปะ ๆ ชุน ๆ เต็มไป
ดวยความขาดว่ินแหงกางเกงและเส้ือผาท่ีเขานุงหม 

ความเปนท้ังน้ีเพราะความจนบังคับ มองดูแลวนาทุเรศ สงสารในความเปนมนุษย
ตาดํา ๆ เหมือนกัน ซึ่งเปนไดถึงอยางนี้ ผูท่ีเปนเศรษฐีมีเงินลาน ๆ ในอุดรธานีน้ีก็มีมาก 



 

แวนดวงใจ ๑๓๑ 

๑๓๑ 

 

เหตุใดคนเหมือนกัน ฐานะความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจึงตางกันอยางนี ้ ขอนี้เราจะไปตําหนิติ
โทษคนที่เขาจนก็ไมได จะไปชมคนมั่งมีถายเดียวก็ไมได เพราะมีก็ขึ้นอยูกับกรรม จนก็ขึ้น
อยูกับกรรม กรรมน้ันก็มีอยูกับเราเหมือนกัน ถาเราตองการใหเปนคนประเภทท่ีนาสังเวช
และนาขยะแขยง เราก็ตองทํากรรมอยางนั้น ตองเปนคนอยางนั้น ถาเราตองการเปนคนม่ัง
มีเราตองพยายามฝกฝนอบรมตัวเรา ดัดแปลงตัวเราใหเปนผูหนักในทางความดี มีความ
ขยันหม่ันเพียร มีความอุตสาหพยายามทุก ๆ ทางที่จะใหเกิดขึ้นแหงโภคสมบัติ เราก็จะ
กลายเปนคนที่สองขึ้นมาในคนดีและมั่งมีตามบุคคลประเภทที่กลาวนั้น ส่ิงท้ังหลายในโลก
นี้พอทําไดหาได เกิดขึ้นจากน้ําใจเปนของสําคัญ 

น่ีอธิบายถึงการทองเท่ียวในวัฏสงสาร เปนของแตกตางกันโดยอํานาจวาสนาบุญญา
ภิสมภารอยางน้ี ผูมีอํานาจวาสนาสามารถแลวน้ัน ไปในทางใดก็ไมมีความยุงเหยิง เปนไป
ดวยความสวัสดี จะมาเกิดในโลกนี้ก็ไมไดรับความทุกขลําบาก จนถึงจุดหมายปลายทางคือ
ความพนทุกขได เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเรา ปรากฏวาเวลามาประสูติใน
ตระกูลกษัตริย เปนพระเจาแผนดินครองกรุงกบิลพัสดุ ไมมีความขัดของขาดแคลน มีแต
ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้น ท้ังโภคสมบัติศฤงคารบริวาร เครื่องทรงทุกอยางไมมีอะไรขัด
ของ บําเพ็ญคุณงามความดีในเวลาพระองคเสด็จออกบวช ก็ตรัสรูเปนศาสดาของโลก 
เสด็จไปท่ีไหนก็มีแตมนุษยเทวบุตรเทวดาบูชาวันยังคํ่าคืนยังรุง เต็มไปดวยเครื่องสักการะ 
จะวาเกิดขึ้นดวยอํานาจของพระพุทธเจาก็ไมใช แตเกิดขึ้นเพราะความดีของพระองคตาง
หาก แมพระพุทธเจาที่ปรากฏขึ้นในพระองคก็เกิดจากคุณงามความด ี

นี่ก็เหมือนกัน ผูใดมีปญญาเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาอบรมจิตใจของตน แมจะมา
เกิดในโลกมนุษยก็จะเปนคนดีมีพออยูพอกิน พอเปนพอไป ที่อยูอาศัยปจจัยเครื่องใชสอย 
ตลอดถึงสมบัติที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ จะเปนลูกเปนเมียเปนผัวและเพ่ือนฝูง จะ
เปนคนดีมีสงาราศีเปนท่ีไววางใจกันได น่ีก็เกิดข้ึนเพราะอํานาจแหงความดี เม่ือเราทอง
เท่ียวในวัฏสงสารอยู ก็ขอใหไดรับความสะดวกกาย สบายใจเพราะอํานาจแหงกรรมดี เม่ือ
อํานาจวาสนามีจนเพียงพอแลว เราก็จะปรากฏ เตสํ วูปสโม สุโข จะระงับซึ่งสังขารที่เต็ม
ไปดวยความเกิด แก เจ็บ ตายอันนี้เสียได 

คําวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับสังขารน้ีมีสองประเภท คือ การระงับสังขารภาย
นอก ไดแกสังขารรางกายน้ีประเภทหน่ึง ระงับสังขารภายใน คือความคิด ความปรุงของใจ 
ซ่ึงเกิดข้ึนเพราะอํานาจอวิชชาอันเปนตัวบงการน้ันประเภทหน่ึง เหตุท่ีจะปรากฏสังขารภาย
นอกคือรางกายนี้ขึ้นมา ก็เน่ืองจากสังขารภายใน คือความปรุงความคิดของใจเปนเหตุกอ



 

แวนดวงใจ ๑๓๒ 

๑๓๒ 

 

เหตุ จะปรากฏสังขารภายในข้ึนมาเพราะอํานาจแหงอวิชชา คือความหลงตัวเอง แมจะ
เท่ียวเกิด แก เจ็บ ตายอยูกี่กัปกี่กัลปนับชาติไมได ก็ไมสามารถจะถอนตนออกจากวัฏฏะนี้
ได ทานเรียกวา อวิชชา ความหลงในความเปนอยู ในความรูอยูของตน จะทุกขลําบากก็ด ี
สุขก็ดี ตนไดเคยรูเคยเห็น เคยประสบมาจนเพียงพอ แตก็ไมรูทางจะออกจากสงสารจักร
อันนี้ได จึงเต็มไปดวยความสุข ความทุกขระคนปนเป 

เชนเดียวกับขาวและแกลบรําผสมกันอยู รับประทานก็ไมมีความเอร็ดอรอย โลกที่
มีความเจือปนไปดวยทุกข แมจะมีสุขก็สุขเพื่อทุกข เปนของเจือปนกันอยูเชนนี ้ทานจึงให
นามโลกน้ีวา โลกสังขารธรรม ไดแก อนิจฺจา วต สงฺขารา แปรปรวนอยูตลอดเวลา ขณะ
เกิดมีความยิ้มแยม แตขณะตายมีความเสียใจ น่ันมันเกิดจากสาเหตุคือ ความหลงสังขาร
อันเกี่ยวกัน ทีแรกเมื่อเกิดขึ้นมาเปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตาม แหม ลูกเราน้ีมันสวยเหลือ
เกิน มันนารักนาปล้ืมใจเหลือเกิน ทั้งมีความฉลาดรอบคอบ บอกงาย สอนงาย ไมดื้อดึงฝา
ฝนคําสอนของพอแมผูปกครอง พอตายเทานั้นรองไหโฮ น่ีก็ความหลงสังขารน่ันเอง ถาเรา
คิดไมรอบคอบแลวจะเห็นแตไดทาเดียว ไมคิดดูทาเสีย น่ีแสดงวาไมพิจารณาถึงหลักเหตุ
ผลคือความจริง จึงเกิดความเดือดรอนเมื่อภายหลัง 

ความดีใจท่ีไดในเบ้ืองตนเลยไมพอกับความเสียใจท่ีไดรับภายหลัง เบ้ืองตนมีความ
ดีใจที่ไดอะไรมาตามความปรารถนา แตเวลาส่ิงน้ันกลับกลายพลัดพรากจากไปเสีย เลย
เกิดความเสียใจข้ึนมา ย่ิงมากกวารายไดท่ีปรากฏข้ึนน้ันเสียอีก เพราะขาดเหตุผล รายได
กับรายเสียจึงไมเพียงพอกัน คนที่มีเหตุผลไมคิดเชนนั้น คนที่มีหลักธรรมแลวยอมคิดเห็น
ทั้งไดขึ้นมาและรูรอบคอบทั้งเสียไป จึงไมเสียใจ สังขารประเภทน้ีปรากฏข้ึน พึงทราบวา
เงาคือความดับ มันจะตองมาตาม ๆ กัน แตไมวันใดก็วันหน่ึงเทาน้ัน ตองแนนอนในความ
แตกสลายในความดับไปของสังขารธรรมประเภทน้ี แมสมบัติอื่นที่ไดมาและเสียไปก็ควรมี
หลักเหตุผลเปนเคร่ืองคํ้าประกัน จะบรรเทาความดีใจเสียใจลงได ไมรุนแรง สังขารธรรม
คือ กายปรากฏข้ึนมาจากสังขารภายใน สังขารภายในปรากฏข้ึนมาจากอวิชชาคือความหลง
ตัวเอง เมื่อมีศีล มีสมาธิ มีปญญา เปนเคร่ืองอบรมตนจนสามารถแกกลาแลว จะไมเห็นตัว
วัฏฏะที่หมุนอยูกับหัวใจของตนตลอดเวลาไดอยางไร 

การพยายามทําใจของเราใหเห็นบอแหงความหมุนเวียนของตนเอง องคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้ชองทางวา จงพยายามใหทานจะเปนทานประเภทใด คืออภัยทาน
ก็ตาม ทานดวยวัตถุสิ่งของก็ตาม มากนอยไมสําคัญ สําคัญที่ทําอยูเสมอ น่ีเปนผล และเปน
ชองทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่ง พยายามรักษาศีลไดมากนอยก็ตาม ดวยความเต็มอก
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เต็มใจ นี่จัดวาเปนเครื่องมือที่จะแกตัวอวิชชาอันมืดเต็มดวงนั้นได สมาธิคือความสงบของ
ใจเปนทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะแกตัววัฏฏะนั้นได ปญญาคือความเฉลียวฉลาด 
นับแตปญญาขั้นตนจนถึงปญญาขั้นสุดทาย เปนเครื่องมือแตละขั้นๆ ที่จะแกไขอวิชชาดวง
นั้นใหได เมื่อเปนผูมีศีล สมาธ ิ หรือมีทาน ภาวนาจนเพียงพอแลว วัฏฏะจะซุมซอนอยูที่
ไหน และจะไปไหนในเขาลูกใดเลา วัฏฏะไมไดอยูในกนนรกกับพระเทวทัต ซึ่งจะตามแก
ไขยาก แตมันอยูกับใจของเราทุกทาน 

เราเปนนักทองเท่ียว เปนนักเกิด แก เจ็บ ตาย มาดวยกัน ไมมีใครแพใครชนะ ไม
มีใครไดเปรียบใคร เร่ืองความเกิด ความตาย ความสลาย ความทําลาย ความวิปโยคพลัด
พรากจากสัตวและสังขาร การทองเท่ียวในวัฏสงสารน้ีมีความเสมอภาคกัน ทําไมเราจะไม
สามารถเห็นตัวจักรซ่ึงทําใหเราหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด ๆ ตาย ๆ 
ทุกขยากลําบาก หมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอดทั้งกัปทั้งกัลปไดเลา เม่ือปญญามีความสามารถ
พินิจพิจารณาเขาไปจนเห็นจิตซ่ึงเปนเจาวัฏจักร อันเต็มไปดวยอวิชชาหมุนรอบตัวเองอยู
อยางน้ีชัดเจนแลว เราตองทําลายจิตท่ีเปนวัฏจักรน้ีเสียไดดวยอํานาจแหงปญญาแท 

เมื่อปญญาไดทําลายวัฏจักร คือจิตที่เปนอวิชชานี้เสียไดแลว คําวา เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับเสียซ่ึงสังขารน้ันมันระงับดับไปเอง เชนเดียวกับตนไมท่ีเราถอนข้ึนมาท้ังราก
ไมมีอะไรเหลือ กิ่งกานสาขาทุกชิ้นที่มีอยูในตนไมนั้น ตลอดลําตนเขาเราไมตองไปทําลาย 
พอรากเหงาของตนไมนั้นถูกถอนขึ้นมาหมดเทานั้น อวัยวะทุกชิ้นของตนไมนับวันจะเหี่ยว
ยุบยอบและตายไป ไมมีชิ้นใดเหลืออยู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะเปนสังขารท่ีวา รูป
สังขารคือกายนี่ก็ตาม สังขารท่ีคิดปรุงข้ึนภายในจิตใจ จะคิดปรุงถึงเรื่องอดีตอนาคต ให
ปรากฏเปนบุญเปนบาปในปจจุบันก็ตาม จะตองดับไปหมด เพราะอวิชชาซ่ึงเปนหัวหนาวัฏ
จักร หัวหนาของสังขารซ่ึงเปนตัวสมุทัยน้ี ไดถูกทําลายหายสูญส้ินไปจากหัวใจแลว จะ
เหลือแตพุทโธทั้งแทง ไดแกใจที่บริสุทธิ์เทานั้น 

น่ันแหละเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซ่ึงสังขารอันเปนบอเกิดแหง
สมุทัยไดสิ้นสุดลง เพราะอํานาจปญญาอันมีกําลังกลา สามารถประหัตประหารตัวอวิชชา 
ซ่ึงเปนเสนียดจัญไรน้ันไมมีอันใดเหลืออยูภายในใจแลว แลวจึงกลายเปน เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับดับเสียซ่ึงสังขารท้ังหลายน้ัน ไมมีอันใดจะไปกอความทุกขทรมาน ไมมีอัน
ใดจะไปกอความทุกข ความลําบาก ความดีใจ เสียใจอีกแลว แมสังขารคือรางกายยังครอง
ตัวอยู แตสังขารประเภทสมุทัยท่ีเปนเคร่ืองหลอกลวงจิตใจใหยินดียินราย ใหเกิดความดี
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ใจเสียใจ ใหเกิดความทุกขยากลําบาก ดับไปแลว เชนเดียวกับเตาไฟ เมื่อหมดเชื้อไฟอยู
ภายในเตาแลว จะใสฟนเขาไปมากนอยก็สักแตวาเปนฟนเทานั้น ไมกลายเปนไฟขึ้นมาได 

ใจถึงจะเรียกวาใจก็ตาม แตใจนี้ไมมีเชื้อคืออวิชชา สังขารปรุงข้ึนมาก็เปนธรรมลวน 
ๆ คิดเรื่องอะไรก็เปนธรรมลวน ๆ เวทนาถึงจะเสวยทุกขบางตามสภาพของขันธที่มีอยู ก็
ไมเปนเหตุจะใหเกิดความลุมหลงแตอยางใด วิญญาณความรูในส่ิงท่ีจะมาสัมผัสก็รับรูโดย
ธรรม ไมรับรูดวยความหลง ไมรับรูเพื่อเปนเหตุใหเกิดทุกข ใหเกิดสมุทัย สั่งสมกิเลสขึ้น
มา เลยกลายเปนขันธลวน ๆ คือขันธไมมีกิเลสตัณหา น่ีทานเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ผู
ถึงธรรมดวงนี้แลวเรียกวาเปนผูถึงแดนแหงความพนทุกข 

แมจะมีธาตุมีขันธอยูก็ไมมีความเดือดรอนภายในใจ เปน เตสํ วูปสโม สุโข อยู
ตลอดเวลา แตสังขารในขันธหานี้จะระงับไปไมได เมื่อรูปขันธนี้ยังไมแตก จะตองใชอยูเปน
ธรรมดา เหมือนพระพุทธเจาของเรา ทานตรัสรูแลวยังอาศัยขันธท้ังหาน้ีเปนเคร่ืองมือ
ประกาศศาสนา คืออาศัยรางกายเดินเหินไปสูท่ีตาง ๆ เพ่ือส่ังสอนบรรดาสัตว อาศัยสังขาร
ความคิดความปรุงภายในใจของพระองค เพ่ือช้ีแจงแสดงธรรมใหบรรดาสัตวท้ังหลายฟง 
อาศัยสัญญาจําวาคนน้ันคนน้ีอยูบานน้ันเมืองน้ัน เปนผูสมควรจะรับธรรมของพระองค
ทานไดขนาดไหน วิญญาณความรับรูวาใครเขาใจในพระสัทธรรมของพระพุทธเจา และใคร
ไมเขาใจ เม่ือมีการตอบรับหรือมีการสนทนากัน 

เพราะฉะน้ัน ขันธหานี้จึงเปนเครื่องมือประกาศศาสนา แตไมใชขันธที่จะทําพระ
องคใหวุนวายเหมือนแตกอนมา ขันธที่ทําพระองคใหวุนวาย ไดแกขันธที่มีอวิชชาครองตัว
อยู และเปนเครื่องมือของอวิชชาที่มีบัญชาออกมาทางไหน ก็กลายเปนสมุทัยไปทั้งนั้น 
เดือดรอนวุนวายไปทั้งวันทั้งคืน เพราะเหตุแหงขันธเหลาน้ีไดรับการกดข่ีบังคับออกจาก
สมุทัยตัวใหญ ไดแก อวิชชา เมื่ออวิชชาดับไปแลว พึงทราบวาสังขารอันเปนสมุนของ
อวิชชาไดดับลงไปพรอมในขณะเดียวกัน จึงเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับดับเสียซ่ึง
สังขารทานกลาววาเปนความสุขอันย่ิงน้ัน หมายถึงธรรมดวงนี้เอง 

บรรดาเราทุก ๆ ทาน สังขารที่เปนตัวสมุทัยกอความยุงยากแกตนอยูทั้งวันทั้งคืน 
เราก็พอทราบอยูภายในจิตใจ เมื่อไดอบรมจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบเราก็พอทราบได 
จนกระท่ังเรามีปญญาสามารถประหัตประหารกิเลสอาสวะเขาไปเปนช้ัน ๆ ต้ังแตช้ันหยาบ 
ข้ันกลาง ชั้นละเอียด จนถึงชั้นละเอียดที่สุด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ แมแตอวิชชาที่
เปนเจาการแหงวัฏจักรก็ไดถูกทําลายลงแลวดวยปญญาไมมีอะไรเหลืออยู กลายข้ึนมาเปน 
เตสํ วูปสโม สุโข ระงับสังขารอยางราบคาบ เม่ือสังขารภายในใจท่ีเปนไปเพราะอํานาจ
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แหงอวิชชาดับไปแลว ก็ไมสรางเปนสังขารประเภทใหมขึ้นมา มีความระงับดับเสียซ่ึง
สังขารอยูตลอดเวลา แมออกจากรางนี้แลวก็ไมเขาไปสูปฏิสนธิที่ไหน ไมตองเปนนักเกิด 
แก เจ็บ ตายตอไปอีก 

เหมือนพระพุทธเจาของเรา เพราะทานระงับดับเสียไดซ่ึงสังขารอันเปนตัวเสนียด
จัญไร อันเปนเหตุใหทองเท่ียวในวัฏฏะน้ีเสีย ไมมีอันใดที่กอกําเนิดตอไปอีก เปน สุคโต 
เสด็จไปดีมาด ี แนะนําส่ังสอนประชาชนท้ังหลายใหเปนประโยชน เมื่อถึงกาลอายุขัยของ
พระองคแลว พวกเราท้ังหลายเรียกวา ปรินิพพาน ปลอยสังขารอันน้ีไวใหโลกไดกราบไหว
บูชา หรือปลอยใหเปน ดิน นํ้า ลม ไฟ ไปตามธรรมชาต ิธรรมชาติท่ีแทจริง คือ วิมุตติพุท
โธ ของพระองค เปนสมบัติของพระองคเจาแตผูเดียว น่ีเรียกวาสมบัติท่ีเปน เตสํ วูปสโม 
สุโข เปนธรรมทั้งแทง เปนความบริสุทธ์ิลวน ๆ ไมมีอันใดเจือปน 

น่ีแลธรรมเทศนาวันน้ีไดแสดงเร่ืองสังขารธรรม บรรดาทานผูฟงท้ังหลายไดยินวา  
อนิจฺจา วต สงฺขารา จะเขาใจวาเปนภาษิตท่ีกลาวซํ้า ๆ ซาก ๆ แตธรรมชาติที่ถูกกลาวคือ 
ความตาย มันตายอยูตลอดเวลา แมอยู ณ บัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ท่ีเราอยูน่ีมันก็ตาย ในบาน ในปา ภูเขา ลําเนาไมมันก็ตาย ในนํ้ามันก็ตาย บนบกมันก็ตาย 
ตายทั้งวันทั้งคืน ถาหากวามีเสียงเหมือนกับเสียงปนแลว เย่ือหูของเราท้ังหลายแตกทําลาย
ไมมีอันใดเหลือ เพราะความแปรมันก็ดังขึ้นมา ความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมา ความ
ทุกขยากลําบากในครอบครัวเหยาเรือนแตละครอบครัว มันก็ดังขึ้นมา สัตวไดรับความ
ทุกขมันก็ดังขึ้นมา ที่อยูใตน้ํามันก็ดังขึ้นมา อยูบนบกมันก็ดังขึ้นมา แมที่สุดพวกเรานั่งฟง
เทศนอยู ณ บัดน้ี เกิดความทุกขตางก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปนดังเรื่องกองทุกข เย่ือ
หูก็จะไมสามารถตานทานอยูได เพราะกองทุกขมันประกาศลั่นโลกอยูอยางนี้ 

เม่ือเปนเชนน้ีจะไมใหวา อนิจฺจา วต สงฺขารา อยางไร มันเปนซํ้า ๆ ซาก ๆ อยู
ตลอดเวลา ตองแสดงตามความจริงที่มันเปนอยูเชนนี้ ใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายได
พิจารณาวา สิ่งทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอยูมันก็แสดงเสียงลั่นอยูตลอดเวลาอยางนี ้แตมันไมมี
ปนใหสัญญาณแกเรา ในขณะความทุกขหรือความแปรปรวนปรากฏข้ึนในสัตวและสังขาร
แตละราย ๆ จึงคลาย ๆ กับวามีทุกขแตเราคนเดียว มีความเดือดรอนแตเราคนเดียว มี
ความฟุงซานวุนวายแตเราคนเดียว มีความยากลําบากแตเราคนเดียว ขัดสนจนทรัพยและ
อับปญญาแตเราคนเดียว ไมดีแตเราคนเดียว โลกเขาคลายกับวาเปนทองคําไปหมด ท่ีจริง
โลกมันโลกเดียวกัน ธาตุขันธอันเดียวกัน โลก อนิจฺจา วต สงฺขารา อันเดียวกัน หัวใจอัน
เดียวกัน มันเปนทุกขอยางเดียวกันนี่เอง 



 

แวนดวงใจ ๑๓๖ 
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ขอใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายพินิจพิจารณาในภาษิตท่ีไดยกข้ึนไววา อนิจฺจา วต 
สงฺขารา สังขารท้ังหลาย ภายนอกภายใน ทั้งของทานของเรามันไมเที่ยง อุปฺปาทวยธมฺมิ
โน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแลวไมวาอยูที่ไหน ๆ มันแตกดวยกันทั้งนั้น  เตสํ วูปส
โม สุโข จงพยายามทําความระงับเสียซ่ึงตนเหตุ คือสังขารอันเปนตัวสมุทัยใหดับส้ินซาก
ไปเสียจากใจแลว สังขารท่ีเปนตัวผล คือ อนิจฺจา วต สงฺขารา  ความเกิด ความตายแหง
สังขารนี้จะไมปรากฏแกใจของเรา ใหเปนความกังวลตอไปอีก เรียกวา ถึงสันติธรรมอัน
ราบคาบ ไดแกบรมสุข คือวิมุตติพระนิพพาน 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ที่ได
อุตสาหจากบานจากเรือนมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาโดยความเต็มอกเต็มใจ จงมี
ความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับประทานวิสัชนามาในพระธรรมคําส่ังสอน
ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็นับวาสมควรแกเวลา ขอยุติลงดวยเวลาเพียงเทาน้ี 
เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้

 
www.Luangta.or.th 
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๑๓๗ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
อยาประมาทนอนใจในชีวิต 

 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
อจิรํ วต ยํ กาโย  ปฐวึ อธิเสสฺสติ 
ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ  นิรตฺถํว กลิงฺครนฺต ิฯ 
บัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ที่เปนโอวาทคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจา เพ่ือใหสําเร็จประโยชนเปนธรรมสวนานิสงสแกบรรดาทานผูฟงท้ังหลาย ฉะนั้น 
พึงตั้งใจของตนเพื่อจะสดับตรับฟงโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา จะไดสําเร็จประโยชนใน
ขณะที่ฟงเทศนดวย จะสําเร็จประโยชนในกาลตอไปดวย การฟงธรรมเปนความจําเปน
สําหรับเราซ่ึงเปนพุทธบริษัททุก ๆ ทาน เพราะธรรมเต็มไปดวยหลักเหตุผล ผูจะประพฤติ
ปฏิบัติจะเปนทางโลกหรือทางธรรม ธรรมเปนเคร่ืองช้ีแนวทางไวท้ัง ๒ ทาง ผูจะดําเนินใน
ทางโลกยอมเปนความจําเปนสําหรับอุบายวิธี หรือความฉลาด ที่จะนําไปปฏิบัติในกิจการ
น้ัน ๆ ใหถูกตองและราบรื่นแกตนเอง ผูจะปฏิบัติในทางธรรมจะเปนความสะดวกไมผิด
พลาด 

เพราะส่ิงใดถาปราศจากการสดับตรับฟงใหเขาใจและรูวิธีการไวกอน แลวทําไปโดย
ไมไดศึกษา ไมวาทางโลกหรือทางธรรม ยอมอาจทําใหผิดพลาดไดงาย หรือแมเกิดผลก็ไม
สมบูรณ เพราะฉะน้ันบรรดากิจการท้ังปวง ตองอาศัยการสําเหนียกศึกษาใหเรียบรอยมา
กอน การศึกษาจึงเปนของจําเปน จะเปนเข็มทิศช้ีแนวทางการดําเนินเพ่ือสําเร็จเปนผลข้ึน
มาดวยด ี ไมวากิจการงานใด ๆ ทั้งนั้น ถาปราศจากการศึกษาเพ่ือความเขาอกเขาใจแลว 
การงานที่จะพึงกระทํานั้น ๆ ยอมไมสมบูรณ 

เฉพาะอยางยิ่งในทางพระพุทธศาสนา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสน
พระทัยอยางยิ่ง และปรากฏวาไดทรงศึกษาเพ่ือสรางพระบารมีมาเปนเวลานาน และใชอบ
รมบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย ใหรูหนทางดีและช่ัวเพ่ือดําเนินตนใหถูกทาง แมพระองค
เองปรากฏวาเปนสยัมภูรูเองเห็นเองก็ตาม ก็ตองใหเสด็จออกทรงผนวชและทรงศึกษาใน
หลักธรรมชาติกระตุนเตือนพระทัยอยูรอบดาน ถึงกับทรงสลดสังเวชและทรงทนตอเหตุ
การณเชนนั้นไมได 



 

แวนดวงใจ ๑๓๘ 

๑๓๘ 

ดังนั้น การสําเหนียกศึกษาหรือการสนใจในตัวเหตุผล จึงเปนการศึกษาในตัวแลว 
ทานเสด็จทรงผนวชบวชอยางคนขอทาน ทรงบําเพ็ญความพากเพียร เจริญภาวนา สละทิฐิ
มานะจากความเปนกษัตริยทําพระองคเปนขอทาน บําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาในเขาซ่ึง
ใคร ๆ เห็นก็จําไมไดวาน่ีคือใคร เพราะเห็นเปนสมณะ เพียงศีรษะโลน ๆ เทาน้ัน คลาย
กับวาไมไดทรงสําเหนียกศึกษาจากใคร แตแทจริงครูสอนของพระองคมีอยูทั่ว ๆ ไป และ
ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน พระองคทรงทอดพระเนตรใบไมรวงหลนลงมาจากตน ก็
ทรงพิจารณาวาใบไมเมื่อผลิออกทีแรกก็เปนใบออน แลวก็แปรรูปเปนใบแกหลนรวงตกลง
มา ชีวิตสังขารของเราก็เชนเดียวกับใบไม ส่ิงตาง ๆ ซึ่งนอกจากนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับ
ใบไมที่หลนรวงตกลงมาจากขั้วของเขา 

พระองคก็ทรงพิจารณาเทียบเหตุผลขางนอกขางใน ใหรูชัดตามเร่ืองความเปนจริง
ดวยพระปญญา เพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเชนเดียวกัน คือมีความตั้ง
ขึ้น มีความแปรไป และมีความแตกดับในที่สุด เมื่อพิจารณาถึงพระองคเองก็มีลักษณะเชน
น้ัน นี่เรียกวาพระองคทรงสดับธรรมทั้งหลายซึ่งเปนหลักธรรมชาต ิ อยูในปาเฉพาะพระ
องคเดียว กอนจะเสด็จออกทรงผนวชก็ปรากฏวาทรงไดรับการศึกษาในหลักธรรมชาติ
อยางสุดพระทัย ในคืนวันพระองคเสด็จออกทรงผนวช ปรากฏวาไดทรงเห็นบรรดานาง
สนมผูขับกลอมบํารุงบําเรอในหอปราสาท คลายกับคนตายและเปนปาชาผีดิบไปเสียหมด 
แมพระองคเองก็ปรากฏวาเปนเชนนั้นเหมือนกัน จึงเปนเหตุใหทรงมีความรุมรอนในพระ
ทัยวาเราจะหาท่ีไหนเปนท่ีพ่ึง 

แมบริษัทบริวารและหอปราสาทราชมนเทียร ที่เราอาศัยอยูตั้งแตวันเกิดจนถึงวันนี ้
แตกอนปรากฏเปนความรมเย็นเปนท่ีร่ืนเริงบันเทิงในใจ มาในวันนี้มองไปทิศใดปรากฏ
เปนเชนเดียวกับปาชาผีดิบไปเสียท้ังส้ิน แมหอปราสาทท่ีเราอยู ณ บัดน้ี ก็ไมทราบจะลม
จมทลายลงเมื่อไร พิจารณายอนเขาไปถึงพระองคเอง สภาพคือสังขารรางกายของเราท่ี
ประชุมขึ้นมาจากดิน นํ้า ลม ไฟ กลายเปนสัตว เปนคน เปนหญิง เปนชายขึ้นมา นี้ก็ตองมี
ลักษณะเชนเดียวกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยูบัดนี ้ ส่ิงท้ังหลายท่ีจะเปนไปดวยความ
เท่ียงแทถาวรไมปรากฏวามีในท่ีไหน ๆ ซึ่งพอจะเขาพึ่งพิงอิงอาศัยใหเปนที่รมเย็นพระทัย 
มองเห็นอยูทางเดียวคือการเสด็จออกผนวช เพื่อหาที่วิเวกสงัดประกอบความพากเพียร 
พิจารณาตนเหตุ คือปาชาผีดิบที่พระองคไดทรงปรากฏในคืนวันนั้นใหชัดเจนลงไป 

ทรงเทียบพระองคกับบรรดาบริษัทบริวารท้ังหลายเหลาน้ันวา เสมอกัน ในเร่ือง
ความเกิดเขากับเราก็มีลักษณะเดียวกัน ในเรื่องความแกเขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกัน 
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ในเร่ืองความทุกขความลําบากในสกลกาย เขากับเราก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  พิจารณา
ออกไปนอกพระราชวังทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้ มีสภาพเชนเดียวกันน้ี ไมมีเกาะใด
ดอนใดที่จะเปนเกาะเปนดอนเพื่อความรมเย็น เพ่ือความแนนหนาม่ันคง เพ่ือความไววาง
ใจได จะเปนไปเพ่ือความแตกความสลายเชนเดียวกับเราน้ีท้ังน้ัน พระทัยทรงหนักในทาง
ทรงผนวชเพื่อจะไดพินิจพิจารณาเรื่องความเกิด แก เจ็บ ตาย ใหชัดเจนในพระทัยยิ่งขึ้น 
จนไดเสด็จออกไปจริง ๆ  

นี่ก็แสดงวาพระองคไดทรงศึกษาในหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปใหเกิดผล
ประโยชน ใหเกิดความสลดสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนของมีอยูทั่วทั้งโลก
สงสาร ไมวาเขา ไมวาเรา ไมวาคนหรือสัตวช้ันไหน ๆ เมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแลว ความ
แปรสภาพจะตองเปนเงาตามตัวอยางนี้ นี่เปนการศึกษาที่พระองคทรงคนพบในเบื้องตน 
มีหลักเหตุผลเปนเคร่ืองเทียบเคียงในคนอ่ืนกับพระองควา มีลักษณะเเปนแบบพิมพอัน
เดียวกัน คือ อนิจฺจํ ความแปรสภาพมีเต็มตัวเชนเดียวกัน ความทุกขความทรมานในโลกน้ี 
ไมใชโลกที่เปนสุขลวน ๆ 

โลกท่ีเปนอยูดวยความหมุนตัวเปนเกลียว ใครจะอยูเฉย ๆ ไมไดเมื่อมีสภาพราง
กายข้ึนมาแลว แสดงวาสภาพนั้นจะตองเปนสภาพที่กอกังวลใหทนไมได อยูเฉยก็ไมได ไม
ไดหลับ ไมไดนอน ไมไดรับประทาน ไมไดเดินไปมา เปลี่ยนอิริยาบถก็ไมได ถามิฉะนั้น
แลวเราอยูกับโลกไมได คือเมื่อไมทําไมได จึงเรียกวาโลกน้ีวา โลกไมได จะอยูใหสบายมัน
อยูไมได นั่งใหสบายก็ไมได นอนใหสบายก็ไมได จะไมตองอยูตองกินตองหลับตองนอน 
ทําตามสะดวกกายสบายใจมันไมได โลกอันนี้กลายเปนโลกไมไดเสียทั้งนั้นในพระทัยของ
พระองค โลกไหนจะเปนโลกไดเลา 

จึงทรงสืบสวนพิจารณาทวนหาเหตุผล ก็มีโลกุตรธรรมเทาน้ัน คือธรรมที่บุคคล
ประพฤติแลวพนไปเสียจากโลกไมได ถึงซึ่งโลกไดโลกถึง โลกแนนอนไดแกโลกุตรธรรม
อันเปนธรรมที่สูงสุด แลวทรงปลงพระทัยเสด็จออกในคืนนั้น ทั้งที่ทรงทราบวาพระองค
เปนกษัตริย และทรงมีบริษัทบริวารท่ัวท้ังแผนดินท่ีอยูในแวนแควนและในรมพระบารมี
ของพระองค แตก็เสด็จออกไปพระองคเดียว มีนายฉันนะตามเสด็จเพื่อจะนํามากัณฐกะ
กลับคืนเทาน้ัน เม่ือพิจารณาตนเหตุท่ีทรงปรากฏในคืนวันน้ัน จนเห็นแจมแจงชัดเจนข้ึน 
ยนในความท่ีพระองคทรงบําเพ็ญมาเปนเวลา ๖ ป ถาพูดตามภาษาของเรา เรียกวาเกือบ
เปนเกือบตาย เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชดวยการเสี่ยงภัยตอชีวิต เพราะไมเคยไดรับ
ความลําบาก 



 

แวนดวงใจ ๑๔๐ 

๑๔๐ 

คําท่ีวาเปนกษัตริย อะไรเปนกษัตริยทั้งนั้น เครื่องทรงทุก ๆ ชิ้นเปนของกษัตริย 
อาหารการบริโภคเปนเคร่ืองกษัตริย ที่อยูอาศัยปจจัยทุก ๆ อยางเปนของกษัตริยทั้งนั้น 
เมื่อไดเสด็จออกทรงผนวชเปนคนขอทานแลว ความเปนกษัตริยก็สูญหายไป ยังเหลือแต
ความเปนคนอนาถาหรือคนขอทาน ไมมีคุณคาราคาแมแตนอยในพระองค บริขารเคร่ือง
อาศัยทุกชิ้นก็กลายเปนบริขารของคนขอทานไปหมด ไมมีชิ้นใดจะเปนเครื่องของกษัตริย
เหมือนแตกอน แลวทรงพยายามสละทิฐิมานะจากความเปนกษัตริยใหหมดโดยส้ินเชิง ยัง
เหลือแตคนขอทานเทาน้ัน ซ่ึงเปนคนเชนเดียวกับคนขอทานธรรมดาท่ัวไป ซ่ึงเราเห็นอยู
ดวยตา แตกลับเปนเพศท่ีอยูสบายสําหรับพระองค และเปนฐานะท่ีควรแกความเปน
ศาสดาของโลกไดดวย 

แลวก็ทรงพินิจพิจารณาหลักความเกิด แก เจ็บ ตาย อันเปนโลกไมไดแลว โลกทน
อยูไมได โลกหมุนเวียนเปล่ียนกันไปเปล่ียนกันมา ตื่นของเกา ตื่นของใหม เขาใจวาเปน
ของใหมอยูเรื่อย ๆ อยางน้ีท่ีเรียกวาโลกวัฏจักร เมื่อพระพุทธเจาไดทรงพิจารณาโลกนี้ให
ชัดเจนแลว ในพระทัยก็ทราบวาเต็มไปดวยโลกอันนี้เหมือนกัน คือในเจตสิกธรรมก็แสดง
ความแปรปรวนหมุนเวียนเปล่ียนแปลงไปดี ไปชั่ว ไปอดีต อนาคต ปรุงกลับไปกลับมาอยู
เชนน้ี ใหเห็นชัดดวยพระปญญาเรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท 

กําหนดพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเรา ตลอดทั้ง
โลกธาตุเห็นเปนสภาพไตรลักษณเทาน้ัน คือ อนิจฺจํ ทั่วทั้งโลกธาต ุนับตั้งแตตัวของเราไป 
ทุกฺขํ เปนความทุกขเชนเดียวกัน อนตฺตา ตายแลวใครจะถือเอาส่ิงใด ๆ จากโลกน้ีไปสูโลก
หนาไมได ท่ีสุดแมแตผมเสนเดียวซ่ึงเบาท่ีสุด ที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได 
แตเมื่อจากโลกนี้ไปแลว ตองมอบคืนเปนสมบัติเดิม คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ สิ่งที่เหลือไปก็คือ
ดวงใจ และสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคือ ความดีและความช่ัว ซึ่งตนไดสั่งสมไวในคราวมี
ชีวิต ธรรมชาติทั้งสองนี้เปนเงาตามตัว 

เม่ือทรงทราบเชนน้ีแลวก็ทรงยํ้าเขาไปอีกวา บาปเปนความช่ัวเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัด 
แตบุญที่เปนความดีนี้จะตามเราไปถึงไหน ก็ทรงพิจารณาบุญและบาปอีกใหเห็นชัดโดย
ทางปจจยาการ เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท คนเขาไปถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน 
เร่ืองความเกิด ตั้งกําเนิดมาแตอวิชชา ติดตอแตกแขนงเปนลําดับ ๆ คือเปนกิ่ง เปนกาน 
เปนใบ เปนดอก เปนผล ตอตนตอลําไป จนกระทั่งถึง สมุทโย โหต ิ ท่ีทานเรียกวา ราก
เหงาของอวิชชา เปนเครื่องติดตอแขนงไปอยางนี้ 
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เมื่อพระองคทรงพิจารณายอนกลับไปกลับมา จนทรงเห็นชัดตามเปนจริงในอวิชชา 
วาเกิดขึ้นจากธรรมชาต ิ คือดวงใจนี้แลว จึงทรงกําหนดพินิจพิจารณาเรื่องใจดวงที่เปน
อวิชชานั้นดวยพระปญญา ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ก็ทรงเห็นแจมแจงชัดเจน อวิชชาไดแตก
กระเด็นไปจากพระทัยของพระองคในคืนวันนั้น จึงปรากฏวาพระพุทธเจาของเราไดตรัสรู
ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ เปนอันวาพระองคไดทรงขบคิดปญหาตั้งแตคืนวันเสด็จออกผนวช
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๖ รวมเปนเวลา ๖ ป ปญหาทั้งหมดในเรื่อง เกิด แก เจ็บ ตาย ในเร่ือง
ความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงแหงจิตใจและธาตุขันธท้ังหลายไดจบส้ินลงในวันน้ัน แลวได
ทรงทราบชัดวา พุทโธคือความบริสุทธิ์ไดผุดขึ้นแลวในพระทัยของพระองค เปนพุทโธที่
พนจากกิเลสตัณหาอาสวะ เปนพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่ เปนพุทโธที่หมดความกังวล เรียกวา
ผานพนโลกไมไดนี้ไปเสีย กลายเปนโลกท่ีใหนามวา โลกุตรธรรม คือธรรมที่สูงกวาแดน
แหงสมมุต ิคือพนจากแดนแหงความเกิด แก เจ็บ ตายนี้ไปไดเปนองคแรก 

เมื่อพระองคไดทรงตรัสรูในคืนนั้นแลว ทรงมีพระทัยจะส่ังสอนบรรดาสัตว คร้ัง
แรกของพระองคมีความทอพระทัยในการจะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว ดวยเห็นวาพระธรรม
ที่ทรงไดรูไดเห็นนี้ เปนธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษยผูมีกิเลสอยางพวกเราทั้งหลายจะ
สามารถรูได แตเม่ือพิจารณาพระองคเทียบกับบรรดามนุษยท้ังหลายแลว เห็นวาพระองคก็
เปนมนุษยเชนเดียวกับมนุษยท่ัวไปในโลก เหตุใดจึงทรงรูไดเห็นไดเลา ก็ยอนเขาถึง
ปฏิปทาขอดําเนิน เมื่อมีปฏิปทาเครื่องดําเนินใหถูกทางแลว ตองเปนเหตุใหถึงจุดหมายได
โดยดี จึงทรงมีพระทัยที่จะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว โดยเห็นวาบรรดาสัตวท้ังหลาย ถาไดรับ
การอบรมสั่งสอนตามแนวทางที่ถูกตองแลว ก็จะสามารถรูไดเห็นไดเชนเดียวกับพระองค 
จึงทรงปลงพระทัยแนะนําส่ังสอนบรรดาสัตวท้ังหลายเปนลําดับมา ปรากฏวาพระองคเปน
ศาสดาสอนพระองคอยางสมบูรณแลว จึงทรงเปนศาสดาสอนโลกไดอยางสมบูรณเปน
ลําดับมาตลอดทุกวันนี ้ 

เพราะฉะน้ัน วันน้ีบรรดาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ไดอุตสาหพยายามมา
บําเพ็ญกุศลในสถานท่ีน้ี อันเก่ียวกับเจาพระคุณธรรมเจดีย ซ่ึงทานถึงมรณภาพบรรจุศพ
ของทานไวในโกศ ไดมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาและไดปลงธรรมสังเวชวา ทานเจา
คุณพระธรรมเจดียกับเราน้ีเปนธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ อันเดียวกัน ตามบาลีท่ีกลาวไวใน
เบ้ืองตนน้ันวา อจิรํ วต ยํ กาโย กายเปนของไมตั้งอยูมั่นคงถาวรเชนเดียวกับพระคุณทาน 
ปฐว ึ อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ อยางไรก็ตองนอนทับแผนดิน เมื่อวิญญาณได
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ปราศจากแลว นี่แสดงใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณาองคของทานที่มรณภาพไปแลว กับ
เราที่ยังมีชีวิตอยู มีความแตกตางกันตรงไหนบาง 

ตางกันตรงที่ผูมีวิญญาณยังครองอัตภาพอยู กับทานท่ีมีวิญญาณปราศจากไปแลว 
เขาใหช่ือวาตายแลวเทาน้ัน เม่ือวิญญาณไดปราศจากตัวของเราแลว เขาจะเรียกเราวาอยาง
ไรอีก ก็ตองย้ํารอยกันลงไป เชนเดียวกับพระคุณทานท่ีปรากฏเปนสักขีพยานของเราท้ัง
หลาย ณ บัดน้ี เพราะเหตุน้ันเราท้ังหลายท่ีมาน้ี จึงมาปลงธรรมสังเวชอันเปนเหตุใหระลึก
ถึงตัวของเรา จะไดไมประมาทนอนใจ บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเปนเครื่องพยุงจูงใจให
ไปเกิดในสถานที่ด ี แมจะไดมาเกิดเปนมนุษยก็จะเปนมนุษยที่ด ี มีความเฉลียวฉลาดดวย
อํานาจวาสนา ความรูวิชา ตลอดถึงโภคสมบัติศฤงคารบริวารจะเปนมาดวยอํานาจแหง
ความดีของเรา เมื่อตายแลวหมดการกระทําดีกระทําชั่ว ยอมเสวยผลกรรมที่ตนไดทําไว
แลว 

บัดน้ีขณะน้ีเราท้ังหลายทุก ๆ ทานยังไมสายเกินไป เปนผูพอเหมาะกับกาลเวลา
เรียกวา มัชฌิมา ในการทําคุณงามความดี สามารถจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพ่ือความเจริญ
ทั้งทางโลกทางธรรมได ดวยการกระทําของเรา เมื่อตายแลวก็หมดวิสัยจะทําดีทําชั่วตอไป
ไดแลว ทานเปรียบดวยทอนไมทอนฟน ไมเปนประโยชนอันใด แตทอนไมทอนฟนนั้นยัง
เอามาทําเปนฟนหุงตมได หรือจะมาทําประโยชนอยางอื่นก็ยังได สวนเราท่ีตายไปแลวจะ
ทําอยางนั้นไมได แมจะทําเปนฟนเปนถานก็ไมได จะทําปลาราน้ําปลาก็ไมไดอีกเหมือนกัน 
เรียกวาหมดราคาในคนตาย จะบําเพ็ญคุณงามความดีตอไปอีกไมไดแลว 

พระองคตรัสไววา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ พระนิพพานเปนธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข 
จากภัย จากความเสนียดจัญไรทุก ๆ อยาง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ในขณะเดียวกัน เมื่อสูญสิ้น
จากส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันแลว ยังกลายเปนธรรมบรมสุขย่ิงกวาความสุขใด ๆ ในโลกนี้อีก 
โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ เพราะเหตุน้ัน บรรดาทานท้ังหลายจงรีบมา
ตามเราตถาคตในเด๋ียวน้ี อยาพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตน ซึ่งปรากฏ
อยูกับดวยลมหายใจเทาน้ัน เมื่อลมหายใจดับลงไปแลว จะเปนคนหนุม คนแก คนขนาด
ไหนก็ตาม เขาเรียกวาคนตายท้ังน้ัน ฉะนั้น อยาไดพากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเทานี้ 
ไฟกิเลสตัณหากําลังลุกลามไหมหัวใจสัตวผูประมาท ใครฉลาดจะพนไปกับเราตถาคต 
หมดอํานาจของกิเลสจะตามทัน จงใหรีบตามเราตถาคตไปดวยขอปฏิบัติ ดวยทาน ดวยศีล 
ดวยภาวนา 
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จงมองดูตัวของเราใหชัด มองดูหนัง ดูเน้ือ ดูตัวของเราใหชัดดวยปญญา หนังภาย
นอกท่ีเราไปดูในโรงหนัง โรงลิเกโรงละครน้ัน เปนหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยาน ความ
ฟุงเฟอเหอเหิม เปนเหตุใหเสียนิสัยตั้งแตเด็กจนกระทั่งถึงเปนผูใหญ เสียเงินเสียทองไป
เพราะส่ิงเหลาน้ันก็มากมาย โดยไมคอยจะไดคติในทางที่ดี นอกจากจะเปนไปในทางเพลิน
เสียโดยมาก การดูหนัง เน้ือ เอ็น กระดูก และทุกสวนในรางกายของเราซ่ึงเปนภาพยนตรท่ี
มีอยูกับตัวนี ้จะไมตองเสียอัฐเสียสตางค ย่ิงจะใหเกิดธรรมสังเวช เปนเหตุใหเดินตามรอย
ของพระพุทธองค ดวยความเห็นโทษในกองทุกขที่ตรัสไววา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ 
ปชฺชลิเต สติ 

อยาพากันร่ืนเริงบันเทิงจนเกินไป ใหมองดูสกลกาย ความแก ความเฒา ความชรา 
ความจะแตก ความจะทําลายน้ันจะไมทําลายท่ีไหน นอกจากจะแตกทําลายในตัวของเรา 
จะตายในตัวของเรา รีบเรงหาคุณงามความดี เวลานี้ตะวันยังไมอัสดง คือตัวของเรายังไม
ตาย ใหรีบเดินตามพระตถาคตเจาไปเด๋ียวน้ี พวกทานทั้งหลายจะปลอดภัย ไฟราคะ ไฟ
โทสะ ไฟโมหะ จะไมกลุมรุมเผาลนทานทั้งหลายอีกตอไป เชนอยางเราตถาคตน้ี เรา
ตถาคตน้ีเกิดสุดทายในคร้ังเดียวเทาน้ัน เราไดตัดขาดจากมิตรจากสหาย คือความเกิด 
ความแก ความตาย ความกังวลท้ังหลายแลว จะไมตองมาสูโลกซึ่งเปนโลกหมุนตัวเปน
เกลียวอีกตอไป น้ีเปนธรรมท่ีประกาศใหเราพุทธศาสนิกชนท้ังหลายไดทราบและต่ืนตัวไม
ใหมัวเมาประมาท 

ธรรมคําสั่งสอนที่พระองคตรัสไวแลวนั้นเปนมัชฌิมา มีความเปนกลางอยูเสมอ 
ใครทําดีวันใด ใหทานวันใด เจริญภาวนาหรือรักษาศีลเม่ือใด เปนคุณงามความด ี จะ
ปรากฏผลตลอดเวลา ใหเดินตามตถาคตเจาไปอยางนี ้ นี้เปนพระโอวาทของพระองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา น่ีแสดงเร่ืองธรรมชาติท่ีประเสริฐเลิศกวาส่ิงใด ๆ ในโลก คือ  
นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ ไดแกนิพพาน เปนธรรมท่ีสูญส้ินจากส่ิงท้ังหลาย ชื่อวากองทุกขแม
แตนอยจะไมมีในพระนิพพานนั้น ๑ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ไมมีความสุขอันใดท่ีเราท้ังหลาย
ไดผานมาในโลกน้ีจะเปนเหมือนความสุขในพระนิพพานน้ัน ๑ อเปตวิฺญาโณ นิรตฺถํว 
กลิงฺครํ ทานทั้งหลายอยาเพลิดเพลินรื่นเริงกับทอนไมทอนฟนอันจะแตกจะดับ และลม
หายใจฟอด ๆ อยางนี้จนเกิดไปเลย จงตามเราตถาคตไปดวยขอวัตรดวยขอปฏิบัติ ดวย
ทาน ดวยศีล ดวยภาวนา อยาเปนผูนอนใจ ประมาทในชีวิตสังขารของตน 

เขาตายกันอยูทั่วทั้งแผนดิน ซ่ึงเปนครูสอนเราแลว ทําไมจึงพากันประมาทเลา 
แสดงเหมือนกับวาตะโกนเรียกเราใหรีบบําเพ็ญตน เพื่อตามเสด็จพระองคไปใหพนภัยคือ 
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กองทุกข ซึ่งมีอยูในรางกายและจิตใจ และเผารุมเราอยูตลอดเวลาไมมีเวนระยะแมแตขณะ
เดียว สังขารรางกายของเราเขาแสดงการทาทายเราอยูเสมอวา สภาพอันน้ีเปนสภาพท่ีวาจะ
แตกแน ๆ ถาพูดตามภาษาของเราก็เหมือนวา กองทุกขเต็มตัวทานรูหรือยัง แสดงความ
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา ถาไมไดกินอยูหลับนอนเปนประจํา เขาตองแตกสลายโดย
ถายเดียว เพราะขันธนี้เปนสิ่งที่อยูเฉย ๆ ไมได ตองพยายามพะเนาพะนอ อุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลรักษา อิริยาบถทั้ง ๔ เปนเรื่องจะตองทําเพื่อกายของเราทั้งนั้น 

แตการแสดงธรรมทั้งหมดนี ้ บรรดาทานผูฟงจะนําไปประพฤติปฏิบัติใหไดผล
ประโยชนแกตนมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถ ขึ้นอยูกับกําลังสติปญญา 
หรือความคิดของตนเอง เปนไปไดตามกําลังศรัทธาความสามารถ ยอมไมเสียประโยชน 

วันนี้ไดแสดงถึงเรื่อง อจิรํ วต ยํ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ ไมวากายของใคร ๆ ทั้งนั้น 
ไมจีรังถาวร เปนเร่ืองเกิด ๆ ตาย ๆ ถึงเราจะวาเรามีอายุยืนอยูต้ัง ๖๐ ป ๗๐ ปก็ตาม จาก
น้ันมาถึงวันตาย มันคลาย ๆ กับวาเพียงช่ัวโมงเดียวเทาน้ัน การรํ่าร้ีรํ่าไร การซํ้า ๆ ซาก ๆ 
แหงความเกิด ความตาย ความทุกข จึงเปนของท่ีนารําคาญสําหรับนักปราชญ คือพระพุทธ
เจา แมเราจะไมสามารถทําไดอยางพระองคทานก็ตาม แตก็ควรจะนําแบบของทานไปพินิจ
พิจารณา แลวอุตสาหประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค จะเปนไปเพ่ือความเจริญรุง
เรืองท้ังในชาติน้ีและชาติหนา ไมเสียเวลาเปลาท่ีไดในความเปนมนุษยซ่ึงเปนชาติท่ีสูงสุด
กวาบรรดาสัตว ที่เขาไมมีโอกาสเหมือนอยางเรา ครองสมบัติแหงความเปนมนุษยอยู ณ 
บัดน้ี 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ที่ได
อุตสาหมาดวยความเต็มอกเต็มใจ ใหมีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับ
ประทานวิสัชนามาในธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เห็นวาสมควรแก
เวลา ขอยุติลงดวยเวลาเพียงเทาน้ี เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้

www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ 
ยึดหลักมัชฌิมาไวใหดี 

 
ทุกทานที่มาจากสถานที่ตาง ๆ มุงหนาเพื่อศึกษาและปฏิบัติ เจตนาท่ีเคยต้ังไว

อยางไร โปรดคํานึงเสมอ เพราะเจตนาเปนหลักสําคัญ และเปนเคร่ืองเตือนใจไมใหเขว
ไปจากหลักของการดําเนิน อัตสมบัติเปนสิ่งสําคัญมากกวาสิ่งอื่นใด ฉะนั้น อิริยาบถทั้งสี่ 
คือ ยืน เดิน น่ัง นอน พึงสํานึกถึงเรื่องของตัวเสมอ เรื่องทั้งหมดทั้งภายนอกและภายใน 
จงถือเปนเรื่องของตัวจะวินิจฉัยใหทราบเหตุดีเหตุชั่ว แลวปลอยวางไวตามควร การ
ปฏิบัติไมไดผลเทาที่ควร โดยมากเนื่องจากการลืมตัวและลืมเรื่องของตัวซึ่งควรจะปฏิบัติ
ตอกัน เฉพาะอยางยิ่งคือ การปรับปรุงจิตใจใหมีความม่ันคงตอหลักธรรม และรูวิธีรักษา
ไวไมใหสิ่งที่ชั่วเขามาแทรกซึมได น้ันแล เปนทางปฏิบัติชอบของพระผูมีเพศสังวร และ
พากเพียรในทางที่ชอบ 

โลกที่มีความเจริญรุงเรืองทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ เน่ืองจากการปรับปรุงจิตให
มีหลักฐานมั่นคงตอตนเองและหนาที่การงาน ไมปลอยใจใหรวนเรไปตามอารมณเคร่ือง
ผลักดันไปทางหายนะ หรือเปนส่ือแหงความหายนะ จึงสามารถสรางตนและโลกใหเปน
ปกแผนแนนหนาได คนมีหลักใจชื่อวามีหลักทรัพยเปนเครื่องประดับตน ทําผูน้ันใหงาม
และมีสงาราศีในสังคมและที่ทั่วไปไมมีวันจืดจาง ไมมีเครื่องประดับใดจะสามารถทําคน
ใหงามตลอดวัย เหมือนผูนําธรรมมาเปนเคร่ืองประดับกาย วาจา ใจของตน เพราะ
เครื่องประดับอื่นยอมเปนไปไดตามวัย จากน้ันก็รวงโรยไปเพราะขาดความนิยม ไม
เหมือนธรรมซึ่งเปนความงามอยูตามหลักธรรมชาต ิ

ฉะนั้น การอบรมใจใหมีรากฐานม่ันคงดวยธรรมและความรูวิชาเคร่ืองรักษาตน
แตตนมือ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในคนทุกชั้น ทุกวัย เชน พอแมอบรมเด็กตาม
โอกาสอันควร และสงเด็กเขาโรงเรียนเสียต้ังแตเม่ือยังเด็ก ๆ เพื่อใหเด็กมีความรูวิชา
และมีเหตุผลในส่ิงตาง ๆ ไปในระยะนั้น จะไดไมเปนคนงมงาย ทั้งเปนการฝกหัดเด็กให
รูการงานในหนาท่ีของตัว จนกลายเปนคนเคยชินตอหนาท่ีท่ีตนจะควรทํา ไมเปนเด็ก
เกียจครานและเกเร เพราะหนาที่ของพอแมจะสามารถใหการอบรมดูแลเด็ก ในดานการ
งานแขนงตาง ๆ ตลอดวิชาความรูอยางเต็มที่ได ก็ในระยะที่เด็กกําลังหัวออนและอยูใน
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ความปกครองของตนเทานั้น จากน้ันจะหาโอกาสใหความรูแกเด็กไดยาก แมเขาจะ
ประพฤติตัวเปนคนเสีย คนเกเรไปมากนอยเทาไร พอแมยอมหาทางดัดแปลงแกไขได
ยาก 

อนึ่งเด็กประเภทเกเรและโงเขลา พอแมจะเลี้ยงดูใหมีวันเติบโตไมไดเลยตลอด
กาล แมเขาจะมีครอบครัว หรือโยกยายไปอยูที่ไหนแลว ก็จําตองมารบกวนออนวอนและ
ถากเนื้อเถือหนัง กัดแทะกระดูกพอแมอยูทํานองนั้น ไมมีวันที่พอแมจะอยูสบายใจได
เลย การเลี้ยงดูเด็กโง เด็กเก เด็กเกียจคราน รูสึกเปนเคราะหกรรมของพอแมอยางหนัก 
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกเสียอีก ดังนั้นการตะเกียกตะกายอบรมสงสอน และหาอุบายใหเด็กมี
ความรูความฉลาดในวิชาและหนาท่ีการงาน จึงเปนภาระอันหนักยิ่งของพอแมแตละ
ครอบครัว 

การสงเด็กเขาโรงเรียน  และจางครูมาสอนวิชาพิเศษใหในเวลาเด็กวาง   ตลอด
การอบรมส่ังสอนใหรูจักกิจบานงานสังคมและว่ิงเตนหางานใหเด็กทํา ทั้งนี้ก็เพื่อจะฉุด
ลากเด็กขึ้นจากหลมลึก ซ่ึงเปนเหมือนเหวขวางหนาเด็กอยู ไดแกความขัดสนจนทรัพย
อับปญญา ซ่ึงจะเปนเคราะหกรรมอันรายแกเด็กในอนาคต ท่ีพอแมผูคอยรับบาปกรรม
ดวยจะนิ่งนอนใจอยูไมได ตองรีบหาหนทางหลีกเล่ียงใหเด็กเสียแตตนมือ จนกวาเด็กจะ
มีความรูความฉลาด ท้ังดานความรูวิชาและดานหนาท่ีการงาน แตการเล้ียงดูคนฉลาด
และเชื่อฟง ทั้งมีความขยันหมั่นเพียร ยอมมีวันเติบโตและเบาใจแกผูรับเล้ียง นอกจาก
นั้นเขายังมองเห็นบุญคุณพอแม และทานผูเคยมีบุญคุณแกเขา แลวพยายามหาโอกาส
ตอบแทนบุญคุณจนได ไมเปนทํานองวา กูยืมไปแลวไมกลับมาแทน หรือรับประทาน
แลวตองรับประทานยาถาย ไมเชนนั้นเขาแลวไมยอมออก 

ยอนกลับมาหาผูเปนลูกพระตถาคต ท่ีปรากฏวาเปนผูกินอยูหลับนอนใตรมเงา
แหงพระเมตตาของทาน จะควรทําความรูสึกและปฏิบัติตนอยางไรบาง ตอพระโอวาทที่
ทรงสั่งสอนไวทุกแงทุกมุม และเปนพระโอวาทที่ออกจากพระทัยที่ฉลาดและบริสุทธิ์ของ
พระองค ทําอยางไรจึงจะเปนผูฉลาด และเล้ียงตัวดวยอามิสและธรรมโดยความเย็นกาย
เย็นใจ และเปนการประดับเกียรติทาน ไมเปนการบอบชํ้าแกพระโอวาทท่ีประทานไว 
หากจะทําตัวแบบลูกคนโง คนเก และเกียจครานของพอแมแลว ก็จะเปนทํานองวาเล้ียง
ไมมีวันเติบโตสักท ี กัดแทะพระพุทธศาสนาอยูเรื่อยไป พระพุทธเจาและพระศาสนาก็
พลอยไดรับความชอกช้ําไปดวย ผูมีความรูและปฏิบัติเปนลุม ๆ ดอน ๆ ไมเปนไปตาม



 

แวนดวงใจ ๑๔๗ 

๑๔๗ 

ทางพระโอวาทของทาน เพราะพระพุทธเจาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทดวยธรรม ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ เชนเดียวกับบิดามารดาสั่งสอนบุตรธิดาที่รักยิ่งของตน 

พระสาวกทาน ถาเปนลูกก็เปนลูกประเภทท่ีเล้ียงงายและโตเร็ว รูบุญคุณและ
เสริมเกียรติวงศสกุลใหมีสงาราศี ถาเปนพระก็เปนพระประเภทที่ไววางพระทัยของพระ
พุทธเจา ทั้งยังทรงพระชนมอยูและนิพพานไปแลว เปนผูสามารถนํามรดก คือศาสน
ธรรมใหเลื่องลือแกโลกแทนพระองคทานได ไมเขาในลักษณะลูกเก และทําลายวงศสกุล
คือที่เกิดที่อยูอาศัย นําไฟมาเผาบานเผาเรือน พอแมญาติวงศใหฉิบหายเดือดรอน โปรด
คํานึงถึงเรื่องที่กลาวมาและคํานึงตัวเสมอ วาเราเปนลูกพระตถาคต ปรากฏตัวในวงศ
พระศาสนาผูหน่ึง เปนผูมีสิทธิและหนาท่ีจะนําบําเพ็ญตัว ใหเปนลูกที่ดีและดียิ่งของพระ
ตถาคต ดวยขอปฏิบัติท่ีประทานไวแลวอยางสมบูรณ 

ศีลทานปฏิบัติรักษาอยางไร สมาธิทานบําเพ็ญอยางไร ปญญาทานเจริญอยางไร 
จึงเปนไปเพ่ือความประเสริฐ และประดับองคพระพุทธเจาและสาวกทาน จนกลายเปนผู
ประเสริฐเลิศโลกข้ึนมา ธรรมทั้งนี้เวลานี้ซอนองคอยูที่ไหน ช่ือของพระธรรมเหลาน้ีเรา
เคยอานกันจนติดปากชินใจ สวนองคของธรรมที่แทจริงนั้น อาจจะถูกนั่งทับนอนทับอยู
ดวยความเกียจครานออนแอไมสนใจ จึงไมคอยปรากฏองคขึ้นมา ถาปลอยใหความสน
ใจและความขยันหม่ันเพียรมีโอกาสคุยเข่ียขุดคนบาง ก็อาจจะถูกเปดเผยเปนศีล เปน
สมาธ ิ เปนปญญา เปนวิมุตติและเปนวิมุตติญาณทัสสนะขึ้นมาที่กาย วาจา ใจ ของผู
บําเพ็ญน้ันบาง 

เพราะท่ีเคยปรากฏแกพระพุทธเจาและสาวกทุก ๆ พระองค ก็ทราบวาปรากฏข้ึน
ที่นั่น ไมมีที่อื่นเปนที่ปรากฏเลย และปรากฏข้ึนทางความขยันหม่ันเพียรและสนใจ ไม
ปรากฏวามีทางอ่ืนเปนท่ีเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ันเลย แมคําวาธรรมเกียจคราน ธรรม
มักงาย ธรรมออนแอ ธรรมสะดวก ธรรมสบาย เพ่ือการปฏิบัติจะไมตองเสียเวลาและ
ลําบาก ก็ไมคอยปรากฏวามีไวตอนรับ ผูชอบความสะดวกสบายกอนปฏิบัติและขณะ
ปฏิบัต ิ ใหไดรับผลทันกับความตองการ นอกจากที่กลาวไววา ธรรมท้ังหลายเกิดแตเหตุ 
ถาเหตุดีผลก็ด ี เหตุชั่วผลก็ชั่ว เหตุสมบูรณผลก็สมบูรณท้ังฝายดีฝายช่ัว ผลคอยอํานวย
ตามเหตุเทาน้ัน 

แมองคของพระพุทธเจาเองขณะที่ทรงบําเพ็ญอยู ก็ปรากฏในพระประวัติตาม
ภาษาโลก ๆ เราวา รอดตาย จึงกลายเปนพระพุทธเจาองคทรงความบริสุทธิ์ขึ้นมาใหโลก
ไดกราบไหว ไมปรากฏวามีธรรมออนแอเปนตน มารอรับสนองพระองคใหไดรับความ



 

แวนดวงใจ ๑๔๘ 

๑๔๘ 

สะดวกสบายในการปฏิบัติ จนปรากฏเปนพระพุทธเจาข้ึนมาเลย หากจะมีอยูบางเพื่อบาง
รายวาสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว ก็ควรคํานึงถึงคําวาบางราย ซึ่ง
ควรจะรับธรรมบทน้ี สวนมากรายอาจจะเปนไดอยางนั้นก็ได หรืออาจจะยากและไมเปน
ไดอยางนั้นก็ได ถาเราเปนไดเร็วอยางน้ัน เราก็เปนคนหน่ึงของธรรมบทน้ัน แตจะเปน
รายไหนก็ตาม ข้ึนช่ือวาความขยันหม่ันเพียรเพ่ือความหลุดพนไปเสียไดในวันน้ี น้ีแลเปน
การดีย่ิงกวานอนใจเพ่ือวันหนาหรือชาติหนา ซ่ึงอาจจะทําใหผูบําเพ็ญเกิดความประมาท
นอนใจ หรือถอยความเพียรพยายามอันเปนเหตุใหเสียผลที่จะพึงไดรับไปเสียได 

ผูตองการพนทุกขไปตามพระพุทธเจาและพระสาวกทาน โปรดสําเหนียกขออรรถ
ขอธรรมดวยด ี ท้ังภาคปฏิบัติและวิธีดําเนิน อยาใหเคล่ือนคลาดจากหลักมัชฌิมาคือสาย
กลาง จะบรรลุถึงผลเปนที่พึงพอใจ ประเภทเดียวกันกับท่ีพระพุทธเจาบรรลุถึง โดยมิ
ตองวิตกเดือดรอนใจวาพระพุทธเจานิพพานแลว ขอแตยึดหลักมัชฌิมาไวใหดีอยาให
ปลีกแวะ ผลตองเปนเชนเดียวกันแนนอน เชนเดียวกับส่ิงของท่ีสําเร็จรูปมาจากโรงงาน
ตางประเทศหรือในประเทศ ท่ีสงเขาสูหางรานหรือทองตลาด แมจะถูกผลิตออกมาจาก
โรงงานของประเทศใดก็ตาม เมื่อสินคาไดถูกสงออกมาจากโรงงานนั้น ๆ แลว โรงงาน
น้ัน ๆ ยอมยังคงอยูตามปกต ิ มิไดถูกฉิบหายไปตามสินคาที่สงออกไป และยังสามารถ
ผลิตสินคาไดอีกมากมายตามเคย 

มัชฌิมาปฏิปทาน้ีเปรียบเหมือนโรงงานแหลงใหญในไตรภพ สามารถผลิตสาธุชน
ทุกช้ันใหมีความรูความฉลาดโดยลําดับ จนสามารถรูแจงแทงตลอด ซึ่งเครื่องปกปด
กําบังภายในใจ กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมาจากหลักมัชฌิมา อันเปนโรงงานดั้งเดิมของพระ
พุทธเจา เชนเดียวกับเขาขนสินคาออกจากโรงงานใหญสูทองตลาด ฉะนั้น คุณธรรมที่
เปรียบเสมือนสินคา ซึ่งผูบําเพ็ญจะพึงไดรับเปนเกียรติ ทั้งชาตินี้และชาติหนา ตลอดคุณ
ธรรมอันเปยมนั้น จะนับประมาณคุณคาราคาไมได 

เพราะไมเคยปรากฏมีรายใดสามารถนําเอาคุณธรรมท่ีตนและผูบําเพ็ญจนปรากฏ
ผลแลว ออกตีราคาคางวดของคุณธรรมขายตามตลาด วาผลของทานมีราคาเทาน้ัน ผล
ของศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ มีราคาเทาน้ัน ผลของสมาธ ิคือความเยือกเย็นใจมี
ราคาเทาน้ัน ผลของปญญาเครื่องรื้อถอนกิเลสมีราคาเทานั้น และผลของมรรคผล
นิพพานอันเปนธรรมเอก มีราคาเทาน้ัน พอท่ีจะเท่ียวกวานซ้ือคุณธรรมเหลาน้ันมาไว
ประดับตนและบานเรือน ไมตองยอมตัวเปนผูขัดสนจนใจในความสุขความเจริญ อันเปน



 

แวนดวงใจ ๑๔๙ 

๑๔๙ 

สิ่งที่สัตวปรารถนากันทั่วโลกอีกตอไป จะเปนผูนั่งนอนอยูเหนือกองสมบัติ คือคุณธรรม
เหลาน้ัน 

แตจนใจที่คุณธรรมทั้งนี้ไมมีซื้อขายตามทองตลาด ผูมีความขัดของและตองการ
เคร่ืองแกไขนานาประการ จึงไมมีทางแลกเปลี่ยนเพื่อผอนคลาย ผูมีความสุขหรือความ
ทุกขมากนอย จึงเปนภาระของตัวจะเสวยผลแตผูเดียว โดยจะหาผูชวยแบงหนักแบงเบา
ไปบางไมได ดังที่สัตวและมนุษยไดรับทุกขทรมาน ซ่ึงเปนท่ีนาสงสารเวทนา ก็หาทางแก
ไขและผอนคลายใหไมได จําตองปลอยใหผานไปโดยกรรมของสัตวเสียเอง แมที่สุดพอ
แมของเราไดรับความทุกขทรมาน ก็ยังไมสามารถชวยปลดเปลื้องออกใหทานได จําตอง
ปลอยใหเปนภาระกรรมของทานและของเราจะพึงเสวยตามวิบากที่เกิดขึ้นมากนอย ใน
สัตวและบุคคลเปนราย ๆ ไป 

ฉะนั้น ผูมุงความสุขความเจริญแกตนในปจจุบันและอนาคต จึงไมควรมองขาม
หลักของกรรมซึ่งมีอยูกับทุกคน ถากรรมและผลของกรรมไมมีอยูในมวลมนุษยและสัตว
แลว โลกก็ไมควรทํากรรมและไมควรไดเสวยผลของกรรม อันเปนสวนดี ชั่ว และสุข 
ทุกขอยางที่เห็น ๆ รู ๆ กันอยูทั่วดินแดน ไมมีรายใดจะอยูเหนืออํานาจความด ีชั่ว และ
สุข ทุกขที่เกิดขึ้นจากกฎของกรรมที่ตนทําไวเลย อน่ึงถาคนและสัตวท่ีตายแลวสูญจริง ๆ 
ก็ไมควรมีคนและสัตวมาเกิดและเสวยสุขและทุกข อันเปนเรื่องของกรรมเกลื่อนอยูใน
โลกที่เขาใจวาตายแลวสูญนี้อีกตอไป โลกน้ีจะไดมีเวลาวางจากการตอนรับความเกิด
ความตายของคนและสัตวไปบาง แมจะมีอยูบางก็ควรใหเปนหนาที่ของตนไม ภูเขา และ
ดินฟาอากาศ ซึ่งไมรูภาษีภาษา เปนผูเกิด ตาย รับเคราะหกรรมแทนมวลมนุษยและสัตว
เปนการเหมาะสมย่ิง 

แตเพราะเหตุใด การเกิด ตาย จึงเปนเรื่องของมนุษยและสัตวเสียเอง ท้ังน้ีเพราะ
กรรมและผลของกรรมไมใชฟุตบอล จึงมิไดกลิ้งไปตามความชอบใจของผูตองการให
เปนตาง ๆ แตมันขึ้นอยูกับผูทํากรรมตางหาก ผลคือความด ีความช่ัว และสุข ทุกข จึงมิ
ไดสูญไปจากโลกที่ทํากรรมอยูเปนประจํา 

ฉะนั้น การพิสูจนดูกรรมและผลของกรรม พิสูจนดูการตายแลวเกิด หรือตายแลว
สูญ พิสูจนดูโลกน้ีและโลกหนา และพิสูจนดูความเปลี่ยนแปลงของภพชาต ิถาไมยอนเขา
มาพิสูจนตัวเองซึ่งเปนองคการสําคัญของสิ่งเหลานั้นแลว จะไมมีวันพบหลักฐานความ
จริงไดเลย เชนเดียวกับการตะครุบเงานอกจากตัวน่ันแล เพราะหลักสําคัญของส่ิงเหลา



 

แวนดวงใจ ๑๕๐ 

๑๕๐ 

นั้นมันขึ้นอยูกับใจของแตละราย ๆ ใจซ่ึงเปนผูทํางานในหนาท่ีเหลาน้ีโดยตรงและเปน
เวลานานแสนนาน ทําไมจะไมรูผลงานในหนาที่ของตัว 

งานทางโลกที่เขาทําขึ้นมากนอยเทาไร แมจะมีการหลงลืมไปบาง แตเม่ือมาตรวจ
คนดูบัญนํ้าบัญชีแลวก็ยังพอทราบไดวา ไดมาเทาน้ัน จายหมดไปเทาน้ัน ยังคงเหลืออยู
เทาน้ัน แตงานของใจที่ทําการสั่งสมกรรมดี กรรมชั่ว ผลด ีผลชั่ว สุข ทุกข และส่ังสมภพ
ชาติใหญนอยใสตัวเองใหไดรับผลเปนสุขเปนทุกขอยูตลอดกาล ก็ควรจะทําการตรวจคน
ดูบัญชีภายในใจบาง โดยวิธีอบรมใจใหไดรับความสงบซ่ึงเปนวิธีรวมยอดผลรายไดท่ีใจ
ทําและเก็บส่ังสมไว และใชปญญาตรวจตราคล่ีคลายนับอานดูส่ิงน้ัน ๆ ที่ใจทําและเก็บ
รวบรวมไวบาง ยอมจะมีทางรูไดโดยลําดับ และมีทางระบายหรือขับถายส่ิงท่ีเห็นวาเปน
ภัยแกใจออกไดเปนลําดับ 

ย่ิงมีการรวบรวมโดยทางสมาธิ และคลี่คลายโดยทางปญญาไดมากเทาไร ก็ยิ่งมี
ทางรูเรื่องของตัวมากขึ้น วาใจเปนผูกอกรรมทําเข็ญ สรางภพสรางชาติใสตัวเอง เพราะ
การเกิดการตายทุกภพทุกชาติมันเปนเรื่องของจิตแตผูเดียว ไมมีสิ่งใดมาแยงหนาที่ทําได 
แมการคลี่คลายดูสิ่งที่จิตสั่งสมไวภายในตนก็เปนหนาที่ของจิตจะหาอุบายเลือกเฟนเพื่อ
ปลดเปลื้องตนเอง จนปรากฏเปนอาสวักขยญาณข้ึนมาท่ีใจดวงเคยเปนโรงงานส่ังสม
เร่ืองตาง ๆ ทับถมตัวเองนั้น คําวากรรมดีก็ด ีผลของกรรมทุกประเภทก็ดี ตายแลวเกิด 
หรือตายแลวสูญก็ด ีภพหนามีหรือไมมีก็ดี การเปลี่ยนแปลงแหงภพชาติของสัตวก็ดี ทั้ง
นี้จะถูกเปดเผยขึ้นมาที่ใจโดยไมตองสงสัยและถามใคร 

การพิสูจนดูเรื่องที่เกิดกับตัวมีเรื่องกรรมเปนตน ตองพิสูจนลงที่สาเหตุ คือใจ จะ
ไปพิสูจนที่อื่นไมมีวันเจอความจริงตลอดกาล แมใจจะทําหนาที่สั่งสมกรรมรอยแปดพัน
ประการ และพาใหเกิดใหตายอยูตลอดอนันตกาลก็ไมมีทางทราบไดเลย ถาไมพิสูจนลง
ที่ตนเหตุคือใจ การพิสูจนไมเจอตนเหตุขอเท็จจริงประจักษใจ ไฉนจะสามารถรูไดวา
ความเปนมา ความเปนอยู และความไปเปนของจิต เปนมาดวยวิธีใด ขณะนี้จิตเปนอยู
อยางไร ขางหนาจิตจะเปนไปอยางไร 

หลักของวัฏฏะ ไดแกตนเหตุ คือใจเปนผูประดิษฐกรรมดีกรรมชั่ว ใจจึงเปน
เหมือนโรงงานผลิตส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จรูปออกมา ท่ีเรียกกันวาผลกรรม ซ่ึงทําใหผูรับ
เสวยเปนสุขบาง เปนทุกขบาง โดยไมเลือกชาติช้ันวรรณะ เพราะอํานาจของกิเลสที่เปน
เช้ือฝงอยูภายในใจผลักดันใหทํากรรม ในวัฏวนสาม ทานกลาวไววา กิเลสวัฏฏะ กรรม
วัฏฏะ วิปากวัฏฏะ กิเลสเปนเหตุใหสัตวทํากรรมและใหรับเสวยผล วนไปเวียนมาทํานอง



 

แวนดวงใจ ๑๕๑ 

๑๕๑ 

นี้ตลอด อนันตกาล เพราะกิเลสเปนเหตุเพียงอันเดียวเทาน้ัน วัฏฏะของใจก็หมุนไปเวียน
มา ไมมีวันจบส้ิน ถามิไดดับเช้ือภายในน้ีเสียใหส้ินซากลง กรรมและวิบากยอมมีทางสืบ
ตอการเกิดการตายของสัตว ผูจําตองรับผลตามลําดับแหงภพ จะหาวันสิ้นสุดลงไมได 
ตองเปนวัฏวนอยูทํานองนี้ตลอดไป 

การตายแลวสูญตามความคิดเห็นของนานาจิตตังน้ัน จึงหาที่สอดแทรกลงไมได
ในระหวางแหงภพของสัตวผูมีกิเลสภายในใจ ซึ่งรอจะเกิดอยูทุกโอกาสที่จิตเคลื่อนยาย
ออกจากรางเกาภพเกาของตน เพื่อปฏิสนธิในภพตอไป ก็การตายแลวสูญน้ี ผูแสดงไม
สามารถจะหาหลักฐานยืนยันไดวา สูญเพราะเหตุไร เพราะตามที่สังเกตกันทั่ว ๆ ไปแลว 
ไมปรากฏวามีอะไรสูญไปจากโลกท่ีสมบูรณดวยวัตถุและนามธรรมนานาชนิดน้ีเลย ถา
ทุกสิ่งสูญจริงตามที่เขาใจแลว สัตว บุคคล หญิง ชาย นานาชนิดเกิดมาไดอยางไร ถาไมมี
ส่ิงมีอยูเปนตัวรับประกันแลว ทุก ๆ ส่ิงไมวาเพียงสัตว บุคคล แมตนไม ภูเขา ตลอดสิ่ง
ไมมีวิญญาณครองทั่ว ๆ ไป จะปรากฏขึ้นมาไมไดเลย เทาท่ีส่ิงตาง ๆ ปรากฏตัวขึ้นมาได
ทั้งนี้ เพราะฐานเดิมในคําวามีรับรองตายตัวอยูแลว เชน ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศ เหลาน้ี
เปนธาตุเดิม ตั้งเปนหลักอยูอยางสมบูรณ สวนอาศัยจึงมีทางเกิดขึ้นได 

สิ่งที่มีวิญญาณครอง เชน มนุษยและสัตวเปนตน ก็มีจิตหรือใจเปนเชื้อเดิมที่ไมมี
การสูญเสีย เปนหลักประกันความเกิดใหสัตวและบุคคลมีโอกาสปรากฏตัวขึ้นมา คือ 
อาศัยธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศธาตุ อันเปนมาจากธาตุเดิมดวย อาศัยจิตอันเปนตัว
ธาตุเดิม และรับประกันทางดานความรูสึกประจํารางของสัตวและบุคคลดวย ทั้งฝายธาตุ
รู คือจิต และฝายธาตุไมรู คือดิน นํ้า ลม ไฟ และอากาศธาตุผสมสวนกันเขาตามกฎของ
วัฏฏะหรือกฎของธรรมชาติของความหมุนเวียนไดสวนสัดกันแลว ยอมปรากฏตัวออกมา
ท่ีโลกใหนามวาเกิด แตเมื่อถึงกาลที่สิ่งผสมนี้สลายตัวลงสูธาตุเดิมของตน ๆ โลกก็ให
นามอีกนามหน่ึงในธาตุจําพวกเดียวกันน่ันเองวา ตาย 

เรื่องเกิดเรื่องตายจึงออกมาจากกองผสมแหงธาตุของคนและสัตวรายหนึ่ง ๆ เทา
น้ันเอง การสลายของธาตุกองผสมนี้ยอมลงไปรวมอยูในธาตุเดิมอันเปนสวนใหญของตน 
ตนมิไดสูญสิ้นไปไหน แมจิตที่เปนธาตุรู เมื่อออกจากรางแลวก็แสวงหาที่ปฏิสนธิตอไป
ตามอํานาจของเชื้อที่มีอยูกับตัวจะอํานวยในกําเนิดใด เปนธรรมชาติไมสูญ เชนเดียวกับ
ธาตุทั่ว ๆ ไป 

กฎแหงความหมุนเวียนของธาตุยอมมีอยูเปนธรรมชาติแตไหนแตไรมา เชนสัตว
เกิดสัตวตาย ก็คือความแปรสภาพ หรือความหมุนเวียนของธาตุน่ันเอง มิใชความสูญส้ิน
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๑๕๒ 

ของธาตุ ถาทุกสิ่งที่ใหนามวา ธาตุเดิม แตสูญส้ินไปเสีย โลกนี้หรือโลกไหนก็เปนโลกอยู
ไมได เชน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ ไดสูญสิ้นไป ส่ิง
ที่เปนธาตุอาศัย เชน ตนไมใบหญา สัตว บุคคล เปนตน ก็สูญสิ้นไปตาม ๆ กัน ไมมีสิ่ง
ใดจะฝนตัวอยูคนเดียวและสิ่งเดียวไดในโลกสูญโดยประการทั้งปวง 

วิญญาณธาตุ ถาแปลตามภาษาโลกเราฟงกันงาย ๆ ก็คือ จิต น่ันเอง รางของสัตว
ของบุคคลที่มีความรูสึกแฝงอยูเนื่องจากจิตเขาครองตัวอยู แมจะมีรูปรางตางกันแตจิต
ในความรูสึกเปนจิตเชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนเพราะกรรมที่เปนพลังฝงอยูภายในจิต ดีหรือ
ช่ัวเปนส่ิงผลักดันใหไปเกิดในกําเนิดตาง ๆ แมจะเปนกําเนิดที่ไมพึงพอใจ ก็จําตองยอม
รับผลของกรรมที่ตนทําไว เชนเดียวกับลูกหญิงลูกชายที่เกิดจากหัวอกพอแม แมจะเปน
คนหูหนวก ตาบอด ใบ บา เสียจริต มีอวัยวะไมสมประกอบ ก็จําตองยอมรับวาเปนบุตร
ธิดาของตนฉะนั้น เพราะฉะน้ันคนหรือสัตวจึงมีการเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตางกันในคุณสมบัติ
ประจําตน แมจะเปนสัตวประเภทเดียวกัน และเปนมนุษยประเภทเดียวกัน ก็ยอมมี
ลักษณะตางกัน เพราะอํานาจแหงกรรมที่ทําไวไมเหมือนกัน จําแนกสัตวใหประณีตเลว
ทรามตางกัน 

ถามิใชกฎของกรรม คือยกมามอบใหเปนกฎของเราทุกคนมีอํานาจเสียเองแลว 
ตางก็ปนปายขึ้นไปอยูบนปราสาทสูงหาแสนโยชนตั้งอยูเหนือทุกขทั้งมวล ไมยอมใหทุกข
หนาไหน ๆ ตามรบกวนใจไดเลย และตางก็จะหอยโหนโยนตัวอยูบนปราสาทเหนือฟา 
ไมยอมมองหนาลงมาดูแดนแหงทุกขดังที่เปนอยูนี้เลย นอกจากน้ันถาเปนผูแสดงแลวจะ
พาเพื่อน ๆ หนุมสาวชาวแสนสําราญ เหาะเหินเดินฟาพาเท่ียวเก้ียวนางแสนสุขอยูบน
ปราสาทนิรทุกข และเท่ียวดูหนัง ดูละคร ดูฟอนรําวงในหองอันโอโถงกวางแสนโยชนบน
ฟากฟาอันสูง สุดกําลังของทุกขจะเอื้อมถึง ท้ังเปนสถานท่ีนาเจริญหู เจริญตา เจริญใจ 
ทั้งเปนความสงางามและทรงไวซึ่งสิริมหามงคล ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนในแหลงแหงไตร
โลกธาตุ 

แตมันไมเปนไปตามกฎที่นึกใฝฝน มิหนํายังกลับมาปลง อนิจฺจา วต สงฺขารา 
เปนธรรมสังเวชในสังขารธรรมซ่ึงเปนกองธาตุสวนผสม มีความแปรปรวนประจําตน
ตลอดเวลา ตามกฎแหงวัฏวนสาม และนําทุกขมาให เหมือนแมนํ้าลําธารไหลรินอยูดวย
ความทุกขไมมีวันจบสิ้นลงได 

คําวาภพหนามีหรือไมน้ัน โปรดทราบตามวิถีแหงการเกิดตายของสัตวที่อธิบาย
ผานมาแลว เพราะถาไมมีภพชาติ การเกิดตายของสัตวก็ยุติกันลงได ไมมีอะไรมาทําให
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๑๕๓ 

กําเริบ ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่เปนเชื้ออยูภายใน ทําใหจิตกําเริบและหมุนตัวเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา และพวงเอาทุกขในแหลงแหงไตรโลกธาตุติดมาดวย 

“โลกหนามีหรือไม” ก็วานน้ีและวันน้ียังมี วันพรุงนี้จะหามไมใหมีไดอยางไร 
เพราะทั้งสามวันนี้มันเปนกฎของธรรมชาติจะหมุนรอบตัวของเขาเอง โดยไมมีใครไปตก
แตงและหามปรามเขาได เร่ืองโลกน้ีกับโลกหนาก็เปนกฎอันตายตัวเชนเดียวกัน สัตวทุก
ประเภทในโลกทั้งมวล จะมีสัตวตัวไหนบางไมมีที่อยู แมแตนักโทษเขายังมีเรือนจําเปนที่
กินอยูหลับนอน ไมเห็นเขาส้ินทาเพราะไมมีท่ีอยู เราไมใชนักโทษทําไมจะไปคิดนอยเนื้อ
ต่ําใจกลัวไมมีโลกจะอยู นับแตวันเราเกิดมาจนถึงวันน้ี มีวันไหนบางท่ีเราจนมุมเพราะหา
โลกอยูไมได ยังไมเคยปรากฏมีสักวันเดียวและรายเดียว สัตวประเภทใดเกิดในภพใดก็
ตองมีโลกอยูตามภพและกรรมของตัว 

แมแตพระเทวทัตท่ีรํ่าลือกันวาทานทํากรรมหนักมาก คลายกับจะไมมีโลกไหน
ตานทานทานไวได แตคร้ันแลวทานก็มิไดจนมุม ยังมีโลกอยูเชนเดียวกับสัตวโลกทั่วไป 
โลกหนา โลกหลัง ไมเคยไดยินวาขาดสูญหรือบกพรอง สิ่งที่บกพรองก็คือการทําตัวให
สมบูรณดวยเคร่ืองสําหรับกินอยูหลับนอน เครื่องใชสอย และการทําตัวใหเปนคนดีมี
ทรัพยภายนอก ทรัพยภายในสมบูรณ เพ่ือสนองความจําเปนในเวลาตองการเทาน้ัน เรา
จะไปกลัวโลกหนาหรือโลกไหนจะบกพรอง ยิ่งกวาตัวของเราบกพรอง ถาเราบกพรอง
แลว แมจะอยูในโลกที่สมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง เราก็ตองเปนคนจน และยอมรับ
ทุกขในโลกที่สมบูรณอยูโดยด ี

เชนเราไมมีเงินติดกระเปาไปดวยพอควร เพ่ือซ้ืออาหารรับประทานและส่ิงจําเปน
อื่น ๆ แลวลองเดินผานหางรานและตลาดอันเปนท่ีสมบูรณดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
ลองดู จะทําใหเราอ่ิมหนําสําราญและเปนเศรษฐีมีเงินมากข้ึนมา เพราะการเดินผาน
ตลาดไดหรือไม มันตองเปนทํานองคนอยูในกลางทะเล แตหาน้ําจะดื่มไมมีนั่นเอง 
เพราะน้ําในทะเลมันมีรสเค็มจัดจนดื่มไมได น่ีเพียงโลกท่ีสมบูรณยังมีทางทนหิวแสบ
ทอง แลวเราจะไปกลัวโลกไหนยิ่งกวากลัวตัวของเราจะอดอยากขาดแคลน ฉะน้ันจึงควร
ปรับปรุงโลกในตัวของเราใหสมบูรณ 

ถาโลกในตัวเราสมบูรณแลว จะไปโลกไหนก็ไมอดอยากขาดแคลน จะกลายเปน
ความสมบูรณไปหมดทั้งโลกนี้ทั้งโลกหนา ท้ังอยูในบานในวัด ทั้งออกจากบานไปสูตลาด
ลาดเล ทั้งอยูในเมืองนี้ ทั้งจะไปอยูในเมืองโนน ทั้งอยูในประเทศนี ้ ทั้งจะไปอยูใน
ประเทศนอก ไมมีอดไมมีอั้น ถาเราสมบูรณดวยสติปญญาและทรัพยสินเงินทองแลว คํา



 

แวนดวงใจ ๑๕๔ 

๑๕๔ 

วาโลกแลวอยากลัววาอด ถาเปนสินคาจายตลาดไดแลว จะหาที่เหยียบยางไปไมได จะ
เต็มไปดวยโลกและภพของสัตว โลกมนุษยท่ีเราเปนอยู ณ บัดน้ีเปนโลกเล็กนิดเดียว ผู
ตองการเปนมนุษยหรือภูมิสูงกวามนุษย โปรดบําเพ็ญคุณงามความดีเขาใหมาก ๆ จะ
เปนผูสมหวังในภพที่เกิดและสถานที่อยู ทั้งจะเปนที่พึงพอใจ ไมเชนน้ันเด๋ียวจะพลาด
ภพ การเหยียบยาง (เกิด) พลาดภพน้ีเปนอุปสรรคและอันตรายรายแรงไมนอยเลย 
โปรดทําความกลัวการเหยียบยางพลาดภพมากกวาการกลัวโลกหนาไมมี 

“มนุษยและสัตวสับเปลี่ยนภพชาติเปนอื่นไดหรือไม” ก็เราผลัดเปล่ียนเส้ือผา
และผลัดเปลี่ยนกางเกงก็ยังได จิตจะผลัดเปลี่ยนภพชาติของตนไมไดอยางไร การผลัด
เปลี่ยนเสื้อผาเราถือเปนของธรรมดา วาตองผลัดเปลี่ยนกันไดทั่วโลก การผลัดเปล่ียน
ภพชาติของใจก็เปนกฎธรรมดาของกรรมที่ตนทําไว ใหผลัดเปลี่ยนไปไดตามสิ่งผลักดัน
อันเปนเจาของผูมีอํานาจเหนือจิต ในระยะท่ีกิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ และวิปากวัฏฏะ 
เรืองอํานาจครองใจอยู สิ่งทั้งนี้มีอํานาจผลักดันจิตใหเกิดไดในกําเนิดตาง ๆ โดยไมรอ
ใหจิตไดมีเวลาพิจารณาและตัดสินใจเลย เพราะความกดดันของกรรมที่ครองจิต สวน
ไหนมีกําลังมาก สวนนั้นตองเขาทําหนาที่ควบคุมจิตใหเปนไปตามอํานาจของตน 

ฉะนั้นจิตจึงไมมีโอกาสจะใครครวญไตรตรองดูสถานที่เกิด และภพกําเนิดของตน 
จนปรากฏตัวออกมาซึ่งเปนสิ่งที่เหลือวิสัยจะแกไขแลว จึงจะทราบไดวาตนเกิดเปนอะไร 
แตสัตวบางจําพวกก็ไมมีโอกาสจะทราบไดวาตนเปนสัตวประเภทไร นอกจากมนุษยและ
ภูมิที่สูงกวามนุษยเทานั้นจะพอทราบไดในภพกําเนิดของตน ๆ 

พระพุทธเจาทานเล็งเห็นการจุติ คือเคล่ือนจากราง และการปฏิสนธ ิ คือการเขาสู
ภพชาติของมวลสัตววา เปนไปไมมีประมาณทั้งภูมิสูง ภูมิต่ํา และการสับเปล่ียนแหงภพ
ชาติสูความเปนสัตวเปนบุคคล เปนตน และเปนไปไดทุก ๆ ภายในบรรดาสัตวผูมีกิเลส
เปนเจาครองใจ จึงทรงสั่งสอนใหอบรมจิตไปในทางที่ดี คือทาน ศีล ภาวนา เสียตั้งแต
เมื่อยังมีชีวิตอยู เมื่อถึงคราวจวนตัวใจจะมีที่พึ่ง ไมกระสับกระสายและเขวไปในทางผิด 
โดยไมควาเอากําเนิดตุกแกมาครองเสียบาง นับวาเปนกําเนิดท่ีขาดทุนอยางยอยยับใน
ภพเชนน้ัน 

เราเปนพุทธศาสนิกชนและเปนนักปฏิบัติ เพ่ือรูสาเหตุของการเกิดการตาย ซึ่ง
เปนการทองเที่ยวแหงจิตของผูยังไมหมดเชื้อของความหมุนเวียน จึงควรถือเปนกิจจํา
เปนอยางย่ิงเหนืองานใด ๆ คือพยายามอบรมจิตใหมีความสงบเยือกเย็นและฉลาดแยบ
คาย เพื่อใหทันความเคลื่อนไหวของจิตที่จะออกทําการติดตอกับเรื่องตาง ๆ และ
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พยายามรื้อฟนสิ่งที่ติดแนบอยูกับใจและแกไขดวยปญญา อยานิ่งนอนใจ ความเปนอยู
แหงภพชาติของเรา มีความสุข ความทุกข ขนาดไหนที่เคยเปนมา โปรดประมวลมา
พิจารณาโดยตลอด อยายอมหมักหมมเอาไว จะเปนเชื้อตอทุกขภัยมาถึงตัว เชนท่ีเคย
เปนมาตามภพชาติตาง ๆ จงพยายามพิจารณาและถอดถอนออกใหหมดดวยความเพียร 

ถาจิตหมดเชื้อโดยสิ้นเชิงแลว เรื่องทุกขในภพไหน ๆ จะไมมีอีกตอไป น่ันแล 
ทานเรียกวา ผูหมดทุกขโดยประการทั้งปวง คําวา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ โปรดทราบวา 
คือ สูญทุกขทั้งมวลภายในใจนั่นเอง แตผูที่รูวาทุกขสูญสิ้นไปนั้นคือผูบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง 
มิไดสูญไปดวย เชนเดียวกับหัวกลอยหัวมันที่ถูกตมจนจืดสนิทดีแลว ไมมีรสคันฝงเหลือ
อยู ยอมทรงรสชาติอันดีไวในหัวของมันอยางสมบูรณ มิไดสูญไปตามรสคันอันเปนพิษ 
รับประทานยอมมีรสเอร็ดอรอยดีฉะนั้น 

ดังน้ันในอวสานแหงธรรมน้ี จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมาคุมครองทุก
ทานใหมีความสุขกายสบายใจ และมีโอกาสไดบําเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกําลัง จน
บรรลุถึงฝงแหงความพนทุกขโดยสิ้นเชิงทุกถวนหนากันเทอญฯ 

 
www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

ทางเดินถึงความสิ้นทุกข 
 

การต้ังขอสังเกตจิตในเวลาฟงเทศนหรือเวลาน่ังภาวนา เราไมตองกดขี่บังคับ
จิตจนเกินไป เปนเพียงทําความรูไวเฉพาะหนาเทาน้ัน ทานผูกําลังเริ่มฝกหัดโปรดจดจํา
วิธีไว แลวนําไปปฏิบัติ สวนจะปรากฏผลอยางไรน้ัน โปรดอยาคาดคะเนและถือเปน
อารมณในผลของสมาธิท่ีเคยปรากฏมาในคราวลวงแลว ขอใหตั้งหลักปจจุบัน คือ
ระหวางจิตกับอารมณมีลมหายใจเปนตน ที่กําลังพิจารณาอยูใหมั่นคง จะเปนเคร่ือง
หนุนใหเกิดความสงบเยือกเย็นข้ึนมาในเวลาน้ัน เมื่อปรากฏผลชนิดใดขึ้นมา จะเปน
ความสงบน่ิงและเย็นสบายใจก็ดี จะเปนนิมิตเรื่องตาง ๆ ก็ดี ในขณะนั่งฟงเทศน หรือ
ขณะน่ังภาวนาก็ตาม เวลาจะทําสมาธิภาวนาในคราวตอไป โปรดอยาถืออารมณที่ลวง
แลวเหลาน้ีเขามาเปนอารมณของใจในขณะน้ัน จิตจะไปทําความรูสึกกับอารมณอดีต 
โดยลืมหลักปจจุบันซึ่งเปนที่รับรองผล แลวจะไมปรากฏผลอะไรขึ้นมา 

โปรดทําความเขาใจวา เราทําคร้ังแรกซ่ึงยังไมเคยมีความสงบมากอนเลย ทําไม
จึงปรากฏขึ้นมาได ทั้งนี้เพราะการตั้งหลักปจจุบันจิตไวโดยถูกตอง สิ่งที่จะถือเอาเปน
แบบฉบับจากอดีตท่ีเคยไดรับผลมาแลวน้ัน คือหลักเหตุ ไดแกวิธีตั้งจิตกับอารมณแหง
ธรรมตามแตจริตชอบ ตั้งจิตไวกับอารมณแหงธรรมบทใดและปฏิบัติตอกันอยางไรใน
เวลาน้ัน จึงปรากฏผลเปนความสงบสุขขึ้นมา โปรดยึดเอาหลักการน้ีมาปฏิบัติในคราว
ตอไป แตอยาไปยึดผลที่ปรากฏขึ้นและลวงไปแลว จะไมมีผลอะไรในเวลาน้ัน นอกจาก
จะทําใหจิตเขวไปเทาน้ัน โดยมากท่ีจิตไดรับความสงบในวันน้ี แตวันตอไปไมสงบ ทั้งนี้
เพราะจิตไปยึดเอาสัญญาอดีตท่ีผานไปแลวมาเปนอารมณในเวลาทําสมาธิน้ัน ถาเรา
ยึดเอาเพียงวิธีการมาปฏิบัต ิ ผลจะปรากฏข้ึนเชนท่ีเคยเปนมาแลวหน่ึง จะแปลก
ประหลาดย่ิงกวาท่ีเคยเปนมาแลวเปนลําดับหน่ึง 

สวนมากผูบําเพ็ญทางดานจิตใจท่ีเคยไดรับความสงบเย็นใจมาแลว แตขาดการ
รักษาระดับท่ีเคยเปนมาแลว ทั้งความเพียรดอยลง เพราะไดรับความเย็นใจแลว
ประมาทนอนใจ จิตก็มีความเสื่อมลงได เมื่อจิตเสื่อมลงไปแลวพยายามหาทางปรับ
ปรุงจิตใหข้ึนสูระดับเดิม แตไมสามารถจะยกขึ้นสูระดับเดิมได ทั้งนี้เพราะจิตไปยึดเอา
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สัญญาอดีตท่ีเคยเจริญและผานมาแลวมาเปนอารมณ จึงเปนการกีดขวางหลักปจจุบัน
ใหตั้งลงเต็มที่ไมไดขณะที่นั่งทําความเพียร ฉะนั้น ผูจะพยายามทําใจใหมีความเจริญ
กาวหนาเปนลําดับ จึงควรระวังสัญญาอดีต อยาใหเขามารบกวนใจในเวลาเชนน้ัน ใหมี
แตหลักปจจุบันดังท่ีกลาวมาแลวลวน ๆ แมผูมีจิตเสื่อมลงจากสมาธิชั้นใดก็ตาม ถานํา
วิธีนี้ไปใช จะสามารถรื้อฟนสมาธิที่เสื่อมไปแลวคืนมาไดโดยไมตองสงสัย 

อารมณเชนท่ีวามาน้ีตองปลอยวางท้ังส้ินในขณะบําเพ็ญภาวนา โดยถือหลัก
ปจจุบันเปนหลักใจ เราชอบธรรมบทใดนอมมากํากับใจ ทําความรูไวกับธรรมบทน้ันให
มั่นคง ไมตองไปคาดผลวาจะเกิดขึ้นอยางไรบาง  ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทําสมาธิ
ภาวนาจะมีลักษณะเชนไรบาง เหตุการณตาง ๆ จะเกิดข้ึนจากการภาวนาจะเปนเหตุ
การณอะไรบาง และเก่ียวกับเร่ืองความไดเสียอะไรบาง เหลาน้ีเราไมตองไปสนใจและ
คาดคะเน โปรดทําความม่ันใจในหลักปจจุบันเปนสําคัญ ไมวาจิตของนักบวชไมวาจิต
ของฆราวาส และไมวาจิตของผูหญิง ผูชาย เพราะเปนธรรมชาติที่มุงตอความรูสึกในสิ่ง
ตาง ๆ อยูดวยกัน เมื่อไดรับการอบรมถูกทาง ตองหายพยศและหยั่งลงสูความสงบสุข
ไดเชนเดียวกัน ทั้งหญิง ชาย นักบวช ฆราวาส ทั้งจะเปนจิตที่มีหลักฐานมั่นคงไปโดย
ลําดับเชนเดียวกัน 
 นับแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปจจุบัน เวลาพระอุปชฌายจะบวชพระบวช
เณร ทานตองใหกรรมฐานหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เรียกวา ตจปญจก
กรรมฐาน แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนท่ีหา เพื่อเปนหลักใจของนักบวชนั้น ๆ ในเวลา
บําเพ็ญเพียรทุกประโยค จิตจะไดอาศัยอยูกับอาการทั้งหานี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูก
กับจริตนิสัยของตน โดยพิจารณาเขาขางในและพิจารณาออกขางนอก ใหความรูไดอยู
กับอาการเหลาน้ีเปนประจํา ความรูอาจจะซึมซาบไปสูอาการอ่ืน ๆ ท่ัวรางกายและ
ทราบไดวาส่ิงเหลาน้ีมีลักษณะเชนไรบาง หลักความจริงท่ีมีประจํารางกายน้ี แมทานจะ
ระบุไวเพียงหาอยางเทาน้ันก็ตาม สิ่งที่ไมระบุไวนอกนั้นจิตจะรูซาบซึ้งไปโดยตลอด ไม
มีสวนใดล้ีลับ 

เมื่อจิตไปอาศัยและมีสติอยูกับอาการใด ยอมจะรูและทําความเขาใจตนเองกับ
อาการเหลานั้นไดโดยถูกตอง และซึมซาบไปตามอาการตางๆ บางคร้ังก็ปรากฏเห็น
อาการของกายเชนเดียวกับเห็นดวยตาเน้ือ และจิตก็มีความสนใจใครจะรูความจริงของ
รางกายมากขึ้น น้ีเรียกวาจิตอยูในปจจุบันกายและปจจุบันจิต ท่ีเน่ืองมาจากการเห็น
กาย และมีความสนใจจดจอกับอาการท่ีเห็นน้ัน ความรูก็ซึมซาบไปทุกแหงทุกหน เบ้ือง
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๑๕๘ 

บน เบ้ืองลาง ในสวนรางกาย จนเกิดความสลดสังเวชตอรางกายของตนวา มีส่ิงบาง ๆ 
ส่ิงเดียวเทาน้ัน ไมหนาเทาใบลานเลย ปกปดหุมหอไวจนทําความลุมหลงแกตนเอง 
นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยสิ่งไมพึงปรารถนา แตเพราะสติปญญามองขามไปเสีย จึง
เห็นสภาพเหลาน้ีกลายเปนตน เปนตัว เปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปนหญิง 
เปนชายขึ้นมา แลวกลายเปนจุดที่ยึดหมายของอุปาทานในขันธขึ้นมาอยางเต็มที่ 

ตามธรรมดาของจิตถาไดปกปนมั่นหมายลงในที่ใด ยอมฝงลึกจนตัวเองก็ไม
ยอมถอนและถอนไมขึ้น ขอยกรูปเปรียบเทียบ เชน มีผูไปปกปนเขตแดนลงในที่แหง
ใดแหงหน่ึง โดยถือวาเปนของตนขึ้นมา แมที่นั้นจะยังไมมีสมบัต ิสิ่งเพาะปลูกชนิดตาง 
ๆ มีเพียงที่ดินวาง ๆ อยูเทาน้ันก็ตาม เกิดมีผูใดผูหน่ึงเขามาลวงลํ้าเขตแดนน้ันเขา 
อยางนอยก็ตอวาตอขานกัน มากกวาน้ันก็เปนถอยเปนความ หรือฆาฟนรันแทงกันจน
เกิดเร่ืองเกิดราวข้ึนโรงข้ึนศาล เกิดความเสียหายปนป ไมมีชิ้นดีเลย  เพราะท่ีวาง ๆ มี
ราคานิดเดียว ยังยอมเอาตัวซึ่งเปนของมีคุณคามากไปพนันขันตายแทนได 

ลักษณะของอุปาทานในขันธก็มีนัยเชนเดียวกัน เขตแดนประเภทนี้ตองอาศัย
การไตรตรองพิจารณาโดยทางปญญาซ้ํา ๆ ซาก ๆ และถือเปนงานประจําของผูจะรื้อ
ถอนเชื้อวัฏฏะออกจากใจ เหมือนเขานวดดินเหนียวเพ่ือทําภาชนะตาง ๆ ตองถือเปน
งานใหญ และจําเปนจริง ๆ ไมเชนนั้นสิ่งที่สําเร็จรูปออกมาจะไมมีคุณภาพ ความสวย
งาม และความแนนหนาม่ันคงพอ เราจะไปท่ีใด อยูที่ใด ในอิริยาบถความเคล่ือนไหว
ใหเปนเรื่องของสติปญญาทํางานในขันธ 

ของจริงกับของจริงตองเจอกันวันหนึ่งแนนอน คือ ขันธก็ทรงความจริงไวตาม
ธรรมชาติของตน สติปญญา ความพากเพียรก็เพียรเพื่อรูเห็นของจริงที่มีอยูภายในขันธ
ในจิต ธรรมของจริงอันเปนสวนผลเปนข้ัน ๆ ก็มีอยูในขันธและในจิต  ของจริงทั้งสาม 
คือ ขันธ ความเพียร ธรรมอันเปนผลตองเจอกันและรวมลงในธรรมแหงเดียวไดในวัน
หน่ึงขางหนา ขออยางเดียว คือ อยาเห็นความเพียรเปนขาศึกแกตนเอง จะหาทางเล็ด
ลอดไปไมได ถาเห็นความเพียรเปนคูมิตรผูรวมคิดชวยปราบศัตรูแลว อยางไรตองมี
หวังผานพนจากอุปสรรคนานาชนิดไปไดโดยแนนอน 

ขันธเปนหลักธงชัยอันสําหรับผูตองการผานพนทุกขโดยสิ้นเชิง เพราะฉะน้ัน 
กรรมฐานหาที่พระอุปชฌายมอบให จึงเปนหลักใหญอันสําคัญในสวนแหงกาย ถาจะ
พูดถึงอริยสัจ ก็มีอยูที่กายนี้ คือทุกข เกิดขึ้นที่กาย สมุทัยก็หมายถึงความถือกาย มรรค 
แมจะมีอยูในที่แหงเดียวกันก็หาทางเดินไมได เพราะรางกายทอนน้ีเกล่ือนไปดวยเร่ือง



 

แวนดวงใจ ๑๕๙ 

๑๕๙ 

สมุทัยเที่ยวปกปนเขตเอาไว  ดังนั้น อุบายทั้งหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อัน
เปนสวนใหญท่ีทานมอบใหแกนักบวช จึงเปนเหมือนใหอาวุธเขาถากถางเพื่อถอดถอน
อุปาทานที่ฝงเกลื่อนอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกายใหหมดสิ้นไปเปนลําดับ เร่ิมแตการ
พิจารณาช้ันตนจนถึงข้ันความชํานาญ และสามารถรูเทาทันสวนรางกาย ทั้งภายนอก 
ภายใน ทั้งเบื้องบน เบื้องลางโดยทั่วถึง 

ถาจะแยกกายนี้ออกเปนประเภทของทุกข ทุกอาการของกายจะวิ่งลงสูสายทุกข
ตามกันหมด ไมมีชิ้นใดฝนตัวอยูได  เพื่อความประจักษใจและแนนอนกับทุกขในกาย 
ลองเอาปลายเข็มจรดลงดานใดดานหนึ่งของกายสักนิดหนึ่ง จะทราบทันทีวาทุกขมีอยู
ทุกขุมขนทั่วรางกายของบุคคลและสัตวผูหนึ่ง ๆ ดังนั้น ผูใชสติปญญาตรวจตรองอยู
กับขันธ ยอมมีทางทราบเรื่องของตัวและทุกขที่อยูในขันธนี้ทั้งขันธโดยลําดับ เพราะ
ทุกขทั้งมวลไมนอกไปจากขันธนี้เลย แมคําวาอริยสัจซ่ึงถือวาเปนธรรมลึกซ้ึง จึงไมเลย
ความรูสึกของผูรับสัมผัสไปได ตองอยูในวงความรูสึกของเราดวยกัน จะสูงก็ไมเลยกาย
กับใจนี้ไปได สมุทัยก็ไมลึกเลยความรูอันนี ้เพราะความรูสึกเปนฐานที่เกิดของสมุทัย 

สมุทัยไมมีที่อื่นเปนแดนเกิดนอกจากใจดวงนี้เทานั้น การพิจารณาทางปญญา
ไปตามสวนตาง ๆ ของขันธ จึงเปนอุบายจะรื้อถอนอุปาทานคือตัวสมุทัยนั้นขึ้นมา เพื่อ
ใหธรรมชาติเหลาน้ันไดอยูเปนปกติ ไมถูกกดบังคับจับจองจากใจ เพื่อใจไดอยูเปนสุข 
ไมตองกังวลกับสิ่งใด เปนเราเปนของเรา คือตางอันตางจริง ตางอันตางอยู ท่ีเรียกวา 
ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ รูเห็นตามเปนจริงดวยปญญาจริง ๆ ไมเพียงจําไดและพูดออกมา
ดวยสัญญา ยังสามารถถอดถอนหนามจากอุปาทานของขันธที่ทิ่มแทงใจไดอีก 

สมุทัยที่ทํางานเกี่ยวกับกายก็ถอนตัวออกไป สวนสมุทัยท่ีเก่ียวกับใจโดยเฉพาะ
ก็เปนวิสัยของสติปญญาจะตามสอดรูและทําลายเชนเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค ทั้งหยาบและละเอียดเกิดขึ้นจากใจอันเดียวกัน ฉะนั้น ทุกข สมุทัย จึงไมมีเกาะ
ใดจะเปนที่ออกตัว วาไดผานพนสายตาของสติปญญาไปได และไมสูงต่ําไปที่ไหนนอก
จากใจดวงน้ี 

ที่ไมอาจมองเห็นความจริงอันตั้งปรากฏชัดอยูยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก เนื่องจากการ
มองขามกายขามใจดวงนี้ไปเสียเทานั้น จึงไมทราบวาอริยสัจอันแทจริงอยูท่ีไหนและ
เปนอยางไร เราเคยทราบมาจนชินหูวาพระพุทธเจาและสาวกตรัสรูมรรคผลนิพพาน 
ทานตรัสรูอะไร นอกจากจะรูแจงทุกข สมุทัย ท่ีไดยินแตเสียงและรูอยูดวยใจทุกเวลาท่ี
เขาแสดงตัวอยูในหองมืดอยางเปดเผย ไมเกรงขามตอผูใด โดยการเปดมานออกดูดวย



 

แวนดวงใจ ๑๖๐ 

๑๖๐ 

มรรค คือสต ิ กับ ปญญา นิโรธก็แสดงตัวออกมาในขณะมานเครื่องกั้นหองของสมุทัย
ไดถูกเปดขึ้น เปนความดับสนิทแหงทุกขข้ึนมาเทาน้ัน ธรรมของจริงซ่ึงควรจะรูภายใน
ใจจะเปนอื่นมาแตที่ไหน ก็ตองเปนของจริงอยูกับใจ และรูข้ึนท่ีใจ พนทุกขที่ใจ เชน
เดียวกับพระพุทธเจาและสาวกเทาน้ันแล ถาทําถูกตามแบบทาน 

ฉะนั้น คําวา มัชฌิมา ในคร้ังน้ันกับคร้ังน้ีจึงเปนอริยสัจอันเดียวกัน และตั้งอยู
ทามกลางแหงขันธของทานกับของเราเชนเดียวกัน ไมเคยยายตําแหนงหนาท่ีไปทํางาน
ที่ไหน คงเปนธรรมของจริงอยูประจําขันธและประจําจิตตลอดมา จึงควรจะกลาวไดวา
อริยสัจใหความเสมอภาคท่ัวหนากัน นอกจากเรายังไมไดนํามาใชใหเปนประโยชนแก
ตนเทาท่ีควรแกเพศและฐานะเทาน้ัน อริยสัจจึงไมมีชองทางจะอํานวยประโยชนใหสม
กับวาเปนธรรมอันประเสริฐ 

อนึ่ง ความไมสงบก็คือเรา ผูพยายามทําเพื่อความสงบโดยวิธีดัดแปลงตาง ๆ ก็
เปนเร่ืองของเราเอง แตเหตุใดจึงจะเปนไปเพื่อความสงบไมได อยางไรใจจะหนีจาก
ความพยายามไมไดแนนอน ตองหยั่งลงสูความสงบได ก็ความสงบของใจมีหลายขั้น 
สงบลงไปชั่วขณะแลวถอนขึ้นมา น่ีก็เรียกวา ความสงบ  ความสงบที่รวมจุดลงแลวถอย
ออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ เปนเร่ืองภายนอกบาง ภายในของตัวออกแสดง
บาง แตตัวเองไมรู เพราะข้ันเร่ิมแรกสติไมทัน น้ีก็เรียกความสงบประเภทหน่ึง 

แตความสงบอยางสนิททานเรียกวา อัปปนาสมาธ ิ แมจะถอนออกจากสมาธิมา
ทรงตัวเปนจิตธรรมดาก็มีความสงบประจํา ไมฟุงเฟอไปกับอารมณตาง ๆ ตั้งอยูดวย
ความสงบสุข มีความเยือกเย็น สบายเปนประจํา จะคิดอานการงานอะไรไดตามความ
ตองการ แตความสงบของสมาธิที่เปนภาคพื้นอยูแลว ยอมทรงตัวอยูเปนปกต ิ ขณะที่
รวมสงบเขาไปก็ปลอยวางกิริยาความคิดปรุงตาง ๆ เสีย อยูเปนเอกจิตหรือเอกัคคตา 
เทาน้ัน ไมเก่ียวของกับอารมณและรวมไดเปนเวลานาน ๆ ตามตองการ 

ปญญาก็มีเปนขั้น ๆ เหมือนกับสมาธิที่เปนขณิกะ อุปจาระ และอัปปนาสมาธ ิ
ปญญามีข้ันหยาบ ข้ันกลาง และขั้นละเอียด ซึ่งจะควรใชไปตามขั้นของสมาธิขั้นนั้น ๆ 
ปญญาที่เริ่มฝกหัดเบื้องตนก็เปนขั้นหยาบ อาศัยการฝกหัดเสมอก็คอยมีกําลังขึ้นเปน
ลําดับ อาศัยการฝกหัดมากเทาไร ก็ยอมมีความชํานาญคลองแคลวและรวดเร็วข้ึน เชน
เดียวกับสมาธิที่ฝกอบรมจนพอตัวแลว ตองการจะใหจิตสงบลงสูสมาธิเมื่อไรก็ไดตาม
ความตองการ  ปญญาก็จําตองอาศัยการฝกเชนเดียวกัน มิใชเพียงจิตเปนสมาธิแลวจะ



 

แวนดวงใจ ๑๖๑ 

๑๖๑ 

กลายเปนปญญาขึ้นมาเอง และจิตเปนสมาธิขั้นไหน จะกลายเปนปญญาขั้นนั้น ๆ ขึ้น
มาตาม ๆ กัน ตองอาศัยการฝกหัดเปนสําคัญ 

ถาปญญาจะปรากฏตัวแฝงขึ้นมาตามสมาธิ โดยไมตองอาศัยการฝกหัดแลว ผู
บําเพ็ญใจเปนสมาธิแลวจะไมติดอยูในสมาธิเลย เพราะปญญาก็มีแฝงขึ้นมาและมีหนา
ที่ทํางานแกไขปลดเปลื้องกิเลส ชวยสมาธิไปเชนเดียวกัน  แตการติดสมาธิรูสึกจะมี
ดาษดื่น เพราะความเขาใจวาสมาธิก็เปนตัวของตัวไดพออยูแลว ทางท่ีถูกและราบร่ืน
ในการปฏิบัติควรจะเปนทํานองวา สมาธิก็ใหถือวาเปนสมาธิเสีย ปญญาก็ควรถือวา
เปนปญญาเสีย ในเวลาท่ีควรจะเปน คือขณะที่จะทําเพื่อความสงบก็ใหเปนความสงบ
จริง ๆ 

เมื่อจิตถอนออกจากความสงบแลว ควรฝกหัดคิดอานไตรตรองธาตุขันธ 
อายตนะ และสภาวธรรมตาง ๆ แยกสวนแบงสวนของส่ิงเหลาน้ันออกดูใหชัดเจนตาม
เปนจริงของเขาดวยปญญา จนมีความชํานาญเชนเดียวกับสมาธิ ปญญาก็จะรูหนาท่ีการ
งานของตนไปเอง ไมใชจะตองถูกบังคับขูเข็ญอยูตลอดเวลา และจะกาวขึ้นสูระดับอัน
ละเอียดเปนขั้น ๆ ไป จนกลายเปนมหาสติมหาปญญาไปพรอม ๆ กัน และกลายเปน
สติปญญาอัตโนมัต ิ โดยไมตองส่ังเสียบังคับวาใหพิจารณาส่ิงน้ัน ใหตรวจตราส่ิงน้ี ให
เห็นส่ิงน้ี ใหรูส่ิงน้ี แตสติกับปญญาจะทํางานกลมเกลียวกันไปในหนาที่ของตนเสมอกัน 

สิ่งใดมาสัมผัสตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ สติกับปญญาจะรูและแกไขสิ่งที่มาสัมผัส
นั้นไดทันทวงท ีแตสติปญญาข้ันน้ีทํางานเก่ียวกับนามธรรมลวน ๆ ซ่ึงเปนสวนละเอียด 
ไมเกี่ยวกับเรื่องของกายเลย เพราะกายน้ีเพียงสติปญญาข้ันกลางก็สามารถพิจารณารู
และปลอยวางได สวนนามธรรมซ่ึงเปนสวนละเอียดและเกิดกับดับพรอมอยูจําเพาะใจ 
เปนหนาที่ของสติปญญาอันละเอียดจะทําการพิจารณา  เพราะสติปญญาข้ันน้ีมีความ
กระเพื่อมและหมุนตัวเองอยูเสมอ นอกจากเวลาเขาอยูในสมาธิและเวลานอนหลับเทา
น้ัน ทั้งไมมีการบังคับ นอกจากจะทําการยับยั้งไวเพื่อพักสงบตามโอกาสอันควรเทานั้น 
ไมเชนนั้นจะไมคอยมีเวลาพักผอนตัวเองเลย เพราะความเพลิดเพลินในการคิดอาน
ไตรตรอง เพื่อการถอดถอนตัวเอง 

ท่ีทานกลาวไวในธรรมข้ันสูงวา อุทธัจจะความฟุงของใจนั้น ไดแกความเพลินใน
การพิจารณาธรรมท้ังหลายท่ีสัมผัสใจจนเกินไป ไมตั้งอยูในความพอดีนั่นเอง เมื่อจิต
ผานไปแลวจึงจะยอนกลับมารูวา การท่ีจิตเพลินในธรรมจนเกินไป แมจะเปนไปเพื่อ
ถอดถอน ก็จัดเปนทางผิดไดทางหนึ่งเหมือนกัน เพราะจิตไมไดพักผอนทางดานความ
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สงบ ซึ่งเปนทางถูกและเปนการเสริมกําลังปญญา เพียงการทํางานตลอดเวลาไมมีการ
พักผอนหลับนอน ก็ยังรูสึกเหนื่อยและทอนกําลัง แมจะเปนไปเพื่อผลรายไดจากงานที่
ทํา 

ดังนั้น จิตแมจะอยูในปญญาขั้นไหนจําเปนตองพักสงบ ถอนจากความสงบออก
มาแลวก็ทํางานตอไปตามแตอะไรจะมาสัมผัส สติกับปญญาตองวิ่งออกรับชวงและ
พิจารณาทันที ที่ทํางานของจิตก็คือธรรมทั้งสี ่ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งเปนงานติดกับตัวซึ่งควรจะพิจารณาไดทุกขณะที่เคลื่อนไหว การ
เกิดและการดับของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันเปนสวนภายใน เม่ือนํามาเทียบ
กับดานวัตถ ุ คือกายแลว ก็คือการเกิด การตายของแตละสิ่งนั่นเอง ที่ตางกันอยูบางก็
เพียงไมเห็นซากของส่ิงเหลาน้ียังเหลืออยูเหมือนซากแหงรางกายเทาน้ัน ฉะนั้น การ
สังเกตทบทวนดูเรื่องความเกิดดับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปญญา จึงเปนเหมือนไป
เย่ียมคนตายในสงครามหรือเมรุเผาศพน่ันเอง ไมมีอะไรผิดแปลกกัน 

ทั้งขันธหยาบ (รูปขันธ) ทั้งขันธละเอียด (นามขันธ) สงเคราะหลงในความพัง
พินาศเสมอกัน ไมมีใครมีอํานาจราชศักดิ์ไปยึดเอาขันธเหลานี้มาเปนขันธเที่ยง ขันธ
เปนสุข ขันธไมมีทุกข ขันธเปนอัตตา คือนึกเอาตามใจหวังไดแมแตรายเดียว ผู
พิจารณาหยั่งลงถึงไตรลักษณะ ดวยไตรลักษณญาณจริง ๆ แลวก็มีอยูทางเดียว คือ
ตองรีบออกไปใหพนจากปาชาแหงความเกิดตายทุกประเภทเทานั้น ไมตองมาเปน
กังวลซากศพของเขาของเรา ซึ่งเปนสภาพที่นาทุเรศเสมอกันทั้งสัตวทั้งคนอีกตอไป 

ฉะนั้น นักคนควาทางดานจิตใจ จึงควรคํานึงถึงฐานที่เกิดและดับของขันธทั้ง
สองประเภทนี้ ดวยปญญาอันหลักแหลมวา ขันธเหลาน้ีเกิด-ดับ เกิด-ดับจากอะไร ฐาน
ที่ตั้งของเขาคืออะไร นอกจากจิตดวงงมงายซึ่งกําลังเปนเขียงเช็ดเทาและเปนผูให
กําเนิดของเขาแลว สมมุติเครื่องกังวลนอยใหญไมมีทางเกิดได ก็จิตดวงงมงายนี้มีอะไร
แทรกซึมเขา เขาจึงกลายเปนจิตท่ีมีโรคเบียดเบียนเปนประจํา ไมมีความแยบคายพอ
จะถอนตัวออกจากหลมลึก คือความเกิดตายได  ลองใชจอบและดาบเพชร คือ สติ
ปญญาขุดคนฟาดฟนดูดวงใจนั้นดวยความเพียร จะเห็นซากของอวิชชาทั้งเปน เกาะกิน
อยูในจิตดวงนั้น เมื่ออวิชชาถูกจอบและดาบเพชรขุดคนฟาดฟนอยางหั่นแหลก ก็แตก
กระเด็นออกจากใจ เสียงดังสะทานหว่ันไหว ประหนึ่งแผนดินถลมทั่วขอบเขตจักรวาล 
เสียงสะเทือนสะทานทั่วทั้งไตรภพ 
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เสียงทั้งนี้ คือเสียงอวิชชาพังทลายลงจากแทนบัลลังก องคพุทธะที่บริสุทธิ์ผุด
ขึ้นแทนแทนบัลลังกของอวิชชาที่สิ้นซากลงไป เรื่องภพนอยภพใหญก็ทราบชัดในขณะ
น้ัน วาเปนไปจากธรรมชาติอันเดียวน้ีพาใหเกิดใหตาย  ถาเปนไมก็คือรากแกวของตน
ไม ถาเปนภพชาติก็รากแกวของภพชาต ิ คือ อวิชชาที่เชื่อมกันกับจิตอยางสนิทมาเปน
เวลานาน จนไมสามารถจะทราบวาอะไรเปนจิต อะไรเปนอวิชชา จําตองหลงแลวหลง
เลา จนกวาสติปญญามีความสามารถแกลวกลาถึงข้ันมหาสติมหาปญญาแลว จึงจะ
ทราบรากฐานที่เกิดภพชาติไดอยางชัดเจน พรอมท้ังการทําลายดวยมรรคญาณคือ 
ปญญาขั้นละเอียด ภพชาติจึงสิ้นสุดลงจากดวงใจ 

น่ันแล ท่ีทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กต ํกรณียํ เปนผูเสร็จกิจในพระศาสนาโดย
สมบูรณ ทานจึงใหนามวา วิมุตต ิ สมมุตินั้นเราตั้งชื่อดวย มีความติดใจในส่ิงน้ันดวย 
เปนอุปาทานในสมมุติน้ันดวย สวนวิมุตติตั้งขึ้นจากใจของทานผูบริสุทธิ ์ จึงไมมีความ
ติดใจกับชื่อวิมุตต ิ เพียงตั้งไวเปนคูเคียงของสมมุติเทานั้น เมื่อใจไดถึงขั้นนั้นแลว 
อริยสัจไปอยูที่ไหนเลาก็ขณะจิตยังลุมหลงอยู อริยสัจไปอยูที่ใด เม่ือรูแลวอริยสัจก็จะ
อยูที่นั่นเอง จะถูกเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนไมได เพราะสัจธรรมเปนธรรมอันตายตัว ไม
เคยเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนแตกาลไหน ๆ มา 

อริยสัจสี่เปนเสนทางเดินถึงความสิ้นทุกขทั้งมวล ไมใชเปนสิ่งจะแบกหามไป
ดวย ทุกขก็สิ้นไปจากใจ เพราะสมุทัยถูกถอนขึ้นดวยมรรค คือ ศีล สมาธ ิ ปญญา  
นิโรธก็แสดงเปนความดับทุกขขึ้นในขณะเดียว แลวก็ส้ินสุดลง ผูที่รูวาทุกขดับไปผูนั้น
เปนธรรมพิเศษจากอริยสัจส่ีอันหน่ึงตางหาก ควรเรียกวา วิสุทธิธรรม เพราะหมดเร่ือง
เกี่ยวของโดยประการทั้งปวงแลว 

ทานนักใจบุญทุกทานที่ไดยินไดฟงแลว โปรดฝงใจลงในธรรม ปฏิบัติใหถูก
ตามทางของพระพุทธเจา ผลเปนที่พึงพอใจจะสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจาก
การบําเพ็ญของเรา โดยไมวาเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวช และฆราวาส อยาได
ประมาทวาสนาของตนท่ีสรางมาแลว โปรดมีความภาคภูมิใจ และพยายามบําเพ็ญตอ
เติมวาสนาของเราใหมากมูนข้ึนไป ใจจะถึงแดนแหงความสมหวังในวันหน่ึงแนนอน 

ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย จงอภิบาลรักษา
ใหทุกทานมีความสุขกายสบายใจ นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญ 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

เรียงลําดับอริยภูมิ 
 

วันนี้จะแสดงจุดรวมของเรื่องทั้งปวง ทั้งด ีทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้งทุกขใหทานผูฟงทราบ
วา รวมลงท่ีไหนกันแน โปรดตั้งเครื่องรับไวโดยถูกตอง จะทราบเร่ืองท้ังมวลวา “รวมลง
ในจิตแหงเดียวกัน” 
 ความมืดก็อยูที่นี ่ ความสวางก็อยูที่นี ่ ความโง ความหลงก็อยูในตัวของเราน้ี 
ความรูความฉลาดก็อยูในใจของเราน้ี ใจดวงน้ีจึงเปนเหมือนเกาอ้ีตัวเดียว แตคนรอน่ัง
บนเกาอี้มีสองคน ถาคนหน่ึงเขาน่ัง อีกคนหนึ่งก็ตองยืน แตถาแบงกันนั่งก็ไดนั่งคนละ
ซีก เชนเดียวกับความโงความฉลาดแทรกกันอยูในใจดวงเดียว จะวาโงจริง ๆ ก็รูอยู จะ
วาหลงจริง ๆ ก็ยังรูอยู แตถาจะวารูจริง ๆ ก็ยังมีความโงความฉลาดแทรกอยูดวย จึง
เทียบกับเกาอี้ตัวเดียวแตคนนั่งสองคน ใจดวงเดียวแตมีความโงกับความหลงแทรกกัน
อยูคนละซีก ถาใครมีกําลังมากกวา คนนั้นก็ไดนั่งมาก 

ฉะนั้น อุบายวิธีอบรมใจและการประกอบคุณงามความดีทุกประเภท จึงเพื่อกําจัด
ปดเปาสิ่งมัวหมองออกจากใจดวงนี้ ทานพูดเรื่องคนโง เราก็ไดยินและเขาใจ ทานพูด
เร่ืองคนฉลาด เราก็ไดยินและเขาใจ ทานพูดเรื่องปุถุชนคนหนา เราก็รูและเขาใจ ทานพูด
เร่ืองพระอริยเจานับแตช้ันตนจนถึงพระอริยเจาช้ันสูงสุด เราก็รูและเขาใจเปนลําดับ 
เฉพาะเราเองยังไมสามารถทําตัวใหเปนอยางน้ันได แตมีความสนใจใครอยากจะสดับ
เร่ืองราวความดีท่ีทานอบรมมา และทางดําเนินของทาน ทานดําเนินอยางไร จึงเปนไป
เพ่ือธรรมเชนน้ัน 
 เบื้องตนพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกอรหันตผูปฏิบัติและรูเห็นตามพระพุทธเจาก็ด ี
ทานเปนคนมีกิเลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา แตอาศัยความพากเพียรพยายามไมลด
ละการบําเพ็ญ เพื่อชําระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ ทานพยายามบําเพ็ญโดยความ
สม่ําเสมอไมหยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม ใจท่ีไดรับการบํารุงจากปุยท่ีดี คือกุศล
กรรม ก็คอย ๆ เจริญข้ึนโดยลําดับ จนสามารถบรรลุธรรมถึงช้ันอริยภูมิอันสูงสุด คือ
พระอรหัตผล คําวาพระอริยเจาน้ัน แปลวาผูประเสริฐ เพราะธรรมท่ีทานไดบรรลุเปน
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ธรรมอันประเสริฐมีอยู ๔ ชั้น คือ ดังนี้ ชั้นพระโสดา ชั้นพระสกิทาคา ชั้นพระอนาคา   
และชั้นพระอรหัต 
 ผูสําเร็จช้ันพระโสดา ทานกลาวไววา ละสังโยชนได ๓ คือสักกายทิฏฐิหนึ่ง 
วิจิกิจฉาหน่ึง สีลัพพตปรามาสหน่ึง  สักกายทิฏฐิที่แยกออกตามอาการของขันธมี ๒๐ 
โดยตั้งขันธหาแตละขันธ ๆ เปนหลักของอาการนั้น ๆ ดังนี้ ความเห็นกายเปนเรา เห็น
เราเปนกาย คือเห็นรูปกายของเราน้ีเปนเรา เห็นเราเปนรูปกายอันน้ี เห็นรูปกายในอันน้ี
มีในเรา เห็นเรามีในรูปกายอันน้ี รวมเปน ๔ เห็นเวทนาเปนเรา เห็นเราเปนเวทนา เห็น
เวทนามีในเรา เห็นเรามีในเวทนา น่ีก็รวมเปน ๔ เหมือนกันกับกองรูป  แมสัญญา 
สังขาร วิญญาณก็มีนัย ๔ อยางเดียวกัน  โปรดเทียบกันตามวิธีที่กลาวมา คือขันธหาแต
ละขันธมีนัยเปน ๔ ส่ีหาคร้ังเปน ๒๐ เปนสักกายทิฏฐ ิ ๒๐ มีตามทานกลาวไววา พระ
โสดาบันบุคคลละไดโดยเด็ดขาด 

แตทางดานปฏิบัติของธรรมะปา รูสึกจะคลาดเคล่ือนไปบาง เฉพาะสักกายทิฏฐ ิ
๒๐ นอกนั้นไมมีขอของใจในดานปฏิบัติ จึงเรียนตามความเห็นของธรรมะปาแทรกไว
บาง คงไมเปนอุปสรรคแกการฟงและการอาน เมื่อเห็นวาไมใชทางปลดเปลื้องตามนัย
ของสวากขาตธรรมแลวก็กรุณาผานไป อยาไดถือเปนอารมณขัดของใจ ผูละสักกายทิฏฐ ิ
๒๐ ไดเด็ดขาดนั้น เมื่อสรุปแลวก็พอไดความวา ผูมิใชผูเห็นขันธหาเปนเรา เห็นเราเปน
ขันธหา เห็นขันธหามีในเรา เห็นเรามีในขันธหา คิดวาคงเปนบุคคลประเภทไมควรแสวง
หาครอบครัว ผัว-เมีย 

เพราะครอบครัว (ผัว-เมีย) เปนเรื่องของขันธหา ซึ่งเปนรวงรังของสักกายทิฏฐิที่
ยังละไมขาดอยูโดยด ี สวนผูละสักกายทิฏฐิไดโดยเด็ดขาดแลว รูปกายก็หมดความหมาย
ในทางกามารมณ เวทนาไมเสวยกามารมณ สัญญาไมจําหมายเพ่ือกามารมณ  สังขารไม
คิดปรุงแตงเพื่อกามารมณ  วิญญาณไมรับทราบเพ่ือกามารมณ ขันธทั้งหาของผูนั้นไม
เปนไปเพื่อกามารมณ คือประเพณีของโลกโดยประการทั้งปวง ขันธหาจําตองเปล่ียนหนา
ท่ีไปงานแผนกอ่ืนท่ีตนเห็นวายังทําไมสําเร็จ โดยเล่ือนไปแผนกรูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะ อวิชชา 
 ผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ ไดโดยเด็ดขาด คิดวาเปนเรื่องของพระอนาคามีบุคคล  
เพราะเปนผูหมดความเย่ือใยในทางกามารมณดังกลาวแลว สวนพระโสดาบันบุคคลคิด
วาทานรูและละไดโดยขออุปมาวา มีบุรุษผูหน่ึงเดินทางเขาไปในปาลึก ไปพบบึงแหงหนึ่ง
มีน้ําใสสะอาดและมีรสจืดสนิทด ีแตน้ํานั้นถูกจอกแหนปกคลุมไว ไมสามารถจะมองเห็น
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นํ้าโดยชัดเจน เขาคนนั้นจึงแหวกจอกแหนที่ปกคลุมน้ํานั้นออก แลวก็มองเห็นนํ้าภายใน
บึงน้ันใสสะอาดและเปนท่ีนาด่ืม จึงตักขึ้นมาดื่มทดลองด ูก็รูวานํ้าในบึงน้ันมีรสจืดสนิทดี 
เขาก็ต้ังหนาด่ืมจนเพียงพอกับความตองการท่ีเขากระหายมาเปนเวลานาน เมื่อดื่มพอกับ
ความตองการแลวก็จากไป สวนจอกแหนที่ถูกเขาแหวกออกจากน้ําก็ไหลเขามาปกคลุม
นํ้าตามเดิม 

เขาคนนั้นแมจากไปแลวก็ยังมีความติดใจ และคิดถึงนํ้าในบึงน้ันอยูเสมอ และทุก
คร้ังท่ีเขาเขาไปในปาน้ัน ตองตรงไปที่บึงและแหวกจอกแหนออก แลวตักขึ้นมาอาบดื่ม
และชําระลางตามสบายทุก ๆ ครั้งที่เขาตองการ เวลาเขาจากไปแลวแมนํ้าในบึงน้ันจะถูก
จอกแหนปกคลุมไวอยางมิดชิดก็ตาม แตความเชื่อที่เคยฝงอยูในใจเขาวา นํ้าในบึงน้ันมี
อยูอยางสมบูรณหน่ึง นํ้าในบึงน้ันใสสะอาดหน่ึง นํ้าในบึงน้ันมีรสจืดสนิทหน่ึง ความเช่ือ
ทั้งนี้ของเขาจะไมมีวันถอนตลอดกาล 
 ขอนี้ เทียบกันไดกับโยคาวจร ภาวนาพิจารณาสวนตาง ๆ ของรางกายชัดเจนดวย
ปญญาในขณะน้ันแลว จิตปลอยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หย่ังเขาสู
ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไมมีความสัมพันธกับขันธทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ
ท้ังหาไมทํางานประสานกับจิต คือตางอันตางอยู เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดย
เด็ดขาดแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาอยางไม
มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได นับแตวันเกิดและวันปฏิบัติมา แตก็ไดเห็นส่ิงมหัศจรรย
ปรากฏข้ึนในเวลาน้ัน จิตก็ไดทรงตัวอยูในความสงบสุขชั่วระยะกาล แลวจึงถอนขึ้นมา 
พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแลว ขันธกับจิตก็เขาประสานกันตามเดิม 

แตหลักความเชื่อมั่นวาจิตไดหยั่งลงถึงแดนแหงความสงบอยางเต็มที่หนึ่ง ขันธ
ทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดแยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลาน้ันหน่ึง 
ขณะจิตที่ทรงตัวอยูในความสงบเปนจิตที่อัศจรรยยิ่งหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ไมมีวันถอน
ตลอดกาล เพราะความเช่ือประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไมหวั่นไหวโยกคลอนไป
ตามคําเลาลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได และเปนความเชื่อมั่นประจํานิสัยของ
โยคาวจรผูน้ัน จากประสบการณน้ันแลว ก็ต้ังหนาบําเพ็ญตอไปเชนท่ีเคยทํามาดวยความ
ดูดดื่มและเขมแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแมเหล็กซึ่งเปนพลังของศรัทธาประจําภายใน
ใจ จิตก็หยั่งลงสูความสงบสุขและพักอยูตามกาลอันควร ทํานองที่เคยเปนมา แตยังไม
สามารถทําใจใหขาดจากความซึมซาบของขันธไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น แมเชนน้ัน ก็ไมมี
ความทอถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ 
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สวนคุณสมบัติประจําใจของพระโสดาบันบุคคลน้ัน คือหลักความเชื่อมั่น
ประเภทอจลศรัทธา เปนผูเชื่อมั่นตอผลที่รูเห็นประจักษใจแลว และเชื่อมั่นตอคุณธรรม
เบื้องสูงที่ตนยังไมรูไมเห็น สมานตฺตตา ความเปนผูวางตนเสมอ ไมถือตัวดวยมานะ
ชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เปนผูมีธรรมครองใจ ไมถืออะไรใหยิ่งกวาเหตุการณที่เห็น
วาถูกตองดวยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไมยอมฝาฝนหลัก
ความจริง ไมวาพระโสดาบันบุคคลจะเปนคนชาติ ชั้น วรรณะใด ยอมใหความสนิทสนม
และความสม่ําเสมอกับคนทั่วไปไมลําเอียง 

แมคนชั่วที่เคยประพฤติตัวไมดีมาแลวตลอดสัตวดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็
ไมรังเกียจ โดยเห็นวาเขากับเราตกอยูในวงแหงกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรม
ประเภทใดจําตองยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทํามา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขา
ทํา หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอางโดยถูกตองในขณะนั้น โดยไมตองรื้อฟนอดีตคือความ
เปนมาของเขา ตลอดชาต ิชั้น วรรณะมาเปนอุปสรรคตอความจริงท่ีตนเห็นวาถูกตอง รีบ
ยึดถือมาเปนคติทันท ีน้ีเปนหลักธรรมประจําอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล 

ถาคําที่กลาวมาดวยความจนใจทั้งนี้เปนการถูกตอง พระโสดาบันบุคคลแสวงหา
ครอบครัวผัว-เมีย ก็ไมขัดของตอประเพณีของผูละสักกายทิฏฐ ิ ๒๐ อันเปนรวงรังของ
กามารมณยังไมไดเด็ดขาด สักกายทิฏฐ ิ ๒๐ ก็ไมเปนอุปสรรคแกพระโสดาบันในทาง
ครอบครัว เพราะเปนคนละช้ัน 
 ทานนักปฏิบัติโปรดยึดเอาเข็มทิศจากสวากขาตธรรมนําไปปฏิบัต ิ จนเกิดความรู
ความเห็นข้ึนจําเพาะตน และกลายเปนสมบัติของตนขึ้นมา น่ันแหละจะมีทางทราบไดวา
งานของเราเปนงานประเภทหน่ึง งานของทานเปนงานประเภทหน่ึง แตรวมผลรายได
เปนตัวเงินอันเดียวกัน จะไดรอยบาท พันบาท หม่ืนบาท หรือมากกวาน้ัน ก็ทราบชัดวา
เงินจํานวนน้ีเกิดจากผลงานท่ีตนไดทําความอุตสาหพยายามแสวงหามา มีมากหรือมีนอย
จะเปนที่อุนอกอุนใจแกตนเอง อาจจะดีกวาการคาดคะเนทรัพยในกระเปาของคนอื่น 
หรือการนําปริมาณทรัพยของคนอื่นมาถกเถียงกัน โดยคูความทั้งสองไมไดรับประโยชน
อะไรจากความแพความชนะนั้น ๆ เลย ทั้งเปนการตัดทอนสันทิฏฐิโกที่ทรงมอบใหเปน
สมบัติของผูบําเพ็ญจะรับไปเปนมรดก ใหลดคุณภาพลง 
 วิจิกิจฉา คือความสงสัย โดยสงสัยวาตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ ถาตายแลว
เกิด แตจะเกิดในภพชาติที่เคยเกิดหรือไม หรือจะเกิดเปนอะไรในภพตอไป คนตายแลว
เปล่ียนภพชาติเกิดเปนสัตว หรือสัตวตายแลวเปล่ียนภพชาติเกิดเปนคนไดหรือไม คน
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ตายแลวสัตวตายแลวไปอยูท่ีไหนกัน กรรมด-ีกรรมชั่วมีจริงไหม? และท่ีทําลงไปแลวให
ผลหรือไม ภพหนาชาติหนามีจริงไหม? นรก สวรรค มีจริงไหม? มรรค ผล นิพพาน มี
จริงไหม? ทั้งนี้อยูในขายแหงความสงสัยทั้งนั้น พระโสดาบันบุคคลคิดวาทานละได 
เพราะทานรูเห็นหลักความจริงประจําใจ ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาทั้งมวลที่กลาวมา และ
ยังเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางฝงใจแบบถอนไมขึ้น ทั้งเชื่อความตรัสรูของพระพุทธ
เจาและพระธรรม วาเปนสวากขาตธรรมและเปนนิยยานิกธรรม สามารถนําผูปฏิบัติตาม
ใหถึงความพนทุกขไดโดยลําดับ อยางฝงใจอีกเชนเดียวกัน 
 ตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติแลว ไมมีอะไรสูญในโลก มีแตความเปล่ียน
แปลงของสังขารทุกประเภท ซึ่งไมใชธรรมชาติเดิมเทานั้น เปล่ียนแปลงตัวเองลงสูธรรม
ชาต ิ คือธาตุเดิมของเขา และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมชาติเดิมขึ้นมาสูธาตุแฝง เชน
เปนสัตว บุคคล เปนตน กรรมด ี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มีประจําสัตวผูมีกิเลสเครื่องผลัก
ดันและมีความรูสึกในแงดีชั่วตางกัน จําตองทํากรรมอยูโดยด ีแลวกรรมดีกรรมช่ัวจะสูญ
ไปไมได แมผลดีผลช่ัวซ่ึงผูทํากรรมจะรับเสวยเปนความสุขความทุกข จําตองมีเปนคูกัน 
โดยจะเสื่อมสูญไปไมไดเหมือนกัน นอกจากผูทําใจใหหมดเชื้อจากภพชาติแลวเทานั้น 
จะเปนผูหมดปญหาในเรื่องเกิดตาย เพราะการทําดีทําช่ัวและไดรับผลดีช่ัว ทั้งนี้เปน
สาเหตุมาจากเช้ือแหงภพชาติท่ีฝงอยูภายในใจเปนมูลฐาน นอกจากนี้แลวจะไมอยูใน
อํานาจคําปฏิเสธและคํารับรองของผูใด เชนเดียวกับความมืด ความสวางต้ังอยูเหนือโลก
ธรรมของโลก ฉะนั้น 
 สีลัพพตปรามาส ทานแปลวา การลูบคลําศีลพรต เปนสังโยชนเครื่องของอันดับ
สาม การลูบคลําเกิดจากความไมไวใจ ถาเปนลูกหญิงลูกชายก็เปนที่ไมไวใจของพอแม 
อาจจะทําความหนักใจใหพอแมไดรับทุกขอยูเรื่อย ๆ เชนลูกหญิงประพฤติตัวไมสมศักดิ์
ศรีของหญิง ทําคุณคาของหญิงใหต่ําลง เปนคนชอบเท่ียว ชอบเก้ียวผูชาย ชอบทําตัวใน
ลักษณะขายกอนซื้อ ใครชมวาดี วาหญิงคนสวยท่ีไหนเกิดความติดใจ เช่ืองาย จายไป
โดยไมคิดมูลคาเพื่อความเปนคูครอง ไปที่ไหนแฟนคอยแอบแฝงและติดตามเปนพวง 
ๆ ประหน่ึงเขารอยปูนาปลาทะเลไปขายท่ีตลาด คร้ันแลวกลายเปนเขารอยหญิงปรามาส 
หญิงประเภทน้ีเรียกวาหญิงปรามาส เปนที่ลูบคลําของชายทั่ว ๆ ไปดวย เปนหญิง
ปรามาสสําหรับพอแมจะตองหนักใจในการวากลาวส่ังสอนซํ้า ๆ ซาก ๆ ดวย เปนหญิง
ชอบคาประเวณีอันเปนท่ีอับอายและขายหนาของวงศสกุลดวย 



 

แวนดวงใจ ๑๖๙ 

๑๖๙

 ถาผูเปนลูกชายก็ทําความหนักใจใหพอแมอีกทางหนึ่ง เชนประพฤติตัวเปนคน
เกเร ข้ีเกียจเรียนหนังสือและไปโรงเรียน เพื่อนชวนไปเที่ยวและเกี้ยวผูหญิงที่ไหนเปนที่
พอใจ ไปโดยไมบอกลาผูปกครองทางบานและทางโรงเรียนใหทราบหัวทายปลายเทาเลย 
ไปแสวงหาความสนุกสนานร่ืนเริงโดยวิธีชิงสุกกอนหาม ครูทางโรงเรียนเห็นทาไมดี 
เพราะเด็กขาดโรงเรียนไปหลายวัน เขาใจวาเด็กขโมยมาท่ีบาน รีบมาหาผูปกครองทาง
บานถามเร่ืองราวของเด็กคนเก พอแมผูปกครองทางบานเกิดงงงันอั้นตูและพูดออกมา
ดวยความต่ืนเตนตกใจวา ออ ก็ไดมอบเด็กใหอยูกับครูที่โรงเรียนแลว ทางบานก็ไมสน
ใจ เพราะเขาใจวาเด็กอยูประจําท่ีโรงเรียน 

เรื่องก็เลยยุงกันใหญ เพราะผูปกครองทั้งสองฝายตางก็ไมรูเรื่องของเด็ก ไฟที่
เด็กกอขึ้นเพื่อประโยชนเฉพาะตัว จึงลุกลามไปไหมทั้งครู ผูปกครอง ทางโรงเรียนและ
พอแมของเด็กทางบาน ใหกลายเปนเพลิงทั้งกองไปดวยกัน ทั้งนี้เปนเรื่องหนักใจแกพอ
แมไมนอยเลย เพราะฉะน้ัน ถาเปนลูกชายประเภทท่ีกลาวน้ีเรียกวา ชายปรามาส พอแม
ตองทุกขแลวทุกขเลา ส่ังสอนแลวอบรมเลา ไมมีเวลาปดปากสนิทลงไดเลย ตองลูบตอง
คลําอยูเชนน้ัน ไมเปนอันกินอยูหลับนอนใหสนิทได 
 ถาเปนสามีก็คือสามีที่ไมนาไวใจ กลัวจะไปคบชูสูแฟนในสถานที่ตาง ๆ เวลาลับหู
ลับตาลูกเมีย เที่ยวพวงผูหญิงตามตรอกตามซอก แลวนําไฟปรมาณูมาเผาผลาญลูกเมีย
และครอบครัว เพราะตามธรรมดาผูชายชอบเปนนักเท่ียว นักเกี้ยวผูหญิง และนักฉวย
โอกาส ผูหญิงคนใดใจลอยพลอยเชื่องาย มักจะถูกตมจากฝายชายเสมอ ผูชายที่ไมคอย
จะเห็นคูครองเปนของสําคัญ โดยมากมันเปนคนเสียหายในทางกามารมณ เบื้องตนก็
เห็นเหย่ือ (หญิง) ท่ีผานเขามาอยางลอย ๆ น้ันวาเปนอาหารวาง แตไมไดคํานึงถึงปลาที่
ติดเบ็ดจนถึงตายเพราะเหย่ือลอ ปลอยเลยตามเลยจึงตองเสียคน 

ผูมีครอบครัวเปนหลักฐานประพฤติใหหนักไปทางอารมณ จึงเปนความเส่ือมเสีย
แกตนและครอบครัว หญิงผูมีสามีประเภทชอบแสวงหาอาหารวางเปนนิสัย จึงเปนที่
หนักใจย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก กินอยูหลับนอนไมเปนสุข ฉะน้ันสามีประเภทอาหารวางน้ี จึง
ควรใหนามวาสามีปรามาสของภรรยา เพราะตองรับประทานขาวกับนํ้าตา เน่ืองจากความ
ประพฤติระแวงจากสามีเสมอ ปลอยอารมณใหสบายใจสักนิดไมไดเลย 
 ถาเปนภรรยาก็เปนภรรยาท่ีไมนาไวใจของสามีเชนเดียวกัน เปนคนผลาญทรัพย
กลับใจ มีนิสัยเหมือนวานร (ลิง) ทั้งเปนคูรัก ท้ังเปนคูเวร ชอบเท่ียวแสวงหาส่ิงแปลก 
ๆ เปนอาหารในเวลาวิกาลแบบนกคางคาว กลับมาถึงบานก็ทําการเค่ียวเข็ญสามี ทําทาตี



 

แวนดวงใจ ๑๗๐ 
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โพยตีพายหาโทษรายปายสีสามี เพ่ือหาอุบายหนีจากสามีไปตามชู กิจการงานซ่ึงเปนหนา
ที่ของแมบานในครอบครัวจะจัดทําไมนําพา สอดหูสายตามองไปมองมา ลวนแตเปน
เรื่องมารยามองทางหาแฟน หนักเขาก็นําเงินไปมอบใหชายชู จางคนมาฆาสามีของตัว
เพื่อครองรักกับเขา ถาเปนหญิงประเภทน้ีก็ควรใหนามวาภรรยาปรามาส เพราะกอกรรม
ทําเข็ญใหสามีไดรับความทุกขทรมานและปวดราวในหัวใจไมมีวันสราง ท้ังเปนการเส่ียง
ภัยตอชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากภรรยาเพชฌฆาตผูคอยสังหารอยูตลอดเวลาที่ไดโอกาส 

ถาเปนสมบัต ิมีรถราเปนตน ก็เปนที่ไมนาไวใจ จะขับขี่ไปทางไหนก็กลัวอันตราย 
ตองเขาโรงซอมบอย ๆ ไมเชนนั้นก็จะพาเจาของไปคว่ําจมดินที่ไหนไมแนทั้งนั้น ตอง
ตรวจดูเครื่องทุกเวลากอนจะขับขี่ไปไหนมาไหน ลักษณะที่กลาวมาทั้งนี้เขาในขายของคํา
วาปรามาส คือการลูบคลําท้ังน้ัน 

ถาเปนศีลก็เปนศีลประเภทลมลุก คนผูรักษาศีลก็เปนบุคคลลมลุก เดี๋ยวก็ทําศีล
ใหขาด เด๋ียวก็ไปรับศีลใหม รับแลวรับเลา ขาดแลวขาดเลา จนตัวเองก็ไมแนใจวาตนมี
ศีลหรือเปลา ทั้ง ๆ ท่ีรับศีลแลวรับศีลเลาอยูน่ันเอง ทั้งนี้หมายถึงศีลของสามัญชนทั่ว ๆ 
ไปเพราะรับแลววันน้ีคราวน้ี แตวันหนาคราวหนาตองรับอีก เหลาน้ีเรียกวา สีลัพพต
ปรามาส เพราะลูบคลําศีลเหมือนลูบคลําบาดแผล 
 พระอริยบุคคลช้ันพระโสดาบันแมจะเปนฆราวาส ก็เปนผูแนวแนในศีลท่ีตน
รักษาอยู ไมรับศีลแลวรับศีลเลาเหมือนสามัญชน เพราะทานเชื่อเจตนาของตนและรักษา
ศีลดวยความระมัดระวัง ไมยอมใหศีลขาดหรือดางพรอยดวยเจตนาลวงเกิน แมจะเปนผู
นําหนาของหมูชน ก็เพียงรับเปนจารีตของผูเปนหัวหนาเทาน้ัน แตเจตนาจะรับเพราะเขา
ใจวาตนเปนผูมีศีลขาดหรือดางพรอยน้ัน ไมมีในพระโสดาบันบุคคลเลย 
 พระสกิทาคา ทานวาทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาลง นี่ทางดานปฏิบัติไมมีขอของ
ใจ จึงขอยุติไวเพียงนี้ 

พระอนาคามีละสังโยชนได ๕ คือ ๓ กับที่ผานมาแลวและละเพิ่มไดอีก ๒ ขอ คือ
กามราคะ ความยินดีในประเพณีของโลก และปฏิฆะความหงุดหงิดใจ สวนกามราคะน้ัน
อยูในวงของรูปกาย ตามความเห็นของธรรมะปาวา สักกายทิฏฐ ิ ๒๐ น่ันแลเปนบอของ
กามราคะแท ควรเปนภาระของพระอนาคามีเปนผูละไดโดยเด็ดขาด เพราะผูจะกาวข้ึนสู
ภูมิอนาคามีโดยสมบูรณ จําตองพิจารณาขันธหาโดยความรอบคอบดวยปญญา แลวผาน
ไปดวยความหมดเยื่อใย คือสามารถพิจารณาสวนแหงรางกายทุกสวน เห็นดวยความเปน
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ปฏิกูลดวย โดยความเปนไตรลักษณดวย ประจักษกับใจ จนทราบชัดวาทุกสวนในราง
กายสะทอนนี้มีความปฏิกูลเต็มไปหมด 

ความปฏิกูลของรางกายที่ปรากฏเปนภาพอยูภายนอก กลับยอนเขามาสูวงของจิต
ภายในโดยเฉพาะ และทราบชัดวาความเปนสุภะท้ังน้ี เปนเรื่องของจิตออกไปวาดภาพ
ขึ้นมา แลวเกิดความกําหนัดยินดีก็ด ี ความเปนอสุภะที่จิตออกไปวาดภาพขึ้น แลวเกิด
ความเบื่อหนายและอิดหนาระอาใจตอความเปนอยูของรางกายทุกสวนก็ด ี ในภาพท้ัง
สองน้ีจะรวมเขาสูจิตดวงเดียว คือมิไดปรากฏออกภายนอกดังที่เคยเปนมา จิตไดเห็น
โทษแหงภาพภายนอกที่ตนวาดขึ้นอยางเต็มใจ พรอมทั้งการปลอยวางจากสุภะและอสุภะ
ภายนอก ท่ีเก่ียวโยงกับสวนรางกายท่ีตนเคยพิจารณา ถอนอุปาทานความถือกายออกได
โดยส้ินเชิง เรื่องของกามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได ในขณะที่ถอนจิตถอนอุปาทาน
จากกาย โดยผานออกระหวางสุภะและอสุภะตอกัน หมดความเย่ือใยในสุภะและอสุภะ
ทั้งสองประเภท 
 ปฏิฆะ ความหงุดหงิดของใจ ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีแปลกตางและของใจ จึงขอ
ยุติไวเพียงเทาน้ี 
 อันดับสี่คือ อรหัตภูม ิ ทานวาละสังโยชนได ๑๐ คือสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ท่ีกลาว
ผานมาแลว กับสังโยชนเบื้องบนอีก ๕ คือรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 
 รูปราคะ ความกําหนัดยินดีในรูป ไมไดหมายถึงรูปหญิง รูปชาย และรูปพัสดุสิ่ง
ของตาง ๆ ซ่ึงเปนของภายนอกและเปนสวนหยาบ ๆ แตหมายถึงนิมิตที่ปรากฏกับจิต
อยูภายในโดยเฉพาะ คือภาพที่ไดจากภายนอกตามที่กลาวผานมา ซึ่งยอนกลับเขามาอยู
ในวงของจิตโดยเฉพาะ ผูพิจารณาจําตองถือนิมิตนี้เปนอารมณของจิต หรือเปนเคร่ือง
เพงเล็งของจิต จะวาจิตยินดีหรือติดรูปฌานก็ถูก เพราะจิตชั้นนี้ตองทําการฝกซอมความ
เขาใจเพ่ือความชํานาญอยูกับนิมิตภายใน โดยไมเกี่ยวกับกายอีกเลย จนเกิดความชํานิ
ชํานาญในการปรุงและทําลายภาพภายในจิต ใหมีการปรากฏขึ้นและดับไปแหงภาพได
อยางรวดเร็ว 

แตการเกิด-ดับของภาพทั้งนี้เปนการเกิด-ดับอยูจําเพาะใจ มิไดเกิด-ดับอยูภาย
นอกเหมือนแตกอน ซึ่งจิตกําลังเกี่ยวของอยูกับกายเลย แมความเกิดดับของภาพภายใน 
เมื่อถูกสติปญญาจดจองเพงเล็งอยูไมหยุด ยอมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยลําดับ 
ความเกิด-ดับของภาพชนิดนี ้ นับวันและเวลาเร็วเขาทุกทีจนปรากฏเหมือนฟาแลบแลว
ดับไป ผลสุดทายก็หมดไป ไมมีนิมิตเหลืออยูภายในใจเลย พรอมทั้งความรูเทาทันวา 
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ภาพน้ีก็มีความสลายไปเชนเดียวกับสภาวธรรมอ่ืน ๆ จากน้ันก็เปนสุญญากาศวางเปลา 
ไมมีนิมิตภายในจิต แมรางกายจะทรงตัวอยู แตในความรูสึกน้ันปรากฏเปนความวาง
เปลาไปหมด ไมมีภาพใด ๆ เหลืออยูภายในจิตเลย 
 อรูปราคะ คือความยินดีในสุขเวทนาหรือรูปฌาน ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีขอของ
ใจ จึงขอยุติไว 
 มานะ ความถือ แยกออกเปนมานะ ๙ คือความสําคัญใจ ๙ อยาง เชนตัวมีภูมิ
ธรรมตํ่ากวาเขา สําคัญวาตํ่ากวาเขาบาง เสมอเขาบาง ย่ิงกวาเขาบาง ตนมีภูมิธรรมเสมอ
เขา สําคัญวาตํ่ากวาเขาบาง เสมอเขาบาง ย่ิงกวาเขาบาง และตนมีภูมิธรรมยิ่งกวาเขา แต
สําคัญวาตํ่ากวาเขาบาง เสมอเขาบาง ย่ิงกวาเขาบาง ความสําคัญทั้งนี้เปนการผิดทั้งนั้น 
ถาพูดตามธรรมชั้นสูง เพราะความสําคัญเปนเร่ืองของกิเลส จึงควรแกไขจนไมมีอะไรมา
แสดงความสําคัญภายในใจ จะช่ือวาเปนใจท่ีบริสุทธ์ิเพราะหมดความคะนองสวนละเอียด 
 อุทธัจจะ คือความฟุงของใจ นี้ไมไดหมายถึงความฟุงซานแบบสามัญชนทั่ว ๆ ไป 
แตเปนกิริยาแหงความขยันหม่ันเพียรและเพลิดเพลินของพระอริยเจาช้ันน้ี ทานทําการ
ขุดคนหาตนตอของวัฏฏะดวยสติปญญาอันแหลมคมของทานตางหาก แตการทําท้ังน้ีรู
สึกจะมุงสําเร็จใหทันกับความหวังของใจที่มีกําลังกลาตอแดนพนทุกข จึงไมคอยคํานึงถึง
มัชฌิมา คือความพอดี ไดแกการพักผอนจิตใหเขาสูความสงบสุขคือสมาธ ิ เพราะปญญา
ชั้นนี้คิดไปเทาไรก็ยิ่งเห็นทางถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลําดับ ซ่ึงเปนโอกาสใหผูพิจารณา
มีความเพลินตองานของตน จนลืมพักจิตในความสงบคือสมาธ ิ เพื่อเปนกําลังทางดาน
ปญญาตอไป เพราะเห็นวาการพักจิตในสมาธิก็ดี การพักหลับนอนก็ดี เปนการเน่ินชาตอ
ทางดําเนิน ฉะนั้น จิตจึงมีความเรงรีบและเพลิดเพลินตอการพิจารณาจนเลยเถิด ซึ่งเปน
ทางผิดไดอีกทางหนึ่ง ท่ีทานใหนามวา สังโยชน คือเครื่องผูกมัดใจ 
 อวิชชา ถาหมายถึงอวิชชาทั่ว ๆ ไปในสามัญชนและสามัญสัตว ก็ขอแปลแบบ
พระปาวารูแกมโง ฉลาดแกมโกง ทั้งรูทั้งหลง จับเอาตัวจริงไมได เรียกวาอวิชชาช้ันหยาบ 
สวนอวิชชาช้ันละเอียดท่ีทานกลาวไวในสังโยชนเบ้ืองบนน้ัน ตามความรูสึกของธรรมะปา
วา คือความหลงจิตดวงเดียวเทาน้ัน เพราะสิ่งอื่น ๆ สามารถรูเทาและปลอยวางได แต
กลับมาหลงตัวเอง ทานจึงใหนามวา “อวิชชา” แปลวารูไมรอบ รูไมชัดเจน ยังมีเงาปด
บังตัวเองไว ตอเมื่อสติปญญาเพียงพอเพราะอาศัยการขุดคนไตรตรองเสมอ น่ันแลจิตจึง
จะรูข้ึนมาวา อวิชชาคือความหลงตัวเองเทานั้น พอปญญาไดหยั่งทราบ อวิชชาก็ดับลงใน
ขณะเดียว ไมมีอวิชชาตัวไหนจะยังเหลืออยูในจิตอีกเลย 



 

แวนดวงใจ ๑๗๓ 

๑๗๓

คําวาอุทธัจจะ คือความฟุงในการพิจารณาก็ด ี มานะความถือจิตก็ด ี ยอมหมด
ปญหาลงในขณะเดียวกันกับขณะอวิชชาดับไป เพราะหมดตนเหตุท่ีจะทําใหเพลิดเพลิน
และถือมั่นโดยประการทั้งปวงแลว เรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชา คือสิ่งที่แปลกประหลาดอัน
เดียวเทาน้ันเปนตนเหตุสําคัญในไตรภพ เพราะเปนส่ิงนารู และนาหลงเคลือบแฝงอยูใน
ตัวของมันอยางพรอมมูล ผูปฏิบัติถาไมสันทัดทางดานปญญาจริง ๆ จะหาทางออกจาก
อวิชชาไดโดยยาก เพราะอวิชชาทั่ว ๆ ไปกับตัวอวิชชาจริง ๆ รูสึกผิดแปลกกันมาก 
อวิชชาทั่ว ๆ ไปไดแกธรรมชาติท่ีรวมความหลงท้ังภายนอกและภายในเปนตัวกิเลสไว
ดวยกัน เชนเดียวกับไมทั้งตน ซ่ึงรวมส่ิงตาง ๆ ของมันไว สวนอวิชชาจริง ๆ ไดแกธรรม
ชาติที่ถูกตัดตนโคนรากจากความเพียรมาเปนลําดับ จนหายพยศจากส่ิงตาง ๆ เขามา
เปนระยะ ๆ สุดทายก็มารวมลงที่จิตแหงเดียว 

จุดนี้แลเปนจุดตัวจริงของอวิชชาแท แตขณะน้ีอวิชชาไมมีสมุนเปนบริวารเหมือน
สมัยท่ีกําลังเรืองอํานาจ ตัวอวิชชาแทน้ีเปนท่ีเก็บรวมส่ิงตาง ๆ ที่แปลกประหลาดซอนไว
กับตัวของมันหลายอยาง ซ่ึงเราไมเคยคาดหมายไวกอนเลย เชนเดียวกับยาพิษท่ีแทรก
อยูกับวัตถุชิ้นเล็ก ๆ เปนเคร่ืองลอสัตวใหตายฉะน้ัน สิ่งแทรกซึมอยูกับตัวอวิชชาแทนั้น 
ที่พอจะนํามาอธิบายใหทานผูฟงไดก็เพียงเล็กนอย เพราะไมสามารถจะนํามาเทียบกับ
สมมุติใหเหมือนตัวจริงของสิ่งเหลานั้นไดสมความตองการ สิ่งแทรกซึมนั้นคือความผอง
ใสเดนดวง ประหน่ึงเปนส่ิงสําเร็จรูปโดยสมบูรณแลว หน่ึง   ความสุขเพราะอํานาจความ
ผองใสครองตัวอยู เปนความสุขท่ีแปลกประหลาดมาก ประหน่ึงเปนความสุขท่ีพนจาก
แดนสมมุติทั้งปวง หน่ึง ความองอาจภายในตัวเอง ประหนึ่งจะไมมีสิ่งอาจเอื้อมเขาไป
เกี่ยวของได หน่ึง  ความติดใจและสงวนธรรมชาตินั้นประหนึ่งทองคําธรรมชาต ิหน่ึง 

ส่ิงเหลาน้ีแลเปนอุปสรรคตอการดําเนินเพ่ือสันติธรรมอันแทจริง โดยเจาตัวไมรู
สึกในเวลาน้ัน ตอเม่ือไดผานอุปสรรคเหลาน้ีไปแลว จึงจะทราบความผิดถูกของตน เม่ือ
ยอนกลับคืนมาพิจารณาขางหลังท่ีเคยดําเนินมา ก็ทราบไดชัดวาเราดําเนินมาถึงท่ีน้ัน คด
โคงไปหรือผิดเพี้ยนไป ระยะน้ันเราติดความสงบ คือติดสมาธิมากไป ระยะน้ันเรา
พิจารณาทางดานปญญามากไป ไมสม่ําเสมอทั้งดานสมาธิและดานปญญา ความเพียรจึง
ชาไปในระยะน้ัน ๆ ยอมทราบยอนหลังโดยตลอด สิ่งที่จะใหเกิด-ตายตอไปอีกคืออะไร 
ยอมทราบชัดจากขณะอวิชชาดับไปแลว จากนั้นเปนผูหมดกังวลทั้งอดีตที่เคยเปนมาของ
ตน ทั้งอนาคตที่จะพาใหเปนไปขางหนา เพราะปจจุบันจิตขาดจากการติดตอกับเรื่องทั้ง
หลายโดยประการท้ังปวงแลว 
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 ธรรมทั้งนี้ไดอธิบายตามปริยัติบาง ตามความเห็นของธรรมะปาบาง เมื่อผิดบาง
ถูกบางก็ขออภัยจากทานผูฟงผูอานทุกทานดวย เพราะแสดงไปตามความเขาใจแบบปา 
ๆ ที่ไดปฏิบัติมา และพรอมที่จะรับฟงเหตุผล ผิดถูกและติชมจากทานผูมีเมตตาเสมอ 
 วิธีปฏิบัติเพ่ือความสุขความเจริญเปนข้ัน ๆ และประจักษใจ คือการอบรมภาวนา
คุณงามความดีอื่น ๆ ยอมเปนเครื่องอุดหนุนกันไป ข้ึนช่ือวาความดีแลวตองเปนเคร่ือง
หนุนกันไปทั้งนั้น เชนเดียวกับพริก แมจะเปนเม็ดเล็ก ๆ หรือเม็ดไมคอยจะเต็มเทาไรก็
ตาม เมื่อนํามาผสมกันตําลงในครกแลวคดออกมาใสถวยหรือจาน ขณะรับประทานจะจ้ิม
ลงไปดานไหนของถวยหรือจานนั้น ยอมมีรสเผ็ดเชนเดียวกันหมด ไมไดนิยมวาดานน้ัน
พริกเต็ม ดานน้ีพริกลีบ 

ข้ึนช่ือวาความดีแลว ไมวาจะเกิดจากกุศลกรรมประเภทใดรวมกันแลวจะกลาย
เปนกองบุญอันใหญโตเชนเดียวกัน ดังนั้นโปรดทานผูฟงทุกทานซึ่งมีความมุงหวังใน
ธรรมอยางเต็มใจ นําไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองตามฐานะใหถูกเข็มทิศทางเดินของธรรม 
ในขณะที่มีชีวิตอยู แมถึงคราวจําเปนซึ่งทุกคนจําตองเผชิญ จิตจะมีหลักยึดไมรวนเรไป
ในทางผิด จะกาวไปตามทางผิด นิยยานิกธรรมนําตนใหถึงสุขในคติภพน้ัน ๆ ขึ้นชื่อวา
ความสุขความเจริญท่ีเรารําพึงรําพันถึงอยูทุกขณะจิตน้ัน จะกลายมาเปนสมบัติเคร่ือง
ครองของใจในภพของตน ๆ โดยไมตองสงสัย 
 ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตามคุมครองรักษาทาน
ท้ังหลาย ใหมีแตความสุขกายสบายใจ นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญฯ 

 
www.Luangta.or.th  
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

อริยสัจนอก อริยสัจใน 
 

สิ่งที่แกตัวไมไดในปจจุบันไดแกการเกิด คือการเกิดมาแลวจะเปนสัตวหรือเปน
มนุษยยอมแกไขไมไดในชาติหนึ่ง ๆ เหมือนสอบไลช้ันน้ัน ๆ เมื่อสอบตกในขณะนั้น
แลวจะขอสอบแกตัวใหมยอมไมได ตองเรียนตอไปอีกจนมีภูมิความรูควรจะสอบและ
โอกาสอํานวยแลวจึงจะสอบไดอีก ถาสอบไดก็เลื่อนชั้นขึ้นไป เราเกิดมาเปนมนุษยและ
สัตว จะถูกหรือผิดก็เกิดมาแลว เปนสัตวประเภทใดก็เปนเต็มที ่ เปนคนช้ันไหนก็เปน
คนเต็มที ่ถาขาดตกบกพรองอวัยวะสวนใดขาดเต็มที ่ จะแกไขรูปรางและสวนบกพรอง
ของอวัยวะใหสมบูรณก็แกไขไมได ถาเปนผูสมบูรณดวยอวัยวะก็เปนเต็มท่ี ส่ิงเหลาน้ี
ถาสวนใดบกพรองยอมแกไขลําบาก 

ไมเหมือนเครื่องอะไหลของเครื่องจักรเครื่องยนต ซึ่งมีขนาดพอหาซื้อไดในหาง
รานตาง ๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีมีไวเปนสินคาท่ัว ๆ ไป ไมเหมือนอวัยวะของคนและสัตว
ซ่ึงเปนอวัยวะท่ีจําเปนและเปนส่ิงจําเพาะ แมจะมีสํารองอยูบางก็เปนสิ่งปลอมแปลง ไม
เหมือนธรรมชาติดั้งเดิมแท และใชก็ไมดีและมั่นคงเหมือนอวัยวะเดิม เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงไมใหประมาทในคุณคาแหงการเกิดของตน กําเนิดท่ีตํ่าเชนสัตวมีมากเหลือ
ประมาณ ไปที่ไหนเจอแตสัตว ในน้ําก็ม ีบนบกก็ม ีบนตนไม ชายเขา ใตดิน บนอากาศ  
มีเกลื่อนไปหมด เพราะกําเนิดตํ่า สัตวเกิดไดงาย แตมนุษยเราเกิดยากกวาสัตว ฉะนั้น 
ความเปนมนุษยจึงเปนลาภอันสูงสุดในชาติน้ี 

คําวามนุษยสมบัติจึงหมายเอา อวัยวะที่สมบูรณประจําชาติของมนุษย ไมบก
พรองสวนตาง ๆ ของรางกายและวิกลจริต สวนสมบัติตามมาทีหลังน้ันเปนสวนหน่ึง
ตางหากจากมนุษยสมบัติอันแทจริง ไมเปนของจําเปนยิ่งกวาความมีอวัยวะอันสมบูรณ 
สมบัติเงินทองเปนตน แมแตคนตาบอดหูหนวกเขายังพอมีได แตอวัยวะสมบัติน้ีเปน
สมบัติกนถุงแท คือเปนทุนที่จะใหบําเพ็ญประโยชนในทางโลกและทางธรรมไดตาม
ความปรารถนา ท้ังเปนเคร่ืองมืออันดีเย่ียมในการสรางโลกและสรางธรรม เพ่ือสวรรค
สมบัติและนิพพานสมบัต ิ เพราะเปนศูนยกลางแหงภพชาติทั้งมวล สามารถสรางตัวให
ดีเดนไดทั้งทางโลกทางธรรม 



 

แวนดวงใจ ๑๗๖ 

๑๗๖ 

ผูทําตัวใหต่ําลงไป จนเปนที่ดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนมนุษยดวยกัน เน่ือง
จากการดัดแปลงตัวเองไปในทางผิด โดยมีความคิดผิดเปนเจาเรือน ผูจะทําตัวใหดี
และเดนข้ึนเปนลําดับ จําตองดัดแปลงตัวเองใหถูกทาง ผลยอมเปนความสุขความ
เจริญคืบหนาตามลําดับแหงเหตุท่ีทําไวดีแลว ไมวาวันน้ี วันหนา ชาติน้ี ชาติหนา ความ
สุข ความเจริญตองอาศัยผลท่ีเราทําจากคนคนเดียวน้ีแล เปนเคร่ืองตามสนองในภพ
น้ัน ๆ ดวยเหตุนี้ความเปนมนุษยจึงอยูในความนิยมของโลก วาเปนภพชาติท่ีสูงและ
เปนที่รวมแหงความดีทั้งปวงไวดวย เชน พระศาสนา เครื่องหลอหลอมมนุษยใหเปน
คนดีก็รวมอยูที่นี ่

แมพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เยี่ยมดวยเหตุผลก็มีอยูกับมนุษยเรา พระ
พุทธเจาก็มาตรัสรูในแดนแหงมนุษยเราน้ี พระสาวกเกิดเปนมนุษยโดยสมบูรณแลว จึง
สามารถปฏิบัติธรรมจนไดตรัสรูตามพระพุทธเจา ฉะนั้นความเปนมนุษยจึงเปนผูมี
ภาชนะอันดีสําหรับรับรอง ทั้งกองสมบัติเงินทองของมีคาในโลก ทั้งโลกุตรภูมิสมบัต ิ
จึงควรภาคภูมิใจในบุญวาสนาของตนท่ีพบพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาท่ีบริสุทธ์ิท้ัง
เหตุทั้งผล การกลาวท้ังน้ีมิไดตําหนิศาสนาใด ๆ วาไมด ี เพราะศาสนาใดก็ดีดวยกัน 
เนื่องจากไมไดสอนคนใหชั่ว แตความดีนั้นมีสูงต่ําตางกัน คุณภาพของศาสนาจึงตาง
กัน พระพุทธศาสนาน้ีสามารถสอนคนใหเปนคนดีเย่ียมได ทั้งความประพฤติและความ
รูความเห็นภายในใจ  จนกลายเปนใจวิเศษและอัศจรรยเหนือใจสามัญธรรมดา เพราะ
การอบรมจากธรรมของจริงอยางประเสริฐคือพระพุทธศาสนา 

เวลาน้ีเรากําลังอยูในมัชฌิมา คือศูนยกลางของโลก สัตวดิรัจฉานก็ไมไดไปเกิด 
นรกคือแดนหาความสุขกายสบายใจไมไดก็ไมเคยประสบ กําเนิดเปรตผีไดยินแตชื่อ 
แตไมไดเปนสัตวประเภทนั้น คือเราเปนมนุษยโดยสมบูรณ ฉะน้ันจึงควรเห็นคุณคาใน
ตัวเราและชีวิต จิตซึ่งครองตัวอยูขณะนี้ พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิต
และจิตใจใหเปนไปดวยความสมํ่าเสมอและราบร่ืน ทั้งทางโลกและทางธรรม จะมีความ
สุขกายสุขใจ อยูในโลกนี้ก็เห็นประจักษใจ ถามีธรรมเครื่องดัดแปลงใหถูกทาง จะไป
โลกหนาก็คือใจดวงกําลังดัดแปลงอยู ณ บัดน้ี จะเปนผูพาไป ไมมีสิ่งใดจะไปโลกหนา
ได นอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเปนของละเอียดยิ่งนี้เทานั้น 

เราทุกทานตางก็เปนนายชางผูฝกฝนอบรมตน อยางไรจะเปนที่มั่นใจ โปรด
กระทําลงไปจนสุดความสามารถในขณะมีชีวิตอยู ถาชีวิตหาไมแลวจะสุดวิสัย เพราะ
รางกายแตกสลาย ตองหมดทางเดินทันทีที่ชีวิตสิ้นสุดลง การบําเพ็ญความดีทุก



 

แวนดวงใจ ๑๗๗ 

๑๗๗ 

ประเภทเปนตนวา เคยบําเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาก็ทําตอไปอีกไมได ทํา
ใหขาดไปเสียทุกอยาง เราจึงไมควรเห็นส่ิงใดวาเปนของมีคุณคาย่ิงกวาใจซ่ึงกําลังรับ
ผิดชอบในสมบัติทุกสิ่งอยูเวลานี ้ แมเราจะเสาะแสวงหาส่ิงใดมาเพ่ือบําบัดรางกายและ
จิตใจใหมีความสุขเทาท่ีควรจะเปนได แตเราอยาลืมตัวถึงกับไดผิดพลาดไปกับสิ่งนั้น 
ๆ จนถอนตัวไมขึ้น เพราะอํานาจความอยากเปนเจาของเรือนใจ ถาไดรับการอบรมอยู
เสมอ อยางไรก็ไมตกต่ําและถอยหลังมาสูความทุกขและความต่ําทรามตาง ๆ ที่ไมพึง
ปรารถนา จะกาวไปทีละเล็กละนอย และกาวไปเสมอจนถึงจุดประสงคจนได 

ผูมีความเจริญรุงเรืองท้ังทรัพยภายนอกและทรัพยภายใน คือคุณสมบัติของใจ 
ทานเจริญรุงเรืองไดเพราะการฝกฝนดัดแปลง อยาเขาใจวาเปนไปจากเหตุอ่ืนใดท้ังส้ิน 
เพราะกาย วาจา ใจ เปนสิ่งอบรมดัดแปลงไดดวยกัน ไมเชนน้ันจะหาคนดีคนฉลาดไม
ไดในโลกมนุษยเรา และจะไมผิดอะไรกับสัตวที่มิไดฝกหัดดัดแปลงเลย สิ่งที่จะทําให
คนดีคนชั่วไดจึงขึ้นอยูกับการฝกหัดดัดแปลงตัวเองตามใจชอบ ผลก็กลายเปนคนดีคน
ชั่ว และสุข ทุกขขึ้นมาเปนเงาตามตัว ฉะนั้นการไมปลอยตัว คือใหอยูในกรอบของการ
สังเกตสอดรูของตัวเสมอนั่นแล เปนทางเจริญกาวหนา ผูชอบความเจริญกาวหนาจง
เปนผูสงวนตน 

อนึ่ง ธรรมเครื่องขัดเกลามนุษยและสัตวใหเปนคนดีและสัตวดีตามฐานะของ
ตนน้ัน มีอยูกับทุกคน ไมวานักบวชและฆราวาสหญิงชาย ขึ้นอยูกับความขยันหมั่น
เพียร ความอดทน ความด ี ความชั่วขึ้นอยูกับตัวผูชอบทํา ทําที่ไหนก็ได ไมนิยมวาใน
บาน นอกบาน ในวัด นอกวัด ในนํ้า บนบก เพราะตนเหตุความดีและช่ัว มันอยูกับตัว
ของผูทํา ไมไดอยูที่อื่นใดทั้งนั้น ดังนั้น คําวา ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ ธรรมยอม
รักษาผูปฏิบัติธรรมก็ด ีน ทุคฺคต ึคจฺฉติ ธมฺมจารี ผูปฏิบัติธรรมยอมไมตกไปในที่ชั่ว
ก็ดี ธรรมทั้งสองบทนี้จึงไมตองมีตนมีปลาย คือยังคงเสนคงวาอยูตลอดกาล 

ทานที่เปนนักบวชทุกทาน โปรดทําความสําคัญในเพศและหนาที่ของตน เพราะ
คําวา นักบวช เปนผูปลอยภาระความยุงเหยิงทางการงานท่ีฆราวาสจัดทําทุกประเภท 
เปนผูมีภาระนอย และปลอยความกังวลในสิ่งทั้งปวง ทุกขก็ขอใหทุกขแบบลูกของพระ
พุทธเจา สุขก็ขอใหสุขตามแบบของพระพุทธเจา หนาที่การงานที่ชอบตามเพศของพระ 
โปรดเห็นเปนส่ิงท่ีมีคุณคาประจําตน อยาเห็นสิ่งใดวาเปนของมีคุณคายิ่งไปกวาเรื่อง
ของพระ ถาเห็นสิ่งอื่นเปนของมีคายิ่งกวาเรื่องของพระแลว พระของเราก็เริ่มจะดอยลง
ไป ขอวัตรปฏิบัติของพระ การรักษาศีลของพระ การปฏิบัติธรรมของพระ ความ



 

แวนดวงใจ ๑๗๘ 

๑๗๘ 

พากเพียรประจําหนาที่และเพศของพระจะดอยลงไปตาม ๆ กัน เพราะสิ่งอื่น ๆ มีคุณ
คามากกวาคําวาพระซึ่งมีประจําเพศของตน 

ทุกขจะแสนทุกขแสนลําบากขนาดไหน ก็ขอใหทุกขลําบากเยี่ยงลูกพระตถาคต 
โงก็ขอใหโงอยูในกรอบของพระธรรมวินัย ฉลาดก็อยาใหเลยเสนทางของหลักพระ
ธรรมวินัยท่ีประทานไว จะไดนามวาลูกของพระตถาคตแท แมจะเกิดสุดทายภายหลังก็
คือลูกพระตถาคตผูสุดทองนั่นเอง ไมใชเปนลูกของผูอื่นใด เชนเดียวกับเรามีลูกหลาย
คน เปนผูหญิงก็คือลูกของเรา เปนผูชายก็คือลูกของเรา คนหัวปก็คือลูกของเรา คน
กลางก็คือลูกของเรา คนสุดทองก็คือลูกของเรา ลูกของพระพุทธเจาก็เปนคนเชนนั้น
เหมือนกัน 

คําวา พระเมตตานั้นมีอยูทุกสัตวทุกบุคคล รองรอยพระเมตตา ไดแกพระธรรม 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธท่ีวางไวเปนแนวทางหรือเปนบันได เพื่อใหพุทธบริษัทคือลูก
ของพระองคไดกาวเดินไปตามพระโอวาทนั้น ๆ จะไมผิดหวัง ทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบ
แทน คือมีความสุขความเจริญภายในใจ ทั้งชาติหนาซึ่งจะสืบตอไปจากชาตินี้อยูทุก ๆ 
ขณะ คือ เมื่อจิตเคลื่อนยายจากรางกายนี้ออกไปแลว ก็จะมีความสุขความเจริญประจํา
คติภพของตน เมื่อยังไมถึงแดนสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิง ท้ังน้ีเชนเดียวกับคนเดินทาง จะกาว
ไปขางหนาก็จากเทาอันนี ้ จะกาวไปทางไหนหรือกาวไปถึงไหนก็จากเทาอันนี ้ ผูมาจาก
ภพไหน มาจากโลกใด จะไปสูภพไหน หรือจะไปอยูโลกใด ก็คือใจดวงนี้จะเปนผูพามา
และพาไป ไมใชใจดวงไหนคนผูใดทั้งนั้น 

เพราะฉะน้ัน การประคองการกาวไปของตน จึงเปนหนาท่ีและภาระของผูเดิน
ทาง จําตองสังเกตดวยดีวา ทางไหนถูก ทางไหนผิด มิใชวาทางและเทาแลวก็จะเดินไป
ทาเดียว โดยไมคํานึงถึงทางผิดทางถูกและขวากหนาม เพราะคําวา ทาง ยอมมีทั้งทาง
ผิด ทางถูกและขวากหนาม ผูกาวเดินโดยไมคํานึงดังกลาวจะไดรับความเดือดรอนเมื่อ
ภายหลัง แตผูสังเกตทั้งทางเดิน สังเกตท้ังการเหยียบยาง จะถึงจุดหมายปลายทางโดย
ความสวัสดีและปลอดภัยในระยะทาง 

พระโอวาทของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท ลวนเปนทางแหงสวากขาตธรรม 
เพราะโอวาทที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจานั้น เต็มไปดวยเหตุผลหาที่แยงไมได 
ทั้งนี้เนื่องจากใจของพระองคเปนใจที่เต็มไปดวยเหตุผล เมื่อเหตุผลเพียงพอแกการ
ปฏิบัติแลว ก็ปรากฏเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ดังนั้นความบริสุทธิ์ของพระองคจึงเกิดจาก
หลักเหตุผลท่ีสมบูรณ เมื่อประทานธรรมขอไหนไวจึงเปนธรรมที่ถูกตอง และใหนามวา 



 

แวนดวงใจ ๑๗๙ 

๑๗๙ 

สวากขาตธรรม และ นิยยานิกธรรม สามารถนําผูปฏิบัติตามใหถึงจุดหมายปลายทาง
ไดโดยสมบูรณ คือ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ โดยไมเลือกกาล ตามบทธรรมท่ีวา อกาลิโก 
ความด ีความชั่วมีอยู ผูทําด ีทําชั่วมีอยู  ความสุข ความทุกขอันเปนตัวผลจะสูญหาย
ไปไมได 

อกาลิโกจึงเปนธรรมศูนยกลางอยูตลอดเวลา เมื่อธรรมคืออกาลิโกเปนธรรมยืน
ตายตัวอยูเชนน้ี ผูปฏิบัติตามจะไดรับความเดือดรอนหรือถึงความอับจนนั้นจะเปนไป
ไมได คําวา ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ จะเปนธรรมที่ทรงโลกทรงธรรมอยูไมได ทุก 
ๆ สิ่งจะอันตรธานหายสูญลงทันท ี แตพระธรรมบทน้ีเคยรับรองโลกและธรรมมา
ตลอดอนันตกาลแลว ไมมีสิ่งใดอาจเอื้อมลวงล้ําหลักธรรมนี้ไปได จึงเปนท่ีแนใจและ
วางใจสําหรับผูดําเนินตามพระธรรม มีหวังผลเปนเครื่องตอบแทนโดยแนนอน เชน
เดียวกับผูรับประทาน มีความอิ่ม สบายกาย หายหิวเปนเคร่ืองตอบแทนฉะน้ัน 

ทานผูบําเพ็ญท่ีอยูในศีลและธรรมประเภทใด ก็โปรดไดสงวนรักษาศีลธรรม
ของตนเชนเดียวกับเรารักษาชีวิตประจําวันดวยเคร่ืองบํารุงตาง ๆ ฉะนั้น อยาเห็นแก
ความหลับนอน เห็นแกความเกียจคราน เห็นแกความมักงายออนแอ เพราะส่ิงเหลาน้ี
เคยเปนอุปสรรคตอความเจริญมาประจําโลก ถาปลอยชองใหสิ่งเหลานี้มีโอกาสแทรก
ได จะกลายมาเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา สมบัติภายนอกและภายในท่ีควรจะไดจะ
ถึงก็จะสูญหายไปหมด เมื่อขาดสมบัติทั้งสองเปนเครื่องบํารุง กายกับใจก็เปนทุกข
เดือดรอน มีแตสิ่งที่กลาวมาเขารุมลอมถายเดียว ผูน้ันจะหาความเจริญไมได จะเปน
พระเปนฆราวาสก็เดือดรอนหาความสุขไมไดเลย 

จึงควรทราบวา ผูจะสรางโลกก็ดี สรางธรรมก็ด ี ตองมีธรรมเปนเครื่อง
สนับสนุนอยูภายในใจและกิจการท่ีทํา ไมเชนน้ันจะไมเปนไปเพ่ือความเรียบรอยและ
สวยงาม และไมเปนไปเพื่อความรมเย็นแกตนเองและผูอื่น แมผูมีหนาท่ีปฏิบัติธรรม
โดยตรง แตธรรมเปนสมบัติกลาง ไมเขาใครออกใคร ผูปฏิบัติผิดทางโดยเขาใจวาตน
ปฏิบัติถูกแลวฝนทําไป แตใจกลายเปนโลกไปเสีย ทั้ง ๆ ท่ีเขาใจวาตนดําเนินตาม
ธรรม ผลจึงปรากฏเปนความทุกขเดือดรอน แลวก็มาตําหนิวา เราปฏิบัติธรรมมาเปน
เวลาเทาน้ัน ๆ  แตไมเห็นมีผลอันใดเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลย แทจริงการกระทํา
ของตนผิดพลาดไปจากหลักธรรมโดยเจาตัวไมรู 

ถาการกระทําของผูนั้นไดดําเนินไปดวยด ี คําวา มรรค ผล นิพพาน ในคร้ังน้ัน
กับครั้งนี้จะไมมีอะไรมาเปนอุปสรรคไดเลย นอกจากตัวเปนอุปสรรคตอตัวเสียเองดวย



 

แวนดวงใจ ๑๘๐ 

๑๘๐ 

การปฏิบัติผิดเทาน้ัน เพราะกิเลสและบาปธรรมในสมัยโนนกับสมัยน้ีเปนประเภทเดียว
กัน ความสุขความทุกขก็เปนประเภทเดียวกันทั้งนั้น และมีอยูในกายในใจเชนเดียวกัน 
แมธรรมอันจะนํามาแกกิเลสและบาปธรรม ก็เปนธรรมประเภทมัชฌิมาอันเดียวกัน ดัง
น้ัน คําวามัชฌิมาจึงเปนศูนยกลางอยูเสมอมา ไมไดนิพพานไปตามพระพุทธเจา และ
ไมไดชั่วและเรียวแหลมไปตามคําตําหนิติชมของผูใดทั้งนั้น 

ถาธรรมของพระพุทธเจา กลายเปนของเอนเอียงไปตามคําติชมของบุคคลแลว 
จะเปนธรรมของจริงและทรงตัวอยูไมได ธรรมน้ีจะกลายเปนบอย คือ คนใชของคนทั่ว
โลกไปเสีย ใครจะใชหรือบังคับขูเข็ญใหไปไหนหรือใหทําอะไร ก็จําตองเปนไปตาม 
เพราะธรรมเปนของเอนเอียง แตน่ีมิไดเปนเชนน้ัน ธรรมจึงตั้งอยูในความเปนมัชฌิมา
เสมอตนเสมอปลาย ผูปฏิบัติใหถูกทางมัชฌิมาแลว ยอมมีสิทธิจะรูเหตุผลผิดถูกดีชั่ว 
ซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายในไดโดยลําดับ เหมือนพระพุทธเจามาชี้บอกอยูภายในใจ 

สิ่งที่ผูนับถือและปฏิบัติพระพุทธศาสนาไมควรมองขามไป ทั้งเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่
จะเปนเครื่องรับรองความประจักษศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนานั้นคือ ขอปฏิบัติใหตรง
ตามรองรอยแหงธรรมของพระพุทธเจา จะไมมีสิ่งใดมีอํานาจมาแยกหลักเหตุกับผลที่ผู
บําเพ็ญโดยถูกตองใหเดินไปคนละทางไดเลย เหตุเปนเชนใด ผลจําตองเปนเชนน้ันข้ึน
มา คือเหตุดี ไดแกเราทําถูกตองดี ผลดีจะปรากฏข้ึนมาภายในใจเห็นประจักษ สันทิฏฐิ
โก คนอ่ืนจะไมเห็นดวยก็ตาม ถาตนทําถูก ความเย็นอกเย็นใจจะแสดงข้ึนใหรูเห็นเอง 
ไมเชนน้ันบรรดาสาวกของพระพุทธเจาซ่ึงบําเพ็ญสมณธรรมอยูในสถานท่ีตาง ๆ จะ
ตองทูลอาราธนาพระองคใหเสด็จตามไปทุกระยะที่สาวกประกอบความเพียร เพื่อจะ
ทรงชี้แจงวา น่ันผิด นี่ถูก ทานเองเปนผูรูถูก ทานมีสมาธ ิมีปญญา ทานบรรลุถึงธรรม
ข้ันน้ัน ๆ และทานรูแจงภายในใจจนถึงข้ันวิมุตติแลว แตทานไมสามารถรูดวยตนเอง
ได เพราะทานไมมีสันทิฏฐิโก เน่ืองจาก สันทิฏฐิโก มีอยูกับเราตถาคตองคเดียวเทานั้น 
คนอื่นไมมีสิทธิ์รูเห็นได จะเปนทํานองนี้ 

ตามหลักธรรมอันตายตัวแลว สันทิฏฐิโก พรอมอยูเสมอที่จะแสดงใหผูบําเพ็ญ
รูเห็นเปนลําดับ นับแตข้ันหยาบจนถึงข้ันละเอียดสุด ขอยกตัวอยางธรรมขั้นตน เชน ผู
ยังไมเคยศึกษาอบรมจากธรรม ยอมเปนผูไรศรัทธาความเชื่อตอหลักธรรมแมจะเปน
ความจริง หมดความสนใจในบุญและบาป แตพอไดรับการศึกษาอบรมตามหลักธรรม
ความรูสึกยอมเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ เกิดเปนผูมีศรัทธาขึ้นมา อยากทําบุญใหทาน 
รักษาศีลภาวนาจนกลายเปนผูมีธรรมประจําใจ และกลายเปนนิสัยติดตัว วันหน่ึง ๆ 



 

แวนดวงใจ ๑๘๑ 

๑๘๑ 

ตองมีการบําเพ็ญความดีโดยมีทานเปนประจํา ถาไมไดทําความรูสึกไมสบายใจ เพียง
เทาน้ีผูน้ันก็ควรจะรูสึกในตัวเองวาความรูสึกของเขาไดเปล่ียนแปลงไปเทาไร 

ผูเร่ิมฝกหัดภาวนาเบ้ืองตนใจมีความยุงเหยิงดวยเร่ืองตาง ๆ ไมมีความสงบ
สบายลงได แตอาศัยการฝกทรมานคร้ังแลวคร้ังเลา ใจท่ีเคยวุนวายก็คอยเปล่ียนสภาพ
ไปวันละเล็กละนอยจนลงสูความสงบได และจิตลงสูความสงบไดเปนลําดับ จนสงบลง
ถึงฐานของสมาธิไดอยางแทจริง น่ีสันทิฏฐิโก ยิ่งปรากฏชัดแกผูบําเพ็ญขึ้นเปนลําดับ 
โดยที่ผูหนึ่งผูใดที่ไมรูดวยจะมาโกหกไมไดเปนอันขาด เพียงความสงบในขั้นสมาธิมี
เคร่ืองยืนยันภายในใจของผูปฏิบัติอยูแลว ทีนี้กลาวถึงขั้นปญญาความแหลมหลักของ
นักคนควายอมจะรูเห็นส่ิงตาง ๆ ท่ีไมเคยปรากฏในใจมาเลย ทั้งใกล ทั้งไกล ทั้งภาย
ในและภายนอก เพราะหลักความจริงของไตรลักษณในหลักธรรมชาติที่แสดงตัวอยูทุก
หนทุกแหงทั่วทั้งไตรโลกธาต ุ ประหนึ่งมาตั้งที่ทํางานอยูบนหัวใจของนักคนควาคนนั้น
ตลอดเวลา 

นอกจากถึงเวลาจะพักผอนจิตและพักผอนกาย แลวปดสวิตซความรูเพ่ือ
พิจารณาเสียเทาน้ัน เร่ืองตาง ๆ จึงจะยุติลง พอเร่ิมเปดสวิตซแหงความรูเพ่ือทํางาน 
งานที่จะพิจารณาก็หลั่งไหลเขามาทั้งทางตา หู จมูก ล้ิน กายและทางใจ ทั้งภายนอก 
ภายใน สวนกันไปผานกันมา แตรวมความแลวมันเปนเร่ืองเตือนใจไมใหประมาทตน
ทั้งนั้น ผูมีความสนใจตอการพิจารณาเพื่อหาทางออกจากทุกขก็ยิ่งถือเปนโอกาสอัน
เหมาะสม ที่จะพยายามตักตวงเอาใหพอกับความตองการของสติปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ในเวลาเชนน้ัน 

คําวา  ทุกฺขํ ก็รูเห็นทุกขอยางถึงใจ ทั้งทุกขทางกาย ทั้งทุกขทางใจ ทั้งทุกขของ
ทาน ทั้งทุกขของเรา ไมเพียงรูและจําไดตามที่ไดยินไดฟงมา คําวา อนิจฺจํ ก็รูเห็นอยาง
ถึงใจ ท้ังความแปรปรวนทางกาย ท้ังความแปรปรวนทางใจ ทั้งความแปรปรวนของ
ทาน ท้ังความแปรปรวนของเรา ท้ังความแปรปรวนของสภาวธรรมท่ีเก่ียวกับเราและท่ัว 
ๆ ไป ท้ังการกาวหนา ทั้งการถอยกลับในอิริยาบถทั้งสี ่ ตลอดอาการของใจเปนไปกับ
ความแปรปรวนท้ังมวลตลอดกาล หาความคงที่ไมไดแมแตชิ้นเดียว คําวา อนตฺตา ก็รู
เห็นอยางถึงใจวาเปนสภาพท่ีเปลาจากสัตวจากบุคคล เปลาจากความเสกสรรปนยอ
ของใคร ๆ ทั้งสิ้น ไมไดเปนไปตามที่สัตวปรารถนาและขอรองใด ๆ ทั้งสิ้น แตเปนไป
ตามลักษณะแหงความจริงของตนเทานั้น 



 

แวนดวงใจ ๑๘๒ 

๑๘๒ 

พอพูดถึงเรื่อง ทุกฺขํ ก็ดี อนิจฺจํ ก็ดี อนตฺตา ก็ดี เปนเรื่องถึงใจทุก ๆ อยางและ
ทุก ๆ ขณะจิต เพราะอํานาจของปญญาไดซึมซาบเขาถึงหลักความจริงจริง ๆ ไมได
เปนไตรลักษณเพียงคําพูด แตจิตเห็นเปนไปตามธรรมชาติน้ันแท ๆ ธรรมคือไตร
ลักษณนี้ เม่ือพิจารณารูถึงฐานความจริงแลวก็กลายเปนไตรลักษณญาณข้ึนมาภายในใจ 
สามารถพิจารณาสอดรูท้ังไตรลักษณภายนอก คือ สภาวธรรมท่ัว ๆ ไป ทั้งไตรลักษณที่
มีอยูกับตัว คือ กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งไตรลักษณที่มีอยูกับจิตโดย
เฉพาะ และสามารถแปรความรูจากไตรลักษณท้ังมวลใหทวนกระแสของวัฏจิต กลาย
เปนวิวัฏจิตข้ึนมา เพราะอํานาจของไตรลักษณญาณที่พิจารณารอบคอบในไตรลักษณ
ทั้งมวลแลว ฉะนั้นไตรลักษณทั้งหยาบ กลาง และละเอียดจึงเปนทางเดินตามขั้นของ
ปญญา ผูพิจารณาไตรลักษณจนสมบูรณทุกขั้นของไตรลักษณ และทุกขั้นของปญญา
แลว กิเลสแมจะแสนละเอียด และจะซุมซอนอยูในที่ลึกลับแคไหน จําตองหลุดลอย
ออกมาอยางไมมีปญหา จิตยอมถึงความบริสุทธิ์ไดโดยสมบูรณ 

ทานนักปฏิบัติเพื่อดับเชื้อของทุกขภายในจิตโดยสิ้นเชิง โปรดระวัง ไตรลักษณ
ปลอม คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ติดปากติดใจที่เคยฟงจนชินหู รูจากตําราจนชินใจ แต
บทฟงทานเทศนเรื่องไตรลักษณ เกิดความเบ่ือ และอยากลุกจากที่นั่งฟงเทศนทันที
หน่ึง จิตไมสนใจตอการพิจารณาไตรลักษณ เพราะเขาใจวาตนรูเห็นหมดแลว เพียง
ความจําชื่อของไตรลักษณได แตความจริงของไตรลักษณแทไมเคยผานจิตเลยหนึ่ง 
และอยาใหเปนทํานองวา ยอดเงินในบัญชีมีสมบูรณ แตตัวเงินจริงๆ  ไมมีตามบัญชี 

ตอไปนี้จะอธิบายอริยสัจ ทั้งอริยสัจนอก และ อริยสัจใน เพื่อทานผูฟงซึ่งมี
ความเปนอยูและเพศ ตลอดนิสัยและแงแหงความรูสึกไมเหมือนกันไดฟง จะไดนําไป
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน 

กิระดังไดทราบมาวา พระพุทธเจาแสดงแตเรื่องความทุกขของสัตว ทําใหผูฟง
เกิดความอิดหนาระอาใจ และเกิดความเห่ียวแหงใจ ไมราเริงตอการฟงธรรม คลายกับ
จะทําใหจิตของผูฟงมีความเศราโศก เพราะเรื่องของทุกขจากการฟงธรรม และเร่ือง
ของทุกขที่มีอยูภายในตัวของผูฟงมาประดังกัน มิหนําหลักธรรมของพระศาสนา คือ 
อริยสัจ ก็ยิ่งยกกองทุกขขึ้นแสดงเปนอันดับแรก คลายกับจะขับไลผูกําลังกลัวทุกขวิ่ง
เขามาพึ่งธรรมซึ่งเปนของเย็น ใหเผนหนีไปเสีย โดยไมยอมนั่งฟงผูเทศนพรรณนา
เรื่องทุกขใหฟงตอไป เพราะพระศาสนาสอนแตเรื่องทุกขอยางออกหนาออกตา 



 

แวนดวงใจ ๑๘๓ 

๑๘๓ 

นี่ถาจะคิดและพูดกันไปในทํานองนั้น ก็แสดงใหเห็นวา ผูนั้นยังไมไดรับการ
ศึกษาอบรมใหรูความหมายของศาสนาท่ีแทจริงใหดีพอ เพราะท่ีพระศาสนาสอนเชน
นั้นเปนการสอนถูกตองตามหลักความจริง สมนามวาอริยสัจ ซึ่งเปนหลักธรรมของพระ
ศาสนา เปนของจริง และพระพุทธเจาเปนผูรูจริง จึงสามารถสอนและชี้ถูกจุดบกพรอง
ของสัตว เพราะทุกขที่เกิดขึ้นแกคนและสัตว ยอมมีสาเหตุมาจากจุดบกพรอง เชนราง
กายเปนโรคอันเปนทางมาของทุกข ก็แสดงวารางกายมีสวนบกพรองภายในตัว 

หากวารางกายยังสมบูรณอยูทุก ๆ สวนแลว จะไมมีชองทางใหทุกขเกิดไดเลย 
จะเห็นไดจากคนไขดวยโรคชนิดตาง ๆ พากันหลั่งไหลเขาไปใหหมอตรวจ และรักษาที่
โรงพยาบาล ท้ังน้ีลวนเปนผูมีสวนบกพรองในรางกายท้ังน้ัน ไมใชผูมีรางกายอัน
สมบูรณเลย แมการตรวจโรคและการใหยาของหมอ ก็คือตรวจดูสิ่งบกพรองและการ
แกไขซอมแซมสิ่งบกพรองของคนไขใหสมบูรณขึ้นนั่นเอง ถารางกายเริ่มดีขึ้นคนไขก็
เร่ิมมีความสุข เพราะโรคถูกกับยา ถารางกายไดรับการรักษาโดยถูกตอง โรคก็หาย 
ทุกขก็ดับไปนั่นเอง 

พระพุทธเจาเปนผูฉลาดจึงไมทรงสอนใหแกทุกขซึ่งเปนตัวผล แตทรงสอนให
แกตนเหต ุ คือความบกพรองหรือสิ่งบกพรอง อันเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นแหงทุกขที่เรียก
วา “สมุทัย” แปลวาแดนเกิดขึ้นแหงทุกข เมื่อเหตุดับผลก็ดับไปเอง การที่พระพุทธ
เจาทรงยกเอาทุกขขึ้นประกาศกอนอื่น ก็คือการช้ีบอกหลักฐานความจริงใหทราบ เพื่อ
จะไดคนหาสาเหตุท่ีเปนมาแลวทําการแกไขใหถูกทาง เชนเดียวกับของกลางที่โจรลักไป 
เจาหนาที่ตองถือเปนหลักฐานชิ้นสําคัญเพื่อจะผูกมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือฉะนั้น 

การแสวงหาอาชีพไมเพียงพอกับความจําเปนในครอบครัว ยอมเกิดความทุกข
เดือดรอนข้ึนมาในครอบครัว เพราะไมวาคนและสัตวถามีเคร่ืองบํารุงดวยความ
สมบูรณแลว ความทุกขเดือดรอนไมคอยมีในหมูชนและครอบครัวนั้น ๆ ถาหาไมแลว 
แมแตคูสามีภรรยาซึ่งเปนที่รักยิ่งของกันและกัน ก็ยังกลายเปนคูเวรและแยกทางเดิน
กันได ทั้งนี้เนื่องจากความบกพรองในการแสวงหาอาชีพและทางอื่น ๆ อีกเขาผสมกัน 
ทุกขในครอบครัวจึงเกิดขึ้น เพราะความอดอยากขาดแคลนมีไมเพียงพอกับความจํา
เปนที่จะพึงใช พึงรับประทานบาง เพราะราคะตัณหาไมมีเพียงพอในอารมณบาง 

ความบกพรองเกิดไดหลายทางคือ เพราะความไมฉลาดในการทํามาหาเล้ียงชีพ 
หารายไดไมทันเขาบาง เพราะสุขภาพไมสมประกอบบาง เพราะความโงและเกียจคราน
เปนเจาเรือนบาง ข้ีเกียจทํางานหารายได แตการจายกับการกินน้ันลือนามบาง เพราะ



 

แวนดวงใจ ๑๘๔ 

๑๘๔ 

ราคะตัณหาเขาครอบงําจิตจนลืมสํานึกตัวและครอบครัวบาง นี้กลาวไวพอประมาณ ถา
ความบกพรองดังกลาวนี้มีในที่ใดมาก ทุกขยอมมีในที่นั้นมาก ทานใหนามจุดบกพรอง
น้ีวา สมุทัย แปลวาแดนเกิดทุกข ถาใครบกพรองจุดไหน ทุกขก็เกิดตามจุดนั้น ท่ีพระ
พุทธเจาสอนใหมีความขยันหม่ันเพียร อยาเปนคนเกียจคราน ใหเก็บรักษาทรัพยท่ีหา
มาได อยาใชอยางสุรุยสุราย ใหจายพอประมาณเทาท่ีเห็นวาจําเปน ทั้งนี้เพื่อคนใหรูวิธี
หลบหลีกทุกข และสอนวิธีปราบปรามสมุทัย คือตัวข้ีเกียจดวยมรรค คือความเขมแข็ง
ตอการแสวงหาอาชีพเพื่อนิโรธ ความดับทุกขในครอบครัวเปนตน จะมีทางเกิดขึ้นเปน
ความสุขในครอบครัวและหมูชนน้ัน ๆ 

มิใชพระพุทธเจาสอนคนใหนั่งงอมืองอเทา ไมคิดอานหางานทํา แลวนั่งกอด
ทุกขนอนกอดทุกข เพราะไมมีอะไรจะใชและรับประทาน ไมไดสอนใหกอดทุกขอยูโดย
หาทางออกไมได อริยสัจทั้งหมดพระองคนํามาสอนเพื่อเปลื้องทุกขจากบรรดาสัตวทั้ง
น้ัน ไมมีอริยสัจบทใดจะสอนคนใหจมอยูในทุกข ทั้งสอนพระ ท้ังสอนฆราวาส ผูครอง
เรือน แตทรงแยกวิธีสอนตางกันไปบางตามเพศและฐานะ รวมแลวเปนเร่ืองสอนคนให
มีความฉลาด ปลดเปลื้องตนออกจากทุกขทั้งนั้น แตเราพากันมองขามอริยสัจกันเสีย
มาก จึงไมสามารถจะแกไขปลดเปลื้องทุกข ทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอก เชน ครอบครัว
เหยาเรือน สังคม และวงงานตาง ๆ ทั้งทุกขที่เกิดขึ้นภายในใจโดยเฉพาะได นอกจาก
ความคิดเห็นท่ีเขาใจวาทันสมัยน้ีเทาน้ัน จะพาใหเปนอุปสรรคตอตนเองในการครอง
ชีพ ไมเปนไปเพื่อความสะดวกทันโลกเขา 

เพราะคําวาทันสมัยน้ีอาจจะเปนสมัยของสมุทัย คือหาไดนอยแตจายมาก ก็ไมมี
ใครทราบได หากพยายามดําเนินตามทางอริยสัจช้ีบอกแลว การแสวงหารายไดคงนับ
วันสมบูรณ การประพฤติตัวก็คงมีขอบเขต การจับจายใชทรัพยก็คงรูจักฐานะของ
ทรัพยและของตัว การสุรุยสุรายจายโดยเห็นวาจําเปนไปเสียทุกกรณี ก็คงมีความรูจัก
ประมาณเปนเคร่ืองคํ้าประกันไวบาง ทรัพยที่หามาไดมากนอยก็คงจะมีสถานที่จอดแวะ
บาง ความฟุงเฟอเหอตามเพื่อนก็จะรูสึกตัวบางวา น่ันคือทางฉิบหาย เพราะเสียท้ัง
ทรัพย เสียท้ังหลักนิสัย คือนิสัยเปนสมบัติสําคัญกวาสมบัติใดในโลก ถาหลักนิสัยได
เสียไป เพราะความไมคํานึงตัวเองในปจจุบันและอนาคตแลว จะหาโอกาสตั้งตัวไมได
ตลอดไป 

ผูไมมองขามหลักนิสัย พยายามดัดแปลงจิตใจใหเปนไปในกรอบของศีลธรรม 
คือความดีงาม จะเปนผูมีความสงาราศีในปจจุบันและอนาคต เพราะหลักนิสัยคือหลัก



 

แวนดวงใจ ๑๘๕ 

๑๘๕ 

ทรัพย ทรัพยทุกประเภทจะตั้งอยูไดเพราะหลักใจดี มีนิสัยมั่นคง ไมเอนเอียงตอสิ่ง
แวดลอมโดยงายดาย มีเหตุผลเปนเครื่องปกครองตนเองและทรัพยสิน จะไมเสื่อมเสีย
ไปเพราะถูกหลอกลวงจากคนอื่น หรือถูกหลอกลวงจากตัวเอง แตการหลอกลวงตนเอง
เปนส่ิงท่ีเราจะมองเห็นไดโดยยาก ทั้ง ๆ ที่ถูกหลอกจากตัวเองอยูตลอดเวลา ทรัพย
สมบัติเก็บไวดวยมือของตัวเอง แตแลวก็ตัวเปนผูสังหารทรัพย โดยไมคํานึงวาควรหรือ
ไมควร จับจายตามความอยากเปนเจาครองใจ เพียงเทานี้ก็พอทราบไดวาตนถูกหลอก
จากตนเองดวยความสนิทใจ 

เพราะฉะน้ัน การที่พระศาสนาสอนคนใหรูจักวิธีปฏิบัติตอตัวเองโดยถูกตอง 
เพื่อปดกั้นทางมาของทุกข จึงเปนทํานองเดียวกันกับหมออธิบายเรื่องโรคและวิธีรักษา
ตัวใหแกคนไขนําไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแกตัวเอง ซึ่งตรงกับอริยสัจที่สอนคนให
ฉลาดปกครองตัวเองดวย การรูสาเหตุทางมาของความสุขความทุกข และรูวิธีแกไขและ
สงเสริมตามเหตุการณท่ีควร มิไดเปนไปตามท่ีคิดวาพระศาสนาสอนคนในแงราย จึง
ควรทราบความหมายอันแทจริงของอริยสัจ ซึ่งเปนหัวใจของโลกทุกภูมิและของธรรม
ทุกขั้น ผูหวังความเจริญจึงควรแยกแยะอริยสัจไปปฏิบัติตามเพศและขั้นภูมิของตน จะ
เปนผูเจริญรุงเรืองท้ังปจจุบันและอนาคต เพราะไมเคยปรากฏพุทธบริษัทรายใด ที่นํา
อริยสัจของพระพุทธเจาไปปฏิบัติแลว ไดรับความเสียหายและลมจมไป นอกจากจะทํา
ผูน้ันใหเปนคนดีและประเสริฐ จนกลายมาเปนบุคคลตัวอยางของโลกเทาน้ัน ท่ีกลาวน้ี
โดยมากเปนอริยสัจทั่วไป จะเรียกวา อริยสัจนอก หรืออริยสัจครอบครัวก็ได ตามแต
จะเรียกดวยความถนัดใจ 

ตอไปนี้จะอธิบายอริยสัจใน อริยสัจน้ีโดยมากเก่ียวกับใจโดยเฉพาะ แตจะ
อธิบายเพียงสังเขปใหพอดีกับเวลา เพราะไดอธิบายผานมามากแลว ผูปฏิบัติตาม
อริยสัจภายนอกไดตามสมควรและสมบูรณ จนมีความสุขทางฆราวาสปกครอง แตอาจ
มีความบกพรองทางภายในโดยเฉพาะคือใจ เพราะทุกขประเภทนี้อาจเกิดไดกับคนทุก
ชั้น ไมวาคนม ีคนจน นักบวช และฆราวาสหญิง ชายไมเลือกหนา ถามีจุดบกพรองทุกข
ยอมมีทางเกิดขึ้นไดเชนเดียวกับสวนรางกาย จุดบกพรองของใจเรียกวา สมุทัย แดน
เกิดทุกขทางใจ ทานกลาวไวยอ ๆ มีสาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 
แปลวาความอยาก ความอยากทั้งสามนี้แตละอยางเปนทางที่มาของทุกขทั้งนั้น เพราะ
เปนเครื่องกดถวงจิตใจ 



 

แวนดวงใจ ๑๘๖ 

๑๘๖ 

วิธีแกไขคือธรรมเครื่องอบรม เพ่ือบํารุงใจใหมีความสงบสุข ถาธรรมเคร่ือง
บํารุงไมพอกับความตองการของใจ ใจยอมมีทางเล็ดลอดออกไปสูอารมณประเภท
ตางๆ  เพ่ือแสวงหาอาหารเคร่ืองบํารุง แตอาหารประเภทท่ีใจตองการน้ันโดยมากเปน
อาหารประเภทนํ้าเกลือ ดื่มเขาไปแลวทําใหรอนทองตองการดื่มน้ําบอย จึงหาความอ่ิม
พอในการดื่มไมได ลักษณะของใจที่มีความอยากในอารมณประเภททําใหเกิดตัณหา 
จึงหาเมืองพอไมเจอ ใครจะดื่มไปสักเทาไร และเคยด่ืมมามากและนานเทาไรก็ไมเคย
ไปเจอเอาเมืองพอดี แตไปเจอเอาเมืองหิวทั้งนั้น ทานจึงกลาวประมาณความอยากใน
อาหารประเภทเหลาน้ีวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําจะเสมอตัณหายอมไมมี ดังนี้ 

นี่คืออาหารประเภทที่ดื่มเขาไปแลวทําใหเกิดโทษแกผูดื่ม คือออกรอนทองทํา
ใหชวนด่ืมเสมอ เครื่องดื่มประเภทนี้ ถาขืนดื่มมาก ๆ และดื่มไปนาน ๆ คิดวาลําไสคง
ทะลุแนนอน ถาไมมียาแกใหหายตองเสียคนและตายกันดวยโรคชนิดน้ีทุกราย ทานผูรู
โทษของมันมาแลว จึงสอนใหระวังและหาหนทางตัดตัณหาความอยากท้ังสามน้ีดวย
อุบายตาง ๆ ใหนอยลง โดยมีการอบรมใจดวยธรรม อันมีรสเยี่ยมยอดเปนที่ดื่มของใจ 
เพ่ือจะใหจิตปลอยวางอาหารประเภทนํ้าเกลือน้ันเสีย เหลือแตธรรมรสไวเปนเคร่ือง
บํารุงใจ 

การอบรมใจดวยธรรมจนปรากฏเปนความสงบสุขข้ึนมา น่ันคือ ธรรมรสท่ีให
คุณแกผูดื่ม ดื่มไดมากเทาไรก็ยิ่งเห็นความสงบสุขมากเทานั้น ทั้งจะทําใหผูดื่มมีโลกอัน
กวางขวางและเบิกบานภายในใจ เห็นสัตวเปนสัตว เห็นคนเปนคน เห็นส่ิงช่ัวเปนของ
ชั่ว เห็นสิ่งที่ดีเปนของด ีเห็นบุญเปนบุญ เห็นบาปเปนบาปจริง ๆ กลายเปนคนจริงตอ
หลักกรรม ไมเอนเอียง ทํานองคนขณะที่กําลังหิวจัด มองเห็นใบไมแหงกลายเปนผัก
ตมไป ไดความาเปนอาหารและจ้ิมนํ้าพริก พอหายหิวแลวจึงกลับเห็นโทษวาความหิว
จัดทําใหตาฝาฟางไปไดฉะนั้น ความอยากในอฐานะที่ไมควรอยาก ทานเรียกวา สมุทัย 
ทุกขคือโทษที่เกิดจากอฐานะ เปนความแผดเผาตัวเองจนจิตทรงตัวน่ิง ๆ ไมได เพราะ
ถูกสิ่งผลักดันใหกระสับกระสายอยูตลอดเวลา หาความสุขไมไดตลอดกาล มรรค คือ
อุบายวิธีตัดรอนตัณหาท้ังสามน้ันใหหมดไปเปนลําดับ นิโรธ คือความดับทุกขทางใจ
ดวยอํานาจของมรรค คือการบําเพ็ญ 

การทําคุณงามความดีทุกประเภท มีการใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ
ภาวนา แตละประเภทจัดวาเปนมรรค คือทางสังหารทุกข สมุทัย ภายในใจท้ังน้ัน ผู
ตองการดับทุกขทางใจจึงควรเห็นกิจทั้งนี้เปนกิจจําเปนประจํานิสัย จนมีความสมบูรณ
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๑๘๗ 

ภายในใจ ทางพนทุกขไมมีใครตัดหนามกั้นไวเลย จะเปนเสนทางของผูหนีทุกขกาวไป
ดวยความบริสุทธ์ิใจ แมที่อยูของผูสิ้นทุกขก็ไมมีใครนําขวากหนามไปปกเสียบไว เปน
ธรรมชาติท่ีร่ืนรมยเชนเดียวกับใจท่ีหมดจากทุกขแลวน่ันแล 

อนึ่ง คําวา ทุกขในชาตินี้ ชาติหนา โปรดอยามองขามใจซึ่งเปนเจาทุกขอยูขณะ
น้ี แมสุขทุกขั้นก็มีใจดวงเดียวนี้เทานั้น จะเปนเจาของผูครองสุขในคติของตน 

การแสดงธรรมท้ังอริยสัจนอกและอริยสัจในก็เห็นสมควรแกเวลา อริยสัจใดที่
เห็นสมควรแกภาวะของตน โปรดนําไปปฏิบัติเพื่อกําจัดทุกขที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอก 
และทุกขที่มีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ใหไดรับประโยชนเทาท่ีควร สมกับอริยสัจอัน
ประเสริฐเปนของทุกคน เพราะความบกพรองอาจมีกับทุกคน ถาไดนําอริยสัจไปแกไข
สวนท่ียังเห็นวาบกพรองใหสมบูรณเต็มท่ี ผลคือความสุขอันสมบูรณจะเปนที่ยอมรับ
โดยไมลําเอียงตอผูใด 

ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจคุณพระรัตนตรัยจงคุมครองรักษาให
ทุกทานมีความรมเย็นเปนสุขและมีโอกาสบําเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกําลัง โดย
ปราศจากอุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง และขอใหมีแตความร่ืนเริงสดช่ืนท้ังหลับและต่ืน 
ตลอดอิริยาบถ นึกสิ่งใดจงมีมาสนองความตองการดังใจหวังทุกประการเทอญ 

 
www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

ความโงและความสงสัย 
 

วันน้ีจะขอโอกาสเลาความโงและความสงสัยของตน ใหบรรดาทานผูฟงทราบ
บางเปนบางตอน โดยคิดวา ทุกคนยอมมาจากแดนแหงความโงและความสงสัยดวยกัน 
เพราะบิดามารดาที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษผูใหกําเนิดสืบทอดกันมา คงเปนคนมี
กิเลสสิ่งที่พาใหโงเหมือนกัน แมบรรดาเราทั้งหลายก็คงไมมีผูใดแหวกมาเกิดถูกแดน
แหงความฉลาด และตัดปญหาความสงสัยไดแตผูเดียว เมื่อเปนเชนนั้น ความสงสัยจาํ
ตองมีอยูดวยกัน ฉะน้ันวันน้ีจะขอถือโอกาสแกไขปญหาขอของใจของแตละทาน โดย
การแสดงธรรมแทนการตอบปญหา ท่ีถามตามแงแหงความสงสัยตาง ๆ กัน นับแต
ปญหาขั้นเริ่มตนจนถึงปญหาขั้นสูงสุด ซึ่งผูแสดงก็ไมแนใจวาจะตอบไดหรือไม แต
ปญหาท่ีแตละทานถามรูสึกวาเรียงลําดับกันดี พอจะเปนแนวทางของการแสดงธรรม
แทนการตอบปญหาได 
 กอนการปฏิบัติและกําลังปฏิบัติเบ้ืองตน ความโงและความสงสัยจําตองมีดวย
กันทุกคน เพราะธรรมชาติที่กลาวนี้ เคยเปนผูนําของภพชาติที่สัตวจะมาเกิดทุกราย 
การวางรากฐานเบื้องตนเรายังไมมีตนทุนมากมาย พอจะมีความฉลาดมาเปนผูนําทุก
กรณี เมื่อเปนเชนนั้น ความโงก็ตองมีโอกาสนําหนาเราอยูโดยดี เรื่องความโงนี้นั้น ถา
เรายังไมเคยอบรมความฉลาดเปนเครื่องสองทาง เขาซ่ึงครองอํานาจอยูภายในใจ จํา
ตองฉุดลากไปในทางผิดไดเปนธรรมดา การฝกหัดอบรมเบ้ืองตนเทาท่ีเคยปฏิบัติมา รู
สึกมีความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจา ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินและผลอันจะพึงได
รับ จะเปนไปโดยสมบูรณตามธรรมที่ตรัสไวหรือไม น่ีเปนความสงสัยอยางฝงใจ ใน
ระยะที่มีความสงสัย ใครจะปฏิบัติอบรมเพื่อธรรมขั้นสูงจริง ๆ พูดฟงงาย ๆ ก็คือเพ่ือ
พระนิพพานนั่นเอง 

กอนที่ยังไมคิดและสนใจจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้น ความสงสัยดังกลาวก็ไม
คอยปรากฏในใจ คงจะเปนเพราะเรายังไมไดตั้งเข็มทิศหมุนมาทางนี้ พอบวชในพระ
ศาสนาและไดศึกษาขออรรถขอธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือพุทธประวัติซึ่งเปนประวัติของ
พระพุทธเจา เสด็จออกบวชจนไดตรัสรู มรรค ผล นิพพาน อันดับตอมาก็เปนประวัติ
ของพระสาวกที่ไดสดับธรรมจากพระพุทธเจาแลว ปลีกตัวออกไปบําเพ็ญเพยีรในสถาน
ท่ีตาง ๆ แลวไดตรัสรูขึ้นมาเปนองคพยานของพระพุทธเจาและศาสนธรรม เมื่อได
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ศึกษาเลาเรียนมาถึงระยะนี้ เกิดความเช่ือเล่ือมใสข้ึนมาและคิดอยากบําเพ็ญตนใหเปน
เชนน้ันดวย 

แตวิธีบําเพ็ญเพื่อเปนเชนนั้นจะบําเพ็ญอยางไร ธรรมคือ ปฏิปทาเครื่องดําเนิน
ซึ่งจะชักจูงจิตใจใหเปนไปเพื่อธรรมขั้นสูง คือการตรัสรูเหมือนอยางพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลายน้ัน บัดนี้จะสามารถผลิตผลใหเปนเชนนั้นไดหรือไม หรือจะเปนโมฆะ
และกลายเปนความลําบากแกตนผูปฏิบัติไปเปลา ๆ หรืออาจจะมีผลเชนน้ันอยูอยาง
สมบูรณ ตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว นี้เปนความสงสัยเบื้องตน แตความเชื่อ
วาพระพุทธเจาตรัสรูก็ด ี พระสาวกตรัสรูเปนพระอรหันตก็ดี รูสึกเชื่อมั่นอยางเต็มใจ
ตามวิสัยของปุถุชน สิ่งที่เปนอุปสรรคแกตนอยูในระยะเริ่มตนนี้ ก็คือความสงสัยวา 
ปฏิปทาที่เราดําเนินตามทานจะบรรลุถึงจุดที่ทานบรรลุหรือไม หรือวาทางเหลาน้ีจะ
กลายเปนขวากเปนหนามไปเสียหมด หรือจะกลายเปนอ่ืนจากนิยยานิกธรรม ทั้ง ๆ ที่
พระพุทธเจาและสาวกท้ังหลายดําเนินไปตามทางสายน้ีแลว ถึงแดนแหงความเกษม นี่
เปนความสงสัยปฏิปทาฝายเหตุ 

ฝายผลก็ใหมีความสงสัยวา เวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยูเหมือนครั้งพุทธกาล
หรือไม ความสงสัยที่ฝงอยูภายในใจทั้งนี ้ ไมสามารถจะระบายใหผูหน่ึงผูใดฟงได 
เพราะเขาใจวาจะไมมีใครสามารถแกไขความสงสัยน้ีใหส้ินซากไปจากใจได จึงเปนเหตุ
ใหมีความสนใจและมุงหวังที่จะพบทานพระอาจารยมั่นอยูเสมอ แมจะยังไมเคยพบเห็น
ทานมากอนเลยก็ตาม แตเคยไดยินกิตติศัพทกิตติคุณของทานฟุงขจรมาจากจังหวัด
เชียงใหมเปนเวลานานแลววา ทานเปนพระสําคัญรูปหนึ่ง โดยมากผูท่ีมาเลาเร่ืองของ
ทานใหฟงนั้น จะไมเลาธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แตจะเลาถึงขั้นพระอรหัตภูมิของทาน
ทั้งนั้น 

จึงเปนเหตุใหม่ันใจวา เมื่อเราไดศึกษาเลาเรียนใหเต็มภูมิคําสัตยของตนที่ตั้งไว
แลว อยางไรเราจะตองพยายามออกปฏิบัต ิ และไปอยูสํานักของทาน และศึกษาอบรม
กับทาน เพื่อจะตัดขอของใจสงสัยที่ฝงใจอยูขณะนี้ใหจงได ความสัตยท่ีเคยต้ังตอตน
เองนั้น คือฝายบาลีขอใหจบเพียงเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น สวนนักธรรมแมจะไมจบ
ชั้นก็ไมถือเปนปญหา พอสอบเปรียญได ๓ ประโยคแลว จะออกปฏิบัติโดยถายเดียว 
จะไมยอมศึกษาและสอบประโยคตอไปเปนอันขาด นี่เปนคําสัตยที่เคยตั้งไว ฉะน้ัน การ
ศึกษาเลาเรียนจึงมุงเพื่อเปรียญ ๓ ประโยค แตจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วอยางไรก็ไม
ทราบได การสอบเปรียญตกอยูถึง ๒ ป ปที่สามจึงสอบได แมฝายนักธรรมที่เรียนและ
สอบยังไมจบช้ันก็พลอยไดตามกันไปจนจบช้ัน เพราะเรียนและสอบควบกันไป 
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พอเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหมก็เผอิญทานพระอาจารยมั่น ถูกทานเจาคุณ
ธรรมเจดีย จังหวัดอุดรธานี อาราธนานิมนตทานใหไปพักจําพรรษาอยูที่จังหวัด
อุดรธานี ทานกําลังออกเดินทางออกจากท่ีวิเวกมาพักอยูท่ีวัดเจดียหลวง จังหวัด
เชียงใหมไลเลี่ยกันกับทางนี้ไปถึง พอไดทราบวา ทานมาพักอยูวัดเจดียหลวงเทานั้นก็
เกิดความยินดีเปนลนพน ตอนเชาไปบิณฑบาตกลับมาไดทราบจากพระเลาใหฟงวา 
เชาน้ีทานพระอาจารยม่ันออกบิณฑบาตสายน้ีและกลับมาทางเดิม ดังนี้ก็ยิ่งเปนเหตุให
มีความสนใจใครอยากจะพบเห็นทานมากข้ึน จะไมพบซึ่ง ๆ หนาก็ตาม แตขอใหพบ
เห็นทานจะเปนท่ีพอใจ กอนท่ีทานจะออกเดินทางไปจงัหวัดอุดรธานี 

พอวันรุงข้ึนเชากอนทานออกบิณฑบาต เราก็รีบไปบิณฑบาตแตเชากอนทาน 
แลวกลับมาถึงกุฎี ก็คอยสังเกตตามเสนทางท่ีทานจะผานมา ตามท่ีไดสอบถามกับพระ
ไวแลว ไมนานก็เห็นทานมา จึงรีบเขาไปในหองกุฎี แลวคอยสอดสายตาออกดูทานภาย
ในหองอยางลับ ๆ ดวยความหิวกระหายอยากพบทานมาเปนเวลานาน ก็ไดเห็นทานมา
จริง ๆ เกิดความเล่ือมใสในทานข้ึนอยางเต็มท่ีในขณะน้ัน วาเราไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยทั้งชาต ิ ไดเห็นพระอรหันตในคราวนี้เสียแลว ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครบอกวาทานพระ
อาจารยมั่นเปนพระอรหันต แตใจเรามันหย่ังเช่ือแนวแนลงไปอยางน้ัน พรอมท้ังความ
ปติยินด ีจนขนพองสยองเกลาอยางบอกไมถูกในขณะท่ีไดเห็นทาน ทั้ง ๆ ที่ทานก็ไมได
มองเห็นเราดวยตาเนื้อ 

คราวน้ันทานพักอยูท่ีวัดเจดียหลวงไมก่ีวัน ก็ออกเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีกับ
คณะลูกศิษยของทาน สวนเราพยายามเรียนหนังสืออยูท่ีวัดเจดียหลวง พอสอบเปรียญ
ไดก็เขาไปกรุงเทพฯ เพื่อมุงหนาออกปฏิบัติกรรมฐานตามคําสัตยที่ตั้งไว แตถูกผูใหญ
สั่งใหอยูที่นั่นดวยความเมตตา หวังอนุเคราะหทางดานปริยัต ิพยายามหาทางหลีกออก
เพื่อปฏิบัติตามความตั้งใจและคําสัตยที่ตั้งไวแลว เพราะคิดวาคําสัตยไดสิ้นสุดแลวใน
ขณะที่สอบเปรียญได เราจะเรียนและสอบประโยคตอไปอีกไมไดโดยเด็ดขาด ตามปกติ
นิสัยรักความสัตยมาก ถาไดต้ังคําสัตยลงคราวไหนแลวจะไมยอมทําลายคําสัตยน้ัน แม
ชีวิตก็ไมรักเทาคําสัตย นี่อยางไรจะพยายามออกปฏิบัติใหจนได 

เผอิญในระยะนั้น พระผูใหญที่เปนอาจารยถูกนิมนตไปตางจังหวัด เราก็พอมี
โอกาสปลีกตัวออกจากกรุงเทพฯไดในเวลาน้ัน หากวาทานยังอยูท่ีน้ันจะหาทางออกยาก 
เพราะทานก็เปนเจาบุญเจาคุณเหนือกระหมอมเราอยู อาจจะเกรงอกเกรงใจทาน และ
หาทางออกไดยาก พอเห็นเปนโอกาสดีตอนกลางคืนก็เขานั่งตั้งสัจจาธิษฐาน ขอบันดาล
จากพระธรรม เพ่ือเปนการสนับสนุนความแนใจในการออกคราวน้ี เม่ือทําวัตรสวด
มนตเสร็จแลว ในคําอธิษฐานน้ันมีความมุงหมายวา ถาจะไดออกปฏิบัติกรรมฐานตาม
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ที่ไดตั้งคําสัตยโดยความสะดวกดวย ออกไปแลวจะไดสมความปรารถนาดวย ขอให
นิมิตท่ีแปลกประหลาดแสดงข้ึนในคืนวันน้ี จะแสดงข้ึนทางดานภาวนาหรือดานคําฝนก็
ได แตถาจะไมไดออกปฏิบัติก็ดี ออกไปแลวไมสมหวังก็ด ี นิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นขอจง
แสดงเหตุที่ไมสมหวังและไมเปนที่พอใจ แตถาเปนดวยความสมหวังเม่ือออกไปแลว 
ขอใหเปนนิมิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรยยิ่งแสดงขึ้นมาในคืนวันนี้ 

จากน้ันก็น่ังภาวนาตอไปก็ไมปรากฏวามีนิมิตใด ๆ มาผานในระยะที่นั่งอยูเปน
เวลานาน ก็หยุดและพักผอน ขณะที่หลับลงไปปรากฏวา ไดเหาะข้ึนไปบนอากาศสูง 
และในขณะที่เหาะนั้น ไดเหาะขึ้นจากพระนครหลวง แตไมใชพระนครหลวงกรุงเทพฯ 
เรา จะเปนนครหลวงอะไรก็ไมทราบ กวางสุดสายหูสายตาและเปนนครหลวงท่ีสวยงาม
มาก เหาะรอบพระนครนั้นสามรอบ แลวก็กลับลงมา พอกลับลงมาถึงท่ีก็ต่ืนข้ึนมา เปน
เวลาส่ีนาฬิกาพอดี จึงรีบลุกจากท่ีนอนดวยความรูสึกอ่ิมเอิบภายในอกในใจ เพราะ
ขณะที่เหาะไปรอบ ๆ พระนครหลวงนั้น ไดเห็นส่ิงท่ีแปลกประหลาดและอัศจรรยหลาย
ประการ ซึ่งไมสามารถจะนํามาพรรณนาใหฟงโดยทั่วถึงได 

ขณะท่ีต่ืนข้ึนมาก็ต่ืนดวยความย้ิมแยมแจมใสและยินดีในนิมิตเปนอันมาก ทั้ง
เกิดความคิดข้ึนในเวลาน้ันวา อยางไรเราตองสมหวังแนนอน เพราะนิมิตประเภท
อัศจรรยเชนนี้ เราไมเคยปรากฏตั้งแตกาลไหน ๆ มา เพิ่งจะมาปรากฏในคืนวันนี้เทา
น้ัน ท้ังสมกับเจตนาท่ีเราต้ังไวในคําอธิษฐานดวย คืนนี้รูสึกเปนของอัศจรรยยิ่งในนิมิต
ของเรา พอฉันจังหันเสร็จก็ถือโอกาสเขาไปนมัสการกราบลาพระมหาเถระที่เปนผูใหญ
ในวัดน้ัน ทานก็ยินดีอนุญาตใหไปได จากน้ันก็ออกเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา พัก
จําพรรษาที่อําเภอจักราช เริ่มทําสมาธิภาวนาก็รูสึกแปลกประหลาดทางดานจิตใจไดรับ
ความสงบเยือกเย็นข้ึนมาเปนลําดับ และรูเห็นจิตใจหยั่งลงสูความสงบประจักษใจ 

ระยะตอมาพระผูใหญจะใหเขาไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ อีก และทานอุตสาห
เมตตาตามมาสั่ง แลวก็เลยไปตางจังหวัด ขากลับมาทานจะใหไปกรุงเทพฯดวย เรารูสึก
อึดอัดใจ จากนั้นเราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธาน ี เพื่อตามหาทานพระอาจารยมั่น ใจที่
มีความเจริญในทางดานสมาธ ิ ก็ปรากฏวาเส่ือมลงท่ีบานตาดซ่ึงเปนบานเกิดของตน 
การเส่ือมท้ังน้ีเน่ืองจากการทํากลดคันหน่ึงเทาน้ัน และการมาอยูบานตาดก็ยังไมถึง
เดือนเต็ม จิตรูสึกเขาสมาธิไมคอยสนิทดีเหมือนที่เคยเปนมา บางครั้งเขาสงบได แต
บางครั้งเขาไมได พอเห็นทานไมดี จะฝนอยูไปก็ตองขาดทุน จึงรีบออกจากท่ีน้ันทันที
ไมยอมอยู 

การจากนครราชสีมามาจังหวัดอุดรคราวนี ้ จุดประสงคก็เพื่อจะมาใหทันทาน
พระอาจารยมั่น ซึ่งจําพรรษาอยูที่วัดโนนนิเวศน อุดรธานี แตก็มาไมทันทาน เพราะ
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ทานถูกนิมนตไปจังหวัดสกลนครเสียกอน จึงเลยไปพักอยูที่วัดทุงสวาง จังหวัด
หนองคาย ประมาณสามเดือนกวา พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ก็ออกเดินทางจาก
หนองคายไปจังหวัดสกลนคร และเดินทางตอไปถึงวัดทานพระอาจารยมั่น ท่ีต้ังอยูบาน
โคก ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอไปถึงวัดพบทานกําลังเดินจงกรม
อยูเวลาโพลเพล (จวนมืด) ทานก็ถามวา “ใครมา” ก็กราบเรียนถวายทาน จากน้ันทาน
ก็ออกจากทางจงกรมข้ึนไปบนศาลา เพราะทานพักอยูในหองบนศาลาน้ัน ทานก็ทัก
ทายปราศรัยดวยความเมตตา และเอ็นดูคนท่ีแสนโงไปหาทาน และไดแสดงธรรมใหฟง 

ในบทธรรมที่ทานแสดงใหฟงในคืนวันที่ไปถึงทีแรกนั้น จะนําใจความยอเทาที่
จําไดมาเลาใหทานผูฟงทราบ และเปนบทธรรมที่ฝงลึกอยูภายในใจจนบัดนี้วา “ทาน
มหาก็นับวาเรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเปนมหา ผมจะพูดธรรมใหฟงเพื่อเปน
ขอคิด แตอยาเขาใจวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ธรรมที่ทานเรียนมา
ไดมากไดนอย ยังไมอํานวยประโยชนใหทานสมภูมิท่ีเปนเปรียญ นอกจากจะเปน
อุปสรรคตอการภาวนาของทานในเวลาน้ีเทาน้ัน เพราะทานจะอดเปนกังวล และนํา
ธรรมที่เรียนมานั้นเขามาเทียบเคียงไมได ในขณะท่ีทําใจใหสงบ 

ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในเวลาจะทําความสงบใหแกใจ ขอใหทานที่จะทําใจให
สงบยกบูชาไวกอน ในบรรดาธรรมที่ทานไดเรียนมา ตอเม่ือถึงกาลท่ีธรรมซ่ึงทานเรียน
มาจะเขามาชวยสนับสนุนใหทานไดรับประโยชนมากขึ้นแลว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมดจะ
ว่ิงเขามาประสานกันกับทางดานปฏิบัติ และกลมกลืนกันไดอยางสนิท ทั้งเปนธรรม
แบบพิมพ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจใหเปนไปตามดวย แตเวลานี้ผมยังไม
อยากจะใหทานเปนอารมณกับธรรมท่ีทานเลาเรียนมา อยางไรจิตจะสงบลงได หรือจะ
ใชปญญาคิดคนในขันธ ก็ขอใหทานทําอยูในวงกายน้ีกอน 

เพราะธรรมในตําราทานชี้เขามาในขันธทั้งนั้น แตหลักฐานของจิตยังไมม ี จึงไม
สามารถนําธรรมที่เรียนมาจากตํารา นอมเขามาเปนประโยชนแกตนได และยังจะกลาย
เปนสัญญาอารมณคาดคะเนไปที่อื่น จนกลายเปนคนไมมีหลัก เพราะจิตติดปริยัติใน
ลักษณะไมใชทางของพระพุทธเจา ขอใหทานนําธรรมที่ผมพูดใหฟงไปคิดดู ถาทานต้ัง
ใจปฏิบัติไมทอถอย วันหน่ึงขางหนาธรรมท่ีกลาวน้ีจะประทับใจทานแนนอน” เทาที่จํา
ไดในวันนั้นก็นํามาเลาใหฟงเพียงเทานี ้
 เรารูสึกเกิดความเชื่อเลื่อมใสทานทันที ที่ไดเห็นองคของทานชัดเจนในคืนวัน
น้ัน พรอมทั้งความเชื่อในธรรมที่ทานเมตตาแสดงใหฟง และทานก็อนุเคราะหรับไวให
อยูในสํานักของทานตลอดมา เราก็อยูกับทานดวยความพอใจจนบอกไมถูก แตอยูดวย
ความโงเงาอยางบอกไมถูกอีกเหมือนกัน เฉพาะองคทานรูสึกมีเมตตา ธรรมานุเคราะห
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ทุกครั้งที่เขาไปหา การบําเพ็ญอยูกับทานระยะน้ันก็มีแตความเจรญิกับความเส่ือมทาง
ภายในใจ ไมคอยสงบอยูคงท่ีเปนเวลานาน พรรษาแรกที่อยูกับทานเปนพรรษาที ่ ๙ 
เพราะ ๗ พรรษาศึกษาทางปริยัต ิ เริ่มออกปฏิบัติไดขึ้นมาจําพรรษาที่นครราชสีมา ๑ 
พรรษา 

ในพรรษาแรกที่จําอยูกับทานมีแตเจริญกับเสื่อมทางดานสมาธิ ออกพรรษาแลว
ก็ข้ึนบนเขาประมาณสองเดือนกวา กลับลงมาหาทานอีก จิตก็มีเจริญกับเสื่อมอยูเชนนั้น 
โดยพิจารณาหาสาเหตุก็ไมทราบวาเสื่อมเพราะเหตุใด ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจบําเพ็ญอยูอยาง
เต็มกําลัง บางคืนไมยอมหลับนอนตลอดรุงเพราะกลัวจิตจะเสื่อม ถึงอยางน้ันก็ยังเส่ือม
ได เฉพาะอยางยิ่งเวลาจิตเริ่มกาวเขาสูความสงบ ความเพียรก็ยิ่งรีบเรง เพราะกลัวจิต
จะเสื่อมดังที่เคยเปนมา แมเชนนั้นก็ยังฝนเสื่อมไปได ตอมาก็เจรญิข้ึนอีก แลวก็เส่ือม
ลงอีก ความเจริญของจิตนั้นอยูคงที่ไดเพียงสามวัน จากน้ันก็เส่ือมลงตอหนาตอตา ทํา
ใหเกิดขอของใจและสงสัยเรื่องของความเสื่อมนี้วา เสื่อมไดเพราะเหตุใด หรือจะเปน
เพราะเราปลอยคําบริกรรมภาวนา สติอาจจะเผลอไปไดในตอนน้ี 

จึงตองขอสังเกตขึ้น แลวก็ต้ังคําม่ันสัญญาข้ึนอีกวา ถึงอยางไรเราจะตองนําบท
บริกรรมมากํากับจิตทุกเวลา ไมวาเขาสมาธิ ออกสมาธิ ไมวาจะไปที่ไหน อยูท่ีใด แมที่
สุดปดกวาดลานวัดหรือทํากิจวัตรตาง ๆ จะไมยอมใหสติพลั้งเผลอจากคําบริกรรม คือ 
พุทโธ เพราะชอบนําเอาบทพุทโธ มาเปนคําบริกรรมภาวนา คราวนีเ้วลาภาวนาจิตสงบ
ลงไป หากวาความสงบน้ันยังจะนึกคําบริกรรมคือ พุทโธไดอยู จะไมยอมปลอยวางคํา
บริกรรมนั้น แลวจิตจะเสื่อมไปไดในทางใดจะตองรูกันในตอนนี ้ พอต้ังขอสังเกตและ
ตั้งคํามั่นสัญญาไวแลวก็เริ่มบริกรรมภาวนาดวยบทพุทโธ 

เมื่อบริกรรมตามนั้นจิตก็ลงสูความสงบไดและไดอยางรวดเร็ว ตางจากที่เคย
เปนมา ขณะที่จิตเวนจากคําบริกรรม จะเวนเฉพาะขณะท่ีจติเขาสูความสงบอยางสนิท 
ขณะน้ันจะนึกพุทโธหรือไมก็ตาม แตความรูท่ีอยูในความสงบน้ันปรากฏเปนพุทโธตาย
ตัวอยูแลว และไมมีความปรุงแตงอะไรทั้งนั้น ตอนนี้หยุดคําบริกรรม พอจิตจะเริ่มขยับ
ตัวถอนข้ึนมา คือ มีอาการกระเพือ่มนิด ๆ ก็รีบจับคําบริกรรมอัดเขาไปทันท ี เพื่อให
จิตติดอยูกับคําบริกรรม ทําเชนนั้นพรอมทั้งตั้งความสังเกตวา จิตจะมีความเสื่อมได
ตอนไหน และทอดอาลัยในความเส่ือมกับความเจริญของจิต จิตจะเสื่อมหรือเจริญไป
ถึงไหนก็ตาม แตคําบริกรรมในระยะนี้จะไมยอมปลอยวาง 

แมจิตจะเสื่อมก็ยอมใหเสื่อมไป เพราะการตั้งความอยากไววาไมใหจิตเสื่อมไป 
แตก็เสื่อมไปไดทั้ง ๆ ท่ีไมอยากใหเส่ือม บัดน้ีความเส่ือมและความเจริญน้ัน เราทอด
ธุระเสียแลว จะบังคับจิตใหมีความรูสึกอยูกับพุทโธอยางเดียว เสื่อมกับความเจริญเรา
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จะพยายามใหรูอยูกับใจท่ีมีพุทโธกํากับน้ีเทาน้ัน ใหรูกันที่นี่และเห็นประจักษกันที่นี ่จะ
ม่ันใจอยูท่ีน่ีแหงเดียว เสื่อมกับเจริญไมตองไปสนใจ ในระยะตอมาจิตที่เคยเจริญและ
เส่ือมเปนลําดับมาก็เลยไมเส่ือม จึงเปนเหตุใหรูเรื่องราวของจิตวา ออ จิตที่เคยเสื่อม
บอย ๆ นั้น เสื่อมเพราะขาดคําบริกรรม สติคงจะเผลอจากจิตไปในระยะนั้นแนนอน 
แตน้ันมาก็ต้ังคําบริกรรมมาเปนลําดับ ไปไหนมาไหน อยูที่ใดไมยอมใหเผลอ เปนกับ
ตายจะไมยอมใหเผลอจากพุทโธ จิตจะเสื่อมไปไหนก็ใหรูกันที่นี่เทานั้น ไมยอมรับรูไป
ทางอ่ืน จิตก็เลยตั้งหลักลงไดเพราะคําบริกรรม คือพุทโธ 

ตอมาก็เปนพรรษาที่สองที่ไปอยูกับทาน กอนจะเขาพรรษาจิตก็รูสึกสงบดีและ
แนบสนิทในทางสมาธิ ความเสื่อมไมปรากฏ แตคําบริกรรมยังไมยอมลดละ จนถึงกับ
น่ังภาวนาไดแตหัวคํ่าตลอดรุงโดยไมเปล่ียนเปนอิริยาบถอ่ืน ในพรรษาที่สองของการ
ไปอยูกับทานพระอาจารยมั่น รูสึกวาการน่ังภาวนาตลอดรุง จะถือเปนสําคัญมากกวา
อิริยาบถอ่ืนในการบําเพ็ญ ตอจากน้ันมาก็คอยผอนลงบาง เพราะเห็นวา ธาตุขันธเปน
เครื่องมือสําหรับใช ยอมมีการชํารุดไดเมื่อไมรูจักประมาณ แตการเรงความเพียรดวย
วิธีน่ังตลอดรุงน้ีรูสึกวาใจมกํีาลังมากกวาวิธีอ่ืน ๆ 

การรูเรื่องของทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะนั่งนาน ๆ เชนนั้น ก็รูไดชัดในระยะ
นั่งตลอดรุงนั้นเอง เพราะทุกขเวทนาที่ปรากฏในระยะนั้น เปนเวทนาแปลกประหลาด
หลายประการ ปญญาที่จะพิจารณาเพื่อตอสูกับทุกขเวทนาก็ทํางานไมลดละ จนสามารถ
เขาใจในเรื่องเวทนาไดทุกประเภทในรางกาย ซึ่งเปนกอนทุกขหมดทั้งราง และสามารถ
สอดรูถึงเวทนาของใจ ทั้งเปนการเสริมสรางสติปญญาและความกลาหาญทางความ
เพียรไดอีกมากมาย นอกจากน้ันยังมีความกลาหาญและม่ันใจในอนาคตวา ทุกขเวทนา
ที่จะไดแสดงตัวในคราวจะตายนั้น จะตองเปนเรื่องของทุกขเวทนาที่กําลังปรากฏและ
พิจารณารบัรูกันอยูในขณะน้ีแล จะไมมีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดและตางหนา
ตางตามาจากที่ไหน ซึ่งจะทําใหเรามีความลุมหลงและเผอเรอในเวลาจะตาย จึงเปน
เหตุใหไดคติขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปญญาพิจารณารอบคอบแลว
ก็ดับไปในขณะนั้น จิตก็ลงสูความสงบไดอยางเต็มที่ 
 ในระยะเชนน้ีจะวาจิตวางก็ไดอยู แตวางในสมาธิ พอจิตถอยออกมา ความวางก็
หายไป จากนั้นก็พิจารณาไปอีกและพิจารณาตอไปเรื่อย ๆ จนจิตมีความชํานาญในดาน
สมาธิ ขอสรุปความใหยอลงเพ่ือใหพอดีกับเวลา เมื่อสมาธิมีกําลังทางดานปญญาก็เรง
พิจารณาตามสวนตาง ๆ ของรางกาย จนรูเห็นชัดและสามารถถอดถอนอุปาทานของ
กายไดโดยสิ้นเชิง จากนั้นจิตก็จะเริ่มวาง แตยังไมแสดงความวางอยางเต็มที่ ยังมีนิมิต
ภายในแสดงภาพปรากฏอยูกับใจ เพราะในระยะน้ีใจวางจากกายและวัตถุภายอก แตยัง
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ไมวางจากนิมิตภายในของตัวเอง จนกวาจะมีความชํานาญโดยอาศัยการฝกซอมไมลด
ละ นิมิตภายในใจก็นับวันจางไป 

สุดทายก็หมด ไมปรากฏนิมิตท้ังภายนอกภายในใจ น่ันทานก็เรียกวาจิตวาง 
วางชนิดนี้เปนเรื่องวางประจํานิสัยของจิต ที่มีภูมิธรรมประจําขั้นแหงความวางของตน 
น่ีไมใชวางสมาธิ และไมใชวางในขณะที่นั่งสมาธ ิขณะท่ีน่ังสมาธิเปนความวางของสมาธิ 
แตจติท่ีปลอยวางจากรางกายเพราะความรูรอบดวยนิมิตภายในก็หมดส้ินไป เพราะ
อํานาจของสติปญญารูเทาทันดวย น่ีแลช่ือวาวางตามฐานะของจิต เม่ือถึงข้ันน้ีแลวจิต
วางจรงิ ๆ แมกายจะปรากฏตัวอยูก็สักแตความรูสึกวากายมีอยูเทาน้ัน แตภาพแหงกาย
หาไดปรากฏเปนนิมิตภายในจิตไม วางเชนน้ีแลเรียกวา วางตามภูมิของจิต และมีความ
วางอยูอยางนี้ประจํา ถาวางเชนน้ีวาเปนนิพพาน ก็เปนนิพพานของผูนั้น หรือของจติช้ัน
น้ัน แตยังไมใชนิพพานวางของพระพุทธเจา 

ถาผูจะถือสมาธิเปนความวางของนิพพาน ในขณะจิตท่ีลงสูสมาธิก็เปนนิพพาน
ของสมาธิแหงโยคาวจรผูปฏิบัติผูน้ันเสียเทาน้ัน ความวางทั้งสองประเภทที่กลาวมานี้ไม
ใชเปนนิพพานวางของพระพุทธเจา เพราะเหตุใด เพราะจิตที่มีความวางในสมาธิ จํา
ตองพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความวางตามภูมิของจิตจําตองมีความดูดดื่มและติด
ใจในความวางประเภทนี้ จําตองถือความวางน้ีเปนอารมณของใจจนกวาจะผานไปได 
ถาผูถือความวางน้ีวาเปนนิพพาน ก็เรยีกวาผูน้ันติดนิพพานในความวางประเภทน้ีโดย
เจาตัวไมรู เมื่อเปนเชนนี้ความวางประเภทนี้จะจัดวาเปนนิพพานไดอยางไร 

ถาไมตองการนิพพานข้ันน้ี ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกตรวจ
ตราดูใหชัดเจนและละเอียดถี่ถวน เพราะความวางที่กลาวนี้เปนความวางของเวทนา คือ
สุขเวทนามีเต็มอยูในความวางน้ัน สัญญาก็หมายวาง สังขารก็ปรุงแตเรื่องความวางเปน
อารมณ วิญญาณก็ชวยรับรูทางภายใน ไมเพียงจะรับรูภายนอก เลยกลายเปนนิพพาน
ของอารมณ ถาพิจารณาส่ิงเหลาน้ีใหชัดและความวางใหชัด โดยเห็นเปนเรื่องของ
สังขารธรรม คือส่ิงผสมน่ันแล จะมีชองทางผานไปไดในวันหน่ึงแนนอน เมื่อพิจารณา
ตามท่ีกลาวน้ี ขันธทั้งสี่และความวางซึ่งเปนสิ่งปดบังความจริงไว ก็จะคอยเปดเผยตัว
ออกมาทีละเล็กละนอย จนปรากฏไดชัด จิตยอมมีทางสลัดตัวออกได 

แมฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปดวยสิ่งผสมนี ้ ก็ทนตอสติปญญาไมได
เพราะเปนสิ่งเกี่ยวโยงกัน สติปญญาประเภทคนแรแปรธาตุจะฟาดฟนเขาไป เชนเดียว
กับไฟไดเชื้อลุกลามไปไมหยุด จนกวาจะขุดรากเหงาของธรรมผสมนี้ขึ้นไดเสียเมื่อใด 
เมื่อนั้นจึงจะหยุดการรุกการรบ เวลาน้ีมีอะไรท่ีเปนขาศึกตอนิพพานวางตามแบบของ
พระพุทธเจา คือสิ่งที่ติดใจอยูในขั้นนี้และขณะนี้แลเปนขาศึก ส่ิงท่ีติดใจก็ไดแกความ
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ถือวาใจของเราวางบาง สบายบาง ใสสะอาดบาง ถาจะเห็นวาใจมันวางแตมันอยูกับ
ความไมวาง ใจมันเปนสุข แตมันอาศัยอยูกับทุกข ใจใสสะอาด แตมันอยูกับความเศรา
หมองโดยไมรูสึกตัว ความวาง ความสุข ความใส นั่นแลเปนธรรมปดบังตัวเอง เพราะ
ธรรมทั้งนี้คือ เครื่องหมายของภพชาติ 

ผูตองการตัดภพชาติจึงควรพิจารณาใหรูเทาและปลอยวางสิ่งเหลานี้ อยาหวงไว
เพื่อกอไฟเผาตัว ถาปญญาขุดคนลงตรงที่สามจอมกษัตริยแหงภพปรากฏอยู น้ันแลจะ
ถูกองคการใหญของภพชาติและจะขาดกระเด็นออกจากใจทันท ี ท่ีปญญาหย่ังลงถึงฐาน
ของเขาตั้งอยู เมื่อสิ่งทั้งนี้สิ้นไปแลวเพราะอํานาจของปญญา น้ันแลเปนความวางอัน
หน่ึง เครื่องหมายของสมมุติใด ๆ จะไมปรากฏในความวางน้ันเลย น่ีคือความวางท่ีผิด
กับความวางท่ีผานมาแลว ความวางประเภทนี ้ เราจะวาเปนความวางของพระพุทธเจา
หรือความวางของใครนั้น ผูแสดงไมสามารถจะเรียนใหทราบไดวาจะควรเปนความวาง
ของใคร นอกจากจะเปนความวางท่ีรูเห็นกันอยูดวยสันทิฏฐิโกของผูบําเพญ็เทาน้ัน 
 ความวางอันน้ีไมมีกาลสมัย เปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ความวางในสมาธิมี
ความเปลี่ยนแปลงไปได ทั้งดานความเจริญและความเสื่อม ความวางในข้ันอรูปธรรม 
ซึ่งกําลังเปนทางเดินก็แปรสภาพหรือผานไปได แตความวางในตนเองโดยเฉพาะนี ้ไมมี
ความเปล่ียนแปลง เพราะตนไมมีอยูในความวางนั้น และไมถือความวางน้ันวาเปนตน 
นอกจาก ยถาภูต ํ ญาณทสฺสนํ เห็นตามเปนจริงในหลักธรรมชาติแหงความวางนั้น 
และเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมที่ผานมาเปนลําดับ และที่มีอยูทั่วไปเทานั้น แมศีล 
สมาธิ ปญญาซึ่งเปนธรรมเครื่องแกไขก็รูเทาและปลอยวางไวตามเปนจริง ไมมีสิ่งใดจะ
เขาไปแฝงอยูในธรรมชาติแหงความวางในวาระสุดทายนั้นเลย 
 ทานนักใจบุญทุกทาน โปรดนําความวางทั้งสามประเภทนี้ไปพิจารณา และ
พยายามบําเพ็ญตนใหเขาถึงความวางทั้งสามนี ้ เฉพาะอยางย่ิงความวางในวาระสุดทาย
ซึ่งเปนความวางในหลักธรรมชาต ิ ไมมีผูใดและสมมุติใด ๆ อาจเอ้ือมเขาไปทําการ
เก่ียวของไดอีกตอไป ความสงสัยนับแตข้ันตนแหงธรรม จนถึงความวางอยางย่ิง จะ
เปนปญหาที่ยุติกันลงได ดวยความรูความเห็นของตนเปนผูตัดสินเอง 
 ดังนั้น ในอวสานแหงธรรมโดยเริ่มแสดงเรื่องความโงของตน ใหทานผูฟงทุก
ทานทราบเปนลําดับ จนเตลิดมาถึงความวางในวาระสุดทาย ซึ่งเปนธรรมออกจะสุด
วิสัยของผูแสดงท่ีอธิบายใหย่ิงไปกวาน้ันอีกไมได จึงขอยุติลงโดยเห็นวาสมควรแกเวลา 
ขอความสุขความสําราญจงมีแกทานผูฟงโดยถวนหนากันเทอญฯ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
สมบัติมีคาในพระศาสนา 

 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
วิสงฺขารคตํ จิตฺต ํตณฺหาณํ ขยมชฺฌคาติฯ 
เราบวชมาในพระศาสนา จะออกมาจากตระกูลใดก็ตาม พึงทราบวาเขามาสูตระกูล

ท่ีเรียกวาศากยตระกูล คือตระกูลแหงกษัตริย เพราะองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทาน
เสด็จออกจากศากยตระกูล ทรงสละราชสมบัติทุก ๆ ชิ้น แมที่สุดคูพระบารม ีคือพระชายา
และพระโอรสซึ่งเปนเสมือนดวงหทัยของพระองคก็ทรงสละไดทั้งสิ้น เพื่อพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ การที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จออกตั้งแตเบื้องตน จนถึงความ
เปนพระพุทธเจานั้น ในระยะทางที่พระองคผานไป ลวนแลวแตอุปสรรคท่ีจะทรงฝาฝนทุก 
ๆ กรณี ทางเดินแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทุก ๆ พระองค เดินไปดวยความยาก
ลําบาก ผูไมมีความพากเพียรจริง ๆ แลวไมสามารถจะรอดพนบวงแหงมารไปได 

บรรดาเราท้ังหลายซ่ึงเปนศิษยของพระพุทธเจาจงพิจารณาวา พระองคไดดําเนินไป
อยางใด จงเปนผูมีจิตใจมุงหวังอยางมั่นคง เพื่อกาวไปตามรอยพระบาทแหงพระองค คํา
วา สุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ลวนแลว
แตพระองคทรงวางรองรอยไวเพ่ือใหบรรดาสาวกท้ังหลายเดินตาม จึงจะสมชื่อสมนามวา 
สาวกสงฺโฆ คือเปนสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจริงๆ คําวา สาวกแปลวา ผู
สดับ สดับทั้งทางตา สดับทั้งทางหู คิดทั้งทางใจ วันหน่ึง ๆ ไมนิ่งนอนในความคิดที่จะคน
หาเหตุผลเพ่ือระวังสํารวมตน ใหเปนไปเพ่ือความเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ มีสมาธิเพื่อความสงบ
แนวแนเปนลําดับไป เพ่ือปญญาหาความรูความฉลาดใสตน ไมเปนเชนน้ันจะเรียกวาสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจาไมได 

บัดน้ีกิจการงานของเราท้ังหลายไดละแลว ต้ังแตวันอุปสมบทเขามาในพระศาสนา 
กิจการบานเรือนซ่ึงฆราวาสเขาจัดทําอยูประจําวัน เราไดละมาเสียทุกประการ ไมไดมีความ
เก่ียวของกังวลกับกิจการท้ังหลายเหลาน้ัน มีหนาที่จะตองปฏิบัติตนใหเปน สุปฏิปนฺโน 
เปนผูปฏิบัติดีดวยกาย ปฏิบัติดีดวยวาจา ปฏิบัติดีดวยใจ อุชุปฏิปนฺโน เปนผูตรงตอทาง
ตรัสรู ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ญาย เปนผูมุงประสงคเพ่ือความตรัสรูซ่ึงเญยธรรม
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อยูตลอดเวลา สามีจิ เปนผูงามอยูเสมอในอาการแหงความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจ 
ทุกอิริยาบถ ไมใหมีการตําหนิตนวาเปนไปทางที่ผิดหลักของพระธรรมวินัย อันจะเปนเหตุ
ใหเคล่ือนคลาดจากความเปนสาวกของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 

ในธรรมท้ัง ๔ บทนี้เปนคุณสมบัติของบรรดาสาวกทั้งหลายที่ไดตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติด ีถาเคลื่อนจากหลักธรรมทั้ง ๔ ประเภทน้ีแลว แมจะโกนผม โกนคิ้ว นุงผาเหลืองก็
ไมเห็นแปลกอะไรกับฆราวาสเขา เพราะฉะนั้นพึงสํานึกตนเสมอวา บัดน้ีเราเปนนักบวช มุง
เฉพาะตอองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไมไดมุงตอโลกามิสใด ๆ ทั้งนั้น วันหน่ึงคืนหน่ึง
ใจของเรามีความสงบก่ีคร้ัง มีความเยือกเย็นสบายดี หรือเดือดรอนภายในใจ ถาใจเดือด
รอนพึงทราบวาขุมนรกอยูที่ใจของเรา ถาใจมีความเยือกเย็นพึงทราบวาสันติธรรมเร่ิมจะ
ปรากฏข้ึนแลวท่ีใจของเรา ใหตรองตัวของตัวอยูเสมอ 

การประกอบความพากเพียรอยากําหนดเวลา ใหกําหนดสต ิ สัมผัสกับธรรมท่ีเรา
กําหนดไวเสมอไป อยาใหขาดวรรคขาดตอน ถาสติเผลอเมื่อใดพึงทราบวาความเพียรได
ขาดไปแลวเมื่อนั้น เพราะความเพียรไมข้ึนอยูกับการยืน การเดิน การน่ัง การนอน แตขึ้น
อยูกับสติ หรือปญญา ถาเรามีสติประคับประคองจิตใจของเราอยูเสมอ รูความเคล่ือนไหว
ของใจตนเอง ทั้งที่จะเปนไปในทางที่ผิดและที่ถูก ช่ือวาเปนผูมีความเพียร ความเพียร
หมายเชนน้ี การยืน เดิน น่ัง นอน เปนธรรมดาท่ีเราจะตองเปล่ียนอิริยาบถ เปนโอสถอัน
หนึ่งซึ่งจะรักษากายของเราไวใหถึงอายุขัย หรือใหมีความสะดวกสบายภายในธาตุขันธของ
เรา แตเรื่องของใจที่จะใหชื่อวามีความเพียรนั้น ตองขึ้นอยูกับสติและปญญาเปนของสําคัญ 

สติคือความระลึก คือรูตัวอยูเสมอ ปญญา คือความสอดสองมองดูเรื่องที่มาสัมผัส
จากภายอกเขามาสูภายใน หรือความกระเพื่อมของใจเราที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ใหมี
ความรูสึกอยูเสมอ ไมเชนน้ันจะเรียกวาความเพียรไมได ใครเลาจะเปนผูทรงพระศาสนา
ของพระพุทธเจาไว นอกจากเราซ่ึงเปนนักบวชและเปนแนวหนาแหงบรรดาชนท้ังหลาย
แลว ไมมีใครจะสามารถในโลกน้ี ถาสมณะไมสามารถจะยังมรรค ผล นิพพานใหเกิดขึ้นได
ดวยขอปฏิบัต ิ ถามีแตความทอใจและความเกียจครานแลว ศาสนาก็ลมจมไปเทาน้ัน ไมมี
ใครจะสามารถทรงไวได เฉพาะเราซ่ึงเปนนักบวช และเปนนักปฏิบัติที่โลกเขาใหชื่อวา
กรรมฐานดวยแลว ยิ่งเปนของจําเปนที่สุด ซึ่งจะพึงสํานึกตัวของเราเสมอ ไมเชนน้ันจะเปน
โมฆบุรุษ เปลาจากประโยชนตลอดอิริยาบถ และเสียจตุปจจัยไทยทานท่ีชาวบานเขาใหมา
วันหน่ึง ๆ ดวยความตะเกียกตะกายหามา แตละคร้ัง ๆ ที่จะไดใหทานแตละหน นับวาเปน
ความลําบากลําบนไมนอย ใหเรารูสึกตัวเสมอวา 
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เวลาน้ีเราเปนนักบวชและเปนลูกศิษยพระตถาคต พระตถาคตเปนผูมีความองอาจ
กลาหาญตอเหตุการณทุกอยาง ทั้งที่เปนฝายชั่วและฝายด ี เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร 
เปนผูอดทนตอความลําบากตรากตรําทุก ๆ อยาง ซึ่งจะมาเผชิญหนาพระองค ไมเปนผู
เกียจคราน ไมเปนผูนอนต่ืนสาย ไมเปนผูเห็นแกตัว เห็นแกความพนทุกขอยูตลอดเวลา น่ี
เปนหลักที่จะเปนพระพุทธเจา ทานเปนผูทรงไวซ่ึงหลักธรรม เราจะเปนผูรูผูฉลาดและตาม
รองรอยแหงพระองคได ก็ตองเปนผูทรงไวซึ่งธรรมเหลานี้เหมือนกัน ไมใชจะทรงไวซึ่ง
ความเกียจคราน ความเห็นแกปากแกทอง ความมักงาย ความนอนต่ืนสาย ความเห็นแก
ตัวโดยถายเดียว นี้ไมใชหลักธรรมที่จะเปนไปเพื่อความพนทุกข ใหเราท้ังหลายพึงทราบไว
อยางนี้ 

การพิจารณาใครกําหนดเร่ืองอะไร เคยพิจารณาเร่ืองอะไร ต้ังใจพิจารณาใหเห็นชัด
ในสวนแหงธรรมท่ีตนพิจารณาหรือกําหนดเอาไวน้ัน อยาเปนคนไมมีหลัก หรือเปนคน
ลอยลม หาหลักฐานยึดเหน่ียวไมได สติตั้งลงที่ตรงไหนยอมเปนธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น ถา
ไมมีสต ิยอมไมเปนธรรมทั้งวันทั้งคืน สติเปนของสําคัญสําหรับความเพียร ใหพึงทราบเอา
ไว ใจจะปลอยใหมีความสงบโดยลําพังตนเอง ตลอดวันตายจะไมปรากฏผลใหเราท้ังหลาย
ไดรับ ตามธรรมดาของใจยอมมีเครื่องหุมหออยูเสมอ เครื่องหุมหอของใจนั้นทานใหชื่อวา
กิเลส ไมใชเกิดมาจากที่ไหน นอกจากจะเกิดขึ้นจากใจของตนเองเทานั้น และการฝกฝน
ทรมานท่ีจะทําตัวเราใหเปนไปเพ่ือความสงบ หรือหมดพยศจากส่ิงท้ังหลายเหลาน้ี ก็ตอง
อาศัยเปนผูมีความพากเพียร 

พยายามดูจิตใจของตนเสมอ ถาสวนใดเปนทางชั่วตองฝนใจละ จนกระทั่งละได
เปนลําดับ ถึงกับละขาดไมมีอันใดเหลือ ส่ิงรบกวนเหลาน้ันจะไมมารังควานจิตใจไดอีกตอ
ไป เม่ือเราละไดเด็ดขาดแลว การทําตัวของเราจะใหพนจากอุปสรรค ตองมีการฝนบางเปน
ธรรมดา ไมวาพระพุทธเจา ไมวาสาวก หรือไมวาครูบาอาจารยองคใด ๆ ที่ทานปรากฏชื่อ
ลือนามมา ลวนเปนผูฝาฝนอุปสรรคมาดวยกันท้ังน้ัน ทุกขเราก็ทราบแลววาเปนอริยสัจ ถา
เราไมพิจารณาใหเห็นทุกขแลว เราจะหลีกเวนจากทุกขไปไดที่ไหน สมุทัย เปนแดนเกิด
แหงทุกข เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ความปรุงของใจ  ความปรุงของใจนี้โดยมากถาไมไดรับ
การอบรมแลวตองปรุงไปในทางที่ชั่วเสมอ ในทางท่ีจะส่ังสมกิเลสใหมีหรือใหมากข้ึนภาย
ในใจ เพราะฉะน้ัน อุบายวิธีกําหนดจิตใจ ซ่ึงเรียกวาภาวนาน้ี จึงเปนแนวทางที่จะแกสิ่งทั้ง
หลายที่เปนเครื่องกดถวงจิตใจของตนใหคอยหมดไปเปนลําดับ 
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ใจเมื่อไมสงบยังจะไมเห็นคุณแหงพระศาสนา แมตัวเราเองก็ไมเห็นวามีคุณคาแต
อยางใด ตอเมื่อเราไดฝกฝนทรมานจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบแลว น่ันแหละจึงจะเห็น
วาธรรมเปนของมีคุณคา พระศาสนาเปนของประเสริฐ แมตัวเราเองก็รูสึกวาจะเร่ิมเปนผูมี
คุณคาขึ้นมา ฉะน้ันการพิจารณาจิตใจเปนของสําคัญ หนาท่ีท่ีเราจะละถอนส่ิงท่ีเราไดส่ังสม
ไวน้ี เปนกิจสําคัญย่ิงกวากิจการใด ๆ ความเพียรก็เชนเดียวกัน เพียรพยายามจนเห็นเหตุ
ผลในสิ่งที่พัวพันจิตใจของตน กําหนดดูใหชัด ตาเห็นรูปจะตองเกิดความรูสึกข้ึนภายในใจ 
หูฟงเสียงก็เชนเดียวกัน แลวคล่ีคลายดูส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันใหเห็นชัดประจักษดวยปญญา
ของเรา จิตใจเมื่อไดเห็นสิ่งใดดวยปญญาแลวจะยึดถือหรือมั่นหมายสิ่งนั้น ๆ ตอไปอีกไม
ได จะปลอยวางส่ิงเหลาน้ันทันที นี่การปลอยวางตองปลอยวางดวยสติกับปญญา ถาไมมี
สติกับปญญาเปนเครื่องรักษาเปนเครื่องแกไขแลวไซร ใจจะไมมีวันพนทุกขไปได 

เกิดมาชาตินี้เราก็มีทุกขขนาดที่เรารูอยูดวยใจของเรา เฉพาะวันน้ีก็รูอยูเทาน้ี วัน
หนาก็ตองเปนเชนน้ี ชาตินี้ก็ตองเปนอยูอยางนี ้ ชาติหนาไมตองสงสัยวาใครจะเปนผูทุกข 
พึงทราบวาใครเปนผูสั่งสมกองทุกข หรือเหตุใหเกิดทุกขเอาไว ผูน้ันแลเปนผูจะไดเสวย
ทุกขในวันน้ี วันหนา ในชาติน้ีชาติหนา เปนผูจะเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร รับความ
ทุกขความทรมานอยูไมรูกี่กัปกี่กัลป เปนหนทางท่ียืดยาวมาก จนไมมีใครสามารถจะนับ
อานไดวาทางจากตนทาง คือความเกิดเบื้องตนนี้ ถึงปลายทางคือวิมุตติพระนิพพานนั้น 
เปนระยะทางสักกี่เสน สักกี่ไมล ไมมีใครสามารถที่จะวัดได เพราะธรรมชาติอันน้ีเปนธรรม
ชาติของวัฏฏะ คือหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา เราจะวัดใหเปนเสน เปนไมล เปนกิโลเมตร
ไมได 

แตการพิจารณาก็ตองพิจารณาตามลักษณะของวัฏฏะที่หมุนอยูรอบตัวนี้ ถาใคร
พิจารณาวัฏฏะซ่ึงหมุนรอบตัวอันเกิดกับใจน้ีอยูเสมอแลว ผูน้ันแลจะเปนผูแกไขวัฏฏะคือ
ตัวหมุนอันนี้ออกจากใจได จะถึงแดนแหงความพนทุกขที่ทานเรียกวาพระนิพพานขึ้นที่ใจ
ดวงนี้เอง หลักสําคัญมีอยูที่นี ่ ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณา อยาเห็นแกความทอ
แทออนแอ สติเมื่อตั้งไวกับอาการอันใด อาการอันน้ันจะเปนธรรมอบรมจิตใจ หรือเปน
เคร่ืองเยียวยาจิตใจของเราใหเปนไปเพ่ือความสงบเสมอ ปญญาก็เชนเดียวกัน เม่ือกําหนด
ลงในสภาวธรรมอันใดเราจะตองรูอุบายตาง ๆ จากสภาวธรรมน้ัน ๆ เปนลําดับไป เพราะ
ฉะน้ันสติกับปญญาจึงเปนธรรมจําเปนในพระศาสนา 

การทําความพากเพียรไมเห็นปรากฏในจิตใจวา เปนไปเพื่อความสงบนี ้ ขึ้นอยูกับ
ความเปนผูมีจิตลอย เดินก็เดินไปอยางนั้น น่ัง ยืน นอน ก็ไมมีความจําเพาะเจาะจงกับสติ
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และปญญา ความสงบของใจจึงเปนไปไมได เพราะการปลอยจิตใหเปนไปตามอารมณน้ัน 
ๆ เราระบายหรือปลอยไปอยูตลอดเวลา ไมเคยยับย้ัง หรือหวงหามบังคับจิตใจของตนให
เขาสูกรอบแหงสติและปญญา ถาเราบังคับจิตใจใหอยูในธรรมบทใดบทหน่ึง หรือใน
อาการแหงกายทั้งหมดจะเปนอาการใดก็ตามดวยสต ิ และลามดวยปญญาใหเท่ียวอยูใน
สรรพางครางกายอันน้ี ชวงสั้นยาวก็ขึ้นอยูกับปญญาของเราที่จะพิจารณาไดลึกตื้นหยาบ
ละเอียดแคไหน ถาเราพิจารณาอยูเชนน้ีไมนานจะเปนไปเพ่ือความสงบ จะเปนไปเพื่อ
ความผองใส เปนไปเพ่ืออุบายแยบคายเปนลําดับ 

น้ีเปนเพราะเหตุใด ปฏิบัติมาเปนเวลานานจึงไมเห็นความรูความวิเศษข้ึนภายในใจ 
ใหเราท้ังหลายทราบในวันน้ีวาสติกับปญญาของเราไมต้ังใจ โดยเจตจํานงจริง ๆ ตั้งไวชั่ว
วินาทีหน่ึงแลวใหสูญหายไปเสียเปนเวลาต้ังช่ัวโมง เม่ือเปนเชนน้ันรายจายกับรายรับไม
เพียงพอกัน รายจายมากกวารายรับ พึงทราบวาคนนั้นจะตองลมจม การปลอยจิตใจให
เปนไปตามอํานาจของวัฏฏะมีมาก การรักษาจิตใจของเราไวดวยสติกับปญญาใหเปนไป
ตามทางวิวัฏฏะน้ัน มีจํานวนนอยกวาการปลอยจิตใจใหเปนไปตามกระแสของวัฏฏะ 
เพราะฉะนั้นใจของเราจึงไมเปนไปเพื่อความสงบ ไมเปนไปเพื่อความฉลาด ใหทราบกันไว
เด๋ียวน้ี ไมเชนนั้นจะเกิดความเหลวไหลตอไปอีก 

วันหน่ึงคืนหน่ึง เราไมตองยุงกับเรื่องอะไรทั้งนั้น ใหดูหนาที่ของตน ดูความเคล่ือน
ไหวของตนเอง เร่ืองของครูบาอาจารยหรือหมูเพ่ือน ไมตองถือวาเปนภาระที่เราจะตอง
เกรงกลัว หรือจะตองกลาหาญหรือจะรับอารมณอันใดจากทาน ผิดอยางใดทานตองสอน
อยางนั้น แนะนําในทางถูกและบอกในทางผิดเสมอไป จงตั้งหนาดูตามเรื่องที่ทานสอนไว
เทาน้ัน อยามาถือเปนอารมณ อารมณสําคัญที่สุดใหดูความเคลื่อนไหวของใจ ซึ่งเปนตัว
อารมณอยูตลอดเวลา ไมเชนนั้นจะเปนไปเพื่อความสงบไมได แลวเสียไปวันหน่ึง ๆ หลาย
วันตอหลายวันก็กลายเปนหลายเดือนข้ึนมา หลายเดือนตอหลายเดือนก็กลายเปนหลายป
ขึ้นมา ชีวิตจิตใจนับวันจะส้ันเขาทุกวัน ผลประโยชนจะพึงไดจากคุณงามความดีก็มีเพียง
นิดหน่ึงเทาน้ัน ไมสมกับเราเปนลูกของพระตถาคตปรากฏตัวในวงของพระศาสนา 

หลักความจริงมีอยูในกายในจิต เราก็กําหนดสติกับปญญาลงในหลักแหงกายและ
จิตนี ้ ทําไมจะรูไมได กายกับจิตเปนธรรมท่ีรับรอง หรือเปนธรรมที่ควรแกสติปญญาอยู
แลวแตกาลไหนๆ พระพุทธเจาพิจารณาดูกายทุกชิ้น ทั้งที่เปนสวนทุกข ทั้งที่เปนสวน
อนิจจัง ทั้งที่เปนสวนอนัตตา เหตุใดจึงมีความเฉลียวฉลาดรูแจงดวยปญญาในส่ิงท้ังหลาย
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ไดเลา กายพระพุทธเจากับกายของเราไมมีความแตกตางกันแตอยางใด สติกับปญญาของ
พระพุทธเจาก็คือความฉลาดอันเดียวกัน มีแตวากวางแคบหรือลึกต้ืนตางกันเทาน้ัน 

เหตุใดพระพุทธเจานําสติปญญามาคนควาในกายน้ี และรูแจงเห็นจริงในสภาว
ธรรมท้ังหลายเหลาน้ีได สวนพวกเราท้ังหลาย สภาวธรรมคือกายและจิตน้ีมีอยูแลวโดย
สมบูรณดวยกัน เหตุใดจึงไมปรากฏผลขึ้นจําเพาะตน เรื่องของทุกขจะเปนทุกขทางกายก็
ตาม ทุกขทางใจก็ตาม ประกาศอยูแลวทุกขณะ ซึ่งผูมีสติกับปญญาจะตองสะเทือนอยูเสมอ
ในความทุกขที่มาสัมผัสระหวางจิตกับความทุกข และกับสติและปญญาซึ่งเปนของมีอยูใน
สภาพอันเดียวกัน เหตุใดจึงไมสามารถรูไดในสิ่งที่มี และไมลี้ลับแตอยางใดดวย ทุกขจะ
เกิดจากอวัยวะแหงใดก็ตาม จะลี้ลับไปจากจิตผูรับรูไมได จะเกิดขึ้นภายในจิตก็จะลี้ลับไป
จากจิตผูรับผูนั้นไปอีกไมไดเหมือนกัน 

ถาเรามีสติคอยกําหนดดูเรื่องของทุกขใหชัดเจน ไตรตรองดูดวยปญญาใหเห็นชัด
วา ทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และเกิดขึ้นมาไดอยางไร ทุกขน้ีเปนเราหรือเราเปนทุกข 
หรืออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงในกายน้ีเปนทุกข หรือวาทั้งหมดเปนทุกข หรือใครเปนผูหลง
ตามทุกขนี้เลา ถาเราใชปญญาอยูเชนน้ี เร่ืองความแยบคายอันจะเกิดข้ึนจากใจหรือจาก
ปญญาของเรา จะเปนไปไมไดอยางไรเลา นี่ก็เพราะความลอยลมของใจนั้นเอง ไมตั้งเปน
หลักเปนฐาน มีความกลัวตอเรื่องของทุกข จึงไมสามารถจะรูแจงเห็นทุกข แลวควาเอาสุข
ขึ้นมาเปนสมบัติของใจได ทุกขจะเกิดมากเกิดนอย จะตั้งอยูหรือดับไป ใหพึงทราบวาทุกข
ก็คือทุกขนั่นเอง ผูท่ีรูวาส่ิงเหลาน้ีเปนทุกข และผูท่ีพิจารณาส่ิงเหลาน้ีใหเห็นจริงตามความ
เปนจริงของทุกข ก็คือเรื่องของใจกับปญญานั่นเอง 

ทําความเพียรมาก่ีวัน กี่ป กี่เดือน ยังไมเห็นปรากฏผล เหมือนทุกขซึ่งเปนของจริง 
ไปเท่ียวล้ีลับอยูตามถํ้าตามเหว ไมไดอยูภายในกายในจิตของเราเลย ปลาน้ันมีจริงในนํ้า 
สมบัติมีจริงในแผนดิน แตท่ีเราไมไดปลาหรือสมบัติมาเปนของเรา ขอนี้ขึ้นอยูกับเรา 
สมบัติในพระศาสนาเร่ิมตนแต ศีลสมบัต ิ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัต ิ วิมุตติสมบัต ิ และ
วิมุตติญาณทัสสนสมบัต ิสมบัติเหลาน้ีข้ึนอยูกับผูปฏิบัติแตละราย ซ่ึงเปนผูมีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนักเบากวากันอยูบาง ผลจะพึงไดรับจึงมีความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตามความ
หนักเบาแหงเหตุท่ีทําไว เราผูมาบวชในพระศาสนา ปรากฏเปนลูกพระตถาคตเต็มภูมิใน
คําวาศากยบุตร และเปนผูสมควรอยางยิ่งที่จะเปนเจาของในโลกุตรสมบัติเปนชั้น ๆ ขึ้นไป 

ในบทธรรมทานกลาวไววา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค 
สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และอรหัตมรรค อรหัตผล สมบัติทั้งหมดนี ้รวม
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ลงในวิมุตติญาณทัสสนสมบัต ิ อันไดแกนิพพานสมบัต ิ สมบัติในพระศาสนาซ่ึงอยูในวง
แหง สวากขาตธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว และเปนนิยยานิกธรรม สามารถนํา
สัตวที่มุงดําเนินตามพระองคใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ ถานักบวชผูมีนามวานักปฏิบัติ
ยังไมสามารถทําตนใหสมควรแกธรรมน้ีไดแลว ก็ไมทราบวาใครจะเปนผูสมควรในธรรม
ของพระองคได เพราะสมณะผูเปนนักบวชเปนผูใกลชิดตอพระองค ทั้งความเปนผูมีกิจ
ธุระเครื่องกังวลนอย ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินก็สามารถจะทําไดตามแบบที่พระองคทรง
ดําเนิน 

เฉพาะอยางยิ่งผูอยูในปาซึ่งเปนที่สงัดวิเวกตลอดเวลาดวยแลว จัดเปนผูมีโอกาส
เต็มที่ในทางความเพียรเพื่อศีล สมาธ ิ ปญญา วิมุตต ิ และวิมุตติญาณทัสสนสมบัติใหเกิด
ขึ้นเปนขั้น ๆ ตั้งแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียด เพราะศีลและธรรมทุกขั้น จะเปนไปเพื่อ
ความหมดจดสดใสไดตามขั้น โดยมากยอมอาศัยการอยูในที่สงัด ปราศจากฝูงชนทั้ง
คฤหัสถและบรรพชิต เราจะเห็นไดจากพระพุทธเจาและสาวกพาดําเนินมา ปรากฏวาทาน
เห็นภัยในทางคลุกคลี และกิจการที่จะใหเกิดกังวล และเปนขาศึกตอสมณธรรมเพื่อความ
อยูสบายในทิฏฐธรรมของพระองคและสาวกทาน ในขณะเดียวกันทรงเห็นคุณและทรง
สรรเสริญในความสงัดมาก เพราะฉะน้ันในพระอิริยาบถ ๔ ของพระองคเจาและอริยสาวก
จึงเต็มไปดวยความเพียรในที่สงัดทั้งนั้น 

ธรรมชอบเกิดในที่สงัด ถายังไมสงัดทั้งภายนอกและภายในใจ ธรรมก็ยังไมเกิด 
เมื่อความสงัดทั้งสองไดปรากฏขึ้นในทานผูใด พึงทราบวาธรรมเร่ิมปรากฏข้ึนในทานผูน้ัน 
คือศีลก็เริ่มบริสุทธิ ์สมาธิก็เร่ิมปรากฏข้ึนมาในใจเปนข้ัน ๆ ของสมาธ ิปญญาก็เริ่มไหวตัว
ข้ึนมาในขณะท่ีสมาธิเร่ิมปรากฏเปนช้ัน ๆ ของปญญา ตามแตผูบําเพ็ญจะเรงตามความ
ปรารถนาของตน โดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง เพราะปราศจากสิ่งซึ่งมากอกวนให
จิตเอนไปสูความกังวลในอารมณที่มากระทบนั้น ๆ เม่ือสรุปความแลวธรรมชอบเกิดข้ึนใน
ท่ีสงัดและในเวลาอันสงัด แมผูทรงธรรมมีพระพุทธเจาเปนตน ก็ชอบประทับอยูในที่สงัด
ตลอดเวลา หากจะมีอยูบางก็สมัยที่พระองคทรงทําหนาที่พระพุทธเจา เสด็จเพ่ือโปรด
เวไนยสัตวเปนบางกาลเทาน้ัน ที่ทรงเห็นสมควรจะทรงอนุโลมผอนผัน เพ่ือเวไนยผูควรจะ
ไดรับประโยชนจากพระองค เมื่อเสร็จพุทธกิจแลวก็ทรงงดทันท ี ไมทรงพร่ําเพรื่อเหมือน
อยางสามัญชนทั่วไป 

บรรดาเราท้ังหลายท่ีโลกใหนามวากรรมฐานหรือนักปฏิบัติ ควรสํานึกตนอยางไร
บาง ถาตองการพุทธะที่บริสุทธิ์และฉลาดไวครองหัวใจ ก็ควรดัดแปลงจิตใจ กาย วาจา ไป



 

แวนดวงใจ ๒๐๔ 

๒๐๔ 

ตามแนวทางที่พระพุทธเจาพาดําเนิน จะกลายเปนสาวกที่บริสุทธิ์ขึ้นมาที่ดวงใจของเราโดย
ไมตองสงสัย ถาชอบประดิษฐเรื่องของธรรมลามกขึ้นครองหัวใจ ก็จะเห็นนอกลูนอกทาง
ไปวา ธรรมชอบเกิดในกลางตลาด เกิดในถนนส่ีแพรง เกิดในชุมนุมชนคนมาก เชน ในโรง
ลิเก ละคร โรงภาพยนตร วิทยุ และโทรทัศน เหลาน้ีใหโลกเขาไดรํ่าลือวาเปนกรรมฐานเอก 
เพราะมีนัยนตาขางเดียว หมดความหว่ันไหว แมเขาจะเอากระดูกมาแขวนคอเปนพวง ๆ 
ก็เห็นวาเปนการประดับเกียรติ น่ีธรรมลามก ชอบเกิดกับความคิดเห็นอันลามกเชนเดียว
กัน แมจะไมแสดงออกมาภายนอกจนเปนของนาเกลียดก็ตาม แตแสดงความพอใจอยูภาย
ในใจของผูนั้น ก็เปนของนาเกลียดเชนเดียวกัน 

ขอใหเราท้ังหลายจงทราบไวอยางน้ี แลวดัดแปลงกาย วาจา ใจ ของตนใหเขากับ
หลักธรรมของพระองค ปลงธรรมสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย พยายามละกิเลสตัณหา
อวิชชาท่ีเปนตัวขาศึกแกเราตลอดเวลา อยานอนใจในอิริยาบถของตน จงสงเสริมอบรมสติ
และปญญาอันเปนเชนกับดาบไวใหเพียงพอ จะไดตอสูกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเปนตัว
ขาศึก และกดขี่บังคับจิตใจของเราทุกขณะใหสิ้นสูญไปในวันหนึ่งจนได ผูใดอยูในอิริยาบถ
ดวยความมีสติและปญญาประจําตนตลอดเวลา ผูน้ันแลจะเปนเจาของสมบัติอันเลิศ คือ
มรรค ผล นิพพาน ในชาติน้ี 

ขอยํ้าอีกคร้ังใหทานท้ังหลายไดทราบเสียในวันน้ีวาการบําเพ็ญธรรมของทุก ๆ ทาน 
สติกับปญญาเปนธรรมจําเปนอยางย่ิง ซึ่งจะขาดไปเสียไมไดแมแตขณะเดียว เพราะสติ
ปญญาเปนธรรมเคร่ืองต่ืนและรอบรูอยูกับความเพียร ขณะที่อารมณเกิดขึ้นภายในใจ หรือ
ผานมาจากภายนอก สติกับปญญาจะตองทําหนาที่ตออารมณที่มาเกี่ยวของ อารมณที่มา
สัมผัสกับใจ แทนที่จะเปนขาศึกจะกลายเปนคุณไปได เพราะอํานาจของสติและปญญารูเทา
ทัน การต้ังสติเร่ิมเปนของจําเปนแตวันเร่ิมฝกหัดภาวนา เราจะบริกรรมธรรมบทใดมีพุทโธ
เปนตน จงตั้งสติเขาใกลชิดตอธรรมบทนั้นในลักษณะเอาเปนเอาตายจริง ๆ ผลจะปรากฏ
เปนความสงบข้ึนมาประจักษใจโดยไมถวงเวลาใหเน่ินนาน 

ผูปฏิบัติโดยมากท่ีทําเวลาใหเสียไป โดยไมไดรับผลประโยชนภายในใจเทาท่ีควรก็
เพราะความนอนใจ ไมรีบเรงตักตวงความเพียรดวยสติและปญญาในเวลาอายุพรรษายัง
นอย ปลอยใจใหไปตามกระแสโลก จนไรความสํานึกในหนาท่ีของตน และทําตัวใน
ลักษณะขายกอนซื้อ ซึ่งเปนสิ่งที่ผิดประเพณีทางโลกและทางธรรม กอนจะรูสึกตัวเวลาจึง
สายไป ความจริงผูจะเปนพอคาเขาลงมือซื้อในราคาถูก แลวจึงจะขายในราคาแพง พอจะ



 

แวนดวงใจ ๒๐๕ 

๒๐๕ 

เปนผลกําไรคาครองชีพและกลายเปนตนทุนหนุนกันไป ผูเจริญในทรัพยสมบัติเขาทํากัน
อยางนั้น 

ทางธรรมเลา กอนพระองคจะเปนครูสอนโลกปรากฏวา ไดทรงพยายามฝกฝน
ทรมานพระองคมา บางครั้งถึงกับสลบไสลหมดความรูสึกในพระองคก็ม ี ซึ่งไมเคยมี
ประวัติของสาวกหรือใคร ๆ จะสามารถทําไดเหมือนอยางพระองค และทรงทําอยางนั้นมา
โดยไมลดละความพยายามถึง ๖ ป ไมมีใครทราบวาพระองคจะเปนหรือจะตายในเวลาได
รับความทุกขทรมานเชนน้ันจนถึงวันตรัสรู ความเพียรไมเคยขาดวรรคขาดตอนในพระ
องคเลย น่ีเรียกวาทรงทําประโยชนสวนพระองคใหสมบูรณกอน แลวจึงทรงทําหนาที่ของ
พระพุทธเจาในเวลาตอมา 

แมสาวกเมื่อไดสดับธรรมจากพระองคเจาแลวก็มุงหนาตอความเพียร แสวงหาท่ี
สงัดเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะออกจากใจ โดยไมมุงโลกามิสใด ๆ เปนผูเห็นภัยในความเกิด
ตายซํ้า ๆ ซาก ๆ อยูทุกขณะลมหายใจเขาออก เพราะความเพียรกลาซ่ึงเกิดจากใจท่ีเห็น
ภัยในทุกขมาจนเพียงพอแลว ประคองสติปญญาใหเปนไปในกายในจิตตลอดเวลาใน
อิริยาบถไมลดละ ก็สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกจากใจไดดวยสมุจเฉทปหาน ถึงพระ
นิพพานทั้งเปนในขณะนั้น น้ีเรียกวาสาวกทําประโยชนของตนโดยสมบูรณ แลวจึงเร่ิมทํา
ประโยชนเพ่ือโลกเทาท่ีควร และเพ่ือเปนการชวยพุทธภาระใหเบาลงไป 

นี่คือแนวทางของพระพุทธเจาและสาวกทรงดําเนินมา มิไดทรงทําในลักษณะขาย
กอนซื้อ ถาหากจะทรงทําในลักษณะเชนน้ันแลว อยางไรก็ไมเปนศาสดาของโลกแน ๆ แม
สาวกถาไมดําเนินตามที่พระพุทธองคดําเนินมา จะเปนสาวกอรหันตข้ึนมาใหโลกกราบไหว
และถือเปนสรณะที่สามก็ไมไดเหมือนกัน แตการสงเคราะหกันและกันพอประมาณระหวาง
โลกกับธรรม จัดเปนสามีจิกรรมในทางโลก ไมเปนความเสียหายแตอยางใด นอกจากจะทํา
จนเลยเถิด ลืมหนาที่หรือการงานของตนไปเทานั้น ก็บรรดาเราท้ังหลายจะดําเนินแบบไหน
เพื่อสามีจิกรรมในธรรมชั้นสูงขึ้นไป เพ่ือประโยชนตนและโลกเทาท่ีควร เริ่มตัดสินใจของ
ตนเสียในบัดน้ี เด๋ียวจะสายเกินไป 

ถาเราจะถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ใหถึงใจจริง ๆ ก็ควรรีบตามพระพุทธ
องคดวยขอปฏิบัต ิแลวฝกหัดจิตใจของตนใหอยูในกรอบแหงสติและปญญา อยาปลอยให
กิเลสอาสวะฉุดลากจิตใจของเรา ขามศีรษะเราไปตอหนาตอตานักเลย รีบเอาสติปญญา
ความเพียรตามย้ือแยงจิตมาจากกิเลสเสียบาง ไมเชนนั้นจะหมดเนื้อหมดตัว ไมมีอะไร
เหลืออยูในความเปนสรณะ สิ่งที่เหลือจะมีแตศีรษะโลน  ๆ ซึ่งไมเปนของแปลก ใครทําข้ึน



 

แวนดวงใจ ๒๐๖ 

๒๐๖ 

เมื่อไรก็ได อยาพากันประมาทเห็นวากิเลสเปนของด ี และมีประมาณนอย ความทุกข
ทรมานทุกหยอมหญาที่เปนอยูในสัตวและสังขารทั่วไป จนทนไมไหวก็แตกและตายกองกัน
อยูเต็มโลกใหเราเห็นอยูตอหนาตอตา ก็เพราะสาเหตุมาจากกิเลสท้ังน้ัน เปนส่ิงผลักดันให
เปนไป อยาเห็นวาเปนมาจากอะไร จงรีบปลุกสติปญญาที่หลับอยูใหตื่นขึ้น ตามแยงจิตมา
จากกิเลสใหจงได เราจะเปนอยูหลับนอนเปนสุขสมกับความเปนสมณะ ซึ่งเปนเพศที่เย็น
ของโลก เขาไดกราบไหวบูชาทุกวัน 

ไดกลาวแลววา เมื่อสติกับปญญากํากับความเพียร จิตจะไดรับความสงบสุขไมเน่ิน
นาน เมื่อใจสงบลงไดแลว จงเรงความเพียรในบทธรรมของตนตามแตถนัดดวยสต ิจนเปน
ความสงบไดทุกโอกาสที่ตองการ เมื่อจิตถอนขึ้นมาจงเริ่มพิจารณาโดยทางปญญา โดยถือ
อาการของกายเปนที่ทองเที่ยวของปญญา ในอาการของกายเราจะพิจารณาไปหมดหรือ
เฉพาะ แลวแตจริตของเราไตรตรองดู สวนแหงกายลงในไตรลักษณใดมากนอยแลวแต
ความถนัด แตใหเห็นชัดดวยปญญาเปนใชได 

สติเปนของสําคัญมาก อยาใหพลั้งเผลอไดทุกเวลายิ่งด ี จะเปนเครื่องหนุนทั้งสมาธิ
และปญญาใหมีกําลังข้ึนอยางรวดเร็ว นักปฏิบัติผูใดพยายามรักษาสติไวได ผูนั้นจะเปนไป
ไดเร็วในธรรมทุกช้ัน แมความเคล่ือนไหวทุก ๆ อาการ จงทําสติใหเปนพี่เลี้ยงอยูเสมอ จิต
จะเหนืออํานาจไปไมได เพราะบอแหงอํานาจวาสนาท่ีจะทําใจใหพนจากทุกขในชาติน้ี ขึ้น
อยูกับสติกับปญญาเปนของสําคัญ จงพยายามทําสติธรรมดาน้ีใหกลายเปนมหาสติข้ึนมา 
และจงทําปญญาธรรมดาใหกลายเปนมหาปญญาขึ้นมาที่ดวงใจของเรา เมื่อสติมีกําลังจน
เพียงพอแลว เราจะเดินปญญาพิจารณา แมกิเลสจะหนาแนนเหมือนภูเขาท้ังลูก ก็ตองทะลุ
ไปไดโดยไมตองสงสัย 

อาการของกายทุกสวนในกองรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ พึงทราบวา
เปนหินลับสติและปญญาใหคมกลาไดเปนลําดับ เมื่อสติกับปญญามีการสัมพันธอยูกับ
อาการเหลาน้ีไมขาดวรรคขาดตอน เราไมตองสงสัยวาจะไมมีสติและปญญาอันคมกลา ขอ
ใหต้ังสติและคิดคนปญญาลงไปในสภาวธรรมท่ีกลาวมาน้ี ความสงบของใจแตข้ันหยาบจน
ถึงขั้นละเอียด และความแยบคายของปญญาจากขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด จักปรากฏขึ้นกับใจ
ดวงเดียวน้ี อาสวะซ่ึงหมักหมมอยูกับใจมาเปนเวลานาน จะตองแตกทลายลงไปโดยไมมี
อะไรเหลือ เชนเดียวกับความมืด แมจะเปนของเคยมีมาเปนเวลานาน พอถูกแสงสวางเขา
กําจัดก็หายไปในทันทีฉะนั้น 



 

แวนดวงใจ ๒๐๗ 

๒๐๗ 

เพราะฉะน้ันถาเราเบ่ือตอความเกิดตายซํ้า ๆ ซาก ๆ ไมมีจบสิ้น จงรีบจับอาวุธคือ
สติปญญาใหแนบสนิทกับความเพียร อยาลดละ เราจะเห็นตนเหตุท่ีใหเกิดภพชาติข้ึนมา 
จนกลายเปนปาชาของสัตวและของเราขึ้นที่ใจดวงนี ้ ที่นาขยะแขยงนาสลดสังเวชอยางเต็ม
ที ่ ไมมีความเห็นโทษใดท่ีเราผานมาแลวเหมือนดวยความเห็นโทษแหงดวงจิตท่ีฝงยาพิษ 
คืออวิชชา อันเปนเชื้อแหงความเกิดไวในตน จนนานหลายกัปนับไมถวน เมื่อไดเห็น
ประจักษดวยปญญาถึงขนาดนี้แลว ใครเลาจะกลืนยาพิษลงไปสังหารตัวเองท้ัง ๆ ท่ีรูวายา
พิษ นอกจากจะสลัดท้ิงดวยความเห็นภัยจนตัวส่ันไปเทาน้ัน ความเห็นโทษของวัฏจิตซึ่ง
อาบยาพิษหมดทั้งดวงดวยปญญา ยอมจะปลอยวางในทันท ีโดยจะยอมทนถือไววาเปนตน
ตอไปอีกไมไดเชนเดียวกัน 

เพราะโทษใดไมเทียมเทาโทษของจิตที่ถูกอวิชชาเอาเหล็กแหลมปกหลังไว ปลอย
ใหระเหเรรอนไปตามภพนอยภพใหญ เกิด ๆ ตาย ๆ ไมมีใครจะมาตัดสินปลอยตัวออก
จากทุกข คือวัฏจักรนี้ได เหมือนเขาปลอยตัวนักโทษออกจากเรือนจําฉะนั้น เพราะฉะน้ัน
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเมื่อทานไดพนไปแลว จึงเปลงอุทานคลายกับเปนการทา
ทายวัฏจักรวา นายชางเรือนคือตัณหา ไมสามารถสรางเรือนคือรูปกายใหเราไดอีกแลว 
เพราะชอฟา คืออวิชชาเราไดทําลายแลว บัดนี้จิตของเราไดถึงแลวซึ่งวิสังขาร คือพระ
นิพพาน อุทานนี้พระองคทรงเปลงขึ้นเมื่อตรัสรูใหม ๆ 

สวนพวกเราเมื่อไรจึงจะไดเปลงอุทานเหมือนอยางพระองคทานบาง หรือจะให
กิเลสตัณหาเปลงอุทานเยยหยันทาทายเราทุกวัน อวัยวะและสติปญญาก็มีอยูกับตัวของเรา 
เราไมเจ็บปวดแสบรอนในคําเยยหยันทาทายของกิเลสตัณหาบางหรือ จะมัวนั่งฟงนอนฟง
คําเยยหยันของเขาดวยความเคลิบเคล้ิมจนลืมตัว เปนการสมควรแกพวกเราซ่ึงประกาศตัว
วาเปนศิษยของพระตถาคตเจาแลวหรือ จะควรแกไขปญหากับกิเลสอาสวะอยางไรบาง 
เปนเร่ืองควรคํานึงและต่ืนตัวดวยความเพียร พระพุทธเจาและสาวกแกปญหากับกิเลสซึ่ง
เกิดกับพระองคอยางไรบาง จึงทรงไดชัยชนะและสิ้นสุดกันลงได เราควรรีบนําวิธีน้ันมาแก
ไขกับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกับหัวใจของเรา จนไดชัยชนะอยางพระองค จะสมนามวาเปนศิษย
พระตถาคตแท 

อนึ่ง สติกับปญญาเปนธรรมซึ่งควรประดิษฐขึ้นไดในใจของพวกเรา จึงไมควรน่ัง
คอยนอนคอยสติกับปญญา และมรรค ผล นิพพาน อันสําเร็จรูปมาจากพระพุทธเจา พระ
สาวก และครูอาจารยโดยถายเดียว ส่ิงใดซ่ึงสําเร็จรูปมาจากคนอ่ืน นํามาใชโดยเราไมฉลาด
หาอุบายคิดทําข้ึนเองบาง ถึงคราวจําเปนขึ้นมาหาทางอาศัยคนอื่นไมได เราจะมิแยไปหรือ 



 

แวนดวงใจ ๒๐๘ 

๒๐๘ 

เรื่องสติปญญา ตลอดจนมรรค ผล นิพพาน ถาเราคอยเอาความสําเร็จรูปจากพระพุทธเจา 
หรือครูอาจารยมาเปนสมบัติของเราโดยถายเดียว ไมไดหาอุบายคิดคนพลิกแพลงขึ้นดวย
สติปญญาของตนเอง หากมีความจําเปนซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทุกระยะกาล หรือเกิดปญหา
เฉพาะหนาข้ึน เราจะควาหาทางไหนมาไดทันทวงที เพราะเราไมเคยตระเตรียมไวแตตนมือ 
เราตองยอมเสียเปรียบกิเลสหรือเหตุการณน้ัน ๆ โดยไมตองสงสัย 

อนึ่ง พระพุทธเจาหรือครูอาจารย ไมเคยชมเชยผูที่ฉลาดเพราะการทองจํามาไดจาก
ธรรม หรือส่ิงสําเร็จรูปมาจากคนอ่ืนโดยถายเดียว แตทรงชมเชยบุคคลผูมีสติปญญาอันคิด
คนขึ้นมาโดยลําพังตนเอง และรักษาตนเองใหปลอดภัยดวยความฉลาดน้ันเทาน้ัน แม
อุบายวิธีที่จะทําศีลใหบริสุทธิ์ก็ดี ทําสมาธิใหเกิดขึ้นก็ด ี และอุบายทําปญญาใหเกิดขึ้นเพื่อ
มรรค ผล นิพพานก็ด ีพระองคตรัสไวพอประมาณเทานั้น สวนอุบายหรือวิธีการความแยบ
คายตางออกไปเปนพิเศษนั้น เปนความแยบคายของโยคาวจรแตละราย จะสนใจหาความ
ฉลาดแกไขตนเอง จะพึงคิดคนขึ้นมาเอง แมมรรค ผล นิพพานอันผูปฏิบัติจะพึงไดรับ ก็
ควรจะทราบไววาไมไดเกิดข้ึนอยางลอยลม คือปราศจากเหตุผล โดยไมมีสติปญญาศรัทธา
ความเพียรเปนกุญแจ คือเครื่องมือสําหรับแกไข 

ธรรมท้ังหลายท่ีกลาวมาน้ี ขอใหทานทั้งหลายจงตระหนักใจตนเองวา พระพุทธเจา
เปนผูมีธรรมคือหลักเหตุผลประจําองคของศาสดา ไมทรงเอนเอียงไปตามกระแสแหง
ความกดดันใด ๆ ที่มากระทบ ดํารงพระองคอยูดวยหลักธรรมตลอดมาแตตนถึงวันตรัสรู
จนถึงวันนิพพาน ฉะน้ันควรทราบหัวใจแหงนักบวชของเรา คือการพลีชีพทุกขณะลม
หายใจเขาออกเพื่อพระพุทธเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆองคประเสริฐสุดของโลก 
ดวยความกลาหาญตอความเพียร ในขณะเดียวกันองคแหง พุทธะ ธรรมะ และสังฆะที่
บริสุทธ์ิอันเปนเคร่ืองตอบแทนจากพระศาสนา จะเปนสมบัติอันลนคาของเราแตผูเดียว 

วันนี้ไดแสดงสมบัติของมีคาในพระศาสนา ใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายทราบจะได
ปลาบปล้ืมใจในความเปนเจาของแหงสมบัติน้ัน ๆ ก็นับวาสมควรแกเวลา ขอยุติลงดวย
เวลาเพียงเทาน้ี 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 



 

แวนดวงใจ ๒๐๙ 

๒๐๙ 

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

รากฐานของพระศาสนา 
 

ครั้งองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ด ี บรรดาพระสาวกท้ังหลายก็ดี ทรงนําพระ
ศาสนา นําไปเพื่อปลีกจากเครื่องกังวลทั้งหลาย และนําไปเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียว 
เราจะเห็นไดเม่ือพระสาวกท้ังหลายเขามาบวชในสํานักของพระองคทานแลว แมจะออก
จากตระกูลใด ๆ ก็ตาม สาวกเหลาน้ันไมเคยมีความเกาะเก่ียวกังวลในตระกูลของตน ๆ 
ตลอดยศศักดิ์บริวารความมั่งมีดีเดน อันจะเปนบอเกิดแหงทิฐิมานะ ส่ิงเหลาน้ีไมเคย
ปรากฏในสังคมแหงสาวก เมื่อไดออกปฏิญาณตนเปนศิษยของพระพุทธเจาแลว มีความ
มุงหนาตอการประกอบความเพียร โดยไมคํานึงถึงอาหาร ไมคํานึงถึงสถานที่อยู และส่ิง
บํารุงบําเรอท้ังหลาย วาจะเปนไปเพื่อความสะดวกหรือไม ขออยางเดียว คือ ใหเปนไปเพื่อ
ความสะดวกในการประกอบความพากเพียรเทานั้นก็เปนที่พอใจ 

กิจการในครั้งนั้นรูสึกจะมีนอย สวนมากเปนกิจที่จะเปนไปเพื่อความปลดเปลื้อง
กิเลสเคร่ืองกังวลภายในใจ ไมคอยจะมีกิจที่แฝงเขามาใหเปนการกังวลมากเหมือนทุกวันนี ้
สมัยทุกวันนี้ไมวาที่ไหน ๆ รูสึกจะเต็มไปดวยสิ่งที่จะใหเกิดความกังวล แทรกเขามาในวง
พระศาสนา อันเปนสถานท่ีและเคร่ืองชําระความกังวลท้ังหลาย กิจที่แทรกดังกลาวนี้พวก
เราปรากฏวา ถือเปนกิจสําคัญยิ่งกวากิจภายใน คือการชําระกิเลสอาสวะ ถาไดประกอบกิจ
การงานภายนอก มีการกอรางสรางวัด สรางกุฎี วิหาร ศาลาโรงธรรมสวนะ และติดตอการ
งานกับประชาชน หรือจตุปจจัยไดมากเทาไร ถือวาเปนเกียรติ ถือวาเปนความดีความชอบ 
ถือวาเปนประโยชนอันสําคัญของตน และพระศาสนา และถือวาเปนมงคลของพระศาสนา
อีกดวย 

เม่ือเปนเชนน้ี กิจที่จําเปนซึ่งเปนกิจที่พระพุทธเจาทรงประสงคก็ด ี ที่พระสาวกทั้ง
หลายพาดําเนินมาก็ดี จึงเปนเหตุใหดอยลงทางภายใน ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมีศีล
บริสุทธ์ิ ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมีสมาธ ิ คือหลักของใจ และไมเปนไปเพื่อความเฉลียว
ฉลาดในทางปญญา เพื่อถอดถอนตนใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ ใหสมกับตนไดบวช
มาในพระพุทธศาสนา เปนศิษยของพระตถาคตผูปรากฏเดนในทางความเพียรและไดทรง
พาดําเนินมา 



 

แวนดวงใจ ๒๑๐ 

๒๑๐ 

เม่ือความรูสึกและธุระหนาท่ีของพวกเราผูเปนนักบวชและเปนนักปฏิบัติ มีความ
แปลกตางจากหลักธรรมที่พระองคพาดําเนินมา ผลที่จะพึงไดรับก็ตองแปลกตางกัน และ
จะกลายเปนเร่ืองพระศาสนาสองเร่ืองไป คําวา คันถธุระ กับ วิปสสนาธุระ ท่ีประทานไวน้ัน 
ครั้งพระองคยังทรงพระชนมอยูคงไมเปนคันถธุระ และวิปสสนาธุระจนเปนบอเกิดแหง
ความกังวล เปนบอเกิดแหงความบอบชํ้า เปนบอเกิดแหงความกระทบกระเทือน และเปน
บอเกิดแหงความอิดหนาระอาใจของศรัทธาประชาชน ผูใหจตุปจจัยเคร่ืองสนับสนุนเพ่ือ
คันถธุระและวิปสสนาธุระน้ัน ๆ คงเปนไปพอประมาณ สมกับพระศาสนาสั่งสอนพุทธ
บริษัทใหรูจัก มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณยังประโยชนใหสําเร็จทุกโอกาส 
คงไมเปนเชนพวกเราเปน ๆ กันอยูทุกวันนี ้

บางรายในสมณะและนักปฏิบัติเราเคยไดรับความครหานินทาวา ไปท่ีไหนเท่ียวเร่ีย
ไร (แผ) จตุปจจัยมาเร่ือย ๆ จนกลายเปนอาจิณหรือเปนนิสัยของทานผูน้ัน การเร่ียไร
จตุปจจัยไดมาจากศรัทธาญาติโยม ทีแรกก็ไดมาเพื่อการกอสรางเปนประโยชนสาธารณะ
จริง แตคร้ันนาน ๆ มาก็เลยกลายไปวาไดมาเพื่อตัว สั่งสมขึ้นโดยแอบอางการกอสรางเปน
โลบังหนา ท้ังน้ีเคยไดยินเสมอความเปนเชนน้ี แทนท่ีจะทําพระศาสนาใหเจริญรุงเรืองย่ิง 
ๆ ขึ้นไป จึงกลายเปนการเหยียบยํ่าพระศาสนาใหเส่ือมโทรมลงในขณะเดียวกัน 

การดําเนินพระศาสนาต้ังแตคร้ังพระพุทธเจา แลสาวกท้ังหลายทานยังอยู แมจะมี
คันถธุระ และวิปสสนาธุระเปนคูเคียงกันมาก็ตาม คงไมถึงกับจะดําเนินใหเปนไปเพื่อ
ความชอกช้ําแกผูทะนุบํารุง และถือเปนกิจจําเปนจนเหลือประมาณ เชนพวกเราพาใหเปน
อยูเวลาน้ี ทุกวันน้ีรูสึกจะถือเร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองสําคัญของพระศาสนาเสียมาก เมื่อถือ
เร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองสําคัญของพระศาสนาก็แสดงวา ถือดานวัตถุเปนของสําคัญเปนเครื่อง
ประดับ และเปนความจริงของพระศาสนา เปนของอัศจรรยของพระศาสนา เปนสงาราศี
ของพระศาสนาไปเสียเทาน้ัน 

หลักความจริงอันเปนหัวใจของพระศาสนาท่ีพระพุทธเจาประทานไว เพื่อจะยังพุทธ
บริษัทท้ังหลายใหไดรูเห็นอยางจริงจัง ไดแกอริยสัจสี ่ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เลย
คอยเสื่อมสูญ หรืออับเฉาลงไปโดยไมรูสึก บรรดาเราซ่ึงเปนนักบวชและเปนนักปฏิบัติดวย
แลว ควรจะตระหนักเรื่องนี้ใหมากในจิตใจของแตละทาน อยาเปนผูลืมตนในปฏิปทา
เคร่ืองดําเนิน วาถูกตองตามแนวทางของพระพุทธเจาพาดําเนินหรือไม การงานเม่ือเราได
ทําลงไปอยางใด ผลก็ตองปรากฏเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมาอยางนั้น 



 

แวนดวงใจ ๒๑๑ 

๒๑๑ 

กิจการภายในคือ ศีล สมาธ ิปญญา ถาเราถือเปนขอหนักแนน ถือเปนกิจสําคัญเชน
พระพุทธเจาพาดําเนินมาแลว ศีลจะไมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ในพวกเราอยางไร สมาธิ
ตองเปนไปเพื่อความสงบ ปญญาตองเปนไปเพื่อความฉลาด เพราะสวากขาตธรรมท่ีพระ
องคตรัสไวไมมีตนไมมีปลาย เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยูตลอดเวลา ไมเคยเรียวแหลมหรือ
เสื่อมสูญอันตรธานไปที่ไหน นอกจากจะเรียวแหลมและเสื่อมสูญอยูกับผูไมสนใจ ใครท่ีจะ
ปฏิบัติเพื่อศีล สมาธ ิปญญา ใหเกิดข้ึนภายในตนเปนราย ๆ ไปเทาน้ัน 

ฉะนั้น การปฏิบัติพระศาสนาเพ่ือเห็นผลประจักษใจจริง ๆ สมกับธรรมเปนนิยยา
นิกธรรม ผูปฏิบัติจึงควรคํานึงธรรมและพระพุทธเจาผูเปนเหมือนเข็มทิศ อยาไดลืม คําวา 
พระพุทธเจาผูเปนครูสอนโลกน้ัน เปนอยูตลอดพระอิริยาบถ ไมเคยบกพรองจากความ
เปนศาสดา เพราะเหตุน้ันพระอาการเคล่ือนไหวทางกายวาจาของพระองค จึงเปนศาสดา
ของสัตวโลกอยูตลอดเวลา สําหรับผูสนใจใครตอการศึกษาจากพระองคทานมาไดเห็น ได
ยิน ที่ทรงแสดงการเคลื่อนไหวดวยพระอาการตางๆ  จะเปนคติเครื่องเตือนใจใหไดรับ
ประโยชนโดยท่ัวหนากัน สวนจะมากนอยข้ึนอยูกับความสนใจ และสติปญญาลึกตื้นที่จะ
ยึดจากพระองคทานมาเปนครูสอนตน 

คําวาศาสดา ไมเพียงแตการเสด็จเท่ียวประกาศพระศาสนาโดยการแนะนําพรํ่าสอน
ประชาชนดวยพระโอวาทเทาน้ัน ยังเปนศาสดาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหว พระ
พุทธเจาไมเคยเคล่ือนไหวดวยพระอาการใด ๆ ใหผิดจากความเปนศาสดา มรรยาททุก ๆ 
พระอาการ ลวนแตเปนประโยชนแกบรรดาสัตวผูสนใจท้ังน้ัน ทั้งเปนเครื่องประกาศพระ
องควาอาการทั้งหมดนี้เปนอาการของศาสดา ไดแกครูสอนโลกนั่นเอง 

ฉะนั้น โปรดไดคํานึงดูความเคล่ือนไหวของเรา ผูเปนศิษยของพระตถาคตเสมอ 
อยาใหเปนโมฆบุรุษในเพศแหงนักบวชและนักปฏิบัติ โดยปราศจาก สต ิ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียร อันเปนรากเหงาแหงธรรม เครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภท และโปรดทราบไว
เสมอวา เราอยูเปนหมูเปนคณะคือเก่ียวกับสังคม เพราะมนุษยเปนมนุษยประเภทที่อยูคน
เดียวไมได ตองเกี่ยวกับสังคมคือหมูเพื่อนเสมอไป เราตองคิดถึงตัวเองเสมอวา คนเรา
แทบทุกรายยอมมีการเขาตัวเสมอ แตธรรมของพระพุทธเจานั้นเขากับหลักเหตุผล เม่ือเรา
เปนศิษยของพระตถาคตแลว ตองเปนผูหนักแนนในเหตุผล คือเปนผูสนใจใครตอหลัก
เหตุผล ตนทําลงไป พูดออกไป คิดลงไป ถูกกับหลักเหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจาหรือ
ไม อยาเอาตนเขาไปเปนผูมีอํานาจเหนือเหตุผลน้ัน ๆ จะเปนความผิด และจะเปนเหตุให
เกิดความกระทบกระเทือนแกสังคม คือหมูเพื่อนดวยกัน ผิดตองยอมรับวาผิด ถูกตอง



 

แวนดวงใจ ๒๑๒ 

๒๑๒ 

ยอมรับวาถูก และยอมจํานนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจตอหลักธรรมคือ เหตุผล อันเปน
ศาสดาแทนพระพุทธเจา 

หลักแหงการปฏิบัติเพ่ือถึงแดนแหงความเจริญรุงเรืองในตนเองและสวนรวม ตอง
เปนผูมีศาสดาประจําการเคล่ือนไหวของตนทุกเวลา ศาสดาคือหลักเหตุผลน่ันเอง ถาเรา
เอาเราไปสวมเขาในกิจการใด ๆ พึงทราบวากิจการน้ัน ๆ จะไมสําเร็จเรียบรอยไปดวย
ความมีเหตุผล แตจะเปนไปเพื่อความกระเทือน เพราะเหตุแหงการเขาตัวเสมอไป ในนิสัย
ของบุคคลเปนเชนน้ี เราเปนนักปฏิบัติตองเปนผูมีเหตุผล เทากับเรามีศาสดาประจําตน 
คือตองใครครวญในกิจการที่ทํา ที่พูด ที่คิด ซึ่งเคลื่อนออกจากกาย วาจา ใจ ของตน ให
ถูกตามหลักธรรมวินัยท่ีศาสดาตรัสสอนไว จะเปนผูรมเย็นภายในใจของเราดวย จะเปนไป
เพื่อความรมเย็นแกหมูเพื่อนที่อยูรวมกันดวย จะทําพระศาสนาใหเจริญ 

อนึ่ง ศีลของเรามีเกี่ยวของกับหมูเพื่อนเหมือนกัน สมาธิปญญาก็เกี่ยวกับหมูเพื่อน
เชนเดียวกัน เพราะเราอยูกับหมูเพื่อนตองไดพูด พูดไมถูกทางก็ผิดศีลของเรา จิตก็เกี่ยว
กับหมูเพื่อนที่อยูดวยกัน ถาคิดไมถูกทางก็เปนเหตุใหเกิดความกังวล และทําลายสมาธิให
มีความสงบไมได ตามองเห็นหมูเพื่อนทําผิด หรือถูกตามความรูสึกของตน ถาปญญาไม
รอบคอบในการเห็นการไดยิน อาการแหงการกระทําและการพูดของคนอื่นแลว แทนที่เขา
จะเปนคนผิดเราก็มากลายเปนผูผิดเสียเอง เพราะฉะนั้นเรื่องศีลก็ดี สมาธิก็ด ีปญญาก็ด ีที่
เกี่ยวกับสังคมคือหมูเพื่อน อันเปนเหตุท่ีจะทําตัวเราใหเสียไปดวย จึงมีทางเสียไดอยางนี้ 

ดังนั้น โปรดไดนําเหตุผลอันเปนธรรมของพระพุทธเจาเขาไปตั้งไวที่หัวใจของเรา 
ขับไลคําวา “เรา”ออกเสียจากที่นั่น ใหเหลือแตหลักธรรมคือเหตุผลไวท่ีใจ ผูนั้นไปที่ไหน 
มาที่ใด อยูที่ใด จะเปนที่รมเย็นของตนเองและหมูเพื่อนเสมอไป โดยมากที่เกิดการทะเลาะ
เบาะแวงกัน เนื่องจากเอา “เรา” เขาไปต้ังไวบนหัวใจ หรือเอา “เรา” เขาไปต้ังไวบนหลัก
เหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจา เมื่อเอา “เรา” ซึ่งเปนตัว “โลก” ลวน ๆ เขาไปตั้งไว
บนหลักเหตุผล อันเปนธรรมของพระพุทธเจาแลว หลักเหตุผลคือธรรมก็ไมมีอํานาจ และ
แตกกระจัดกระจายออกจากหัวใจ เหลือแตคําวา “เรา” ซ่ึงเปนโลกลวน ๆ ฝงอยูกับจิตใจ
ของบุคคลผูนั้น 

เม่ือระบายออกจากคําวาเราหรือเพราะเราเปนเหตุ เปนผูมีอํานาจน้ัน ไดระบาย
ออกมาทางมรรยาทคําพูดจา จึงเปนเหตุใหผิดและกระทบกระเทือน ใหเกิดการทะเลาะ
เบาะแวงกันข้ึน บางรายถึงกับฆากัน ตีกัน ลมตาย ฉิบหายและลมจมปนปไป ใหเราเห็นอยู
ตอหนาตอตาทุกหนทุกแหง ไมวานอกวัดในวัด เพราะเหตุแหงความเห็นแกตัวคือเราเปน
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ของสําคัญ ฉะนั้น ผูบวชในพระศาสนาตองถือหลักเหตุผลเปนเจาครองหัวใจ และถือยิ่ง
กวาดวงหทัย และชีวิตจิตใจของเราเสียอีก แมชีวิตจะฉิบหายตายไปก็ตาม ขอใหไดทรงไว
ซึ่งหลักเหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจาอยางสมบูรณ ผูน้ันแลจะเปนผูทรงและยังพระ
ศาสนาใหเจริญรุงเรือง 

แมตายไปแลวรางกายแตกสลาย กิตติศัพท กิตติคุณ ก็เฟองฟูขจรไปทุกแหงทุกหน 
ไมเสื่อมสูญอันตรธานไปตามสรรพางครางกาย เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา แล
สาวกท้ังหลาย ตลอดครูอาจารยท่ีปรากฏช่ือลือนาม ลวนแตทานหนักในเหตุผลคือหลัก
ธรรม เปนเจาครองหัวใจ ไมไดถือเราเปนเจาครองอํานาจหัวใจ จึงเปนท่ีกราบไหวเคารพ
บูชาของเทวดาแลมนุษยทุกชั้นอยางแนบสนิทได เราทุกทานซ่ึงเปนผูจะต้ังหนาดําเนินตาม
แนวทางแหงสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาพึงสํานึกตนเสมอ และพึงทําจิตใหมีศาสดา
คือหลักธรรมเปนครูสอนอยูตลอดเวลา 

ศีล อยาพึงเขาใจวาเปนหนาท่ีของใคร เราคือผูจําเปนที่จะปลดเปลื้องสิ่งมัวหมอง 
คือกิเลสอาสวะทุกประเภทออกจากกาย วาจา ใจ ของตน ๆ อะไรเลาเปนเคร่ืองชําระส่ิงมัว
หมอง คือ ศีล สมาธ ิปญญานี่เอง ซึ่งติดแนบอยูกับตัวของเรา และจะตองพยายามอบรม
รักษาใหเกิดมีขึ้นในกาย วาจา ใจ ของตน ศีลจะมีความบริสุทธิ์ได ตองเปนผูมีอิทธิบาททั้ง
ส่ีคือ 

ฉันทะ พอใจในการรักษาศีล จะเปนศีลขอใดก็ตามที่พระองคประทานไวเพื่อเปน
สมบัติของเรา เรานอมรับดวยความยินดีและเต็มใจ ใครตอการปฏิบัติรักษาใหเปนไปเพื่อ
ความบริสุทธ์ิทุก ๆ ขอ ไมมีความระอาตอธุระหนาที่ของตน 

วิริยะ พยายามรักษาอยูเสมอทั้งที่แจงและที่ลับ ตลอดอิริยาบถ ไมมีความลดละ
ในทางความเพียรเพ่ือความเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ 

จิตตะ มีใจฝกใฝตอศีลของตน ไมทําใจใหหางไกลจากศีล พยายามระมัดระวัง
รักษาศีล เชนเดียวกับเขารักษาสมบัติอันมีคาในบาน แมชีวิตก็ยอมสละไดเพื่อสมบัติ
ประเภทน้ัน 

วิมังสา คือเรื่องของปญญา ตองเปนผูมีความเฉลียวฉลาด คอยตรวจตราดูศีลของ
ตนเสมอ ไมใหดางพรอยไปไดแมแตขอเดียว 

อิทธิบาททั้งสี่นี้เปนหลักธรรมค้ําประกันบุคคลผูมีความใครตอธรรมนี ้ใหไดกาวเขา
สูความเจริญท้ังทางโลกและทางธรรม แตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตติพระนิพพาน จะ
เวนจากธรรมทั้งสี่นี้ไปไมได เพราะเหตุน้ันจึงควรจะกลาวไดวา อิทธิบาทท้ังส่ีน้ีเปนราก
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เหงาของพระศาสนาดวย เปนรากเหงาของโลกดวย โลกและธรรมจะเจริญรุงเรืองไดเพราะ
อิทธิบาทท้ังส่ีน้ีเปนรากฐานสําคัญ สมาธิก็ด ี พึงทราบไดวาจะเกิดขึ้นไดเพราะอิทธิบาทนี้ 
แมปญญาถาไมมีอิทธิบาททั้งสามขางตนเปนเครื่องสนับสนุนแลว จะเปนปญญาที่เฉลียว
ฉลาดจนสามารถถอดถอนตนใหพนจากทุกขไปไมไดอีกเชนเดียวกัน 

เพราะอิทธิบาททั้งสี่นี้เปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน จึงเปนธรรมที่มีกําลัง คือพอใจในการ
คนคิดหาเหตุผล พยายามสอดสองดูเหตุการณที่จะมาเกี่ยวของกับเรื่องของปญญา ผูกําลัง
ทําหนาที่ใหเปนไปเพื่อความรอบคอบตอตนเองและสิ่งเกี่ยวของ เอาใจฝกใฝตอการ
พิจารณา จนสามารถรูเหตุผลตนปลายของส่ิงเก่ียวของ ไมยอมใหปญญานิ่งนอนใจ จน
กลายเปนไมซุงทั้งดุน ทิ้งจมดินอยูเปลาโดยปราศจากประโยชน วิมังสาเมื่อมีธรรมทั้งสาม
ขอน้ีเปนเคร่ืองสนับสนุน ยอมมีกําลังและสามารถทําหนาท่ีของตนใหสําเร็จไดโดยสมบูรณ 

ฉะน้ันเราบวชมาในพระศาสนา พึงคํานึงถึงแนวทางที่พระพุทธเจาแลพระสาวกได
ดําเนินไปแลวและไดส่ังสอนไวแลว ใหหนักแนนย่ิงกวาเร่ืองใด ๆ ทั้งนั้น เราอยาเห็นเร่ือง
ของเราวาเปนเร่ืองสําคัญกวาเร่ืองของธรรม ถาเห็นเร่ืองของเราเปนเร่ืองใหญโตและสําคัญ
กวาเรื่องธรรมของพระพุทธเจาแลว เรื่องลิ้นเรื่องปากมันก็สําคัญ เรื่องทองมันก็สําคัญ 
เร่ืองการหลับนอน การเกียจครานก็สําคัญ เร่ืองการเห็นแกตัวมันก็สําคัญ การทุกอยางที่
เปนไปเพื่อกิเลสตัณหาจะพอกพูนหัวใจมันเปนเรื่องของเรา และจะกลายเปนเร่ืองสําคัญ
ขึ้นตาม ๆ กันทั้งนั้น 

น้ีแลถาเราเห็นวาธรรมของพระพุทธเจาไมเปนของสําคัญ แตปลอยใหเรื่องของเรา
สําคัญยิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจาแลว ผูนั้นจะเอาตัวรอดไปไมได ตองเปนผูลมจม เปนผู
เหลวแหลกทางความประพฤติและสมบัติอันมีคา ตลอดคุณธรรมภายในใจ แมจะยังไม
ตายก็เปนคนหมดคาหมดราคา ไมมีคุณคาในตัวแมแตนอย ฉะนั้น เราเปนลูกศิษยของ
พระตถาคตโปรดเห็นวา ธรรมที่พระองคทรงเมตตาสั่งสอนไวทุก ๆ ขอ วาเปนสมบัติเพ่ือ
เราจะรับไวเทิดทูนพระองคทาน และเพ่ือประโยชนสําหรับเราเองทุก ๆ ขอไป ผูมีความ
ใครเชนน้ีจะเปนผูเจริญในพระศาสนา จะเปนผูสามารถร้ือฟนพระศาสนาใหเจริญรุงเรือง
ขึ้นภายในจิตใจของตนดวย ใหเจริญรุงเรืองแกสวนรวมซ่ึงเปนประโยชนอันย่ิงใหญไพศาล
ดวย ชื่อวาเปนผูทําหนาที่แทนองคพระพุทธเจาแลสาวกทั้งหลายอยางเต็มภูมิดวย 

คําวา นักบวช เปนผูเต็มภูมิแลว ในการจะประกอบหนาท่ีการงานในดานพระ
ศาสนา เพื่อรื้อฟนตนใหพนจากหลมลึก คือบอแหงกิเลสตัณหาอาสวะ ความโงเขลาเบา
ปญญา โผลตัวข้ึนมาสูความเฉลียวฉลาด ขึ้นมาสูขอวัตรปฏิบัติอันดีงาม ศีลก็ด ี สมาธิก็ด ี



 

แวนดวงใจ ๒๑๕ 

๒๑๕ 

ปญญาก็ด ี อยาเห็นวาเปนหนาท่ีของใคร นอกจากจะเปนหนาท่ีของเราคนเดียว ซึ่งมุงตอ
แดนพนทุกขอยูแลว ตองอาศัยศีล สมาธ ิปญญา เปนธรรมเครื่องแกเสมอไป ถาขาดจาก
ธรรมะท้ังสามประเภทน้ีแลว จะเปนไปเพื่อความสมหวังไมได ฉะนั้น ธรรมะทั้งนี้จึงเปน
หนาท่ีของเราทุก ๆ ทาน จะพยายามบํารุงใหสมบูรณข้ึนในกาย วาจา ใจ ของตน 

ศีล เคยไดทราบแลววารักษาอยางไรเปนศีล เพราะเคยรักษาต้ังแตวันบวชมา สมาธ ิ
คือความสงบใจ ตางไดพยายามกระทําใจของตนใหสงบอยูแลว และคําวา สมาธิมีหลายข้ัน 
และแปลไดหลายนัย แปลวาความสงบก็ได แปลวาความมั่นคงก็ได แปลวาความมุงมั่นก็
ได ตามแตขั้นของจิตที่เปนไปในทางสมาธิ วิธีทําใจใหเปนสมาธิน้ีมีมาก ตามจริตนิสัยของ
ผูบําเพ็ญมีตาง ๆ กัน แตที่นี้จะอธิบายพอประมาณเทาที่จําเปนคือ 

การบริกรรมดวยบทธรรม คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือกําหนดลมหายใจเขาออก
เปนอารมณของใจ มีสติควบคุมอยูกับบทธรรมท่ีตนบริกรรม ไมใหพล้ังเผลอจากบทธรรม
น้ัน ๆ ใหจิตอาศัยอยูกับบทธรรมตลอดเวลาที่ทําอยู จิตเมื่อไมมีหนาที่อื่นทํา รับรูอยูกับ
บทธรรมโดยเฉพาะแลว จะเปนไปเพื่อความสงบ ปราศจากส่ิงรบกวนท่ีเคยเปนมา ปรากฏ
เปนความสุขข้ึนมาในขณะน้ัน เพราะการภาวนาหน่ึง ความสงบหน่ึง และความสุขหน่ึง เปน
ผลตกทอดตอกันมาเปนลําดับอยางนี ้

ผูใครตอสมาธิคือความสงบแหงใจ พึงถือการภาวนาเปนกิจจําเปน และสําคัญทุก
โอกาส แมที่สุดไปบิณฑบาตไมควรยอมปลอยวางใหจิตสงไปตามอารมณตาง ๆ ผานเขา
มา มีความมุงม่ันอยูกับคําบริกรรมภาวนา หรือพิจารณาสภาวธรรมตามข้ันแหงจิตของผู
บําเพ็ญดําเนินอยูเทาน้ัน ไมยอมลดละ ไมยอมใหพลั้งเผลอ นับแตขณะที่กาวออกจากวัด
ไปถึงหมูบานแลวกาวกลับออกมาถึงวัด จิตของเรามีความพลั้งเผลอไปกี่ครั้ง ผูมีความสน
ใจถึงขนาดนี ้ ตองรูทีเดียววา จิตของตนไดเผลอไปกี่ครั้ง และพยายามทําเชนน้ีจนมีความ
เคยชินตอการรักษาจิตดวยสต ิ พิจารณาดวยปญญา ผูน้ีแลจะเปนผูสามารถทําสมาธิและ
ปญญาใหเกิดขึ้นไดโดยรวดเร็วอยางไมมีปญหา และจะไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวางได 
เพราะการทําศีลใหบริสุทธ์ิก็ดี การทําสมาธิใหเปนไปก็ด ี และการทําปญญาใหเปนไปก็ดี 
พึงทราบวาออกจากหลักอิทธิบาททั้งสี่ที่อธิบายมาแลวทั้งสิ้น ถาขาดธรรมเหลาน้ีแลวทําอัน
ใดก็ไมเปนชิ้นเปนอัน แมจะสําเร็จก็ไมสมบูรณ 

ถาใจกาวเขาสูความสงบไมไดเปนเพราะเหตุใด ขอใหคนดูรากฐานของจิตที่ไมยอม
สงบโดยทางสติและปญญา เปนของสําคัญกวาอื่น คือใชปญญาสอดสองดูวามีอะไรเปนตัว
เหตุใหใจฟุงซานวุนวาย นักปฏิบัติแลวตองทําอยางนี ้ตองไมทอดธุระในหนาที่ของตน ชีวิต



 

แวนดวงใจ ๒๑๖ 

๒๑๖ 

จิตใจคือความเปนอยูทุกอยาง มอบไวกับชาวบานผูรักษาศาสนาเชนเดียวกับเรา ทุก ๆ ชิ้น
ในปจจัยส่ี คือจีวรเครื่องปกปดกาย บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชคือยาแกไข มอบ
ไวกับชาวบานท้ังน้ัน ไมตองไปกังวล แตเรื่องของศีลก็ด ี สมาธิก็ด ี ปญญาก็ด ี ซึ่งเปนทาง
หลุดพนจากกองทุกขทั้งมวลแลว ใหถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตลอดอิริยาบถ และตลอด
วันตายดวย อยาทอถอย และระอาตอความเพียร อยางไรจะเปนไปเพื่อความสงบ ขอได
ทุมเทกําลังสติ ปญญา ความเพียร ลงไปอยางสุดกําลัง จิตจะเหนืออํานาจธรรมเหลาน้ีไป
ไมได 

พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ไมเคยปรากฏเปนผูบริสุทธิ์พุทโธออกมาพรอมขณะ
ประสูติจากพระครรภของพระมารดา พระองคและพระสาวกเปนผูมีกิเลสอาสวะเชนเดียว
กับพวกเราทั้งนั้น ไมทุกตนท่ีนํามาทําเปนบานเรือน เปนกุฎีศาลาซ่ึงพวกเราน่ังอยู ณ บัดน้ี 
ไมไดสําเร็จรูปเปนบานเรือนมาจากปาทีเดียว แตสําเร็จข้ึนมาจากการกระทําของนายชาง 
เขาโคนไมลมลงแลว ตัดตนตัดปลาย ควรถากก็ตองถาก ควรเล่ือยก็เล่ือย ควรไสกบลบ
เหลี่ยมก็ตองทํา ควรทําเปนตนเสา เปนขื่อ เปนแป เปนคาน เปนกระดาน ดาดฟาหรือควร
ลงรักทาสี ท้ังน้ีแลวแตนายชาง จะทําเอาตามความตองการและความฉลาดของตน ไมทุก
ชิ้นก็ตองแปรรูปไปตามการกระทําของนายชาง จะเหนือเขาไปไมได ผลสุดทายก็สําเร็จเปน
บานเรือน ตึก หาง เปนศาลา โรงธรรมสวนะ 

เชนเราน่ังอยูขณะน้ี พึงทราบวาไมไดสําเร็จรูปมาดวยไมทั้งเปลือก ทั้งกระพี้ ทั้งกิ่ง
กาน รากแกว รากฝอย แตสําเร็จรูปข้ึนจากนายชางผูฉลาดและชํานาญ สามารถแปรไมท้ัง
ตนจนสําเร็จรูปเปนบานเรือนข้ึนมาได นี้มีอุปมาฉันใด เรื่องของพวกเราก็มีอุปมัยฉันนั้น 
พระพุทธเจาแลสาวก ทานก็เทียบเหมือนไมตนหน่ึง แตพระองคและสาวกตางก็เปนนาย
ชาง สามารถเจียระไนองคทานใหเปนผูมีศีล มีสมาธิและมีปญญาขึ้นมาจนกลายเปนศาสดา
ของพระองค และเปนครูของโลก พระสาวกก็กลายข้ึนมาเปนสรณะท่ีสามใหเราท้ังหลายได
กราบอยูทุกวันน้ี เราพึงยึดเอาพระพุทธเจาแลสาวกมาเปนแบบฉบับ คือ สรณํ คจฺฉามิ 

คําวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ไมเพียงกราบไหวพอเปนพิธี แลวใหสําเร็จ
ประโยชนเพียงเทาน้ัน เพราะการถึงสรณะยังมีหลายข้ัน ขั้นของพระสาวกอรหันต กราบ
ไหวพระพุทธเจาและพระธรรมน้ันเปนข้ันหน่ึง ขั้นของผูมุงทางพนทุกขอยางเต็มใจเปนขั้น
หน่ึง กราบไหวดวยความสนิทติดใจดวย กราบไหวดวยถือเอาพระพุทธเจา พระธรรม พระ
สงฆมาเปนแบบฉบับและเปนคูชีวิต หรือเหนือชีวิต ครองชีวิตของตนจริง ๆ ดวย ไดแก
เอาแบบของทานมาดําเนินตาม 



 

แวนดวงใจ ๒๑๗ 

๒๑๗ 

เราขณะนี้ก็เทียบกับไมซุงทั้งทอน ไดอาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจามาเจียระไน 
คือมาเปนเลื่อย เปนส่ิว เปนขวาน สําหรับฟาดฟน หรือไสกบในตัวของเราใหตกออกมา
เปนศีลท่ีบริสุทธ์ิ ตกออกมาเปนสมาธิ คือความสงบเปนช้ัน ๆ ของสมาธ ิ และตกออกมา
เปนปญญา เปนช้ัน ๆ ของปญญา จนสําเร็จประโยชนอยางเต็มท่ี เชนเดียวกับนายชางแปร
รูปไมตาง ๆ ใหสําเร็จเปนบานเรือน เทียบกับธรรมะของผูบําเพ็ญ ยอมสําเร็จผลข้ึนมาเปน
ชั้น ๆ ตามแถวแหงธรรม พระพุทธเจาตรัสไววา สําเร็จพระโสดา สําเร็จพระสกิทาคา 
สําเร็จพระอนาคา และสําเร็จพระอรหันต เม่ือเทียบกับบานเรือนท่ีรวมท้ังสัมภาระแลว
สําเร็จรูปข้ึนมา นี้ก็เพราะรวมคุณธรรมทั้งหลายที่ไดอาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจามา
เจียระไนตัวเราเองใหสําเร็จเปนศีล เปนสมาธิ และเปนปญญาขึ้นมา จนกลายเปนวิมุตติ
พุทโธขึ้นที่ดวงใจของผูบําเพ็ญตนดวยความองอาจกลาหาญ ถาเปนบานเรือนก็เปนเต็มท่ี 
เปนตึก เปนหางก็เปนเต็มที่ นี้ถาเปนวิมุตติพระนิพพานก็เปนเต็มที ่ และปรากฏข้ึนท่ีดวง
ใจของนักปฏิบัติผูมีความเพียร 

ฉะนั้น โปรดไดคํานึงถึงเหตุคือขอปฏิบัติมากกวาสิ่งอื่นใด เพราะกิเลสไมไดสิ้นไป
จากใจเอาเฉย ๆ โดยปราศจากเหตุคือการชําระ แมแตบานเรือนก็ยังตองอาศัยเหตุ คือ
การปลูกสรางจึงสําเร็จเปนท่ีอยูอาศัยได ใจจะใหเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพน ก็ตอง
อาศัยเราเปนผูดัดแปลงซักฟอกสิ่งมัวหมองใหหมดไปเปนลําดับ เริ่มตั้งแตศีลขึ้นไปเปน
สมาธิความม่ันคง การเดินจงกรมก็มั่นคง น่ังภาวนาก็ม่ันคง การทําความเพียรทุกประโยค
ก็มั่นคง ความเคลื่อนทุกอาการก็มั่นคงดวยสติและปญญา ท้ังน้ีเรียกวาสมาธิ คือความมั่น
คงตอหนาที่การงานของตน ทําอะไรไมงอนแงนคลอนแคลน จนกลายเปนองคของสมาธิที่
แทจริงขึ้นมา คือความแนนหนามั่นคงของใจ ไมเอนเอียง ไมวอกแวกคลอนแคลน 

เมื่อมีตนทุนคือความสงบเยือกเย็นแลว พยายามฝกคนโดยทางปญญาพิจารณา
สวนแหงรางกาย นับแตผิวหนังเขาไปถึงสวนภายใน ตามอาการของสวนแหงรางกายตาง 
ๆ ท่ีมีอยูในรางกาย แยกสวนแบงสวนแหงอาการน้ัน ๆ ออกจากความเปนสัตว เปนบุคคล 
เปนหญิง เปนชาย เปนเรา เปนเขา แยกออกจากความเปนของเราของเขา ใหเห็นสักแตวา
อาการหน่ึง ๆ ประชุมกันเขาแลวใหชื่อตางออกไปเทานั้น ไมมีสัตว บุคคล เรา เขา หญิง 
ชาย ท่ีแทจริงอยูในทอนแหงรางกายน้ีเลย 

อันดับตอไปกําหนดใหแปรสภาพจากความเปนอาการน้ัน  ๆ ลงสูธาตุเดิม คือ ดิน 
นํ้า ไฟ ลม จนหมดความสําคัญม่ันหมายวา เปนอาการของรางกายทุกสวนตามที่เคยเปน
มา และหมดความสําคัญวาหญิง ชาย สัตว บุคคล เรา เขา ไปปรากฏตัวอยูในธาตุสี่นั้น ให
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เห็นชัดวาแทจริงเปนธาตุลวน ๆ ไมมีสิ่งใดจะปรากฏตัวออกมาจากธาตุสี่นั้น พอจะใหเกิด
ความนารักนายินดีแมแตช้ินเดียว หากเปนเพราะความสําคัญผิดของใจ ซึ่งไมมีปญญา
ความสวางเปนเคร่ืองสองทางตามหลักความจริงของส่ิงเหลาน้ีเทาน้ัน จิตจึงไดลุมหลงกอง
ธาตุสวนหยาบ ๆ ซ่ึงมองเห็นไดดวยตาเน้ือน้ีวาเปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปน
ของนารักใครชอบใจ จนกลายเปนบอกังวลอันใหญหลวงไปทั่วไตรโลกธาตุ ไมมีขอบเขต 

แตเมื่อแยกออกดูดวยปญญาแลว ถาจะวาอาการก็สักแตอาการอันหน่ึง ๆ ที่
ประชุมกันเขา ถาจะวาธาตุก็สักแตธาตุอันหนึ่งเทานั้น ไมมีสวนใดจะเปนไปเพ่ือความนารัก 
นากําหนัดยินดี ถาจะพิจารณาเรื่องทุกขก็มีอยูในรางกายอันเปนที่รวมของธาต ุเม่ือกระจาย
จากกันไปแลว ทุกขก็ไมปรากฏ ทุกขยอมสลายตัวไปเชนเดียวกับกองธาตุสลาย ถาจะ
พิจารณาเร่ือง อนิจฺจํ ความไมเที่ยง ก็ไดแกรางกายอันเปนกองธาต ุ เปนตัว อนิจฺจํ อยูทุก
ขณะ ทุกขปรากฏขึ้นมากนอยก็เพราะกองธาตุกอนนี้แปรปรวน ถากองธาตุกอนนี้คงอยู 
ทุกขก็หาทางเกิดขึ้นไมได เราก็ไมตองเสวยทุกข และไมตองบนวากันทั่วโลก 

เพราะใครเกิดมาในโลกนี้ไมไดมุงหนามาเกิดเพื่อจะบน หรือเปนถอยเปนความกัน
กับทุกข แตเพราะกอนธาตุอันเปนกอนแหงทุกข มันเปนตัวเปนตนของเรา เราจึงเปนผู
ทุกข ทั้งเปนผูเสวยทุกข เราจึงบนกับทุกขซ่ึงเปนเร่ืองของเราคนเดียว เพราะเรากับทุกขมัน
แยกกันไมออก เรื่องบนกับทุกขวันยังค่ําคืนยังรุงตลอดป ทุกคนจึงแยกไมออก คิดดูแลวก็
นาทุเรศ สงสารตัวเราผูเปนกองทุกขดวยกัน เพราะตางก็แยกทุกขจากเรา แยกเราจากทุกข
ไมออก ทุกขกับเราจึงกอดคอกันตาย ไมยอมพลัดพรากจากกันได น่ีพรรณนาเร่ือง อนิจฺจํ
กับเร่ือง ทุกฺขํ 

สวนเร่ือง อนตฺตา ก็คือกอนธาตุอันนี ้ ปฏิเสธคําสมมุตินิยมของโลกอยูตลอดเวลา
ในกายอันนี้เอง ถารางกายยังครองตัวอยูตราบใด อนตฺตา ก็ยังครองตัวอยูบนรางกายนี้
ตราบน้ัน เพราะไตรลักษณอยูในที่แหงเดียวกัน ไมเคยแยกทางกันเดินแตไหนแตไรมา ผูมี
ปญญาโปรดพิจารณารางกายน้ี ใหไดมองเห็นหนาเห็นตาของไตรลักษณ ซึ่งแสดงตนอยู
อยางเปดเผย ในรางกายของเราทุกทาน และโปรดพิจารณาซํ้าๆ ซาก ๆ จนเกิดความ
ชํานาญในการพิจารณา เห็นรางกายนี้เปนกองแหงธาต ุ เปนกองแหงทุกขอยางเปดเผยขึ้น
กับใจ ไมมีสิ่งใดจะสามารถมาปดบังลี้ลับปญญาไดเลย 

เมื่อปญญาก็เห็นชัด จิตก็เชื่องตออารมณ ยอมเปนโอกาสของจิตจะรวมสงบลงได
โดยสะดวกสบาย เมื่อถอนขึ้นมาจากสมาธิแลว ปญญาก็ทําหนาท่ีพิจารณารางกายตาม
ความเคยชินมาแลว รางกายทั้งทอนจะเปนที่ทองเที่ยวของปญญา จนมีความสามารถเต็มท่ี
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แลว อุปาทานในสวนแหงกายจะขาดกระเด็นออกเพราะกําลังของปญญา จิตกับกายและกับ
กองทุกขในรางกายก็แยกทางกันเดิน ไมเปนบอแหงความกังวล ดังที่เคยเปนมา 

สวนเวทนาในจิต ไดแกสุข ทุกข เฉย ๆ สัญญาความจําหมาย สังขาร ความปรุง 
ความคิดภายในใจ วิญญาณ ความรับรูในส่ิงท่ีมาสัมผัส ทั้งสี่ขันธนี้เปนกองแหงไตรลักษณ
เชนเดียวกับรางกาย ถาคําวา จิต อันเปนตัวสมมุติยังมีอยูตราบใด ขันธทั้งสี่และไตรลักษณ
ท้ังสามยังเขาครองตัวอยูในจิตน้ันตราบน้ัน ฉะนั้นตองตามคนหาขันธทั้งสี่ไลตะลอมลงรวม
ในไตรลักษณใหไดดวยอํานาจของปญญา โดยคนหาตัวสัตว บุคคล หญิง ชาย เรา เขา ใน
ขันธทั้งสี่นี้โดยละเอียดถี่ถวน เราจะไมเห็นสัตวบุคคลเปนตน แมรายหน่ึงแฝงอยูในเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณน้ันเลย จะปรากฏ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ลวน ๆ เต็มอยูในขันธนั้น 
ๆ 

และการพิจารณานามขันธเหลาน้ีก็มีลักษณะเชนเดียวกับการพิจารณากาย พิจารณา
กลับไปกลับมาอยางซ้ําๆ ซาก ๆ ถึงกับปญญารูชัดวาไมมีอะไรนอกจากไตรลักษณลวน ๆ 
เต็มอยูในขันธส่ีเหลาน้ีเทาน้ัน ปญญาจะหมดความสงสัยในขันธทั้งปวง เพราะความฉลาด
และคลองแคลวของปญญาจะสามารถตามคนเขาไปถึงรากฐาน ซึ่งเปนบอเกิดแหงขันธทั้ง
หา คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะไปพบจิตดวงสมมุติอันเปนจุดรวมแหง
อวิชชาเต็มอยูในที่นั้น สติปญญากับอวิชชาก็จะกลายเปนสนามรบกันในท่ีน้ันเอง 

อวิชชา คือยอดสมมุต ิกับ สต ิปญญาอันเปนยอดของมรรค คือทางแหงวิมุตต ิได
ทําหนาที่ของตนตอกันจนสุดกําลัง ผลปรากฏวาไดพบบอเกิดแหงขันธ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้น และบอแหงไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺ
ขํ อนตฺตา ก็รวมอยูในจิตดวงสมมุตินี้ดวย จิตดวงสมมุติน่ีแลทานใหนามวา อวิชชา คือ
ความรูจอมปลอม คําวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย เกิดไปจากจุดเดียวนี ้เร่ือง
เกิด แก เจ็บ ตาย และเร่ืองทุกขเปนเรา เราเปนทุกข จนแยกจากกันไมออกตลอดกัป
ตลอดกัลป เกิดจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้น 

จึงควรจะกลาวไดวาแมพิมพของโลกทั้งมวลคือธรรมชาติอันนี้ บัดนี้ปญญาที่ทัน
สมัยไดคนหาตัวแมพิมพของวัฏฏะ ไดพบกันอยางเปดเผยในสถานที่อวิชชาเคยซอนตัว จึง
ทําลายธรรมชาตินี้ลงดวยอํานาจของปญญาคมกลาซึ่งฝกซอมมาจนชํานาญ แมพิมพของ
วัฏจักรไดถูกทําลายแตกกระเด็นลงในขณะเดียวเทานั้น วิวัฏฏะไดปรากฏขึ้นอยางเต็มที่
โดยไมมีสิ่งใดปดบัง ปญญาทั้งหมดไดสิ้นสุดลงในขณะอวิชชาดับลงไป ศีลก็ด ี สมาธิก็ด ี
ปญญาก็ด ี ไดตามสงเราไปถึงจุดนั้น กิเลสท้ังมวลก็จะรบกวนเราไปถึงแคน้ัน ความโลภ 
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โกรธ หลงก็หมดฤทธิ์หมดอํานาจ จะไมสามารถทําเราใหหมุนเวียนอีกเชนเคยเปนมา แม
ขันธซึ่งเคยเปนบริวารของอวิชชา ก็กลับกลายมาเปนขันธลวน ๆ ไมเปนกิเลสอาสวะแต
อยางใด ศีล สมาธ ิปญญา ก็ทราบชัดวาเปนเคร่ืองมือสําหรับแกกิเลสอาสวะ ที่เปนขาศึก
ตอตัวเรา เพราะรูเทาเหตุรูเทาผลอยางแจมแจง แลวปลอยวางไวตามเปนจริง 

รูเทาเหตุ คือเหตุแหงทุกข ไดแกสมุทัย มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาเปนตน
ดวย รูเทาเหตุแหงสุข คือ ศีล สมาธ ิปญญาดวย รูเทาผล คือ ทุกขที่เกิดขึ้นจากสมุทัยดวย 
และรูเทาผล คือ นิโรธที่เกิดขึ้นจากเหตุแหงสุข คือมรรคดวย ผูรูเทาสัจจะของจริงทั้งสี่นั้น 
น่ันแลเปนธรรมพิเศษ จึงควรใหนามวา วิมุตติธรรม เพราะนอกจากสมมุติสัจจะไปแลว
เปนธรรมตายตัว เดนชัดอยูดวยความเปนอิสระในตัวเอง ไมขึ้นอยูกับสมมุติใด ๆ เปน ธมฺ
โม ปทีโป อยางสมบูรณ (ความสวางแหงธรรม) เชนเดียวกับพระอาทิตยท่ีปราศจากเมฆ
กําบังแลวยอมสองแสงสวางไดอยางเต็มที่ฉะนั้น ในขณะเดียวกัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ อัน
เปนอัตสมบัติอยางประเสริฐไดปรากฏขึ้นในใจของผูมีชัยโดยสมบูรณ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทานตัดสินกันกับวัฏจักร ในคืนของวันเพ็ญเดือนหก 
สวนพวกเราจะไปตัดสินกันวันไหน เราจะปลอยใหความเกียจครานตัดสินเอาเสียทุกวันน่ัน
หรือ หรือจะมอบดวงใจอันมีคุณคามหาศาลน้ีใหกิเลสตัณหาเอาไปทําเปนครัวไฟ หองน้ํา 
หองสวม ท่ีชําระขับถายทุกวันน่ันหรือ ถาเราไมตองการใหส่ิงเหลาน้ีตัดสินช้ีขาดเอาตาม
ความตองการของเขา เทาท่ีเคยเปนมาแลวหลายภพหลายชาติ เราก็ควรต่ืนตัวตอความ
เพียร ศีล สมาธ ิปญญา กับความเพียรอยาใหหางจากใจ คําวา วิมุตต ิพุทโธ จะไมเกิดขึ้น
ในท่ีใด ๆ แตจะเกิดขึ้นที่ดวงใจของผูมีธรรม 

เพราะพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค และพระสาวกของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
ไมเคยปรากฏขึ้นจากที่อื่นใดทั้งนั้น แมจะตรัสรูในท่ีตาง ๆ และเวลาอันตางกันก็ตาม แต
ตองตรัสรูในกรอบแหงหลักธรรม คือมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนธรรมสายกลางน้ีเทาน้ัน จะ
ไมตองตรัสรูดวยกาลสถานที ่แตจะตรัสรูดวยธรรม คือมัชฌิมา ฉะนั้น จึงควรจะกลาวไดวา
พระพุทธเจาทั้งหลายพรอมทั้งพระสาวก ทานทรงอุบัติขึ้นจากพระธรรมทั้งนั้น บรรดาทาน
ผูปฏิบัติจึงไมควรไปสนใจกับกาลและสถานท่ีใหมากกวาความสนใจในหลักธรรม อันจะนํา
ผูปฏิบัติใหพนผานอุปสรรคไปไดโดยลําดับ จนถึงความพนทุกขไปโดยสิ้นเชิง 

เราลองคิดดูเรื่องของกิเลสทุกประเภท ที่เคยพอกพูนหัวใจของสัตวมานานแสน
นาน ไมเคยเห็นเขาปลอยตัวใครออกไปเปนอิสระ เพราะกาลเวลาและสถานท่ีเปนเหตุแม
แตรายเดียว เขายังเปนเจาครองอํานาจบนหัวใจของสัตวตลอดกาล ไมเห็นมีวันปลอยตัว



 

แวนดวงใจ ๒๒๑ 

๒๒๑ 

เพราะถึงเวลาเลย ถาเปนนักโทษ แมจะมีโทษหนักก็ยังขึ้นอยูกับเวลา และมีวันปลดปลอย
ตัวออกมาเปนอิสระได เราเปนผูนับถือพระพุทธศาสนาในวงแหงสวากขาตธรรม จึงควร
คํานึงถึงธรรมที่ทรงประกาศสอนไว พระองคไมตรัสวา เราตถาคตมอบใหมื้อวัน ป เดือน 
ตัดสินกิเลสออกจากหัวใจของสัตวเลย แตตรัสมอบไวกับพระธรรมที่ผูเชื่อธรรมจะนําไป
ปฏิบัติแกไขตนเองไปเปนลําดับ จนถึงความพนทุกขไปไดเพราะพระธรรมเทานั้น 

ธรรมท้ังหลายท่ีไดอธิบายในวันน้ี โปรดทราบวามีอยูกับตัวของเราทุกทาน และพระ
พุทธเจาทานนําเรื่องของเราออกแสดงใหเราฟง อยาพึงเขาใจวาเปนเร่ืองใคร เพราะดีกับ
ชั่วเปนเรื่องของเราเคยทํามาจนช่ําชองดวยกัน จึงไมควรสงสัยในเรื่องของตน ถาเราเบ่ือ
หนายตอการเกิดตายอันเปรียบกับหลุมถานเพลิงน้ีแลว จงพยายามบําเพ็ญตนดวยความ
ไมประมาทนอนใจในสิ่งที่เปนขาศึกตอตนเองทุกประเภท สติปญญาโปรดใหแนบสนิทอยู
กับใจ และอารมณที่เกิดขึ้นจากใจของตน อารมณน้ีแลเปนตัวกอเหตุสําคัญ จงนําสติ
ปญญาตามวินิจฉัย และแกไขเหตุการณเหลาน้ีใหส้ินสุดลงไปได 

การประกอบความเพียรในวันหน่ึง ๆ ไมเปนของยากลําบากเหมือนเราทองเที่ยว 
เกิด ตาย อยูในสงสารอันเปนความทุกขทรมานแสนสาหัส การเพียรพยายามเพื่อรื้อถอน
ตนออกจากทุกข ไมเปนของยากลําบากถึงขนาดนั้น จึงควรพยายามบําเพ็ญตนใหเปนเน้ือ
นาบุญของตน เมื่อสมบูรณเต็มที่แลวตอไปจะไดเปนประโยชนแกโลกสงสาร เน่ืองจากเรา
ทําตัวใหรมเย็นพอโลกจะพึ่งเราได เขาใหทานมาเล็กนอยก็มีผลมาก เพราะเน้ือนาดี และ
เต็มไปดวยปุย คือศีล สมาธ ิปญญา วิมุตต ิพุทโธ ฉะน้ันโปรดพากันรีบเรงความเพียร อยา
ลดละตลอดอิริยาบถ จะปรากฏสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นจากใจของผูมีความเพียร โดยไมมีสิ่ง
ใดมากีดขวางไวได 

วันน้ีไดอธิบายธรรมเก่ียวกับเร่ืองศีล สมาธ ิ ปญญา และอิทธิบาททั้งสี่ ซ่ึงเปนราก
ฐานของพระศาสนาใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายฟง โปรดไดนําไปพิจารณาและปฏิบัติใหสุด
ขีดความสามารถ ดวยความองอาจกลาหาญตอความเพียร เพื่อถึงแดนแหงความพนทุกข
โดยถายเดียว คําวา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ซึ่งเคยเปนขอของใจมานาน 
จะสิ้นปญหาลงในจิตของผูมีธรรมคุมครองตนดวยความเพียรโดยไมตองสงสัย 

ในท่ีสุดแหงการแสดงธรรม ขอความสมหวังทั้งการดําเนินและผลอันจะเกิดขึ้นตาม
ความจํานง จงเปนของทานทั้งหลายโดยทั่วหนากันเทอญ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 



 

แวนดวงใจ ๒๒๒ 

๒๒๒ 

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
ทําตัวเหมือนแมเน้ือ 

 
พระพุทธเจา นับแตเร่ิมเสด็จออกทรงผนวช แสวงหาวิเวกสงัดเปนหลักฐาน

ประจําศาสดา บําเพ็ญพระองคในปา สําเร็จพระอิริยาบถในปา และตรัสรูในปา เวลา
ปจฉิมยามอันเปนยามสงัดอยางยิ่ง บรรดาพระสาวกก็ตามเสด็จในทางสายเดียวกัน มี
ความเปนอยูอยางสงัดทั้งทางกายและทางใจ ไมมีการคลุกคลีกับฝูงชนทุกชั้น ทั้งคฤหัสถ
และบรรพชิต ตางก็มุงตอความสงัดวิเวกประจําตน เมื่อไมมีสิ่งเกี่ยวของ จิตยอมมีความ
สงบไดเร็ว เพราะฉะน้ัน กายวิเวกจึงเปนบาทฐานสําคัญท่ีจะทําใจใหไดรับความสงบเปน
อยางด ี

พุทธประเพณีทรงดําเนินแตตนถึงวันตรัสรู ไมทรงสนพระทัยกับสิ่งใดอันจะเปน
เหตุกอกวนความเพียรทางใจ ขณะทรงบําเพ็ญไมปรากฏวาสนพระทัยกับผูใด และแสวง
หาใครมาเปนเพ่ือน ทรงแสวงหาท่ีสงัดจริง ๆ แมตรัสรูแลวจะทรงทําหนาท่ีของพระ
พุทธเจาเพื่อโปรดเวไนย ก็ไมทรงทอดธุระในสถานที่ดังกลาวนี ้ และทรงถือประจําพระ
อิริยาบถตลอดวันนิพพาน เพราะฉะน้ันความวิเวกสงัดจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง สําหรับผู
มุงตอแดนนิพพาน 

แตความสงัดมีหลายประเภท ความสงัดธรรมดาที่อยู ๆ กันอยางหนึ่ง ความสงัด
ซึ่งอยูเปลี่ยว ๆ ท่ีเต็มไปดวยสัตวรายนานาชนิด อันเปนเหตุใหระวังภัยท้ังกลางวันกลาง
คืนอยางหน่ึง เราอยูดวยกันหลายคนแมจะไมมีการพูดสนทนา ตางคนตางอยูในที่ของ
ตน จัดเปนกายวิเวกข้ันหยาบ การอยูในสถานท่ีเปล่ียวและระวังภัยรอบดานน่ันแล จัด
เปนกายวิเวกสวนละเอียด เพราะไมมองเห็นใครท้ังดานตาและดานความรูสึก 

ฉะนั้น อนุศาสนท่ีประทานไว จึงเปนหลักธรรมสําคัญประจําพระศาสนา เราจะ
เห็นไดจากสถานที่สงัดธรรมดาและมีหมูคณะอยูดวยกัน ความรูสึกจะมีลักษณะทื่อ ๆ 
และประมาทนอนใจชอบกล แตพอจากหมูคณะไปอยูในสถานที่เปลี่ยวและนากลัว ทั้ง
อยูคนเดียวดวยแลว ความรูสึกจะเปล่ียนข้ึนทันที ความสนใจในธรรมะจะมีมาก เพราะ
ความกลัวบังคับ จําตองแสวงหาที่พึ่ง ไมวาทางโลกทางธรรมยอมมีลักษณะเชนเดียวกัน 
สติจะไดเคยอบรมหรือไมเคยอบรมก็ตาม แตขณะที่สิ่งแวดลอมบังคับเชนนั้น จําตองมี
สติขึ้นมาทันท ี พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ตามปกติไมทราบวาอยูที่ไหน แตใน
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เวลาเชนน้ันจิตเร่ิมระลึกยึดเอามาเปนท่ีพ่ึงทันทีโดยไมยอมใหพล้ังเผลอ เพราะถาเผลอ
ไปในขณะนั้น เกิดมีอันตรายแกชีวิตขึ้นมาตองเสียที 

ดังน้ันผูอยูในสถานท่ีเปล่ียวและนากลัวตอภัย จึงเปนผูจะต้ังสติบังคับใจใหเขาสู
ความสงบไดเร็วกวาปกติที่จะเปนได สวนจิตท่ีมีความสงบไดบางและจิตท่ีเปนสมาธิแลว 
ก็ยิ่งมีกําลังเพิ่มขึ้นและรวดเร็วกวาปกติธรรมดา สําหรับผูกาวเขาสูปญญาและผูมีปญญา
คลองแคลวพอประมาณ ก็ย่ิงจะเพ่ิมกําลังความแยบคายข้ึนท้ังภายในภายนอก ฉะนั้น 
นักบวชผูมุงปฏิบัติธรรมข้ันสูงจึงควรเห็น และสนใจในท่ีสงัดเปนท่ีบําเพ็ญเพียร เพราะ
จะทําใหผูเขาอาศัยไดรับผลประจักษใจ ทั้งดานสมาธิและดานปญญา อันจะเกิดจากการ
ระวังสังวรอยูตลอดเวลา ย่ิงเปนผูกลาหาญตอความเปนความตายเพ่ือพระสัทธรรมจริง 
ๆ แลว สถานท่ีเชนน้ันและผูเชนน้ันแล จะเปนไปไดงายและรวดเร็ว ทั้งสมาธิและปญญา 

พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ผูมีพระนามกระเดื่องเลื่องลือในไตรภพ ทาน
บําเพ็ญในสถานที่สงัดทั้งนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ธรรมชอบเกิดในสถานท่ีสงัดและเวลา
อันสงัด 

แตผูขี้ขลาดหวาดกลัวและมีความทอแทออนแอ เพราะความเห็นแกตัวมากกวา
ธรรม ก็ยิ่งจะเพิ่มกิเลสอาสวะใหมากมูนขึ้นในใจ หรืออาจเปนบาเปนบอไป เพราะสถาน
ที่เชนนั้นก็ได สวนผูจะถวายตัวเปนลูกศิษยพระตถาคตโดยชอบ ตองเปนผูกลาหาญตอ
ความจริง คือการเปนการตายเปนคติธรรมดา ไมมีใครจะขามพนไปไดในรางอันนี้ ทั้งผู
กลาผูกลัวจําตองเดินทางสายมรณะ คือเกิดแลวตองตายดวยกัน เวลาน้ีทุกทานไดคาด
เครื่องรบไวอยางเต็มตัว และเตรียมพรอมแลวท่ีจะทําสงครามกับกิเลสอันเปนขาศึกภาย
ใน 

คําวา เคร่ืองรบ คือบริขารแปด อันเปนเคร่ืองแบบของผูจะกาวเขาสูสงคราม 
และศีล สมาธ ิปญญา ตลอดขอวัตรปฏิบัติทุกประเภท น่ีคือเคร่ืองมือในการรบ เคร่ือง
รบท้ังน้ีโปรดทราบวา เปนเคร่ืองรบของทานผูกลาหาญ ของทานผูมีความเพียรกลา ไม
ถอยทัพกลับตัวเปนคนออนแอขี้ขลาด มีความหวาดกลัวตอขาศึก เปนเคร่ืองรบของทาน
ผูกลาตายในสงคราม เปนเคร่ืองรบของทานผูผานชัยชนะ และนําธงชัยมาสูโลกดวย
ความองอาจตอผลที่ครองอยูวาเปนความจริงโดยสมบูรณ และสามารถจะประกาศความ
จริงเหลานี้แกปวงชนทั่วทั้งไตรโลกธาตุอยางไมมีความขยาดหวั่นไหว และรื้อขนหมูชน
ทั้งทวยเทพใหหลุดพนไปตามได ทานผูน้ันคือ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ของหมูชน ผลท่ีทรง
ไดรับจากชัยชนะใหโลกไดเห็นเปนขวัญตาขวัญใจน้ัน คือ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
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เวไนย และผูทําการรบตามเสด็จ จนไดรับชัยชนะอยางสมบูรณตามท่ีประทานแนวทางไว
น้ัน คือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา 

เพราะฉะน้ัน เครื่องแบบและเครื่องรบที่ครองอยูกับตัวของทุกทาน จึงเปนส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์วิเศษ และมีคุณคาอันหาประมาณมิได มิใชเคร่ืองบริขารของคนเกียจคราน 
นอนตื่นเอาตามอํานาจของกิเลสอาสวะบังคับ หนักไปในความเห็นแกตัวไมมองดูธรรม 
อันเปนทางเส่ือมเสียโดยถายเดียว เรื่องทั้งนี้จึงควรเกลียดกลัวในวงปฏิบัต ิ เพราะเพศน้ี
เปนเพศท่ีกาวหนาดวยความเพียรท่ีชอบ บําเพ็ญตนดวยความหาวหาญร่ืนเริงตอแดน
พนทุกข มีสติระมัดระวัง เพราะสมณะยอมเปนผูงามดวยมีธรรมเหลาน้ีเปนเคร่ือง
ประดับ ถาความสํารวมระวังไดดอยลงหรือขาดไปในขณะใด ยอมขาดความเปนสงาราศี
และสวยงามลงในขณะน้ัน ไมมีใครจะฝนชมวาดีและงามตาเลย 

คนผูมีความสํารวมระวังประจําตน ยอมเปนผูงามในหมูชน ท้ังนักบวชและ
ฆราวาส ยอมถือสังวรธรรมประจําตนและสังคมทั่ว ๆ ไป ทั้งเปนธรรมประกันสังคมใหมี
คุณภาพเปนท่ีนาดู ผูขาดสังวรธรรมแลวจะไมมีความงามเหลืออยูเลย ดังนั้นผูเปนศิษย
พระตถาคตผูปรากฏงามเดนในหมูชนดวยสังวรธรรม จึงควรนอมรับมาเปนมรดกและ
ประดับตนใหงามทั้งภายนอกภายใน จะเปนผูงามในเพศไมมีวันจืดจาง 

อันดับตอไปคือความเพียร เปนธรรมประจําองคของพระผูเต็มไปดวยความ
เพียร เพราะพระพุทธเจาและพระสาวกปรากฏเปนผูมีความเพียรกลาในกิจท่ีชอบทุก
กรณี ไมเคยเหยียบรองรอยความทอแทออนแอเปนแบบพิมพแกโลกไวที่ไหนเลย ถา
โลกเราพยายามหัดเขียนหัดอานตามแบบพิมพของพระพุทธเจาจนชินตอนิสัยแลว โลก
และธรรมจะมีความเจริญรุงเรืองข้ึนเปนลําดับ ทั้งดานจิตใจและโภคทรัพย 

แตในท่ีน้ีจะอธิบายเฉพาะความเพียรทางใจ อันจะยังผลใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ
ตามเปนลําดับ จําตองมีสติควบคุมในการทําทุก ๆ ประโยค อยาใหพรากจากใจ มีสติรับ
รูอยูกับกิจการน้ัน น่ีเปนสาเหตุจะใหความเพียรติดตอ เพราะสติเปนเคร่ืองรับรูกับส่ิง
สัมผัสทุกประเภท อันเปนตนเหตุใหเกิดอารมณทางภายใน ถาขาดสติซ่ึงเปนธรรม
สําคัญแลว อารมณยอมทําการติดตอกับใจไดอยางเต็มที่ เพราะขาดธรรมเคร่ืองตาน
ทานขัดขวาง โดยมากท่ีไดรับความทุกขรอนภายในใจอยางหนัก ถึงกับระบายออกมา
ทางกาย วาจา และบางครั้งจนหาทางออกไมได เลยตัดสินใจไปในทางผิดเพิ่มเขาอีก ทั้ง
น้ีลวนเปนสาเหตุมาจากความขาดสติโดยส้ินเชิง 



 

แวนดวงใจ ๒๒๕ 

๒๒๕ 

ทุกทานผูมุงตอความเพียร โปรดอยาเห็นสติเปนของเล็กนอยและไมจําเปน น่ัน
คือทางหายนะโดยไมมีทางแกไข เพราะสติเปนธรรมจําเปนท่ัวโลกแดนธรรม คนมีสติจะ
เปนผูต่ืนตัวอยูเสมอ เฉพาะอยางยิ่งผูบําเพ็ญทางใจ สติจะทําความรูสึกกับสิ่งกระทบได
เปนอยางดี แตถาหาไมแลว แมจะถูกกระทบวันยังค่ําคืนยังรุง จะไมรูเห็นอะไร ซึ่งควร
จะแกไขหรือบํารุง แตจะมาตําหนิตัววา วันน้ีจิตไมสบายมีแตความรุมรอน ไมทราบวา
เปนอะไร และรอนทั้งกลางวันกลางคืน บางครั้งถึงกับหาที่ปลงกายปลงใจลงไมได น่ีคือ
ผลท่ีเกิดจากความเผอเรอ ซึ่งจิตสัมผัสกับสิ่งใดแลว ตนไมมีสติรับทราบจึงไมมีโอกาสรู
วาส่ิงน้ันเปนภัย การแกผลจึงไมใชฐานะจะเปนไปไดตามใจหวัง 

การแกตองแกที่ตนเหตุ คือความสัมผัสรับรูเบ้ืองตน ดวยอํานาจของสติและ
ปญญา ไมเชนนั้นจิตจะตองสั่งสมความรุมรอนขึ้นทั้งคืนทั้งวัน ทนไมไหว ยอมเทียบกัน
ไดกับสวนรากายท่ีมีโรคภัยเกิดข้ึน นับแตข้ันเร่ิมแรกจนถึงข้ันรุนแรง โดยเจาตัวไมสนใจ
ในการรักษา ปลอยใหโรครายต้ังบานเรือนอยูบนรางกายตามลําพัง จนถึงขั้นทนไมไหว
รางกายก็แตก เทียบกับใจไมมีสต ิ ปลอยใหกิเลสทยอยเขามาทั้งวันทั้งคืน โดยเราเปด
ชองทางใหเสียเอง คือเปดทวารภายในออกรับขาศึกภายนอกใหเขามารังควานจิตอยาง
อิสรเสรี ไมมีสติปญญาเครื่องหักหามและกลั่นกรอง โรคกิเลสภายในนับวันกําเริบรุน
แรง อยางนอยก็ทําตามอํานาจความผลักดันหนักเขาเพศก็แตก เพราะโรคภายในบีบ
บังคับ 

ฉะนั้น การปลีกตัวแสวงหาท่ีซอนเรนในสถานท่ีวิเวกสงัด ก็เพื่อจะหลบหลีกสิ่ง
กอกวนความเพียรไมใหเปนไปโดยสะดวก และเปนแนวทางของพระพุทธเจาพาดําเนิน
มา ซ่ึงเปนท่ีเหมาะสําหรับนักบวชผูมุงปฏิบัติจะอยูอาศัยเพ่ือความเพียรและจริตนิสัย 
ทั้งมีโอกาสบํารุงใจไดมากกวาที่อื่นใด การอบรมดวยขอปฏิบัติอันชอบในสถานท่ีเหมาะ
สม จึงเทียบกับการแสวงหายามาพอกแผลในอวัยวะใหคอยหายไป และพยายามกีดกัน
สิ่งที่เปนขาศึกตอแผล ไมใหมาทิ่มแทงแผลซึ่งคอยจะกําเริบอยูแลวใหกําเริบยิ่งขึ้น วิธี
การเชนน้ีเปนทางกาวเขาสูความสงบสุขของจิตทุก ๆ ประโยคความเพียร เพราะเวลาน้ี
ไมมีอะไรเปนขาศึกตอเรา นอกจากใจที่พยายามสั่งสมอารมณอันเปนขาศึกขึ้นเผาผลาญ
ตนเอง เพราะความไมสนใจตอสติปญญาเครื่องขับไลสิ่งมัวหมองใหลาถอยออกไปจาก
ตัวเทาน้ัน 

หลักการปฏิบัติเพื่อความไมวกเวียนในกรอบของวัฏฏะ ตองเปนผูใหมตอความ
เพียรเสมอ มีความระมัดระวังทุกกรณี เหมือนแมเน้ือระวังสัตวรายและนายพราน แมจะ



 

แวนดวงใจ ๒๒๖ 

๒๒๖ 

ไปเท่ียวหากินท่ีไหนตามความจําเปนบังคับ แมเนื้อไมเคยนอนใจตอสถานที่และ
อันตราย แมที่สุดกําลังกลืนผลไมหรือกัดกินหญาอยู ยังตองระวังอันตราย แมเนื้อปฏิบัติ
ตอตนเองดังที่กลาวมา 

เราผูเปนศิษยของพระพุทธเจาผูฉลาดรอบคอบในสิ่งทั้งปวง ควรทําตัวเหมือน
แมเน้ือจะสมนามวาศิษยมีครู ไมควรทําความสนิทติดใจกับสิ่งใดจนเกินไป จะเปนเหตุ
ใหลืมตัวและเปนทางเส่ือมเสียโดยไมรูสึก การฝกหัดสติระมัดระวังเพื่อรูสาเหตุของ
ความผิดชอบชั่วด ีและฝกหัดปญญาตรวจตรา และไตรตรองดูสิ่งที่ผานเขาผานออกจาก
ทวาร คือ ตา หู กาย ใจ ฯลฯ จนสามารถรูชัดตามส่ิงดีและช่ัวแลว รีบแกไขดวยความไม
นอนใจน้ัน เปนทางเดินของผูเห็นภัยในวัฏฏะ เพราะพระพุทธเจาผูพนภัยและทรงบรรลุ
ถึงความรมเย็นอยางสมบูรณ ทานดําเนินอยางน้ีท้ังน้ัน ไมใชแบบนอนจมอยูกับอารมณ 
ทํานองสัตวนอนจมกองมูตรกองคูถโดยไมคิดหาทางออกเชนนั้น และวิธีฝกหัดสติ
ปญญาใหมีความเคยชินตอเหตุการณทุกระยะนั้น 

พึงทําความพยายามกับการเคลื่อนไหวไปมา และเวลาน่ังภาวนาทําความรูสึกให
ติดตอกัน และพยายามทําเสมอ เชนเดียวกับเด็กฝกนั่ง ยืน เดิน เบื้องตนก็มีการลมลุก
คลุกคลาน ตอไปเด็กยอมมีความชํานาญเพราะการฝกหัดเสมอ จนกลายเปนอิริยาบถ
ของผูใหญขึ้นมาในตัวของเด็ก ลักษณะของสติปญญายอมมีทางเจริญและชํานาญไดดวย
วิธีฝกหัด ในทํานองเดียวกันคนมีสติปญญาประจําใจยอมมีทางรูเรื่องของตัว จะพิจารณา
อาการของกายหรือสภาวธรรมภายนอก ก็ยอมเปนธรรมและมีอุบายแยบคายเพิ่มขึ้นทุก
ระยะ และมีทางเอาตัวรอดไปไดโดยลําดับ ฉะนั้นสติกับปญญาจึงเปนธรรมจําเปนท่ีจะ
แนบกับกิจการทุกแขนงทั้งทางโลกและทางธรรม ผูบกพรองหรือขาดสติอยางเต็มที่ 
ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปตามท่ีเห็น ๆ กันอยู ท้ังน้ีลวนเปนผลมาจากความขาดสติ
ทั้งนั้น อยาพึงเขาใจวาเปนมาจากเรื่องอะไรอื่น 

เราไมเปนคนเชนน้ัน แตก็เปนคนในลักษณะขาดสติประจําความเพียร ผลที่
ปรากฏข้ึนจึงเปนความรุมรอนภายในใจ ทําใหท่ีกินอยูหลับนอนคับแคบไปหมด วัน คืน 
เดือน ป ดินฟาอากาศ อาหารหวานคาว เคร่ืองหลอเล้ียงชีวิต ตลอดญาติมิตรเพื่อนฝูง
อันเปนที่ฝากชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตาย ก็กลายเปนขาศึกไปเสียสิ้น ไมมีสิ่งใดจะเปนที่
เจริญหู เจริญตา เจริญใจ แตกลับกลายเปนศัตรูตอตนทางความรูสึก มองดูโลกที่เคยอยู
อาศัยก็กลายเปนกองเพลิงไปทั่วดินแดน เพราะความทุกขรอนภายในมีกําลังกลา ปกปด
กําบังทางเดินเพื่อความปลอดภัยไวเสียทุกดาน แลวเปดทางโลกวินาศไวคอยตอนรับ 



 

แวนดวงใจ ๒๒๗ 

๒๒๗ 

ผลจึงกลายเปนความพินาศไปตามสาเหตุ ฉะน้ันโปรดทราบไวแตตนทางวา เร่ืองท่ีกลาว
มาทั้งนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย และเร่ืองสติปญญาซ่ึงเปนทํานบก้ันกางโลกวินาศเหลาน้ี จึง
ไมใชเรื่องเล็กนอยพอจะนิ่งนอนใจไมนําพา เพราะเร่ืองความเส่ือมความเจริญอันจะ
ปรากฏข้ึนกับเราแตละทาน จึงเปนเร่ืองเก่ียวกับสติปญญาโดยตรง 

การกลาวเพ่ือบํารุงสติปญญาซํ้า ๆ ซาก ๆ ก็เพราะเห็นภัยซ่ึงเคยเกิดข้ึน ทั้งแก
ตนและแกทาน อยางซับซอนแหลกเหลวจนประมาณมิได เพราะความขาดธรรม คือ สต ิ
ปญญาเครื่องแกไขบั่นทอน การฝกฝนสติจนมีความเคยชิน ยอมเปนผลดีทั้งทางดาน
สมาธิและดานปญญา ท้ังจะเปนไปอยางรวดเร็วและทันกับเหตุการณ เพราะจิตไมมีทาง
เล็ดลอดออกทําการติดตอกับอารมณ ใหเปนความมัวหมองและเส่ือมโทรม เชนเดียวกับ
โจรท่ีมีเจาหนาท่ีควบคุมอยู เขาจะคอยกลายเปนคนดีตอไป ขณะท่ีเขาเปนโจรไปเท่ียว
ปลนหรือขโมยของใคร ๆ น้ัน ไมมีใครรูและควบคุมเขา เขาจึงทําความช่ัวไดในขณะน้ัน 

ใจซ่ึงเปนโจรภายในก็เชนเดียวกัน ขณะที่มีสติควบคุมอยู จิตจะทําความเสียหาย
ขึ้นมาไมได ตอเมื่อเผลอนั่นแล จิตจะทําความเสียหายจนปรากฏผล คือความทุกขรอน
ข้ึนมาในขณะน้ัน แตถามีสติควบคุมบังคับไมใหเกี่ยวของและสนใจกับสิ่งที่เปนขาศึก 
พยายามดัดแปลงใหเขาสูกรอบแหงหลักธรรมที่ตั้งไว มีอาการ ๓๒ ของกาย อาการใดก็
ได ลมหายใจก็ได พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ก็ได ตามจริตชอบ จิตจําตองทํางานตามลําดับ
ของสติที่ติดตอกันในระยะสั้นหรือยาว ความสงบทั้งนี้จะเปนเชื้อและสื่อใหเกิดศรัทธา
ความเชื่อความเลื่อมใสตอการดําเนินของตน และเช่ือในมรรคผลแจมชัดข้ึนกับใจ ความ
เพียรก็นับวันมีกําลังขึ้นทุกประโยค ความเพียรจะมีจุดที่หมายเปนเครื่องดึงดูดใจ ใหเรง
รีบตอการดําเนินของตน ผลย่ิงแสดงเปนความแปลกประหลาดและอัศจรรยข้ึนทุกวัน 
ทั้งดานความสงบและความสุขจะทรงตัวอยูไดนาน ผูปฏิบัติทําความพยายามยิ่งขึ้น ผล
จําตองสนองตามวาระของความเพียร จนมีความชํานาญทางดานสมาธิ คือใหพักและ
ถอนไดตามความตองการ 

อันดับตอไป ควรใชปญญาใครครวญในสภาวธรรม มีกายเปนตน ในเวลาจิต
ถอนจากสมาธิแลว เพื่อสมาธิกับปญญาจะไดเปนคูเคียงกันไปตามหนาที่และโอกาส วิธี
ใชปญญาขั้นตน ตองอาศัยการฝกหัดเชนเดียวกับทางสมาธิ โดยพาพิจารณาไตรตรอง
ตามธาตุขันธอายตนะ อันเต็มไปดวยความเปล่ียนแปลงแปรปรวน ท้ังภายนอกภายใน
เต็มไปดวยสิ่งผสมนานาประการ ไมมีแมสิ่งเดียวจะเปนที่พึงใจและคงอยูตลอดไป แม



 

แวนดวงใจ ๒๒๘ 

๒๒๘ 

อารมณด ี ชั่ว สุข ทุกขที่เกี่ยวของกับจิตอยูทุกขณะก็เต็มไปดวยวิปริณามธรรม มีความ
แปรปรวนเสมอกัน คําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คือส่ิงเหลาน้ีท้ังน้ัน 

มองลงไปที่กาย ที่ใจ จะพบแตเรื่องไตรลักษณทํางานอยูทุกขณะ ท้ังภายในภาย
นอกไมมีชองวางแมเทาจุดเม็ดทราย พิจารณาทํานองน้ีจนกวาปญญาจะเคยชินตอหนาท่ี
และสาเหตุที่เกี่ยวของกับตน นับวันจะเปนความสะดวกในการพิจารณา เชนเดียวกับจิต
ท่ีเคยเปนสมาธิแลว ยอมมีทางจะเปนสมาธิไปเรื่อย ๆ จิตที่เคลื่อนออกทางปญญาแลว 
ยอมมีทางจะเปนปญญาไปเรื่อย ๆ จากความเพียรท่ีคอยหนุนหลังเสมอ เมื่อถึงปญญา
ขั้นละเอียดแลว อยูที่ไหนก็เปนปญญา ในอิริยาบถทั้งสี่จะไหวตัวดวยปญญา เพราะส่ิง
สัมผัสซึ่งเกี่ยวของกับอายตนะอันเปนทํานองเตือนสติปญญา ใหสะดุงตัวรับรูและตรอง
ตามนั้น มีอยูทุกระยะ ไมเลือกวัน คืน เดือน ป จิตจะหาเวลาวางจากส่ิงสัมผัสไมไดเลย 

เพราะตามธรรมดา จิตเปนบออารมณอยูแลว ยิ่งมีสิ่งเกี่ยวของก็ยิ่งถือวามีงานทํา 
ฉะนั้นงานของจิตจึงไมมีวันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน แตเปนวันงานไปเสียท้ังวัน
ทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น หนาที่ของสติปญญาที่เตรียมฝกซอมมาแลวดวยความเพียร จํา
ตองรูสึกตัว และพิจารณาทันทีท่ีส่ิงน้ัน ๆ มากระทบ เร่ืองสภาวธรรมกับจิต และเร่ือง
ของสติปญญาทําหนาที่ตอกันไมมีเวลาวาง เชนเดียวกับเรื่องสมุทัยทําการสั่งสมทุกขใน
คราวเขามีอํานาจฉะน้ัน ไมเชนนั้นจะไมทันกับการถอดถอนทุกขสมุทัย ซึ่งเคยตั้งราก
ฐานบานเรือนอยูบนหัวใจของเรามานาน การคุยเขี่ยขุดคนของปญญาที่เคยชินตอหนาที่
ของตนในขั้นนี ้ ผูปฏิบัติอาจจะเพลินจนลืมพักจิตในสมาธิตามโอกาสอันควรก็ได ดังนั้น
เพ่ือความราบร่ืนและสมํ่าเสมอจึงควรสนใจในสมาธิกับปญญาเทา ๆ กัน ไมเชนน้ันอาจ
จะหนักเบาไปในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงเปนเหตุใหเน่ินชาตอทางดําเนินท่ีควรจะสะดวกและ
รวดเร็ว เพราะสมาธิกับปญญาทําหนาที่ไมกลมเกลียวกัน 

ปญญาข้ันน้ีแมจะมีความเพลินตอการพิจารณาสภาวธรรมเปนอยางมาก ก็ควร
หยุดพักในสมาธิเปนบางเวลา ถึงจะไมนานก็ยังมีกําลังหนุนปญญาเพื่อการพิจารณาตอ
ไป การติดสมาธิไมยอมถอนตัวออกเพื่อปญญาก็ด ีการเพลิดเพลินในปญญาจนลืมตัวไม
ยอมพักจิตในสมาธิก็ดี ทั้งที่เคยถูกพระอาจารยมั่นซึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสยิ่งเตือนมา
แลว แตเพราะทิฐิเรามันสูงไมยอมรับทาน มิหนํายังกลับอวดฉลาดเถียงทานวาตน
ดําเนินถูกไมยอมรับผิด ทานก็ดุเอาบาง แมเชนนั้นยังไมยอมลงรอยกับทาน เพราะถือวา
ตนถูกนั่นเอง เปนเพียงยึดคําพูดของทานไวพิจารณา ยังไมปฏิบัติตามดวยความเชื่อและ
เต็มใจ 



 

แวนดวงใจ ๒๒๙ 

๒๒๙ 

คร้ันทําไป ๆ ผลสุดทายตองยอมกราบทานโดยหลักธรรมชาต ิปราศจากเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น คําท่ีกลาวน้ีทุกทานโปรดรับทราบไว เพราะตางทานตางจะเดินไปในทาง
สงบสายเดียวกัน ปญญาข้ันน้ีควรจะเรียกวาปญญาธรรมจักร เพราะหมุนรอบตัวท้ังวัน
ทั้งคืน และเปนข้ันฟงธรรมเทศนาในหลักธรรมชาติ ไมมีเวลาหยุดยั้งระหวางจิตกับ
อารมณ จิตกับอารมณก็ดี สติกับปญญาก็ด ี ทําหนาที่ตอกันโดยติดตอไมขาดวรรคขาด
ตอน เหมือนลูกโซที่เกี่ยวโยงกันเปนลําดับ  

เพราะฉะน้ันผูบําเพ็ญมาถึงข้ันน้ี ถาไมมีผูแนะนําใหรูตัวไวกอน อาจจะตําหนิ
สมาธิที่เคยใหคุณแกตนมา วาสมาธินอนสงบน่ิงอยูเฉย ๆ ไมทํางาน ถาเขาพักในสมาธิก็
กลัวจะเปนบุคคลที่นอนนิ่งไมทํางาน เลยกลายเปนบุคคลไมมีสถานีจอดพัก หลักปญญา
ก็ไมแนนและแยบคายเทาท่ีควร เพราะโทษแหงความไมรูประมาณ สมาธิซึ่งเปนกอง
เสบียงหนุนปญญาก็หาวาส้ินสาระ ทั้งนี้อาจเปนไดเพราะเราทุกคนเกิดมาไมเคยเกิดกับ
ศีล สมาธ ิปญญา และพอแมไมเคยพาต้ังบานเรือนใหเปนศีล สมาธ ิปญญา พอจะใหมี
ความฉลาดชํ่าชองในทางน้ีมาแตเล็ก ๆ จึงอาจจะพลาดไดบางเปนธรรมดา เพราะทาง
ไมเคยเดิน ตางก็เริ่มปฏิบัติตอเมื่อเปนผูใหญแลว จึงนาเห็นใจท้ังเราท้ังทาน ที่ตางก็มุ
มานะมาบําเพ็ญดวยความเช่ือเล่ือมใสและเต็มใจดวยกัน หวังวาพวกเราคงไดรับ
ประทานอภัยจากพระธรรมเทาท่ีควร 

ดังนั้นในวาระตอไป โปรดทราบอนุสนธิแหงธรรมที่สืบเนื่องกันมายังไมจบ เพื่อ
เปนคติแกทานผูฟง ขออธิบายตอไปจนกวาจะเห็นวาสมควร 

ความจริงทั้งสมาธิทั้งปญญาตางมีคุณคาดวยกัน เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหนาที่
และโอกาสท่ีควร หากมีความรอบคอบกับปญญาอีกวาระหน่ึง จะดําเนินสมาธิและ
ปญญาไดดวยความสม่ําเสมอ ไมหนักเบาในฝายหน่ึงฝายใด และจะถึงจุดหมายไดตาม
ใจหวัง ทั้งไมลอแหลมตอสิ่งไมพึงปรารถนา อันจะเกิดจากสมาธิหรือปญญาไมพอดี 
ตามท่ีเคยปรากฏจากวงปฏิบัติเรา ปญญาที่มีสมาธิอบรมดวยดีแลว ยอมหมุนไปเพื่อหา
ทางแกกิเลสอาสวะโดยถายเดียวไมเน่ินชา ความเห็นโทษแหงวัฏฏะก็เห็นเพ่ือความ
เพียรโดยชอบ ไมเห็นเปนความโลดโผนอันเปนลักษณะคนขาดสติและปญญาความรอบ
คอบในมารยาท จนกลายเปนบุคคลท่ีนาเกลียดตอหมูคณะและประชาชนโดยเจาตัวไมรู
สึก 

เพ่ือความรอบคอบในปฏิปทาเคร่ืองดําเนิน จงทําความมั่นใจในสมาธิและปญญา
วา เปนธรรมมีคุณคาเสมอกันเพ่ือการดําเนินไปสูจุดหมาย เพราะการปรับปรุงสมาธิกับ



 

แวนดวงใจ ๒๓๐ 

๒๓๐ 

ปญญาใหกลมเกลียวกันโดยถูกตอง การดําเนินปญญาจะรอบคอบในส่ิงท้ังปวง และ
ปญญาขั้นนี้จะมีการสังเกตเหตุผลดีชั่ว ระหวางจิตกับอารมณซึ่งเกี่ยวของกันอยูทุกขณะ 
นอกจากนั้นยังคนเขาไปตามสาเหตุของอารมณดีชั่วอีกดวย สาเหตุน้ันคือ ที่รวมของ
ทุกขกับสมุทัยอันเปนกงของวัฏจักรที่พาสัตวหมุนใหเกิดตายไมมีสิ้นสุด ถาไมถูกทําลาย
เสีย สาเหตุก็ด ี อารมณที่เกิดจากสาเหตุก็ด ี ยอมกลายเปนที่ทํางานของสติปญญา
ประเภทน้ีทําการวินิจฉัยเพ่ือความรู และทําลายการทํางานดวยความเพียรท่ีสนใจจริง ๆ 
ไมวางานชนิดใด ตองถึงแดนแหงความสําเร็จ 

งานของความเพียรภายใน อันเปนไปดวยสติปญญาก็เชนเดียวกัน ยอมจะ
สามารถคล่ีคลายดูส่ิงปดบัง ซึ่งฝงจมอยูภายในจิต ใหเปดเผยขึ้นมาโดยไมมีอะไร
สามารถมากีดขวางได สิ่งปดบังในที่นี้ไดแกอวิชชา คือยอดแหงความมืดมิด สามารถปด
บังใจดวงรู ๆ ไวในอํานาจของตน โดยไมมีกลางวันกลางคืน แมจะใหนามวา ยอดแหง
ความหลงก็คงไมผิดจากธรรมชาตินี้แน เพราะมีอยูกับคนทุกคน ถาปญญาไมสามารถรู
เทาทันและแกไขได น่ีแลจะพาใหสัตวกอกําเนิด เกิดเปนภพเปนชาติและผลิตทุกขขึ้นมา
ไมมีวันจบส้ิน แตขึ้นชื่อวาความเพียรของผูสัมปยุตดวยสติปญญาแลว ตองสามารถรู
และทําลายไดในเวลาหน่ึงแนนอน 

ผูปฏิบัติทุกเพศจะเห็นกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียรทําลายท่ีม่ันของวัฏ
จักรคือ อวิชชาออกจากใจโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันจะประสบแดนแหงวิวัฏฏะ คือ สอุ
ปาทิเสสนิพพาน ข้ึนกับใจดวงท่ีเคยโงตอวัฏฏะมาเปนเวลานาน พออวิชชาดับไปเทานั้น 
ปญญาที่เคยหมุนตัวอยูรอบดานเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนตยอมยุติลง เพราะหมด
เหตุปจจัยทําความกระเทือน สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติของตนก็คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนขันธลวน ๆ ไมมีสิ่งแทรกซึม จึงไมทําใหเกิดปญหาตามที่เคย
เปนมา ทานผูบริสุทธ์ิโดยส้ินเชิงแลว ยอมปฏิบัติตอขันธเพื่อความอยูสบายในทิฏฐธรรม
ปจจุบัน และเพื่อทําประโยชนตามโอกาสอันควร 

เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญของพระพุทธเจาและพระสาวกอรหันต จึงปรากฏเปนไป
อยูตลอดวันนิพพาน ไมทรงลดละโดยถือขันธเปนเหตุ ผูปฏิบัติถึงขั้นทําลายตนเหตุของ
กิเลสและกองทุกขทั้งมวลแลว ยอมเปนผูมีอิริยาบถเปนท่ีสบาย เพราะมีปจจุบันธรรม
อันบริสุทธิ์เปนที่อยูอาศัย ศีลก็ยอมเปนปกติตามหลักธรรมชาติ ไมเปนศีลที่คะนองและ
ลําพองตัว ซึ่งจะถูกบังคับอยางกวดขัน เชนเขาบังคับคนตองโทษในเรือนจํา สมาธิยอม
เปนไปตามหลักธรรมชาต ิ ไมเปนสมาธิในลักษณะผูตองหา ซึ่งจะถูกพานําเขานําออก



 

แวนดวงใจ ๒๓๑ 

๒๓๑ 

ดวยการบังคับ เชนเขานําผูตองหาเขาออกจากที่คุมขัง มีการพักสงบไดตามสบาย และ
ปญญายอมเปนปญญาในหลักธรรมชาต ิ ไมหดหูและหอยโหนโยนตัวเกินประมาณใน
ลักษณะลิง คาง บาง ชะนี แตพิจารณาไปตามเหตุการณที่เกี่ยวของตามโอกาสอันควร 
ศีล สมาธ ิ ปญญาทั้งสามนี้จึงกลายเปนเครื่องประดับ และเสริมใจของทานใหมีความ
สะดวกกายสบายใจในทิฏฐธรรม เชนเดียวกับวิหารธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งทรงอาศัย
ประจําพระอิริยาบถตลอดวันนิพพาน 

นี่แลผลอันเปนที่พอใจซึ่งผูปฏิบัติจะพึงไดรับ โปรดฟงใหถึงใจ เรื่องความมี
กิเลส วิธีการแกกิเลสและกิเลสหมดส้ินไปจากใจ ทั้งนี้ไมใชเรื่องของผูอื่นใด แตเปนเร่ือง
ของเราแตละทาน ซึ่งฟงกันอยูขณะนี ้ จะนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขตนเอง จนปรากฏเปนผู
สิ้นกิเลสขึ้นมาที่หัวใจดวงกําลังมีกิเลสอยูขณะนี ้ แตการบําเพ็ญเพ่ือส้ินกิเลส โปรดอยา
ทําตนเหมือนคนส้ินกิเลสแลว คือทําตัวเปนเศรษฐีธรรมทั้งที่กําลังจน ๆ อยู จงทําความ
เห็นภัยวาตนยังมีกิเลสอยูทุกขณะ จะเปนเคร่ืองเตือนสติไมใหนอนใจในความพยายาม 
และโปรดคํานึงถึงพระพุทธเจาผูเปนเศรษฐีธรรมอยูเสมอ พระองคไมเคยวางรองรอย
ความเกียจครานออนแอไวใหบรรดาสัตวถือเอาเย่ียงอยางมาดําเนิน นับแตวันเสด็จออก
ทรงผนวชถึงวันตรัสรู ตลอดวันนิพพาน 

ฉะนั้น คําวา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนกาวลวงทุกขไดเพราะความเพียร จึงเปน
ธรรมที่ทันกับการหมุนตัวของมนุษยทั่วโลกและแดนธรรมะ ไมเคยลาสมัยตอเหตุการณ
ท่ีผูนําธรรมบทน้ีไปดําเนินเลย ปญหาจึงมีเพียงสั้น ๆ วา เราอยาทําตนใหลาสมัยตอ
ธรรมบทน้ีเทาน้ัน จะเปนผูเจริญท้ังทางโลกและทางธรรม และธรรมบทวา สนฺทิฏฐิโก 
และ ปจฺจตฺต ํ ไมใชเปนสมบัติของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ แตประทานไวเพื่อผูปฏิบัติ
เปน สุปฏิปนฺโน อุช ุญาย สามีจิ ทั้งหญิง ทั้งชาย จะเปนสมบัติของแตละทานสมกับ
พระเมตตาที่มีแกโลกทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือกับทุกทาน โปรดปฏิบัติ
ดวยความองอาจกลาหาญทุกประโยคความเพียรในอิริยาบถ จะปรากฏ พุทโธ ธัมโม สัง
โฆ ธรรมชาติอันเปนสมบัติของเราแท ซึ่งประทับรออยูบนหัวใจของทุกทานผูมุงตาม
เสด็จในวันหน่ึงโดยไมสงสัย 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอความสมหวังที่ตั้งไว จงสําเร็จแกทุกทานผู
ตั้งใจปฏิบัติโดยทั่วหนากันเทอญ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 



 

แวนดวงใจ ๒๓๒ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

หยิบยืมอุบายจากครูอาจารยมาชวยตัวเอง 
 
เราเปนนักศึกษาและนักปฏิบัติดวยกันทุกคน ตางก็มุงมาดวยน้ําใจศรัทธา ไมมีใคร

บังคับบัญชา มาดวยความมุงหวังหาความรูในธรรมท้ังภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ เจตนา
เบื้องตนของเราที่คิดดีแลว อยาใหเส่ือมสูญอันตรธานหายไปเสีย เหลือแตความเกียจคราน
เปนเจาอํานาจครอบครองใจ ไปอยูกับใครใครก็เบื่อและเหลือวิสัยที่จะอบรมสั่งสอน จะอยู
คนเดียวก็ไมไวใจตัวเอง จึงเปนความลําบาก เพราะความเกียจครานเปนพอเรือนแมเรือน 
การมาศึกษาไมใชเพียงแตฟงเทศนจากทานอยางเดียวเทานั้น มรรยาทการพูด การทํา ขอ
วัตรปฏิบัติ ซึ่งมองเห็นดวยตา ไดยินดวยหู หรือเปนสิ่งที่คิดไดดวยใจ จัดวาเปนการศึกษา
ทั้งนั้น เพราะการศึกษาหมายถึงความสนใจในธรรมทุกข้ัน ท้ังภายนอกภายใน มีการศึกษา
ไปดวย แกไขดัดแปลงไปดวย ตลอดเวลาท่ีมารับการอบรมศึกษาจากทาน 

เวลาน้ีเรากําลังอยูในภาวะความเปนผูนอย ซึ่งกําลังมุงหนาตอการศึกษาและปฏิบัติ 
เชนเดียวกับเด็กซึ่งยังตองอาศัยผูใหญเปนพี่เลี้ยงดูแลรักษา การเคล่ือนไหวไปมาทางความ
ประพฤติ เรายังไมเปนที่ไวใจตัวเอง และครูอาจารยผูใหโอวาทส่ังสอนก็ยังไมไวใจเรา 
ฉะนั้นเรื่องจึงขึ้นอยูกับตัวเราเองวา จะควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนผูสมควรแกตนและวง
พระศาสนา อยาใหเปนทํานองวา อยูกับครูอาจารยตั้งใจศึกษาและปฏิบัติดี แตเมื่อจาก
ทานไปแลวทําเปนเหมือนไมเคยไดรับการอบรมศึกษามาเลย ขอปฏิบัติที่เคยไดรับการ
ศึกษาและปฏิบัติจากทานมา เลยคอยรวงโรยและเส่ือมโทรมลงวันละเล็กละนอย สุดทายไม
มีอะไรยังเหลืออยูในความประพฤติ และเพศของพระซึ่งเปนเพศที่นาเคารพเลื่อมใสเลย 

ดังนั้น ผูมาศึกษาทุกทานจึงควรชั่งกําลังใจของตัวเสมอ วาเวลาน้ีเราอยูในภาวะเชน
ไร และควรจะฝกหัดดัดแปลงตนอยางไร จึงจะเปนไปเพ่ือความกาวหนาทางภายใน เมื่อได
รับการสําเหนียกศึกษาในทางตา ทางหู เพ่ือความรูความฉลาดสําหรับเรา จากครูอาจารย
และหมูเพ่ือนแลว ตองถือธรรมที่ไดยินไดฟงเหลานี้มาเปนเครื่องปกครองตน ประหน่ึง
พระพุทธเจาคอยตักเตือนอยูเสมอ เพราะพระพุทธเจาคือสวากขาตธรรมน่ันแล ผูปฏิบัติ
ควรทําการจดจองตอการศึกษาโดยนัยที่กลาวมา จะเปนผูมีอนาคตอันแจมใสและเจริญรุง
เรือง เพราะเวลาอยูกับครูอาจารย กิจธุระทุกดานก็มีนอย ไมคอยจะมีเรื่องเกี่ยวของกังวล 
แมภาระในการแนะนําส่ังสอนคนอ่ืนก็ยังไมมีสําหรับเราผูกําลังต้ังหนาตอการศึกษา และ



 

แวนดวงใจ ๒๓๓ 

๒๓๓ 

ปฏิบัติอยูกับครูอาจารย มีเฉพาะหนาที่ที่จะพยายามปรับปรุงตัวเองดวยขอปฏิบัติตามแนว
ทางท่ีทานส่ังสอนแลวเทาน้ัน 

ควรทราบไวเสมอวา การมาอยูและอบรมศึกษาดวยกัน อยาเขาใจวาเปนของเท่ียง 
เพราะสภาพท่ัว ๆ ไปท่ีปรากฏอยูรอบตัวยอมเปนเชนเดียวกับสภาพคือตัวเรา เปนของไม
แนนอนทั้งนั้น และไมมีสิ่งใดจะเปนของคงที่ในโลกแหงไตรภพ บางทีอาจารยจากเราไป
เสียบาง เราจากทานไปเสียบาง เราจากหมูคณะไปเสียบาง หมูคณะจากเราไปเสียบาง เม่ือ
เหตุอันเปนอันตายใหพลัดพรากกันไปเสียบาง จึงไมควรนอนใจในการมาอบรมศึกษาวาจะ
เปนของยืดยาวและแนนอน โดยตางฝายและตางเรื่องจะไมเปนของแปรปรวน เพราะทุกสิ่ง
ยอมแปรปรวนไปตามสภาพของตน 

ความมุงมั่นเปนของสําคัญมาก จะประกอบกิจการใด ๆ ถาไมมีจุดที่มุงยอมไมมีจุด
แหงความสําเร็จ เพราะคนท่ัวโลกมีงานเปนอาชีพ ยอมมีเข็มทิศทางเดินเพื่อความสําเร็จทั้ง
น้ัน สวนเราผูเปนนักบําเพ็ญทางพระศาสนา มีเข็มทิศตั้งไวอยางไรบาง และตั้งไวแคไหน
ตองพิสูจนตัวเสมอไป ไมเชนนั้นจะไมมีหลักยึดเพื่อทางดําเนิน การกระทําทุกสิ่งจะไมเปน
ชิ้นเปนอัน และหาจุดสําเร็จไมเจอตลอดกาล 

ถาตั้งเข็มทิศคือความมุงมั่นเพื่อแดนพนทุกขโดยถายเดียวประจําใจ ก็ควรยอนจิต
เขามาดูขอปฏิบัต ิ และความตั้งใจบําเพ็ญของตน วาเปนไปตามเข็มทิศที่ตั้งไวหรือไม ควร
ทบทวนเสมอ และพยายามปรับปรุงปฏิปทาเคร่ืองดําเนินของตนใหเขารูปกับความมุงหวัง
เปนลําดับ อยานําคําวา ลําบาก เกียจคราน เปนตน เขามาแทรกในวงความเพียร จะขัด
แยงกับหลักศาสนา ซ่ึงมิไดสอนใหคนเกียจครานโดยเห็นวาลําบากในการทํางาน และจะขัด
แยงตอปฏิปทาของตนซึ่งอยูในวงศาสนาอันเดียวกัน 

โปรดทราบไวอยางฝงใจวา ความเห็นวาลําบาก ความเกียจคราน ความออนแอ
เหลาน้ี คือเขาหินแทงทึบคอยกางกั้นความเจริญของโลกและธรรมใหหาทางดําเนินไมได 
เราจึงไมควรดําเนินทางสายน้ีเพ่ือหาความเจริญแกตนเองและสวนรวม เมื่อปรากฏขึ้นจง
ทราบทันทีวา คือตัวขาศึกอันใหญหลวงซึ่งจะมาขัดขวางทางดําเนินเพื่อความพนทุกขของ
เรา จงรีบแกไขและปลดเปลื้องทันท ีอยาใหสิ่งดังกลาวนอนจมอยู จะกลายเปนวัตถุเคร่ือง
ทําลายท่ีม่ันเพ่ือความเจริญของเราโดยแนนอน 

ผูยังเห็นวาความเกียจครานเปนตนน้ีดีอยู ธรรมชาตินี้จะตองเจริญขึ้นทุกระยะ แตผู
น้ันจะกลายเปนคนอับเฉาลงเปนลําดับ ผูมีความขยันหม่ันเพียร มีสติตั้งมั่นตลอดเวลา มี
ปญญาไตรตรองทุกอิริยาบถ จะเปนผูเจริญกาวหนา และหลุดพนไปไดโดยลําดับ อนึ่ง 
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พระพุทธเจาสอนกรรมฐานหา อันเปนสวนใหญของอวัยวะเพื่อแกความหลงมัวเมาของ
มวลสัตวผูยังของอยูกับสิ่งเหลานี้ จนถอดถอนและหลุดพนไปไดนับจํานวนไมนอย แมพระ
พุทธเจาและสาวกก็ไดตรัสรูข้ึนมาเพราะธรรมะเหลาน้ี แตเม่ือเรานํามาปฏิบัติตอตัวเรา
ทําไมจึงไมคอยปรากฏผลเทาที่ควรจะเปนได 

ขอน้ีจะไมเปนเพราะเราชินตอยาจนเกินไปหรือ แลวกลายเปนทํานองวา เรียน
กรรมฐาน และจดจําจนติดปาก แตความอยากพนทุกขยังไมเคยมีในใจ จึงไมสนใจตอ
ธรรมเครื่องหลุดพน ถาสนใจใฝธรรมเพื่อหาทางออกเทาที่ควรจะเปนได ก็ควรเห็นธรรมท่ี
ตรัสไว วาเปนธรรมจําเปนสําหรับตัว แลวนําไปปฏิบัติจนกลายเปนคนมีคุณคาข้ึนมา ยังจะ
เห็นธรรมท่ีตรัสไวเปนธรรมมีคุณคาข้ึนภายในตัวอีกมากมาย การพยายามแหวกวายเพ่ือ
เอาตัวรอดจากกองทุกขที่กดขี่บังคับใจ ก็จะเห็นวาเปนภาระสําหรับตัว ไมนิ่งนอนใจดังที่
เคยเปนมาและเปนอยูขณะน้ี 

อนึ่ง เราควรคํานึงถึงศิษยพระตถาคตผูออกจากตระกูลตาง ๆ มุงหนามาหาพระ
พุทธเจาเพ่ือเปนสรณะ ชวยปลดเปลื้องทุกขออกจากใจ ไมปรากฏวานอนจมอยูกับความ
เกียจคราน ไมนําพาตอสมณกิจที่ทรงสั่งสอน นอกจากจะพยายามตะเกียกตะกายตนเองจน
สุดกําลังของความเพียร และควาเอาชัยชนะมาครองใจดวยความองอาจกลาหาญในสังคม
แหงสาวกดวยกันเทาน้ัน ไมเคยปรากฏธรรมปลอมแปลงประเภทดังกลาว เขาไปแทรกอยู
ในวงแหงสาวกเลย การปฏิบัติศาสนกิจทุกประเภทเพื่อตนเอง ไมใชกิจประเภทเด็กเลน
ตุกตาในบาน แตเปนกิจที่ผูมุงตอผลแหงธรรมเปนชั้น ๆ จะถือเปนกิจจําเปนตามความมุง
หวัง แลวต้ังหนาทําเพ่ือความสมบูรณในกิจน้ัน ๆ จริง ๆ 

ยกตัวอยางเชน การใหทาน รักษาศีล ภาวนาทุกประเภทไมใชเปนกิจที่ทํา และผลที่
พึงไดรับจะเปนของไมสําคัญพอผูมุงผลจะไมทําความหนักแนนในกิจที่ตนทํา แตเปนความ
สําคัญเสมอกัน เชนเดียวกับอวัยวะทุกสวนในตัวเรา ยอมมีความสําคัญไปตามหนาที่ของ
ตนทุกอาการฉะนั้น ดังน้ันการบําเพ็ญความดีทุกประเภท อยาเขาใจวาจะมีทางอ่ืนเปนทาง
ที่พอทําไดนอกเหนือไปจากความหมั่นเพียร พอที่ผูบําเพ็ญจะหาทางเล็ดลอดไดดวยวิธีอื่น 
ๆ ในวงศาสนาของพระพุทธเจา สอนคนใหมีความพากเพียร อดทนและฉลาดแสวงหา
ทรัพยภายนอกและทรัพยภายในโดยทางที่ชอบ ไมไดสอนใหนั่ง ๆ นอน ๆ คอยผลอยูเฉย 
ๆ โดยไมทําตนเหตุเอาไว ฉะนั้น ความขยันหม่ันเพียรจึงเปนหลักทรัพยสมบัติทุกประเภท 

ผูจะตองหลักทรัพยภายในใหกลายเปนโลกุตรสมบัติขึ้นมา จึงควรตั้งหลักใจอัน
สัมปยุตดวยสติปญญาลงที่กาย แลวใหจิตทองเที่ยวอยูในวงของกายทุกอิริยาบถและอาการ
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เคล่ือนไหว อยางไรตองเปนสติขึ้นมาโดยติดตอเปนลําดับ ปญญาก็มีความแยบคายไปตาม
อาการน้ัน ๆ เชนเดียวกับเสนบรรทัดท่ีขีดติดไมไว และโปรดบริกรรมภาวนาเสมอวา พระ
พุทธเจากับพระสาวกไมใชผูลูบ ๆ คลํา ๆ ทําบางไมทําบาง เกียจครานบาง นอนเอามือ
เกยหนาผากบาง แตเปนผูเอาจริงเอาจัง เอาเปนเอาตายจริง ๆ ไมเสียดายชีวิต เปนผูมุง
หนากลาตายดวยความเพียรเพ่ือความหลุดพนจริง ๆ เวลารูก็ถึงธรรมของจริงสุดสวน ไมมี
ทางตําหนิวาธรรมใหผลไมสมกับเหตุท่ีทําแบบรอดตาย เพราะเวลาใหผลไมพนตาย 

การบริกรรมคําเหลาน้ีอยูเสมอ จะชวยเตือนสติใหเตรียมพรอมในความเพียร ดวย
ความเขมแข็งและอดทนตอกิจการทุกกรณี การบําเพ็ญเพื่อสมาธิก็จะรูถึงสมาธิอันแทจริง 
พิจารณาทางดานปญญาก็จะรูถึงปญญาอันแทจริง และรูถึงวิมุตติหลุดพนอยางแทจริง ไมมี
การแบงรับแบงสู ทํานองจะไปบางจะอยูบาง ผลสุดทายก็ไปไมรอด เพราะความเกียจคราน
ออนแอฉุดลากไว 

ฉะนั้น เพ่ือความแนนอนและม่ันคงแกผูบําเพ็ญ จึงควรบริกรรมภาวนาตามคําขาง
บนและทองคาถาซึ่งแปลอยางงาย ๆ วา หนักตองเอา เบาตองทํา ยากตองเพียร โดยไม
ตองคาดคะเนมรรค ผล นิพพาน ซึ่งอยูในวงความเพียร จะเปนผูรื้อฟนขึ้นมาใหประจักษ
อยางเต็มใจ ท้ังน้ีคือทางดําเนินของสรณะเรา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงทานดวยใจจริง
พรอมดวยขอปฏิบัติเครื่องตามเสด็จ อยาใหถึงแบบหลับ ๆ ตื่น ๆ เพราะพระพุทธเจามิใช
ผูหลับ ๆ ตื่น ๆ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงธรรมดวยนํ้าใจแบบธรรมท่ีสอนไว ดําเนินตาม
หลักธรรมและเห็นแกธรรม ไมเห็นแกปากแกทอง ดวยอํานาจของกิเลสตัณหาฉุดลากไป 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงสาวกทานดวยความถึงใจจริง ๆ สุปฏิปนฺโน อุช ุญาย สามีจิ 
ฯลฯ สาวกสงฺโฆ นี่คือทางดําเนินของทาน โปรดยึดมาเปนหลักใจและขอปฏิบัต ิ

ทานพาดําเนินอยางไรก็ดําเนินตามทาน ทานพาเขาปาก็เขาดวย ทานพาขึ้นเขาก็ขึ้น
ดวย ทานพาลงถ้ําก็ลงดวย ทานพาอยูรุกขมูลคือโคนไมรมไมก็อยูดวย ทานพาอดก็ยอมอด
ดวย ไมตองกลัวตาย ทานพามักนอยก็ทําตาม ไมเปนคนมักมาก ทานพาสันโดษก็สันโดษ
ดวย ไมเปนคนโลภมากและอยากไมมีความพอด ี ทานพาอาจหาญเด็ดเด่ียวก็เด็ดดวย ไม
เปนคนออนแอ พูดงาย ๆ ก็วาครูถึงไหนลูกศิษยก็ถึงนั่นในการบําเพ็ญตน เพราะพระพุทธ
เจา พระธรรม พระสงฆ มิใชเปนเพชฌฆาตพอจะสังหารผูมีความเพียรเพื่อตามเสด็จให
ตายซึ่งควรจะกลัวกัน 

อุบายวิธีความฉลาดรอบคอบเพ่ือตัวเองน้ัน เปนความแยบคายของแตละทานท่ีจะ
พลิกแพลงภายในตัวเอง เพราะการศึกษาไปจากครูอาจารยเปนส่ิงท่ีหลงลืมไดงาย ทั้งนี้



 

แวนดวงใจ ๒๓๖ 

๒๓๖ 

เพราะไมใชสมบัติของเราอยางแทจริง เปนเพียงหยิบยืมทานมาชวยตัวเอง เพื่อการตั้งเนื้อ
ต้ังตัวในข้ันเร่ิมแรกซ่ึงยังไมมีความสามารถ พอทําจิตใหมีกําลังบางเทานั้น ซ่ึงควรพยายาม
คิดหาอุบายโดยลําพังตนเองได จึงควรขวนขวายโดยอุบายตาง ๆ ตามลําพังตนเองบาง ให
ทานชวยแนะนําบางในส่ิงท่ีตนยังไมสามารถ 

นักปฏิบัติพยายามฟตตนโดยวิธีที่กลาวมา สติและปญญาตองนับวันมีกําลังแกลว
กลา และสามารถเปนเจาของสมบัติอันลนคา ซึ่งมีอยูกับใจโดยแนนอน เปนแตเวลาน้ีส่ิง
ปกคลุมที่มีอยูดั้งเดิมปกปดใจไวเทานั้น จึงกลายเปนผูไมมีราคา กลายเปนผูมืดหนา
ปญญาทึบ กลายเปนผูครองขันธหาอยูเปลา ๆ โดยไมทราบวาขันธหาคืออะไรและเปน
อะไร แลวกอดกุมขันธอยูทั้ง ๆ ที่เปนสภาพจะแตกสลายอยูทุกระยะโดยไมรูสึกตัว และยัง
เห็นวาขันธหาเปนเรา เปนของเราอยางสนิทและตายใจ 

ตอเมื่อไดทําการคุยเขี่ยขุดคนดวยสติปญญา และความเพียรไมลดละ ทุกสิ่งที่เคย
ปดบัง และเปนขาศึกตอตัวเอง ก็จะคอยเปดเผยออกมาตามหลักความจริง ตามลําดับของ
ความเพียรที่มีกําลังพอ ขันธหาน่ีแลเปนรากฐานสําคัญ เพราะการผูกก็คือขันธหาเปน
เครื่องผูก ซึ่งเนื่องมาจากจิตเปนผูเขลาตอตัวเองและขันธ การแกก็จําตองแกในจุดที่ผูกนั่น
แล ดวยความฉลาดท่ีมีความเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน แตเราอยามัวคอยรับเอาสติปญญา
จากครูอาจารยดวยความประมาทนอนใจ โดยเขาใจวาสติปญญาไมมีอยูกับตน จงพยายาม
ฟตสติปญญาขึ้นมาเปนประโยชน และเปนสมบัติของตน 

เพราะสติปญญามิใชสินคา พอจะมีผูนํามาประกาศขายตามตลาดหางรานและสถาน
ที่ตาง ๆ เพื่อคนขี้เกียจคิดคนจะมีทางไปเที่ยวหาซื้อมาปดไวที่หนากุฎ ีและที่อยูตามสถาน
ที่ตาง ๆ พอใหคนที่ผานไปมาไดอานวาสติปญญาของคนขี้เกียจ หรืออานวากุฎีที่อยูของ
คนขี้เกียจ เพื่อจะไดมีเกียรติบางวา แมตนจะเปนคนขี้เกียจคิดคนทางสติปญญา แตก็ยังมี
ปายติดไวหนากุฎีท่ีอยูใหเขาไดอานบาง น่ีสติปญญาท่ีไปคอยรับเอาจากครูอาจารย จะเปน
เพียงทํานองปายติดหนากุฎี และท่ีอยูเทาน้ัน ไมมีประโยชนอะไรนัก นอกจากปญญาจะ
เกิดจากนักคนควาดวยความขยันหม่ันเพียร สติปญญาก็จะกลายมาเปนสมบัติของคนนั้น
เทาน้ัน 

อนึ่ง การบําเพ็ญความดีสําหรับตัวโดยเฉพาะ อยาตําหนิตนวามีบุญวาสนานอย ถา
จะตําหนิจงตําหนิเวลาจะทําความช่ัว ซ่ึงจะพาตัวใหเสีย ดีกวาจะตําหนิตนในเวลาจะทํา
ความด ี เพราะการทําความดีไมมีทางซ่ึงจะควรตําหนิอะไรเลย นอกจากจะพยายามทําให
มากข้ึนเปนลําดับ ๆ จนเปนลูกที่ดีของพระพุทธเจาไดดวยการทําความดีเทานั้น ไมมีทางที่



 

แวนดวงใจ ๒๓๗ 

๒๓๗ 

นาตําหนิ วาสนาจะมีมากหรือมีนอยก็มิไดเกิดจากการตําหนิ แตเกิดจากการบําเพ็ญมาก
หรือนอยของตนตางหาก จึงไมควรนําการตําหนิเขามารุกรานวาสนาของตน เพราะการ
ตําหนิในทํานองน้ันเกิดจากเร่ืองความเกียจครานออนแอ ซึ่งจะพาใหความดีที่ควรจะได
จากการกระทําเสียไป ท่ีเรียกวาตําหนิเพ่ือทําลาย มิใชตําหนิเพื่อกอตั้งสงเสริม ก็วาสนา
มากหรือนอยที่มีอยูกับตัว ไมปรากฏวามีใครมาสรางให และมาตัดทอนใหนอยลง จะมี
มากหรือมีนอยก็เปนเรื่องของตัวสรางมาเองโดยเฉพาะ ไมมีผูใดสามารถมาฉกลักไปได
ดวย พอจะหาทางตําหนิไมเขาตํารา แลหาทางเส่ือมเสียแกตัวเอง 

ถารูวาวาสนานอยก็ดีแลว จะไดเรงรีบสรางเพิ่มเติมใหมากมูนขึ้นจนเพียงพอกับ
ความตองการ ตามคติธรรมดาทุกสิ่งเริ่มแรกก็ตองเล็ก ตอไปก็ใหญโตขึ้นเปนลําดับ ถามี
เคร่ืองบํารุงโดยสมํ่าเสมอ เชนชางหรือปลาใหญในทะเล เกิดทีแรกก็เปนเพียงลูกชาง ลูก
ปลา ตอมาก็คอยเติบโตขึ้นเปนลําดับ เพราะอาหารเคร่ืองบํารุง จนกลายเปนพอชาง แม
ชาง พอปลา แมปลาได การบําเพ็ญคุณงามความดีเบื้องตนก็ตองเล็กนอยไปกอน เมื่อการ
บําเพ็ญเปนไปโดยสม่ําเสมอไมลดละ ก็กลายเปนของมากขึ้นเอง จนกลายเปนผูมีบุญ
วาสนามากข้ึนมา เชนพระพุทธเจาเปนตน พูดอะไรก็มีคนเชื่อและนับถือ แมศาสนธรรมท่ี
พวกเรามีความเคารพเล่ือมใส และปฏิบัติตามจนฝากชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตายอยูทุกวัน
น้ี ก็คือธรรมของทานผูมีวาสนามากนั่นเอง ทานก็มีวาสนามาก ธรรมก็เปนธรรมของทานผู
มีวาสนามาก พระสงฆองคอรหันตก็เนื่องมาจากวาสนาของพระพุทธเจาเปนผูชวยพยุง จน
กลายเปนผูมีวาสนามากข้ึนมาตามพระพุทธเจา 

สรุปความแลว สรณะของพวกเราคือองควาสนาอันอุดมมงคลอยางยิ่งนั่นแล เรา
เปนลูกของทานผูมีวาสนามาก เหตุใดจะนอยใจวาตนไมมีวาสนา หรือตนมีวาสนานอย พอ
ของเราเปนกษัตริย เราแมจะมิใชองคกษัตริยแท แตก็คือลูกกษัตริยอยูนั่นเอง จึงควร
บําเพ็ญตนใหเปนผูมีบุญวาสนามาก จะไดครองตําแหนงเปนธรรมราชา ผูมีธรรมเปนใหญ
เปนอํานาจ เปล่ียนจากนามเดิมท่ีวาผูมีกิเลสตัณหาเปนเจาเรือนครองใจ อยูเฉย ๆ จะใหมี
วาสนามากมูนข้ึนมาน้ัน มันเปนไปไมไดแตไหนแตไรมา อยาพากันคิดเอาวาสนาแบบวาด
มโนภาพ เด๋ียวเขาจะหาวาเปนคนขวางโลก จะอยูกับโลกเขาไมได ย่ิงเปนการลําบากมาก 
จงพากันสรางวาสนาเองดวยการบําเพ็ญความดีโดยประเภทตาง ๆ ตามแบบพระพุทธเจา
พาสรางมา จะเปนความชอบธรรม และจะเปนผูมีวาสนามากข้ึนเปนลําดับ ไมเสียการที่อยู
กับโลกของผูมีธรรมะ 



 

แวนดวงใจ ๒๓๘ 

๒๓๘ 

ใจกับสติปญญาก็เปนส่ิงท่ีรอคอยการบํารุงจากเราอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับสัตว
เล้ียงรอรับอาหารจากเจาของฉะน้ัน ดังน้ันจึงควรสนใจตอการบํารุง สติปญญาจะมีทางแก
กลา และรวดเร็วตอการพิจารณา และตอเหตุการณที่มาเกี่ยวของ กาย วาจา ใจ เคล่ือน
ไหวไปทางใดจะตามรูใหทันกัน ไมเชนนั้นจะเอาตัวไปไมรอด ผูฝกหัดสติปญญาเพื่อความ
หลุดพนตองฝกอยางนี้ พระพุทธเจาเราก็ทราบแลวในพระประวัติ ตลอดครูอาจารยซึ่งเปน
ท่ีเคารพนับถือในหมูชน ทานทําตามแบบพระพุทธเจา มิไดทําดวยความสะเพรามักงาย 
ทานทําอะไรทําจริง ๆ ไมเชนนั้นทานจะไปอยูในปาในเขาซึ่งเปนที่นากลัวไดอยางไร เสือหิว
ก็พาไปกิน อะไรหิวตองการเลือดเนื้อก็มาเอาไปกิน อะไรชอบก็มาเอาไป ไมหวงแหนและ
กลัวตาย รอดตายจากอันตรายแลความเพียรกลา จึงกลับมาเปนผูทรงความรูความฉลาดไว
อยางภาคภูมิใจ เร่ืองของทานทานดําเนินอยางน้ัน 

ถาเปนนักปฏิบัติเพื่อธรรมอันยอดยิ่งแลวตองทําอยางนั้น มีความองอาจกลาหาญ 
ไมตองเสียดายชีวิตเพราะชีวิตที่ตายไปเปลา ๆ โดยไมไดทําประโยชนนั้น ไมรูกี่ภพกี่ชาต ิ
จนตนเองผูเกิดและตายก็นับไมได ชีวิตที่ผานไปเฉย ๆ โดยไมมีคุณงามความดีอะไรเปน
เครื่องประดับตนนั้น ไมผิดอะไรกับหนูตายตัวหนึ่ง เวลาน้ีเรากําลังจะทําชีวิตของตนใหเปน
ของมีคุณคา เชนเดียวกับชีวิตของพระพุทธเจาและสาวกทาน เต็มสต ิ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียรของตน แมจะไมสมบูรณแบบเหมือนพระองค ถึงแมทานจะนิพพานไปแลวดวย
ความสลายแหงธาตุขันธ แตคุณสมบัติทุกประเภทยังมีอยูอยางสมบูรณ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ตางก็ยังเต็มบทเต็มบาทไมขาดไปแมแตวรรคเดียวตอนเดียว ดังนั้นทุกทาน
โปรดทําความพยายามตอความเพียร 

สติตั้งไมไดวันนี ้ วันหนาจะเอาอะไรมาตั้งใหได วันน้ีลมละลาย วันหนาจะตั้งได
อยางไร วันน้ีคือเราผูเหลว วันหนาก็คือเราคนเหลวผูน้ีอยูน่ันเอง จงพยายามหาอุบายสอน
ตนอยูอยางนี้ อยาปลอยตัวจะหาที่พึ่งไมไดตลอดกาล เพราะโงตอมารยาของกิเลสเราก็เคย
โงมานาน ไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น พอจะใหมีความสนิทติดจมอยูกับเขา ถาไมพยายามแก
ดวยสติปญญาและความเพียร จะไมมีทางเล็ดลอดออกไปได ไมวาวันน้ี วันหนา และชาติน้ี 
ชาติหนา จะเปนอยูทํานองนี้ตลอดไป เพราะเปนเรื่องของใจกับกิเลสที่พาใหโงชนิดเดียว
กัน จึงพาใหเราไดรับทุกขดังที่เคยเปนมา ไมมีอะไรจะดีและแปลกไปกวาที่เปนมาแลว 
และกําลังเปนอยูขณะนี้ จึงไมควรสงสัย นอกจากจะพยายามแหวกวายไปใหพนฝงแหงกอง
ทุกขที่มีอยูรอบตัวเทานั้น ไมมีทางอื่นจะพอผอนคลายความตึงเครียดระหวางกิเลสกับจิต 
กองทุกขกับเราซึ่งกําลังเปนไปอยูทั้งวันทั้งคืน ไมมีเวลาหยุดพักเหมือนงานอื่นใด 



 

แวนดวงใจ ๒๓๙ 

๒๓๙ 

ผูปฏิบัติถามัวเมาประมาท จะไปไมถึงแดนแหงความสมหวัง แตจะถูกกิเลสมารซึ่ง
มีเลหเหลี่ยมอันแหลมคมหลอกตมจนได เพราะธรรมชาติน้ีเปนท้ังนักยองเบา เปนทั้งนัก
ลวงกระเปา เปนทั้งนักปลนจี้ เปนทั้งนักหลอกลวง เปนทั้งนักตมและนักตุน รอยแปดพัน
ประการ  ถาเราเผลอก็ยองเบาบาง ลวงเขาไปในจุดที่มีชองโหวของสติปญญาบาง ฉุดลาก
เราไปอยางสด ๆ รอน ๆ บาง มีอุบายทาทางตาง ๆ ใหพลอยเชื่อและหลงไปตามบาง 
หลอกเขาในหองหรือในที่จนมุม แลวปดประตูใสกลอนขางนอก ขังเราไวขางในใหน่ังส้ินทา 
มือกอดเขา น้ําตาไหลนองอยูในหองขัง (กองทุกข) บาง ตัวของมันเผนหนีไปไหนไมทราบ
รองรอย เวลาเรามีสมบัติมันมาชวยกินชวยใชจนหมดไปกับตัว แตเวลาเราจนมันคอยมาซํ้า
ใหจมมิดลงไป เมื่อเราลงถึงขั้นจมมิดแลวมันไมมามองเลย 

นี่ลักษณะของกิเลสมาร ไมวาจะอยูกับผูใดตองทําผูนั้นใหเปนดังนี้ทั้งนั้น ไมเคย
เปล่ียนหนามาเปนมิตรสหายพ่ึงเปนพ่ึงตายได แมแตสัตวเล้ียงในบานมันยังรักเจาของ 
สัตวบางตัวเปนที่พึ่งเปนและพึ่งตายไดจริง ๆ และมีความสัตยซื่อตอเจาของมาก เชน สุนัข 
เปนตน มันยังดีกวากิเลสมารที่นอนกินนอนถายอยูบนหัวใจของคน แตมิไดทําคุณ
ประโยชนอะไรให นอกจากจะเนรคุณแกผูพะเนาพะนอมันดวยซ้ําไปเทานั้น ไมมีหวังกาว
หนาเพ่ือความสุข ความเจริญทางใจจากกิเลสทุกประเภทเลย 

พระพุทธเจาทานรูจักรากฐานบานเมืองและโคตรแซของกิเลส ตลอดความเปนไป
ของมัน วามีนิสัยควรคบ และควรไววางใจอยางไรหรือไม จึงนําประวัตินิสัยของมันมา
ประกาศสอนโลก ใหรูจักวิธีปฏิบัติและวิธีหลบภัยจากมัน ซึ่งคอยจะกอวินาศกรรมใหแกผูรู
เทาไมถึงการณอยูตลอดเวลา และแสดงธรรมะประเภทน้ําดับไฟใหเปนเครื่องมือแกไข 
และสังหารส่ิงท่ีกลาวมาใหดับไปตามลําดับของความพยายาม จนสามารถดับได ใจจึงเปน
ธรรมทั้งดวง หมดสิ่งปลอมแปลง ไมมีอะไรแอบแฝงคอยทําพิษแกใจไดดังที่เคยเปนมา 
ดังนั้นทานนักปฏิบัติโปรดพยายามเต็มฝมือ ใหโลกไดร่ําลือวาเปนลูกศิษยพระตถาคตผู
กลาตายในสงคราม เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาจริง ๆ อยาใหเขาเลาลือวาลูกศิษยพระพุทธ
เจามีแตคนเกียจครานออนแอ จะทําอะไรก็กลัวจะเหน็ดเหนื่อย จะเขาปาเขาเขาหาท่ี
บําเพ็ญก็กลัวแตจะอดตาย จะอยูในที่เชนนั้นก็กลัวแตเสือจะมากิน คลายกับเสือไมใชสัตว
กลัวมนุษย แตกลับเห็นเน้ือมนุษยเปนอาหารเสียอีก 

การบําเพ็ญตัวดังขอตน โลกจะชมก็ชอบธรรม แตการทําตัวแบบขอหลัง แมโลกจะ
ติก็ชอบแกเหต ุ เพราะศาสดามิไดทรงดําเนินมาอยางน้ัน และไมไดสอนพวกเราใหทําอยาง
น้ัน การปฏิบัติธรรมแมจะไมเกี่ยวของกับการติชมของโลก แตกิริยาที่ทําด ี และช่ัวมันเปน



 

แวนดวงใจ ๒๔๐ 

๒๔๐ 

เครื่องประกาศโลกอยูโดยด ี ฉะนั้นจําตองพูดเกี่ยวกับการติชมไวเชนนั้น เพราะเปนเร่ืองท่ี
จะหนีจากการติชมไปไมพนทั่วดินแดน ดวยเหตุน้ีทานนักปฏิบัติจงเรงฝกาวทางความเพียร
เพ่ือถึงแดนชัยในเร็ววัน จะไดจะถึงในวันนี้ยิ่งเปนที่พอใจของเรา ผูเคยโชกโชนกับกิเลส
กองทุกขมานาน ไมเปนท่ีนาอาลัยและเสียดายอะไรอีก เพราะเปนส่ิงท่ีเคยผานมาอยางเต็ม
หูเต็มตาและเต็มใจแลว อยางไรจะกาวพนจากหาดทรายรอน ๆ ก็ตองเรงตัวเองอยางสุด
กําลังเทาน้ัน จะสมกับผูเห็นภัยในความรอน 

ท่ีแนะนําทานท้ังหลายมาก็เปนเวลาหลายป หากไมปรากฏมีความรูความฉลาดจาก
ธรรมท่ีนํามาสอน ธรรมก็เทากับเปนโมฆะไปเทานั้น จะใหครูอาจารยฝากจิตใจไวกับใคร 
เมื่อผูมาศึกษาไมทราบรองรอยแหงธรรมะซึ่งจะพอปฏิบัติรักษาตัวได ครั้งพุทธกาลเมื่อ
พระพุทธเจานิพพานแลวก็มีสาวกนําสืบแทนกันมา ครูอาจารยไมอาศัยลูกศิษยจะใหทาน
อาศัยใคร การแนะนําสั่งสอนทุกแงทุกมุม ท้ังหยาบ ทั้งละเอียด ทั้งหนัก ท้ังเบา ก็เพื่อผูมา
ศึกษาทั้งนั้น เชนสมัยทานพระอาจารยมั่นยังมีชีวิตอยู ทานก็พยายามแนะนําส่ังสอนสุด
กําลังความสามารถ ทานอยูในปาในเขาจนวันส้ินอายุของทาน ก็เพื่อเปนคติอันดีแกบรรดา
ลูกศิษยทั้งนั้น เฉพาะองคทานจะไปแสวงหาอยูที่ใดก็ได ไมเปนปญหา การที่ทานชอบอยู
ในปาเปนประจําเชนน้ัน เพ่ือความสะดวกสบายในทิฏฐธรรมปจจุบันของทานผูมีธรรมลวน 
ๆ ครองใจ หน่ึง เพื่อกุลบุตรจะไดถือเอาเปนคติตัวอยางแลวดําเนินตามรองรอยของทาน 
จะเปนผูทําพระศาสนาใหเจริญหน่ึง 

เราผูเปนศิษยมีครูตองดําเนินตามแบบครูท่ีพาดําเนินมา พยายามคิดคนดูกายคตา
ทุกสวนดวยสติและปญญา ถาจะดูขางนอกเขาไปขางในก็จงดูตั้งแตผิวหนังเขาไปเปนลําดับ 
แยกสวนแบงสวนดูใหเห็นชัดดวยปญญา บังคับจิตดวยสติปญญาใหทองเที่ยวอยูในกาย 
วันหนึ่งคืนหนึ่งไมตองเปนอารมณกับอะไร ใหมีหนาท่ีอันเดียวน้ีเทาน้ัน สติปญญาจะไมมี
จริง ๆ หรืออยางไร ตองมีสติปญญาขึ้น ณ ที่นั้น ขอใหมีความจดจออยูเชนนั้นตลอดเวลา 
ใจจะเหนืออํานาจของความเพียรที่มีสติปญญาคอยควบคุมไปไมได จิตเคลื่อนไหวไปกับ
อารมณอะไรและท่ีไหนก็ใหรับรูดวยสติ ตามพิจารณาดวยปญญา จนกลายเปนนิสัยของผู
สํารวมตนเปนประจํา อยูที่ไหนก็มีสติและปญญา 

การพิจารณากายคตาก็พิจารณาโดยละเอียดถ่ีถวน ไมทําแบบพรวดพราดพอขอไป
ที พิจารณาจนถึงฐานความจริงของกาย ซึ่งมีความจริงประจําตนอยูแลว เมื่อสติปญญา
ทราบตามฐานความจริงของกายอยางชัดเจนแลว อุปาทานของกายหากหลุดลอยไปเอง จะ
หาความแนนเหนียวม่ันคงมาจากไหน คําวาฐานความจริงจะเปนฐานความจริงของความ



 

แวนดวงใจ ๒๔๑ 

๒๔๑ 

ปฏิกูล ฐานความจริงของธาต ุ หรือฐานความจริงของขันธไดทั้งนั้น จงพิจารณาใหถึงฐาน
ความจริงอยางใดอยางหนึ่ง แลวปญญาจะเชื่อมโยงไปถึงฐานความจริงนั้น ๆ โดยตลอดทั่ว
ถึง อุปาทานที่เกี่ยวกับกายจะถอนจากกันโดยไมมีปญหา สวนเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณก็เปนประเภทขันธเหมือนกัน การพิจารณาก็สงเคราะหลงในธาตุหรือในไตร
ลักษณ เพราะเปนสภาพแปรปรวนประจําตน เชนเดียวกับกายอาศัยจิตเกิดข้ึนแลวดับไป 

คําวา เวทนา มีไดทั้งทางกายและทางใจ สัญญา สังขาร วิญญาณ กระเพื่อมขึ้นจาก
จิตแลวกลายเปนช่ือหน่ึงข้ึนมาท่ีเรียกวา ขันธ ทุกขันธที่กระเพื่อมขึ้นตองดับไป สิ่งที่ไมเกิด
ขึ้น ไมดับไปตามขันธ เรียกวา จิต นี่แลเปนที่ตั้งฐานทัพของอวิชชา ผูบงการใหขันธ
กระเพื่อมตัวไปทางฝายสมุทัย การพิจารณาขันธเพ่ือความชัดเจนตามความเกิดความดับ
ของเขา ก็เพื่อรูฐานที่เกิดของขันธทั้งมวล คืออวิชชานั่นเอง การพิจารณาขันธยอมมีการ
ถอยเขาถอยออกซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนทราบชัดทั้งการเกิดขึ้นและดับไปของขันธ และทราบชัด
ทั้งฐานที่เปนที่เกิดของขันธ ฐานที่เกิดของขันธนั่นแลคืออวิชชา จะไปหาอวิชชาที่ไหนกัน 
สติปญญาฟาดฟนกันลงที่นั่น จะเห็นอวิชชาแตกกระจายออกจากจิตโดยประจักษกับ
ปญญา 

เมื่อสติปญญาซึ่งไดฝกซอมมาเต็มกําลัง ไดหยั่งและฟาดฟนลงที่จุดนั้นอยางไมลด
ละ อวิชชาก็สลายตัวลงในขณะเดียวเทาน้ัน พออวิชชาดับไปโดยสิ้นเชิง พุทธะที่บริสุทธิ์เต็ม
ที ่ และธรรมประเภท ธมฺโม ปทีโป ความสวางแหงธรรมอยางเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นอยาง
เต็มที ่สงฺโฆ ผูทรงไวซึ่งพุทธะ และ ธรรมะอันบริสุทธิ ์ก็คือผูรูวาอวิชชาดับน่ันแล และเกิด
ขึ้นในขณะเดียวกัน สรุปความพุทธะ ธรรมะ และสังฆะ ซึ่งเปนอัตสมบัต ิคือสมบัติที่ตนหา
ไดโดยเฉพาะ ไดปรากฏขึ้นในขณะเดียวกัน เทาที่ไดปฏิบัติมาตามกําลังก็ดําเนินมาอยาง
น้ัน หากวารูก็เขาใจวาจะรูอยางน้ัน ไมมีอยางอื่นเปนที่ควรจะรู 

ปฏิปทาที่นํามาสั่งสอนทานทั้งหลายมิไดมีปดบังลี้ลับ เปดเผยมาเปนลําดับจนหมด
ความสามารถ นับแตเร่ิมตนปฏิบัติ ไดรับความทุกขลําบากเพราะการฝกฝนทรมานตน
อยางไรบาง ก็เลาใหฟงเพื่อเปนคติแกทานที่มาศึกษาจะยึดไปปฏิบัติตอตัวเองได เทาท่ีควร
แกกําลังและจริตนิสัยท่ีเห็นวาเหมาะกับตน เพราะวิธีฝกทรมานบางวิธีเก่ียวกับจริตนิสัย
เปนราย ๆ ความรูเห็นตาง ๆ ถารูเห็นก็คงจะเลาใหฟง แตจนใจท่ีอยากรูอยากเห็น แตมัน
ไมรูไมเห็นจึงสุดวิสัยท่ีจะนํามาเลาสูกันฟง ดังนั้นทุกทานโปรดประคองเรือของตนที่กําลัง
บรรทุกสิ่งของหนัก ๆ ใหไปตามหนทางอันราบร่ืนคือหลักธรรมวินัย ดวยความเปนนัก



 

แวนดวงใจ ๒๔๒ 

๒๔๒ 

สังเกตและพากเพียรตอทางดําเนิน อยาใหไปโดนหินโสโครกเขา เรือจะอับปางใน
มหาสมุทรทะเลหลวง 

รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แตละอยาง ๆ ลวนเปนหินโสโครก และสามารถทํา
เรือท่ีขับข่ีไมระวังสํารวมใหอับปางและเสียหายได จงพยายามขับขี่ไปดวยความระมัดระวัง 
ที่ไมควรไปอยาฝนไป ที่ไมควรอยูอยาฝนอยู สิ่งไมควรดูอยาฝนดู สิ่งไมควรฟงอยาฝนฟง 
สิ่งที่ไมควรสูดดมอยาฝนสูดดม ส่ิงไมควรล้ิมรสอยาฝนล้ิม สิ่งไมควรสัมผัสถูกตองอยาฝน
สัมผัส และส่ิงไมควรคิดปรุงใหเปนอารมณ อยาฝนคิดปรุงดวยความคะนอง เด๋ียวจะกลาย
เปนลิงทอดแห และตายเพราะแหพันตัวโดยไมรูสึก เพราะไมใชวิสัยของลิงจะไปเที่ยวทอด
แหหาปลา ลิงจึงกลายเปนปลา เพราะถูกแหพันจมนํ้าตาย และกลายมาเปนนิทานสอน
พวกเรา สิ่งที่ทานหามไมใหฝนทํานั้น คือสิ่งมิใชวิสัยของพวกเราจะควรทํา เด๋ียวส่ิงเหลา
น้ันจะกลับพันตัวเขาแลวไปไมรอด ตองจอดเรือไวเพียงเทานั้น ไมถึงฝงแหงพระนิพพาน 
ตัวเองก็ตายจมน้ําเพราะถูกแหพัน 

สิ่งที่พระพุทธเจาทรงหามไมใหเกี่ยวของอยาฝนทํา โปรดทราบวาส่ิงน้ันคือแหพัน
ลิง ก็พวกเรามิใชลิงจะยอมใหแหพันจมน้ําตายทิ้งเปลา ๆ มีประโยชนอะไร เม่ือทราบแลว
โปรดระวังสํารวม และพากเพียรในสิ่งที่ทานสอนใหทําทุกกรณ ี ซึ่งเปนวิสัยของพวกเราจะ
เปนไปเพ่ือความสุขความเจริญโดยลําดับ จนถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน อันอยู
ในวงความเพียรของเราทุกทาน 

ดังนั้น ในอวสานแหงธรรม ขอความสวัสดีมีชัยจงเปนไปในทานท้ังหลาย ผูมีความ
เพียรโดยนัยท่ีแสดงมาก็สมควรแกเวลา จึงขอยุติลงแตเทานี้ เอวํ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 



 

แวนดวงใจ ๒๔๓ 

๒๔๓ 

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

สติปฏฐานส่ี 
 
การบําเพ็ญเพียรที่เปนไปตามพระประสงคของพระพุทธเจาและพระสัทธรรม คือ

ความจงใจใครตอการประพฤติดีจริง ๆ ธุระหนาที่ที่ตนจะพึงทําทุกอยางควรทําดวย
ความจงใจ การประกอบการงานทุกประเภทถาขาดความจงใจแลว แมจะเปนงานเล็ก
นอยยอมไมสําเร็จลงไดดวยความเรียบรอยและนาดูเลย เพราะความจงใจเปนเรื่องของ
สต ิและหลักใจที่จะยังงานนั้น ๆ ใหสําเร็จไดขาดไปจากตัวและวงงาน ผูมีสติและหลักใจ
ประจําตัวและงานจึงช่ือวาผูมีความเพียรไปในตัว ทั้งกิจนอกการใน ถาขาดความจงใจ
เปนเคร่ืองจดจองานแลว แมผูเปนนายชางทําส่ิงตาง ๆ ซึ่งมีความฉลาดอยูบาง ทําอะไรมี
ความสวยงามและแนนหนาม่ันคง แตถาขาดความจงใจใครตองานแลว แมงานน้ันจะ
สําเร็จก็ยอมลดคุณภาพและความสวยงาม ฉะน้ันความต้ังใจจึงเปนส่ิงสําคัญ โดยผูมุงตอ
ผลของงานอันสมบูรณจึงไมควรมองขามไป 

เราเปนนักบวชและนักปฏิบัติ ควรเห็นความตั้งใจจดจอตอธุระหนาที่ที่ตนจะพึง
ทําทุกประเภท โดยมีความรูสึกอยูกับงานนั้น ๆ แมที่สุดปดกวาดลานวัดเช็ดถูกุฎี และ
ศาลา ปูอาสนะ ตั้งน้ําใช นํ้าฉัน ตลอดการเคลื่อนไหวไปมา เหลือบซายแลขวา ควรมีสติ
ประจําอยูทุก ๆ ขณะ ช่ือวาผูมีความเพียรประจําตน การฝกหัดนิสัยเพื่อเปนคนมีสติอัน
เคยชิน จําตองอาศัยการงานเปนเครื่องฝกหัด การประกอบการงานภายนอกแตละ
ประเภทเปนธุระช้ินหน่ึง ๆ  การเดินจงกรมและน่ังสมาธิภาวนาเปนธุระช้ินหน่ึง ๆ ทั้งนี้
ถามีสติจดจอกับงานที่ทํา ชื่อวามีความเพียรไมขาดวรรคขาดตอน 

การฝกหัดนิสัยของผูใครตอธรรมชั้นสูง จึงควรเร่ิมและรีบเรงฝกหัดสติไปกับงาน
ทุกประเภทแตตนมือ เพื่อความแนนอนและมั่นคงในอนาคตของเรา โปรดฝกหัดสตินิสัย
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกลายเปนคนมีสติประจําตน ทั้งขณะที่ทําและขณะอยูเฉย ๆ ถึง
เวลาจะทําความสงบภายในใจ สติจะกลายเปนธรรมติดแนบอยูกับใจและตั้งขึ้นพรอมกับ
ความเพียรไดอยางใจหมาย ทั้งมีกําลังพอจะบังคับจิตใหหยั่งลงสูความสงบไดตาม
ตองการ 

สวนมากท่ีพยายามใหจิตเขาสูความสงบไมไดตามใจหวังน้ัน เนื่องจากขาดสติที่
เปนแมแรงไมมีกําลังพอ จิตจึงมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสูอารมณไดอยางงายดาย เหมือน



 

แวนดวงใจ ๒๔๔ 

๒๔๔ 

เด็กซนซึ่งปราศจากพี่เลี้ยงผูตามดูแล เด็กอาจไดรับอันตรายในเวลาใดก็ได จิตที่มีความ
เพลินประจําตนโดยปราศจากสติตามรักษา จึงมีส่ิงรบกวนตลอดเวลาจนหาความสงบสุข
ไมได พี่เลี้ยงของจิตคือ สติกับปญญา คอยใหความปลอดภัยแกจิตตลอดสายที่จิตคิดไป
ตามอารมณตาง ๆ คอยพยายามปลดเปลื้องอารมณที่มาเกี่ยวของกับใจ และพยายาม
แสดงเหตุผลใหจิตรับทราบเสมอ ใจท่ีไดรับเหตุผลจากปญญาพรํ่าสอนอยูเปนนิจ จะฝน
คิด และติดอารมณที่เคยเปนขาศึกตอไปอีกไมได 

การฝกหัดสติและปญญาเพื่อใหมีกําลังคืบหนาไมลาถอยเสื่อมโทรม โปรดฝกหัด
ตามวิธีที่กลาวมา แตอยาปลอยตัวเปนคนสะเพรามักงายในกิจการทุกอยางที่มุงประโยชน 
แมช้ินเล็ก ๆ นิสัยมักงายท่ีเคยเปนเจาเรือนน้ียังจะกลายเปนโรคเร้ือรังฝงลงในใจอยาง
ลึก และจะทําลายความเพียรทุกดานใหเสียไป จงพยายามฝกหัดนิสัยใหเปนคนแนนอน
ตอกิจการที่ชอบทั้งภายนอกภายในเสมอ อยายอมปลอยใหความสะเพรามักงายเขาฟก
ตัวอยูในนิสัยไดเลย เพราะผูเคยฝกหัดนิสัยใหเปนคนจริงตอหนาท่ีการงานทุกประเภท 
ตองเปนผูสามารถจะยังกิจการทุกอยางไมวาภายนอกภายในใหสําเร็จได โดยไมมี
อุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง แมจะอบรมจิตใจซ่ึงเปนงานสําคัญทางภายใน ก็จําตอง
ประสบความสําเร็จลงดวยความรอบคอบหาทางตําหนิตนเองไมได เพราะกิจการภาย
นอกกับภายในสอถึงใจผูเปนประธานดวงเดียวกัน ถาใจเปนนิสัยมักงาย เมื่อเขาไปบง
งานภายในตองทํางานน้ันใหเหลวไปหมด ไมมีชิ้นดีเหลืออยูพอเปนที่อาศัยของใจไดเลย 

เพื่ออนาคตอันแจมใสของผูมีงานเปนอาชีพและอํานวยความสุข จึงควรฝกหัด
นิสัยใหเปนคนแนนอนและจริงตอธุระหนาที่ที่ตนจะพึงทํา จงทําจนสุดวิสัยในกิจการน้ัน 
ๆ ใหสําเร็จลงดวยหมดความสามารถทุกกรณี เม่ือเขาไปดําเนินงานภายในเพ่ือความสงบ
ก็ดี เพื่อทางปญญาการคนควาก็ด ีจะเปนไปดวยความละเอียด และรอบคอบทั้งสองทาง 
เพราะหลักนิสัยซ่ึงเคยอบรมเปนคนจริง และรอบคอบมีมาเปนประจํา การดําเนิน
ปฏิปทานับแตตนจนถึงชั้นสูงสุดยอด ยอมขึ้นอยูกับหลักนิสัยเปนสําคัญ คําวาตน หรือ
ปลาย ก็หมายถึงใจดวงเดียวนี้แล ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพความรูสึกไปตามธรรมเครื่องดัด
แปลง ท้ังฝายเหตุคือการบําเพ็ญ และผลคือความสุข เชนเดียวกับเด็กคอยเปล่ียนแปลง
ตัวเอง จากเด็กข้ึนเปนผูใหญดวยอาหารเคร่ืองบํารุงนานาชนิด 

ดังนั้น ตนทางจึงหมายถึงการอบรมจิตใจขั้นแรก ๆ เพ่ือเปล่ียนนิสัย และความรู
สึกใหเปนไปในทางที่ดี และมีเหตุผล จนมีความรู และทรงตัวอยูกับความด ีและเหตุผล
ที่ควรแกตนเอง ไมยอมฝาฝน แตเม่ือสรุปความแลว ตนกับปลายก็เปรียบเหมือนผลไม



 

แวนดวงใจ ๒๔๕ 

๒๔๕ 

ลูกหน่ึง ๆ ซึ่งเราไมอาจเรียกไดวาตนกับปลายของมันอยูที่ไหน มองดูแลวก็คือผลไมนั่น
เอง 

ใจก็ทํานองเดียวกัน ท่ีเรียกกันวาตนทางหรือปลายทางน้ัน เนื่องจากใจที่มีอารมณ
ชนิดตาง ๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียดเคลือบแฝงอยู ตลอดการดัดแปลงแกไข จําตองเปลี่ยน
อุบายวิธีแปลกตางจากความเปนอยูเดิม ขึ้นสูความละเอียดเปนขั้น ๆ ไป ซ่ึงควรจะให
นามไปตามความเหมาะสมวาตนทางหรือปลายทาง ทานผูฟงโปรดทําความเขาใจกับ
กิเลส และบาปธรรมท่ีมีอยูภายในใจ ถึงกับไดใหชื่อใหนามตาง ๆ นานา จนอาจจะเลย
ขอบเขตของการตามรู และแกไขในสมมุตินิยมของใจดวงเดียว ไมเชนนั้นจะไมรูอุบายวิธี
แกไขตนเอง ซึ่งกําลังตกอยูในฐานะที่กลาวมา 

หลักประกันผลอันแนนอนจึงขอย้ําอีกครั้งวา โปรดฝกหัดนิสัยใหเปนคนจริงและ
เขมแข็งตอหนาที่การงานของตนเสมอ อยาเปนคนงอนแงนคลอนแคลน อยาเปนคนจับ
จด อยาเปนคนเขา ๆ ออก ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ หาความแนนอนไมได วาจะไปตองไป วาจะ
อยูตองอยู วาจะทําตองทํา กําหนดเวลํ่าเวลา หรือกิจการอันใดไวแลว อยาทําใหเคล่ือน
คลาดจากท่ีกําหนดไว เราเขียนดวยมือจงลบดวยมือ อยาทําทํานองที่วาเขียนดวยมือแต
กลับลบดวยฝาเทา คือเราต้ังคําสัตยใสตัวเองไมมีใครอาจเอ้ือมมาทําลายคําสัตยน้ัน แต
เปนเราเสียเองทําลายคําสัตยของตน เชนน้ีเรียกวา เขียนดวยมือแตกลับลบดวยฝาเทา 
เปนการไมสมควรอยางย่ิง 

เราตองเปนคนแนนอนตอความดําริ และตองตัดสินใจเสมอ ลงไดตัดสินใจกับ
งานใดหรือส่ิงใด ท่ีเห็นวาเปนการถูกตองและเปนประโยชนแลว จงพลีชีพลงไปเพื่อคํา
สัตย และเพื่องานนั้น ๆ จะเปนคนมีนิสัยแนนอนและเชื่อใจตัวเองได ศีลที่กําลังรักษาอยู
ก็จะเปนศีลที่แนนอน ไมกลับกลายเปนศีลลอยลม การทําสมาธิก็เปนสมาธิที่แนนอนทุก
ขั้นของสมาธ ิ จะไมเปนสมาธิลอยลม คือไดแตชื่อ แตหาความจริงของสมาธิไมมีในใจ 
แมการบําเพ็ญปญญาทุกขั้นก็จะเปนปญญาที่แนนอนตามหลักนิสัยคนจริง ไมกลับกลาย
ไปเปนปญญาลอยลม คือไดแตชื่อ แตหาความเฉลียวฉลาดปลดเปลื้องตนไมม ี ท่ีกลาว
ทั้งนี้เพื่อใหเห็นโทษแหงความเปนคนหลักลอย ทําอะไรไมเปนชิ้นเปนอัน หาความจริง
ภายในตัวไมได เพื่อผูมุงความเจริญทางโลกและทางธรรมอยางแทจริง จะไดหาทางหลีก
เวนใหหางไกล 

อันดับตอไป กลาวถึงสติปญญาเครื่องรักษานิสัยใหมั่นคง และใหมีความรอบ
คอบยิ่งขึ้น โปรดทราบเสมอวา ปญญาจะทําการหุงตมแกงกินเหมือนอาหารหวานคาว



 

แวนดวงใจ ๒๔๖ 

๒๔๖ 

ยอมไมได แตปญญาชอบเกิดจากการคิดอานไตรตรอง คนไมมีปญญาความฉลาดจะ
ประกอบการงานทุกช้ินใหสําเร็จลงดวยความเรียบรอยยอมไมได และไมสามารถจะรักษา
สมบัติอันมีคาใหปลอดจากโจรจากมารได ไมวาทางโลกและทางธรรม ฉะนั้น การรักษา
และปฏิบัติพระศาสนาจึงสําคัญอยูที่สติและปญญา เมื่อมีเหตุมากระทบ ไมวาเหตุดีหรือ
ชั่ว สติกับปญญาควรรับชวงเสมอ จะมีทางทราบสาเหตุดีและช่ัวไดทันกับเหตุการณ และ
มีทางหักหามใจ ไมใหรวนเรไปตามเหตุท่ีจะทําใหเสีย โดยมากเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะเปน
เรื่องกะทันหันหรือเรื่องธรรมดาก็ตาม แตสามารถทําใจใหเอนเอียงหรือเสียไปตาม
อารมณน้ัน ๆ ได เนื่องจากขาดสติกับปญญาคอยสังเกตตรวจตราใหละเอียดถี่ถวนกอน 
จึงเขาใจวาเปนส่ิงท่ีควรไปเสียท้ังน้ัน แลวปลอยใจใหคลอยไปตามโดยเจาตัวไมรูสึก กวา
จะรูทันเวลาจึงเสียไป แลวไมสามารถจะหักหามไวได จึงปลอยเลยตามเลย เรื่องจึงกาว
ไปถึงความเปนเถาถานหมดทางแกไข 

ท้ังน้ีอยาเขาใจวาเปนไปเพราะเหตุใด แตเปนเพราะขาดสติกับปญญาเครื่องนํา
ออกทั้งนั้น ไมเชนน้ันใครจะยอมสละตัวอันมีคุณคาเหนือส่ิงใดในโลก ไปแลกเปลี่ยนกับ
ความเหลวแหลกเชนน้ัน แตมันสุดวิสัยจําตองยอมจํานนไมวาทานวาเรา เมื่อถึงคราว
จวนตัวยอมมีการพลั้งเผลอเปนธรรมดา หยิบฉวยอะไรไมทันก็จําตองเปนไปตามเหตุอัน
รุนแรงกวากําลังของจิตที่จะตานทาน ฉะนั้นการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับเหตุการณอัน
มีอยูรอบตัวท้ังภายในภายนอก และพรอมที่จะเขามาเผชิญกับทุกคนโดยไมมีกําหนดเขต
แดนและเวลํ่าเวลา จึงเปนการสมควรอยางย่ิงท่ีจะเตรียมตัวไวแตบัดน้ี อยาใหสายเกินไป
ทั้ง ๆ ตะวันยังเชาอยู (ขณะยังมีชีวิตอยู) 

การเตรียมพรอมทั้งนี ้คือการบําเพ็ญตัวใหมีหลักฐานท้ังภายในภายนอก เพื่อการ
อยูการไป ไมวาจะอยูที่นี่หรืออยูที่ไหน ไมวาจะเปนท่ีน่ันหรือจะเปนท่ีโนน ไมวาจะอยูโลก
น้ีหรืออยูโลกหนา และไมวาจะไปโลกน้ีหรือจะไปโลกหนาควรเตรียมตัวไวแตบัดน้ี คือ
ปจจุบันซ่ึง ๆ หนาน้ีแล หากชีวิตหาไมแลวจะเตรียมอะไรไมทัน เพราะไมเคยเห็นใน
ธรรมของศาสดาพระองคใดสั่งสอนวา จงไปเตรียมตัว วันหนา เดือนหนา ปหนา ชาติ
หนา และโลกหนาโนน ซ่ึงเปนการสงเสริมคนใหงมงาย เห็นมีบอกไววา จงทําตนใหมีที่
พึ่งทั้งภายนอกและภายใน ในขณะที่มีชีวิตอยูนี้ทั้งนั้น แมวันคืน เดือน ป และโลกน้ีโลก
หนาเปนของมีอยูประจําโลก ก็มิไดมีไวเพื่อโมฆบุรุษผูเกิดและตายเปลา ๆ โดยไมไดทํา
ประโยชนไวแกโลกและธรรมเลย 



 

แวนดวงใจ ๒๔๗ 

๒๔๗ 

เฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติผูมีเพศที่เย็น และเปนเพศท่ีโลกเคารพเล่ือมใสและ
ไววางใจ ทั้งเปนเพศที่มีโอกาสในการบําเพ็ญประโยชนตน และประโยชนทานไดมากกวา
ใคร ๆ ในโลก เราทุกทานที่ทรงไวซึ่งเพศดังกลาวนั้น จึงควรเตรียมพรอมในหนาที่ของ
พระอยาใหบกพรอง ความประพฤติของพระจะสามารถทรงความสวยงามเปนที่นายินดี
และเลื่อมใสไวได ตองอาศัยสติกับปญญาเปนพี่เลี้ยงตามรักษาทุกระยะความเคลื่อนไหว 
ผูมีสติปญญาตามรักษาความประพฤต ิยอมงามทั้งภายนอกงามทั้งภายใน และเปนผูทรง
ความงามไวไดไมจืดจางตลอดกาล เมื่อนําสติกับปญญาเขาไปแกทางภายใน คือใจกับ
อารมณท่ีทําใหรกรุงรังก็กลายเปนใจท่ีใสสะอาด และมีคุณคาขึ้นมาทันท ี

อนึ่ง ความจําไดจากการศึกษาเลาเรียนมากับความจําไดจากการฟง จงนอมเขามา
เปนเคร่ืองสนับสนุนใหกลมกลืนกับการปฏิบัติ สติกับปญญาใหแนบสนิทอยูกับใจ และ
ความเคล่ือนไหว ตามองไปถึงไหน หูไดยินถึงไหน สติกับปญญาจงติดตามถึงที่นั้น จมูก 
ล้ิน กาย สัมผัสกับสิ่งตางๆ ดี ชั่ว หยาบ ละเอียดแคไหน สติปญญาจงตามรู และคนดู
สาเหตุของสิ่งที่มากระทบโดยแยบคาย และทุกครั้งที่ไดสัมผัสกัน แมอารมณที่เกิดขึ้น
เฉพาะภายในใจตองตามรู และพิจารณาไมขาดตอน เพราะทานที่หลุดพนไปจากโลกแหง
ความยุงเหยิงภายในใจ ทานทําอยางนี้ทั้งนั้น ทานไมไดทําแบบไมซุงทั้งทอนที่ทิ้งอยูบน
พ้ืนดินใหเด็ก ๆ ปนข้ึนแลวถายอุจจาระปสสาวะรดท้ังวันท้ังคืน 

ผูทําตัวใหเปนเชนไมซุงทั้งทอน กิเลสตัณหามาจากทิศตาง ๆ คือมาจากรูป จาก
เสียง จากกลิ่น จากรส และจากเครื่องสัมผัส ลวงไหลเขามาชองภายใน คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย และจะถายอุจจาระปสสาวะรดลงไปที่หัวใจดวงที่ทําตัวเปนเหมือนไมซุงทั้งทอน
น้ัน เพราะไมมีความฉลาดแยบคาย ไมมีความรอบคอบตอตัวเอง และอารมณท้ังภาย
นอกและภายใน ยอมตัวใหกิเลสตัณหาถายอุจจาระปสสาวะรดท้ังวันท้ังคืน นี่ไมสมควร
เลยสําหรับผูมุงดําเนินเพ่ือวิวัฏฏะ คือพระนิพพาน เพราะพระนิพพานของพระพุทธเจา 
และพระสาวกไมใชพระนิพพานเกียจคราน และไมใชพระนิพพานแบบไมซุงทั้งทอน 

ผูหวังธรรมเชนน้ันครองดวงใจ ก็จําตองพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับรอง
รอยปฏิปทาของพระองค และพระสาวกทานดําเนิน คือพยายามฝกหัดอบรมสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียร ใหทันกับเหตุการณท่ีเปนไปอยูท้ังภายในภายนอกตลอดเวลา อยาทํา
ตัวเหมือนซุงทั้งทอน คือเดินก็สักแตวาเดิน นั่งก็สักวานั่ง ภาวนาก็สักวาภาวนาเทาน้ัน 
แตแลวนั่งอยูเหมือนหัวตอกลางไรกลางนา หาความรูสึกรอบคอบประจําใจไมมีเลย การ
สักแตวาทํานี้จึงไมผิดอะไรกับเขานั่งนอนธรรมดา 



 

แวนดวงใจ ๒๔๘ 

๒๔๘ 

เพื่อความเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูมีพระนามกระเดื่องทั่วไตรภพ จงพยายาม
รื้อฟนสติ รื้อฟนปญญาที่นอนจมอยูกับใจขึ้นมา เพ่ือเปนเคร่ืองมือสนับสนุนความเพียร 
ถอดถอนกิเลสตัณหาทุกประเภทที่เกิดจากใจ ซึ่งกําลังเปนไมซุงทั้งทอนอยูในขณะนี้ ที่
ทานใหนามวา ข้ีโลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง ขี้เกียจ ข้ีคราน ขี้บน ขี้โมโห ขี้หึง ข้ีหวง เหลาน้ีลวน
แตขี้ และกองเต็มอยูบนหัวใจทั้งนั้น เมื่อไดรับการฝกฝนอบรมดังที่กลาวมา สติปญญา
นับวันจะมีกําลังและเคยชินตอตนเอง เชนเดียวกับการงานดานอ่ืน ๆ เวลานํามาประกอบ
กับความเพียรภายในใจโดยเฉพาะ จะสามารถทราบเร่ืองของหัวใจไดในเวลาอันควรไม
เน่ินนาน และเพ่ือความมีหลักเกณฑในการอบรม โปรดบังคับใจไวภายในกาย ใชสติจด
จอ และปญญาทองเที่ยวขุดคนอยูในวงของกาย ช่ือวาไดดําเนินตามหลักสติปฏฐานและ
อริยสัจ ซึ่งเปนทางเดินของพระอริยเจาทุก ๆ ประเภท   

“สติปฏฐาน” มีสี ่คือ กาย เวทนา จิต ธรรม กาย ไดแก อวัยวะทุกสวนของราง
กาย เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน  เวทนา ไดแก ความสุข ความทุกข เฉย ๆ ไมสุข 
ไมทุกข เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  จิต ไดแก สิ่งที่สัมปยุตดวยเจตสิกธรรมที่
ปรุงขึ้นจากจิตและยอมจิตใหเปนตาง ๆ เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  ธรรม ไดแก 
อารมณท่ีเปนเปาหมายหรือเคร่ืองเพงพิจารณาของใจ เปนไดทั้งวัตถุและนามธรรม เรียก
วา ธรรมานุปสสาสติปฏฐาน  
 การพิจารณาสติปฏฐานส่ี โปรดทําความเขาใจไวดวยดีกอนพิจารณา โดยทําความ
เขาใจวา กาย เวทนา จิต ธรรม เปนแผนกหนึ่งจากจิตผูเปนเจาของสติปฏฐาน ไมเชนน้ัน
จะเกิดความทอใจและทุกขใจในเวลา กาย เวทนา จิต ธรรม แสดงอาการเปลี่ยนแปลงตัว
เองไปตามธรรมดา หรือถูกเปล่ียนแปลงไปดวยอํานาจการพิจารณา ซ่ึงอาจปรากฏในวง
ปฏิบัต ิ คือเวลาปกติอาการทั้งสี่นี้ก็แสดงอาการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความดีใจ และเสียใจ 
ขณะพิจารณาก็แสดงอาการเปล่ียนแปลงใหผูปฏิบัติเกิดความดีใจและเสียใจ บางขณะ
เกิดความทอใจ และระอาตอการจะทนพิจารณาไป 

ที่กลาวทั้งนี้เพื่อทานนักปฏิบัติทราบ และทําความเขาใจไวโดยรอบคอบวา ไมใช
ตัวจิตซึ่งเปนเจาของสติปฏฐาน ไดถูกเปลี่ยนแปลงไปดวย พอจะใหเกิดความเสียใจวา
ตน (ใจ) ไดสูญเสียไปดวย เม่ือทําความเขาใจดวยดีแลว จะเกิดความม่ันใจในการ
พิจารณาสติปฏฐาน ไมใชวาสติปฏฐานส่ีคือ กาย เวทนา จิต ธรรม จะถูกเปลี่ยนแปลง
หรือหายไปไหน ใจซ่ึงเปนธรรมไมตายและเปล่ียนแปลง จะมีโอกาสพิจารณาเต็มกําลัง 



 

แวนดวงใจ ๒๔๙ 

๒๔๙ 

และสามารถจะรูเร่ืองธรรมท้ังส่ีน้ันอยางชัดเจนตามลําดับ โดยไมมีความสะทานหว่ันเกรง
ตอสุขและทุกข ท้ังภายในกายและภายในใจ อันเปนอาการของสติปฏฐานแสดงตัว 

การพิจารณากายจะเปนภายนอกหรือภายในก็ไดตามแตถนัดใจ ในโอกาสอันควร
จะพิจารณากายไหน คําวากายใน คือกายของเราทุกสวน  กายนอก ไดแกกายของคนและ
สัตวอื่น  กายในกาย ไดแกสวนหน่ึง ๆ ของอาการแหงกายทุกสวน สิ่งทั้งนี้ปรากฏตัวเปน
ของนาเบ่ือหนายและสลดสังเวชแกผูใชปญญาพิจารณารูเห็นตามเปนจริง ทั้งขางนอกขาง
ใน และภายนอกภายในมีความเปนเชนเดียวกัน ตองชําระขัดสีเปนประจํา ฉะน้ันท่ัวโลก
จําตองปฏิบัติตอรางกายและถือเปนภาระประจําตลอดเวลา ส่ิงตาง ๆ ท่ีจะนํามาปฏิบัติ
ตอรางกายใหพออยูไดและพอดูไดนั้น ปรากฏวาทั่วโลกตองถือเปนสินคาอันใหญโต และ
ขายดิบขายดียิ่งกวาวัตถุอื่นใดในโลก 

การพิจารณาใหรูฐานท่ีเกิด ที่อยู พรอมทั้งความเปน และจําเปนไปของรางกาย
ดวยปญญาจนเห็นชัด จึงเปนการตัดบอแหงความกังวล และกองทุกขออกจากใจ เพราะ
ภูเขาหินแทงทึบแมจะใหญและสูงจดเมฆ ก็ไมเคยทับถมตัวเราใหไดรับความทุกขลําบาก
ตอขันธ มีรูปขันธ คือกายเปนตน รูสึกเบียดเบียนและทับถมตัวเราอยูตลอดเวลา จนหา
โอกาสปลงลงไมไดเลย เรื่องความทุกขทั้งมวลที่เกี่ยวกับขันธจึงมารวมอยูกับเราผูรับผิด
ชอบในขันธ ดังนั้นผูเปนเจาของขันธจึงควรมีความรอบรูในขันธ ทั้งแงดีแงราย จึงจะอยู
ครองขันธไปดวยความราบร่ืน ไมเสียเปรียบแกขันธโดยถายเดียว 

ตามธรรมดาขันธเอาเปรียบเอารัดเราวันยังคํ่า ขยับตัวทุกระยะเปนเรื่องเพื่อขันธ
เสียท้ังน้ัน ถาจิตหาทางออกดวยความฉลาดรอบคอบตอขันธของตน ทั้ง ๆ ท่ีมีความรับ
ผิดชอบในขันธอยู ช่ือวามีทางแบงรับแบงสูกันบาง ไมทําการรับเหมาทุกขในขันธทาเดียว 
แมทุกขในขันธก็คงไมตั้งหางรานขายสงทุกขใหเรารับเหมาโดยถายเดียว ผูพิจารณาขันธ
ใหเห็นทั้งคุณทั้งโทษดวยปญญาจึงไมมีแตทางรับเหมาทุกขจากขันธตลอดไป ยังมีทางลด
หยอนผอนความตึงเครียดในทางใจไดบาง การพิจารณากายตองพิจารณาซํ้า ๆ ซาก ๆ 
โดยถือเอาความเขาใจเปนประมาณ แตมิไดถือเอาความขี้เกียจเปนบรรทัดฐาน จนเห็น
ชัดจริง ๆ วา กายนี้เพียงสักวา หาเปนสัตว บุคคล เรา เขา ที่ไหนไม เรียกวา กายานุปสส
นาสติปฏฐาน   

เวทนา จิต ธรรม โปรดทราบวามีอยูในกายอันเดียวกัน เปนแตมีอาการแปลกตาง
กันไปบาง ทานจึงใหนามไมซ้ํากัน ทานผูบําเพ็ญโปรดทําความเขาใจดวยดี ไมเชนนั้น สติ
ปฏฐานส่ีกับอริยสัจส่ีจะกลายเปนสมุทัย คือบอแหงความสงสัยและกังวลในขณะบําเพ็ญ 



 

แวนดวงใจ ๒๕๐ 

๒๕๐ 

เพราะความสับสนไมรูเง่ือนตนเง่ือนปลายของอาการแหงธรรมเหลาน้ี เวทนามีสาม คือ 
สุขบาง ทุกขบาง เฉย ๆ ไมสุขไมทุกขบาง ทั้งเกิดขึ้นจากกาย และเกิดขึ้นจากใจ จะมี
ลักษณะสามเชนเดียวกัน การพิจารณาโปรดแยกเวทนาออก และพิจารณาไปตามลักษณะ
ของเขา แตอยาไปควาเอากายมาเปนเวทนา กายใหเปนกาย เวทนาใหเปนเวทนา ทํานอง
เห็นเสือเปนเสือ และเห็นชางเปนชาง แตอยาไปควาเอาเสือมาเปนชาง จะเปนการอาง
พยานไมตรงความจริง เรื่องจะลุกลามและลงเอยกันไมไดตลอดกาล 

คือแยกเวทนาที่แสดงอยูในขณะนั้นออกพิจารณา ใหรูท่ีเกิด ที่ตั้งอยู และที่ดับไป 
ฐานที่เกิดของเวทนาทั้งสาม เกิดขึ้นและตั้งอยูที่กายและที่ใจ แตไมใชกาย ไมใชใจ คง
เปนเวทนาอยูเชนน้ัน  ทั้งการเกิดและการดับไปของเขา อยาทําความเขาใจวาเปนอ่ืน จะ
เปนความเห็นผิด สมุทัยจะแสดงตัวออกมาในขณะนั้น จะหาทางแกไขและหาทางออกไม
ได แทนที่จะพิจารณาใหเปนปญญาถอดถอนตัวจากทุกข สมุทัย เลยจะกลายเปนโรงงาน
ผลิตทุกขและสมุทัยขึ้นมาในขณะนั้นโดยไมรูสึกตัว ทางเดินของเวทนาทั้งสามคือ ความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป มีอยูเพียงเทานี้ทุกระยะกาล  และไมมีสัตว บุคคล เรา เขา แฝง
อยูเลย ถานําสัตว บุคคล เปนตน ไปแฝงเขาในขณะใด เวทนาท้ังสามจะแสดงสัตวบุคคล
อันเปนอํานาจกอตัวสมุทัยขึ้นมาในขณะนั้น และเปนการเสริมทุกขใหมีกําลังขึ้นมาทันท ี

ผูปฏิบัติจึงควรทําความรอบคอบตอเวทนาดวยปญญา คือไมควาเวทนามาเปน
ตนในขณะทําการพิจารณา เวทนาท้ังสามจะปรากฏเปนความจริงตามหลักสติปฏฐานและ
อริยสัจขึ้นมาประจักษใจ  แมเวทนาจะแสดงอาการเปล่ียนแปลงข้ึน ๆ ลงๆ ประการใด 
จะเปนทางเสริมสติปญญาของผูบําเพ็ญได ทุกขณะท่ีเวทนาแสดงอาการเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลง ความเปนสัตว บุคคล เรา เขา จะไมมีโอกาสแทรกเวทนาทั้งสามไดเลย 
นอกจากจะมีเทาท่ีปรากฏอยูเพียงสักวาเวทนาเทาน้ัน ความเศราใจ ทุกขใจ และทอใจ 
หรือความเหอเหิมเพลิดเพลินในขณะท่ีเวทนาท้ังสามแสดงตัว จะไมมีโอกาสเกิดขึ้นได 
เพราะการทําความเขาใจกับเวทนาไดโดยถูกตอง และทุก ๆ เวลาท่ีผูบําเพ็ญทําความเห็น
กับเวทนาโดยถูกตอง ช่ือวาผูมีเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ประจําใจ  

จิต คําวาจิตในสติปฏฐาน มิใชจิตพิเศษและแปลกตางไปจากสติปฏฐานทั้งสาม 
ทานจึงใหนามวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เสมอกับกาย เวทนา ธรรม ถาเทียบกับไมก็
เปนไมทั้งตน ซึ่งเต็มไปดวยกิ่งกาน เปลือก กระพี้ รากแกว รากฝอย ซึ่งผิดกับไมที่นํามา
ทําประโยชนจนปรากฏเปนบาน เปนเรือนแลว ผูพิจารณาจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จึง
เปนเหมือนนําไมท้ังตนมาแปรรูปใหเปนตาง ๆ ตามความตองการ การพิจารณาจิต



 

แวนดวงใจ ๒๕๑ 

๒๕๑ 

ประเภทน้ีควรถือเอานิมิต คือความปรุงของจิตเปนเครื่องพิสูจนและพิจารณา เพราะการ
จะรูความเศราหมอง หรือผองใสของจิตได ตองรูเครื่องปรุงจิตเปนสําคัญ  ไมเชนน้ันแม
จิตจะไดรับความเศราหมอง และกองทุกขตลอดทั้งวันจะไมมีทางทราบได ถาไมทราบส่ิง
ปรุงจิตใหเปนไปตาง ๆ กอน 

เราตองการทราบจิต จําตองพิจารณาสังขารเคร่ืองปรุงจิต ซึ่งเหมือนเครื่องปรุง
แกงใหมีรสชาติตาง ๆ จิตที่แสดงความเปนตาง ๆ ไมมีสิ้นสุด และทําใหผิดจากสภาพ
เดิมถึงกับเจาตัวเกิดความพิศวงงงงัน ไมทราบสาเหตุและวิธีแกไข จําตองยอมจํานนไป
ตามเหตุการณ จนลืมสํานึกในทางผิดชอบชั่วด ี ก็เพราะเรื่องของสังขารเครื่องปรุงจิตนั่น
เอง ฉะน้ันคําวา จิตในสติปฏฐานจึงเปนจิตท่ีคลุกเคลากับอารมณ โดยสังขารเปนผูปรุง
แตง การพิจารณาสังขารจึงเก่ียวถึงจิต เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ถารูเรื่องของสังขารก็
เร่ิมรูเร่ืองจิต และถารูเรื่องจิตก็ยอมรูเรื่องของสังขารไดอีก นับแตสังขารข้ันหยาบ ขั้น
กลาง และขั้นละเอียด และจิตข้ันหยาบ ข้ันกลาง และขั้นละเอียด คําวา สังขารหยาบ 
ละเอียด และจิตหยาบ ละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากความเกี่ยวของของจิตกับอารมณมีทั้ง
หยาบและละเอียด 

ผูพิจารณาจิตตานุปสสนาควรทําความเขาใจไวแตตนมือวา จิตกับเครื่องปรุงจิต 
คือสังขารเปนคนละประเภท ไมใชอันเดียวกัน ไมเชนน้ันจิตกับสังขารจะคละเคลากัน ซึ่ง
จะทําความลําบากแกการพิจารณา ตามที่อธิบายมาแลว โดยกําหนดความเกิดขึ้น และ
ความเกี่ยวของของสังขาร สัมผัสกับอารมณอะไร พรอมทั้งความดับไปของสังขารกับ
อารมณ พยายามสังเกต และสอดรูความเคลื่อนไหวของสังขาร ซึ่งจะเคลื่อนจากใจออกสู
อารมณที่เปนอดีตบาง อนาคตบาง ท้ังหยาบ และละเอียด และโปรดทราบเสมอวาทุก ๆ 
ประเภทของสังขาร และอารมณที่เกี่ยวของกัน ตองเกิดและดับพรอมกัน จะใหเปนอื่นไป
ไมได 

คําวาสัตว บุคคล เรา เขา เปนตน จึงไมควรนําเขาไปแทรกในจิต เพราะจะแปร
รูปเปนสมุทัยขึ้นมาทันท ี จงพยายามสังเกตใหทราบวา มันเปนเพียงจิตสังขารอยูเทาน้ัน 
ทุก ๆ ขณะที่ปรุงแตงขึ้นมา ปญญาตองมีทางทราบไดตามลําดับแหงการพิจารณา และ
ตองทราบตามนัยที่ทานบอกไววา สักวาจิตเทาน้ัน ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา อะไรเลย ผู
พิจารณาเห็นตามจิตตานุปสสนา ใจจะไมเกิดความเศราโศกเสียใจ และเพลิดเพลินไป
ตามความปรุงแตง และสภาพความเปนอยู สุข-ทุกขของจิต และช่ือวาผูมีจิตตานุปสสนา
ประจําตน 



 

แวนดวงใจ ๒๕๒ 

๒๕๒ 

ธรรม คําวา ธรรม คือเปาหมายที่เพงเล็งของใจ ถาเปนธรรมสวนละเอียดก็หมาย
ถึงใจเสียเอง ธรรมภายนอกมีมากมาย สวนภายในถือเอากายทุกสวน เวทนาท้ังสาม และ
จิตในจิตตานุปสสนามาเปนธรรมในธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน การพิจารณากาย เวทนา 
จิต เขาประสานกันครบองคสติปฏฐานส่ี ตามความเห็นของธรรมปาวาเปนธรรมานุปสส
นาสติปฏฐาน หากจะเปนความผิดพลาดเพราะความฉลาดไมเพียงพอในความเขาใจ 
และการอธิบาย ก็ขออภัยจากทานผูฟงและทานผูอานทุกทานดวย เพราะคําวาธรรมปา
เปนเร่ืองจนใจสําหรับผูแสดงทุก ๆ คร้ังท่ีแสดงและนํามาลงในหนังสือ ดังนั้นการฟงและ
การอานหนังสือธรรมปาโปรดเจริญธรรมคือความไมสีสาไวบาง ทุกวรรคทุกตอนจะไมมี
ความหนักใจเกิดขึ้นในขณะฟงและอาน 

การพิจารณาสติปฏฐานส่ี ใหเช่ือมกันเขาในองคธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน จน
กลายเปนธรรมแทงเดียว รูสึกเปนความแปลกประหลาด และอัศจรรยเปนระยะ ซึ่งไม
เคยปรากฏมากอน ท้ังน้ีเน่ืองจากการพิจารณาเบ้ืองตน กายก็เทียบกับไมทั้งดุน เวทนา
ทั้งดุน จิตทั้งดุน แมธรรมก็ทั้งดุน เพราะการพิจารณาก็เปนลักษณะไมทั้งดุน สิ่งที่ถูก
พิจารณาจึงกลายเปนเชนเดียวกันไปหมด แตเพราะความถูไปไสมาดวยความเพียร ทุก
ส่ิงท่ีอยูในวงความเพียรก็คอยเปล่ียนสภาพข้ึนมาเปนลําดับ 

ท่ีกลาวในบทธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน คอนขางเปนธรรมละเอียดไปบาง ใน
ความรูสึกจึงอดจะลืมบุญคุณของการพิจารณาในลักษณะไมทั้งดุนในตอนแรกไมได เม่ือ
พิจารณา “ธรรม” ในตอนปลายกับตอนตนรูสึกแปลกตางกันมาก แมจะเปนสติปฏฐาน
สี่อันเดียวกัน พอมาถึงตอนปลาย จิตปรากฏวากาย เวทนา จิต และธรรมทั้งสี่ในองคสติ
ปฏฐานไดเชื่อมกันเขา จนกลายเปนธรรมานุปสสนาสติปฏฐานไปเสียส้ิน และประสาน
กันไดอยางสนิท โดยไมนิยมวาน่ันเปนกาย น่ีเปนเวทนา น่ันเปนจิต น่ีเปนธรรม ในความ
รูสึกตางก็รวมลงเปนธรรมดวยกัน 

ในบทกาย เวทนา จิต  ไดอธิบายวิธีพิจารณาเพื่อความปลดเปลื้องแกไขใหทานผู
ฟงทราบพอสมควร แตพอมาถึงบทธรรมเลยกลายเปนเรื่องของผูแสดงไปเสียสิ้น แม
เชนนั้นก็กรุณาถือเอาตามวิธีที่กลาวมา และนําไปปฏิบัติตามจริตนิสัยของตน ๆ ผล
ประโยชนคงจะไดรับเทากับท่ีอธิบายใหทานผูฟงทราบโดยตรง 

สรุปความในสติปฏฐาน คือ กาย มีกายใน กายนอก และกายในกาย เวทนาใน
เวทนานอก และเวทนาในเวทนาท้ังหลาย สวนเวทนารูสึกซับซอนอยูบาง จึงขอแทรก
ความเห็นลงบางเล็กนอย คือ เวทนาใน หมายถึง จิตเวทนา เวทนานอก หมายถึงกาย
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เวทนา จิตใน จิตนอก และจิตในจิต จิตในหมายถึงจิตกับอารมณที่ปรากฏอยูดวยกันโดย
เฉพาะ จิตนอกหมายถึงจิตที่กําลังเกี่ยวกับอารมณภายนอก  จิตในจิตหมายถึงกระแส
ของจิตอันหนึ่ง ๆ ในกระแสจิตทั้งหลายที่คิดออกมาจากใจ และธรรมใน ธรรมนอก และ
ธรรมในธรรมท้ังหลาย ธรรมในไดแกอารมณหรือสภาวะท่ีเปนสวนละเอียด ซึ่งเปน
อารมณของจิต หรือเปาหมายเครื่องเพงเล็งของจิตดวย ไดแกจิตซึ่งเปนที่ชุมนุมของ
ธรรมท้ังหลายดวย ธรรมนอกไดแกสภาวะท่ีเปนสวนภายนอก ที่ควรเปนอารมณของใจ
ไดทุก ๆ ประเภท เรียกวาธรรมนอกท้ังน้ัน ธรรมในธรรมท้ังหลาย หมายถึง สภาวะอัน
หน่ึง ๆ ในสภาวะท้ังหลาย ซึ่งเปนเปาหมายที่เพงเล็งของใจ 

อนึ่ง คําวา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ไดแกสวนยอย 
หรือสวนหน่ึงของสวนท้ังหลาย เชนผมเสนหน่ึงในผมท้ังหลาย ฟนซ่ีหน่ึงในบรรดาฟนท่ี
มีอยูทั้งหลาย เหลาน้ีเรียกวากายในกาย ผูพิจารณาสวนหนึ่งของกายทั่วไป เรียกวา 
พิจารณากายในกาย สวนเวทนา จิต ธรรม ก็มีนัยเชนเดียวกัน จึงมิไดอธิบายไวมาก เกรง
เวลาจะไมพอ ขอไวในโอกาสตอไป 

สติปฏฐานทั้งสี่นี้ตามความรูสึกของธรรมปาเขาใจวา มีสมบูรณอยูในกายในใจ
อยางสมบูรณ แตมิไดหมายความวาภายนอกไมจําเปน จะทราบไดชัดตอเมื่อผูบําเพ็ญสติ
ปฏฐานจนสามารถทําการประสานสงเคราะหกันลงได ในธรรมานุปสสนาลวน ๆ แลว จิต
ไมมีความติดใจท่ีจะไปเสาะแสวงหาส่ิงภายนอกมาสนับสนุนเลย เพียงพิจารณาอยูเฉพาะ
ในวงกาย วงจิต ก็ควรแกการแกไขตนเองไดดวยสติปฏฐานสี ่ ซึ่งมีอยูในกายในจิตอยาง
สมบูรณ  

แตการพิจารณาเบ้ืองตน ทุก ๆ ส่ิงไมวาภายนอกภายใน จะกลายเปนของจําเปน
ไปเสียส้ิน เพราะความติดของของจิตพาใหจําเปน ตอเมื่อถึงขั้นปลอยวางเขามาเปน
ลําดับแลว สภาวะน้ัน ๆ ก็คอยหมดความจําเปนเขามาเชนเดียวกัน แมกาย เวทนา จิต 
ธรรม ซึ่งเปนธรรมจําเปนในองคสติปฏฐาน จิตจําตองปลอยวาง ไมควรยึดถือหรือแบก
หามเอาไวใหเปนภาระของใจ กลับกลายเปนสิ่งที่ควรปลอยวางทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงขั้น 
ธมฺมา อนตฺตา เต็มที่แลว แลวคอยยอนกลับมาพิจารณาประสานกันในวาระตอไป เพื่อ
เปนวิหารธรรมในทิฏฐธรรมปจจุบัน ขณะที่จิตกาวผานไปแลวแตยังครองขันธอยู 

ทานผูบําเพ็ญถาหนักในสติปฏฐานไมถอยหลัง นับวันจะรูเห็นส่ิงตาง ๆ ที่แปลก
ประหลาดและอัศจรรยข้ึนภายในใจเปนระยะ ๆ ไป ถึงกาลอันควรจะไดรับ “ผล” ใน
ธรรมข้ันใดท่ีเคยรับสนอง “เหตุ” ที่ผูบําเพ็ญบําเพ็ญโดยถูกตองแลว จําตองปรากฏผล
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ขึ้นมาเปนขั้น ๆ โดยเปนพระโสดาบาง พระสกิทาคาบาง พระอนาคาบาง และพระ
อรหันตบาง โดยไมตองสงสัย 

ฉะนั้น การพิจารณาสติปฏฐานส่ีก็ดี อริยสัจสี่ก็ดี โปรดทราบวาเปนเสนทางเพ่ือ
ความพนทุกขอันเดียวกัน แมจะตางกันอยูบางก็เพียงสักวาชื่อเทานั้น แตในหลักธรรม
ชาติแลวเปนอันเดียวกัน ผูบําเพ็ญสติปฏฐานกับผูบําเพ็ญในอริยสัจสี่ก็เทากับประกอบ
การงานแขนงเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค กับกาย เวทนา จิต ธรรม เปนสัจ
ธรรมของจริงอันเดียวกัน เชนเดียวกับผูทํางานตาง ๆ ในโรงงานอันเดียวกัน ผลรายได
ยอมเปนของโรงงานทั้งสิ้นฉะนั้น 

สรุปผลงานตอนสุดทายของผูบําเพ็ญสติปฏฐานและอริยสัจมาโดยลําดับ จากขั้น
ตน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งดุน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้งดุน ดวยการปฏิบัติ
แบบถูไปไสมาทั้งดุน ไมทราบความหนักเบา ลึกตื้น กวางแคบในแงแหงธรรม และความ
ผิด ถูก ชั่ว ดี ในการปฏิบัติ เพราะไมเคยทํามา นับแตปู ยา ตา ทวด ลงมาถึงพอ แม 
และวงศาคณาญาติ ก็ไมเคยมีใครมาบอกเลากลาวส่ังสอนวา สติปฏฐานและอริยธรรม
เปนลักษณะอยางนั้น ๆ ตองปฏิบัติอยางนั้นจะไดรับผลอยางนั้น ๆ แมแตทานเหลาน้ันก็
ยังไมมีโอกาสทราบได มิหนํายังพาสติปฏฐานและอริยธรรมอันประเสริฐทั้งนี้ไปทิ้งจมน้ํา 
จมดิน และเผาไฟท้ิงนับจํานวนมากมาย 

เพียงเราเปนเด็กรุนลูกหลานเหลนของทาน จะอวดตัววาเกงกลาสามารถฉลาดรู
ไดอยางไร จําตองยอมโงอยูโดยด ี แมสติปฏฐาน และอริยสัจธรรมจะเคยเปนธรรมอัน
ประเสริฐมาแตดั้งเดิมก็จริง แตพอตกมาถึงมือเราจําตองกลายเปนธรรมทั้งดุนไปกอน 
เพราะเรากําลังตกอยูในภาวะความเปนคนท้ังดุน  แมการปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบทั้งดุน ตอ
เมื่อปฏิบัติบําเพ็ญไปดวยความพากเพียรไมถอยหลัง ความเขาใจในแงอรรถธรรม และ
การปฏิบัติก็คอยปรากฏไปวันละเล็กละนอย และคอย ๆ กลายเปนรูปเปนรางข้ึนมา 
ศรัทธาความเชื่อมั่นก็นับวันมีกําลังและฝงลึกลงในหลักธรรมของพระพุทธเจา ส่ิงท่ีเคยล้ี
ลับมาเปนเวลานานก็คอย ๆ เปดเผยความจริงออกมา 

เปนตนวา สติปฏฐานส่ี และอริยสัจส่ี ซึ่งแตกอนแมจะมีติดอยูกับตัวเรา ก็มีอยู
แบบฝงจมมิดโดยเจาตัวไมรู นั่งฟงพระทานเทศนก็ฟงไปจนเลยขอบเขต และสุดสายหู
สายตา ไมเคยนึกนอมเขามาสูตัวเรา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงธรรมเลย เมื่อพระเทศนจบ
แลว  สรุปผลที่ไดรับจากการฟงก็เพียงวา เราไมมีวาสนาเอื้อมไมถึงธรรมที่ทานแสดง
เพราะลึกแสนลึก ละเอียดสุดละเอียด ธรรมที่ทานแสดงกับเราผูฟงอยูหางไกลกันคนละ
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มุมโลก แตหาไดนึกไมวามันโลกสติปฏฐาน และอริยสัจสี่อันเดียวกันทั้งทานผูแสดงกับ
เราผูน่ังฟง และแสดงเรื่องของเราทั้งนั้น หาไดผิดเพี้ยนจากเรื่องของเราไปแมแตนอยไม 
น่ีเร่ืองความคิดผิดมีทางมีไดอยางน้ีไมวาทานวาเรา 

แตเมื่อความจริงมีสติปฏฐานเปนตน ไดเร่ิมเผยตัวออกมาสูวงความเพียรแลว 
ธรรมเหลาน้ีก็กลายเปนแผนท่ีทางเดินของจิตไปเปนลําดับ มองดูกาย เวทนา จิต ธรรม 
แตละประเภทคลายกับเปนแผนกระดาษที่เต็มไปดวยตัวอักษร ชี้บอกทางเดินเพื่อความ
พนทุกขทั้งนั้น สติปฏฐานนอก สติปฏฐานใน และอริยสัจนอก อริยสัจใน ก็กลับกลายมา
เปนตัวอักษรชี้บอกทางเดินแกจิตอยูรอบดาน 

ประหน่ึงวาทานจงรีบเดินไปตามเข็มท่ีช้ีบอกใหจะพนภัยโดยเร็ว เวลาน้ีพวกขาศึก
กําลังตามหาทานวิ่งวุนไปมาอยูตามแถวนี ้และซุมซอนเรียงรายกันอยูทุกหนทุกแหง ทาน
ไมควรนอนใจในสถานท่ีใด ๆ วาจะเปนที่ปลอดภัย นอกจากทานจะรีบเดินผานดงหนา
ปาทึบเหลาน้ีไปเสียเทาน้ันทานจะปลอดภัย ความพากเพียรก็ยิ่งมีความเขมแข็งพรอม
ดวยสติปญญา ซึ่งไดสั่งสมมา เพราะอาศัยสติปฏฐานและอริยสัจเปนหินลับและทางเดิน 
คําวา กาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีไดเคยพิจารณามาแบบลุม ๆ ดอน ๆ ก็ปรากฏวาเปน
ธรรมเสมอภาคกัน และสามารถพิจารณาประสานและสงเคราะหกันลงในธรรมานุปสสนา
ทั้งสิ้น 

เม่ือจิตพิจารณาธรรมานุปสสนาสติปฏฐานเปนอารมณ จนมีความชํานาญและแน
ใจเต็มที่แลว ธรรมานุปสสนาก็เชื่อมโยงเขามาหาเรื่องของจิตโดยเฉพาะ ตอนนี้จะวา
ธรรมกลายเปนจิตหรือจิตกลายเปนธรรมก็พอเรียกได พอจิตไดกาวเขาสูธรรมานุปสสนา
ลวน ๆ แลว สภาวธรรมภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ กับ 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อันเปนสวนภายในท้ังสองภาค ซึ่งเปนเหมือนภูเขาหินอันแทงทึบ 
ปกปดใจจนหาทางออกมิได ก็ไดจางหายไปจากมโนภาพ และรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ ซึ่งเปนเหมือนเมฆหมอกปกปดใจ ก็ไดถูกพายุ คือ สต ิ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียร  พัดผันใหแตกจากความเปนกลุมเปนกอน คือ ตัวสมมุตินิยมไปทีละเล็กละ
นอย จนจางหายไปแทบจะไมมีอะไรเหลือ 

จะยังเหลืออยูบางก็เพียงเปนไอระเหยออกมาจากใจ ท่ีเรียกวาธรรม ซึ่งยังไมถูก
ทําลาย แตไมสามารถจะแสดงออกมาอยางออกหนาออกตา เพราะถูกสติปญญาอันมี
กําลังครอบเอาไว และตามขุดคนเพื่อทําลายอยูตลอดเวลา สุดทายคําวา ธรรม หรือจิต
อวิชชา ก็ไดถูกสติปญญาทําลายลงไดโดยสิ้นเชิง ดวย ธมฺมา อนตฺตา และดวยธรรมบท
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วา ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น คําวาสัตว บุคคล ตัว ตน เรา เขา เมื่อไมมีจุดสมมุติเปนที่
อาศัยก็จําตองหลุดลอยไปเอง 

ขณะที่สติปญญาไดทําหนาที่ตอสติปฏฐานที่สิ้นสุดลงแลว ธรรมชาติที่แปลก
ประหลาด และอัศจรรยไดปรากฏขึ้นอยางเต็มที่ในขณะนั้น ปญหาทั้งมวลก็สิ้นสุดลง ไม
มีทางสืบตอ เพราะเหตุกับผลไดลงเอยกันอยางสนิทและตายตัวแลว ระหวางขันธกับจิต
แมจะครองกันอยูก็ไมมีทางทะเลาะกันเหมือนที่เคยเปนมา ตางก็เปนอยูโดยอิสระตาม
ความเปนจริงของตน คําวา ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ ในความเขาใจของธรรมปาวา อยูดวย
ความไมระแวงกันระหวางขันธกับจิต โลกกับธรรม ภายนอกกับภายใน ใจกับสิ่งทั้งปวง
ทั่วดินแดน ไมเปนขาศึกตอกันดังที่เคยเปนมา และสามารถนอมนําส่ิงตาง ๆ มาทํา
ประโยชนไดเทาท่ีควร 

ทานนักบวชและนักปฏิบัติธรรมโปรดฟงใหถึงใจ หย่ังความเพียรใหถึงใจ ธรรม
ทั้งนี้จะปรากฏเปนสมบัติอันล้ําคาของทานผูสนใจ โดยไมมีอะไรจะสามารถมาแยกทาง
กันได ความเพียรเพื่อชัยชนะอันมีเกียรติดังพระองคทาน และเปนชัยชนะซึ่งไมมีอะไร
เสมอในโลก คือความเพียรเพ่ือชนะตนตามพระบาลีวา อตฺตา หเว ชิต ํ เสยฺโย ความ
ชนะตนเองน่ันแลประเสริฐสุด 

การแสดงธรรมก็เห็นสมควรแกเวลา ดังนั้น ในอวสานแหงธรรมน้ี ขออํานาจแหง
พระรัตนตรัยจงตามคุมครอง จงรักษาใหทุกทานมีความสุขกายสบายใจ และเจริญงอก
งามดวยศีล สมาธ ิ ปญญา สามารถผานอุปสรรคถึงแดนแหงความเกษมสําราญกลาวคือ 
พระนิพพานโดยทั่วหนากันเทอญฯ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
การอยูกับครูอาจารย 

 
ทานนักปฏิบัติผูหวังความเจริญรุงเรืองแกตนและวงพระศาสนาท้ังหลาย โปรด

ทําความเขาใจในตัวเองแตบัดน้ีเปนตนไป คือพยายามตั้งหลักใหถูกตองและมั่นคงแต
ตนมือ นับแตวันแรกท่ีเรากาวเขามาศึกษาและปฏิบัติกับครูอาจารย เพราะผูที่จะไดกําลัง
ทางใจจะตองไดในเวลามาอาศัยอยูกับทาน และออกแสวงหาท่ีวิเวกตามบริเวณใกลเคียง
ทานตามโอกาสอํานวย  แลวกลับเขามาหาครูอาจารยเพื่อการศึกษาและแกไขขอของใจ 
พอไดอุบายแลวก็ปลีกตัวออกหาที่สงัดวิเวก ถาเกิดขอของใจในธรรมขึ้นมาก็รีบเขาไป
ศึกษากับทานอีก มีการเขาออกอยูทํานองนี้ ยอมไดอุบายขึ้นโดยลําดับ แตการจากครู
อาจารยไปทั้ง ๆ ที่ใจยังไมมีความแนนอนทั้งทางดานสมาธ ิและดานปญญา ยอมไมสม
ควร ทั้งไมอาจจะนําตนใหถึงความปลอดภัยได 

อนึ่ง การมารับคําอบรมส่ังสอนและศึกษาจากทาน พึงเปนผูมีสติปญญา คอย
สําเหนียกศึกษาเสมอ ทั้งทางตาก็ควรสอดสอง มองดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของ
ทาน และหมูคณะดวยความสนใจจริง ๆ ทางหูก็ตองพยายามศึกษาเพื่อความเขาใจจาก
ทานและหมูคณะ ซึ่งพอจะเปนคติแกใจได มีความพยายามฝกใฝอยูเชนนี้ชื่อวาผูมา
ศึกษาดวยดี จะไดสติปญญาเปนสมบัติประดับใจตอไป แมอาจารยหรือหมูคณะที่ตนถือ
วาเปนท่ีเคารพไดจากไป หรือตนไดจากทานไปแลว คุณธรรมท่ีไดรับจากทานมาจน
เพียงพอภายในใจน้ีแล จะเปนอาจารยแทนทานแนบสนิทอยูกับใจ 

ขณะที่เรากําลังศึกษาอยูกับทาน กิจการงานก็ไมคอยมีมากพอจะใหเกิดความ
กังวล นอกจากจะพยายามอบรมตนถายเดียวเทาน้ัน โดยมากที่เกิดความรูสึกเปนลุม ๆ 
ดอน ๆ และมีขอปฏิบัติไมคอยสม่ําเสมอเหมือนครูอาจารย ตามปฏิปทาของทานที่พา
ดําเนินมา เนื่องจากเวลามาพักอยูกับทานไมมีความสนใจอยางจริงจัง เบื้องตนก็รูสึกวา
ตั้งใจมาศึกษา คร้ันตอ ๆ มาเพราะอํานาจกิเลสท่ีเคยเปนเจาครองใจ คือความเกียจ
ครานไดสําแดงเดชขึ้น ความตั้งใจนั้นก็คอยเอนเอียงและลมเหลวไปโดยไมรูสึกตัว แลว
ก็คอย ๆ เปล่ียนความรูสึกข้ึนมาใหมทีละเล็กทีละนอยจนกลายเปนความเห็นไปวา มา
อยูกับทานพอไดชื่อไดนาม แลวก็เอาช่ือของอาจารยไปเปนโลบังหนาเพ่ือความสะดวก
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สวนตัว เชนนี้ไมมีประโยชนอะไร นอกจากจะทําหมูเพ่ือนและครูอาจารยใหเสียหายไป
ดวยเทาน้ัน 

ฉะน้ันขอใหเราท้ังหลายไดโปรดทําความรูสึกกับเร่ืองเชนน้ีไวเสมอ เพราะการมุง
ศึกษา และปฏิบัติจริง ๆ ทานพูดอะไรหรือเราเห็นกิริยามารยาทสวนใดท่ีทานแสดงออก
มา ตองนอมเขาถึงใจยึดไวเปนหลักฐานทันท ี ไมยอมใหผานไปเปลา และเราไมตองไป
สนใจในคําพูดเสียงหนักเบา ซ่ึงเปนเพียงกระแสเสียงเทาน้ัน ควรสังเกตเหตุผลจากคํา
พูดเปนของสําคัญ คําพูดที่ทานพูดออกมาทุกๆ คําน้ัน มีเหตุผลพอที่ผูมาศึกษาจะไดรับ
ประโยชนอยางไรหรือไม ถามีเหตุผลแลวแสดงวาคําพูดน้ันเต็มไปดวยธรรม ควรยึดมา
เปนคติทันท ี ความดังของเสียงไมเปนของสําคัญอะไร เพราะฟารองบนอากาศยังมีเสียง
ดังมากย่ิงกวาเสียงครูอาจารยเปนไหน ๆ แตสิ่งที่เราไดรับคือฝนที่ตกลงมา นําความเย็น
ใหแกมนุษย สัตว ตลอดจนตนไมใบหญาทั่วดินแดน 

เร่ืองของครูอาจารยทานตองมีความฉลาดในอุบายตาง ๆ ที่จะนํามาสั่งสอน
บรรดาลูกศิษยแตละรายโดยไมใหซํ้ากัน เพราะนิสัยของผูมาศึกษามีจํานวนมากและตาง 
ๆ กัน ถาทานจะวางกิริยามารยาทและคําพูดจาเปนแบบเดียวแลวไซร ผูมาศึกษาดวย
ความต้ังใจเพ่ือรับประโยชนจากทานอยางจริงจังแลว ยอมจะไมไดความฉลาดเทาที่ควร 
ถาหากครูอาจารยไมมีความฉลาด สามารถจะแนะนําบรรดาศิษยท้ังหลายใหตรงกับจริต
นิสัยของศิษยนั้น ๆ ก็เปรียบเหมือนนายแพทยผูไมฉลาด ยอมไมสามารถจะยังโรคที่มี
อาการตาง ๆ ใหหายไดดวยยา เพียงแตทราบวาโรคเทาน้ัน แตไมทราบวาเปนโรค
ประเภทใด 

เพราะโรคท่ีเกิดกับสัตวและบุคคลมีจํานวนมากมาย จนไมสามารถท่ีจะนับอาน
ได ยาจึงตองมีหลายขนาน สําหรับนายแพทยผูฉลาดท่ีจะนําไปรักษาโรคน้ัน ๆ แตถาไม
วาใครเปนโรคอะไรมาหาแพทย แพทยก็นํายาขนานเดียวเทาน้ันมารักษา แลวยาจะทัน
และถูกกับโรคไดอยางไร ถาเปนโรคท่ีควรรับยาน้ันอยูบาง ยาก็จะเปนประโยชน แตถา
เปนโรคอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับยาขนานน้ันแลว ยานั้นก็ไมผิดอะไรกับน้ําหรือวัตถุธรรมดา ถา
เปนนายแพทยผูฉลาด เมื่อคนไขเขาไปหาตองถามวาทานมีอาการอยางไร ตลอดจน
ความเปนมาของโรควาเปนอยางไร ตองถามและตรวจใหละเอียดถี่ถวน เม่ือเปนเชนน้ีก็
ยอมไมตองถามชื่อโรคจากคนไข เพราะเรื่องชื่อนามของโรคไมเปนของสําคัญเทากับ
อาการของโรค วาเปนอยางไร ไมสบายตรงไหน แพทยยอมทราบไดและใหการรักษาที่
ถูกตองจนหายได 
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นี่เปนลักษณะของแพทยผูฉลาด ตองถามอาการโรคและตรวจใหแนนอนแลวก็
นํายามารักษาใหถูกตองกับโรคนั้น ๆ เมื่อโรคถูกกับยา อาการก็จะทุเลาลงหรือหายไป
ได เพราะฉะน้ันผูจะทําการรักษาคนไขตองเรียนและมีความรูชํานาญทางการแพทยมา
กอน ดีกวาการตั้งตัวเปนหมอกอนเรียนวิชาแพทย คนไขที่มารับการรักษาจะไมผิดหวัง 
ทั้งจะเปนประโยชนแกประเทศชาติบานเมือง ถาเปนหมอเถื่อนจะไมสามารถรักษาคนไข
ใหหายได ถึงจะตั้งตัวเปนหมอก็ไมผิดแปลกจากคนธรรมดา และจะเปนอันตรายตอคน
ไขจํานวนมากดวย  

เร่ืองของครูอาจารยก็ควรจะมีลักษณะเชนเดียวกับนายแพทยผูฉลาด ถาไมมี
ความสามารถปฏิบัติตอบรรดาผูมาศึกษา แมใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียว คําพูด
ชนิดเดียวกันหมด ตลอดจนธรรมะที่จะนํามาสั่งสอนแกผูศึกษาก็ยกขึ้นบทเดียว บาท
เดียว คาถาเดียว วันไหนก็ยกข้ึนบทน้ัน บาทน้ัน คาถาน้ัน แปลวาอยางน้ัน ใครจะมา
ศึกษาปรารภเรื่องอะไรก็ไมสนใจ ใครจะมีความรูสูงตํ่าขนาดไหน ใครจะอยูในขั้นสมาธ ิ
หรือปญญาอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียด ตามขั้นของสมาธ ิ และขั้นของ
ปญญาก็ตาม อาจารยไมเคยสนใจ สอนแตบทเดียว บาทเดียว คาถาเดียวเทาน้ัน ถาเปน
เชนน้ีจะไมอาจนําบรรดาศิษยใหไดประโยชน สมเจตนาที่ไดอุตสาหพยายามมาพึ่งพิง
อาศัยกับอาจารยองคนั้น ๆ 

แตถาอาจารยเปนผูฉลาดแลว ตองทราบทั้งภูมิความรู ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผู
มาศึกษา วามีความรูและนิสัยหนักเบาในแงไหน ตลอดถึงธรรมะจะตองมีการศึกษา
ปรารภและสนทนาซ่ึงกันและกัน แมจะไมทราบดวยญาณก็ตองทราบดวยวิธีสนทนา วามี
ความรูสูงตํ่าแคไหนในทางดานจิตใจ และตองปฏิบัติใหถูกจริตนิสัยของผูมาศึกษานั้น ๆ 
วาผูนี้ตองปฏิบัติดวยอยางนี้ ผูนั้นตองใชกิริยาตอนรับอยางนั้น ตามความรูความฉลาด
ของผูมาศึกษาซึ่งไมเหมือนกัน ถาเปนเร่ืองของอาจารยผูฉลาดเขาใจในอรรถธรรม รู
ความต้ืนลึกแหงธรรมมาแลว ควรจะเปนอยางน้ันเปนสวนมาก แตถาผูมาศึกษาไมได
พินิจพิจารณา พอเห็นกิริยาคําพูดจาของทาน สูงบางตํ่าบาง คอยบาง แรงบาง เลยมายึด
เอาเสียงน้ีเปนตัวกิเลสตัณหา และถือวาเปนขาศึกตอตนเอง มิหนํายังเห็นวาครูอาจารย
เปนเสือรายตัวหน่ึง ซึ่งจะฉีกกัดเราไปเสีย แลวก็ปลีกหนีไปดวยความเขลาของตน 

ที่ถูกควรคิดดูใหละเอียดถี่ถวนกอน แมแตนายแพทยฉีดยาเข็มแทงเรายังรูสึก
เจ็บปวดแสบรอน ตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษตาง ๆ กัน โดยบางรายอาจตองถึงผา
ตัด โรคบางรายเพียงรับประทานยาก็หาย โรคบางรายอาจตองทั้งฉีดยา และผาตัดเอา
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เนื้อรายออก ตามวิธีการของนายแพทยท่ีเห็นสมควร เพ่ือยังโรคใหหาย โรคท่ีควรรับ
ประทานยาก็ม ี ที่ตองฉีดยาก็มี ที่ตองผาตัดก็มี มากนอยก็ตองทําไปตามความหนักเบา
ของโรค โรคเปนที่อยูตรงไหนควรทําอยางไร นายแพทยตองทราบโดยตลอด ไมเชนน้ัน
จะรักษาคนไขไปไมได 

เราไปสังเกตดูตามโรงพยาบาลและสถานคลินิกตาง ๆ ก็พอจะทราบไดวาวิธีการ
ของแพทยนั้นไมเหมือนกัน คือปฏิบัติตอคนไขรายหนึ่งเปนอยางหนึ่ง อีกรายหน่ึงเปน
อยางหน่ึง ตลอดมารยาทอัธยาศัยอันดีงามซึ่งเปนโอสถขนานหนึ่ง ที่หมอไมควรมองขาม
ไปเสียโดยเห็นวาไมสําคัญ เพราะคนไขมีหลายประเภท และมีนิสัยตาง ๆ กัน แตใหชื่อ
วาคนไขอยางเดียวกัน นายแพทยผูสามารถจะรักษาโรคใหหายน้ัน ตองเปนผูฉลาดทัน
กับโรค และนิสัยของคนไขท่ีมารับการรักษาเปนราย ๆ ไป 

ธรรมนั้นก็ตองมีหนักบาง เบาบาง คอยบาง แรงบาง สูงบาง ตํ่าบาง ตามจริต
นิสัยความโง ความฉลาดของผูมาศึกษาจะรับเอา แตจะเปนธรรมประเภทใด พึงทราบวา
เปนยาแกโรคหัวใจ คือแกโรคกิเลสอาสวะใหเบาบางและหายสนิท จนเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิ 
พุทธะขึ้นมาทั้งดวง 

หนาที่ของครูอาจารยที่จะแนะนําศิษยที่มาศึกษากับทาน ถาเปนอาจารยผู
สามารถ จะนําพระศาสนาและบรรดาศิษยใหเจริญรุงเรืองไดแลวไซร ตองเปนไปตาม
แนวทางอันเดียวกันกับวิธีการของนายแพทยผูรักษาคนไข ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธทั้งนี้ลวนแตเกิดจากอุบายคือ ความฉลาดของพระพุทธองค ซึ่งเปนหมอเอก
รักษาโรคภายในของบรรดาสัตวใหหายได กลายเปนพลเมืองดีเปนจํานวนมาก ผูใดนํา
เอาธรรมของพระองคไปปฏิบัติ ดวยความเชื่อความเลื่อมใสตามกําลังและฐานะของตน 
แมจะอยูในฆราวาสก็พอเปนพอไป มีสมบัติพอใชไมขาดแคลน 

พระพุทธเจาไมทรงสอนใหเกียจคราน ทั้งนักบวชและฆราวาสที่จะทําใหผูถือพระ
พุทธศาสนาอดอยากขาดแคลน ในเคร่ืองอุปโภคบริโภค ดําเนินการครองชีพไมทันเขา 
เชน ผูแสวงหารายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ หรือนักบวชทําตนใหขาดความ
เลื่อมใสของปวงชน ไมใชเปนเพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเปนเชนน้ัน แตเปนเพราะ
นิสัยของผูปฏิบัติท่ีชอบทําตัวใหเปนเชนน้ันตางหาก ถาผูสนใจในพระโอวาทแลวอยาง
นอยตองมีความรมเย็นในตนและครอบครัว อยูที่ไหน ไปที่ใดยอมเปนประโยชนแกตน
และสวนรวม ไมเปนที่รังเกียจแกหมูเพื่อนและสังคมทั่วไป ทั้งเปนที่เชื่อถือของประชา
ชน ไมมีใครระแวงสงสัย เพราะมีธรรมในใจ เชนเดียวกับผูมีเครื่องดื่ม เคร่ืองรับ



 

แวนดวงใจ ๒๖๑ 

๒๖๑

ประทานไวคอยตอนรับแกคนหิวกระหายท่ีเขามาอาศัยฉะน้ัน   เพราะฉะน้ัน ธรรม ๘๔,
๐๐๐ พระธรรมขันธจึงเปนเชนเดียวกับตัวยาท่ีนายแพทยนํามารักษาคนไขชนิดตาง ๆ 
กัน 

โรคหัวใจคือโรคกิเลสของคนและสัตวมีมากมาย เทียบกับคําวาคนไขคําเดียว 
เมื่อแยกประเภทของโรคจากคําวาคนไขแลวก็มีไมรูกี่รอยกี่พันโรค คําวา โรคใจ หมาย
ถึงโรคกิเลสเคร่ืองบีบบังคับใจ ก็แยกประเภทตาง ๆ ไดเชนเดียวกัน ธรรมของพระพุทธ
เจาจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอยางไร ก็ไมทันกับโรคกิเลสอาสวะที่เปนไปอยูอยางแนน
หนาภายในใจของสัตว ท่ีเรียกวา โรคมืดภายในใจ ซ่ึงควรใหนามวาโรคมืดแปดทิศแปด
ดานท้ังทานและเรา ไดแกโรคกิเลสตัณหา เพราะเวลาโรคประเภทน้ีไดเขาสิงหัวใจแลว
มันมืดไปหมด สามารถฆาไดท้ังคนและสัตวไมเลือกหนาวาเปนใคร แมมารดาบิดาผู
บังเกิดเกลาเลี้ยงมาแตกําเนิดก็สามารถฆาได และฆาวันละหลาย ๆ ศพ เพราะฤทธิ์ของ
โรค แลวแตความดันของโรคกิเลสมันสูงมากนอยเพียงใด 

เมื่อความดันของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทําความชั่วไดมาก จะทําไดวันยังคํ่าคืนยังรุง 
ไมมีความอิดหนาระอาใจตอการทําความชั่ว เพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีด ปรอท
ไมสามารถจะวัดได จนนายแพทยทุกคนตองยอมจํานนตอโรคประเภทนี้ ทั้งนี้อธิบาย
เทียบเคียงใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายไดทราบถึงเร่ืองมาอยูกับครูอาจารย อยาไปสําคัญ
ในคําพูดกิริยามารยาทสูงตํ่า ใหยึดในหลักเหตุผลเปนของสําคัญ ผูมุงตอหลักเหตุผลจะ
ไดธรรมอันล้ําคาไปครองหัวใจ แมจะจากครูอาจารยไปแลวก็พอจะพยุงตัวได กลายเปน
ผูเจริญท่ีจะสืบพระศาสนา จะเปนผูใหญ และเปนผูสามารถส่ังสอนหมูเพ่ือนและประชา
ชนทั่วไป เพราะความฉลาดรอบคอบ และยึดหลักไวไดเมื่อคราวอาศัยอยูกับทาน 

เรามาศึกษากับทานยังไมไดอะไรเปนคติภายในใจ เวลาจากทานไปไมมีหลักยึด
ยอมลําบาก ลําพังความจดจําท่ีไดจากทานเทาน้ัน ยังไมพอที่จะนําไปรักษาคุมครองตัว 
ขอสําคัญขอใหใจไดรับความสงบพอเปนหลักฐานทางภายใน เริ่มแตสมาธิขึ้นไปถึง
ปญญาขั้นกลางเปนอยางนอย แมจะไมถึงปญญาขั้นสุดยอด ถาเปนผูหนักแนนตอธรรม
อยูแลวก็พอจะพยุงตัวใหผานพนอุปสรรคไปไดโดยลําดับ แตถาไมมีอะไรติดใจเลย
ลําพังการมาศึกษาจากทานเทาน้ัน ยังไมเพียงพอแกความตองการของเรา และยังไม
สามารถจะรักษาตัวเราใหพนภัยได อาจจะเกิดความเส่ือมเสียในวันใดวันหน่ึง ซึ่งมีเหตุ
อันรุนแรงมากระทบเขา และอาจกลายเปนคนเสียหายในขณะน้ันก็ได 



 

แวนดวงใจ ๒๖๒ 

๒๖๒

เพราะการจดจํามาจากทานเปนส่ิงท่ีหลงลืมไดงาย ๆ ไมเหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิท
อยูกับใจจริง ๆ เชนมีดพราที่วางไวนอกกายของเราเปนอยางหนึ่ง ท่ีเหน็บพกไวเปน
อยางหน่ึง และที่ถือไวกับมือเราเปนอีกอยางหนึ่ง เวลาจะนําออกมาใชใหทันทวงท ีมีดที่
วางไวนอกกายยอมนํามาใชชามาก ท่ีเหน็บพกก็เร็วข้ึนบาง สวนมีดที่เราถือไวในมือยอม
ใชไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ธรรมท่ีเราเรียนมาอยางหน่ึง ธรรมที่ไดจากการศึกษาอบ
รมกับอาจารยอยางหน่ึง และธรรมท่ีเกิดข้ึนภายในใจของเรา ซึ่งเนื่องจากอบรมกับครู
อาจารยน้ีเปนอีกอยางหน่ึง ไมเหมือนกัน 

ธรรมท่ีไดจากการศึกษาเลาเรียนมา โดยที่ไมไดอบรมทางดานจิตใจเลย เชน
เดียวกับมีดที่วางไวนอกกาย ธรรมท่ีจํามาไดจากการอบรมส่ังสอนของครูอาจารยวาทาน
สอนอยางไร เชนเดียวกับมีดท่ีเหน็บไวในพก สวนธรรมที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติซึ่ง
เนื่องมาจากอุบายที่ไดจากอาจารยเปนผลประจักษขึ้นกับใจ เชนเดียวกับมีดที่ถือไวใน
มือ และธรรมสวนน้ีแลจะเปนเคร่ืองรักษาความปลอดภัยใหแกเรา ไดมากกวาธรรมทั้ง
สองประเภทนั้น 

เพราะฉะน้ัน จงพยายามขุดคนธรรมประเภทน้ีใหเกิดข้ึนภายในใจ เพราะธรรมท่ี
ไดจากครูอาจารย เชนเดียวกับการหยิบยืมสิ่งของของใคร ๆ มาใชน่ันเอง พอถึงเวลา
แลวตองสงคืนเจาของเดิม สวนสิ่งของที่เราประดิษฐขึ้น เสาะแสวงหามาไดเองเชนเงิน
ทองเปนตน เราใชไดสะดวกทั้งไมเปนกังวลในการทดแทนเขา ธรรมท่ีไดรับจากทานเปน
เหตุใหหลง ๆ ลืม ๆ บางทีรักษาตัวไมคุม เพราะไมทันกับเหตุการณซ่ึงอาจมาเผชิญ
หนาเวลาใดก็ได แตถาเปนธรรมที่เกิดกับใจของเราแลว ก็นํามาใชไดทันทวงท ีนี่คือใจที่
มีรากฐาน 

ผูที่มีหลักใจกับผูไมมีหลักใจนั้นตางกัน จะไปไหนมาไหนความวอกแวกคลอน
แคลน หรือความหวั่นไหวตออารมณก็ตางกัน สุขทุกขที่จะพึงไดรับก็ตางกัน ผูไมมีธรรม
ภายในใจเลย เพียงแตไดรับการศึกษาอบรมจากอาจารยเทาน้ัน เวลาไปประสบอารมณ
ระหวางรูป รส กลิ่น เสียง เครื่องสัมผัส กับตา ล้ิน จมูก หู กาย ใจ ประสานกันเขาเทา
น้ัน ทําใหเกิดธรรมารมณภายในใจ จนหาที่ปลงลงไมได ผลคือความรุมรอนก็แสดง
เปลวข้ึนมาท่ีหัวใจทันที แตผูมีธรรมภายในใจแลว สามารถจะกระดิกพลิกแพลงโดย
อุบายตาง ๆ ในทางปญญา ใหหลุดพนจากส่ิงแวดลอมเหลาน้ัน แลวเอาตัวรอดไปได
โดยปลอดภัย 



 

แวนดวงใจ ๒๖๓ 

๒๖๓

เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูอาจารยเพื่ออบรมใจของตน ใหเปนไปตามแนว
ทางที่ทานสอนไว จนปรากฏผลข้ึนภายในใจเปนข้ัน ๆ นับแตข้ันความสงบเบ้ืองตนจน
ถึงขั้นความสงบตามตองการ จึงเปนส่ิงสําคัญมาก แมปญญาก็โปรดทราบวามีความ
สําคัญเสมอกัน จงพยายามฝกคนในโอกาสอันควรใหเปนคูเคียงกันไป จนมีความสงบ
และเฉลียวฉลาดทั้งทางดานสมาธ ิและดานปญญาแลว จะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได การ
ระแวดระวังภัยภายนอกก็นับวันนอยลง     ผูมีธรรมเปนหลักภายในใจ    กับผูไมไดรับ
การอบรมจิตใจมีความสะดวกตางกัน แมจะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุ
การณอันเปนเร่ืองเดียวกัน จะไดรับความชอกช้ําตางกันมากแมเปนเรื่องอารมณชนิด
เดียวกัน 

เรื่องที่กลาวนี้ขึ้นอยูกับความฉลาดรอบคอบของผูอบรมมาตางกัน ในแงความ
หนักเบาแหงธรรม และความรูสึกเปนราย ๆ ไป สภาวธรรมท่ัว ๆ ไป เมื่อใจยังไมฉลาด
พอยอมกลายเปนขาศึกตอเราได แตเมื่อใจฉลาดจนพอตัวแลวจะไปที่ไหน ๆ สิ่งทั้ง
หลายยอมกลายเปนคุณ มิไดเปนโทษ หรือขาศึกเหมือนที่เคยเปนมา ทั้งนี้เนื่องจากใจ
กลายเปนคุณตอตนเอง และอํานาจของสติปญญาที่เคยสั่งสมมาจนเพียงพอ เราทุกทาน
ที่ไดมุงหนามาศึกษาโปรดไดเปนผูสนใจในเรื่องสติกับปญญา ประกอบเปนองคความ
เพียร จงพยายามตักตวงจนเพียงพออยาลดละ แมจะจากทานไป แตตนทุนคืออุบายตาง 
ๆ ท่ีไดจากทานเปนเคร่ืองหนุนกําไรภายใน จนปรากฏผลเปนที่พึงพอใจ 

แตผูไมไดรับการศึกษาอบรมทําไปแบบงู ๆ ปลา ๆ ผลประโยชนที่จะพึงไดรับ
ประจักษไมคอยปรากฏ นอกจากจะเปนไปในทางเสียหายโดยมาก เชนผูชอบตั้งตัวเปน
อาจารยเสียแตอายุพรรษายังนอย โดยไมมีคุณธรรมภายในใจเทาท่ีควร เรียกวาลักษณะ
ขายกอนซื้อ ชอบสั่งสอนคนอื่นมากกวาสั่งสอนตัวเองเชนนี้ อยางไรก็ยากที่จะกาวหนา
และเอาตัวรอด ที่ถูกตองพยายามฝกฝนอบรมตนจนเปนที่เพียงพอ และรูสึกกําลังภาย
ในใจกอน วาสมควรจะแนะนําส่ังสอนคนอ่ืนไดอยางไรบาง แมการรับหมูเพื่อนเพื่ออบ
รมก็ควรคํานึงถึงสติปญญาและความสามารถของตน ถากําลังไมพอแตจะรับภาระมาก 
นอกจากผูมาศึกษาจะไมไดรับประโยชนแลว ตนเองยังจะกลายเปนคนเสียไปดวย 

เร่ืองท้ังน้ีเคยทราบจากทานพระอาจารยม่ัน ซ่ึงเปนอาจารยท่ีบรรดาสานุศิษยได
ฝากชีวิตจิตใจกับทานจริง ๆ ในสมัยที่อยูกับทาน ทานเคยเลาใหฟงวา ทานไปรับโยม
มารดาของทานมาบวชเปนชี และปฏิบัติอยูกับทาน ในโอกาสน้ันไดมีพระเณรเขาไป
อาศัยและศึกษากับทานเปนจํานวนมาก ทานก็ทราบวากําลังใจของทานยังไมมีกําลัง



 

แวนดวงใจ ๒๖๔ 

๒๖๔

เพียงพอที่จะแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน ทานไดมีความดําริ และพยายามปลีกตัวจากหมู
คณะเสมอ ทานจึงหาอุบายพาโยมมารดาของทานไปสงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ถานับแต
วันทานรับโยมมารดามาบวชอยูดวยน้ันก็เปนเวลาถึง ๖ ป เม่ือรูสึกเชนน้ันแลวจึงพาโยม
มารดาออกจากบานสามผง จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนที่พักเดิม เดินทางไปโดยลําดับ แวะ
พักบานหวยทราย อําเภอคําชะอ ีจังหวัดนครพนมช่ัวคราว แลวไปถึงจังหวัดอุบล 

พอสงโยมมารดาถึงบานแลว จึงเปนโอกาสใหทานปลีกตัวจากหมูเพื่อนไปอยู
จังหวัดเชียงใหมได ๑๑ ป ทานเจาคุณธรรมเจดีย วัดโพธิสมภรณ จึงไดไปอาราธนาทาน
จากจังหวัดเชียงใหมมาพักจําพรรษาที่อุดร เกียรติคุณของทานไดปรากฏแกพี่นองชาว
อุดร หนองคาย สกลนคร และจังหวัดใกลเคียง ใหไดกราบไหวทานแทบท่ัวหนากัน 
เวลาทานมาพักจําพรรษาท่ีอุดร ๒ ป และสกลนคร ๘ ป ไดอุตสาหสั่งสอนพระเณร และ
ประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมา จนถึงวันทานมรณภาพไปดวยความสงบเปนท่ี
นาเล่ือมใสย่ิง ทั้งไมเคยปรารภถึงเรื่องกําลังพอหรือไมพออีกเลย 

นี่ก็แสดงใหเห็นแลววากําลังของทานเพียงพอ ท้ังภายในใจและอุบายตาง ๆ ที่จะ
นํามาส่ังสอนบรรดาศิษยผูไปศึกษากับทาน ซึ่งนับวาเปนคติตัวอยางอันดียิ่งแกผูสนใจ
มุงดําเนินตามไมนอยเลย ฉะน้ันเราทุกทานควรตระหนักใจตลอดเวลา และควรทราบไว
วากําลังภายในใจเปนส่ิงสําคัญมาก ช้ีใหเห็นงาย ๆ ทั้งเราก็มีภาระคือการฝกฝนเพื่อแก
ไขตนเอง ทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมูเพื่อน ตางก็กําลังตกอยูในความหิวโหยอาหาร 
คือธรรมะดวยกัน ท้ังเราก็กําลังรับประทาน ท้ังจะแบงใหหมูเพ่ือนรับประทาน ถาของมี
นอยก็หมดไปเสียจากเราและหมูเพื่อน ก็ขาดประโยชนทั้งสองฝาย 

จึงควรทราบเรื่องกําลังไมเพียงพอ ไมใชเปนส่ิงท่ีนายินดีและนอนใจสําหรับผูมุง
ตอแดนพนทุกข เมื่อทราบวาตนบกพรองที่ตรงไหน รีบแกไขดัดแปลงเสียแตตนมือ 
สถานที่สงัดวิเวกคือสนามชัยของผูมุงเอกราชในตัวเอง จงปลดปลอยตัวเองในที่เชนนั้น 
เมื่อไดชัยชนะเปนที่พอใจแลว จงนําธงชัยดวงอัศจรรย คือ นิโรโธ นิพฺพานํ  เขาสูวงหมู
คณะดวยความองอาจในหลักความจริงที่ตนไดประจักษกับใจ มาแจกจายหมูเพื่อนดวย
ความบริสุทธ์ิใจ จะไมมีสิ่งเปนพิษเขาเคลือบแฝงเลยแมแตนอย จะเปนที่ภาคภูมิใจตน
เอง และทุกทานที่เขาไปรับการศึกษา ท้ังจะเปนสงาราศีแกวงพระศาสนา และประเทศ
ชาติบานเมืองอีกดวย 

สําหรับทานพระอาจารยม่ันทานสมบูรณในคุณธรรมท่ีกลาวมาน้ี จึงสามารถส่ัง
สอนบรรดาศิษยผูไปศึกษา ใหไดรับประโยชนเปนจํานวนมากกวาธรรมดาท่ีควรจะเปน
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ได แตคนมีจํานวนมากและมีนิสัยตาง ๆ กัน จึงเปนที่หนักใจแกการอบรมสั่งสอนอยู
บาง เฉพาะผูมุงหวังอยางแรงกลาอยูแลวก็สอนงาย ทั้งพยายามปรับปรุงแกไขตนเอง
อยางเต็มที ่ จนสามารถรูตามเห็นตามทาน ในลักษณะอาจารยถึงไหนลูกศิษยถึงนั่น น่ี
เขาใจวามีแตจํานวนนอย รองลงมาก็พยายามถายทอดขอปฏิบัติและความรูภายในใจ
ตามสติปญญาของตน ยังนับวาจะเปนประโยชนแกตนและวงพระศาสนาตอไป แตที่
คอยจะทําลายตัวเองโดยไมยอมรับเหตุผลคือขออรรถขอธรรม จากการสําเหนียกศึกษา
ก็อาจจะม ี เพราะดีกับชั่วเปนสิ่งที่มีเจือปนกันอยูในโลกผสมแตไหนแตไรมา จึงเปนหลัก
ธรรมดาไมควรเปนกังวลใหหนักใจแกตนเอง 

อุบายของอาจารยท่ีมาแนะนําส่ังสอนพวกเรา ไดมาดวยความฉลาดและเพียงพอ 
วัดตวงดูกําลังของตน เทียบกับภาระท่ีจะนํามาแบกหาม ขอนี้โปรดถือเปนหลักประจําใจ 
อยาไดลืมตลอดกาล จะเปนผูเจริญในอนาคต ถาความฉลาดรอบคอบไมเพียงพอ เรา
อาจจะลมจมไปตามเขา เชนเดียวกับคนตกนํ้า เขาไปชวยเขาดวยความไมรอบคอบ เรา
อาจจะลมจมไปกับคนตกน้ําก็ได 

ดังน้ันผูมาอยูกับอาจารย มีหนาที่จะพยายามตักตวงความเพียรใหไดสติปญญา
เต็มความสามารถเทาน้ัน แมจะจากทานไปก็ควรแสวงหาท่ีสงัดวิเวก และสืบตอความ
เพียรอยาลดละ และอยาเปนกังวลกับสิ่งใด ๆ มีตนกับความเพียรเปนไปอยูในอิริยาบถ
ท้ังหลายไมควรขาดวรรคขาดตอน และไมใหเสียเวลาไปเพราะกิจการอ่ืน ๆ เมื่อมีของใจ
ในธรรมเกิดขึ้น โปรดพยายามมาศึกษากับทาน อยาเดินเหิน หรือทําไปตามอัตโนมัติจะ
ผิดทาง อยางนอยก็เนิ่นชา อยางมากก็ทําตัวใหเสีย เพราะความละเอียดแหงธรรมไมส้ิน
สุดอยูกับผูใด 

โปรดทําความสนใจตามท่ีกลาวมา และไมควรไปสนใจกับคําพูดจากิริยามารยาท
ของทาน ซึ่งเห็นวาไมผิดจากหลักของพระธรรมวินัย จงถือหลักเหตุผลเปนเครื่องปก
ครองใจ และเรามาศึกษาเพ่ือธรรม อยานําโลกเขามาดวย การนําโลกเขามาดวยน้ันเปน
เรื่องใหเกิดความมากระทบกระเทือน อยางนอยตองกระเทือนตนเอง อยางมากก็
กระเทือนหมูเพื่อนดวยกัน คําวานําโลกเขามาน้ัน พูดงายๆ ก็วานําทิฐิมานะมาดวยน่ัน
เอง ถานําธรรมะเขามาตองเปนผูมุงตอเหตุผล ไดเห็นก็ดี ไดยินก็ด ี ตองนอมเขาเทียบ
กับหลักเหตุผลเสมอไป ถาถูกตองกับหลักเหตุผลแลวชื่อวาเปนธรรม รีบยึดมาเปน
เครื่องสอนใจตนทันที 
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เมื่อเปนผูใครตอการศึกษาอยูโดยทํานองนี้แลว เรื่องศีลไมตองสงสัยวาจะไม
บริสุทธ์ิ เพราะตางก็เคยรักษาทุกวันดวยความใครในศีลของตน ศีลตองมีความบริสุทธิ์
เสมอไป สมาธิเมื่อไดรับการกดขี่บังคับดวยสติปญญาอยูเสมอแลว จําตองเปนไปเพื่อ
ความสงบ ขอสําคัญก็คือเรื่องของสต ิ จงตั้งไวตลอดเวลา และเรื่องของปญญาจําตอง
ใครครวญ เมื่อสติจับไว ปญญาตองเปนผูคลี่คลายหรือตัดฟนเสมอ ความสงบจะตอง
เปนไปในจิตโดยไมตองสงสัย 

ถาใจไมมีความสงบเลย คุณคาของพระศาสนาก็จะไมทราบวามีแคไหน ไดแตเดา
ไปอยางนั้นเอง นาน ๆ ไปความข้ีเกียจข้ีครานเขามาน่ังอยูบนศีรษะคือหัวใจเสียแลว 
ความเพียรก็ลมละลาย ศีลก็กลายเปนสูญไปเสีย สมาธิก็กลายเปนความฟุงไมมีความ
สงบได และปญญาเลยกลายเปนความโงไปโดยไมรูสึกตัว ถาความเกียจครานไดเหยียบ
ยํ่าท่ีตรงไหนแลวพึงทราบวา ที่นั้นตองแหลกละลาย เชนเดียวกับไฟถาลงไดไหมหรือเผา
อะไรแลว ตองแหลกละเอียดไปหมด แมแตเหล็กแข็ง ๆ ก็จําตองละลายไปได เพราะ
อํานาจของไฟ เร่ืองความเกียจครานเหมือนกันเชนน้ัน 

เพราะฉะน้ันการท่ีเราจะตัดสินใจวา พระศาสนามีความลึก ตื้น หยาบ ละเอียด 
แคไหน ขอใหทําตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว ทานสอนอยางไรใหกําหนด
จับตัวเหตุน้ันไว แลวนําไปปฏิบัติดวยความขยันหม่ันเพียร มีอิทธิบาทสี่เปนเครื่องพยุง
ความเพียรทุกประโยค ผลทานทั้งหลายจะไดรับประจักษใจ เชนใหต้ังสติและบังคับจิต
ใจของตนเองอยูกับความเพียร พิจารณาในอาการท้ังหลายท่ีมีอยูในกายของเราน้ี ทานวา
มีอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน พิจารณาอยูในอาการเหลาน้ีดวยสติเปน
เครื่องบังคับ อยางไรสมาธิตองปรากฏขึ้น คําวา สมาธ ิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเอง 

ใจเร่ิมสงบก็เร่ิมเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิจะเปนขั้นใดก็ตาม น่ันแลผลไดเร่ิม
ปรากฏข้ึนแลววา คุณคาแหงพระศาสนามีแคไหน และคุณคาแหงความสงบก็ปรากฏให
เราทราบประจักษกับใจแลว ในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแหงความฟุงเฟอเหอเหิมของ
ใจ ซึ่งคิดปรุงอยูตลอดเวลา ไมมียับยั้ง เชนเดียวกับเคร่ืองจักรท่ีเปดไวในโรงงานตางๆ 
ไมมีเวลาปดฉะนั้น ใจเร่ิมสงบก็เร่ิมเปนสุข ถาเดินทางก็เริ่มจะถึงรมไมและทาน้ํา เพื่อ
การพัก อาบดื่ม สบายหายเหน่ือยในระหวางทาง แลวตอไปเรงฝกฝนคนดวยปญญาให
เห็นคูเคียงกันไป คนแลวคนเลาเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนา คราดกลับไปกลับมาจน
มูลไถมูลคราดแหลกละเอียด จะเพาะปลูกหรือปกดําก็ควร ขาวกลาหรือสิ่งเพาะปลูกก็
จะงอกงามดี 
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ใครชอบปญญาใครครวญกลับไปกลับมาไมหยุดยั้ง ผูน้ันแลจะไดรับผล คือ
ความเยือกเย็นและความสวางไสวข้ึนในใจ ทั้งปญญาก็ใครครวญอยูตลอดเวลา เพราะ
อํานาจแหงความเคยชิน ทั้งการตั้งสต ิ ทั้งสมาธิก็เปนไปโดยสม่ําเสมอ อยูที่ไหนก็
เพลิดเพลิน เชนเดียวกับเศรษฐีเพลินในรายได แมกําลังน่ังรับประทานอาหาร พอเห็น
ลูกคาเดินผานเขามาหนารานเทาน้ัน เขาตองลุกจากที่นั่งทันที เพื่อหวังรายไดจากลูกคาที่
มาติดตอ เม่ือสรุปความลงแลวก็คือเงินน่ันเอง 

ผูเร่ิมจะเปนเศรษฐีภายในใจ คือเศรษฐีธรรมแลว ตองเปนผูเพลินในความเพียร
ของตน ปลีกตัวเขาสูที่สงัดเทาไรยิ่งเพลิน ปลีกออกจากหมูคณะและฝูงชนไปเทาไรยิ่ง
เพลิน อดก็ตาม อิ่มก็ตาม เรื่องของใจยิ่งเพลินตอการตั้งสติการคิดคนดวยปญญา เพลิน
ตอการแกไขจิตใจโดยลําดับ วันหน่ึงคลายกับวามีเพียง ๔-๕ ชั่วโมง คืนหน่ึงคลายกับวา
มีเพียง ๓-๔ ชั่วโมง เพราะจิตใจไมไดคิดไปถึงเวลาค่ํา เวลานาฬิกาท่ีไหน เพลินดูแต
ความเกิดความดับของสภาวธรรมท่ีมีอยูรอบดาน และประกาศตนตามหลักความจริงอยู
ตลอดเวลาดวยสติปญญา ซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอ จิตมาถึงขั้นนี้แลวตองเพลิน 

ทีแรกก็ตองถูไถกัน กดขี่บังคับกัน เชนเดียวกับเขาบังคับผูตองหาที่มีโทษหนัก
ฉะนั้น เมื่อไดจังหวะและเห็นความสามารถของกําลังสติปญญาแลวยิ่งเพลิน นั่งอยูก็
เพลิน นอนอยูก็เพลิน เวนเสียแตหลับเทาน้ัน ตื่นขึ้นก็จับสติปญญาเขาประกอบกับ
ความเพียรทันที ไมอืดอาดใหเสียเวลา มีสติปญญาประจําตนทุกอาการเคลื่อนไหว จน
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไดโดยสิ้นเชิง เพราะอํานาจของความเพียรไมลดละ ใจที่
เคยอยูใตอํานาจแหงการบังคับบัญชาของกิเลสก็กลายเปนอิสระขึ้นมา และรูเรื่องของตัว
เองโดยไมมีลี้ลับ กิเลสทุกประเภทท่ีเคยต้ังบานเรือนอยูบนหัวใจ มีอวิชชาผูเรืองอํานาจ
ในไตรภพเปนผูครองวัฏจักร ก็ไดถูกทําลายลงดวยดาบคือปญญาที่ทันสมัย ใจกลายเปน
วัฏฏะข้ึนมาในขณะน้ัน 

ความอัศจรรยซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแหงวิมุตต ิ ไดแผกระจายไปทั่วสรรพางค
กาย และจิตใจโดยตลอด ขณะวิชชาวิมุตติเรืองอํานาจข้ึนอยางเปนธรรม ทําหนาท่ีปลด
ปลอยสภาวธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับจองจําไว ใหหลุดลอยขึ้นมาสูความเปนอิสระของตน
ตามลําพัง และประกาศความเสมอภาคทั่วถึงกันหมด ความตําหนิติชมสภาวธรรมทุก
ประเภท ปรากฏเดนอยูดวยความเปนธรรมในสภาวะท่ัว ๆ ไป ความเปนท้ังน้ีแมจะ
อุทานข้ึนมาภายในใจวา สุขํ วต สุขํ วต สุขหนอ ๆ ก็พอจะได แตจะกลาวออกมาทาง
วาจาตอบุคคลหรือสถานท่ีตางๆ  เขาจะหาวาบาแลวพาไปรักษาปากคลองสาน ดังนั้น



 

แวนดวงใจ ๒๖๘ 
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ทานนักปราชญทานจึงไมพูดพลามในที่ทั่วไป เพราะทานฉลาดในสถานท่ี บุคคล และ
กาลสมัย ที่ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทั้งทานกลัวโรคน้ําลายฟุงไปฟุงมา ถึงกับเขาหา
วาบานํ้าลายก็อาจจะมี 

เราอยาใหเปนหรือเขากับบุคคลท่ีตองหาน้ี เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพ่ือความ
ฉลาด ตองฉลาดทั้งภายใน ฉลาดทั้งภายนอก ตองแกไขไดทั้งภายในและภายนอก ยอม
เปนสุคโต ไมเปนคนขวางโลก ไปที่ไหนไมมีภัย ไมมีเวร คิดไปไหนไมติดไมของ โลกวิทู
รูชัดทั้งโลกใน คือ เรื่องของตนเอง ทั้งโลกนอก คือสภาวะทั่ว ๆ ไป ซึ่งควรจะปฏิบัติตอ
เขาโดยถูกตอง นี่คือผลแหงการปฏิบัต ิ ซึ่งเกิดขึ้นแกผูอาจหาญราเริงตอความเพียร ถา
ไดลงต้ังหนาทําดวยความขยันหม่ันเพียรและสนใจจริง ๆ แลว ผลตองเปนอยางนี้แน
นอน ทานนักปฏิบัติไมตองสงสัย 

ขออยางเดียวคืออยาชิงสุกกอนหามก็แลวกัน ความข้ีเกียจข้ีครานเปนตัวกอเหตุ
ใหการงานที่ไดรับผิดทุกแขนง ตองลมละลาย ฉะน้ันจงอยาทําความเกียจคราน ความทอ
แทออนแอเขาไปทํางานดวย จะไปทําลายงานของเราใหแหลกไปหมดไมมีอะไรเหลือ 
โปรดทราบวาความขยันหม่ันเพียร ความอดทนตอสิ่งที่ชอบ มีอยูในบุคคลใดหรือสถาน
ท่ีบานเมืองใด บุคคล และสถานท่ีน้ัน ๆ ตองเจริญรุงเรืองโดยลําดับ จงนําธรรมเหลาน้ี
ไปสรางความเจริญในตนเอง จนปรากฏผลตามท่ีอธิบายมาแลว และอยาลืมตัวไปวา 
ความเกียจครานไมเปนคุณตอโลกและธรรม 

วันนี้ไดอธิบายธรรมแตตน คือการอยูกับครูอาจารยเปนลําดับจนมาถึงโลกวิทู 
แดนแหงความเปดเผยท้ังภายในและภายนอก สวนที่ยังเหลืออยูในวงแหงขันธก็กลาย
เปนขันธลวน ๆ ไมมีอะไรเขาเคลือบแฝง เพียงครองกันไปวันหนึ่ง ๆ พอถึงกาลของเขา
จะแตกก็แตกไป เมื่อยังอยูก็อยูไป ไมมีอารมณของใจ เพราะอนาคตของขันธก็รูเทา 
อดีตของขันธก็รูทัน ปจจุบันของขันธก็ไมยึด เรื่องความยุงเหยิงในสมมุติจึงยุติลงที่นี่ 

ฉะนั้น ขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ซ่ึงเราเองก็ใหนามวานักปฏิบัติ คนอื่นก็ยัง
ใหนามเราวาเปนนักปฏิบัติ จงอยาใหเสียช่ือเราวานักปฏิบัติดวย อยาใหเสียช่ือเสียนามท่ี
โลกไดใหนามเราวานักปฏิบัติดวย ผลที่จะพึงไดรับจากการปฏิบัต ิ ก็อยาใหแคลวคลาด
จากเราไปได นับแตเบื้องตนคือความสงบ จนถึงวิมุตติพระนิพพาน จงพยายามทําให
เปดเผยข้ึนกับใจดวงน้ีใหสมกับคําวาโลกวิทู ซึ่งเปนแดนที่มุงหวัง เราท้ังหลายจะหมด
ปญหากับภพกับชาติ ความแก เจ็บ ตาย อันเปนผลเกิดจากอวิชชา 



 

แวนดวงใจ ๒๖๙ 

๒๖๙

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอใหทานผูฟงทั้งหลายจงไดถึงโลกวิทู อันเปน
แดนแหงความเปดเผยทุก ๆ ทานโดยท่ัวหนากันเทอญ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 

 



�

���������� 	
��

	
��

��������	
������������������
�	��������������������
����������� ! �

��������������
�

���"��	����#�
��
�����$��� "	%"��	�����
���&'()%��)�(
��
����*��+,
$�����-(.,��/��0%�������� ���(�1�)%��)�(�%���%��1���2���%�(#�*3(��4�"��
���5��	
��
���)�� +,�����6�(5���4���$��� +,���4�$��)�(
�����	��62���2� )%��)�(�%����4�
)%��
�����)�/��	������78�$�#*#�
��
����
�����	�
��$(9�����(*�������4��.���5��
�62����5����(�1���2�)�(�%�����"�����7,	�+,���%�����.����4�	���%�("�� "	%��%���-����*�
"	%$�	��0�1���2�"�"����%�(
��
����*��+,$�����-(.,�����%�7,"	��%�(�:����*�	�(�8
+�%7,;3�(��2���8%��,1����0%�������� /��"	%51��3(�%�7,"	���-��2�	�"����%�("�� +,����"	���-
�������"���4���.�����<�����=�#�;3�(08����7,"	�����=���-��:�*3(��(7,#.�����6)3-�
+,�"��������/�����

)%��+.%(
��
����*�����$�8��>��� )%��+.%($������"�����$�8���	
���(5��%���>��� ���
��4�)%��$%��7,� +�%)%���.��
��
����*��+,$����%���1���2���%�(#�*3("�����,�7,���
$	�8��� ������	�#�
��
�����$��*3("	%5����&'()%��)�(�%��;3�(��4�7,/��
0%�����������08����(&'(7,����%��"������������-(�.������%���1���2�����)���62���2�����(7,��-�
#.�����6)3-������ +,�����	�)��	���4��5����(
��1�$������(+�%,��%���%�� ��(*��*����-
"�03(*����-�.���������-�� �	��(��-�� 	���("�"����%�("�� �)�"���($��#�*3(*�03(���.���
�	��(��-��:�������(*�������(��4�)�($1�5�?���(+.%(�(5�$	��>*
��78�	�
��=�5�*��+,
$����1���2���4���(���/,��:� "	%����1���2����� �
����.����-��
��
����*�����$���*3(
�%�(*��/,�� �	�������67,)3-�	�+,��� /,����(��	����
��
����*���%��%������$�2@
*�2(�
�����	�����2�*��
��
����*���>��4����	����$�2@�+,�$�����-(.,���>�,����4�
78�����$�2@*�������/,���-(.,���

��($����-��4���(��2�,1���������8%� �
�����������������(5����-(���"�� �����8%�
���.,���������A���+,����0%�����%�(:����*����-���(	������(5����(����*2�#*�	�
��-���-���8%�������� *3(*���%���4���(���$������-(.,��78����(���*�".,"���	���+$+.%(
5��	����)�(��� *��1���2���	
��
����*��+,$���"��/������ +�%78�BC��1���2���	



�

���������� 	
��

	
��

+�����
��
����*��+,$����1���2�"�+,��� 78���-�*����(03(B'D(+.%(5��	��E	"��� 5��
��
�2

���

��,���-�����-(.,���%�(�>5���5����(����>	�����8%+,��� �5����(��)�(�������2-�� ;3�(
��4�.,���(������$�������(	�+�%�(5�$	��>*
��78�	�
��=�5�*��� �����("��������	�+,���
�5����(����-�� 5����2)��+�����������#.�78������4�
����4���#�
��
�����$��� "��
+�%������ $�(� *���� $�(9�62����5�����	��/��� �5����(���(�-1�� +,��,%�(�)>	����5��
�5����(��)�(��������������#.���4�	���� ���+�%������$	��� �62?�����4��2E��

���0�5��+,���(��-�2���62���2�+,���(�1���2��
���������)���3��5���2�,$� /,/=� /�/$�
/	/.� �����4�$%��=��#�������� +�%���/�5$1�5�?5�����)�(�����(� �����-���"��5��
�����"��	��������%�"��
���������	�$8%�������

�5����(	��#�������5����,�$	��2��'??��+�����"���		��F2	��62����	��G�
5���$�		��26@2�$�		�$�(���/�������4��(5�+.%(�'??��$�		���*��$�		���		��/��$�		�
����/�������4��(5�+.%(��,�$�		�����/	�$�		�$�2�$�		�$	��2������4��(5�+.%($	��2���	
+,��������%�� ��,� $	��2� �'??�� 
��
����*��+,$����%����2���($����-+,� ;3�(/,���-(
.,����2�"��/���������-�(���
���(5���(�1���2�
���(5�������%��#5��:�#�/,���	���
03(B'D(+.%(5��	�,��=��+,��� *3(��(
���	����1����	���"�����$�8�	�������$��($��+�%
��(���

78�	�����2$��#5�%�%�5��	
�����)���8%+,��� 
�"��&'(
�����	�����(������$��
�%�(�>	�5��	$�#*#5�%*�&'()�����0)�����	� 5��.,��5��	*�2(*��
��
����*��� +,�
��2�5��	�����0��+,��,���	#$���(���"��$1���>*	��5�7,��%�
��
�����)�(
��
����*��
�>	�� /����4�
��/$��������(� ��4�
��$�2��5�	����(� ��4�
�����5�	����(� +,���4�

����.�������(� �����4�7,��2�*��5��	�����5��	�,���	#$#�.,��5��	*�2(���
���(5�"��
������"��+,��� ��(����1�)�����	���"��$���+,��"����
H�2�62���2/��,1�
�(����(� #�
$0������%�(�:�+,�"��$1���>*	��5�7,���8%#������-��:��>	���4�*1����	���

�A
����������������������8%#�����2���$(��/��	��� �	�����2�)��(#*#�$%��+.%(
���	)3-�	��>�)��"��8,0�	� ��(��-+*(#.�&'(*���4����
�#*+,���1�"��62���2*�$�	��0�8�
+*�(+�(�,��� ��4�$�����.����)3-�	��+,���4�
���+.%(���	)�(*�2(���
���(5���(�8�
�.>�� �%�"	%��4�/	9���	$1�.���$������-(.,��� 51��%�� $���+�,�%��78�&'(�&'(��-(�.�����.��
�����7,��7,�����&'(��-(�����()�(����(���-(�����()�(5�����������4�5��	72�+,�5��	08�;3�(



�

���������� 	
	�

	
	�

*��5,������(���� ��*�� #*� $�����-(.,��"	%	�5��	���+��� "	%	�5��	�%��+�#����
�1��
>?� ��,� $	��2� �'??�� #.���4�"������(5�1�5����(��%(� $�����-(.,��0����4������(5��	
�
�����-(��-��A���-�������2)�($�������%��7%��
�����$��55����(���)�"�"���,���+,��+�%
��4�78�	�5��	��*.�?�%���2(�%�$0�������8%����2���$(���	�5��	�%���2(�%�5��	�
����

+�%)%��)�(
�����*���4���%�("�� *(���	)%��)�(�%��	��1���2�����5��	�,��
.�?�+,�	������#��'**���5����(�������,�������8%��������-(���	��5����(�����#*�*(

����	���#.�����,(����	�#���4�"��
����%��.��+.%(���)�)3-�	�����	���-��%�������
�%�� $	����� +����2�)3-�+.%(���)�� *(
����	������#.�����.��������(,(��4�,1����*�
"	%	���"��.,��� �����1���*)�(	��5� 5����,� $	��2� �'??�� 0������%���%�5��	�
���
�
���,��2�,$+,����%�("��>������"�"	%���� �
��������-��������-��4�5��		��$�%�(���
���������"	%��4�7,��7,�������#����*�#.��2�,$.	�"�*������+,�*�#.��2�,$��2�)3-�#�#*
���"��� ���*��5��	�5,����".�)�(���� ��*�� #*� )�(�����%���-����*�#.��2�,$.	�"��
+,���4����$��($	�2�,$)3-�	��	���8%�
��(��%���-�

�
����.����-��*(���	)%��)�(
��
����*���+,�)%��$���	���4�)%��)�(������%�
���	�����#*��8%��,%�*��$������"���2�+�%)%���%��	�5��	)���.	����
���+,�.,�;%��
�(5���8%#���������4����"	%��%����� +,���������������(#�� :� 	���$%("�#�5��	�
�����-(
�,�(����,�(5���	�$�2����'??��������(5�5��	�
���"	%)�����5)������"���2�+�%
)%���%��$1���>*
��/$��� $1���>*
��$�2��5�� 
�����5�� +,�
����.����� +�%"	%"���2�
)%������ �1�"	*3("	%"���2�)%������ ��-��
���$����%���62���2����%�("�*3("��$1���>*7,�
��%�(��-��+�%���"	%"���62���2����%�(��-��*3("	%$1���>*��%�(��-��0������62���2��	+��)�(
�%��/��08����(�)%����-��>*�$���������	���4�)%��)�(���*�"���

�����(/���$��$���1������������������%�	�/�5��%�#5�:� #����������5��	
�
����
�����-�0�������*�����)�� 0������%�"	%	�/���$� ��-(:� ��������8%#��
����	�/���$��-
+,���"	%	�#5�*�	�/���$�+,�5��	�%�(#�/,�#.��.���*�����"�"���0�������8%#�$0�������-
�%��62���2"	%��� ���*�"���8%#�$0�����#�*3(*��62���2��� �����8%#�$0�������-�%�"	%�2���� ���
���#��
���-�%�"	%������*���8%#��
�".�*3(*����/,�������-��%������>	"�������(���)���-(
��-����8%���".�	�+�%5��	����������"	%	��������#�
�*�	�5��	�%	��>���4�$�)����*��
����.������+.%(��,���	��%���-�� �������+.%(��,���	��4�����%	��>���4�$�)� #5�"��
�����)��	�
3�(�%	�(�+	�+�%���������
��(�,>������>"�����5��	�%	��>��



�

���������� 	
�

	
�

*��.>�#�,�:� ��%�� 78�	�5��	������,���	#$#�
����$��� �1����	51�$��($��)�(

��
����*��"��62���2����(� �>�%�	"�����5��	$�������$���#*� �A
��#��(5���
5���	�5��	$�)� �
���"	%	�5��	��+�($($��#�5��	���
H�2)�(���+,������.�%�(58%
$�	�=����� �%�(*�	�5��	$�)�
���5��	"����(#*�%�5��	���
H�2)�(���+,����� ;3�(
�%�(�>	����	� 5��5��		������+,�$��/�E#�58%5��()�(����%���-�� "	%	�5��	#B�#*"���
���.?2(���#��:����*��58%5��()�(���+	�*�"��1�(��#�������������>��4�(����4�
����1�7,���/����	�$8%5���5���)�(�������5��	��%	������2����*2�#*�

��-($�	�=�����%�(	�5��	���#5�%��(#*�%����#���(���	�� "	%	��	��#�.?2(
��������4�)���3��5����(�1�,��5���5���+,���,���	� �
��(5���5���.�3�(:� �62���2��
�%������%���-� �����(��(���)��������#�.����&��-1�#�.��#*� *�"	%��2�)3-�#�5���5���
��-�:� �,�� ���	51�$��($��)�(
��
����*��� �1�5��	�%	��>�#.���-(9����$+,�������"��
��%�(��-� �
������	��4����	���2��>���8%+,��� #5��62���2��	� 78���-����("�����5��	�%	
��>���4�7,���+��)3-�	����	�1�,�(5��	$�	��0�����"���%��.�������"���

������#�
����$����4�78�	�/���$����� ��$���>�1��������� 0�������8%#��
���-
"	%��>�� �
�".�*���>��2�(��%��
���-"	%	�� 0�������8%#������-"	%��>�� ���*�"���8%���".�*3(*�
��>�� ������($	��2=����#.���>���(�,������� ���*��1���%�("�*3(*���>�� ������E���,�%���4�
)�(��>��>"	%��>�����($	��2�%���4�)�(��>��>�,����4�)�(��������BI�.�����	�'??�#.�	�
5��	A,��$�	��0��(�2�,$��$��#.�.	�*��#*� �>�.>��%���4�)�(����+,��� ��"��,%�*�
	��1�5��	��>�#.�����6)3-�#�*2�)�(���� #�/,���-	����".����(;3�(*���4������>��
��
���
�*��+,$����>��(+$�(.�	��%��
�����+,��� "	%��(
��%����".�*���>�
������ *3("��
�$�>*������+$�(.������>��

���+,����(+$�(.������>���8%03(.��J� "	%��(����6���".�
��,(
����������0��
"���%������-������-�%�*���>�� *�$��
�����"	%����6	����".�#�/,�����(+$�����(� *3(��(
�����)��"���8%��������4�����(���$(��� ;3�(#5�� :� �)�"	%����0������� ��(�������+$#*
�)��$8%���� 5��+��+.%(�2�,$;%�($�	��8%=��#����+,�=��#�#*����� ��(.���(*2��)��#�
��2�$�*$��� 
2*������)�;3�(��4����7,� 5��5���,(03(����.�������4�+.,%(7,2����)�#.�$����
�$��"	%	����*�$2-�� ��(�1�.����2�	���+�%�������$�2�����4�$%��.�3�()�(���� �)��"�
��4�,1����03($%����	���	�5��� �������-($�	�"��+�%�$�)����)�� �A��:������2�)3-�=��#�
���+,�=��#�#*�,����,� 
���	��-($�??�78�.	��	���#��������-($�	� +,�$�()��78�



�

���������� 	
��

	
��

���(+�%(#��������-($�	#.���4�"���	#*��2���78��(���� +	��2??�78�����8�#��������-(
$�	�>"��08��'??�)�(
���(5���	���.�����.���/��"	%.�����-(#�5���
>?�2$�)	�$�

)������-(.�������4���(+.%(��2�$�*;3�(��>	"������ ���)�� $	����� "��08�
���'??�
)�(
���(5�",%�����)����	*��"	%	�����,�����"��� �
����1���*
���'??�.�%��,��	
���)���2�.	�+,���*3(.	���2-�,($8%��/	(5������4��K�	5%��)�(��2�������1�.������$��((���
5��
���'??�)�(
��
����*�����	5���8�8��������$�??��$�()����2??��*�+*�(���
+,���7,#������-����6�%�������+.%()������-(.�����$��.����8%#�����%��	�*���K�	5%��
)�(��2�����4�78�$��((��+�%78��������%���-�� 
���(5��%����(.	�5��	�2�
�����#�)����
.��� �%�"	%#�%���/*�5���2�,$+�%+,��� �>��(.���(
���'??�)��5����	�)��"�*�03(�K�	5%��
)�(.��.�����6*���5��� ��2���� ��(
2*���0�����)����)����	5��	����
���	)�(
��2���+$�(�������
���'??�������$	���

������-�%��������%��
2*����'**������5���5��	$���%�)�(��2����*�$��((��"�
��	)����� .�����	������;3�(��4���(��2�)�(��2���� +�%	�03(������-� +	���2���*�
+$�(#��������#�� �2���5��
���'??�)�(
���(5��8���%�����
,()�(��2���.	�+,���
)���-��2����1�,�(08�*�������4�78����(.�� �*��.������5��
���'??��1�,�(#.���2�����-)�(
�,�(����5�"�������A�,���,��*�-�)�	�� #�)����������>��4���2(BI�;��	
���'??�#.�	�
5��	A,�����5���2�()3-�� +,���4����*�$�(.����2���#�)���-�+,��� ���
2*���
5��	�5,����".�)�(��2����>��� ���
2*�����2���/����(�>��� ���)��%��78�&'(/���
�����%���4��2�����*�$�(.����2�����8%#����+,���

�	�����(.���(
���'??�,($8%*����	+.%(��6*���
2*���"	%.�����-(� ��-(�.>��%���4�
�%�+.%(5��	���)���-(	�,� ��-(�.>��%���4��%�+.%(5��	+��$=�
��8%������� ��-(��4��%�
+.%(��������-(	�,� *�0����4�������".�� ��(
2*����,��"��,��	�*������������

���'??��%����2�����-5���������%������(#.���%("	%	���,�$(�$�)"��+	�+�%)������� �����%�
�����($		��2��-(.	�".,,(��	*���������-��-(��-�� +,���4�+.,%(7,2����)���-(	�,� 0��+.,%(
��-"	%08��1�,���$��"���	���#�� ���)�;3�(��4�$2�($1���>*�8�	�*��+.,%(7,2���-� *���4�"�
�,���������,"	%	����*�$2-�,("��� +,���4��.��+.%(���)����#.?%.,�(� 0��"	%������
�.����-�$�����)�*����"�"	%"����
���5��	.,(����.����-���4������4�)�(����$2�(��-(	�,;3�(
��2�*������.����-*3(�,����4����� ��4�)�(���"��$��$2-�� ��%����)��>�,����4������4�)�(
����$	����$%���%���>�,����4����� ��4�)�(���)3-�	�� �
���$	����$%��#.?%�,����4�����



�

���������� 	
��

	
��

��4�)�(�����8%+,�������-�>,��,�	���"��%����� �����$�)����)�� "��� �$��� ��#*� �$��#*��4�����
��4�)�(���������(����*3(�����"�����/,��2�(��%�/�5���������%��,������$������

+��*�2(	�*������.���
��(����������%���-�� 5��� 	
���������� ������� �%���4�

��"�����=
��������2�����/,��2�+���"	%	�)���)��2�(��%�	.�$	������,�	
����������
��-*����%�*���
���+,�
���'??��
�����
���(5�)��5��&��&'���%�("	%���0��"�"	%
"��� ��6*���"��08�0,%	*	,("������1���*
���'??�)�(
��
����*��� 
���2����2	���2
.,��,��)3-�	�#�)���2������,("�� #��'*A2	��	)�(����������.��
>?� 
��*�����
��>	��(������������
�����	�����>	��(#�
������>"������6)3-�#���������������4�
����%�#�5�������-�
��*��������
�����	"��/7,%)3-�*���,���	9
���	:�����;3�(��4�����%�
���*�����2�(#�/,��'**������-�"	%�5�	�� �����-(.,��"������#�
��������2����6�
��(
5��-(�������%���-��

���
��
����*��
���(5���(+$�(.�5��	�%	��>���%�(���:� ���".��>"	%��(
��
�	���
���(5���(����
������)��$8%��������4����$(���2���+,������)��$8%���� 5��� ��(+.%(
��2�$�*$��� �����4����@��;3�(*�#.���(
�5��	�%	��>�"��+,��� �>��(
�*��*�+.%(��(
���)���-(	�,�+,���(
�5��	��>���%�(���*����)3-�#������-��

5��	�����>��2�#�
���(5�78������� +,�5��	��>��>��2�#�
���(5�5����������
+	�5��	/(%5��	A,���>*���2�#�5�����������-�� A���-�*(�����$���%�"	%	����".�*�����
�2�(��%�.��#*)�(5�	��2�,$� +,�$0�������8%)�(5����(/�E;3�(08�5�	)�(� �>$0��������*���
*2����*�����5�	)�(5���2�,$��-�� �.	�����$����	��(
��
����*��5�����.���$0����������8%�
� �����-� +,��������1�;3�(�1�,�(�1���8%)���-� *���4�"��
���5��	�������>�#�#*+,�
5��	.,��
��� /��"	%�,��	�$8%.,�		8��580��-���� 
��
����*��+,$�����-(.,���%����8%
#�����2���$(�������4����������5��	�
���"��$�����

A���-�� �����-(.,��*(��8%��%�(�%��� *(	�5��	���#���,� 	�5��	���#�$	��2� 	�
5��	���#��'??�� 	�5��	���#�5��	�
���� �
���5��	��8%$���#��2�2���0��-(��(� 	�
5��	������2(�����2(#�(��������� 5�����0��0���2�,$��4�$2�($1�5�?� ����,%����-��4�5��	
$(��=������#�$%��+.%(���+,�5��	$(��=��#�#*�	�5��	$(��=�������4������8%)�(
����	�5��	$(��=��#���4������8%)�(#*�$0������.,%���-	�5��	�%	��>��+,�$����+�%���
���5�(5��	�
����+,���4�)%����+�%78�$�#*�62���2���	�)%��)�(
��
����*��+,$����>
��4�)%����%�(��-� )��$1�5�?*(��4�78�	�$�2����(5��	�5,����".�)�(����8%�$	�� "����".��



�

���������� 	
��

	
��

��8%���#��#.�	����	.,%��,�-�(.��#*��8%�$	����%��1�/,�	�.,%��,�-�(+,�0����4�5��	$�2�
$�	�

51��%�/,�� 0��,("���)��$2(.��#*)�(#5�+,��*���4�"&)3-�	�*�����#*��(��-�� 7,���
����6)3-�*��"&�>5��5��	��%	����� ��8%���".��>"	%$���� ��	�%���,%��"���1�����%�� 	�
$���)*2-(*�����.�3�(� 	�+7,��8%�����E�� 08�.����*��.���"�����2���8%��-(�����-(5���
$���)�����-�"���8%���".��>"	%$����"���8%#��%	"	��>.��%��%	"	�"	%$����"���8%#����+*�(�>.�
�%����+*�("	%$���� "���8%���,���>.��%�"	%$���� "����+�%�-1��>.��%�"	%$���� �2�()3-���8%��
���>.��%�"	%$����"���8%���".��>.��%������-��:�"	%$�����2�("��2�(	�"	%��4�����2���8%.,��
�����
����)��#*�%����)�	���8%#�$0������%�(:�"	%52��%����)�	���8%���+7,�����E��
�+7,
)�($���).��"���%���-��$���)�����-���8%���".��>$����

����	�����������
�����78�	�+7,��8%�����E�5��#*� 08�.���5���2�,$���"��2���8%
�,����,��5�����(�8��>����)��	����(�$��(�>����)��	����(�,2���>����)��	����(�$�>���
�)��	����(�5����($�	7�$�>����)��	������)��	��������� �	�����4���%���-���8%���".��>"	%$����
*��������"���8%��������>"	%$���� ���*�����+*�("�$8%���,���>"	%$���� "���8%#���%	"	��>"	%$����
"���8%=8�)��>"	%$���� ,("���8%#��-1��>"	%$���� )3-���8%�����>"	%$���� )3-���8%����62�>"	%
$���� ,(��8%#��0���>"	%$���� � "���8%���".��>"	%$���"��$����-(��-�� ���������*��1�.�2��"��
�
���+7,+,����.���5���2�,$	2"����8%#������8%��-�� :� +�%	����8%�����E�5��#*)�(���
��(�

�2��*��1�.������*�����E���-�� 5���5����(	��� "��+�%� ��,� �5����(�1�*��.���
����=�.������*��#*)�(���"��� $	��2� �1�*��.�������=��,�(���*��#*"���
�'??�� �5����(	���1�*��.���� 5���2�,$$%��,������*��#*"��� �	������"���1��5����(	����-(
$�	� 5��� ��,� $	��2� �'??��)��"��1�*��.���� 5��� �2�,$��%�(.���� ��%�(�,�(� +,�
��%�(,������� ���*��#**�.	�$2-�+,��� ���(��8%���".��>$�/)� �2��/�� 	�5��	$(����-(=��
���� 	�5��	$(����-(=��#�#*� "	%	���"��%����#.���2�5��	��(�,� "	%	�.������.���
"��.	�������5���4�	������
����1���*��,�$	��2��'??��������$	���1�*���2�,$+	���8%=��
#�#*#.�.	�"�"���

�
����.����-������8%".��:���%�����*��$�2�*(��4�78�	�$�2����:��2�2���0����
�5,����".�"�	�����)�A���������(�������� �����$��+�%.,�������%���-��*(#.���4�"�
���$�2�+,��'??��*������%�	����	���E����*���4�78��,��=��*������



�

���������� 	

�

	

�

��3�(� =��.��������-�"	%	�#5�*�	��%�$���(#.�� ���*����������(��4�78��%��.���1�
���)3-�	�#$%�����(� 7,*3(����6��4������%	����� ���5��5��	����*��$�2� 0����4�78�	�$�2��8%
+,��������(��-(��-*�"	%	���(5���*2�#*)�(���"���*���4�"��
���5��	$(�$�)���:��2�2���0�
����������	�
���������������� ������������������
������
��� ������ ���
����	�
������!��� ��
�"�� #��$��	%������������"&�'�&(���������$% �	�
����
��!������	��	�
�����$�%���!���� ���������
)�"������ /�������"����%�(��-�*�"���8�
$3��%�$�2�'??���4����	$1�5�?��%�("����(�

�����2�*(��	� ���($	��2���:� 5��-(� 0��"	%	�$�2�'??���4��5����(�1�������E���8%
+,��� �>"	%72���"�����)���2��)����(���	��� #��2�2���0��-(��(���(	�$�2����'??�
���5�(5��	�
����2��%�$�������(��4�,1����� �2�,$*�����(
,	�*�����".�*�	����
���#*)�(���"��� �
������)�(�����4�����2�,$� +,���4�78��%��.��)3-��7�7,�?����(#.�
"�����5��	���������� 0��	�$�2�'??����*1���8%��������	.��������+.%(���	�����
�1�,�(
2*�����8%"	%)�����5)������ �>��4���������	����
,2(�2�,$��.���8%#�����
+,���
,2(�2�,$��.����#�*�	�*����(".�� *�	���(+�+,��1�,�����#.�"�����5��	
���������*�"	%	��,�����*������.����������4������()�(��$��($	)3-���(��%���-��

*(��%��.>��%��2�,$�������=�*�	���8%#�����%�(:� �)��	�+���$2(.��#*)�(����
+,���,��$��	���.��#*)�(���"�� #*��(�������������.8� *	8�� ,2-�� ���� ��4���(��2��
�	���$%(���+$���	���(���*3(����6�8�)3-�	��$%(���+$���	���(.8�*	8��,2-�������>
����6��4��$��(� ��4��,2��� ��4��$� ��4��5����($�	7�$)3-�	��+,��0��������	������"�����
$�	7�$��-�:� �)��"�$8%#*� �,����4�$	�����%����)�)3-�	�� ���*��.>��%���"���4�����2�,$�,%��
�	�������%����)�#.���2���4������()�(�����(+,��� ������*��.>�"��*��#*�������*��$�2�
����*���'??�� �,%�������("���	�1���*)�(��.��5����(7,������ �)��>A��,��"�$8%
���	��%�(:� ��	+�%��2���5��	(	(��� +,���.�5��	����"	%	��
��(
�*���(5��
#.���4�"���	5��	���(���)�(���

��,���-������#�
����$��� *(
����	#.��8���(��2�)�(�$��/5�%(���$1�5�?� ;3�(
��2���8%��-(�����-(5��� 5����2�"���	���+$)�(��� .8� *	8�� ,2-�� ���� ���"�$8%�8�� �$��(�
�,2��� �$� �5����($�	7�$�+,���1����	��)��	���4���.���2���8%#�0-1��5�������-� �
����1���(
�$��/5�%(�5����2���#.�	��1�,�(�,���+,��$��($	���)�#.���2�)3-�#������-(�����-(5���5��	��4�



�

���������� 	
��

	
��

��-(��-�
���5��	"	%	�$�2� "	%	��'??���4�
���,�-�(���E�#*� *3(��4��%�(��(#.����+$)�(#*
�,>�,�����"�$8%���	������4�
2E�	��7�7,�?����(#.���2������(��2������8%�$	��

A���-�� *(��4�78�03(
���	����$�2+,��'??���8%���:� �2�2���0�02�� 51��%�� /,��2�8�
��4�7,�����2�)3-�*��5��	�
������	�$�2+,��'??���4����	.,%��,�-�(� ��%�("����(�8����
��-(/,�����5��$=�����	�����:�"����-(/,�#��5��#*��������(�����2�*��#*��
����1���*
$�2����'??�)����,���8%�$	�� 5��	��2$���2L
��/������%���(*�/7,%)3-�	���%�(��>	���
=��#�#*)�(���

�����-"����2���)%��)�(
��
����*��� +,�)%��+.%($�����-(.,��� ��-(�62�������%��
��(�1���2����-(7,��4����
3(
�#*���
��
����*��+,�$�����("�����	�+,��� �
���#.�������
�%��"���3���4�.,��@�����	�)��$8%)���62���2)�(�����
����1���2�#.���4�"���	+����()�(
�%���7,���"�����*���4����
3(
�#*�

.,��$1�5�?���"���-1�"��#������-�5�������()�($�2����'??����4������(#.?%���$��$1�.���
78�	�%(�1���#.�
��*�����)�#������-���.�������(��4�78�.���#�$�2�$2�(#�	�$�	7�$*(#.�����
�����1���*$�2+,�#5�%5��?�����'??�����:���%�(�+,�����:���������	�$�	7�$�*��)��
	�$�	7�$��(����.8�*	8��,2-������ #*���(#���(.�3�(�>��	�*(
����	BI�.��$�2+,�
�'??����$2�(���	�$�	7�$��-�:� $2�(���	�$�	7�$��-(.,��*��,����4�.2�,��$�2+,��'??�#.�
5	�,��)3-�/��,1����� +�%0������,%��"���	���/�	��2)�(#*+,��� $2�(���	�$�	7�$��-(.,��
*��,����4�)���3��%�$�2����'??�+,��%�#*)�(����(�

0�������4�78�	�$�2��8%�,����,�� 	��'??�52�5����8%�$	�+,��� ���*��1�.��$=��
���	���#��"	%�%�)��(����"	%�%�)��(#��5���������#*�*����(����"����%�(���+*�(� ��%��

2*���$�,���)�(�����-(+�%72�.��(�)��"�03()��(#�� +��$%��+�%($%��+.%(�%�(�����-(
.,�������4��2-���4����"����	���(����*��1�.��/����("��,��E��>"���5��� /����(�
	������ 5��	+��$=�
)�($%���%�(� :� *����*��E���8%�,����,�� ��-($%��+.%(�%�(����
��-($%��+.%(������ 5��� $�)� ���)�� �A��:� ��-($%��+.%($�??�� 5��5��	*1�"��.	���8�� ��-(
$%��+.%($�()���5���5��	52�5��	���()�(#*���-($%��+.%(�2??��5��5��	����8�$2�(���	�
��������.8�*	8��,2-������#*�*�
2*���/����(�������5��	"	%#�%����"	%#�%)�(����
#�$2�(�.,%���-�>"���

$2�(�.,%���-*�������"��,��E����*1�����8%�,����,�"	%.�����-(� ���*��$�2
����'??�*�"	%�2��%���%���-�� *3("	%�����%�$=����.,%���-������������%�("����(� 51��%��



�

���������� 	
��

	
��

	�������5��5��	+��$=�
��8%�$	��$=�����	)��(��������:�"��>+���=��#��%�(���
���$%���>+���5��	$�)����)�� �A��:�����6)3-��>+���$�??�5��	*�*1��>+���$�()��
5��	52��3�)�(#*�>+��� �2??�5��	����8��>+��� +�%,���%�(:� 	�5��	+��$=�

���*1�����8%�$	�� 5��	��4����)�� 5��	��4�� 	����� �>��4�*������������������ 	������
+,���8%#��5����(*���"��,��E������������� �	���*������.�3�(��2�	".����� *����������� :�
���(��2�	�1�(��"�
���	�:�����

0�����
2*�������5��		�$�2�'??����*1�����8%��%���-�*�"	%�.>����*���5���"��
,��E�� "��+�%� 	������ � ������ 	����� �1�(����8%���%�(���+,�*2�#*)�(���+,�$=��
���	�����:� "�"����%�("��,%�� �	����.>����*��E���8%��%���-*�	�����	�����#*��8%��%�("��
�%�$=�
�.,%���-��4����"����(#*"��+,��� ���*��*��.>��%�$2�(�.,%���-��4����=����������
)�(�)��.�5��	"����(#*"	%"��+	�+�%�2-���������-($2�(���7%��	�+,�����-($2�(�����(	�"	%03(���-(
$2�(����.>����*��E���8%#�)���-� ��4���(�
,2(��%���������� 5��� *���������� ����>+���
*������$�)�$�)�>+��� �A�� �A��>+���$�??��>+���$�()���>+����2??��>+������:�
��������(+����-(��-��

+,��*��������"�� 	�+�%)�(+��.��.	���-(�%�(� 0��0�������4����� ���+������>
.	����
3�(� 0���������4����� �����+���>.	����
3�(� 0��$�??�� $�()��� �2??���4�����
$2�(�.,%���-+������>.	����
3�(/��$2-���2(� �,��,����4�*2����0�� �������"�	�+�%$2�(+��
.��� ���5�������)�(�'??�52�.�5��	���5��#$%�����(� +,�
2*�������,("�����%��
������(��8%������)�� �����8%������)�� �2�2���0��-($����8%���/�((��+.%("��,��E�� ���*���
�1�(��.	����8%���%�(���+,�*2�#*)�(���"	%	�����M�(��� 7,���"�������	�*��/�(
(���5���	������������	�����+7%"�����/,������

78�"	%A,���
��(08�$���>��>���(5��("���	:�����A���-�#5�:�*3(�%��%����)���%�
�%����������� �%��%���
�%�()���)2�� �%��%�"	%$�������$���#*� �%��%�"	%$	.��(� ���
��8%��/,�+������� �����8%#�/,�)�("��,��E��5���	������������	�����*�.���"�
	���4�������"���,%���>���������)��$2�(�������6)3-����0���%���4�)�(����$��� �	���$2�(��-����
$,��"�� ���*3(�$��#*� �����8%���/,����"��#*"	%"��� ���5�+,�$����*3(���(���������"�
��	:�����

���
2*�����%�(��-�>�
���*�#.��.>��%�/,���-��4���%�("�������(���3�(������(��*�
"�����+*,�������-��$.�/�"�����+*,� "
%��� #0������	�
(������	%�(���� ��(��*���! 



�

���������� 	���

	���

��
����-�����
�� �����! ��
"�����+*,� ��� ��(��*�����$.���� "�����+*,$�12 ��%�
��!�3�.��
��#41
4��"���2	��! ��
"�����+*,"&��$
0������51��%��/,��2�8��8�/,��"	%*1���4�
���("�����	>�.2��	>�����#�+7%��2�	���%�"�� #����(	.�$	���	���%�"�� #�+7%��2�	�
���"	�=8�)���%�"��	����
��$	���2�$�������55,��%�"��51��%�� /,��2�8� �8��
,()�(/,�� �8��,
	���)�(#*�����(���"�$1�5�?/,��%���4���"�� *3("��3�	���$1�5�?72��,����4�
2E+�%���
��(�*�����6��4��2�,$��.���2���)3-�	��#.�������������%�������2�#�$($������)�+,��
���)��,%�"	%	����*�$2-�$����� /,��2�8�8���	��4�*�2(;3�($=�����	��-(.,��� +,���,%����("��
��	$=�
)�(�)���%���-��

���
2*���"��,��E��>��%���������� #�$%��+.%(�����-(.	���-� ���
2*���
�
��(�����#������.�3�(��%���-�� �>$�	��0*�����#��������-(.,��;3�(��4�$%��+.%(
�����-������+,�	�"��,��E����*1�����%�����������	����.>���������'??�+,��*���0��
	���$1�5�?72���8%��%�("�� ���(�,%����(��4�,1������	$%��+.%(�'??�����.>����+,��� �.��
���0��	���$1�5�?72���-��>�
���"	%�)��#*���� �.�������("	%�)��#*����>�
����1�,�()�($�2+,�
�1�,�()�(�'??���("	%�
��(
��0��
�+,����%�("��>��0����8%"	%"��� �
02��$.��	������������
	�����5�&���	��� ��%��	� ����-���%���
����(�� �

"��,��E�B����8���$��(��,2����$��5����($�	7�$�����8����)�(�����4�"��,��E�
$%��.����������$�??��$�()����2??����4�"��,��E�$%���,�(�*2���2����5��*2����
	���2���5��(��8%*����4�"��,��E�$%��,������� "��,��E�����=���-	����*1���8%���*2�
��2����5��*2������>	"�����5��	,�%	.,(�)���������)�".��>��4��2�,$)���-��*(5��
�8#.����� �
���$=�����	��-(.,���8�	�.	�+,��� ���	���2�����-��4���"�*3("	%�8�����(�
���	���2�����-*���4���"��%�"�� .����%����	���2��-��4����� 0����4����� ����>�2��������
��������-*�"��%��1���2�)3-����#�=
��-(.,��"	%*�$2-�� �
���5��	���5���)����4�,1�����
�
���"������2�(����$�)�� 5��
2*���$%��.����)��	�.	�+,��� ���(���,1����#.�)��
+,�0������.(��)3-�	��������"	���-�*3(*����A2�.��"	%	��.,���

���������+,��8���%��8���$��(��,2����$��5����($�	7�$�+,��8��������$�??��$�()���
�2??���%���-��$%��#.?%)�($2�(�.,%���-5����"������.(��+.%(5��	,�%	.,(5����"��78�	�
0���1���2���4�������4�)����5����"�� ����5���������%��.�����$1�5�?� *(
2*���#.��.>�
���	���2��-���4���%���������$=�����-(.,�����7%��	�+,��� 5��	�8������-��4���"�� "���1�
5��	�8���%�+,��,%����(��.�����(�0����("	%�8�����(�>+$�(�%����A,��+�%=������$%��



�

���������� 	���

	���

=��#������(/(%� �
���5��	A,��+,����5��� ������()����)��"�
2*������	���2��-���
��.�3�(�5��5��	�8������4�������������6*�������5��	.	�����������-�+.%(��(���)���-(	�,
���*�"��#����	���2��-.	��

*(
2*����)��"�03(���	���2����8�:� #.��.>���4�"��,��E������%���������$=���
����:��	������+��$=�
��8%�������������.,(�����-���(*	��8%#����)��	�����0���%���4�
�����4�)�(������".�� ���	���2��-��4����$		��2���,�������2�(��%�$		��2#�:� #�"��
/,������ ��-(��-/��	��"	%	�#5�*�
8���%�(��-�%�� ���	���2��-��4�"��,��E�.���"	%� +�%)�

8�/��.,�����	���2���"���62���2	�+,��8��.>���%�("�� �>�1�	���2���#.��%����-(.,��
������>	�1�,�()�(�����+(%���	�	� 	2"���M���("��+	�*�"	%	�#��1���� +�%.,�����	���2
�	���
2*����)��"��	������6��8%��%�(��-��
����%������62���2���$�#**�"��0��"����4�)��52��
�	���5���*1���4���2�)3-�+,�*�"���1�	�
2*���+��")����(� �
����%������62���2���$�#*
#����	����2�(����5��	�
���� *����(7%��#�.,�����	���2����,%����-��%�(+�%���� ��-(*�
"������#�.,��+.%($���)�����	+,��2����2����	� � ���
��
����*��������"��+�%78�
$�#*#����	�62���2�%�� "	%��4�/	9���	"���	$�??�5��	5��.	���$���������� ��(	��
$���26@2/�� +B(��8%����� ���	)�(
���(5�*�"����4��(���#.�/,�"��
2$8*��)����>**�2(�%�
"��

���
2*���78��8������4����$�($��*���� �
���#.��%������62���2"���.>�*��*�+.%(=

.������$��)�(/,����+��*�2(,("���"	%��%���-�*��,����4��%��8�/,��+�%�,��	�.,(���	#�
�����(� 7,$�������,��,����4�.,(��-(/,�.,(��-(���	� �
���5��	�8�/,��8����	��%�(+��
*�2(� *(
2*���,(*��78��8������%���(*��.>��%���4����/�E.��2-���"	%"��� �����'??�������
$	��� #*��(��-*�����2����-���66����#.��8��%�(��>	#*� 
���	��-(5��	�.>�=��*��%�#*
.��#�)���-��

��%������������"	%�8�"��3�������.,�����#�0-1��$��;3�(�)��������8%��4����*1�� "��
�2��$��(�$�����.3�	�)��#*�%���4��$��(9��(�,�(� �,��(���.8&'(��%�(�
,2�#*� +�%
�	�5����
�)��8��%�� 0-1��$������ +,����5���$��(�$�����.�3�(����5��	.3(.�(0-1�� �
��("���2��)����
�,%���%���-�� �>���,�����	�����5��	��$���)��?.��"�.	�� /,��������	�����5��	
�,��*�"	%	�$�2�����-(� �%�������(����2�(���	�	���"�)��(.�����8%���(� ��("	%���*�52��
�
������2�	���5�$8(��%�� ����$����2������.3�	)�*�$2-�;��*��*2��>	�,��E���%������
���� ������%������5�7%���$����2���	�+,����%�(/��/��*�"	%#.��%���,����%�("��,%�� ���



�

���������� 	�	�

	�	�

��(�.>��%��$��(�$����2�����4��.	����$��(9��(�$��(�,�(� �>5��
�����78��1�,�(��4���2���
��8%��%���-�� �%�������4��2���+,��� "���2�+�%)%����2���7,2����)�#.�$����"�����5��	��	���
�%���>�,���


���2���08�����2�� 5���'??�+�����*�����+,��� ��-�+,���
��*��0-1��$��
+,��� #5��,%�����2�(���	�*��0-1��$��*����,��+,��� ��(*�
�#*"����,��"����&'(�$��(
�
,()�(�$�����.3�	#�0-1��$������ ������%��78�7%��0-1��$�����03(����,��=��+,��� ���(
��������#�#*��������������%�� 
��+,��*��+��+.%(5��	$		��2� +��+.%(5��	��%(
�.�2(�+��+.%(5��	��
�%�(�+��+.%(5��	��2��+�%��*>������*2������4�$		��2����2�,$
;3�(��4����$		��2����������������)���,����4�����$		��2)3-�	�
�#.�$����������%������	
���2����%��,����-���
��"��$��+,��� �����-*2�)�(���"	%#�%*2�$		��2� +�%�,����4��2	���2*2�
)3-�	�+,��� �����%������%�(�����������������5���4�	�"�����$2����+,��#������-����+�%)�
��-"����*�"	%��4�78����(.�)3-�/�()3-���,� �
���+��5���,%��.�*����2������+,��� ��2���78�

���2�
����"��+����(���������+,��#������-� *2�)�(���03(+,��;3�(���	���"	%#�%�2$��
)�(��2���*���	��-�+�%(���������)�(�%�����.,��,�����"��*��0-1��$���

)%��)�(
��
����*��+,�$����%���1���2���%�("�*3(03(+��+.%(5��	��E	� ����>
�1���2���	+����()�(�%����4�,1����	�*�03(���	���2����8�:� �����4�$.��)�(��2���
+,�08��1�,��/��$2-���2(�����1���*)�(�'??�� *����-�"	%	�$		��2#�:� �)���5,���+B(�
+�%���	���2���"	%#�%$		��2��-�� �%��#.���	+B(�%�� �2	���2� �
���#.�,(���"�����/,����	�
$		��2�

)�#.���4�)%��)�(
���������62���2��%�(��-� �1���2���%�(��-� ��4�	���%�(��-� �8��.>�
"����%�(��-�����'??�� ������%�"	%�$���������2�	���4�	��E��� "�����#�
��
�����$��� "��
�1���2���	�����(��%�()�(
��
����*��+,�$�����-(.,��*���>	�1�,�(5��	$�	��0� ��-(
����5��	�
����
���+���2�,$��$��� ��-(+��+.%(5��	.,��
���>$��)��5��	$�	��0���
��%����������

��(��-�)�#.�������%��78�&'(����%��� *(���	������	�����(������"��+,������

���	���	��62���2�.���%��*��M�
��/�E@�"	%��(/���$����78����*���%�
������ �)��
$8%�2

��"��$����>$��.��(78���-(#*��	�$�>*
���(5��%��/����(���	���	�����	���4�
=�E�)�(����%��78�#��.>����	78���-������%��.>�����0�5��+�%"	%��(�.>���%�(��-��*3(/���
�������%�(���"��#����	������������ /��������%�����5����$���78�#5�%�%����	����



�

���������� 	��

	��

�%�#5�%�%���$��� *(���	�62���2��>	�1�,�(� 7,���"�����*���4�"���	���	�����$�����$"��
�������������+�%��-����*�03(�2	���2
���2

��� *���4�$	���2)�(�%����-(.,��/��"	%
���($($���*3()����2���	������
��(��%���-����1�
�

���������	��
��������������	����	��



�

���������� 	
��

	
��

��������	
������������������
�	���������������������
���������� !�!�
����������	
	������������	��

�
���"#�$%����
��&��'�������
��&�����	�(��)���*���������� +�,(��%�

���
��&������-.	*/��/��$� %�.����*�$#����#���� "�*0����1�+�2$*"(��(3����	��� 4�
�%-�.��'��������5� .�� ��*�� +����/�+�4�	�43����	��� +�	��$	�	�43��������� ����-
�
#�$���'%��%-�"(���*�+�2$*	�43����	���+�,(��	�43��������� �
����%����6�+����/�+�
4�47$	�43����	����*�+�	��$+��$#	�8��� ���"#�$%����
��&��'�+��+�$�	+��	���-
��*�����������*�	/76���8*���+��	,(����1�#9�$#3�+�:��*�#9�$�����5�0����1�+�2$*"(��"	�4�
�/��.����$�9�������#�$4���/�$
��
����4��"(�
��#�����6$%(��� ;(4�
7$.�����/�$
�/��-+��+��	2$*������$� 4�.��+��	,(��%���+�$�	+��	��4��
��
����4��"(�#���
��6���1����(3����	��#3�%���+�2$*�

���
��&��'��-���$/76���8*���+��	,(��� .	*��*���6�4�.	*#�	��0"#�$%����
��
&��'�'%���1�+��	#�//�$'4.������
��&����������6$%(���-
�4��������"(������"�*
�$9���$/���/�$"(�#9�$���	��9::�.	*	��9::�� ������*����
����6$��6�� �	�������1�
���	#9��9</�$'+��-������*����
��/�$+���6��+�$�	+��	�����'%���	�*���:=7�$��1����
��
&��'��-��*���������� ;8�.	*,(��"	�4�.�"#�$%���:���(� �3��
-:+�$�	+��	�����
�
�����/�� ;(���4�
7$.������-/76���8*���+��	2$*"(�+��	,(��/�$��� +��	,(��	�����
��:���(���4�
7$.������-	������

�,
��������/�$���� ���	�'�
��
�����#��� 	�*$%���4��3��
-:��'%�
��
���/�� �%	���+�;8�	�*$+��	��1����)>�2��0*�������� ��7�$� �4���/�$+�'�2(�	���8*� ?�
����&��+���

+�����&����� �� +���$
����9�/76�	��*�	�(�$"%*$+��	���4�+*�"+���
���

*�"	*��1�+�2$*� "(�/��#�4����
��#	���9�$9���$.	*	�4��4*��� ��1���8*�������/����
�/�	����������� ��������������/������	������	=��	�	0��� ��	%��������/�� ���
������
����
����$���$� .	*
����$� (8��-��		�#�����	������������ �
�����#��
/�����6��-���$	���9����
*�"	*;8���&�
��*���6�� (8�47$.	*	�"�*'4���4�+9�07$+��		��$	�� +9�
07$+��	��1����)>��%	�����*�$2(�;8�	��$	�� �
���
*�"	*��1�"����9�� ��1����
9	
�'%�



�

���������� 	
��

	
��

(8�5� �%-���8*"(��� (8���9�	��-��1�+�2$*� "(�����4+�����%	���
*�"	*� ��8*���
*�"	*�-
���/�4�������
�/�����/��9����%�7�$��9�	���$.	*�9�	���$���6�-0���*���$����8*�

"�*
*�"	*��$+����/�4�"(����$.	*
�� ��$������%�,�(���(��4�6���/�$�/�	��9��
#9�$/�$%�����%������96����.��	��(�6�$(8��-#��(8�'�����*�� #9�$���.��	��(�6�$(8���6+����.��
"(�.��	�4��.%��(8��-.���������7�)�4��
*�"	*����%	�������"(�.	*.��#9�$/�$��9#���9<
	��9�� "�*.��	�����+��	��4�9�� +��,��(���/�	���6$��6�� 
�(8���9�2�/76�	�.	*���$+9�
%����%�$���3��"(�+��	�8��9����	������4�+���7�)�%�+��	�8�+��	,(��'#*���� �
���

*�"	*#��.�����������"(��� +�����,�� �(��4�6� ������� ,��2�$� ���9$�9�$���� "(�+��	/�6
����4/�6+����	�#�����.	*��1����.����$'4�

��6$��6�
���
*�"	*��6$�����1��������3������-	.��������%��$#��� +��+��	
���
@�9"(�	��������5� ���������+(����.%���8*"(��� (8�5� ���+���9�	�.��������
�7�)��%���3��%��
8��%��+9������������1�����7�)�4��
*�"	*�#��4��
��$
�� �
���
���%��$#��"(�%(���9�����5�"/�$	���8*'��������3��+��
*�"	*
���		8("(������/�6����4
/�6+��������+�2�$����/�6,��2�%�����,��(��4�6� �����*�+��	��4�9����5�"/�$�	���8*'����
%��$#������/�����8*���������3�� +��
*�"	*��6$��6�� (8�5� �-%���*��"(�����/���� �����
0*��4��
*�"	*����4�+��	�8�����&�.A�;�2(�.��'�����#�-4�


�'%:*2�/76�	����$�-��9�	�3�%������"��
*�"	*� 2����9�	(���(-�/2	�������1�
(3����.��+*��5��(����1�+��������
@�9�����1��#��������3�+��	���������"�*�������
����	��$'%�.�����+��	���/�������������%�*�	%:��� ���4��#3�+�:4��%�7�$�����1�.A.%	�
����.%	��	��$"�����.	*.%�� �%������(����1�+��#��%����*�$'%:*%(�$��6$��6�
���
*�
"	*��1�"����9��-��� �
�����9�4���9#��/�$��-��#����$�-��� �
������+����+�����
#����������4�9��-���+�����&�%�7�$+9�.�'�"0���6�

+�����&�����  � +9��*�� "	����.	*.����1����)>�� "�*	�
�'��
�����������#	�
�����	��$�/�� "(���1�
(�	��$���%	����/�� �-
�	�%���	����#	������	��$�/����$� +�
43�
����6	�+��	/���%	����
���
�#	+��.	*+*������4+����� ��1�.�����+��	/���%	���
�
���
����	�� #	���9�$9���$�+����$'��� 
���1�
�.��#	������	��$"(�
(�	��$��
����5�.���	���(8���9�/76�	��-0��
*�"	*��1����������7�
*�"	*��1�������"(����%��$#���
�7�)�+��	���
@�9���$����(��4�	����������*�$����0*������9��4��
*�"	*.�'���
�-�(����1�
(�	��$��	�#	���9
�4��4*��'��#��.	*BC��+��$� �/�	���.��-
�	�����/�� .	*



�

���������� 	
�

	
�

�3�+��	������/��%���
*�"	*:��9�$��"(������$� 4�+�+��#	�+	���'+��5� �-�3�����
+��	�$��4"(�#$*�;*��;�� .	*��1�+����"#$�*��$��:��9"(�#�$+	����5� .�� ��1�+��3�
���'%���1�.�'�"0�"%*$+��	+9�/�$��4��(����1�
(�	��$��� "(�	�#	���9'��.	*��
����/��"+(��+�����&����� �+9�"0���6�

+�����&����� ?� 	�+��	�8�#7�"�(�4��+�#�$43�
������(*��	�� 2��+9��*���*�$
.��-4�'%�	�#	���9�*�$5� �%���2(��/���6$#96�� "(��-��9�	#	%��$"�*�����$� �
���2���#
��#���3����� '%��/�.����9�'�����8(	��$+��$#	�8���������
��#	���9"(���(���	� +��	
/���%	����
���"(�+��	�,(���,(��.���7�)�4��
*�"	*� �
���
*�"	*
�=�6�/������
+��	/���%	����
���� %	�������1���(�����8*�������$��"(��94������"/�$� 
*�"	*�3�
(8����$�8�
*�"	*
8�07$�����$���$�����'���(8�=7�$��1�����7�)���8*2��%(�����	���9���$
AD$"(�#3��%�����7�)�.��������5� ��*�$� ��6$������94���'�����%����������� '�(�
%���.�(�

�
���(8��5���1���6$����7�)��"(�+����'�����.��'4"(�#�9����#����*�'+�5�
*�"	*
4�	�$/��	.�.	*.��� "(���1�%��%���$��/�$+�$��'������������� "(�2�$$���*�$5�
�����1�#	���9/�$
*�"	*4����6$/76�� �94��������*�$���
*�"	*4����$���;9����'�%������/�$
���(8����$��1�����7�)�"(���1�+�$����8*'��$$����6�5�
���	��6$���-+���8�%8�-+��
AD$"(�+9��*����$'4.�
���	5� ���� �94��������*�$��6���$+��2(�	����+��/����1�����
��6$+�����		����'%����� ���)���(� ��6$#��	���.%��
��&������1����� ��1��94���(8�4�
�7�)��"(����0*�����.��4��
*�"	*��6$��6��

,���6�
*�"	*/�$��-�47$.	*+�����	��'�+��	���
@�9������� �*���-�4�.	*
#�	��0�7�)��"(����0*�����4����.���"(���3�.���	+��	���'4���1����.	*#	+��
��*�$�9�$� �
�������3���"(�����3������*���#��� 
��	%��)���9��� ��>���	�8:� ����3�5�
��������%����1�	�4������7�)�'�&�����1���-���6$��6����*��%-��*�	�4�������'+�.	*�+�
���+�"�*.��/��2�$������������4��#	����E����	��*���6�����08����+�������*���-���9�	
�������7�)�%(�����	���9��6$"�*�����+(����1�(3����	�� 4�07$���
*�"	*#*$�/��2�$
�������*�$��F��;��

%(�����	���9
7$�����*�	���8*'��������5� .��
�4�'%�����7�)�"�*;8�#�'4��6$��-�
��6$;8�'%:*.���(����(� ��6$.	*�%	������%��$#��"(��9�����=7�$��4	�/76���1���$��(� "(��
��(����"�($"(�#��#8:.�'���$#	��� ,���6�
*�"	*47$��1�"	*
9	
�/�$(8�5� #3�+�:�9�$



�

���������� 	
��

	
��

��*�'+����6$����(�6�$�8���6$���'%�+��	����"(�+��	#�9�#�	"�*��-�=7�$��9����������6$'%�
����7�)�'�%(�����	���9� "(�%(���9�������-�+��4������4��
*�"	*�
�����1�
�6��
/�$
��-��

�
�����-����+������	
���	"(�����4���1�����7�)��"(�0*�����4��;8�'%:*"(�
�
����5� /�$��-��������� #*��4���1���-���%���������6�/76���8*�������7�)�� "(�0*�����
/�$��-����.�����	�4������*�$5� �	����/��	����4�.��'�'4"(��47$����G��1�+��	�����
���	���$+��	���
@�9'%������$�������$� ��$�������%-�5� �������.�� ��6$��6
7$�����*����
	�4������7�)�'�%(�����	���9��1�#9�$#3�+�:� "(�%(�����	���9��6.	*+*��	�2�$��3�2�$
�����#��$#������"�*;8��7�)�	��4��7�.����-���*�+�8#��'�2�$������#������

,���6���-�5� ���+�=7�$��8*'�����%�����8*���.%�5� ;8���+��$47$+��#�'4��1�

9��)�#	�� "	���-�����3�$���*��
*�"	*��8*'������ 
*�"	*
�=�6�
�/����1�$������
��8*
'������ ��-��-������9��+��/�����
*�"	*.�'�����
*�"	*	�+��	%������.�'�"$*.%��(8�
���$���0*�����4��
*�"	*��8*2����� ���4��%-�.��4��
*�"	*/�$��-�0����#����.�� 4�
;9�08�������.	*#3�+�:�"	�
��&8	9�4�����=7�$	���8*'��������.��
*�"	*
�0����.�� 4���1���#��
%���(���9��.�� (8�5� ���$���0*�����.��G9���9���0��#��5� ���.�� 0��
*�"	*�����(���
���	�(8�5��-0�������1�"��,����"(������(������	�"(��G9���9��	���
*�"	*�+��3�	��
���+�����&�����?�	�+��	/���%	����
���	���;(����G'%�����*���*�+���6$#�$����&�
����(*��	��

�	���"����1�����&�"(���+�����&������� ��1�+�����4+����"(�2$*���#�����6$�3�
���'%���1�+��(����	� ��1�����8%	9���%����%��	/�$
(�	��$������5� .�� +�����&�����
 �	�+��	/���%	����
���"(�	�#	���9
����	��#*��+�����&�����?�	�+��		�*$%	��
4�'%�	��$	��%���2(��/���6$��6�� ��6$	�+��	/���%	����
���	���
�����6$4��.��#8$� 4���8*
�,�5� .	*.��� +��	�����-	��� +��	�
���'�%���������$���-	��� �9�$����/��/���%�
���%�$���
������
��#	���9� %	�������1���(�����8*����+��	/���%	����
���"(�+��	
,(�����+��'����$�����"/�$.	*�9�$���'4� +�����&���6"	�4�.	*.����1����)>�� �-
������*���1�+�#3�+�:+�%�7�$� +��4���1������*�$/�$���������9�����	��$� �(��
�����������5�.�.����1���*�$���

���������'�+�����&����� �� ���	�
���1�������1���	����/�� ���
���1�
9���
���.	*.��	�*$�*��%��;(���0���	� .	*.��	�*$�*�+�$�	+��	��� ����
����(�6�$��
��8*��1�



�

���������� 	

�

	

�

#�/� �
���.	*���$/��/����%	�����*�$H����#� ���	�"(��+��	/�6����4/�6+�����-	���
������(������"��$���%	8*�
�����-(����	�"�����4���1���:���(�
�����������	����/��
'4����"�*�(����1����%����/�'#*�����$"(�;8�������/��$�-	�	���

����������&�����  � ��1�;8�	�*$�*��%��;(� 0��
�4�
�����/�.�.���-/�'%�
�����/�
.�� �*���:�-	�/�'%�.����:� �*����	��-/�'%��8������$/�$���"(���:4�9$5� ��1�;8�	�+��	
/���%	����
���� "(�	�+��	,(��
����	�� ����G9���9
�����	�9����-��� .	*��1������$
����4"�*%	8*�
������������ 	�+��	#�'4'�����7�)��(*������"(������G9���9'�.��#9�/��
+��� ��(� #	��9� �D::�����+��	�
���� ��1�;8��*����#��$*��� "(������0��'�%(��
��
���	�9�������������$������+��	#�'4"(��������	%(���%��;(�

����������&�����?���������3���4+��	�����+��	�(���	'#4�9$5�"	����6�$���4�
��$.	*.���������7�)��(*������	�4��+�8��4����
�#	+���-��	� "�*
�����/��	�"(��
.���������7�)����	� .���9�.��AD$4��+�8��4�����%���4���3�����3�������*���*�.����*�$.��

��*���8��	�3������"#�$.�������%��;(�*�$5� ������������$��������� ;8��3������*�$.�47$
��1�.�'���$����� ;8��3��
-:�����*�$.�47$��1�.�'���$��� �
��$��*���6��-��9�	�7�	���1�+�9
#��'4�������� �9�$.���7�)�4����4�����*��#��$#��� �-�9�$��9�+��	�����+��	�(���	'#
��*�$"�$�(��/76�&��'�'4� 	�+��	����0����*�$"�$�(��4��3���'%�
��4�����/�2��
0*������������ ��9�����$�����	�+��	����0����*�$��6�.	*(�(�'��9�9���0��6$#���	�+��	
	���'4�3���'%�
�����/��#	�.�� ;8���6�"(��1�;8�	�+��	/���%	����
���	��� �3���.��-�3�
����+��	��-	����-	'4��3�����+��		�*$�%��	�*$;(�	�*$���0	�*$���	4�9$5�

+�����&����� ?� ��6� ��1�����&����.	*�9�$���'4� ������)���(�-��1�.��
���+��	
��9#���9<4�9$5�"(����)�����+��	��	������$�����3�'4/�$��'%���1�.��
���+��	#$��-
�������3��D::�'%���9��-���.	*	�+��	���'4���6$#�9�D::�=7�$��1�&�+
�6���9	���	���8*��	
�9#����0���� ��6$'4
����	���	#�9�D::������1�&�+
�6���6� '%�	�+��	#�	��0/76���1�
(3����4��(����1�#�9����8����� "(��(����1��D::�����,(���,(������8��*�+��	�+(����
.%�/�$��� 4��(����1�	%�#�9	%��D::�/76�� 4�#�	��0"���9�(#��#��'%�%(��(��
.�4��'4��(����1�+����4����/76�	�'�
����#�����1�����+��
�8��/�$��������

��$2(��-	�+��?�����&����$���	+����������-	�+��?�����&��������� ���
4��(����������&�'�'�#�	����&���6���	���#���($"(��.��"�*���/�$
�����"�*(��*���
�
���4��3�������'%���1�+�����&����������� �%�������?��-.���4�#3���-4/76�'����+�������



�

���������� 	
��

	
��

�
���+�#�	����&���6��1�/��������+��$� �	����*��/��	�#8*���/�$���"(��� ���+������
#�	��0��1�.�.����6$#�	��9����9��������3�'%��(����		�"�*+��	����4+����.	*#�'4'+�*
�*�����G9���9���	��3����'%�%	���+��-.���4��3����'%���1�+���9����� �%�������?��-.���
"(��"�*+��	����"(����$���4�"��+��	+9��%-�/�$�������������4��'4�

0��������$���4�'%���1�+���9�'��-"��������4��'4/�$��'%��/������8�����+�
��9���6�5������$+���9���6��-4��(����1����/76�	���
���+���9�.%�5��-.	*�%	���4��
���� 4�"��+��	���
@�9.���	.����6$#�	����&�4�����+������� 0��4���1�+�
����&�����?���*�$.��-4��3����'%�
�����/�'������6���%����%������9��6��*���6��"(��4$��1�;8�
.	*���	��'��9�9���0��6$%(��� 2��	�#�9��8*���+��	�
���"(�+��	�+(����.%�� "(�	�
�D::����+����������$/�$���#	�.����*��(*��'%�+��	�+(����.%�/�$������4��'4�
�+(����+(��.�#8*��$;9�� 
����	BI�B����	#�9�D::�	�'%�#�	
�������������+(����
.%�/�$���#	�.����6$��6.	*��1�������)�����%	������)�#	���9&������#	���9&��'�
�9���8*������=7�$
����)�.���

�����1�������	�%��������������� ���$��8*�-'%�	�+��	�8��*����$� +9������$��.��-'%��8��*�
+9�� +3��*������$� ��*�
7$�/��'4�*�4�	�4�����.%�� ���4��4����4��'4/�$���'���(�
�;(�"(��� ��1������$;9�(��(�	.���*���6�� '%���9�+��	�#��%��"�*����$����"�*�����$�(-�
07$�����$'%:*� ��6$��6.�4�������$/�$������.	*����$#�$������6$��6�� .	*.�����.�4�������$.	*
#�$����6�(�� 0��������$���
��4�����/�'����9��6� 4$�%-�&��'�+��	;9�"(�+��	���	���
+��	
(�6$�;(�#�9� �*���1�/���7��*�����$�0�������$�%-����"#/�$'4���%	��.���	�����$
���4��*�'%���9���%���#�����������*�� #	����"����9�"%*$���/�� �*���1�/�$������"(���
��*�$.����$4	������.	*���� 4$����(���(�6�$#9�$�%(*���6������ � ��*��(*��'%����
%	��%		��8*'�%��'4/�$����

;8��%-�&�����$�%-����#��$#	�9�(#/76�'����*���1����&��� /�������G9���9�����*�$
��1��%	�����6�����"(�B������������� =7�$��1��+����$���)�&��'%������1���6�� 5� ����3�
�94�������������*���1�+��	�
�������$	�#�9���43���8*����94������6�5���*�'%��;������3���$
#�9� �3���$�D::�'%����+���*�����$�#	�.�� ��*��(*��.���	���"#/�$+��	;(��
���=7�$�+���1��9#��/�$'4� �����$49���6���*�$.�4��%���4��+��	
����	� "(������$+��
/�$���.�.	*.��� /�'%��*����6$%(����1�;8�	�#�9� "(���*����#�9.�+��.��/��$%���/��$%(�$�
=7�$��1����	������ ���+�� '%�#�9	�+��	�8�#7���8*����+(����.%�/�$���(����(�� 4�



�

���������� 	���

	���

/��	
��4����$���/�.�.��� "	�49���$.	*	�+��	#$��-4���9�	#$�.��� �
����3���4/�$#�9
2��.	*���$#$#��� �
���49�4�
���3���4/�$#�9����D::����#�	��������+��	�
���.�.	*
.���

+�8��4��������*������G����(����	'�#	���D44������6� �-	��*��
����4����	���/�$
���� #3�%���;	��$���	�+��	�+��
�(���	'#'��*��"(�'�
��+�/�$�*��� ;	��'%��*�
�*��
����4����	�����1���4�������'�#	���D44����� ��	����/��.��7�)�����*��4�.	*�%-�
������+(����.%�/�$�*��;9�"�(�4��
�����	�9���.��(�� �G9���/�$�*���(	
�(*�	���
�����	�9���� .	*��1����#$#��/�$������*�����.��7�)�� ��*����;	.���+�;*��
"(�.����8*���������*��	������*���$���"����$���#��G9�D�2�������:���#�	�49�G9�D�2��
.	*"����$��9�����(��

�*��
����4����	����3���9����6�$���� �*���(*�'%�AD$07$+��	
����	BI�%��#�9�
�*�������8*�$+������� 0��	�%	8*�
������8*�����8�#7�/��/��$.	*#����"�*����3��
-:#	
���	� 0��.���(��������.���8*+������"(��� ����G�*�#�9�D::��(	��(������+��	
�
����(����(�� ��6$�����6$+����1�.����+��	�
���� ���%�7�$	�����$��.	*����4������
�3�$����8*�(����(�� #�9���49���	����/��������*�� +��	�
���.	*��	����4������(��
"	�+��		���'4/�$�*�������6$.���*�� 4�.	*��8*'�2(���9������6�-	����43�'4��8*�(����(� 07$
��*�$.��-4�.�'%�
��4�����/�'����9��6'%�4$.��� "(�4�.	*/���9����"(��� �
��$��9�	�'�
���9�D44��������G��8*'�����-�9�%������'4
�"(���

	9%�3���$�%-������$+��	��9��"�*� �4-�����/�$	��)��"(�#��������5�.��=7�$��1�.�
��8*��6$�����6$+��� �(��+��	���/���	����%�*�$#�������	��3���4�������;8�	��3���4	���
��/����$+������2%������*����� '%�.�����+��	���/����4��)���� ��1��%��'%���9�+��	
#�$����*��%��������6�5� ��1��3�(�$�
9�	/76�2��(3����� �
����%����6�47$.	*/���9����'�
���9�*�.�� �9��4�.	*/���9������6��/�0��+��	�
�����1�#��/�
���&��'�'4���8*���.%�/�
'%���1�.�����+��	�
�����*���6�� .	*���#$+�#9�$'�=7�$4���1������9������*����
�����/�� ���
�*��.���(*�'%�AD$��	2���#���+���

�*��.���8*���.%�.�����+��	�8�+��	,(��	�������*��.	*�+��F���$� ��8*�������49�
��1���*�$��6�� ��8*������49���1���*�$��6� "	����#����(�49�/�$�*��4�07$"��"%*$+��	#	%��$�
�*���-�(*�'%�AD$�



�

���������� 	���

	���

�����$�90�49�/�$"�*(��*���*�	��1�/76�43��
������$� 4�.��(���"��4�������1�
.�.	*.��� �(��+��	�8��*�$5� '�"$*���	� "(�#3����2�%��=7�$4��3�	�#��$#������$�
"(�%	8*�
�����(�������������$��1�#	���9/�$'+�/�$�����	&8	9�9#����#����%	���
���)>�	����
��	���-'��#	���9/�$���)>���$� +�4�	�#	���9�����-'��#	���9/�$�����$�
'+�4�	�4�4��*�$�-'��#	���9������%�	�.����6$��6��

�����$�9#����#��� '+�4�	�	����������$"+���*�	/76���8*�������$2���,
���4�
.�%�9���	���	�'��.	*.����������#��/�$����9�/76�4����� �
����%����6��9�9��	������
��������� �(��+3�
8�4��������� +��	�8�+��	,(��(7���6�� 47$	�+��	"�(��*�$�����	
�9#����#��� "	����4��7�)���8*����*����1���(����� "�*4�.��7�������0���	4���*��
	���1�#	���9/�$��� �(������3�.�"#�$'%�'+�5� AD$� #3�%���;	��$��$�����$.	*.���
���4�����	��9#����#��+��	�8�+��	#�	��0	������� �-�����.���	�3�(�$/�$�����*�
��6�4���1�+��	
����.	*�(�/���/�+��	$�	/�$���

#3�%����*����4����	���� �*��,(��'����"���3�#��$#��	��� ��*�� 4��#3�+�:5�
�*��.	*��	��F��;�� "#�$�,
���G9����+����$�3���9���*���6�� 
�.�07$4��#3�+�:�*��
�(��+3�
8�����#��4��4����6�� "(���-.�2;(*/76�/��$%���� ��1���*�$��6���5� +��6$� �*��.	*
��	��F����#3�+�:5��%������*��.	*��	��F�4��#3�+�:�"�*�*��;	�-.	*�/��'4+��	%	��/�$
�*��� 	������	���&��%(�$� 4�08�%���;9��-/��&���*��;8�AD$���5� �*������� �
����*��
,(��	���#	�����1���4����#���9)����1�43����	���

�%������*��.	*��	��F�4��#3�+�:5� 	���8*#�$������� +��� ;8�.	*	�*$�*����0���	
4�9$4�$� 4��3�������	/�$�*��.���1�2(*��$%���� 2��"�����$�*���1�/�$��"(��������
2H)�/���9�%�7�$� ;8�	�+��		�*$%��$'����	��*�$"�$�(��� �	���
94���.�07$4����6�"(���
���	��1�%(�����	���9����*���8�"(�"#�$���	��.	*'�*���	���4�+��%	�����2��(3�
�$�

�.��AD$4���*��"#�$'�4��#3�+�:��6�"(��� .�%	��%���	�+��	#3�+�:��*�$(������
"���/76�'�/���6�� "(���/��'4�*����8�'�&8	9���	��6��#��� �(��(����1�#	�����*�+��	
%($����$/76�4��+��	#3�+�:��6�2��.	*�8�#7����%�7�$�

'�4���+(-�(����6$#�$��6#3�%���;	��$�8�#7��*�2$*��8*	��� �
���+��	%��$���*�%	8*
�
����;8���6$'4	��7�)�� 47$.	*	�(�6(��"	�"�*����� ��F��;�	���1�(3����� .	*�+��F���$.%�
���$"(�+���F���$.%����$� ��F��;�	���1�(3����4�%	�/��+��	#�	��0/�$����$�
47$�(����1�+��	2$*2��.	*�8�#7����� =7�$��1��%��'%�;8�	��7�)�����+��	��6$'44�9$5� �/��'4



�

���������� 	�	�

	�	�

;9�.��7��������#�::��"(���(����1�/���7�"(����F����	/�$4�9$.��#��� �
���+��	
.	*���+��/�$����4	���8*���$'����������#�$�

�*����4����	����*��,(����6$&�����&��'�� &������*���-.	*��	��F��;����
$*���5�AD$4���*��"(�����$.���+��	%	�������$07$#�$#�	����-	��;	��$�+�+9���*�$
��6�� #3�%���%	8*+�4�+9�%���.	*;	.	*	�2���#����.��� �,
��;	"(��.��*���$+3�
8�
/�$�*��=7�$��0���*���1��������*�$��-	�3�(�$� ��$+��6$���D:%�'�+3�
8�/�$�*��07$#�	
�����$.	*�8������$�(�� 43���1����$�/��.����������0�	�*���*�� ��*�����*����4����
8���*�$
��6�5� ���;	�3�.�
94���07$#�	�����$.	*�/��'4+��	%	��� .	*�����*��$��������$����
�(��"%*$+3�
8�/�$�*����4�������+��0�������8*���.%�� "(�	�+��	%	��"+*.%�'�+3�

8���6�5��*���-�96	����(-�����"(������*���������$	�;8�
94�����	��8*%�����;	�-����
������*���*�����	�-��	����>���"%*$+��	2$*�.	*'�*��	����+��	,(�����'���

�*���-������	��(-�5� ����5� �*�� �+������9�	����6�$����-���$2$*.��*��� "(�
���+���9�	�.	*.��%��+��	,(��� "(��$9���$��$#	���9	�����#����������� "�*�����
+��	%	����7�)�.��*���$����+��	/���%	����
���� �-�(����1�+�,(��	��$+��$� 4��(��
��1��4��/�$��$#	���9/76�	�.��� "(�#�	��0��1�'%:*��1�2�� "(���1����
7�$
������/�$
���2(�.��� �����$/�$���	�-��*���������� .	*	�'+�4���1����)>����	%�����1���%����

���	��������9���

�*��
8��
��$��*���6"(�.	*��	��F��;�'%�AD$�*�� ���	������/��$'4�3�.�
94���
#�$#�	�����$.	*.��+��	��6�� ���08�+��%	��+��	�*���*�$.�� �D:%���6$��6
7$����.���	���
&��%(�$� �������*��.	*��	��F��;��
����%��'�� �
���0����F�"(��4��#�9	+�'%�2$*�
�
���#9�$'����4�#3���-4�8�	�4��;8������ 2����.	*.������9)>�+9��3�/76�����+��	,(��/�$
��� 07$+���43���1�/76�	������#9�$#3���-4�8�4��+�����.	*.��� ���.	*+9�%��9���*�������$�-
%	�%���$2��.	*���$#$#��� �*����4����	���+$+9��3���$��647$.	*��	"���D:%�/��/��$
'4'���(����������0�	�

���.��7�)�4���*��� .	*�
��$4��7�)�/�����0/�����	2��0*�������� ��$���$

����	�3���'%������$�9��*�/�������G9���9� +����$�3���9�����*��
��3���9�4���1���������$
�9��9�49��9�'4� "(��9����� ��4�/�$���� �����8*����*����1���(������1���$�(	�(��
�9#��� "(�/�������G9���9� �(��+�$�	+��	��� +��	�8�+��	�%-�� ��1����0*�����4��
�*�����(��(-�(������ 4��(����1�+��		���+$/76�.��'����/�$���� �
��������8*����*��



�

���������� 	���

	���

+��	�(��&��	�	��� 2��	��;8��/��.�%�"(��7�)�����*���*�	.�����+��	�����0��"(�
�(���	'#� �
����*����1����	��8*"(��� ;8��/��.�������-�*�	��1����	��	>���/�$���
���4����6���$��1�+��	�+��9��*��������$#3���	��������%���*�.��4���*��.�� �����1�
;8�#�'4�*����	��8*�-
�4�
��$���.�������������*�$5����.�����4���*��	��

��(������8*�����4�����	��+�;(��9

����8�%	���4����6�		��07$��3���.��-��1�
�96���1����� ����G;(/76�	���1�(3����� �	���4���*��.�"(��.	*��1���*�$��6�� �(���(��
��1�+�(�	�	2(��0��49�.	*	�%(��>��2��	�����$��1���*�$�*���6�"�*0��49�	�%(��>���+��
	�#	��9"(�	��D::����)����� ��8*���.%��-��"(���1����2����� 0��	�/��/��$'4��9�/76�=7�$��
.	*#�	��0"��./.��� ���$���.�%��*���
����������7�)�� �	���.�����"��./"(��� 2��	��
�D:%�/��/��$'4�*�	/��#���6�($������ ���%�7�$�*���*������*��AD�'%�� #3�%���;	��$
��1���*�$��6��

��$��4���*��.��
��$�!�J����� ��9�/��$'4/76�	��4���.����#��� �?����.	*.���
0�����"���D:%�/��$'4��6.	*.��4��/��D:%���9�/76��#�*�$/�$�����*$/76�����������$���.�
%��*��� �
���/��/��$'4��$��*�$#3�+�:	��� �	�����9�/76�"(������$"��./.	*.�����$���.�
�7�)�����*��� "�*/��/��$'4��$��*�$.	*+*��#3�+�:���� "	���9�/76�"(�����4���5� .��-��$
.����D:%���6$��6��������2�+��$��9��"	���9�/76�"(��4�.	*����*��'������	%	��-.���"�*
2�+��$��9�($.����9�/76�"(��� 0����	%	�.	*	�������$.�%�%	�� .	*��*���6�4���1�
��������*����9��

/��/��$'4��9�#3�+�:��6�	�������G/76�� 0�����.	*#�	��0"��./����$.������$���.�
%�+�8����4����� 4��(*��'%�%��2��(3�
�$�*�	��1�.�.	*.��� ;(����G4��/��/��$'4=7�$
.	*��	"��./4����4�������*�$�����-��1�+��;����%($5�(�	5��(����1�+���5�.��
��*�$	��07$��1����.��(�� ���2(�'%���	�*����	"��� � 2��	����9�4���D:%�/��/��$'4�
=7�$��.	*�8��9��"��./"(�.	*��	"��./� �(*��.�����.��-����G;(#�$��*�$/76�	�� �D:%�
��$�(*����6;	�+���1�'�49�/�$;		�"(��� 47$�����'%�������*������G9���9����.��
�
��1�"����$�

����*����4����	���	�&�
.����9�+��	#(�#�$�����*�$��-	���� 4��+��	�8�#7��*�
%	����
7�$��$'4"(��� �
�����(���6�'4�-��$	���.�5� ��8*"(���1�+��	�8����.	*��	4������
�����/�$'+�$*��5�������	�����6.	*08�4��#3�+�:�������3�(�$�9�"(�
94�����8*.����*�$�*��
��4����	����+���6� =7�$�+�.�����;(4���*��	�"(��� ��6$��1���(���*$+��	�
�����*�$��-	���



�

���������� 	���

	���

����� ,���6��	����*����4����	���	�&�
"(��47$��8*���%	8*+�.	*�9�� +9�"�*4���8*+�
�������*���6��47$
����	%������8*2��(3�
�$����$�"(�.�����#9�'4�*�4���8*+������4���*�
�D:%�/�$%��'4�����9�4�#96�#��($4��'42��#96���9$� 47$4���	���"(���8*���%	8*�
����
�*�.���	2���#���#	+���

�	������	�&�
/�$�*����4����	���;*��.�� �/��.����������*�����$�3�
7$�3�
��
�($+��	#(�'4#�$���� �63���.%(��$��8*�(�������*��������  � ����2	$� 
���	��6$

94������	'�'4/�$��� ���2��������*����4����'%�+��	�	������#*�%�#��$#�����	�
��1���(��K��L�����������8*����*��������8*��1���(����07$�
��$��6�"	�+8*#�	�&����=7�$��1�
�������9�$� %���(8�5� ;8���1�������/�$
*�"	*��8*�������� �-4����$	�/��/��$'4�*������1���$
��(� "�*�*����4��������9)�����	�
7�$�*	�$�/�$�*����1���(����07$�
��$��6� .	*�+�	������$
'�5���9�/76���9�$��8*����-�9�$��1�����+��
���"(��(���	'#%����	�	9.����*���-.��4�����
"(�%	8*�
����;8�%��$����6$%(��.��#��"(��'������6��

���
�
	� ��� ����	�	� ������*�$/�$�*�����#$��9�$��8*�������������*��(���	'#
"(���(���9�$��*����9�49�'4� =7�$#�	��0#(�"��.������+��	���'��*��� ���������*�$/�$
���������$#$����"�*'4%����.%���8*����+��	%	�%��$"(�%	����
7�$�*��*��� ;8�4�'%�+��	
�*	��-��*�.����6$#�$������*�$��6��	($'�%(�����	�+������
�
	��������������*�$�-��9�
.���	%(�����	�+��������������	���������������9�"(�����$����4�'%���1�����.�.	*.���

#*���*����4����	����*����9�"����$#		��9��6$%(��.���	%(�����	���*�� ����
������� ����� �*�����'����9������#$�'%��9)����6$%(���($���	#�$�������/���*���6��
�*�.��*��4�.	*	���1��*�"%*$�63���/�$(8��9)���%	���#		��9����5� .�� �
���49�/�$
�*�����/��4��&
���9��*���������%9����%��/��4�����+�(��96�� 4��*�'%��9����#�9����
.	*.��,���6�� ;	���$�3�
7$��8*����+��	%	�%��$� "(��D:%���6$%	�&��'�'4����+��(�
��(�6�$����*��� �����6���4�.��(���(�6�$���'+�� "(�'+�4�	�����(���(�6�$�D:%�/�$
���'%�#96�=��.�.���%	�����*�$�*����4������.	*	�"(��� ��1��������-	����+��������*���6��
��*���������%	�����+����)�2�+���'%�%��.	*�8����+��6$� ���9������8*���%	�+��������*���6��
"�*%	�;8�'%����9����	����43�����-.��#96�.��#��"(��'������6� ���47$�(����1�#��������
���
%	������)�2�+&��'��

�	������$��(�������07$�*������+��	�+��
���"(��(���	'#� 
���	��6$+��	%	�
%��$'��*���-.��������*�$5�/76�	�'�/���6��*���9�����#��$#��/�$�*����(�	����9���8*�*��



�

���������� 	���

	���

#��$#����*�$.�����$4���$������6�"(	���1�+�8#���"(��*���+��63��*���*�$.����*�%��4��
���>��+��;8��8�&��'�'4� �	���49�	�+��	�8�"�(�5� =7�$4���9�+��	�#��%��� 0�����.	*
#�	��0
94���+��	�8�����&���6�.��� '%�����49��/��#8*&��'��#��� ��*�$.��-.	*�#��%���
�*��#����*�$��6�-4������$������6�.���"(���3�.��G9���9�*�����$4���-	+��	#�	��0�

+��	4���1�;8�'%:*�*�	��1�	�4��;8������ ��*�$����%-������8*����*��� "(��*�$4�
.��;*��.���*����������+��	���(3����	���8*����������+����6$;8�'%:*;8���������$;*����$
#����6�������� 4����$;*����$(3����=7�$��1���$��9��
���+��	�4�9:����%�����6$��$2(�
��$���	� '+�5� .	*�+���1����)>�	�����+��	����4+���������8*�,�5� ���$��1�/76�
�
���+��	/���=7�$4����$�7�+��	(3������1��#����$��9�� �
���+��	(3�����
���;(���
	�*$%��$2��08����$��1���$��9�/�$+�,(��"(�	��$+��$��9������1����43�� "	���$���	�-
+�������*��+��	(3������1���$��9�/�$�������:������6��	�
��
����4����1�����

'������	�-	������$.���*�� ��������	������� ����� +�	�#�/�
����7�+��	(3����
��1���$��9�� ��$���/��-	������	���$.���*�� ������	������� ������� +�	����/��
����7�#�/
��1���$��9�� ;8�	�+��	/���%	����
���.	*0��+��	(3������1����#��+� BI�%��+9�+��'�
#&�����	=7�$	���8*������.	*%�����6$�;8���6��-4���1�+�����&�����?� ������*�����&����.	*
/���9�'�2(���6���"(��� 4��(����1�+�����&�� ���� ������� ����� +��	��$��������6�
"%*$+��	��9���1�#�$/���������&�� ��1�+��	#�/����4��2(��	9##9�$�*����� "(���1�
+��	#�/���#	%��$2��"��4�9$�

,���6�/�'%��*������G9���9����*��4$���%���'4'�+���6$�?�����&���6�"(���(���
�AM������$�*��+�����&�.%������1�����&���������	��8*'����/�$����������6� �
������
�3�.������������+�2��.	*���$�(������ �
���+��	�
����
���
�����/�.���	
��
���
�4��.	*'�*�
�NH��4���H*�� %���������)�;8�
���
���'���$��� 4$��1�;8���4%�:�*����
�(���(�6�$��4���+����$;8�
��������$+��	���/�+��	(3����=7�$��1��$�/�$/�������;8�	�/����
4����$.�������1�&����������������� '+�4�	�2�%����.	*.��� ���$��1����/�� "(���$�(
��*�������������8*'�/����/�$��5� "(�+��4�����.���*�� ����2(����$��1���*���������
�����/�$������+��$�����8*��6� ,���6�4$��*�
�����3�+��	
�'4'�+��	%	�������� +��
+��	��9��"�*��4-������4$��1�;8�	�+��	.	*���	���#	��

.	*+��#$#��'������$��9�� �
�����9��������*������*���1���$���/�2����$� ���
��*�#$#���*�4���1�������� ��*�#$#���*�4���1�/�����	/�	� "(���*�#$#���*�4���1�



�

���������� 	��

	��

��%��+��%���� 
�4���1��+����$���������'%��9�	%�3�#3���:� "��4�9$+����
9)������$�
��1�#9�$(*�(�$;8�2$*�/(���6$���"(��*��� '%�	���9�"(�������0	�����8*'�2(���$���/����
��6� "�*0�����'�+��	��1�	��)���-��$��� �
����*�$���4�'%���9������3���4"%*$���	�����
�3�.���
���+��	2$*+��	%($��6����43����.	*����� 47$.	*	�2���#4������*����	4�
�
.���9��*�$.%��

��$��6�4$
�����%-�&��'�+��	��9����� =63�5� =��5� ��6$.	*"�*��������*�4�.�
��9����'��3���9���.�� 0����1�	��)������%-�"(���1���8*��6�-
��3����� �(��4�.0(.���1�
#�����9��4,��'%��/�H*��/���4�����63�� �3��/���%	���6$�*�$� ����	��#3�+�:� 0���%(������-
%��'4��8*����+��	��#���/��:%����������-���.�������$	����9���8*�-49�#���'4%���"(�	�
+��	%���%�����*�+��	�����8*�(����(�� ���%�7�$5� 08�'#*�/��'�"%(*$"%*$+��	���
��*�.�� .	*43���1����$��9���'%�	���������1�#��������&�%�7�$����(*�����	�(��$���/�	�

�����+��	��1�.�/�$#����2(�� "(������'����$
�4���-�07$49�'4� ;8�+��$���9�"�*(�
/�����

�����*�����G9���9"(�����$+3��7$+3������.������#��� ������������� =7�$��9�/76�4��
/��������%�7�$+��%�7�$'����� O�����2	$������.	*#���'4� �
���+��	��1���$�(��8*�(��
��(�� .	*'�*�
���/����%���� �
�����.�	��3�'%����(3������$�(� ���� ��9�� ���$� ����
���
/����� ���������%���,���-�
���/�����"(�������+(����.%������*�$�
���/������6$��6��0��%�
.	*/�������$"���
������/����+�6�� ����3���6$��6�-�
�������������.��(-�5� ����5� �	�����.	*
.%��-"������+��� 	�	!"���#�
�����$	�/������6$%����1�&������%���"���

�
������.	�'�%:��";*��9�%9��/����4�0���*���1�/�$%���� �/��-��8*��	���	��
/�$��5� .	*�+�	����0	� %�����/����$+��'%���1�&���.�����+��	(3��������/�� 	�"�*
/����%����6��*���6����0	��/����$+��'%����.�����+��	���/�(3�������������+(����.%�� ���
"�*���/������9�	�*����/76�	�� ���$.�����+��	���/�������������9�$����/��/���%�	��
���
/����� ����*�/����	��3���4	��� �3�'%�2(�.%�.���	���%�*�	%:��� 4�07$���/����"��
�3�(���������*�
�������1���#/�$/����"�*�����9�4�07$�������

�	���#���+��	�����$/����"(���-($����������*�� �*�"%*$+��	��$�(� �*�"%*$�����$��6$
%	�� ��	��8*'�/������1�;8���:�����'%���1�.���	+��	���$���/�$��� �	�����1���*���6
4�	���.����$������4����4��/������6� "	�/��������5� ������4�.������1�&���'����9%���4��
�3���9���9�/76�	��	���-/���������9����������������4���1�����%������)����'%���1����/�



�

���������� 	���

	���

.�����/����� ,���6�4$
����
94���'%�����4������D::�� ���9�������+���9�	����&
���
���9������������(�P�4$0��������9�D44��������8�5��%-�5���8*�����$��1��+����$
9#84��������8�;8�
.	*���	��4��8���6$/����'������ ��6$/���������1����+����4�����G/��$%���� �*�	�(��)�
�����������/�������	���8*���������'��D44������6� /�"�*��$+��'4'%���8*'�����"%*$.��
(��)��=7�$	���8*�����*�$���"(�49�'4�(����(��"	�49�4�	�+��	A�M$�AM��%*��%9	#����*�.��
�-���*�#�9����D::���������������$+�+��	�
���.�.	*.���

�	�����$.	*+(*�$"+(*����$��$+��08.0���.�� 0��#�9�D::�	��3�(�$
���$���.��"(���
4��%	���+��	#�*�$�����$.A=7�$����G/76�
���	���� �����$/�$#�9����D::����.��BI�%��
	�4������$.�����8*���.%��-��1�#�9��1��D::��.	*'�*4����$08.0���.��(����(���%	���
��-�"����9���$.	*	�#�9�D::�"(��3�(�$�*�������$� ;8�'%:*���$�*����1�&����(�6�$�8���
��*�$� 4���*���-�4�	�+��	#�	��0�*�������$.���(����1�;8�'%:*/76�	�� ;8�'%:*=7�$�+�'%�
+��	�8"(��-��-%	�&���.�� �����$/�$#�9����D::��-��*���������� �*�		��3�(�$#�	��0
/76���1�(3����4��������	�#	�� .	*(�(�%����(*����	�0����	� �������4�9:/76�2��
0*��������4��(����1�	%�#�9	%��D::�07$/�6��3�$��'�%������/�$��2�����2�	��9�����
�*�#9�$����+���1�/���7��*�'4���5� ����&�� 4�08�	%�#�9	%��D::�#�$%��4�%	�#96�.�
.	*	���.��%(����8*� #9�$����%(��� +��� 
��2�� ��6$��$� ��	2	�-��1�/�$���4����/76�	�'�/�
����������
����3���4/�$	%�#�9	%��D::��

,���6�/�'%�����G9���9����*��4$�3�+��	
����	� "(�4$�%-�&������4���1�.�
/��$%�����*����&���� +��� +��	��9�� "�*� �4-�� ���� �����1���8*'�#����"(�#�$/��� =7�$
���4��)���������8*�������6� ���4�	���9�$/76���*���6.����.	*�����*�4�/���.%�� 47$+��
�3���'%�
��.��#��.��'����9��62�����4��)����'4/�$�����$� ��8*���.%��-#���%	��
�D:%������$��9�5� ���5� .	*���$.��7�07$���.%�� �8���8*���'4�����9#���9<�����$� /�'%������
�*��;8�AD$��6$%(��� 4$�3�.�
94����3��
-:������+��	�$��4�(��%�:�*�.��#9�/��
+�����(�#	��9��D::��4��%	����������6$.��'�+�����&�����?�4��(����1������$���'����
%�7�$/��$%���2��.	*���$#$#��� ��	���"%*$���	���.��"#�$	��-#	+��"�*��(�� /����9($
�
��$��6����3�
�

���������	��
���������������	����	��
�



�

���������� 	
��

	
��

��������	
������������������
�	���������������������
���������� !"!�
��������������	
���������

�
���#$%�����
&%��'%()*���+
��,���� *	-���%*�.�()/��%���(,��0�%��-�����1�,��

*��2��(�()/�%��� �
���(,��3��./�%
�����	��-�%4��)�0%2��(�()� �
������#$%�����
�-���5�6-��*��46���-�*��������0.%.�� !� ������� 7&�%��0�/&'�(�/�#$%������ .-��86
���9����/��%,�����'���:�86
6��*��.-��,�&�%�-�%,��� �
����,����'�� ;��'%.	��5)
��83�
	�
��2�;�)����%4.�%���	)&%����<�-�� 
�����0=��83�.������	)��
���%;�46��*��
���.�3��-�
��
�����/�%
���%;��-��	�)1����	��� �����%)�����#$%�����9��)0���'%*��
��-�%>3����%�*	-*��	�-%�������;�*�)��;��	�3��$))����7&�%��'%��3-�+
��,�����
���.������
�.
�����	���
���%;���%4.�%(�/���'���-���'��

;��'%
���%;��.�5)�����%8���� *���.�5)�������;��	.�
�����(����	��-�%
�0�%� 46��-��,���)��.�5)����5��%.�
�������3-�-��46��� ��0�	4�-���
����������3�
��'%.����:�61����	�� )�>&%����.�5)���*��.��)�0%� ?� 46���%������.	�0)����;��	
�
���� 46�.�
������-�,������/�%
���%;�����4�-����.�5)���;��'%4��)�������.�3�� *	-
��%�������(,�/�����;/�����(���%;��	�
���� ;��	����);����;��	���4���-��
4�*	-	�9���.�1�,��������
�����/�%
��
����)������-�*�� �,	�������;��1��-������
.���������?�*��

4	�.�����'%,6����������	�.�5)
���%;�� ����;��	.�()(;�-�-�;��	
��
���/�� *��.������	)��
���%;�������������6���4�-.�������;��	.�()��1�*��<0���0
����;��	.�()� ��3-����;��	.�()� *�����;��	.�()� ;��	�
���������9�;��:�*�
����;��	.�()(;�-�-��,���-�86)�0%?� 86)�
&%*������;����%���4��;��	.�()/�%
.���(�;��'%��'�� )&%�3�.&�4�6��-�%������
�������'%,6��(�.	����'� ��'%��'�����%)��;��	�3�
.&�(�4%-���	46�����<0���0	�;��	,�������-�%�����3-	��� �	�����:���-���'86)�(,�
�,	������*����-�%*��


��
����)�����4�-�����0�	������;��	�
���)�������.�3�� *	-��%���>��(�
����0)���
���%;���%�1��
5@� )�����<��:�86���)��=�
������ ;��;��	��:���.��/&'�
	�(�96���������-�*��5��%�1����	������	�)����.���	�������
�����0=��9�����



�

���������� 	

�

	

�

4���1�.��%.��*���	4��4,-%���	�����%*�����86	�46��� �����.�������*��������>-��
���
�����	)��
���%;�46��� �-�%�5	�;��	�������,��=��-��.
�����	� �1�*�
�<0���0*�����86)��6����:�.���.��0��/&'�	���:�61����� ��'%23	04,-%���	/�%83����6�
46�)1����/�%
�����0=��83�	���%���,5����	��	
���%;��-���


��
����)����:�4��+���/�%
�����0=��4�-���	�� ��%)��,5�*��4�-���'�%4���

���%;��.�5)������(����� ���46����������3-(����(��/�� *	-�;�.�
��������.0�%(�
46�(;�?� ��'%��'�� 4	�48-��0�����;���;��%(,������*
�-#A��������*�����;��	�-	
��5�(��-	�%�4,-%
�����	�/�%
���%;�� 46�*	-��%��:����	�,-�%(�(�;��	��:�
�=���0��/�%�������������'%48-��0�� ��%�1��
5@
���%;�����;��	��),�@46�����
�-�;��	�
����*	-	�(;�)��1�(,��0�%��-�
����.��/�%���*�*����������1�����?�����0�%
��-�96�� ����.�5)�������580�4�6�)��96�� ��6�86����<)&%4�6��-�%)��96�� )�
�6����:�;�6�96�*�� �
���()�6����:�()/�%
��
����)�������0.���0B/&'�	���'%��%� 86
�������<)&%�-�%)��96�����?��*���-�%��'�

4	�
��.�����'%,6�����*����������	�.�5)
���%;��-��� 
�*��.��������.��
)��
���%;��-����������������������	�������������������������������������
��-���'�� �����.����3�.&�	�;��	
���
�()�0'	4��	4)-	(.(�
��9���������%������
(,��
3���	2�=�/�%����5�-�9���23�/�� 9����������<�9�������/��9���7���/��9���7��
,���� 9���61����� 9����%�'�	8�� 9���,6�%�/�� 9���*,6-�/�� 9����-��'1�61�;6�%�0�����/��
4.�.���*	-	��;����%��%�6� )%
����*���3-(�.>�������-���'�� ����>�;����.�3�/&'�	���:�

��
����)���
��������-���'�� *	-*�����.�3�����;��	;6��;6�� *	-*�����.�3�����;��	������0%
�����0%��	���4.4,-%��,�� ;��;��	����������,���;��	�.���;6��/�%����%�
7&�%��:��
����1���)4,-%�0�6.��,���:��;����%+��6��*��

����>�;�*�����.�3���3-(����.%����-���'�� *��������;��	�
�����3-(������-���'�� *��
�6��)��C3%�������'�� �6��)�����.��46������	��%	�.3-.>�������-���'�� �>�;����/��5
���/��
���;��	�
�����3-(�����%���.%����-���'�� �>�;�*	-*�����.�3���3-(�,��%,����.���
�>�;�*	-*�����.�3�(���%.�	4
�-%.��4
�-%� �>�;�*	-*�����.�3�(��6��� �>�;�*	-*��
���.�3�(��-�	�6�%C3%���4�-�>�;�*�����.�3�(��������%���.%���0�����%��%�����)��.0�%��
���(�� ?� �>�;�*��>&%;��	��0.���0B
�����
���.>�����.%����-���'�� �
����,����'�/�
(,�
���-����'%,6��)%*�(�.>������������>�;���'����>0�� �-���'�23�/�� ��'�����/�� ��'�



�

���������� ��

�

>'1����'��-	*	�(�,�����'�����&����'����4)�%������9��-%96-%.������'���:�����0���.%�����'�
��:����*	-��-�����*	-��%�6���.0�%�-������'%,6�����)����'�	�/��*�>&%�

.>�������-���'�(;��?� �/�*	-���%���� /�(,�
���-����'%,6��)%*���3-(�.>�����
��-���'�� �
�������>�;�*����:�
��
����)��/&'�	��
��������-���'�� >���-����'%,6��
���%�����:�83�,	�)�
�����/�*���	����>�;�46��*7���)%
����*���3-��	.>�����������
�>�;���'����)���:�83�.0'�2
.0'����0���0��?�����?������������,6�	>-���
60%�*���	
����>�;�*��(������'���,����*	-���%.%.���

�����0���8-��	�46�������.��/������ �/������-��	 ����!�������:������-����'%,6��
���	�46��� 
&%4.�%,�8����%.���6����/�����0'%��	���/��� ��	>��,���%� �1�	�
���0����-�����������/����:�8���.�%�)����.�%D�<0�
�*��;��%�-�%46����0�.���-��
�

�,	)����(,���:�*�(����,�&�%�?�.	����
�.	�7&�%*	-(�-���#��	�#E��9����F�;��%���
(��$))��.������;��	��:�83�	����	� ;��;��		������46�.��9�=(��$))��.��� *	-#�A%�#A��,-�
�,0	(���0/��/�%
���;����%���������;���� .-��;,���)������������>�������	���5
&%���
�
���;��	��:�;��6�'�%%-�����'%��:�;��	���()/�%������83����$<G���346�

/������H��	"��#�����	�$���� ��:����� ������(�
����.��46�����-���:�83�����)
;�����)%�0I���	�+�������1�6�%�6�4/�%/�%���9��;��	��0.���0B()������������@��0
9�	��'%,6��(,�����;��	��5	����5	()� (.-����(,����	�+����	.	����
�� 7&�%
����)�����7�'�/��� ����)������1�*�-�1����,	�����-�%�������� ����0I���	�
+����:��0)����� �����-���:���%4,-%����
�����0.���0B/�%������� 
&%���.-�,��1���-�%��'�
�6�����0��>0�� 6�2�,6���#E�;��/�%
0��=�����)��0�	�/&'�(���%��6� 
&%�,5��-���:�
;���.	��)�
&%.%�;���,�����;���,��������� 4�-��-��1���(,�	�;��	���	�����()�
46�>����:�������0(�;��	��0�/&'�4,-%6�2.��������'%,6����'�� )��6����:��-�� �������
	�����������6�2.������.�%,��9	D����=(,�������6�����
����,����6-���

/���J�;06���2.���;�������=�9�;�;1��-�� 9�;,���*/�� ��:�*����'%
��46�D����.
*	-�6���,���� �	���;��	)1���:���0�/&'�������%)1���:�)����%4��*/�5���%	�/&'���:��%�����	����
4�-
&%�3�)�����	�(����/�)��@��0(�
����.��� ,���;�(,�9���.4�-���/�(,���:�
;��	�����.��� ;��	�3�)�����	���:����	)1���:�� ������;��	����)1����6����6��
46��)���:��%�&�$���;���������83�%�	46�������������0
����.��(,���:�.%-������
46���:�����0�	�0���/�%
�����0=���46�
�,0��������?�*��/��.1�;�@/�%������)%����%



�

���������� ���

���

;��	�6��>0�������� ;�����/��������2�� ������0I��������:��0)�������)1����
/�%
������ ���*�	�,�.3-� ���/�;��	�-�		��)�����������-�(,���:��0.��*���
������
&%��0���	;��	�3�)�����	�*��(,�
���		36���6�;��	)1���:���0�/&'��������

�����
��.����	���*��.��������.�����	)��
���%;�46��� ���	���*��<0���0
����;��	�0���46�.�()��-�%�0�%� �-�%�6�����,�����0���.%��� ��3-(����(��/������:����
��6�����)���:�,������*	-;1��&%(����0��4	�)����)������36�-�%?�	�����36
����	,�
�=���0����:����� �5*	-�1������%/�%����3646�������0B�/��	�4���.0%,��()(,���0��0G0	����

����)��1�,�0�0�����(�.>�������3-,�����,���$))��� 7&�%�����������@��09�	��'%,6��
(,��������������	�1�6�%;��	.�	��>/�%�/�7&�%,�	�*���46��(,����*��

.����-��	�;��	�0���(���,���$))���������2�� ����4�-)�80��0�����092;(��
.��*	-*��������'�.�����'%,6����:����
&%
�()����
�����%���0��46�;��	�
���(,���:�*�
9��.	�1��.	�� 	�;��	.�()�-�;��	�
���46�/���<0���0� 	�;��	.�()�-�.>���������0���
.%��� 7&�%*	-
6��
6-������.0�%�������'%,6��� 	�;��	�
����0��-���'%�����'%;��� ���� ��0��
���%� ���� *	-�,5�.0�%(����	�;�;-��0�%��-�����1��
5@��(,�
��)�����/�� �����.�����'%
,6���,5�;��	
�����/���-���'�� �-���:����	���6���,6��;-��0�%��-�����������0����������
7&�%��:�86	�)�����>3�,6��/�%��0���������:�9�%%��860����/�4�-.������'%96�����*	-	�
���)�.0'��

�	���.���	�;��		�-%	����-�4��,6��
����5	���46��� �����%�0G0	������>���-����	�
)������36�=���0���5��� �0G0	��������0�)��;��		��%;��%.	�3���5��� 46��0G0	��������0�
)��;��	�+6���+6��� �
�������&�=��6-������	�	���5��� .�����'%,6��*	-��	(,�.0�%
�,6-���'�/��*��;6���4C%(�)0�()*��� ���)��;��	.�()(;�-�-��<0����;����%�1���0��
�
�����)0�/�%��(,�
��)�����/���-���'��>&%���*�����.�3���	
���%;��-������4�-�%;�4��
)�>&%�%;�.������4,-%.�����,�����

�
���+���'�/�(,��-������<0���0��'%,6��� �1������%/�%
��
����)��46�������0
/�%.�����,����	�.�()�-�� �-���<0���0��-�%(�)&%*�����86��:����
�()� )�����<��-�
4�-96���'%,6��(,�*��.������3������4�-�����6%	�>&%	��=�������'�� *	-	�(;��3�46�+6��
.�	��>��-�%����.�0G�,���
��
����)�����
�����	46�
��.%D�*�*��� /�(,�������
�-��9�������*����-�%��'� ;��	���4���-��4�� ;��	�,5�4�-���4�-���%� ;��	�,5�4�-



�

���������� �	�

�	�

,6������ �,6-���'*	-(�-��%����.�0G46�
�����/�� 
�)�.�	��>��%���	�������.�0G(,�
����<(�	9������;��,��()/�%���*���

;��	�;6����*,�*�	����� ?� �����(��0�0���>��'%.��� 
&%��:�83�.�()�-��,��86
46�.�()(�;��	�;6����*,�/�%���6����6�� ��-�(,�/��%4�����.0�%(�?� ���)���:�*�
�
���;��	��0������46���:�	6�0�4�-������)��()/�%���)%��:�83��0����-�;��	�0�����0�
���-������3-;������� ��'%�����%/�%���46�)0�()���;��	�
�����-���'�� � )%	��/5	�0�� ;��
;��		�-%	������'%*���
���;��	
�����/�����?��0�0���>�,�������?�/�)0�����;6����*,��86
)�
&%*�����)���:���-�
��
����)��46�.����9��*	-	���*�)�.�	��>4�����*����
���
��:���%.�����������

.�		��0<G0�.�		�.�%���9�� ��:�����
��
����)��*	-������*���
���(;�����)��
)��
���
�����83�	�/���<0���0�;�����6�.	��0��$@@�����)1�����-���'���	����1���0���	�-�%
������������*��� �6��.>�����46��0����������	�����0���46���-�� ��������������
��:����� 86���*�����)�*	-��:���-�%����� ���)��;��	
�����/�� 46�)��;��	��:�.���
/�%
��
����)��/&'�(�,6�����	���0�;��;��	��0.���0B2��(�()�/�(,�.1��&�����.	������
��0�����%���������4�-,6���7&�%��:�/�%�,6���0.���)%(;�-�-�.�0�$@@�46�;��	�
���/�%
���.	�*�������%;��	,6��
��)�����</&'����()/�%���

���#$%���	(�;��'%
�����6#$%����;��	.�())�0%�?�#$%46���5C$%6%���)0�� *	-*��
�6-��(,���������� ,���.��4�-�-�#$%
���:�
0��� ��	�.	����������'*	-�-�(;�� ?� 4	����83�
��:���������3-/���'� �������1����� ?� ��-�%�5��%)��6����:�
0��� >��*	-*��.�()46�	�
;��		�-%	����-�;��	
�����/���-�%��5	���46��� ����������-�%	��)��6����:�
0��9��*	-�3�
.&����� ��-�� ��0�)%��	� �5
���:�
0����	��6�1���6�����1�,��*����-���'�� 4�-)0����.�0)�
.�	��������;��	�
���,�����6-�� /����'��:��$@,�����-�.%.��� �	�����:���-���'86�������<
/&'�	�(,����*������5)��6����:�����*�*��� �
����,��(�� �
�����'%� ?� �������-������0�
)%��	�4�-)0��6����:�����*����)��,6�����	�

�5,6�����	��:���-�%*�� ,6�����	4.�%�-���:�83�	�.�0����3�(����9�;;��	�
���
/�%������)��1�,��,���
0)���(����	��(�������(��>��)0�46�.�0*	-*���0��-�.��
�����%���9��61����(������	,����������'�� ?� �6-��(,�)0��
-�
-��,�����-�-��*�.3-
.>�����46����	��-�%� ?� ��	�1���)/�%.0�%�������� ����4.�%�-����4./�%()� 46�()
*�.3-;��	��:�����46��� 86���)�
&%*������580�)��;��	��:����	�6����:�����*�*��� >��*	-



�

���������� ���

��

*��.�()(�;��	�;6����*,�/�%���46��� 9��>������
��%���9�;���'�%����-�� ����1�;��	
�
�����-���'�

�����))�	�;��	�,5�80�*��1�,�0�09�=
����.���-�� 
�����	;1�.��%.��/�%

��
����)��*	-��:��0����0����	� 
����)��1�83��<0���0���	(,�
��)�����/�*�*��)�0%� .	
������
���%;����.*���-�.���/�����	������.*�����46��� 4��)�0%��'%�����'%;�����4.4,-%
()/�%����������%*�.3-96��6����6��;1��-��96����'%96�(����'%96�����
&%�����-���:�
.2�
,�&�%)�����	���
���%;���%	�-%,��%�����<0���0/�%
��
����)��46�.�����'%,6��
	�-%(�,6�����	�
���;��	
�����/���
����,����'�����9�;4,-%;��	�
�������?����9�;�
)&%��:�*��
���;��	4��*/	6�0�)�,	�.0'�9���6��*	-	���*��,6����3-� )����'��5�6��
��:��������/&'�	�(,�96�*������*,���3���

����-����:����	��'%�%;��
����-���<0���0>3����	� �,�����86)&%6%���*����-�%��'�
.-�������'%,6����0�)%��	���%.	��0)�0%�4�-�6����:�.	��0,��������%,6��(�.	��0*	-�3����
;��'%���,��,����6����:������%���)1��5��)��:�*�*��(���%�������83������*	-�����%4��*���
4�-�����%;%��:�;��	)�0%��-�%��'�� 86)&%�6����:������.	�*�� >���,����:������%/�%���	
46���86)��6����:�����*�*	-*��� �
����,�����86���%.�	������*�� �
�������1�*	->3�
���%��	,6�����	�

4�����)���0�)%��	� ���%.	��0� (,�.�0.�	��������;��	�
����0��-���������
���	� ,���.2�����	������
0)���� 4�-)0��6����:�����*��.��� 9��.-%���4.()*���	
�3�� �.��%� �60��� �.� �;����%.�	8�.� 4	����	��	�������%/&'����()�5���%*��
���� �3�� �.��%�
�60��� �.� �;����%.�	8�.� ��'%�����:�����46����;�� *	-����<)0���:��$))����4	�4�-/�
������ ��-�%��'86�5���%��:�96��.	�*�� �
������4./�%)0��6����:�96���3-�6����6��
.-��)0��5���%��:�96�/&'�	�� *��4�-�����%/�%.	����4����0�/&'�4,-%���/�� �1�,��()/�%���
(,����������46���5	��1�,�086�-���1�*	)&%��0�;��	��-	����������'*	-.����4�-���-��,��
;��	*	-.���*����'%�����'%;����
���;��	��:�����)�����	9��*	-�3�.&�����*	-*��;1��&%>&%�6��
�����%)&%��:���-�%��'��

�
����,����'�� �������-��7&�%��:�����<0���0)%	��/5	�0�� ;��;��		���()�-�;��	

�����/���'%*���.	�� ���;��	�;6����*,�4,-%���� ��)�� ()/�%��� ��-�(,�;6���;6�����

��
����)��.����-�%*�� 9����������<�����:����.%���0���� ;��4�-���������;��	
�
�����-��*	-.���-���'��6�����'�>��.�	4
�-%.��4
�-%���'���	��	��;�,��4�-��
��



�

���������� ���

���

�-��)%*���%�6���%	��%��3-(������	��	����-���'�� 
���-����'%,6��)��6��2��46�>&%
4��4,-%;��	
�����/�*��9��
6��� ��-�%��'
���%;�*	-*��.��� ������%
0)���>&%�,��
86�-�� �������������� 	�;��	,	����-�%*�� �����
��
����)������ ?� 
���%;���%
���������	/��*,�*��� ���%	��,��8646���:�,6��;��	)�0%� 7&�%)���%���9����(,���0�
/&'�4�-83��<0���0��	�.	�*�� +���'�� ������0/�%
��
����)�����.���)&%��:������%���4�6�
46����)�������'%����1��
5@�,����'%86.������;��;��	��:���.��/�%96������?�*��

��.��;��;�3/�%96��5��� ;�3��)����/�%�0=������� ?� *��5��� )�.��%.�����(���%
.	��� .1�;�@���.��������%���	������	� ;��,6���,��86�����:��%;�/�%��.��4��	���:�
;�3.�����.	�*������,6���7���46/����6��;��	�;6����*,�����?�������)����%
��������>&%;�3�;��,��()�.	�� ������%.1��&������-�%��'���-���:�;�6�	��� *	-��-���'�)�

����*�*	-���� 46�)��.������.��;��*���6-�� ��-�
&%�/��()�-�	�����4)�%���8-��	��	���
�����'��������'46����
��-%��'�)���:�/�%4�6����,6��� ��:�	��4)�%�������������0�6.��
.��*	-*�����������	�'�� ���� �K� ������ 4�-���������,��()/�%���46�.0�%4��6��	����;�������
/��%�����3-��-���'�.1�;�@��-�.0�%����(��)%
0)����

)�*�*,�	�*,�(,�	���.��.�����.	�*�����%�5�������5�������5��� ��0��5���)%
��:�83�	�.�0��6&�(������/�%���� ;��	.%�()�5��� ;��	���;��/�%()�5��� )�
��)��
,6��/�%.�0����$@@�*�*	-*��� �
���.�0����$@@�46�;��	�
�����:���'���'�� ,�����:�
���	������*��46���/�4�-�1���0�(�����4,-%��6�.	��0��$@@������;��	�
����)��,5�
4��
�����/�����</&'����()/�%���9��*	-���%*�>�	(;�� *	-�-�.	��9������.	����',���
.	��(�� � ?� �	���.���/�����		���:�;3-�;��%���96������ 83�.���46��&�=��6-������)���
.���/�����	� �1�	��<0���0����;��	.�()46�>3���%����� 86)�>&%;��	��:�����*�*	-
*������%>&%;��	
�����/����)��=����()/�%����-�%4�-����9�������*��46�4���$@,�
���()/�%����*	-��-���'�)��,6�*��������46�,���*�	�����<86*	-	��

>����:������'%.�0;��;��������$@@�(�.2�����	� 	������:�����.	�� ;��	�3����
4�6����,6��)�����</&'�������?� 4�->��;��	�
���*��/�����;/������ 86���)�
����<�56-������-���������� ��%��'�)%���.-�,��1���%.�046��$@@�(,�	�;��	����3���3-�.	��
��-�%*��.�����%��:�*��
���.	��0� ;��;��		���;%/�%()� 46���:�*��
���;��	�+6���
+6��(���%�$@@���
����,��4,-%���
0)�������������)0�����	�,�����0�.�).���;���



�

���������� ���

��

���/��.	������09���	��;9��4���46�;1��-�.�0�$<G���5�����0�.�)�5�����:��$))�������	7&�%
����<��3-���������()/�%����6����6��

(�	��L0	��<0�����%���.*���-��.�		��0<G0�;��	�,5�����;1��-��,5���������?�
*��5	�� �,5����(��%)1�����5	�� 46��,5����(����	.-��6�������0�%�5	�� ;��	�,5����
/�%83�>��
��
�����.�������?�*�9��	��%)1�������-���,5��-����	�)�0%���@	�)�0%�83��1���
*�����86��� 83��1�����*�����86����� ��:����� ����5������-�.�		��0<G0/�'�,�&�%� ;��	�,5�(��%
)1����/�%����<0���083����������
0)���.�0�$<G��� ,�����0�.�).��� 9���1�,��� ����
������)0�����	� �,5��-���:�*��6��=��;������!�!��'����������������)1�����������
�����$@@��

�63�������;��	�����	���6%(�
��.�)���	��
������
0)���*��6��=���:����
�,���46�>��*��6��=����	���3-(�.2�����	��'��?���:���%��0�/�%�$@@��46�
0)���
(���0�.�)� �,5����/������0�/&'�)�����46�)��()� ��'%/�%��46�/�%;������ .��������� �-�
��:�.0�%*	-;�����	�����()� 
���	��'%;��	�,5�9�=(�.	����� ;��4,6-%860����/�(,�
��0�/&'�4�-.�����.��86� *	-	����	��6����6� 46������	��'�>��.	���������$@@��
�
�������/&'�.3-�09���;���4��.�%,�����/�9��.0'���0%�����5������-��.�		��0<G0/�'�,�&�%�

.�		��0<G0;��	�,5����(����	.-��6��������'�� *��4�-� ;��	�,5����(����/�
�-�� ��:�/�%)�0%��-�%,�&�%� ;��	�,5����(�.	�����-�� ��:�/�%)�0%��-�%,�&�%� ;��	�,5�
���(��09���-���:�/�%)�0%��-�%,�&�%�46�;��	�,5����(�	��;�;�����6�.	��0��$@@��
�-���:�/�%)�0%��-�%,�&�%� 7&�%��:�;��	�,5����9������)������1�,�0�0�	(���0�.�)
46�.2�����	�����?�*��)����:�.�		��0<G0/�'�,�&�%�

.�		��0<G0	�,6��/�'���	23	0/�%83��<0���0(����	/�'���'�?� >��.�		��0<G0	��
��%
/�'��������$@@�)�	�,6��/�'�*�*	-*��� �
����0�6.;��	�����,	�%	�,6��/�'���$@@�)&%
���%	�,6��/&'���
����,����'��%�.�		��0<G0)&%	�,6��/�'���	���*����0���8-��	�46���

(��<0���/��� ����.�-��.�		�.�%���9��;��	�1��0����	��H��������;����1��0(�
��%*	-������������1��0(���%*	-
�������%������1��0�
������)���;����%83�
�����

�1��0(���%*	-������������'��;���*	-;0�����������;�46�.�����*	-;0�����������
����%����� *	-;0�(,��/�*�����;��	��	��61����� �
���;��	;0�/�%�����:�����,���
46�*	-;0�,������%61����+0�,��(.-����%� ��-�� *	-;0�)��0����.
���0��	�.����CMN��46�
�O9�������:�����



�

���������� ���

���

�1��0(���%*	-
������;���*	-;0���%����,	��D-�(;��?���'%.����46�	��=���*	-
;0��
���;��	����'1�46�+0�,��4�-(;�� *	-;0�(,��/�*�����;��	�)5��������'1��,���6�	
���6%*���
���;��	;0�/�%�����:�����,���46�*	-;0���%����,	��D-������%���-��;0�
D-������%�����0���-�%� ?� ��%����<(�,���,��%.��
0	
��.	�� ���;��86��0�)��;��	;0�
80�������%�;�	�;�4�-���46���:�.	���0���6��;-�4�-�����%��
���;��	;0�80�)&%����<
�-�����6����:�/���&�4�-�����%� �����%��-���'�;�	��-���
&%�����-���:�86��0�)��;��	�1��0
80���%�83����=����46�.%�����4����
��%4�-)0�;0������%*	-.���/&'�2��(�()��-���'���5���
��%�����;��	;0�80���'�������������/�		������ *,�)���	�6-��;��	;0����80�(,����
4�%/&'�>&%���D-����������:������-�%4,-%;����������*,�	��

;��	�1��0�
������)���;����%83�	������>����:�;��	�1��0�����?� *����;0��-�����
%���
�����6�'�%�����)��;��	���)�;-�4;��� �
���;��	.	�3��
3�86(�.	���0� *	-
������/��4;6���5)���/��(����/�		.�%���9�/�%96�������,�&�%�

83��1��0(,��������=���6�2�����;0�.���%>��,���%�/���-��'1���-�
���)���������
�1���%�3����.>������1��������9��	� .���%��<0� �0,��� ��6�� �����9�%�-�%� ?� 9��	�-%���6
�
�������(,�
��)����%���/���5)����:����/�		.�%���9�������,�&�%�

83��1��0�,5�2��(�;��	��0��4�-� �)5������ 7&�%��0�(�.����46�.�%/�������?� *����'%
�/���'%���*	-	���6��-�%������,5���:�9���.����-�%.1�,����
�������)��1��
5@���6�.	��0�
�$@@�� (,���:�*�*����	;��	,��%� �1��0)������:�����/��� ��:�
��� ��:���� ����5)��
��:����/�		.�%���9�������,�&�%�

����<0���0	�;��	�1��0
0)������	�4,-%���	G��/�%��� �
���;��	�6�
��6�'�%)0����)���0������	��'%,6���9��������-�%��?�)��;��	�1��0;0�;��*	-	���6�
,�����'%�
�����6�'�%�0�6.�������2������.�		�.�%���9���:�/�'��?�)��6����:�.�		�.�%
���9����9�	��0� �1�)���0�6.��:�/�'�� ?� ����;��	�1��0;0�;���6����6�� )��0�6.���
����2�,	�.0'�*���
���;��	�1��0��'��?�����5)����:�.�		�.�%���9�������.������4,-%
�����0����<0���/�����.�%�

�<0���/������H����.*���-��.�		���)���6-����)���������6-����������?� *��5	��
�6-������0�%(��%4,-%���	9��)1��
���5	�� �6-�������	.�2�=0�*	-��:�
0=��:�2��4�-83�
#$%��6-��	��,��86�-�#$%)��()*
�����.���9.���6-��.�2�
�-��9����6-��>-�	���)��	
�����6-��/����@/��;��-�83�	�;������'���,6-���')����:�.�		���)��������,�&�%�



�

���������� ���

��

.�		���)��������0�%(��%4,-%���	9��)1��
����'�� ;���6-��(�.�6�6/���	�
�;����%/����6��0�6.9��>-�������� *��4�-�6-�������%;��		������(��$))��.���;����%�����
/�%
��� �6-�������%;��	.��9�=� �0�����		���	*��4,-%�$))�������0�/&'�9��������	�
�6-�������%��.�%.�;;0���;��	*	-;6��;6�	���.�	���(;��?���'%��'���0��������6-��;��	
.%���0�����%���46���%()� �0�0����	2�� �6-�������%���������;��	�
���� �6-�������%
������=���6(,���0.���0B� �6-�������%�1�.	��0(,���0�� �6-�������%������	�$@@�(,��+6���
+6��� �6-�������%�0	���0� ;��;��	,6��
��46��6-�������%�0	���0@���..��� ;��	�3��,5�
���4)�%���(�;��	,6��
������)����:�.�		���)�.-��6�����������6-����'�*	-(�-�6-���+��
?� �6-���1�
��� �6-���1�
&%� �6-������;��	.�()46�;��	
���
�()� (;�-�-����
�<0���0(�.�6�6/���	)�0%�?�

(��<0���/���J����.*���-��.�		���		��9�����%���������%����������?� *��
������� �� ���%�����(����	������� �� ���%���1�9��������	� *	-80��P,	��
�����	��%� ��-�� ����1���� �1�.��� ���7�'�/��46���6����� �,6-���')����:����%������
����63�.���%���������	46����(,�������=���6� �)�0@�	���2����� �5)����:����%��
����4�-6���-�%�?���:�.�		���		��9���������������0�)%��	����%.	��0�5)����:����
%������ ;��	�;6����*,�/�%���� ��)�� ()��������� 
&%�����-���:����	;�����
����1�� ����1��������� 
3�������)�� 46�;0�����()� ������-���:����	� ;���������1��
�1�>3��
3�;0�>3��������-��.�		���		��������%������

;1��-�����%������	�;��	,	������%/��%	���46��4�-�-��83�#$%)����	*�(��(�
��%(���
���96�������	��:�;3-�;��%���	���,	���4/�7���4/�/��/�%;�;�������)�
4��96�������	)�����*�*	-*��� 46�96��5	�%���1�� ���	�5	�%���1��������� ��'%��'�����%
)��2���/�%;�46����������*	-�,	������� ���%��)�(,�>3����
0	
������������
�-�	��:�*�*	-*���+���'�83���3-(�D����.�5/�(,����������%��>3����2���/�%���83���3-
(����	;����������:����� �5/�(,����������%��>3����2���/�%��� ��-�(,����%��
46�;��	�,5������-��*/���/������5)���-��-�%;��-�%.�		���		��������%�������������
96�46����	�5������)��)�0@��-%����%/&'�9��61������
����-�%�-���-�%�-�����
��%�

�<0���/��� !� ���.*���-�� .�		�����9�� �6�'�%��
���� ����6�'�%��
����������
���������	��/�%	��=��46�.��������� ?� *�������,�&�%� ���,6-��6�'�%)0�()����



�

���������� ���

��

���	������0�)���;����%.�	8�.������,�&�%� ���,6-��6�'�%)0�()�������	��:�/�'�� ?�
������,�&�%�

���4.�%,�����
9��������	����)������6��.��	+�6��/�%(;�� ?� 	�
�6�'�%��
� ,�*��	���-�%*��5��092;��-����	�� 
��6�'�%���2�
*���:����� ?� ,���)�	�	��
����;��	������	�5)����:�.�		�����9��������,�&�%�

()*�����;��	.�	8�.)��.0�%2������ ;��� �3�,@0%� ���� �.��%� �60��� �.� ;��	
.�	8�./�%,@0%���� 46�.0�%/�%���>3����)�0����� ��0���:����	��/��*�,6-��6�'�%)0�()
(,�	�;��	4�-	������0����,��;��	9����������4.%� 	�4�-;��	������0%�����0%()�6��
��:�������Q��/&'�	�� 4�->��4.�%80���%�5�6����:�
0=�;����%.�%,��()� ����5)����:�.�		�
����
.1�,���96�83�	�	����@R�����3�)�����	�46�/���/����;��,���*	-;���

����1���%)0�()�������	��;���*	-�1�96������:���
0=�/��	���%;���()����,3�)	3��
60'�� ���� ()� ������ �3�� �.��%� �60��� �.� �;����%.�	8�.���	��	�� (,�
&%
0)�����:�
���	�.	�*�� ��-�(,���0�;��	�0����0�����)��6����:�;��	CE��;��%/&'�2��(�()� ���

0)�����:����	)��1���,���;��9����.4,-%���	�/��	�,6-��6�'�%,��()� (,�	�;��	����
����������	2��(�()� (,�	�;��	��-	��������;��	.%�4,-%()� (,�	�;��	��-	��������
;��	�+6���+6��4,-%�$@@�� *	-4.�%,����	������:�
0=�/��	�.�%,��()/�%���

����	�1����	�/��	�,6-��6�'�%�.	��

������2��(�	�����,3���:�������������������2������	��3���.��%���:�����
���/����.�	8�.)%
0)�����:����	� ;��;��	�3���-�46��6���6�'�%����������.	�*��
��-�
0)���(,���:������%/�%96�4��)��*#�8������%� )��6����:�;��	����/&'����()�)%

����	�6������%���	������:����	�/��*�,6-��6�'�%)0�()��3-�6����6�� ��,��;��
9����.4,-%���	)�,6-��6�'�%46����=�()(,��6��2����:�61����� �����0���	���')����:�
.�		�������������,�&�%�

�<0���/���S����.*���-��.�		�����9	�;��	�
��������-���-��
���(����.��.>��
;��� � �
�������%��-�(,������0�/&'�(�.�����,�&�%� �
���6���������0�/&'�46��(,�,	�*�
,�&�%� �
�����%���6(,���0�/&'�,�&�%� 46��
������=����6�����0�/&'�46����-�(,��.���	.3@*�
,�&�%�9����09����	�/��(�,6�����	������1�6�%�<0���0*�����/�'��4�-������)����	�/��(�,6��
.	��0����$@@���	9���.���;��� 
����	����%���=�)0�����;�#�A%7-��*���	���4.



�

���������� �
�

�


4,-%��,�� �
���;��	9%-�/6�+��6��*�,�&�%�;��	�0'�������4��-%/�%)0�����;���:�	��
)%
����	��	��(,�,��
�������1���).�046��$@@���:��;����%CT���	��,�&�%�

��6�.	��0��$@@�� ��:����	4���0�6.�������2��)%
����	���	(,���0�/&'����
()/�%���>�����%���*��0

�����*#��%�6(,�.0'�7���)%��-��,5���6�.	��0��$@@���:�
������:��������6�.	��0��$@@������?�/�'�*������</&'������46�����-���	(,�,6��
	��*�����;��	���	���)%
����	�1���%��6�.	��0��$@@������?�/�'������0�/&'�46��(,�
�)�0@��5	���� )�.�	��>4���3���:�	��;@����,���0�6.�4	����.��(,�.0'�7��6%�.�����
4��4,-%�0	���0
���0

��� ����;��,5��-���:����	�,6���0.��� )��6����:����	������
()���������0�6..0'�7��6%*��

(��<0���/���U����.*���-��.�		�.�0�;��	��6&�����*��4�-������'%.�0��6&���	
���9�;;��	�
���/�%��� ���1�,�����	��(���:����	�/�%()� ��-�� 
��9�� ,����
�������.�0���:�����(,�	�.�0��6&����	����'��?�,�����'%.�0�1�,��(�.�0�$<G��.���;���
���� ������ )0�� ���	� ��'%�1�,���
���.	��0� ��'%���
0)����
����$@@�� (,�	�.�0;��	
��6&�(����9�;;��	�
���/�%������?����9�;�)����:�.�		�.�0������/��,�&�%�

�<0���/��������.*���-��.�		�.	��0�;��.	��0�������*��4�-.	��0���.�	�����$@@��
*	-(�-.	��04��,����� 46�*	-(�-.	��0����0�4�-���'%�����'%;��� *	-��	
0)�����%����
�$@@��6�� 9���,5��-�.	��0��:����	����.�0G
����� )���0�;��	�1�,�0�09�=�$@@��
,��-���:�/�%��V*��.��� .	��0����2���'������-�� 	0)+�.	��0� *	-)����:�.	��0���)��1�
��;;6(,�
��)�����/�*�9��������	� .-��.	��0���)���:�*��
���;��	
�����/���'�� ���%
�1�,��6%*�(�,6�����	,��������	��	)�0����� ����;��		�.�0�1�������=�� )�)0�
��	6%��:�.	��0*��� 46�)���:�.	��0����2�(��5��	� �	����3�.&�)0�/�%��.%�,���,���
)�����;0����%�-�%?� ��	��3-��:����������,�&�%)��.0�%4��6��	��'%,6��)���-�)�>��
/&'�	��)����:�.	��0�������

46�*	-�,	���.	��07&�%��	6%*�46��*	-�����6�%����6�%;��� ��:����*	-����
��'%��'���,	���;����46���
�>��/&'�	�)&%��6&�����,6�%�-��)0���	,���)0�*���3-���*,�
*	-����� ���������-�.	��0,����� �
�����	6%46���,	���,����� *	-	�;��	�3�.&�� .	��0
����2���')%
����	6������ 4	������0�/&'�46��������4�6%�.��(,	-� .	��0����6-����'�;�	�
(��%����<0���0�������� �0��4��*/;��,��,��	��-�(,���	6%��	����;���:�	�)��;����



�

���������� ���

���

�6����6� )%��%;��(,��-�%������(�.�6���9��	�.�0��%;���/�	4/5%� ��%;��(,��-�%������
�6��*��6��	�46�/&'�6%���'�%�����'�%6-�%)�;��4�-�$@@��46�	��;86�-�*��

.-��.�		�.	��0� �	���)0���	6%*�46���	�.�0�3����)1���3-(��%;�.	��0��'�� �	���>��
/&'�	�46��;��)�
0)�����%�$@@�(�.2�����	.-���-�%� ?� ���	���3-(����� (�)0�� �5

0)���(�9���.���;��� .	��0����$@@�(,���:����	�����������%����.	�*����-��6-��
(,�.	��0��0��,0�*�4��*	-	�%,���	�%,6�%9��*	-;1��&%>&%�����%��*���'%��'��

.���;��	46��� .�0� .	��0� �$@@�� ��'%.�	��'��:����	�����������%���� 9��)�4��
)�����(,���0�4�-��-�%(���-�%,�&�%*	-*��� .	��0����$@@����%86����6���������0�� 9��	�
.�0��:��;����%��	���=���'%.	��046��$@@��

���46�<0�����'%������*����0���	��9���0%,6�����	���%�9�����9�	��0���%���'%4�-
.�		��0<G0� >&%.�		�.	��0� 
&%�����-���:����	,6����'�� 46��4�-�-��83�#$%)��1�*�
�<0���0��	23	04,-%���	46�;��	.�	��>/�%���

(��<0�����'%� �� ��������'� *	-�6����-�������,���D����.� (;�.�()�<0���0(,�
��0�3��*���86;���0	���0�46��0	���0@���..�����:�.	���0���6'1�;-�/�%83���'���
�����6�
.	��0� �$@@���	��3-(�	��;��'� 46���:��,	�����@4)*/�0	���0��'%.�%(,����)��=����()
��-�%��M��8��

��&�%��-������<0���0��-�
&%�/��()�-���0	���0����0	���0@���..����'%.�%��'4�����
*���3-(�����-�%4��,���4������1�,������;�6�/�� ���>3�*	-(�-��-�%��'�� �/����*	�(,�/��
����/���� /�*	�/��)������ ���5	�%�,5�� ()�5�3��-�*	��-����'/��46������/���� �,5�
����������3�����()��0�/&'�(�/���������+��(�� �0	���046��0	���0@���..���5�1�,������
�3��,5��0�6./��)��()����� ��6� .	��0� �$@@�� (�/���������+����'�� )����'�46���5*	-	�
�$@,���*�(,���-%�������-�*�� �
����$@,���-%����5;���$@,��0�6.���()��-���'����(,@-
�0�%(�*��2
� �	����6-��()�����:��$@,�(,@-���.��46��� �0�6.7&�%��:�.0�%�������3-���()�5
,6��6��*���%���6�.	��0��$@@�46��0	���0��0	���0@���..����5�6-����%*����	��:�
)�0%�������-���-�%C����-�%)�0%46���5,	�;��;3-;��	6%�
��%��-���'�

�����'*����0������	(,�4�-����<0���0��'%,6��� 9����.	��5)
��83�	�
��2�;46�

��.�����'%,6��	���:�4����%(,��-����'%,6��#$%�)�*����'%�/5	�0��;���/���<0���0/�%
���?�(,���:�*���	
���%;��-��9��*	-6�6���	������6�.	��0��$@@����:����	����-��



�

���������� ����

����

��'%,6���1��
5@*����0�3��46��� �0	���046��0	���0@���..�������:��%;�
���0

���5
)���:�/�%�-����'%,6����-�%*	-	��$@,��

�
����,����'����	��'%,	����*���6-��(������'��-��83�#$%���?��-��)%�/��()�-�	���3-
(����(�()/�%�������-��� /�(,����	���	�,6-���'�/��	���:�.	���0/�%��� ��'%���
�1���0��,��� ��'%86�������</&'�)���,�������� ;���0	���0
���0

��� )���:�/�%�-����'%
,6��(������'���,���9��������*��4.�%	�� /����06%������6��
��%��-���'� ���1� �5	�����
������+���'�
�

���������	��
�����������	
��
������



�

���������� 	
��

	
�

��������	
������������������
�	���������������������
����������� ! �
��������	��
����������������

�
����"#���#
����$��
%&�'(&�)�*(	�#��+��,'��-,.&$���*�����	���
��
����&+�

/�����$/�����-'��� �0��*��	�������+��&���+��	�+'����/,�-,.&���� ��1�� 21*�&���
��.�2,��+'����+'��/�1��,'��$���*�����	�1&$�&�����3&��&������3&��&��1����3&��&
21� 4���+'����1�����	��3-'��� 
%&�����.���5�/��
�����&6#�� ��.�&�����(��#������ ��.�&
	���(��5�	'�#�-�.����&�

��%�&� �������.��7%�&	���	�����).2�$4�������3� /	./����).����������	��&��������-'�
2�����)'��������� �.�&�(���,��.�.��	������1���,��&��*�&��� 4��
)���	8'�-'��� ���
��3&,'��/	./����5�9��#���� �
����.�&�#��	����6)�2,��0���#�� �	���
)���	,'�����	������
��3&,'����&��).� � �����3-'��� ������.������3&,'����5�9��#�����.�&$�#����1�-��1�����
/	./��� �
���9��#��&+��	��#��(	�'��:���.���������� 9��#��&+��	$�*� +��	���*��
+��	�$���	� +��	�1�#92�$	���#;�����;��2�� -'�+��		��&	����$�*-'�+��	���1��
�.�&�(/��6.��	�2���&$����������� -'�9��#��&������7%�&��5�6)�8��6	8��+#3��
����$��
$'�$#�&	�+.�� -'�$#�&�����5�*���%�-�.����&��5��1��������������� -	��"#����+����&�0���#�
�(��.��������������	�
�����	�#�����5��+����&��+��&� -'��0���#���.�&��������� 7%�&��5�

�����32,��,(��.�������3&,'����5�9��#�����.�&$�#��

-	�-�.')�
.������-	.����������&	�������'������-��&���� +).$�	�;����7%�&��5����
���2+�.�����.�/��(��&	����*��*��&� -'����'��/	.'&������/��2���&���� -'���&��'�
$0�,��������3&,'�����/��	���).�.�	����� �����3���-�.'.�&	�-'��� $0�,���6	6)���5�,��,���
��+��&������.����3&,'��� �)�$%��.���5�����.����8	�����5���.�&�#�&� ������
�����/�����
+��	�.	��(�� /	.	������-+���+��7%�&���-'����� ��3&*���"#���#� ��3&����+��	�,(�;��2��
���1���5��,��2,���#�+��	*��-��&7%�&���-'����� -'���5��.���#�-,.&+��	�����
��������� ���-�.$.���'(�$.������1�4%&$.��2,9.��&/	.����"� ��3&��3�����&1���.�&�.��
�.�&�(	�,'�����	�+���,��6'� ��5��+����&$��$���������).2������&�-'�,	).�
��������
����1%&��).�.�	�������+��	��5�$�*�



�

���������� 	
	�

	
	

4��,��,'�����	*�&
�����/������/����&2���������� +��	�+'����/,�2�
��,�.�&�����,	).+�����-'� +���.���#�-,.&+��	��-+���+��/����#�	/,����*%3�-'��� 4��
��5���.�&,	���30��(-$�&�.��0�'�&�����1�������(1�-�����1���8���+#��),	���30��
��&-�.
������.���3�+�;�
�(/	.$	�)�����1�2��,�&��	-�&�,���*�&�30��(/	./��6'��(	�����#�&,	���30�/��
-��/��$���(�#�&*�����8�������
%&1�/�������.�&/	.	��<9,��

�����&+��	/	.'&�����������#=#	���,����"#���� �������1��,'�����	+���,��
6'��(�.�		�'��:���.����������������������.�������).�.�	����4��1�������(�,	���,	��
�30��0�'�&$	�)���/	.	��������,����#��-	�-�.������
�����).�.�	�������+��	
���	�
���&
-'���5�$�*���3&��3�����&1���.�&�.���.�&	����	�+��,'���,��6'���10�21*�&���>� �
���
/	.�,(�-�.+��	��5�6)�2,9.-'�/	.�,(�-�.+��	��5�6)������-�.�,(�-�.���	+���1������	�.&
�0���#���	$���*�����	*�&
��
����1����.�&��(	$�#�<99�� -'��0�'�&+��	$�	��4
*�&-�.'��.����	�����5���.���3-$�&�.���5�����"#���#4)�,'�����	*�&
��
����1���

�	�������0���#�*�&
�����-�.*�3�,�����5����4)�,'�����	� 1%&
���	�����).����
+��	��5�$�*��.���3� -	�$.��'�����������5�$.��;��2��(
%&�����.�� 1����&��5�/�1��
$.��,�����3�$.��'������,	��4%&�����&;��2�218���?
���7%�&���1�
����	�������&-��
/*$.����
�.�&�����#�*%3�1������ ��1�� 21*�&��� 2,���5�/��
���+��	$&��������(�� ���
�'.��	�-'��,	��4%&+��	$&������5�/�2���,�.�&,	).�
����� ����.���5�����#���� ��3&�����
+��&�(�)�$%��.����21�/	./����5���&�'$0�,���6)���5�,��,��������������������')��#:���1���5�
���2��(��	� ��3&��3����(
�1��,(�6'���8������#�*%3�1�������	������&��).-'��� �
���
���4��,'�����	��5��*(	�#���5�$#�&$0�+�9�#�&��.�4�������&*�&���-�.'����� >� 
����	
�������&����&-�.'��.��2,��*�����,'�����	-'��� 6'�������"*%3�2,����/�����+��+��	
�.	��(���5�$�*�

�������.�/�
%&4��,'�����	$.��,���������������,	).�
����� �*��/��������&1#�21�
8���?
��1#�21���/�����+��	���������������,�.�&$#�&���	�$�	6�$� ��#�+��	/	.$&�*%3�
;��2�21� 
%&�����.�1����&	������&2������&,�%�&������
#1�����&/	.���+��� 2���,�.�&
$#�&���	�$�	6�$����������)�����$�#�<99�� 7%�&/	.$	�)��
�� 1#�1%&��&+��	$&�*�&��/��
/	./���,���6)�/��-'��2�*�3���3�*�3�'�������*��/���.���37%�&�����&/	.$�	��4��&��/����'����5�
�����&��#�*%3����21��).�'����'��(��&	�� 1&$��$��������)��.�������������"#���#�.�,	).



�

���������� 	
��

	
�

�
����� 4��21/��	������$������&��	������+'����/,��.����	���).-'��� ���1�/�����
6'��5�������-��*%3����21�+��211���#�		�+��	$&���	'0�����

��%�&� +��	$&���&	�,'��*�3�� �	���6.��+��	$&�*�3�,�����3/�/��� +��	$&�*�3�
�'�&�(��&	�� -'������&�.������	*���*�&���	����+��	$&�*�3���3�� >� ��&	�-@&��).
��.���������� 1���.�1�/���0�$�#�<99��*��$��$��2+�.+��9�)$#�&���	�������.�+��	
$&�*�3��'�&1�
����-'��� +��	$&�*�3��'�&�(�'����5�+��	$&����$	�)��*%3�	�8��
'0�
�&����&� �������.�/����&
����	-��/*���	������5�*���%��.�+��	$&�$.��
'������� 7%�&1�	����$�	6�$����,����&���21��).�'����'�� ����$�#����<99���5��+����&
�#�#1?������������&+�-,.&+��	�
�����).�$	��+��	$&�$.��'�������(1�����"���*%3�
	���.�&��(	��&� ��.���������+��	$&�$.��,���-'�$.���'�&� �����&*�&$�#����<99�

%&�����.���#���	������+��	$&�����>�*�3��,	����&�����	����

,'��-,.&����"#���#���	� ��.�
%&�*��21�.��<99�1�/���).*��&,���� $	��#��).*��&
,'�&� ���4)���	,'��+��	1�#&-'��� $�#����<99�1����&�+��&+).���/����+��	$&�*�3���3��
>� -'�	���	=���*�&+��	$&�� ��.�� ��#�		�+��	$&��(+����#�	�<99�
#1�����5�
��
�'�3�&�$	�/�� 1�����"��5�+��	$&���.�&�'�&-'���.�&'������� �<99��(���&��5�
��
�'�3�&��	�>����/�� /	.��	�'.��2,���5�-�.+��	$&�8��4.�����������+��,'�����	���#
���/���"#���#	���	�0�'�&� /����A��6�2,��.��6)�B<&����8���'��	#/���A���&/��-	�-�.����
� 8�������/���.������&*�&$�#����<99���3� 1�����1��������+��	$&�/�/	./���
��3&��5����	10���5�7%�&1����&2����).�'����'�� 1�	��0�'�&$�	��4��3�4����*%3�1��,'.	
'%�+����#���/����(�
���$�#�<99���5�,'���������

-'�8��������.�� +��	$&�*�&1#�/	.2�.��5��#$�������������� -'�'��:�-,.&
+��	$&��(�.�&�����	�#$��*�&6)��"#���#-�.'����� -�.6'���/����3���5�������������
'��:�*�&1#���&����;��	�����#���	��2���,�%�&� ��������	���4)�1�#�� 
���#�	
��#���	�*����.���3�� 1#��('&/�������-'�'&/����.�&�����(�� ���+���#$��*�&$	��#���	
�<99�� -�.��&���+.��� >� $&��*��/�-'���	'&��.�&�����&���� $�������('&4%&���-'�
�'.����&+0���#���	���&/��7%�&+��	�)����������	�$�#����)���).�-'���&+��3&���&2���<99�
��5��+����&@C���	����.�&��(	���-'����	'&$&�/��2�'��:���������� ���+���#$���<99�
���	$	��#�



�

���������� 	
�

	


-'���&+��3&'��:�1#�*�&+������������&/	.2�.1�'&��#�����+�'&�$	�/�� ��.�
�������+�'&/����.�&�����(��'��'&��.�&�����&����(��&	���
����,����31%&/	.+.���%�4����5����
*��*��&21� $#�&1�4����5�$0�+�9� +��6'�������"*%3�1��+��	$&���3���5���.�&/�� ���&��5�
+��	$&�$�*,�%�&�	�+��	�)���).�
��&��������,�%�&�1#�/	.����
���	,�%�&�/	.��5�$������	�
2�*����1#�
����	��).,�%�&� -'�	�1#��)��.�1#�*�&��,���,�%�&� 1#�1���	'&���,�����(�2,�
4�����6'��	�����#���	���3� �	���4��*%3�	�-'��1&��5�����#
��:��#1���2�����#;�+*�&
���������$.����5�$;�
-,.&/��'��:�2�,'�����	���#����>�������2+�1��)�,���/	.
�(��	�������$.�����&��5���.�&��3��

+0��.��/��'��:��+��	�'��:�$�	�-�'�.�/	.�����&���5����*��-'���5��������/	.
2�.�������	+0��$�$��-'��'.�����&*�&2+��2�/��'��:���3&$�	��3���.��*��21�.�	����
/�1�������-,.&���,�%�&� >� ����������������&� 
���	����/��'��:���).-'����.�&
$	�)��� ��.�������-,.&���*�&���	�4%&�D������������>������'�����5�/��'��:�
8�����	���#��).2����� 1�-��1�����/	./��� ��&��3�� ���������"#���#-	�1�
#1���
�?
��/��'��:�2�� ��.����#11�&���	+��	4�����.���3�� �����&���*����������&�������(1�
����"��5����;��*%3�	�2,�1#��,(�8�:/����.�����������
���/��'��:�,�%�&�>��.�&�(��5�
���;��-'���5�����.�'�.	,'&��).2����4�,�������������������� 7%�&��5�����,��2,�1#�,'&/��
��.�����	����

�	���1#�
#1����)����2�/��'��:�2�-'��� -	�/��'��:������ >� �(/	.
���#$��*�&
�<99��&+����	1���,	��������/�/��� �
���/��'��:���3&$�	-	�1��.�&�������� -�.�(	�
��).2����4�,����������������������5�-�.�.��-������������5�������������&�����������&�
����������&� �,	�����������-,.&���*�&����-	�1���	��5�����-,.&����*�&��++'6)�
������(��	� -�.�	���-��1�����-'��	���).$������� +�������#�� �����30�� ����'	� -'�����/B�
-	�-�.�����#���&-�������5�� D�� ������ -'�-�.'������
%&�����.���5������#�����
��&������30�1�	��������;��(+���30��+��/B�+��'	�������&������-,.&����������������������
����(+��/��'��:�������&�

8�������8���#��������+��&�����.�&��3� -'�/��.���&�)�����&/��'��:����	���).����
$��
�&+����*�&�������1�4���,���-��+��2���&���������,������	�
��,������������(
2,�
#1���$.�����1�#������3�	��� >� ��.�&/�/��'��:���3&$�	��31�7%	7��������8�&4%&
���,	�� -'�1�-��1�����/�/	./��� �����#�����	,'�����	���#���/���"#���#-'�����"



�

���������� 	
��

	
�

	�� *�2,���5����'&21� /	.���&$&$��2�,'�����	�.�� /��'��:���3&$�	��31�-��1�����/�
��).2��.�&-��� 
%&�����.���5�,'�����	���#������������ �0�,���
��&���,�%�&�(7%	7��
����4%&���,	��

1&
#1���2,��)���������<99�� 1��)����2�/��'��:�2��(/��� 1���5�+��	�)����4��
4���������+��	�%�	���4��	���� $0�+�9�.���5������5�*�&���� ���1��21/��8��$	�)���
��.������������
#1���
���	� >� �����3&$�	/��'��:�� �����&*�&�<99�1��#�&����4%&���
,	�� �
���$#�&���4)�
#1���-�.'������$	�)������/��'��:���).-'��� �	����<99�/��
2+�.+��9�,(������&����������(-$�&�.��,(�;����).-'��� �,(������&���	�
���(��5������&�,(���&
���*���&;����.����������-'��,(������&���������(��5�����������.���3�+�����;���/	.+��
�%�4���.���5�*�&�����&-��4�����5�+'�&-,.&+��	$�*� -'��.���5������5�*�&���2,���.&/��
�
����.��,��-,.&��""�
��6������&�

�����&*�&$�#-'����.�4���.���5�;���*�&2+��-'������&*�&�<99�-'��/	.$#3�$����).
���2+��-�.*%3���).���6)������3&$�#���+#�+�������<99�����,�%�&�>������-,.&+��	-��
+��1���#�*%3�	����+��3&���,�/	.$#3�$��� �����.��*��21�.����8&.� ���/	./��8&.��).�'����'�� 4��
/��,���&$�#�<99�'&2�������+���.��-,.&�����3-'��� +��	�)����-�'����,'��1�����"
*%3�	�1�������38��/	.���&$&$���
%&�����.�+��	�?'���?'��/	.	�2+�$���&/����5�$#�+��
�
���6)�2��-	�$�#�(/	.	���).2����/,����1��$4�����
��
����1��������/���+��$�#�<"=��
$���/��-�.�����������1#�����	��.���3�����+���.���#�-,.&$�#�<99����5�����0���&$�#��0���&
�<99��-'���5�����')�$�#��')��<99��2,�	�+��	�?'���?'���������

�	��������&8&.$#�&�,'.���3�(��5�*���%��.����� +������(�'����5�*���%�� ������(�'��
��5�*���%�� 1#��(�'����5�*���%�� ���	�(�'����5�*���%�/�,	�� -�.�	������/��,���&$�#���
�<99�'&$).1����3� ����(�'����5����	*%3�	�� ������(�'����5����	*%3�	�� 1#��(�'��
��5����	*%3�	��-'����	�(�'����5����	*%3�	�2�,'�����	���#� �
����,����3��.��1%&
������.�$�#�<"=���+��,#�'��$�#����<99�������&�-�.6)�/	.?'�����	��/�B<�,#��*���	���(
���&�$���4��6)�/	.?'��4��,#�'���+������������1#�����	���3�.���5��������������1#��
���	��(�'����5�*���%�-�.+�8&.6)���3��

���
��
����1��$��2,�
#1���$�#�<"=��$���/	./��$��2,����	��/�B<�,#��-�.��&
$���.�2,�
#1������� ������ 1#�� ���	� ����$�#�<99���.�&��3�.�&,��� ��&��3�$�#���
�<99�1%&��3&/��������� ������1#�����	�-'�?'�����+������&/������,'�����	��3&$��



�

���������� 	
��

	
�

����;���3� 8��������.��.�-,.&+��	�?'���?'���)������).2��&$�#�<"=��$����3� 1&��3&$�#
�<99�'&$).1����3���������	������������4�����/	.	�8���$/���0�/������2,�/��	���,	���
��.�&������.�����	�8���$��3&,'���(��	� �(��.��$��21� 1&��������	2�,'�����	���#���
	���).2������ ������ 1#�� ���	� 2����*�&�����3�
��
����1��-'$�����3&,'���.�������
-'�$��2�,'�����	���#� -'�6)��"#���#��	/�����6'��#�+��	+��,	��	���5�10����
	��-'���

-	��#�'$��$���(��5�,'�����	���#���,�%�&� 2+�� >� /	.�+�	��E�������������
�#���#�'$�-	�$����������1?��-'���(��>� �*��+��)��#�'$�	���/���0�/	�*�1%&	��#�'$� ���7%�&
��5�6)�2,9.�(/	.�+�	�8�&��0�8�&������#���#�'$� ��������	��3&��3�� �0�/	�#�'$1%&	���(	,��21
�'.�� ��3&��3�
����#�'$��5�,'�����	���#������&� /	.*%3���).���2+�� -'�/	.�*��2+����2+�
��3&��3�� ��5����	���#��������&���	� +����3&��).2�,'���,��6'��.���������� 4��+#�6#��(��5�
�#�'$*%3�	��-�.4��+#�4)��(��5����	*%3�	���	���$���'&-'���(�#�'$������	�/	.2�.6)�����6)�2�
1��.�$���&*%3�2,���5�*���%�� -'���5�+��.�����&� ���1��21*�&���6)�8&.-'�?'����.�
��3����1��0��#�'$2,�6)�	������&*%3�	�����+��	8&.*�&����&� -'�1�$�	��4-��/*�#�'$
���/������+��	?'��*�&����.���3��

-'�*��#�'$��#�*%3�1�/	.��#�*%3�1�����/,�� ���1��1���#�*%3�1��+��	8&.��.�
��3�� 8&.��/��'.�� �	���1�-�������	����;�-,.&+��	8&.-'��/��-�.� �,(��(8&.� /���#��(8&.�
/��$)��'#���'#3	�$�(8&.��($#�&2�	�$�	6�$�(,'&��	/�,	��	��8&.��3&�)��>���.�&��3��&��
���
���=��*�&1#�	��8&.�?���3����&
����	2,��)��.�+��	8&.��).���1��/,�� 1&��3&$�#�<99�'&���
1����3�� �?
����.�&�#�&��'���3/	.	���/���5�*���%��������-�&�.����� ���/�1������
������ 1#�� ���	� �
���+��	,'&�(,'&2������3� �.���5����� ��5�*�&���� ����(��������3�
��&�(��&�����3� ���*���3&	�'�(��#�*%3�2������3� 1#�/�����+��	���*�����������(�
��������&
-,.&�����3�-'�+0��.����	1�,	��4%&��/��+������������-'�1#��7%�&��5������-,.&���*�
�����&���	-'��������.�����	�

1&��3&$�#����<99�'&2�$�#�<"=��$��� /��.���&��).��3&�����3&+��� 	�$�#�<"=��$����3
��.���3�� ��5�&��� ��5���&��#�� ��5������).������ ��5�����0�&���
#1���-'��
#1����'.�����
������������/	.+0�����0��,	����*�*���#�,���*����� /4���+������*��-'��*���'.�� /4
-'��/4�'.�� ��3&/4��/4-��� -'�+����'��/��'��	�� 1�	)'/4	)'+���-,'�'�������
�����#���(�,������*�&$����/	.$0�+�9� $0�+�9���	)'+���	)'/4-,'�'������-'����5�
���



�

���������� 	
��

	
�

���
#1���2�,'��$�#�<"=��$�������<99�1���(�,������/	.$0�+�9� $0�+�9���
#1���1�
�*��21-'�-1.	-1�&-'���	���/�� ����-'��5�6'$����������'��	�2,����/�����+��	�?'���
?'��� 1�$�	��4�'.����&$#�&�����5�*���%�-�.21-'�����1��+��	4���.�� ���� ������
1#�����	��5�*�&�����&��5�$�*���5��������������$��/�������0���1*�&�<99��

?���3�� ���
#1��������.��,(��.�	��/�,�������/�� 1&4����.���������&��*�&
8'�7%�&��5�$#�&10���5�����,����������2+�1����&�����).�?�>�/	./�������0�&��2�$�#�<"=��
$��� �����.���3&�	��&
�*%3�����+��	����1+����� 1&2,��	��&
�����"*%3���&����$�#���
�<99����
#1���
�-'��-'��'.����&� 1���5���&�
��&
�-'�4%&��&
�����*���	-��
*�&
��
����1��8��4)���&��	����,������1#�����1�
���(2,��*�
��2������+��$	��#����

����).*�&1#�1����,���/	.���*%3���).���+��	�
��&
�*�&21� ��.���������+����
,'��� 1�,'��	��,�������*%3���).���+��	�
��&
�*�&����*����� -'������	��(�0�&��/���
?���3�1#�1�
����).�������8	&� /	.+����&+��2,�4��*%3�	���&�?�>� 1&�'.��2,�
����).1�
�
��&
�-�.+��	���&���-'��4��*%3�	���&�

�	���1#�4��*%3�	�-'����5�,������*�&�<99�� ���1����&�0����
#1���2�$�#�<"
=��$����5�'0����/����	-�.4���2�$�#�<"=��2�����
#1������+��*���2,�8����&��0�
2,��'(�'&���&� -��$.�������5�-6��� >� �0���5���&���3�� ��&,��&� -'�-�.&$.����	
�������3�� >� -'���0�,��2,����1��,��$)9/�1��+��	��5�$������5���++'� -'�1��
+��	��5����3���5�,��&��5�����1��'��'&��5�������#	�+����#���30��'	�/B�-'�����&*%3�
	�2,	.�
#1�����).��.���3�

���,�%�&1�/��$������������ ,���������/	.��5����	�� 6'�������"*%3����21� +��
+��	�0���9-'�?'�����+���-'�+��	$#3�$&$��2�$.��-,.&�����	����<99��
��&
�
�.�$.��-,.&������$.��-'��� �(�)���.����-'��'.����&/����.�&$�#�� ,	��#	#�2�����.�
&�	,���/	.&�	� $��-�.�.����8��+��	�)�$%���.���3�� /	.	�+��	$0�+�9�.������3��5���/��.�
/�����+��,'��-,.&���
#1�����������<99�*�&����"#���#�

������ 7%�&��#�*%3�1�����-'�1��21� �
��������	�$�&����;�� +��� �����*�&
�����.�&,�%�&� �����*�&1#���.�&,�%�&�+��	$�*����*��-'��?��>�����"*%3�2����8��
�?
��/	.���������21� ������.�� ��������� �������3&$�	���2����,�%�&� ����"*%3�2�1#����
$�������&	�1�����/��������	�� 1���5����	���&	��+� +��� ��'� $	��#� �<99��(��	�



�

���������� 	
��

	
�

���	���&$	����� ��5�-����#�*%3�-,.&���*�� +����	��,�� ;���,�� -'��#;���,��(
��	�������.��1#�������

���
#1���*������3&$��� ������$�99��$�&*��-'��#99��	�'��:�$�&������
+��� ���������+��	$�	6�$1��$#�&;������ �� /	.���������$#�&;������ -�.
#1���8��
'0�
�&����&� �� ������������$#�&;�������3�� +�������$�	6�$;�����	������-'��

#1���/���	$#�&���	��������3�� >� ����"�����*%3�	�2�*���3�	��������	-�.
�0�'�&*�&�<99�� 1�,�+��	-��+��2$.��� ���/	.���������$#�&;�����	�$�	6�$�'���3��
��5������&*�&�<99���0�,������*�&��/���	'0�
�&�8�������$;������	���).��5���E�,	���

-	�$;�����3�� >� /	.-$�&����(
#1���/��8��$����� -�.���
#1�����3&$�&
����;���3
%&�����.���	$)./��'��:�� ��5��,	���;���������	-,.&$;�����	���
����;�� 1��'��1����3/�/	./��� ��.���������-	.�30����� >� $��� �.�	/,'��	'&$).
	,�$	���?���3��-�.
%&�����.�������&*�&�<99���#�*%3�/����.�&/���	���/	.	�$#�&����
���	
;��2�212,��)��.��� 
�1�4�������5����	�/��� *����3+������4%&+��	����
���	�.���.��
	�+��	,	��/���&2����&��
�����������#�1��+��	����
���	��5�$0�+�9�

+��	����
���	*�&21��5�/�/��$�&��&�+������
���	�
�����&���*�2,���#�*%3��-'��
6)�	������&2,��#���).� �.��������.�� $	����� ����
���	�
����)���&��5�-����#�-,.&���*��
�.��������.�� 	��+� ��#�*%3�1��+��	���&*�&�<99���&� -'���#�1��+0��.�� $�&*�����
��������� 6#�����
��&�.����&/�2���&6#�,�����&4)���.���3�� -�.�����&$	����� -'������&
	��+� /	.2�.1���#�1��$�&*���
��&��.�&������ -	������� $�99�� -'��#99��(��5��,��
2,���#�$	����-'�	��+/��� ��	+��	8&.+��	?'��*�&6)����6#����2�*����*�&��� ��3&��3
�	��������&8&.*������3&,���(��5�*���%�� -�.4�����?'�����+��-'��� *������3&,���(��5�+�
�$	�/�� ��.�� 
��
����1��-'�$�����3&,'��� �.��2��*�����0����8����-�.8'��'�����
�#

���?���3�*������3&,��1%&��5��,	����+����&2����+����&2��2������.�	1�	�+�-'�8�:���
��#�1��+��	8&.�*'��+��	?'��*�&+�6)���5��1��*�&�

�	���$���+��	-'��� ��3&$	����-'�	��+� ��#�1��$�&*��;��2������������� 6#����
��&������&����+��	,'&�
���6)�	������&� ������&����+��	?'���
���-��/*����&��.�
��3�� �
���?���3�$�&*��@���	��+1%&$�	��4���&-'�
'#�-
'&2�$;�����	2,���#�
+��	?'��-�.����&/��� 1�	�+��	$�	��4�
��&
�2�� ������ $�99�� $�&*��� -'�
�#99���<99���3��&$�	��4�#�&�*��$).1��������+���21�7%�&��5������	-,.&*������3&,	���
���



�

���������� 	���

	��

*������3&,��	�1��21� �����&1��21��5����=���+��-����#�*�&$#�&�,'.���3�1%&����"��5��)�
���� ����*����� ������,9#&���*%3�	�/��� -	�*����2�1�����
���	*%3���'�2��(����� -'�
������3&+��	��#�*%3����/�-,.&*������3��>��'��1�$	�"=�������#�*%3���3&$#3��

����0�,�#�#�	2�$;�����	;������+����)�� �$��&��'#����$� �+����&$�	6�$�������3&
1�����'�(,	��<9,�'&��
����<99���5��+����&���2,�*���*��	���5�'0�����$#�&�����&�,'��
��).2�'0�����.�	��+��� ������$�99��$�&*���-'��#99�� ��.���3��7%�&��&+&��5�+).�0�,�#�#
�	�����).� 2�*�����0�'�&$�#�<99���&/	.�
��&
�� �	����
��&
�-'���<9,��#�	�(,	�/��
�
����<99��,(�����.�$;�����		�*������5�����/	.2�.�#�'$������	-�.��.�&2�� ��5�-�.
�����*�&*����-'�$;������,�%�&� >� ��.���3�� -	�
��
����1��-'�$����(��&	�� *����3���
���&�����*��/�,�����,��� 7%�&��5��+����&�����*����2,�/,����/���	�0���1*�&+��	��
���*�&���

����+��� +��	�)�;��2���0���1*�&��#���� ������.�� +��	�)���"1���� ���1������5�
��"1���-'��� ��&��&+��*����7%�&��5���#���2,��'����5��&1���/������ ?���3�6)���).2���&1���
�����31%&/	.	��#$��$��2�����&� ���&��	10����.��*���).���*����1������2,9.��31�,	��
,�����3�*(	�#���&2�� �	����)�����,��7%�&��5������#�*%3�-,.&�#�'$�������;���.���#�1��+��	�)�
��"1#���3-'��� ������&�����.�� ��"1#���3+���#�'$���-��1�#&� ���1��#�&���212�+��	�)����
��5�����&1�����3/����.�&/�� ���1��1�,���&�<99�'&$).1����3� �
���+��	�)��,��6'8��/	.�#�&
���21��.���3��

�<99����1�/��"#���#�.�+��	�)���"1��������3� ���&��5��<99�������$	��-'���).2�
'��:����8�	��#� ,	����������).���+��	�)���#�����&��3�/	.	���'�,�����3&� 8��/	.���&	�
�����&+��� �0�&��8��'0�
�&����&� �0�,���)���3&+��	��#�*%3����/�*�&�������������#�
1��21� ��3&+��	��'����-�'&���'������*�&1#������5���).���*�� 1���'����-�'&��5�$�*
,�����5����*��(�)�� 1���'������5������,	�&,���6.�&2$�(�)�� 1���'������5�+��	8&.+��	
?'���(�)�� 1���'������5�+��	�&��1�'��,�9,���+��	�.��-��(�)�� 1���'������5�+��	
$�.�&/$�,�������?��(�)��

�������3&��3��5�/��'��:����10���"1#�����&�0�,���)�������������'����-�'&�-'�
�+'����/,�� 1���.�1�*��+���*��4%&���-���� +������������ -'��0�'��/�������<99�2�
��'2�� -'��������,'.���3�(,	������'����-�'&�����&������ �
������������/��4)�
�0�'��$#3�-'��� ��5�����.�,	���&��#�*%3�-,.&����������5��+����&
��&������ >� ������



�

���������� 	�
�

	�


$;��������>�/��1�����"��A��6�������3&8'��������������5��$��&���������.���5�$;�

���#��).��	���	��*�&��� /	.�+���5�*���%�����)�.�6)�2�����1��+��	�)�*��&8'��-'�
*��&���	��&�������.���3� ��#�+��2������&-'��'��'�	/�,�$#�&;�����2,��'����5�+).
+��	��	� >� ���/���.���3�� �	���1#�
��1��+��BE�&���&�����&-'�*����	���#���'�3'��
/����$)9,��/�-'������	�����#$���#F��(	����(/����A��6�*%3�	�
���	�>�����-	�$;�
���	
��3&,'������+�4)���*����&+��,����0�,�#�#�	1����#���6)�+��&��""���(/���'����5�$#�&��A�
�6�*%3�	���	���	���#*�&���

���	���1����7%�&��#�
���	�#����#	���#/��������+��	$&��%�� -'�+��	�$	�
;�+�.�$;�����	����� >� /�� �����1���5�	#���.�����'���������'� �.�&@����.�&/	.
��5�����)�.�����*����,��������;��2��+�����,)�1	)��'#3������21����������;�����
+����)���$��&��'#����$��+����&$�	6�$-'����	��	���.�&�(�0�,������*�&����	'0�
�&8��
/	.	���/���#�*%3���
���������$�	6�$����-'��.�&�(��5��#$��$��2������&�8��/	.4)���*��
��&+��1��@���2��

��3&��3�����&1��+��	�)�2�,'�����	���#� /���'����5�+��	�)����#���	�.�����&�
$;��������>�/�1%&�'����5����#���	/���	�>��������������.����� !���"�#�$�$���+��	
�)��,(���	��5�1�#&� 2�,'�����	���#��3&;��2�� ��3&;�������.�&-1�&��������<99�� /	.	�
���2�'�3'��-'���&�'����5�$#�&��A��6��$��$#3��

6'�����5����
%&
�217%�&/�����1��+��	�)�+��	�,(��������"*%3����21*�&6)��"#���#�
1�$������*%3�;��2���5���#&������.�� �$#3������&�
��&��.���3�� �����&�#�'$��,������&����>�
�����&��&�>������&�#������&�	������&,'&������&�)���/��.�/�����-'������&;
���#2,���#��>�����
>����1�	�������8�&�����	����+���5�	����5�����.����#���/��8��$#3���#&�1�/	.	����2�$���.�
���	���#��3/�/������ �
��������(�)���.����+��(�)����� �<11�����(/	.�%�� ����"��5�+��	
��#$���#F'����>� ��).���+��	�)�2����	���#��3�8�����1��:�-'��� ���,)� 1	)�� '#3�� ����(/	.
��5�;����
���21/	.��5�;����)���$��&��'#����$��+����&$�	6�$�(/	.��5�;����
���21,	����3�
2,���#�;��-'��� ������.��$�+8��-�'�.�/����+��/	.*��&-��������2����3&�����5��������4�-'�
��	���	� -	�$;������$#�&�(��5����#,���,	�;��� �
���*��&2�/	.��5�	,�81���������3�
-�.&�

���6'-,.&����"#���#� ������������$��$���)+��	�+'����/,�����0���#�*�&
����3&-�.$.��,���� $.���'�&� -'�$.��'������� /��-�.6'�����#�*%3������0���1-,.&� ��'�



�

���������� 	���

	��

$	��#� �<99�� 7%�&��5�$	���#*�&�������.��� �
���
��
����1��/	.��&6)�*��/���
���
��
�&+�6)������� ��&������/���
��������$����� 6)�	�+��	-�'���'��$�	��4����+��	

���
����/	.�,(�-�.+��	���-���.��-��

+����	���/����#���	�-�.���1�$��*��+��	$�	��4�*��30�2,�������.��6)�B<&��3&
,'��/�������.�/	./����#�*%3�����+��	����1+�����������$��� +��	���-���.��-��
+��	$��
�.�	��&.��� +��	�,(�-�.���-�.���&� +��	+'��+'�� +��	������.�+��	�
���
�����	���5�+�	��	��� -'�+��	�,(�-�.8'��	#$� /	.	�&�)���	-'���$��6)�
��0���#�
���
�����������+'����/,��

-�.���	��#�-�.6)�	�+��	*���,	����
����6)������.��#1����������,����(�������(
$)�� ��5�6)�	������-'�$��8�:2��<11���+����&������4�����/	.+'��+'����2+��>�-'�+��	
�
����
�����3�4������5�$#�&$0�+�9�#�&� 	������+��	�
���2��#�#���4��3&,'��� 	�+��	
�
�������$�#�<99����� >� ���������+'����/,�� /	.,	��	��+6'�#

�����/�1��
+��	�
���� -'����/�1���<11�����+��� ���� ������ 1#�� ���	� 7%�&	���).;��2�1#��'��
��'�� -'���5�,'��-,.&$���*�����	���
���&+�/�����6'��5����
�
������ -'�������
/�����-'��� 6)��"#���#�0���#���	� 6'1�
%&/������(��5�� $���#"=#8�� �,(���&2����	���*�3��
8������1��$#�&2����*��&�

���'#8�� ��3&���	$.���,��� ��3&���	$.��6'� ���� >� *�3�	���).��.�&$	�)���'��
��'��	����0��
(94%&���-'����#$���#F��).�'����'�/	.	�,'��-'������/	.	����-'�+�����&/��7%�&
+��	��#$���#F�$	�/��'����'� ��,#�<$$#8�� ��5����	��A��6�-'����.����
#$)1��
�'����'/	.*�����+*������ 6)���	
#$)1��1�/��
�+��	1�#&1��,'�����	1���(	���
-'��� $�	��4-$�&,'��+��	1�#&�����/���)��,(�� ��3&�����5�$.���,�����/��
#1�������*��
�"#���#� ��3&�����5�$.��6'��5�*�3��>��'��+��	��#$���#F;��2�21�-�.������.��6)�B<&-'�
$�212,��,(������	+��	1�#&-'�������.���5���.�&��3�/���

8����#8�� ���		���).����/��,	���$	���#2�-6.��#�� 6)�$�212+�.�.����	$�	��4
1����	���	���/���,(�� /���#�� 1����++'-'�$4������.�&� >� 	���5�+�#-�.����&/�����
��'�� ��������� �������%�� ��&�&!'�� 1�����"+�+��� +��	�)�
#��:*%3����21*�&��8��
�?
����	�0�'�&$�#�<99������$�	��48��/	.���&$&$��� �
���?���3�*�2,�������.��6)�
B<&���� >� �.��1&	�+��	��1,�9�.���#&�.�+��	�
���2�,'��-,.&$���*�����	� ��.�
�,(��.���5�+��	���*�'0����� +��	,#�� +��	'0����2��.�&������$.��� 1����&	��������



�

���������� 	�	�

	�	

��������3&+�-'�$����/	.�'�����3������ ��5�+��	�$	�;�+����,������� /	.	�2+�/��
������-'��$��������-�.2+��
�1��0�,�#�.����*�'0�����&�.�*�����$.��+��	���*���&217%�&
��#�1���0���1�#�'$��	����;�*�&�*�� 2,�
%&�����.���3�+��,��	���,��21� 1&

����	4��4�����2,�1&/���

����������������
���4��,��	� -'�����������������
���*%3�1��,'�		)��
,'�	+)4� ��.�4����5�+��	'0������.����1���	���1	��).2�,'�		)��,'�	+)4� ,�����.����
1���	2,�,��	1	��).2�,��21*�&���� ���*��
����������1�����*�����*���"#���#��5����*�
���
��
����&+���&$���$�#9� ��3&��5���&���
���&+���&�0���#�6.�����*�	�-$�$�,�$�
-'�/�����6'4%&+��	��5���$��*�&8'�� �
�����&�0���#�@G����*��,	��������3&,'��
�0�'�&�0���#���).�������3�-'�+0��.������(��(�����$��)��$	#�����*������.�'�	�.�'��:���3&
$�	��3��5����@�����#�1#�21*�&
�����-'�
����2,�
�����*�8���'��;���

+��	����1+����+��	/	.����� �.��,��6'+��,'�����	��5����� /	.�+��0�6)�2�
*��	
��1�����$��+/�/��-	�-�.��������� 8'����,�.�	,9��
%&�����.���3&��)./���
���
���&��� /	.	�&�����#����&-��$'��� $�����������;��.�&�(-$�&,���,��2$.���2$.���&�

%&�����.��*��0�� /	.2�.&��1�	�-�.	��:��10�
���������.���3�� &�����10���5����4���,����
+���&������
�-	�$����������1?���(���&�0���
�����5�$#�&10���5��,������#�2��>���3&��3�����
��5�������	�+��		�.&,��&��.�&-�&�'��	�.&,����.�	��+� 6'� �#

��� 1&�,(�&�����10�
�
�-'�+��	���$&+�*�&��� +��&���
����#

��� �.���5�&��10���5��,������#�� �
���
&����3��5�&���
���/�-'��/	.�'��	�� 6'�����#�1��&����3+���#	���#,'��
��/�-'��,	�
+��	�������� 8���
����
���
���1�$���0�'�&*�&��� 1����&�,(�6'���1��:����212�
�����3���,���/	.���&$&$���

�����3/��-$�&���	� 8����#�	���+��	$����$���2���,�.�&������,	).�
����� -'��
�����*����#��������&+��	$���2���,�.�&21������	������5�+��	$&���	*�3�� 1�4%&�
��$�+ �!�$%�� $�%�� +��	��&������$��7%�&$�&*������.����� ��&�,'���?
��$�&*�����10�
*����,��� 7%�&/	.	�
#:$&��/�� 
��
����1��-'�$����.���(	�1���.�1��#

��/��$��� *����
��3&,���(���$'��'&/�$).$;�
��#	*�&�*��

��&��3�� *�2,�������.��6)�B<&��3&,'��6)�	�-�.21� 7%�&���$.�,�$'�1������1�������
��3&2�'���3&/�'� 1&B<&2,�4%&1#�+#�2,�4%&21� �"#���#2,�4%&*��-��� ������/,�-'�����/	.���&
/�������*��&����.�&�����3�������*�&���	���).���-,.&���,��2�����/	��;)�*��,����������"����



�

���������� 	���

	��

/,��(/���'�	'&-'��2+�1����/����/,��(-'��-�.�*��1&��	���
�����*�&
��
����1��
-'$���� 2,������3&*�������"#���#� ��3&+��	�)�;��2�� ��3&+��	��5�+��	���� ��.�2,�6#�
�����&��.�&����.��
��0���#��$	���
����	�.���5���$��*�&8'�� �
���
���&+��.��-'�
$���/	.�+�1��1�&������2,��,	��$	/���
���+��	���� *����,	��0�'�&'&���/,���5�������
�������� ���1&��5��#:��
���4�+�����+��	/	.�,(�-�.������.�&� 7%�&��5���,��*�&$������0�
���10�
��/	.	�����
��&�������1���.�&���*�&+�-'�$����� $#�&������/	.��	-
�-'�
�'.����&�+��+��	�
����
���/�/	.���&�'��	�8��4.��������

*�2,��.����3&,'���%����	����'.��	���3/����5�,'��21� 2+�.�.�+��	�
���/	.���
4���1���5�6)�4%&-��-,.&+��	/	.�������2����*��&,����*��$0�+�9��.�4��+��	*�3����1���
-���.���5���$��-��
��
����1���(-'������ ���,�%�&-�.� >� �.����3&,'��1���5��1��*�&
$	���#���'30�+.�;��2�21� -'���&/��7%�&������#-,.&��++'6)�	��������.�*���%�+������&�
/	.�'��	�-
��'����'�+0��.������������	���$���������5��.�-,.&+��	$&$���7%�&�+���5�
	�2�*������&/	.�)��1��'����5����	����<9,�'&2�*���������8��$#3���#&�

2���$��-,.&
�����	�������3� *�������.��6)�B<&����.��1&���$�+��	
$0���(1��	21,��&��&+0����
�����������4#�� ���0� *����#���-$�&
�����	�����'&
�
��&��3�

���������	��
�����������	
��
������



�

���������� 	
��

	
��

��������	
������������������
�	���������������������
���������� !�!�
������������	���������

�
� �����"�������#$���"�%&�'����������(�'� ����������"�)���*��(�����'#$�+(����	�
�(��,*'-.���	�(��������� #�$�(��%&�'������/0��(�� ����� -������1.	��/��	�(�� ����+2�'�����"�
)���*����,��0�-.�����+���,'+�'���/0��(������3��)*1�.�������/0��(������#$�����'�$���'$�����(�
/0��(�����$'� ����$��,�1� ��"����� ���'��"�/��+��.����(�'$����	� 3����"���'��� ��(�� ���
����4�������������52���2� �(�	��"�6��
���/��	����(���"�+(��	��� �7
��������,���2���
����������������8*�'��"�%&�	�.������'�����+2�'�����"�����$�#$��0��
94+2�'�����"����$�/��/��	
7$���)��-.�	����(����,�	��6��� ,�
����#$���9)��	���+��//����'���)��+��6��� �
���
7���1�� �������(�������16������#$���(������"�������� :$��9-.���	�(���"�������� ,'�0�
/��	�&�+*�-��
�)�'���$����$�#$����;����������/$����6.���'������,��-,�

������-�
����+��	�
��:������"��/����'��/��'�
��:����	���1'��1���1��	���'
��2����1���1��/��
���2��������:�<#.('/��	%2�6����"���1��;���(�'.����9	����(�'�$�'�9	��
��(�'����9	�����/����1���1���'%2�6	(-.��$������#$���=���'���3&�6��/��
�����	�
����0���2�
6�+&(,�����+'/����	�('.��'� 
���2�����"���1���1�+�'>����'� 3��#�����6�#$��#+�'�(�%2��
#����������9%2������ #�����	���9%2�	��� #�����6�,�3*'6	(�$���)��+&(��'�$�� �9
#+�'�(�%2�6��$�� �.	���/�.$'��'� 3��.$'�����9���$���)��	�6����9�� 3��.$'	���9�0�
-.��+����$������2�'.$'6��+��,�2'�;��96	(	�:���+,�3*',�����+'/��

�
���7���1�� �����')�'
���2���,*'��"��.	�����1���1�/��	%2�)�'%&���"�������� ��"�
��1��;���	?���)�'������#$�@����+,��52���2���<���	.������)�'���-���$���#�(��$�
!���$�A���$�B��#$���$�  C�+(��
�����	��"���'��2��	�������/��	�������"�D�/
�1��
8*�'
��
����,��������6��#$���/�������-���'�0���2��
���%$�������2�2���
���6���	��'��1�
�+	�6	($�$�� +�2��"�%&����/�'/��	�
���)�'��-���$���2���'� +	��2/��		���/')�'
-,�(������2���'� #$���"��+���'� /��/��	+'�+�))�'-,��.�(�'�$����'� #$��E44��
/��	���/��-������2���'��"�$0����6����1'#�(���,�3*',��.	���$����'�

���	����$(��	���1'��1� ��"��/����'+���+���-.������2�3&���'� �	�����"�%&�	����	��1'�!�
)���/���������� �2�2��� +	��2� +�2�#$��E44�����,0����+	�#$��� ,��.	���$����'8*�'



�

���������� 	
��

	
��

��"����%$���	2���'+'+��� ,����'����5)*1���"�%$���#��-.��&����,��<�-,)�'�����	
�0�$�'/��	+�	��3)�'��� � 3�����	���	��1'� !� ��1#�(�$��D��-�-,#$��� ,��.	���$��
��'���
���'/�������%$���6��6��#�(� �2	���2
���2

��� ,�.��,����'�0���2���16�6	(6���
�
���/0��(����������2�2���+�2�+	��2��E44���(�'�9	�('�(�%$��1���&(#$���

)�-.��(������52���2,'
����	�0���'������/��	�����-����	� #$�+	��3D�
/��
/��	+�	��3)�'����'� �2�2���
���-.�
�� +	��2/��	+'�,�����5��"�%$)*1�� #$�

����	�0���'+	��2-.��
��'
�� +�2����E44���"�
���$�1�'� %$,�����5)*1���"����
*'
�-,
#�(�(��%&��52���2��1'.$������6	(���'��"����	�)��)��'-,�(��	��/�%$��2

���,�	���&(-�
���#.('-�� ,'
����	�0���'�.�����6����2���	���1-.��
��'
�� %$8*�',���2�)*1�,���.����1�,�
6	(	���6���'/��6��6���

-����	��1'�!�)����1�/��.$�����	��'�0���2��������(���2�������!�.����
$��!��96���
�2������/��	��"�-.4(� 
$�/���0�$�'� F���
���2�����"���1���1�+�'>����'8*�',���"��.��-.�
%2��(���'�0���2��
���	��/�%$��2

���
��
����,����'��1�6����������#$����'��=���'
/���2�������!�-.��0���2�,��
��'
�#�(/��	���'����

���������/��	+'��#.('����-�+3�������&(���������6����	���	��2�������&(��1�����(�
��"�+�������/��	+���
�+	/�������������(��%&�	�('-.���"�6��
���/��	+'��D��-���	
)�1�#.('/��	+'�)�'��� �9	����,0�,2�)�'�(��%&��0��
94
�+	/��� +(��%&���2�	FG�.��
-.	(;���'6	(6��,2��2���D��-�-,�,'
����	�0���'�2��������1'�!�-.�	��0�$�'�/��	�2���D��
-�/(������5)*1���"�$0����� %&����6�����/��	�2���D��-�
����	�#$��� ,'
����	+('
�+�2	-.�	�/��	$�������)����"�$0����� 
���	��1'�E44�/��	���/��-�/��	�2���)�'���
#$�%&�	����	�2�'��(���1�� ,'�����('�����'/��	�
��������E44�-.��
��'
�� ,�����5��"�
	
���������/��	+'��,���2�$+:��+21���2'���,��<�-,)*1�	���

����2���/��	6	(��(�������+2�'D������ ������.$��������&(-����+'��� #$�6	(/���.�
���'��	���"��/����'��������� ,��$����"�:�''��)*1�-�+3�������&(#$�������������/����
:��3�����'����"����?��)�'
��
�����+��#$��������
)�'������� 8*�'�.9���&(-����
����6�� ,�.	�/��	+�-,-�/��	�
�����'-,� 8*�'��"��2,)�'������#��� ,2��2���� /��	
+'��)�',2�� ���	�/��	�
�����'-,��"�
���$�1�'��	���<�� 6	(>�H'�>H��.(��.2	���+2�'�(�'�;����
	�+�	%�+� ��1',2�-,-.��0��'��&(-�/��	+'�6������/��	����'+0���	�$����$�� ��	
���	��)�',2��2���� #	�+2�'D�����,�6	(	������� #�(D��-�,2��9��'���'	����	������"�



�

���������� 	
�

	
�

)���*��(�-,��&(���'� �
���7���1�� �(��,*'-.������
��',2��2���� /��	+'��,�����	��/����'
�(����D������

+(������2�2���� .	��3*'� /��	+'��,��+2�'D������ 	��&�� �+� �$2��� �+��'� ��"����
����� +'��,�����	�D��-������"�)���*�#�(-,:���7
������� /��.	���1'+2�'�����"�)���*�
D������.	���1'+2�'�����"�)���*�D��-����"�/��	+'��,���2�$+:��+21���2'�6	(	���6�#���
+2'-,#	�#�(�������"�����2�2����/��	+'��,���2�$+�$����$��#	�,���������	�,��+2�'
�(�'� ;� ���	�+�	%�+� .���)����,��0�'����	.������)�'��� �96	(8*	8��3*'-,-.�6�����/��	
$0�����

��1'��1��"�%$+�������'	�,������2���#$�,2��2�����"����?��+0�/�4� ���	��1'+�	
����D��/�������2���� ,2��2����#$�����2�2�����1� ��"����	���/��#�(/��	+�	��3)�'���
�52���2,��0��
94-.���2�&��)*1�-���6������;�/��:��6	(	���6�	����)��'�)���(�'�����
#�(��(�$�/��	�
���
����	� ,'��"�%&���,.�4�(���2'�(�+3�������&(��������8*�'��"������$�����
;�+'���2�����'��'�#$���"�+3��������,��$���$�1�'/��	:'(�(������'�+��6��:��+21���2'������1'
��1
���'/���������+���6���+�9,%(��6�#$��,�3*'#��#.('�2

��� �����'�$(����',��$��
#��+D�
	���"�)���*��(�
�����%&��0���2���	�����'��(�')�'
���'/��(��,�	���(�'.����

,'��(�
����.(�'-�-����2���(�,�����21'�(�'���-�+3�������(���1���.��,���"���(�
��1�6��,�2'#$��� 
���'/����'��'��$���������+��,��/0��(�� 
�������������� �����&(���6�
��"�����-.�+	���
���	������	��(������+������1'	��<��#$������:���$��� ��*�'� 3��%&���&(
-����+'���2�������/��	�
�����	#��
���'/�+��� %$,��$����"�����6�,��%$������
���	8*�'������#$��� 
���'/��9���'���#�$'#��6)�����	�(�'� ;� -.���"�6���	+	���
#$�+3������2�	� -�:
�2�E�)2����	� �C� 8*�'��"��.	���
��.������3�)�'
���'/����
������6�����#$����9,�3&���$����#�$'����
���'/�:��+21���2'�

���	��1'��1��'/'�+��/'��:��6	(3&���$����#�$',��
���'/��(��� ���%&��52���2,*'
/��������� ��,�� -,)�'���)��+&(���	� 6	(/����(�'�2�'���,����#�$'���	-.���"�6���	
�0���,)�'-,���	��2�$+�,��$����"�
��������)*1�	����������,��-,��'��1����+��/��
��
:�������������	�9,�+&4�+��6�,�����:���,�����6	(�&�+*�� 7���1�� ,'
����	��'/��	
�
�����	���	�����'������6���	�/��	��,.�4�(�+&�+2�'�����"�)���*��(�-,���1'�����2�)*1�,��
D������#$���2�)*1�,��D��-����1'%$�������5)*1�	�-.�6�����/��	���)��(���2�)*1�,��6.��
#$���2�)*1�	�6����(�'6������/��	+�-,)�'���$����$����(�����������(�	�/��	�����



�

���������� 	
��

	
��

,'
����	-.��&��.���&�%$)�'+2�'���	������.���������)��'���-,� ,�3*'�����"�%$-.�-,6�����
/��	���)�)*1�	��,��.9�6�����-�����.��%$�9��"�+2�',��������-�)����������

)��+0�/�4���+�����6�������-����-��9��� #$���"����	���#��+�2���&(���-,)�'%&������
�$����$��/���+�2����E44�������"����	+0�/�4	���3��6��)��+�2����E44�#$��%$,�)��
���/)������ �������#.('/��	�
����9,�)�����/)�����6	(+	�0��+	�� #	������/��	
7$�����,�����5)*1���"��/����'#���2�$+�9)��$'��"�$0����� #$�%$/��/��	+'�+�)�9)��
���/)�����6���	� ;� ���� 3��+�2����E44�6��)�����/)�����6�#$��� 
*'�����(�
/��	�
���������:�/6��)�����/)�����6�-�)����������7���1�� :���6������6������
;��(�������#$����/��1'��������6	(�/������+�2����E44�#��,��$(��6���(����.��������
�(���������	��1'.$���

�
���6��
2,���#$����9	�0�$�'����#�(6����2�	�52���2	�,�3*'�����1�6	(�/��.9����	
��-�.	��-�����2�'6���(�+�2�E44��8*�',�+�	��3��1�>IJ�+2�'$�1$����&(D������9���D��-��9���
-.����,��<�#,�')�1�	�D��-�-,� ��'��1�,*'6���0����	��1'+�'����D���1	�#+�'#�(�����
�(��%&�>E'6�������(�� 3����"�6	��9#�(�� .������#���)�'���6	�� ��"����	�9����.'��� .���
�/����'	�����+0�/�4+0�.���#���2�$+��+��������1'#�(.���3*'$�������2�'-.�.	�+21�6�:��+21�
��2'�3��6��)��+�26��+���
��',��0�+	��2-.���2�)*1��(�	��"�6�6	(6����2�'6��)���E44�6��+��
����#$��� #	�+	��2�9,��$����"�	2,7�+	��26�6��� �
���/0��(�� +	��2� ��1���"�/0��$�'� ;�
��'6	(#�(�(���"�+	��2����D�-�� 3��)���E44���"�
���$�1�'���'�$����"�+	��2���%2�,��
.$�����	6�6��:��6	(�&�+*�����

/0��(�	2,7�+	��2��1�	�.$����1�� ��1�.����������5#�(:$���(�'����,��9	�� ��1��$�'�
#$���1�$�������9	�� -������1,��$(���7
��	2,7�+	��2-��'�52���28*�'����5)*1��������'
:��6	(�&�+*�������(��)��+	��2,2���	$'#$��
����&(6��������'�6	(������'�,�3��)*1�	��-�
��$�,2�3��)*1�	�#$����'	�/��	�2�
��-�+	��2�6	(+�-,��'�E44��$��:��3���(�+	��2,�
�$����"�	��/� %$� �2

��)*1�	����'� ��'�2�-,-�+	��2����-.���	��&(���� ;� .���
�$����$���'� ,2���	$'3*'���
��#$��3��)*1�	��$9������ #$�����&�+2�'�(�'� ;� ��	#�(,�
	�+�	%�+� #$���
$2��2�-��2	2���1�� ;� ���'� ��'��,2�$�����,�����������6�+���/���1�

�.	��������,�� �	��'%�� �	��'�����(�'�;�,�3&�.���%2�6	(/0��*'�#$���9�
$2�-�/��	
�.9�� #$�/��	��"�)�'��,�3���(���"�	��/%$����(����,����)�'��� #$�)�'
����+��



�

���������� 	
��

	
��

����� ��1'��1#	�,�	��(�����	�/��	�&�+�	��3-���'��1	����������96	(��	>E'�+���$�� �.$(���1
������(���"�	2,7�+	��2:���,�����6	(�&�+*��

+(��+�		�+	��2�$(���"���(�'6�� #$�,��52���2�2��-�,*',���"�6��
���/��	3&����'�
)����1	�%2�#�$������&(���'� /��� �	������'�0�+	��2,2���	$'
����&(� ,���"�+	��2����D�-��9
��	� #$�,�
����&(6�����.���6	(���� )����1)*1���&(���+	��2����D���1�� ;� 8*�'	��0�$�'	��
�����(�'����,'-.�
����&(6����	)�1�)�'+	��2��1��;� :��6	(���'��'/��-.�3��)*1�	���$(��
-.�
����&(��	/��	���'���#$��3��)*1�	���'� #�(�	���,2�3��)*1�	�,��+	��2#$��� ,'

����	FG�/�������E44�� ,���"��E44����/��#�(+	��2)�1�6.��9���'
2,���6��(���'�&
��	����)����� ,���"�����)����D�����.���D��-�6	(��"��E4.�� )�#�(
2,����
����&��.��
%$�
���#��6).���3��3������'��(���1������(�3&����'�

,'-���E44�
2,���+D�����	��1'D��-���1'D������ .���,���"�+(��D��-�:��
�7
���.���,���"�+(��D�����:���7
���
2,���$'-�6��$��<��,���"�6��$��<�-�
�96��,��0���4#$�#��/��� ,��&��(�'��'���������6�6��:��$0����� �	���
2,���,��&�+*�
�(���
$��� ,2�����,��)��
��-������/��+	��2� �9�$(��-.�
��6����	/��	���'���� ,�
��
���.���6	(���6	(��"��E4.�� ,'
����&(,���(�,2�,�3��)*1�	���'� �	���,2�3��)*1�	�#$��
,'
2,���+D�����	�	������"������	�/�����������(��+�		�+	��2�#$�
*'�����(�+	��2
��"��
��'���
������/�����(���1�� �	���
2,���:����'�E44�	��� ;� �&�+*��(���
$��D��-�
,2��9�)��
����&(-�+	��2�,2�	��0�$�'#$��3��)*1�	�/��#�(���
2,������'
2,�����0���(�'
��1:��+	�0��+	�� +	��2,���"�6��
���/��	�������� � �E44�,���"�6��
���/��	7$���+	�
6��,���"�6��
���/��	+	�0��+	���1'����+	��2#$������E44��

�
���+	��2��"�/�-���'.�*�'��E44���"�/�-���'.�*�'�3��,��$(��-.��0���2�-�
��'�E44�:��3(��������9%2�� �
���6	(	�+	��2��"��/����'.���� �2�'3���$(��-.��0���2�6�-�
��'+	��2:��3(�������#$��� �2�'��"����%2�	����(���'�����E44�� �	���+���/��	$'#$���
/����	��1'+�'����D���1��������6�����#)�8���#)�)��� ����8�������)��)�'/�� /�/�
.�*�'��2��.2�6�6.�	�6.��#$��0��2,�����6�� ����#$�#)���1'+�'��"�+2�'���,0���"�+0�.���
/�/���1�� �����')�'+	��2��������')�'�E44��9	�/��	,0���"���(���������� 3�����,��.9��+��
�(�+	��2����(��E44�� .����E44�����(�+	��2#$��� /�/���1�/��,�	��
��')������� #)�
������6	(	�+�'#)��+�')��.	�����(�'/������;��9������(���"�/�#�$�,��:$��)��



�

���������� 		��

		�

/�����0����-.�#�$�,�����	)�'
��
����,���9��"�/�-�$��<���1�.	������� /���
�0�.�2�E44��	���+	��2���'� �0�.�2+	��2�	����E44����'��(�'��1� ���3&�)�������,��0�
+	��2�9���'��"�.������)�'+	��2� #$��.9����:����-�+	��2,�2'� ;� ��$�,�
2,�����'
�E44��9-.��0�.��������'�E44�#$��.9����:����-������E44�,�2'� ;� �(�'
��6����	��$
���/��� 6	(-.�+��+���/������(���������������1'+�'� �	�������)������6�� ����8������'.����
�	�������8�������6�����)�����'.���� 6	(-�(,�����6�
���	�;� ���� �
����.����1�� +	��2���
�E44�,*'��"�/����������1'+�'F���� �	���+�2����E44��(�'�9	��0�$�'�
��'
�� �
������FG�
F���"�/&(�/��'���	�� +	��2����E44��9,�����6�
���	� ;� ���� 6	(-�(,���$���������#$�
��$������������(�'��1��+	�6����(���������#)�8���#)�)���0�'���(�	���7���1��

����$(�������'+	��2����E44�� 8*�'��"����	,0���"��+	����+0�.����2+��%&����	+	��2
	��(������K��,���"�+	��2�$��32��:��6	(�.9��E44���"����#'(.�*�'�/��3����"����	,0���"�
,�/��-��-���$���/��� +(���2+��)�'%&�.���-������E44����	+	��2� ,2����'.�/��	
+'�6	(6�������0���,)�'+	��2���	� �9���'������E44���"�%&�+���$����1�,2����	�/��	>�H'
�>H��.(��.2	-����	��(�';��:���0�.����	/��	>�H')�'-,�(��>�H'6��
����.��-��#$�
	�+2�'-���"��.�����,&',2�-,-.���"���(�'��1�� �E44����'��	/��/���-�+2�'���,2�6�+0�/�4	���
.	����1�� ;� ,���(�,2�,���	,0����(��E44�� #$���)��+&(/��	+'�6��� /��	+'�)�',2�
����D���1������(��+'�6�������E44��

�2+��)�'��'���� #	�,2�,��)��+&(/��	+'�� #�(��'-���E44�
2,���6��(���'.���
/2����'��'6��� :��6	(��"�)���*��(�/��	+'���1�� ���,�.��(�,2���"�+	��2#$���0�6	,*'/2�
���'6���#$����2�/��	+'+��-�/��	��"�+	��2)�'���������(�6	(�)��-,-��2+��)�'���#�(�9
��"����	��)�'%&�6	(�/�%(���/��&�� �����',��6	(	�%&�#���0�#����'
�6���*���"�.$��?���
��$��.��������(���1�6������5)*1�-�����'� ��,,�+'+��-��52�������0���2�)�'��6���
��'��1�,*'3��:���+#+�'-.�������(��%&�>E'6�������(�� ,2����	�/��	+'�:���2��)�'�E44�
��"�
���$�1�'��(�'��1�	�/��	/2����'6��-�)�1�.�*�'�

#�(�	����)��3*')�1�$��������9	���#$����1�� 6	(�(�+	��2����D�-�,�.	�������'#�('
��(���������� .	�+�44�/��	,0�-�+2�'��1'.$��� +�')��/��	/2�/��	���'� #$��244�
/��	����&�-�+2�'�(�';� ,�6	(����5-�+	��2����D�$��������1�� +���/��	� +	��2)�1��$�'
)�'�2+��%&�$'6����(�'�����9��/��%&�6��+	��2�(��6	(	�������'��
���3����2�	���'�9��2�	,�3��



�

���������� 		��

		��

-�)���������� #�(+	��2���+'�6�������0���,)�'�E44���"�
���$�1�'��'/2����'6��:��,2�6	(
3���#$���1'+�'�2+�����'	�+�2�&���&(-�/��	��	)�'����������

�����16����2���	2,7�+	��2���+�		�+	��2�(�	�/��	�(�'�����(�'6����2�����(����/��
+0�.�������52���2)�'���,�6���)��-,� #$��*�6����"�.$���(�6�� 6���10��(�+�2����E44���"�
���	+0�/�4	��� %&�FG�.��+�26	(,0���"�,����'FG�.���7
����$��0�/��	�
�����(���1�� ���'
FG�.����&(�$����$�� ,���2�6�6.��0���6��9��	���'��"�%&�	�+�2��1'�(��(�/��	�
���)�'
���+	�� 3��	�+�2#$��+�	���44��9���'	�� �
���+�	���44��2��(�+�������'	�,��+�2�����1'
6����#$���3��)��+�2�+��+�	���44��96	(����5�7���1�,'
����	���	+�2�����"�D�/
�1�,�
+�	��3#�(�$��)*1���"�+�2-�/��	�
���D��-�-,6��� ,����1��9�$����"�	.�+�2)*1�	�
�
���������	�#$������1'+�2��&(�+	��

�����')�'�E44��9��(���������� ,'
����	6��(���'-�+2�'���	������� ,���"��&��
�+��'� �$2��� �+� �/����'+�	%�+� .���,���"�)*1�D��-�:���7
���9��	� ���'��	/2�/���&
+��.��,��$����"�/��	�/��2���2�)*1�����2+�����/2����6��(���'� �	����E44�)�1���1	�
�0�$�'#$���9,�����)*1�+&(�E44�)�1�+&'� ���,����	�E44�)�1���1)*1�+&(���
2,���-�)��)��'-,���
���������+2�'#��$��	D��-�-,:���7
��� �9,�����5�.9�/��	#,�'���)*1�	�#$����)��)��'
-,��1��;� 6��� �
����0���,)�'�E44�����/����	-��0���'��1�,��$����"�	.��E44�)*1�
��(���������	.�+�2�6	(�/�����5-����6.��$��

%&�6	(6����2�	FG�.���E44�6�:���2������$(����1� #$��6�����5%$��(�'+	�&��)*1�����
�E44������������	� #	��(��%&���"�)2���D244����+�&�6����9�� �(����'��2�	���#�(�E44�)�1�
.���)*1���"�$0����6���(�'�����9��#$����+�&��(�
��
�����)�'
��
����,���8*�'-/��;��9
����	�#$��-��0����� 7���1����FG�.��+�2������FG�.���E44�6���	/��	�/$����6.�
)�'�����;� ������ :��6	(/0��*'�(�����0�/��	�
���.���6	(�0�/��	�
���� #�(-.���"�
/��	�
���#F':���0���'��1�+	�6�#$��� ��(�'6�,2����'�����)��+&(/��	+'�� #$��E44��9
,���2�	����5)*1�	���"�$0�����

�7
����(�'�2�'%&���"�������.���%&�-/�(�(�����52���2�
���/��	+'�-,� #$��
������
��1�3����-.�
��,�����)�:��3(�������#$��� �����'+�2����E44��2�'��"����	,0���"�	��)*1��
�
���3�����	+�2����E44�,��2��2+����$����"�/��	���/�����,0���#$���,��0�.��
���6�)��'����9��"�/��	7$��� ,��0�.���)��+&(D��-�� /������ ������ ,2�� ���	� �96��
/��	#��/��)*1���"�$0����� ,�
2,����&�� ������ +�44�� +�')��� �244��96���������1�



�

���������� 		
�

		
�

3���2�$+6	()�����/)������ #$������')�'+�2��"������'+0�/�4��"�
2��<� �
���3��6	(	�
+�2��"���1���1�6���������#$��� #	��E44��9,��$����"�+�44�:��6	(�&�+*����� 7���1�+�2,*'
��"����		��10�.�������,��0��E44�-.�	�/��	7$��6��:���������������0���,)�'+�2��"�FEL'
�.	���FEL'#	(�10�6	(-.��E44��$��32��

�E44��$��32�:��	��	���$�6���"�+�44�� 3���E44�,�2';� #$��,�6	(�$��32��
�
���	�+�2�0������&(#$��� ���-���E44��0�.���)��+&(D��-������1,���"������'��6�+����-,
����;������,���"������'��������9���������9���������9������'����5)*1�6��$��<�-�
6��$��<�.�*�'#�(� ;� �
���+D�
/�������"����� 	���&(�$����$� �	���+�2����E44�6��
.���'$'+&(������#$��� ,��$����"��E,,����,2��E,,�������	)*1�	�� :��������(����	��1'.$���
,�6	(����5)*1��
��������'����� ���/�� #�(,�����5)*1��
����.��#.('�E,,������(���1��
#	����,�
2,��������'��������/���9���'�����)��+&(�'�E,,�����,*',�+0���9,���:�����

��(�����.9��)��������	�)��+&(�������(������9���'����.	��������'��1��"������	���/0�
�(������2���(���1��9�2�'�)��3*'���� #$�����5��"��E,,����)*1�	�� �����'�������/�,�-.�+0���9,
���:�������'���	�)��+&(�E,,�����+	����(�������1�)����������1.���
��('��1���,����'�����(�
������������/0��(������1'��1��9�)��3*'�E,,���������������')��'������'���	�)��+&()��'-�������')��'
.����)��'.$�'���'���	�)��+&(�E,,����,*',�+0���9,���:�����

�	���6��(���'�&+D�����	���	���&(������)�'����	������"����� :��	�+�2#$��E44�
��&(�+	�� 3*'��(�'6��96	(
��	������'�&��.9����,��<�-,)*1�	�� #$����
2,���+D�����		�
�����"����� 
*'#��+(��#�('+(��� #$����'�&�����E44�,�����,�� ��(��$(��-.�+�44�
7��$��.��,��.$�����	������0�$�'
2,���� ����6��#�(,�-��+�44��
�����"��+��������-.�
�E44���2���	-���$��0�$�'�E44�	�6	(�
��'
��(����
2,�����(���1�� ,'�0�+�2-.���"���1�
��1�������� ,��&��.9�-�+2�'6	(�/��&��/��.9����,��<�-,� �
���+D�����		���&(#$����(�'
+	�&���������������������� ���6	(���'6�#+�'.�,�����6.�� ��"����		���9	��&(-����
-�,2���(�'+	�&���$����$� ���,��+�2����E44�6	(+�	��3,�)��/��+2�'���	���&(-.�
����5)*1�	���"�+	���2)�'��6����(���1��

#�(3�������1'/��	+�'���
2,�����1'�����1'/��� ���.�*�'/��.�*�'���������������6	(���'
3����"����	�� :��3�����/��	�0���4#$�/$(�'#/$(���'�E44���"�+0�/�4� /��		�+�2
�2���"�
����&(-��E,,�����#$�/��		��E44����,����&(�������/��	�/$����6.�,�+('6����



�

���������� 			�

			

6.�� +�2����E44��2�'��	��&(������� +2�'�����"�)���*�,����(�+�2�E44�8*�'����/�FG�F�,�
�
��'
�6����(�'6��$(��

��*�'� �����'/��	>�H'8(����(�����.$(���1�� ���6	(6����1'�,�,0��',�+('�+�2	�)�� +(��
���	�/����'��'��+2�'�.$(���1�����
����	FG���&(�$����$��
���������/��	�/$����6.�#.('
��':,�8*�'/������$�������&(���)�� ������'-��#����'/��:���0���'����$(����1���������
+(��-��(�'���,'#������&-.����� ��1'#�()��'����)��+&()��'-�� .���#��#�()��'-����	�
)��'�����&3��.���3��.$�'��&)*1��&$'�#$�#��+(��#�('+(����"��21���"�����,��0�.��6>
�%�-.�6.	���"�,��2,�$'6�� .���,��0�.��-.�#�����,�����,��$':���2��-�� #$��#�(
/��	3���)�'���� ,���(���"������')�'�E44�.�/��	#��/��-+(����1'��1�� �	���
�#�(
/��	���'���#$�����,��&���(����+2�'�.$(���1�#$����,��<����-,:��6	(���'6�3�	-/��;���1'
��1��

���
2,������,��&�����.9������(�6�� �����'������,2�����	�.���� ������+�44��
+�')��� #$��244�� �9���'���6���	�;� ���� �
���+2�'�.$(���1��"�.2�$��+�2����E44�-.�
/	�$��)*1���"�$0����� �.	����2��10����,���(��$�� �2��10����	����(�6��9�2�'�.9�����$�
���)*1������� .������3�'����������5� 3�'-.��������(�6��9�2�'�.9�+3�������1����� +2�'����$(��
�.$(���1#$��"��/����'��/$�	,2�-,)�'���� ,�6	(+�	��3,��&����#+)�'-,���+('���+&(
���	��(�'� ;� 6������,�� �	���-���E44�6��(���'��&(��(���1� /��	��(�#.('���#+)�'-,�
/��	����
���	)�'-,���#+�'������;�)��9�&�����#$�/��	��(�)�'-,�9,��&���(����������
�
���+�2#�(�$���E44��9�����9�� /��	����
���	)�',2�
�#+�'���� +�2����E44�8*�'	�
��&(-�+3�����#.('����������9,���	�&�#$�#��6)���6������(�'���

#�(
*'�����(�����
2,���)�����!� �+�2�E5?���M�6	(6��.	��,�3�����+2�'�.$(���1
��"�	��/� %$� �2

��� #�(��"��2����1�3��+2�'�.$(���1����
����.9����	���2����(�����$�/��
��6�#�(��(���1�� /0��(��$���������-,�����'6��8*�'/��	�����.	�'��1'.$��� -/�
2,���
	����(�6�� ���.�*�'���������.���������6	(���'���� 3�����/��	�0���4/$(�'#/$(��(����

2,�����"�.$��+0�/�4�-/�
2,���6��	��#$��0���4��(�6��/��	#��/��)�'�E44����
#
��
����(�����'#$�+D�����	�����;� 6�� �9�2�'���/&6	(	����+21�+��� ,�	�/��	�&�/��	
+�	��3�52�+�-�+D�����	����/�
2,���	���"���1��;����#�(�&���+��'��$2����+��/����'
+�	%�+������1':$�����������)��	�+&(��'�&�� ������+�44��+�')����244��)�'���(�6	(-�(
�2�$+��.���+��#�(��(�'-�� 	������')�'-,��'�������(���1���"��2�$+��+���/����'%&�	��



�

���������� 		��

		��

����':����'� 6	(	���6�,�	��0���,���1�	�)��	�%&�	��,2�-,� ���,��-,�����'6��8*�'/��	
:'(�(�����'�#+�'.��(�'	�+�	/������'�#$��(�6>��'$�(	.$')*1��%������'��$(�;���(�
��1��6	(�.9�	��(�'���#.(')���*�,�	�,�����6.��

�����'��1'��1��������	��
���8*�'��"��/����'	���0����:����)�'/�7$��� #�(/�:'(�$��
6�/������+2�'�.$(���1	����.����-.�6�����/��	���)�3*'���#��:	@����<� #$��,�.��(�	��

�����"�)���*��(�����'��(�'��1	������(�'���6.�� +D�����	����� ;� 6�� ��(����������/����'
	���0����:����� #�(:	@����<6�/���	�,�',0������'#$���$���0�.�2�(�� +D�������:$���	
.�����	��0����������'��(�'��1� -/�,���"�%&����+2�� �
����,�����6�����.�������',�3*'���
#$��� ���+2��/����'	��-.���"�F���#
�/��	�(�%&����������6�#$��� ,�6����6�	���"��/����'
�+�2	������2-.�+	-,�$(��

�����'-,.$'�����'#$�.$'�����')�'���	�$��<���(���1� 7���1��	����E44�.���'����
-�+D�����		������"����#$��� ,����'.���'����3*',��#.('�.����1�� �����')�',2�,�	�
���#++('6�.������	������-���'-�� #$�-����	����-��9,��&���������E44�� +2�'��1'
.$������/�3���(���"�)���*�� �9,��$���52�+�� �
����0���,)�'�E44����6��(���'�&+��.��
:��$������3&����'#$���-�)����������9,��$���0�.�2/��	�&�8*�'	���&(D��-��(����"�)���*�
�(�����'��
����0���,)�'�E44�����.9�����#$��$(����'�)��	���"���1��;�8*�',���3��6��
6	(6�����'��1�/��	�&�����.9����:����'�E44�,*'���'�52�+��#$��$(����'��"���������#�(
�&���+��'���"�����,�3*'�&��������+�44��+�')����244��6	(	��.$����&(D��-�-,�

#	����	���2����&�;� 8*�'#�(�(�����6	(+�	��3,��&��.9�6���(���"����:�<.������/��
���,*'	��#�(6��0�.�2+2�'��1'.$��������1':$�������(���"�)�'�����'�������'��(��2�	�	������'�
�(���$������'� �(�����(���'���'� �(����,����,����$��6���	���'� #$��(������,���2�/��	
���)��������6	(.$���
���/��	�������1����'� +���/��	$'-.��2����2������ ��"����)���"�
����6	(	�+21�+��:��6	(�&�+*����� ��6���"�����.��+0�/�4����0�-,-.���"��',���.	���������
#$��(�6>��/�� 6>:�+�� 6>:	.�� �%������&(�$����$� �	����E44�6��6��(���'�&,�#,�'
���#$���+D�������;�6���1'D��-�D������(�		�$��<���(���������.	��6	(����5�(�+2�'
��1'��1��"�)���*��(�%&�-�� ,��.9����:�<	���&(�7
�����	���2����&�;� -�)��E44��0�+2�'��
/$�	���.	�#$���/�����1%&��&�,�6.�����.�������
���	#%$9��9�&�������(�����',���#+�'���
��"�����(��.��� ��"����+��'+	���)���1'	�$� #$���"����+	����:����'� ���,�����	���2��1
#$��6	(	���6���"����+	����-�:$��



�

���������� 		��

		��

	�3*')�1���1#$��� 	�/��	�&�����������(���1���"����+	����.	���1'��'� �	������,��<�-,
�����E44�3*')�����1#$��� -/�,���	3�����%&��&�8*�'��"��',�����1�(���"����$(�� ���/���E44�
)�1�$������#$��E44����:�	��2-�.$�����	���2� 8*�'���		�,�������)����'/��-����1�'
���� %$,*'����5��"�/��	7$��
����� #	�,�-.���	�(�)�1�	.��E44��96	(%2�� ���,���&�
��5,2������"����+	����� #$����'
2,��������)��6��(�� ��"��
����.��-�,*'��"�+	����� #$�
��"�6����(�'6�� ��	/2�/���)��6���	+��.�����	�#$�#+�'���-.�����5��&(� ����/��	+�-,
-/�(,��&�-�+��.����1��

#�(:��	���	���3*')�1���1#$��� 3��6	(-���E44�6��(���',�$������3��3���,�2';� ���'
�2�-�/��	�&���5,�����1#�(;� �
�����"����+	����)�'��5,����8*�'/��.$'#$��2�6��:�����
�52���26	(�&�+*����(��2�� ���,��,�.$'#$��2���&(:��6	(�&�+*����#$��� ��'��,,������
/��	.$'���$*�$����1�����"�/��	�&�:���)��-,%2�)�'��-.�%&�����>E'� #$�.$'��	���6�
��"�,0����	���96���

�
���-.�����52���2��1'.$��6�������(����	���2�&�;���1�3���(���"�)�'���,�����9�2�'��(�
��6���1'.	�� ,��(�%(�'-+�9�2�'��(���6���1'��1�� ,*'/��-.���	���	���2��1�(�.$�	3(���
$2'
8*�')��6��-����$�1$��� #�(��(�'6��9��	� ���	���2��1,����(��E44�8*�'��"����	$��������(�
��������6�6	(6���,����'����/��	,�2',���E44��(�����	���2�&��;���1/��+	������(�'����
#$�,�����1'��&(�(�6�6	(6��� ���'#���$��$'������ ��(����������)�����(��+2�'	���/'-.�
#�����,�������(���.$9�7���1��

�	������	���2��16��3&��0�$�������E44�+$�����$'6�#$��� ���	���2������,����
�.���+		��2-��;��9����5)*1���(�'��9	����/��	�.9�:�<���/��	�.9�/�6������5)*1�-�
)�����������2����2	���26������5��"��������������/��	+�(�'#.('���	�������(���'
)*1���(�'��9	���� ��(���������
�����2����������,���	@�0�$�'7��#+'$'+&(
�1�-.�:$�6�����
#+'+�(�'��(�'��9	���7���1�� %$/��/��	��(�#.('�2����2	���26������5#�(-,)�'�(�����
�52���2�-�)���2���6�����$'6�#$���

���	����$(��	���1��"����%$� �.����"�	���(�'6�� 6����2���-.��(��%&�>E'����#$���(��
������/��	�������2�2��/��	�
����+�2/��	��$*�6���+	��2/��	��1'	�����E44�/��	7$��
���/������/����'��2����2�	�+&(,�������'�6	(6����2�6����6.��-/�,���&(-������9��	���&(-�
����9��	� ��&(-�����9��	� #$���"�%&�.42'�9��	� ��"�����9��	� ��"�������.���@����+�9



�

���������� 		��

		��

��	�3��	����	.�������������������&(�+	�#$��������(���2��)��	�+&(,����1��1'+21��/����"�%&�	�
+2��2-������52���2�#$�%$���,�
*'6������9+	�&����(�����	����

7���1�� )�-.�������(������52���2��1'.$��8*�'����9�������-�-,)�'����(�� ��"����
�52���2����� ��"����'����������,'�52���2�
������+('�+�2	������,�� -,-.��,�24�#$�,''�
����+2�'�����"�)���*��(�����'��(�'��9	���� ,�3*',�����+'/�/���2	���2
���2

��� ��	���6��
��2���-.�>E'#$����
������	��1'��1,��.���,��+�2�E44��/��	�
���
����	�6	(�������
)�'�����1'.$��6�6	(6��� #$����	�.$(���1#$���
��
����,����'������6���(�� +���)��
���	� #�$�(�� ���	������+6�����#$���/����'�0���2��9���+6�����#$�����1'��'%2��9���+6��
�(�%2�,�2'� #$���'3&��9���+6���(�3&�,�2'� %$�����2�,����'�0���2����3&����'� /���2	���2
��
�2

����9��"����	������+6�����#$���.	������������"��E4.���&(�9/���%&��0���2���(���1��,�
�0���2�.����52���2���,�2'.���6	(� 3���52���2���,�2'��	���������6��#$��%$�9���'����5
��"��������������������������/��	.$��
��,���2�$+��1'.$��:�������(����������

�
����.����1�,'
����	FG�.��+�2����E44�)�'�����;� )�� 6	(�
��'#�(�(�
�2�2���3-��2�2���3.�*�'������(��.9��(��0�	��6�.�������6�-������'/��	�
����-/��)��-,
	����(�6��7$��	����(�6��#��6)�2�$+6��	����(�6��#$�
�����)�6�6��	����(�6��������"�
%$���������'�����"�$0����� ,�3*'���
��6��+��,�2';� 6	(	���6��.$���/��
����1'�&�;� �.9�;�
-����2�)�'���8*�'�0�$�'/��')����.����&(��1� ����#$��"����	���#�(������+��� �
���/0��(�+���
)�����	���
��
����,�����+6�����#$����1�� 6	(6��.	��/��	�(����-���$�������6�#$��
��(���1�� ��'�����1')�����52���2��&(��1����� %$���6�������	)�1�)�'/��	�
����9���,��<�-,
)�'%&��52���28*�'��'	����2���&(�����

��*�'��2�����.��������,�FG�F�,2�-,)�'�����1����-.���"������/��	#��/��)�'
#�($��(��-����:�/#.('/��	�
���)�'������'+�'����2�2���3�����"�6��
���/��	+����
-���'/��	�
���� 6	(�
��'#�(�(����'#$���9���'� ��2�#$���9��2�����'+�'���%$���:���������2�
,��/��	�
���)�'��:��/��		�+�2��1������ �
����2�2���3��1'+��� /��� ���� ��2�����'�����
��,,�3&���	,�2�)�'#�($��(��;�6	(+	�0��+	�����

�����16��#+�'���	-.�������(��%&�>E'��1'.$��>E'� ��1'#�(���,�+��)��/��	+�	��3
�.	������� �9�.9��(�+	/��#�(��$�� )�-.�����(��,'�0����	���6����2���-������1#$����%(��
	�#$��� �)��6���"��/����'�����-,.�����"�/&(�/��'���/��	�
���)�'��� %$����(����1'.$��



�

���������� 		�

		

,�
*'6�����,�.��,�����	��������-������16�6	(6��� � � ,*')����2���	�����$'�
��'��(���1�
���0�
�

���������	��
���������������	����	��



�

���������	 

��



��

��������	
������������������
�	������������������	�
�������� ��!"!�
��������	
������������������

�

��
����#��$��
��%���&'���(�$��)���*�+��,+��+-��$����+���	� ��+���

.�
����/0�+1��$�0��+ �&'�	�0+���-/ ����	.'	2�2%�/��%��*�+��� #�1���3���2���	-�/
4'����+� ��+�56�����2���%+����(��������/7��
�
�5	#��/�� ��(����1����	�� $��%3���6#
��
�2�2/��4�1	0*��+$�����%2�+7�8�9:�+#�&0�����+#��;���(�����1	0��+%�
����/7�%2�+��,+��+�
%2�+�����/��(�*���:�1	0��##�/�+
���+��75�5����15�1���	� $����+�����+�3���2������(�
%0���5��75����&����#��;�
����/� $��$&0���#�/���	���(���%����	� ������75�
��1�/&'�7��0�0�$��
�����*�1����������4:+���� ��(�$����+�����+�3���2�-�/4'����+��	
5����5�������� &�#:+��(����	���#��/�����1��.
� �
������ �%�	��4*�+��#)�2/	��;/��
���	#:+��(���#)�2/���	��+��.�
��,+<��/�5��<��/&�1��-�/%	�'��� $����(��=##����
���	��������5������*�+%.�������8�1��%	����3��0��	� >2	������0�	���+�/'0�%	��1	0
����?	����	����/�

��2�	$��$50+���������
��-����$�0
����@#�����/���6���%�0��	� >2	��7#���	
7�
�����	�����	�%�		��2?A2�%�		�%�+���-��4:+�%�		�%	��2����	��,+��,��������	�0��
	� >2	��?2������,+��,��1	01�����%��(��/0�+������
���)���,��
�����	���������1��#:+��(�
	� >2	�� 1	0��/�������$���5��&�1�%'0���	��(������ � 0����%1��7�� ��������*%'��
�0����/
�����	#���� -���
����@#�����/����+$%�+1�����;����������������	�
������
��� ���	4'����+$	0�/3�*�+
�����	�����+$%�+� ����?��(����	#�2+%������������,+
-�������9:�+��(�.'	2$50+1�����;�%42��/'0�/0�+%	�'���

�
������%2�+����������(�%����%�+*���$	�#�	����;��0�+8�$���/'07�����0�+�8�����
$�0�6��(�%.�
$50+1�����;����/���� �����%���������������/��
���	��'��0�+� $+0
���	�2�� .'	2����/'0� $���2%�/��%��� #��0�+�����	���	�2/	�6��	� $�0#3����+/�	����B
*�+1�����;������(��B*�+��??�������/�����$����(�.'	2*�+1�����;��%	�����

�3��0�� ��	�
�� ������	���*���/1	0%��/7#� 7��#�5�������/+1	0/�	������*������2�
*:,������&'���(�����5��*�+���*�1�1	01��� ���+/�	���-�/�������� $�������/�������*���2�*:,�
	�����/��3��0����������������������6-��������0��3�+��1�
���	���� 1	0	�%.�
7��0��



�

���������	 

��



��

$��5��+� $���3�+��7�%4����������$��%����������/����� 1	01��$/�����3�+��� 1	0	����
5/���3�+���$��
�����������������0�+�6�3�+���/'0� 0���,��+��*�+1�����;�&2����+��
*�+���	��#����/��(�����	�	-��� ��,+��(�%.�
�/'0�5����0�+��/$��#2�7#*�+%�����
$��/:�����0�+��/#2�7#*�+%������(�����3�+���

)���,�����/0�%3���@�0�����(�
����(���� #���2����	���	�����7#7��
�
*�+��� -�/*�����	%�7#�2�5���+���#����+���*�� ���	#�2+����6���� -�C�� ������,� ���
�3�+��*�+1�����;������(��+#���*�+1��.
�/'0-�/��� �	������%�0����1	0����/+�%.�
7�#�
<D����/��(�*�+����/+*:,�	�� �	������%�0������(����*��%.�
7�#�<D����/��(�%�**:,�	�� �	���
���%�0�� �����(�������� %.�
7�#�<D����/��(�� ������ *:,�	�� �5	���
��-����������%1��
$����/0�+��/���� ��,+��,#�1	0	�%2�+7�<D�5�����	
������1�1��� �������15�� 8�
�
���)���,��
��-������,+5	�#:+�����+����0���(�	� >2	��1	0	��������/+�0�/�5���
���1�
#���'�/����+$50+���	#�2+�

��+��,�� *�75�����0��%�7#
2#�����	%.������� 1�����;�� #���(�������+/�+
	���� &�� �2

��75���2�*:,�$�0&'�%�7#/:�1�����;���(���+��2�*�+#2�� $�0/�+	���+��(�
*���:��0������&'�1�/:�4��1�����;��0���(���� �
����	���4��1�����;���(���$�������%2�+
1	0�0�*��+���*��+7��6#����/��(���$�����/��(�*�+��*:,�	�� �
������	%3���@�0���,
��(���� ������(�*�+��� ��(��5��� $	�%.�����,+5��/#���(�1���	���	#�2+*�+�*��6��	�
$�0&'�	����		�0+5��+�/0�+$�+����$���� ���+	�0+75�%2�+��,+��+��(�1���	7#5	�/� -�/75���(�
%�*���+�75����%2�+/��+/��4������+� ��(�������������0�$50+���	���*����9��9���� ��2�	$%�+���
���	��/0�+��E��&/$���� �
�������=��=��*�$��1��� 4'���	����/1���	5�����2
���	��� ��2����	�1	0%	5��+*:,�	���5��7#� #:+��6	1����/���	���*�����*�0�	�����5�:�+
�
�2+��,+��+�

���
��
����#�����%%��75�
2#���1�����;��6�
���#����%��5�����5���+�,3���*�+
%����&'�1�/:�1�����;�	���(�����(�*�+���%�/1������/��(����	�'���0������	5������	
#�2+$��4��4������������	/:�	���%3���@&2������(��%�,/�5��	�2�	$�+5��7#75�5	�1��


��
����#���6��� 
��%����6��� 4��1	01��
2#���%.��������0����,75�%	�'�����/
�=@@�$���� #�����?��(�
��
����#���$��%��������2%���2F*:,�	�75��������15��1	01���$	�

�����	�����2%���2F�6-��������0����2�*:,�	��
���1�����;���,+��,���3��0��1�����;�����
��(��%����+��2��
������	5	�#�
�����*���,�1���%���	%'@1�#��-�����7����+� 1	0��/



�

���������	 
��


��

����?� $��/�+��(����	��,+�/'0�'�/����+*�+-��$��%.��������8� 1�������/� �3��0�� 1��
-��� ���-��%�	� �3��0�� 1�����;��6��,+�/'0�'�/����+$50+-��%�	��,� ������%����-��1�����
���	���*��3����5	�����/������/������+����	�� -�/1	0�����0�����(��+#���� ��,+��,
�����+#��1	0���� ��7�5������	#�2+*�+1�����;�� 
����#���0�/��+1�����/�3���#*�+
�=@@�������+� $�04��4��1�����;���(�52������+��2�*�+%�2�=@@��/'0��(����#3�� 1��
���;�	27 0#���(�*���:��%	�1�� /�+#����/	���(����/�	2�����/���/��/	*�+%�2�=@@�
������/�

�������0��&'��� 	�7�
����%��$���3���2���	
��-����� #+�56�%�2�=@@�9:�+
��(�������+�3���2��
������	
�����*�-�/%	�'��� �0���(����	%3���@� $��#3���(��/0�+/2�+�
� 0����/������5��9:�+��(�*�+#3���(�$�0	��;/�$��%��������-��� #�*��1�1	01��$	�$�0����
���/�� -����2��'����/0�++0�/�8� ������+%3���6#�'�9:�+��2�#�����&�2�*�+��&'�	����	)���
���/%�2�=@@�� %0+#��-�++�������(�%2����� 	� �2��0�+� 8� #�1	0%�	��4#�����0��1���
*�/1���	%4������0�+�8�	���6	1�5	���	�����������������������,��8� -��������0�
��2�#��%�2�=@@���(�&'��3�*�+���&�2��3��������.��-��1	0��/�����*��%�2�=@@�����
����.������	���(���+�����(�5��5���+�����(�&'�#���������8�$&��������+�� ���
���5�0�/�$�����������+����+���	�1	0��/	�������.�����0�%�+�� ��+��0���*��	�$��
$<+�/'0��/�

���&'���(������ � $����(�����?2���2���/� 4��/�+1	0%�7##��3�%�2�=@@�	���(�
5��5����3���2�+��$���� *�
'��/0�+��+1���+	�� ��2���/� 8� %��������#�1	0	����&0��
��
��+���*�1�1����/��3��0��%�		��2?A2�%�		�%�+���-�������1��$��7�����%1���4��1	07 0	5�
%�2	5��=@@����%1��$������5'5������������2��#�2���15�#�%�	��4	����%1������
��2�1���	4��5���+�#�&'��%�/%�2� 1	0	��=@@�$��1*����+75�
��#��.���� 0���,� #���2�
���	%��%�+�� ���+15	�

	�+�'���/��*�+�*�/�+%	�'��� 1	0	�%0����
�0�+� $�0�*����/��(�������0�%+%��
%�+�� � ��,+��,�
����*�*����1�7����*�+�*�� 4��	�&'�	�4�	� ���#�����*��0����1�#:+#�
4'����+��	���	#�2+9:�+�*��3���+���%��/'0� �����+��,+��,#�
���(���2�����7#75����	�%�2
���:��'�� $��	��=@@���+���	%�+�� 7�����*�� $��������1�����+15	� 
��
����#����+%��+
%��-�����/���	�56�-�;$���56���#�2+� 8� $�0���&'�G=+
�����	*�+�0��#�
�	�



�

���������	 
��


��

%�2�=@@���(�����/4��4�����	 ���	��5	�+���#��7#1�����+15	� 5���#�/2�+�%�2	75�-+0
$�����/#������0��$�/2�+*:,��

���	��,+��,���/���(��=@5�4�	�����+� �
������*�+�=@5���,+5	�	���/'0�������
&'���,+5���	��:�;�$���?2���2� #:+1	0���4����(��=@5�*�+7��� $��4�	7�����#�������+�
�
���&'�	�0+�0�$��
�����*�4��1	0
/�/�	�3���+%�2�=@@�75�	��3���+$�+����$���� #�
��#��
���*�1�1��-�/��+15�� ���
��#�����*���	�%�6#
��
����#��1	01��� �6�
������		��	��
���
H�2��	�3��.�7#*�+�2��%������+� ��*��%�2�*�1	0���/������	��� $�0�*����/���
��������,+��,�� 4��%�21�����/�+1����+� ����,��6��2�	*�����1�$���� ���/��(���%�+%�	
%�:+1�� ����*����/��0������ 4��1��*��%�21��%�/#�2+� 8� �*��6���/��0�� �������6	���/
������96���1���/�

1	04:+� 0���,�� �
�/+���3���+�	�%�����	%�21��1	0�/'0� �*�/�+���/��0�� �����%���� ��,+��,
���-�;*�+���	*��%�2��,+��,�� ��	�%�2����2�1���	4��5���+� 
'�#�
���� 	��/���
���	�������15����(�����0��'�0� 	#��5'#�����#��#2�#��7#�1	0��(������+���/#�$�0�����*��%�2
���/��(������$���#��-���*�� �/'07�����7��	��+7�� �6$%�+�0�����,����+$���#���*�
7������,��8� ��1���0�����3�75���(�� 0���,�� )���,�%�2����=@@�#:+1	07 0��(������+��6����/� ��
1	0)���#��3��2#���7��8�1	0�0����4�+1�0�14������9�,����*�/�����3�	�5����,/+ �
���
�/0�+#�1	0����*���/� $	�#��3�+���������� &���/1��1	0���	�0���������%�/1�� $�0��	�%�2
$���=@@����/$����#��3��2#���7�8�/0�	��(�1��
������	���/����/%�/+�	$��%	�'���

-������/'01�����/���	��(��I�$&0�$�0�5��� 	��:���	���� 0�+� 4��5���+����/'0
����/1�	�5�%'0%����%��/� ��,+��,�
����3���#*�+%�2�=@@���(�&'��3���,+%2,�� �/0��*��7#�0�
-���/'0������/���	��(������(����
���*��%�2�=@@�� #:+���#���0��1���0�%�2����=@@�
��(�-�++��75@0� ���������/���#������� �2�� &�2���75���(���� &�2�
��75���(�
���
&�2�-��75���(�-���$��&�2����	75���(����	�/0�+%	�'����6	����)���,��#+�/0�	�+*��	
%�2�=@@�� 
��%2����4�� ��	����(�
��
����#��$����%�����*�+%����-��1���
���
%�2�=@@��$	���+%��+%��-���6%��+%�����/�3���#
��%�2
���=@@��1	0��/������	-+0	�
%��%�����

������,����3���+-+0�/'0��6	������/���� ��	*�,�$50+���	���/�+1	0�'�����4:+� $���2��%
������	���/�+1	0%�	��4 3���1���$�0�+1	07 0$��-��.'�*���,+�'����/��,+��/����/�+��8�%2�+
7����/�+$��1	01��� �'�1	0���� %2�+��,�������+/�	-+0�0��*��/'0-�/��� $�0#�
���3���#*�+���	



�

���������	 
��


��

�
�/�1�1	01��� ������	%�2#����	�/0�+1�� #:+#���(�%�2���$�0����� ��(��=@@���������6�
�������5���������5	��������� ���1����/��2��/75�G=+	�	��$���� #:+1	0���%+%�/7�����/
�2��� ���#�����-/����	�
�/��
���%�2�=@@�75���2�*:,���0���,�� ��(��=@5�*:,��/'0���&'�G=+
����0��#�%�7#7������+� 5����(�&'�%�7##�2+� 8� $���� ���	�������15���������� $��
���	%�	&�%#�����%2�+��+����� ������(����	��������
�#�75�%�2�=@@�	����	15�����
����'�$��
2#�����	1����,+��,�� �
������<I�5�������+� ���+<I�5��#�����	���������
$��%2�+%�	&�%9:�+	��/'0�������

$	�����2���	.����	��	5�/7#5���
��-����(������6���+	����	%�	&�%������	�'��
1	07 0�/'0�)/8�#���(����	�'�%:��	�$��
��-�*:,�	���+�4����(�� 0���,�������	��	5�/7#
/0�	
��#�����*��������-���2�$��-�/1	0���+�3����*��*��/� ��+��,�#:+���+����/���#�
#0�*�+%�2�����	�/'0���/� #:+#���(����	����'�� $������3��
6@���%	�'��7��+��.�����
$��1�����&���	�3�������	�0������+*�+%�2� $�0�	���4:+*�,����	��/ 2�*�+%�2$���=@@�
$���� 7#���%.�����	� $��%�2�=@@�� �6��	����/����1���+��	5������*�+��� -�/
����#�������+���*'0�*6@7��8�� 0����/��������2���+���5'#�	�+$��G=+%2�+�0�+�8�%�+
G����+�$��7##��2������+��1���61	0�3�75������2���+5/�� �+����
���%2�+�5�0���,�	���(�
���%����

���;�*�+%�2�=@@����	��3���+����#��������	�2��0����� /0�	$%�+���	)���
�������/'0�������1	0/�	75�%2�+����/�*��+&0��1����0�-�/1	01������'��$��
2#���75��*��7#
�0��� 1	0� 0���,�#�1	0	���+��(�	5�%�2	5��=@@�*:,�	�1��� �
���%�2�=@@�������#�75�
��	� 0���,����+�3�+��-�/���-�	��2� ���5	�����1�����5���������	�����/�*��+1	0/�	�0�
4�/� � � #���0�1��������	�*��7#$���'���0���0�/��+$���� � ������/�*��/*�������%��9:�+5	��
5		�/'0.�/7��/0�+�:����� #3����+��(�5������*�+%�2�=@@�����.���,#��3������,�4��
*:,�	�-�/%2,�� 2+� #��5���1�1	01��� $��#�	��2��%��%������.�7�#���,����0��=@@�
����.���,1�1��� #����+4'���E��&/*:,�	�-�/1	0�5���� *�$�0&'��3��
6@�/0��3����	�2�5��
����7#�0�������	�
���75���2�%�2�=@@�����.������0��$�����0���,�� ���	��2%���2F*�+7#�
�/0�+1��6#����+��2�*:,�#��$��	5�%�2� 	5��=@@�� 9:�+&'��3��
6@�3�75�%	�'��$���� #�1	0
	����������(������2�*:,�*�+���	���#��/��

���$%�+	���,+��,� 7��0*�75�����0���3����		���7#� �
������	���$%�+��������
���$��������,+�1	01��$%�+�/0�+��/�8��
���1	01���?2���2	���/8�$�0%����(�%����/



�

���������	 

�



�

�
������	*�+
��
����#��#�2+8�4���'��61	0���+����/���'�$����/8�$����3�	�$%�+�/0�+
��/�8�$�0�0��&'�G=+9:�+�0�+�6G=+���/���	%�7#�$��%����(�%����/#��42��A�����������
	��:�;�$���?2���2�/'0���/� ��+��,�#:+1���3����	��6	7#$%�+#�%��*�����	%�	��4*�+
���	�����9:�+��/$%�+	�$����$��*�/,3�#��%3���@9:�+��(���������+&�$�0���������,+�����

���
2#�����/9:�+��(��=##�������	$��	��/'0������*�+�������0��� �
����5��7��
#:+1	01������/$/���/$������?��(����	$������5���$�����#��/�*:,�	����7#� &'�
���+�0�+��/��,���+� ���
2#����56�%0���0�+��/#���(�%0��7�5���������,+�0�+�6��	
���#��;����7##�2+8����+��2����	%��%�+�� *:,�7�*�����56�$�0�������	�56�-�;$50+
���	5�+�����//:���/�0���(�*�+���#�2+8� �6��� ���	�56�-�;7����*����	����#3���/�6���
���	�56�-�;$50+���	+	+�/�����/#��-�0���+�����
������
2#�����/1	01��5���/:���(�
���
�7#�6���$�����	�56�-�;$50+���	G�J+90��*�+7#�6���#�����?*:,�
���	���*����#2�
�56���/ ����������0�1�7##�5/��+�+%'0���	%+��/0�+%�2��$��
���/'01�������0����	���

-�;�����0��	���,+��,$	�#�/�+	��/'07�7#�6��2�	#������/4�/�+��(��3����� #2��6/:�
5���*�+��/1��1��� ���.����7������0�1��6+0�/*:,�����	%+�7#�6����?1����6�� �
���	�
5�����/��(����/:�����$/�%0��$�0+%0��*�+�0�+��/75���(��0�+�8���	���	$/���/*�+
�=@@���,�#���(�5������*�+#2�� 9:�+�56���/ ��#��3����
2#���7�������,�� � �3��0�� ��������
��	�
���������9:�+��/�2�7#�
������1��/2�1��G=+	��#�����?��(����	#�2+���#��;�7#*:,�
7�������,�� 1�����;������/#3�1��� ���1�����;�#�2+� 8� �������?*:,����7#7�*���,�#�
�'�%:�$������	��� %	��2$���=@@������/�3����	�*��7#1��� ���%	��2�=@@��������?*:,�7�
*���,�� $	�#�/�+1	04:+*�,������/���6	���� $�0����?$����0�+���	��7����	�'�%:�*�+&'�
�3���+����?�����/'07�������,��

$�0��,+��,1	01��5	�/���	�0�� ���	��������+1�����/���#�#3�������	�������?*:,�
7�*�.����� 1���3����	�������5���$���������� ���	#�2+��(����	������/����� $�0
�0�+���7�$+0$50+���	�'�%:�*�+��� 8� ���/�9:�+��2�*:,�7�*�	����%�������0���,��
� 0����/�������G=+�3������0�� ������
����	#�2+���/����+7������+���/����� #�$���
�0�+���7����	�'�%:�9:�+��/���.�
���1��� $���1��
����	#�2+���/����+� �=@5�������
.�
������#�2+�6/��2�+7���8� ���/�����)���,���0��#:+75���	���	�'��56�����.���,�0����
�������	����+�������������+��
���&'��?2���2#�
2%'#�������+�



�

���������	 
�


�

�
�������'��56����	�����2�#��%	��2$���=@@�� /0�	��(�%2�+���#��;�#3��
������
-�/#����.�
75�7���'���/1	01��� �
���1	07 0�������4�� &'����%+��� ���������	� $���
��������� ��(�%	���2*�+��/0�		��/'0��+���/�� ���� ���+�3����/����+��	5������	���
������1������	��,�6#����/��(�*�+��*:,�	��

��+��,����
2#�����/�����(����*�+%	��2$���=@@�� #:+��(�%2�+#3���(�-�/#�
	�+*��	1�1	01������
2#�����/�����/�4��4�����0�1�����	�'����	)���/2�+$��)��	��
1	0	�%2,�%��� $��%�	��44��4���������7���/1��-�/1	0	��=@5�� ����?2���2�����(����
��/�2.��1	0�0�/
���#��5������	#�2+$������1�1���/0�+�����6�� ����?2���2#:+���
%�7#�0���/�2.��9:�+#���*��7�%�2�=?A��*��$��� �
�����(�����
����'�%�2�=@@����*�,��
4��%�2�=@@�1��/:���/��(���+��2����#3�$����$	�������#2�����	�6���/��(���+��2�*�+
%�2�=@@�*:,�	�-�/5������	 ��2� �
������	��,+��,	��/'07�#�����/����$������/�-/+4:+����
%�2�=@@�%�	��4#��2�+���%�����1����,+��+��/�������#2�����	7��������/�����

�0������?2���2-����/0��3����	%3���@�0�� %�2�=?A��%����(�*�+��0�$�0�������� 9:�+
���#����3���0�1�$����$���0���(�*�+75	09:�+�3���+#�	�4:+	���$�������/75��%�/�������/
���	�*��7#&2��$�0%�2�=?A��%���������/*�+���� �����*�+����#2�*�+����$�����	*�+
���� 	��/'09:�+� � 5���� �56��/'0���/��� �'��/'0���/7#���*�� 1	0��/%'@1�#��������� -����3�
���	�*��7#���%�2�=?A��%��9:�+��(�*�+���-�/4'����+���/�=@@�� $��-����3��2��2�����,+
%�������)������2�2/��#2����	���(�������+%���%����
����2	�+%������+���=@@�75�	��3���+����
%�	��44��4���2��%��%���9:�+��(��5	���	5�-#�&'�����+�3���#7���+7#75�%2,�1��1	075�
	�9���5����/'0�

�����2���/9,3�8� 9��8� #�1	0%�	��4#������� ��*�+��������/�1��� 1	0�0�
*/�$*/+���+5����  ��2��,�6$�0$����0����#����+��/���/���15��6���+��(���� ��*�+�����������
 ��2��,��� ��25���� �����,������5���� 1	0	���/�50�+1�������/� �2�$���/'0�����8� ���/���,�
���	5	����2�5	����/� 9:�+��(�����*����������/�����	����(������+*�+���� ����'���	��2�
��/� ����'�����+*�+����6
���(�%��*�
/��1���/0�+��6	7#$���� ���#3�1��5���1	01��	����(�
�����+��2���/�/'0� 0���,�� 1	0	��3���#	������+�����2���/1����/� 4�����1	0%�	��44��
4�������+��2���/�� �+.�/7�������2  ����#��7#75�
��1��%�/7� ��2��,� �����+ ��25���
#���(������+*�+����/'0������+� $��1	0	����#�%2,��+1��� �
��������(������2  �&'�5	����2��
5	����/��+����56��/'0��,�



�

���������	 
��


��

�����+�2�/���5��+�'������,��������,�$��������
��0+��,50�+1��������15��	�����$#�+
1	07 0��(�*�+50�+1������ ���	%�0�+������		���/'07�)�����/����� � 0�*���,���	����	
%�0�+�
�����+1G�
����1G�+��0���,����		���6����?�����7�%4�����������/��������	
��(�������	��/�6�/'07�����������/����� ���	���*�� ���	��	������/0�+9:�+��(�
�2�+����%�*����	�#�����	��2�� �6�/'07���8� ���/����� � 0����/�����2�+$*�+�0�+8� � 9:�+
��2�#��1	�������/�)���,��

-���
2#������/���	�����/�4��4�����
����
���,1	07 0�
��������/'0�)/�8�-�/
1	0�2��:���:����+� ��(��
�������#��56���$���56�-�;7�%2�+������1	0���� 9:�+	��/'0
.�/7�$��.�/��������2�$��� ���	%�*9:�+��(��5/����0�75��2��/'0� $�����	%�*�����(�1�
�
����2	���25���
��� ��(�%2�+������#�����1�����/�=@@�*�+���
��9:�+��(��
����1��0���+�
����/0��56����	%�*���$<+�/'07��2�2/��4*�+��/�����(��������*�� �0�#�75����	%�*$�0���
�������� $����(����	%�*���������7#1	0$%�+5���+���� #����/��(�<'+$��+<'+�����
�����2�9���%�.� 9:�+��/�/'07�	5�%	����������/���	���	��� -�/1	0�3��:+�0�9���%�.
#����������50�+#��<=K+� $��$��%.�
#	�+7�����5��+� 	���
�2��2�9���%�.-�/1	0
�2�5���+����%�����/9���%�.�6#	�+�<'+%����������	���56��0�1	0����6�2�5���+
���$�0
%�/1��%�/$���� �2��*��%'0<=K+1	015����+#	�,3���/7������ ���/��(��%�.������%�+<=+#	
�/'07������

9���%�.7������,� ���� ��/� $��%2�+����/��6����/� <'+$��+<'+��� ���� ���&'����	���
����/���	%�*��6�8� ���/8� ��/�����/����
������	%�*���	�#�2@-�/&2���+� �0�+��/
$��%2�+����/��6����/������$������1�-�/�#�����1	0�'�� &�%�����/�6$���3���/� ��0�#�
�'����$��5���+���� ����%�/1��%�/$����#:+��(��3���+<'+$��+��������	��#	�/'07�����
5��+)���,��

�3��0�� $���2	���2� #:+1	07 0$��$50+������/���2����/���/������������������	
���*���	��9,3�8�9��8�5	��1����/�	��5	���$���������/'0�����,�4����(�&'�	�0+�0����	�56�
-�;7�%2�+�����/&0��	�� $���
�������1�%'0$�����1	0��/1�� 9:�+1�$���1	0���+����	���(�9��
�%�.#	�������� #+�3����	%�7#�0�*���?2���2������+�3���2�� #�4:+<=K+$50+���	����.�/
-�/$�0�������	������+�3���2������%�2�=?A����(����������2��/&0��	�$����$�0#���2��/
�����6����/�
������	$�07#$�0�0��&'�G=+�



�

���������	 
��


��

�3��0��%�2�=?A���$���0�������,+*�+%�2�	�%���������/�������#2�����	����%0��*�+
�0�+��/��	$������/��0����/����	%�*����	���*��$���)/�8�1	0%�*�1	0���*�������(�1���+
��/���+7#�������/��0��������7#$�����$%*�+7#�������/�������	����/��0��#2��%2�+���4'�7#
$�����$%*�+7#����/�*��+5���%2�+���4'��
0+��,+%0��5/��� %0�����+� $��%0�������/��
���/��0�����	���,+%����,	�%	�'���/'0�������������0���$����(��0���2�*�+%�2��=@@���������
���	�
�/�� �����2	���2���	5���
��� #���2�#��%�2�=?A��%��� 9:�+1����2��/&0��	�$����
#:+1	0#3����+��2��/����

)���,�*�75�����?2���2#+�3����*������+7����	��,+%����,���/���	�
�/�� -�/1	0���+
%�7#���� ���� ���� ������ �L� �����(�*�+	��/'0���#3�-��� �0�#���(�&'���75��3��5�6#��+����
$�� 0�/����,�+���*�75����� �����+	��/'0������*�� %	���/� ����2-��� 	���� ��0���,�� �����(����	
����/�*��+�������/'0�9:�+#��?2���2������	�5�0���,75�%��*��*�+���	#�2+���#��;�7#�

�3��0�����*��%	���/��2-���	����6���%�2�=?A��%���6���$��1�����;��6���-�������
�0�	��/'0������8� ���/��	21��	��/'07�����0�+����&'��?2���2�0����	��,+%�	��,%�/7�%�/5�:�+ ���
�0��?2���2�0�����+� �
���#�����	#�2+�����������(�A�������+���	��,+%�	����.���,� 4��

2#�����/� ������#2�����	�75� ���#����/�=@@�$�������*����%	���/1	0#3����+��+���*'0
�*6@���/�2������7�� $�0#�5	�%2,�1���+� ��	5������*�+�5��9:�+�3���2�-�/4'����+� 4��

2#���1�����;����������������	�
������������675��56� ���0����/�������#2�����	��(�
1�����;�$�0���� 1	0��(��/0�+���������3���2�%�/��2/%�#�6���%�/%�2�=?A���6���$��%�/
1�����;��6��� 	����(������+*�+��8� ���/����� $����(���+%�/������%�	��4/�+&'��3���2�
��	75�4:+���	������1��� 0����/�����

&'��?2���2�3���2�75�4'����+��	���	��,+%�	#�5������7�%�/7���	#�2� ��� /0�	
��(��5	����3�+���0�	
��5��4�*�+
��
����#���/'0���*�*�+���-/����	�
�/�� �
���

���������	�5�0���,�/'07�)��������/����� &'��?2���2�'�$#�+7����	�5�0���,$���� /0�	#��'�$#�+
7��+��*�+
��������2%���2F�/'0-�/���)���,��*�75�����?2���2&'�������/���#+5/��+%�2�=@@��+
7���/�������#2�����	�-�/���	%	�3��%	���+���	�
�/���/0��56���1�����%�2A/2�+��0�
���	���0�����������������
��9:�+#�$#�+ ��*:,����7#��
����3���#*�+���	�
�/���0���,��

7��+��*�+%�2�=?A��%�����#������+*�+���1���/0�+%	�'��� �����,+��/���� ��/7��
$����/7���/���,+��������������7��$�������7���������,+#2�����#2�7#�$��#2�7�
#2�� ��,+���	���� ���	7�� $�����	7����	� 9:�+��(���J�5	�/*�+���
2#���� -�/&'�



�

���������	 
��


��

�?2���2#�1	01���3����	%+%�/�0�� ��	�%�2�=?A��%��1	0�����2�'����,+.�/���.�/7�� $�0
�����0����,+��,� 1	01��5	�/���	�0�� %�2�=?A��%��.�/���1	0%	�'��$��%�2�=?A��������
%�2�=?A��������2����������� $�0$%�+�
���-���/2-�� &'��?2���2
����%�����%�7##�1��
�����0����	��� ���	 ���� 1	01��	��/'0�)
��.�/����/0�+���/�� $	�.�/7��������6/�+	��
��+��,�� %�2�=?A��%��#:+1	0�����/%	�'��#��.�/���-�/40�/���/�� $	�.�/7����*�+
����������/��6���#�%	�'�����/%�2�=?A��%��1���

%0��&'�#�
2#�����/���� � 0�� ��/������� %����������(������,�� 1	0	��=@5���1��
�
�����2/��2�0����+1��$����/0�+��/���� � 0�� ���+��*���/��/	��� ���6��+	�0+��/����/0�+
��0� ��� %0�������� #2�� ���	� ��,+��,$���$�0&'�#�5�����/$/���/�
�������+� 4��	����	
$/���/.�/7�7#�/'0���15�1����7��/0�	��6	1����/%�2�=?A��%����,+��,��4��1	0%�7#���/$����
���+�<J������<J�%�2�=?A��%���61	0	�-���%�'��56��0�%�2�=?A��%����(��/0�+1��$���/'0���15��5�
1	0�#������������M� � 0�� 
�������������+�/'07�-��� �������� ��	�
�� ������� �6���� 
��
���5�%�2�=?A��%��1	0�#�������+�1	0���+1��3�5�27���

�����+����0��3�5�2�/0�+/2�+�6���� �����+*�+���&'����5�*�+#�2+7����1	0
�� 4�����+���
#�&0�����	�3�5�2��,1�� �3��0�� ������ ��� ������� ����� �6���4����(������+*�+����/0�+
%	�'��� ����%�����/9:�+��(�+���
������$��%0����	� #:+4����(������+*�+���#����+�3�#�
%�����	%�	��4�#�1	0�%�/�����/*�+&'���(��2;/�
���4���&'�����?�
���+���	�
�/��
$��������
��-����1���	���������2�2/��%�2�%	��2��=@@��9:�+��(����A���$���0�+��/
�����+&0��1�$���� � 0����/���������'�������������/-��+�5�6�����������/0�+5��$�0��
)���,�� �3��0�� %�2�=?A��%���6��� ��2/%�#%���6��� $��1�����;��6��� �/0�75�<=+�/'0�
�/+���	#3��
�����(������ *�75����	��,+��,<=+����:��+4:+�=@@�#�2+� 8� #��56���+
�����*�����?
*:,����7#��(��3�����

7�*��=@@�������	��,+%�	��,1��� ���	4:+���� ���� ���	%�2���5�0�+�=@@����
���	�5�0���,�#���(���+5���
��-�/1	0	���1�#�%�	��4	�$/����1������	5���
��*�+

��
����#���6��� *�+
��%����6��� ��������+���	���(��������� #�����1��-�/���#��;��0��
��+5���
���
������	�5�0���,��0���,�� 9:�+��(�#�������+���	��2%���2F-�/%2,�� 2+� ��+��,��
*�75�����?2���2#+�3����	
/�/�	� #�%�	��4/�+���	�����0����,75�� ���	4:+�������=@@�
�/0�+$��%�2�����	
�����*�9:�+����/	�����#����#��;�*:,�#��#����,-�/1	0���+%+%�/�



�

���������	 
��


��

7���%��$50+���$%�+���	�6%	������/��2� *����	%��%��#+	� �/� #+��2�	�$�0
����0����	7#5��+���@����3�

�
���������	��
��������������	����	��



�

���������� 	
��

	
��

��������	
������������������
�	��������������������
����������� !"�
���������	
����������������

�

��
����#��$%��&�'�()����*+���,�	��-���)���.��/��
,	
�����������	'�(*+�	�/�0

��,�	�)�1#�����($����2	0��(��(�+������'��(���
�����3�������	��(����.���.��(���(
	�0(�&��
14�
���.��	��-���)��*��50�������� 2	0	�$%��+����-��+�����5��������-����673��
��	�)�1#8���+������(�&��
14� 	�����������79:�(8.�� ;� 2	0���(���� ��-������%0����&��
14
#�5:(������)�%���-�
��
����#��':<�	�� �����-��7,����������,�(/�0���	�� /	�2�����)�%�/+���1
2	0�.�)��/�0()5�������%0� /+�����&��
14�0�2	05%����(/+��=	��)	� ��(��()0(�)�,	
)5������ /+�.��	�
����+��	�� ��������
��*����/�0)����1�������
���.��	2	0
������������(�+���),�(8�� ;� 	�/��/=0(�,	���,=+��
��/�0)�����-����
�
�����8����)��(
)��
��*�����
���)���� /+�������9:�(��(��	�0���������� *��	����(/)�()5�����
�,��������-�/��/=0(.��	)(��� �
�����������'�(
��
����#��#�2����%0������&��
14��
����.��	)�����

)5�������(�+0����<�/	���������<�1.(2	0��-�*	>�)&�=����0�����	�0(�0�/��=+��
����	
�)�1#���(#�8=�.��	�+��?��#��),�(�����������,���%0�����0�����.���-�	����(��<�� *���
��+:�5:(�������� ������ 	
���� 	��� �������� '�(
��������
���(.���(�&��
14	�� /+�/)�(
���	/�0)��������,������	� �����)���$%�	�.��	)�8#��0�(��1	���� 9:�(���	�#������%+
�0�(� ;� 
�2��)������	�����1	2�����=+���=��$+#��*�@3���0���<�� #,�8#�1��1	��<�2�����
.��	�,���� ��,��������)���� .��	������+���	8)A6(+(8�#,�8#������ �
���B���<�� ���*�.
/=0(.��	�
���'�()�����	�������	�� ����7�0�2	0	�.��	���5��� /+����	���
��
*��������.��	�,����,�(��7,���,��	�����������-�2��
������5���	���������2���

�����%0�1)���� ���2����	��1)���� ������	���B�������0�(� /	�#�������'��
/.+�8��6##���.����(�����'�(
��� 9:�(��-��
�����+�<�((0��� )���	�.��	
�8#8�?���
��0���<�� 2	0/)�(.��	��(�+���),�(������ #���,���-����)��.�0�.��	�
���9:�(��-����
#��=	��)&�.�4� /+��
���.��		�0(	���)0��8=40�����-�����=��8=����	�#������%+'�(
��� ����-�=+��)&�.�4���#�8=�	�0(=����0�.��	�
����
���)���'�����	������)2�����/+���
/�0)����(.���<�� ;� ���������.��	�
������� ;� ���*�.�1��-�2��
������5�
������	�



�

���������� 	
�

	
�

/+��
����,	���,=+��
��#�,(�;�2	0	���2�	��.+���/A(�B���<����/���&�)��()��#:(��-����
(0��)&�=���$%�	�0(�0����	��%0/+���

)5�����
��
����#���������1��� ���)����������%0�1��� �	���)���/+��.��)5�����)(��
����#��),�(�����������(� ��0���������)5�����$%��7,���,��<(=+��/)�(=�� /+���%0������
�����<�.����0	2	�����?%�'��8�����8�5<&��9��=����=+�(�'��9:�(��-����2	0�������0����#��),�(
��<(=+��� 	�8#	�0(�0�=+�����	��0�(/�0�/�0�0�� �&���0�(2�#:(#���-�2��
���.��	),<�)��/=0(
���'�*��50�������� 2	0��	8=��'1	�,�� .��8#�����<(2���B
���,����,����	�������(2�)%0.��	
��-������ 	�.��	�'�	/'1(�0����AC�=�����/�+(#,�8#8=�=	��2��
���5%���(� ��<(��<��-���(���

��
����#��� /+�)�����(�&���,�	�/+��� #:()	���
����	�0���-���)��'�(*+�	���-�
+&����� 2	0�
��(��-���)���B
��.��	��-�
��
����#����0���<�� �,����������0�(�����(
�0�(���2��� /+�)����&���,�	�+�����-�.�%'�(
������ #:(.�������2���0���-���)�����
�������
��
����#����(�.+����2=��/+�)����7,���,�

����=�����������0�(���#�
:(����&�*���.&��:(5:(.�%�)	�� ��0�8=��.+����.+��#��
=+��'�(
��
����#�������(�&���,�	�� 8#� ��	���	��#����(�)��/)�(=������(�)	��
*��	���1��-������(����.��,�	�/+��� .������)���
���)��()	���'�8=���,�':<�� /+���&�.��	
���������/�0����(������-��,#���#&����'�(8#���	��,�+)��-��#�������� #����(��-���0���<� ���
�&��
14�
���������*�.#:(��-������/��2'� =���5��5��),�(�=+0���<9:�(�&�=�����������8#
��%0���'�8=�.0��=	�2���-�+&����� /+�
����	������#,�8#����.���,���()����<	�/+��
#��.����� 2	08=��
0�
0�����2���	��()����,	����.�)��()	���'�':<�	����5	�����(��-�
���#&�����������.��	�
���#����=���+&����/.02=����0�5����-�.��	���'��&�.�4��,�(
��0������(���#���,������%08�*+���<2	0	�),<�)���

�����,����'�(����%������	� 2	0�0�)����� ��..+� =4,(� ���� 2	0	�8.�������0�8.��
��	/+��������0����2	02���������� #:(2	0)�	��5#��&������(?
�����(���,'�(�0��$%�8�8.�$%�
=�:�(	���-�=+��3���������0�� �0��$%���<��-�$%�2����,����	����0��
����	��@��/+�)����8��(
/=0(2��*+�������<� �
���.��	��,����9<&�� ;� 9��;� � 2	0	���+�=�����<(� ��<(=	��2�� /+�
��+����	���%0��0���<� #�2	0)�	��5#������0�� �(�������/+��(�����+��'�(?
'�(���,��%0���
2=���<�� 	����-�.��	)+��9��9������	��+���������+� /�0�1��-������(?
�����(���,'�(
���/�0+��0��/�0+����� �&��(#�������?���D�/+���D�2	02��8)0�����(� #:(��-���(���'�
����?����2	0+(� ���#:(�0��0���-����'���%0���9�����	�	������<(2��?
� #:(��-�?
�����1	2�



�

���������� 	
��

	
��

����.��	�0�'�($%�	�?
���,9:�(��(/��2	0��� /+���-�.��	��(�+�����(�&�.�4�,�(��0������(8��
;�8�*+��

B���<�� ���
����	/��2'�����(8=40*���<� #(��0�5���0���-�?���=�����,��&�+�('�($%�
#�
����	2�8=�
��?��� #��&�8=������,�.��	�,�=������8#�0�.��	�
���'�(��� .��	
=+(�0�(���'�(�����$0��	���<� ��-������()&�.�4	���,�(��0������(����8�� 
��
����#��#:(8=�
��	�0����,����.��.��	=+(�����('�(����(��0���<�� �����(��,���������(���2	08�0��-������(#�
��
�0�(8�)����/+�)�('��� ��-������(	���%0���#&�2��?
� .��	���%0���#&�)����/+�)�('�����
�%������	��������	��,44�.��(��0�	��-�2���%0��0���<��<(�0��/+�������(��<������('�(?

'�(���,'�(/�0+��%�+���	� #:(2	0	�8.�)�	��5#�����0��2���0�	�#&������0�2�� ��,�	�/�0
+�?
+����,*��������0��.�����=����(���'�':<�	�������(�

��,�	���'�	�/�0��,�	/����,�#�5:(���)+��� #�2	0	���
�0�(8������('�(���'�� �,��0�
��-�
���+��)��� +���/�0�����(���'�9<&����'���%08�.�;� ������ 5����-����=��()���1�0��2	0
�����
����'����<&�+(8�������������������'��<&����'�����'�9������'��9������2�9������	��
#�=����/��2'2	02��� /+��0�������(2	0���� /	�#���-�$%���(�0�(������'�2���12	0)�	��5#�
����2���0����.����'�	����	������� �
���/�0+�?
+����,#����(	����'�9��9��������%0
��0���<���?
������,2�� ��������(?
9���?
� ���,9������,� ��77�9�����77�2=+	���	��%08�
��..+� ;� ������ 	�	���=+�����	�� 2	0)�	��5#�����2��/	�/�0��������)&�=������
��<(=+��� /+�������(#�)()�������(��,������<� �0�#��+����-�.��	�,��@�+��+,���2��0�2�
����+0��#:(2	0.��#����8#8�.��	�
����
���/��2'�����(��,����'�(���9:�(��-������(8=40*�
	��	��8�2��?
�

.��	=+(�0�(���.��	��-�	�'�(��� 	����-��=���&����8=�=	��2������	�2	0	�
��+�#�),<�+(2�����0�����������(=��5%�+	
��8=�=	���,<���%0��<(�����<(.���.��#��&�	�
,)%#��
��������(?
���,'�(��� #���-�������0���)�,	�644��
���=���(���#��*+�����'�(
.��	��,�������(�

����&�=�,�,*�@.��	���'������,�':<�#��)��=������+0��/+��� #�2	0	�$+����2���,�':<�
�+�� ���#��#���-�����)�,	�����(8=����'���,��
,�	��,	�':<���0���<�� �����(��,�����1���(
=	��2���	�'1	�,�'�(��7#��������<2��� #�2	0��-�2���	.&��&�=�,�,�	'�($%�8�� ��0������-�$%�
��,�$%����� $%��0�.��	���'���	�����5	����(� /�02	0���������('�(���0��.���-�	�
�&���(��<���.��<(� �
����=����/+���=�����+0�#�2	0�����0�(�������=����2���0���-����2=�



�

���������� 	���

	���

/�0� 	,=�&���(	�.��	�.+���/.+()()��=���������,�(+(2���	.��	���8#�1	��0�� ���/+��
)%4� 2	02����,���-���2��0�2����� ��(��<�1��	� /�0�E'�(.��	#�,(/+��� #�2	0��-���	.��	
.��.���=���)�0	���'�(8.�����(=	��2���	�=���6##��
�8=���-�2��

�����(.��	��-�	���<(��<� 5����-��&���(���	�#������9:�(�.���%0� #���-�#�(=����
	F+��&��+��2��1��	�/�0�1
�#&�/����(�����	�2����-�������+��.��	)�'.��	���'�
8������,���(� =�����=����+:�?
���,'�(��2�����(��(.���,���(� �1
�	��(����

,#���.��	)�'���'������-�	����?
���,��<��;�/+�
�	���(/��2'��������77�8=�)�<��'���
/�0���#&��0�(�������=����$0��	�2	02���+���&���(�����-�.��'�����(�/�0����0�����=��()��
���2	0���� /+���(	���(�7,�)��0���2	02���'����12��� ��'��8�+��@��0�� ��2	0�.���,�/+�
2	0�.����8��('�(��77��� ��<(��<�0��������0���,���� .��2	0�%���<(����'�(�������-�	�� /+��
2	0�%���<(���.�'�(��9:�(#���-�2�'��(=����/+�2	0�%��6##����'�(������&�+�(��-���%0��
���	�
������,����2�������,����/+���%0�1��%0������,�����
�������=��.��8#	����-���,�����<(��(�
�����(#:(��-���0�(��<��

5����,������8#��(��-����=�:�(�������������%0����8�� �����('�(?
'�(���,� �����(
.��	��,�� .��	���� �����(.��	)�'� .��	���'�� 9:�(#�$)	.+���.+�������<� #����(	���%0���
)����/+������..+������<�� *�����8.��;�#��7,�)�2	02��$+�B���<�*�������2����	=+��
.��	#�,(9:�(	���%08�)����/+�)�('����������	��,44�.��(�������?�� ���(��-�2�8�
�&���(����������<��<(��<��

���2����	�2	0	��0�(���#�	�2�����2=�� 2	0	��=���6##��#�=	�����2�2����0�(2��
�����(�����,��������1���(	��=���6##����-��.����(=���8=���-�2�� 2	0	��=��$+#�����7���
':<�	�2����0�(2�� ��0�� �����(������(��-�	�#��.��	��,�� .��	��,����(��-�$+)��
�����(	�#��.��	$+�����?��8�� .����,�����=�������(� �1��,�����=�����.�2���=1�
/+�2���0��8�.�	?���� /�0���#�,('�(��,���/����<���%0���2=�� ����0��#��:�2��8�.�	?�����<���-�
����'�(��,���� ��-�����'�(�,�+)��=�� /�02	08�0����,�+)��=���,������/��#�,(� ���	���,
���/��#�,(��<�� .�����'�(���/�0+��0��/�0+����� .��	2	0���������('�(����<(�������-�
��,�����%0���'��/+����?
������,�����0��������0����,������/��#�,(�

*�����0�	�('��	� ��,���.��	=	��'�(8#���	���,���$+��������	�� #:(�+����-�
�,�+)��=�2�������� ;� *��8=���	�0�� ��	��=�� ?���=�� �,?���=�� ��<()�	��<��-�
�,�(����)�'�'�(��,���$%���(�0�(���'�(��77�2��� �	�����,�����(��-��#���&���#.��(8#��%0�



�

���������� 	���

	���

8.�#��7,�)������(?
�����(���,� �0�2	0	�2	0��-��0�	2	02��� �
���2	08�03������$%���<�#��&�2��
��	�&���#.��	���(���'�(��� �
���B���<����������.��	�
����
�����<�5��?
���,
�����-��0�(���'�(������������=������&�2�����=����/=0(� /+����?
������,#�	�5:(�����<�
#:(2	0.��5����-�.��	���+&����#��=1��0���-�'�(�=+���,)��� )&�=���$%�	�0(#�2�8=�
��
#��*+�����/=0(?
���,�����<�

�0�(/=0(��7���'������<� �����0�	�(2�����(� /+�2�+��,����'�(��77����90����%0� /+�
����7,���,���	�1��0�	�(*+��0�� ����(��,�2�� /.���,�2�� )%(��,�2�� /+���&���,�2�� ��
��,�2�� ������,�2�� *(0��,�2�� B+����,�2�� ���#��#�	�(�%*+�9:�(	���%0������'�(�����0�(
)	�%���0�� ����(�1����(��%0���$%���<� .������(#�2	0)�	��5#��0��.��	��-�	�'�(��2��� +:�
#�2	0)�	��5#�=���(�%������('�(��2��� )%(#�2	0)�	��5#����<�		���+���+�<�(���	�2��8�
.��	��-�	�/=0(�,�+)��=�'�(��� /.�=���+������#�	�(2	0�=1��(����2'� 9:�(.��#�
/��2'*���,��8��*+�	����	��%0��������<(=	��

�����2��?
��0��'��8#�0�� 	���%08��������8�� ),�(��(.��#,�8#9:�(.��#���<�5�����8=�
=	�� 	��	���%0�����(8#��,�����<��(�������0���<�� *����&�.��	)�8#
,#���/+�/��2'
���+(������� #��=1��0�(���'�(������.��=������&�	����2=����(� ��0������������	�#��
)5������0�(� ;� #�5:(���=	��/+��.,�����=+�(�+��.����	�)����(���	��1����2���0�� 	����
��<�	�.��	+&���������1�� 	������<�	�.��	�0	��1���-�)�'� �+�������%0������ ��=���6##���
��-�.��	)�������)���8##�	�5:(������� �1����&���/��2'),�(���D��&���(����(� 2��/�0
��,���8=�=	�2���-�+&����� �0�		���(	�(�=1��0�(�������.��=������&�2��8�)()��� 9:�(9<&�
�������+��	�2��*��+&����� ��<(��-�A���?
���,� /+�.��	)�'.��	���'�� 9:�(.��#��%�2��
#��8#$%��.���-�	��/+�#��=1��0�(�������.��=����2����<��0�� ��-�2�#��2=�/�0� �/+�8.�
��-�����0�(������/��#�,(9:�(�������=����2��8����/+�?
�0�(;���<��/+��#,�#&����(��	���/)
�0�(�����<��'��	�)%0���	���,.���#,���,�����<$%�������

/�0���
,#������	��<(=+��9:�(��,���	�/+��� 2	08�0
,#����
����:�	���5��	���8�
),�(8�� /+��
���.��	/
�.��	���8�),�(8���<(��<�� /�0�
����&�.��	�'��8#�����8=�5%����(�
/+��#�2���=1������('�(����0�(/#0	���#��),�(�0�(� ;� 9:�(#,��.�������'��(� �
���.��	=+(
�����('�(��������-��0�8=���,����2	0#�),<�� /+��#�2������.��	�%�):��'��	�)%0#��8=40�����-�
������/=0(?
���,���)&�.�4� �
���B���<����
,#���?������1�
���#,�?��8�� ���



�

���������� 	���

	���


,#���?��8��1�
���#,�*����(� �
�����-������()0�5:(���	���,��<��<(��<�� ��<(8�+�� ��<(2�+�
��<(�����<(�������<(��������.��

���	���,��<#�2	0	�.��	
���8������(��������5��2����<(�����<(�������<(������<(��(� 2	08�0
),�(��<�����=���.���<�2	0���8#�#�=	�.��	��(�+8�),�(��<�.���<�=�	,2����,�(.�2=��&�8=�	�
.��	�#1����/)��������?��8�8#	��� ��������,�(2�5��	���8�.���<�	��� /+�	�.��	
���8.�0���.�2=�� 8#�1	��������8�.���<�	��� 2	0�0�=4,(� 2	0�0����� ���5�),�(8�����'��8#�0�
��-�'�(��/+��0����� �������.��	�:�	���5��	������(	�8�),�(��<������� ��<(��<	����-������('�(
8#��(�����9:�(��-��#��*�=�	������%0?��8�� #:(
�8=�������0�������,���%08��(+��	'�(
��77�	�=+��������2	02���

����+0��	����/(0���	�	'�(�����(�	����-������('�(/�0+��0��� *���
,#���*�@'�(
�������-�	���0�(*��*��� ����=1�*�@/+��&�=�,*�@'�(8.��12	0)&���1#���*����� /+�2	0
)�	��5�&��,�+)8=�=	�2�#��8#��(��<� ���8.�=�����+�����(8.��12	0	�$+����,�':<��
���#��#��������&�=�,�,�	���/+�/��2'����(�9:�(��-�$%�$,���0���<��#���-���(���#��
.��	$,���-���<�� ;� ��<(?�����?��8�� �����<�#���-���()��()	�,�+)':<�����������.��	
�.+����2=�'�(8#/)�(������2�� ����&�),�(8�#(�&�����.��	#(8#� ��0�8=�	�.��	�$����
8��,#�����<�� ;� /	����)���6�����+������1'�8=�	�)�,#�#0���%0���2	������ /+������
�.+����2=�'�(��� ���.��$%��&���()�,������.��	�
���� ������0�� ��-�$%�	�.��	�
�����%0
�+����+��

)�,/+�.��	�
����=+0���</+�#��+����-��.����(	��)&�.�4�)�	��5/���%���-�	=�
)�,� 	=��644�2��� ���AC�=���&�.��	�%�):����� /+��:�.,�2��0���(�%�=��$+� =����
+�������'��(����'��(8���1�
���/��#,���(�������<�.��	�.+����2=�����;��������0�8=���-�
*	>���(.��	�
����8=�	�)�,�&����.��	��<(8#2����%0�)	����0����	�����8#�*���=1�?

���,��-�'�(�+1������ �
���$%��=1���0���<�� #���-�$%�/����(���'��+����+� 2	0	����/+�
*���)#��+(+(2���

*����&�.��	
����	/���	=+(��<(�%�� ;� ��<8=�2��� �
����	��<��-��	���=��/�0�
	��� 8�2��*+�����#�	���%0�	������ .��#,���,�����<��0���<�� 5���	��<��(2	0/��2��)��� �����(
?
���,/+���(���'���<(	�+#���-������('�(.���<�*����(� ':<������0����'�/+��#�2	0������
�����/+���%0���2=�����#�����0�(���/+�#,�8#'�(.�/+�)������0���<��5��=���(����(�
/.��)�<������/+������������:��=��(������+�������&�2��������('�(���'�#�2	02�������,�/+�



�

���������� 	�	�

	�	�

�������%0��	)5������=+0���<�� /�0#�	��0�(������/+��������%0���0�(���/+�#,�8#'�(.�
/+�)����� #���0�)?�
�=+0���<#�5%��&�+���)��������,#���	� /�����#��+()%0������
���	� .��.��	�0�(#��)������..+=4,(����)��� ����/+��(���'�#:(#�����.���.���2���<(
����8=	0�/�0�1��<(��#,�8#/+��0�(���'�(.�/+�)������%0������(�

/+�����#��=1��0���2���-����'�8�*+���<� �	��������(��<(=	���������'�8�2��*+�����
�+��	���-������('�(���.��������0���<� ��+���<����&�+�(����%08��(+��	'�(���'�� #�=�
��(��������,��8�#:(#�	�=��(���
��2�2��� 8��(/=0(2��?
��-��(+��	���.������� .�
��,�)�,�644�':<��
���.��	#���������#��&�)�,�644���������.��	�
���	�8��=���#�
��	#&�����64=���<��,�':<��B
��=�������/+������-�$%�#�����64=�'����<8=����#0�(':<����
8#�/+��.������.��	
��?��	�.��(��#,�8#�

#:(.���=1��0�� ��77�'�(8#��-��64=����8=40�,�(8�/=+0(*+������ 2	0	��64=�8�#�
�������0��
��
����#������;��(.��1���)���'�(
��
����#������;��(.��1�����(����0���	
/=0(��7#���8=�/�������1�2�#��8#/+��� #:(����7��-�$%�����)�,3'�(*+�*��)	�%���
��0����������	
��������� *+���<(=+��������0�()�,��,�8#��������	
������������	���
��,)���,G$��':<�#��#,�8�'�����	��77�/��2�� *+�2������)�,��,�8#� A����-�A�����
#�,(� ;������� �	
�� �������$%�����0����,��������-��	'�(��7#���8=�/�����#��2�#��
8#� #:(��-�)�����)	�%��'�(*+�� ��	/+��������0�� 
����������� .��/����,��@)�	��(
�����-�=��8#'�(*+���<()�	�

���.��$%�=	��0�(������#�	�)%0?
)%0���,�����-�����=��'�(���'���<(	�+� ���.��$%�=	�
��77�#�,(�$%���<��-�$%�2	0��,�#�,(�/+���-�$%����)�
��'�(���'�2��#�,(�$%���<��-�$%�)%4#��.��	
��,���<(	�+#�,(� ;� 2	02��)%4�
��(.&�
%�.��.���� /�0.��	��,�/+�.��	�����(��1	���
��1	8#� .&��0�� )%4'�(
����� /+�)�(>������-�)��'�(*+���<��0��)%4��0�(��<� .&��0�� �����(�
/+����-�)%4),<�*����������<(��(�2	0)�	��5#��'��2���<(������<(�������-������%0�����8�#,�
'�(�0��2������ ���.��$%�����)�,3*��=+�����	���,����� ��-�$%�����)�,3'�(*+���<()�	�����
�
�������&�+����('�(.����,���� 9:�(=��/�0��,�(��0�?%�'���<(+%����2��)��()	���	���-���+�
=+��������2	02��� #�2	0	���2�#�)�	��5�&�+��2��� ���#��.�(�	.��	�����$%�	�0(=��(#�
��	�)�1#
��
����#���/+�����)0�=��&��
148=���-�2�8�������#��8#'�(����0���<��

��77�#����(�+���B
����..+$%���0���<���0���<�������<��'�#�2	0�+��8.�8�*+���,�(
$%�	�.��	�=1��/+�
%��0����/+��)%4������,�(��-����)0(�)�,	��77�8=�	��&�+�(=	�������(�$%���<



�

���������� 	���

	���

/+#���-�)5�������%0�������-��.����(2	��.����(	��� /+���-�=��(�<&�� .���2H'�(��77���-�
��0�(���

��+���<�������0��	�0(=���	���0�(��1	8#�
�������7,���,/��2'����(� *��������0��
��+���<���.���.����(#���'�(��7���'���0�(��1	���� ��0�
�������	�����8#8�.��	�
����
�����-��=	�������#�
�'��		=�)	������+=+�(�����1	����=��(�<&�� .����=���)��� 9:�(
#�+��A6I(/=0(.��	�
�����%0/+��� ����&���(.��	�
��������-��=	����&���8=�	�.��	/�0�
=��� /+�	������)%(��0��<&�#�2=+$0�����2��� �,�+)��)��	,8�0���������/�
�#�
���*��'��	2�2��� ���#�����#���-�$%���D��0�(=����&�+���&���.��.��	�
����)����(�
�����('�(.��	�
����
����,��<&����#������� #(��-�$%�=���/�0�/+��:(�.�����+����+��
*��	�)�,��-��.����(��.��(���@��
,#�������.��	���.�������%����0�8=�.��	�$�����
/+��0��/��'��2���<(���������8�#,�8#� #���-�.��	�.�����/+��)���,)��'�($%�	�0(�0�.��	
#�,(9:�(����%0�����+��

��	���,#,���-�$%��.��0����	������-�'���:���%0/+��� ���#��)�,����644�9:�(�+	
��+������.��	�
���/+��� #�2	0	���(/��2'#,���(��<8=�=��
��2��� �,��8���-�2��
���.��	
)(�)�'����7':<����8#� ������-��,�����5%����(� �����8����/)�(���#��8#��-����)��()	
���	�8=�#,�H�J(90��/+�'�0�	��� *��������0�����.����('�(�,�+)��77�� 2	08�0��(
��
�,

��� /	�#�2	0	��.����(=	��������2���1*�������������0�� ����.����($,���	+��@�
���),����	�,���� ���$%���(2��9:�(���	� .��+��@����),����	�,���� #�2	0����.��	
�.+����2=�'�(���0�5%�=���$,�2����0�(2�����(�������������/+�/��2'����������

��:�(� 2	0�.�����7�0�$%�	�.��	�
����+��� �
���������@�)�,� /+����8.�0.��4
�����644�� 2��	����/��)+�����2�� 
�#�8=�.���0�=+�(	���(.,��
����+�����=���(
/��2'� +�.��	�
����
���
��?�����#���,�#���=����<� =����-�2����0���<�
��
����#���1.(
2	02����-���)��)��*+�� �
���.��	��-�
��
����#����-�':<�	�#��.��	�
���� ���	���
��,�#��.��	�
���'�(
���(.�� ��(�������<&����+(����0�� ��	����� ������������� .�
��
���'�2�2���
���.��	�
���� 2	0��()���0�.�����
���.��	�
���� 
�#�8=���,�.��	
�+������ �
���B���<������-�+%��,@��'�(
���5�.�� #:(2	0.���+������
���.��	�
���
�+���0�/��
�����'��

2	08�0�+��/��.���������'��0������+���/�0����'���(��-�.�'�<'+��=����+����0���<��
/�0�+���$�,4����=�������,�':<���<(?�����/+�?��8�� �����-��6##��8=���,�)�,�644������



�

���������� 	�
�

	�
�

��+�<�(��#��),�(��<��;�����������	�),�(������'��(������()�,���.��	�
���'�8=��,������-�
��
��%0�����+�� ��0�8=��)����+���$0��2�� #��+����-�)�,�������0��=�������������� ���#�
�
����2���()	��,.��	)(�� =���#�
�����2���(�644�� )�,#���-�$%�.��.�	(����<(��<8=�
��-�2��
���.��	)&���1#)	.��	����5��� ��0�� �&�=��+	=��8#�18=�	�)�,�%�):�+	#�,(� ;�
+	#��'��)%0.��	+������'���2=��18=��%������(��-������;� 2��#�����7�0�+	=��2�=	�
2	0	���2��=+����=+����%0�B
�����	���,.��	�%�����������0���<���18=�����������8#�

�����(.��	)(�� /+�.��	/��.����(�644�/+��� ���#�=�2	02�����2=����#���(
'�()�,� �
���)�,��-����	.��	���.��	�)��=������������#���,�':<��
���.��	�$�����
�����0��'��8#�0���#�*(0��%0�+����+� �
����&���#'�(.��	�+��*��	�)�,��	���@�� /+�
�
���.��	�
�����</+� #�
����8=�	�.��	�B+���B+��������� #�)�	��5���������
��
2�2��#���(=���:����/)�#�$0��2�2��*�������<� B���<������<(.�'�8=���-������('�()�,
=	���<(�0�(� #�	�����.+����2=���(?�����?��8�� =���2	0	�����.+����2=�� /�0)�,'�8=�
	����#&�������'����0�8=�'���,��2��

�	���
����	�&���(2����0���<� )	5��1��� �,�6))���1��#�����7�0�(':<�	���0�((0�����
/+������1��.&��0��)	5�=����,�6))����-�),�(�&�2�������<����-����$+9:�(5%��
0(�+1(	����0�
�=��� /�0����=��� .��)�,9:�(��-�#��.���
0(�+1(�0������� �%�):�#�'��.��	)�8#� $+.��)	5�
/+��,�6))��9:�(.��#�2��#:(
+��2�2	0)	���)(.��

��(��<�� �0������7,���,$%�	�0($+��<()	5�/+��,�6))��*��)	�%��� ����)�8#8����
�=��� .��)�,������� /+���&�2�8��8��,#��<()�(8=�����7$+)	�%��':<�	�� ����&���,�)	5��1
#���-�.��	)(����#��@�8##���1	?%	,'�()	5�� ����&���,��,�6))���1#�����2���0�(��1	
?%	,� �	���)�,2��2��6�=+����0�(/�0�=��/+��� �	���5:('�<�+������/+��� #��=1�.��	��+����
)?�
'�(�644����	�.��	/��.���0�����(� �+����-�)�,����,������-�
��� /+��+	
��+����������644�2�8����� #,��1��� )�,�1��� �644��1��� .+�������0���-������������� �
���
.��	�%�):�5:(2=�)�,����644�#����(2�
���	� ;� ���� *��	,2����(.��� /�0��-��
���.��	
�.��,�����.�AC�=��	�/�0�����-�+&�����

.&��0�� )	5�/+��,�6))������.����?�
2��� #�	���	���#��@���%0���8#$%��.����
?�
� ���(����&���,�)	5���	*���)���.��� �0�	����7':<���	��+�������(���� /+�5��
���	�2����	���)(.�� #��&�=�������,�6))���0�	����7��-��,�6))��':<�	���	),�(���	�
)�	$�)�/+���	)?��������;�2�����),�(���	�������'��(���.��	�%�):���0�	�+����-��,�6))��



�

���������� 	���

	���

2���	'�<�'�(�644����
�8=���-�2�� ':<������0��,�6))�����.��/�0�=������/+��� 2	0�0�'��(
���� 2	0�0�'��(8�#��+����-������(�,�6))��2���	�644�� *��	�2��+��@���-�?����
)&�=������2��#���644�����=1�/#�(/+���+0��	��+(8�=+��.��	#�,(� .��	�%����/+��+0��
��('�(�644�#���-�2��������� 2	0	��+�(���� �+�(.��� ���� ��,�� ���(� ���� ����/�0=+��
��0���<�� /�0*��	��$%��7,���,	��#��%������('�(���/+��+0����(�������8�����0��� )?���
?����������;�2��1
+��2���������+��+0��#���������2���	�;�����

�644��0�	��,�2���	)����(�����(	����������-����<�/A(��%0� ��0����)0��=����
'�('������<(=����������'�(8#2	0	��������%0/+����64=�/=0(���
,#����1
��2��/+����(	�
��	'����)���.���������)�44��)�('����,44����(��-�����:��������'�(8#��644��0�	��,�
2���	)��'�(��	'�����
,#�����1�	���+(8�?�����.��2��+��@�*��),<���,(��������
5��������#����	'����)��� �
����	��(':<�9:�(�.�.��(�&���#��2���-�)	���,'�(2��
+��@���(�������� ����.�/$0���#�����2�����2��?
� �
����&���#��,�����(.�����2�
8=��������:��&���#8�),�(��<(��(� 5%��644���������	'��2+08=�	�����(��
�+��.��)%0������,	
.����7#,�� /+����(�����.��	#&���-����5%�'��2+0	�8=���,���=��=���/=0(2��?
����� �
���
=����0�)%�/+�/��2'#�)��'��'�($%��.�����(�&���#8�)�	?
�

/�0�644�9:�(2��AC��
+(����(�,��77�	�#������(2��� 2=�#�=���������
��(
��0���<�� /+����	���8=��'�+�+��	���0�(=���� '�<�)������� �644�
���	������� �,�,��� )�,�
)	��,� ��'����'��+��	�.�=+�(� 9:�(��(�=+����%0�
��(�	��(�������0���<�� �D�����%�	��(��<(
=���.����%�� ������)�44��)�('����,44��2����0�(	,��,��
���	��<(�#��=���������@�����%
.��)�,� 2	08=�.�?��8����� 2	08=�.�?������'��	�������'��(� �2	08=����	�?��8��
?��������	����)������� /+���&����.���.�=+�(�
���=����$%��0���,�/+���4��(��
8=�.��	2	0)(���-�2���%0�+����+8��(?��8�� �12�
�
����#,����� $%�����(�&���#8�
2��?
	���	�0��#����,���� �644�#:(H��H6�=���/=+�� 2	0	���2��=+����%0��-�9��/=0(
)		��,/	���	�%�

�	����#����,���$%�8=�.��	�0	��1�/�0�,�+)����������<(��(),<�2�/+�����(��
�,�+)��<(
	�+�1/�����#��=��)%42���	� ;� ���=	�� ����7���	,����':<�����(�&���#/���
�+����-�/����@	':<�	�8�'��������0���<�� '���<�������0�� '��<&����2H���+����+�K
2=	�*+�� �	���)(.��	���8=40=+�(2�����,+(/+������.��		����'�(�����$%��+������ 8#���
�.���%08���&���#'�(��77��1=+��+��':<�	���-��,)��*��+&�
�(� #����(� #����=���#���%0���



�

���������� 	���

	���

2=��1��-�)�'� ����7,���,�0�'����9:�(��(.��(�����%0�1�7,���,���2�*��.��	�%�#�����	�� 	�
.��	
������#&���� 	�(*+�	�(���	�0�	��-�*+���-����	2���	.��	#�,(�����0�(�
2	0����'0	*+�/+�2	0��*+�	����5	�����(�

���	����+0��	���<(��<� ���#��=1��0���-������(�0��$%�8�� ���#����-������('�(���
*����(/+�#��7,���,�0�����(��	�����,���	���<�B���<��*����&����	���/)�(��<�'��2���-�
=+��8#� /+��7,���,8=�)��'��)��/��� ��0�	�.&��:(8��0�(9:�(
���	���#�/����%0���'����+	
=��8#���,+(� ),�(���#���-�)�����0�(�,�(� .��.��	�
���+��0�(���/=0(?
���,'�(��8=�
=	�),<�2�#��8#��
����&���#'�()�,�644����	�.��	)	�%����1	���/+���

���	���������2���0�� ��	�����	���	����.��	��(�����9��'�(��7���'�?��8�8#�#�
�+����-������(?��8�8#'�(����0�����	�.��	�
���8����=�:�(*��2	0���()()���

#:('����,���	������
��(��0���<����&�
�



�

���������	 ����

����

��������	
������������������
�	������������������	�
�������� ��!"!�
���������	��	
�	��������

�
#���$#%&���'(&��������)�*������+
��+�����	���)��,�-)-�.�'(&� 
/&��0&-)*��-��())�����

����1
��#����+	�� 2�3	�+�4�5�������,��36%� *	%+%&)4����*�+6%���	�7�3���� 8/�&94�)��#���$#%&
���'(&���	� ���	����%��$+�&�/�� ��0�� #3��� �����3�� )��.��*�+�	9�+������	�6������0&��3������36%
$������	���	��.�&)4�3%�	�5�#������������3���%���0�� �	����5���&�5�#������-��36%��4)����)��.��	�$���
3%�	*	%*������)��)4�)�����
���	���	�6�+/����)���4)������5���&�5��$���*��%�������	���0��:�)/&
���3��;���������$���./0�	����-)� .�'(&���	�36%���3���		�+�4� ���	����.��*�+�	9�+-)� )���;�
������&��&�����	����
���	$�����	����������3.�&-)���3� ��;�������&.������)4�-)-#�	����	
+&��&-�.���0����3� 2�3	��-)���*	%*��������	+&�� $��*	%	����	+&���3� �����&)������5����	
����
���	�%�����&� �	���#3������
���	3%�	�����.��+6%���	+&�*��� ���	+�.�����;�+%��9�3%�	
����<./0���������-)��4�	+&��*	%�%�)�+&�-�����'(&������#���+&�-����������1���0�����'(&�����)/&
��;�+4�&+5���=*	%���3��%�����<4���4����)4�-)�����:�*�����0&
����������<�%�>����;�+5���=	�����0&96�
$+�&$��96�+���	����	��0&-)� %����3�����9�)/&����<��;����
/&
�-)�

2�3	��#���$#%&��������� �%��)�$+�&*���	#������	)�4&���	�$������<�36%-����.�&96�
������ 96�'(&����:� *�� 2�3#34�3�./0�	�$+�&��;��+����&��4�.�&
�����	������ �
���96�'(&)�*�����
���	�.��-)-������&.�&������	��36%� ��0&?��3��� ?��3 ���� ��0&��;�+%��)����&��>��� $��+%��)��5��
@=-#�
�)�4=34�&� :� ./0�*�7�3-���� �1
��
��
����)��� 96���;�)�	��� =�� ��&1�������6����3���3.�&
��*�396����)�������	��	76	4�4+�3.�&96�	�+���� 2�3��4�	������3�����

4�>�� �
���96�'(&)�*����4�
������-����0�&���� $����5��
@=���
������	.�0�+6&./0�*���;��5����� $����&���������	./0���;� �0�� :�
�
���96�'(&)�*��*��%���&$���.��-)*���	� )�>/&.�0���43+�)+��� ���� ���.�� +	���3� �42��� 	���� �����;�
���	+%�������3��$��+�	��>��0�.�+����96��5���4�$���#@���	-#�.��	
��)��+&+�������;��#	������
 ��.�&+������;�$��+������3�+�3*���

�5��%�� ��43+�)� �����;��#	�����&-)������34�&.�&
����43�)����0&#��3��0�� ������	�������5���&
'(&����36%.���0� 2�������&�3%�-#����	 4�#6 4�-)-���43+�)�.����;��)�������� )�*	%	�2���+�6��#@�
��43+�)8/�&	��36%������� ����<��;����	.�&)�4&./0����)��,�-)� )���;��5���&�%�� ��&-�����.�&��
��;���&���	�$�%��&-������������)/&��;���&$���8/�&���3����*��������	�#@��%����43+�)���	��36%���
�����;���43+�)���	�$�%��43+�).�&��2���-��	��&2����$��+	�32���)/&��;���43+�)$�����0&��0��)	�*��
�	���-))��)��3�&*	%*�����&��0�-�2���+��0)���4��3��43+�)
���;�$����&
4)����



�

���������	 ����

����

�5��%�����.����	���	�6�+/�����:������33/�	�
��5�+������&�5���&��&���0� ����&3�� ���
$���%�� ���	�����0�� ���	������ ��0&������3$������)4�-)� �#	����05����>6�+�������-#�.�%�
��������#����	-++����*	%*��� 	�&�&*������3���-))���@	*����3+4�&�#�%���0$����36%���.�	.�� *	%
	� %�&�%�&)�����.�
�)�#34��	@����3�	@������3���&�&*��� 2�3*	%���3��+�3�������.����	��36%-���3
-�-).�&�����96�	����.�� %�
������ 1���0����$�����.�)/&*	%�%�3	�-��$��94����0&�����3�	�����3�
���3� ��0&����� $��A����+� �
������.�	��36%��������� $	�$�%�������� ��#6#���� 	�&*	%�#@��
$��'(&*	%*��34���*�� �.��@$��*	%94�� � $����))�$��*��	��$��$	%�35�34�&��%�������� #6���+�3����
�
����.�	���&������.�	����%�������&%�3����03�+�3.����	����3��*	%+	�������#�%���0� ����$�%��
�)�����.���0&��0�����$�����.�)/&*	%- %.�&3��-�	��+�����$�%���#�����3$�����.��$���6���%����.��6�+/�)�
��;��(=#�3�%&3���36%*	%���3� �
�����;���&*	%��3��4�� �����%��	���0&��0���3��%����.+�)� ��;����	.�&
)�4&���)5�+����$��+�&.���3%�&��B��93� *	%	���0���� $��������3&�%�����4 	� ��;����	������%����

4+6)���$��+	��	�%����43+�)����.�&)�4&�������+�4C�

+	���3� $���%�� $����4�./0�$#%&���.�� $��9�4����.�� #���$	%
4	
�.�&���.���0&	��� 3%�	
����<./0�	��
���$��$#%&�#����0��0&��0���%����%��*��3%��:�	�+�	�������	��#�����	�3���$��
�+��$+�&#����>��$�����	���������-��% ��-)��.��	�+6%�&$#%&���	���&����7���#�����	�3��
-#�+4�& ��-)�#�%���0���36%-��5���).�&���	���&���� �47���#�� ���	�3��-�.�&*	%	�� 8/�&��;��#��
+���4+�3.�&��4���	��� � %���4�	�$���*	%���&��3� �3��-#���3��;����� ����3&�#	����4

��� 8/�&
��;�*�*	%*��� $�%�5��%���#�$���3%�	#��&��&*���%����3�� )/&*	%3�	'(&�+�3&-��-�2��� 96��<4���4��	
��#�)5����&3�	������.��������� *	%	����)������.��+6%�	��&
���
�	����	+�.-)� �5��%�� ��#�	�
#��3 �4��  �4����#3��2��)�4&�:� >/&����5���-#��+�3� $����;������&���3).�&������*��@	�� ��&�&	�
�3%�&���&$���3%�&�����3�� ��	$������3��%�+	���3� ��0&��0$����	���	�6�+/�.�&���	���� 8/�&��3
�<4���4�%���#�	�� %����3������&*	%94�)�������#��8/�&��4��5�#������������3%�&��B��93�

�42����������	���+�4�$#%&���.���&-)�*	%	��#������;�9�+�������&	�)���
	������������+	��4��(==���;�96��5�#������$���4��+����+	���3�
��43+�)��0&+����0��;����	����3�23&���� 8/�&96��<4���4��4�	�5�#�������%�+�))�.��-�.��#�/�&3%�	)��4�&

>/&���2�3����� 96�)�>��+	���3)5����&�5����	�6�-����.������;�)����%�.�&+	���3� 96�9�4����.�./0�	��
�(==������	���.��&*�)�
�+	���3�4������;�
���36%������.�� +	���3���&#3��
��2�&&��9�4����.��	�
+�4����(==��5�&�����)�����0�>��+	���3��;��5����� �42����4�	����<���	���	��3�.�&	������
�5�&��� )���%�	���� ���+�4�(==�	��5���&����+�	��>>��>��+	���3���*��2�3+40�� 4&� �42���@
����<��@	���-�.����3�����

1���0�� .�-#�����<4���4����%�����#���-)-�#������	� 8/�&��;��())����$���������#������
�����;�*��36%-�+����$��+�&.������� :� *�� $��	����)5��36%-���3-�-)� *	%��3+6=#�3*�$	�$�%���3�
���.�8/�&���)��5����	�6�+/��@��4�	$+�&���$�%���$#%&7
 ��4��������.��	�+6%�<4+��4�4==�� $+�&-#��6�



�

���������	 ����

����

�#@���;��5����	�*	%.������.������ ����������)�����7�	����� ���.��@34�&$+�&-#��6��#@��3%�&
��B��93� ���.�+	���3�@34�&$+�&���3%�&���#��������� *	%	����	���&����-����0&��0�� $��3�&)�
�5�&��+��&+	���.����%�&��3� $��)4�-).�&�����$��+�����%�*�� *	%	�����)�+40��&*��� $�����.�
����7�#�/�&8/�&��4�)��� �0����?(&�36%7�3-�-)�����;����C��+5���=� ���.�����7���034�&$+�&������
��3�2�3*	%�������3�%���;���@�#���96�-#=%� ��0&��;����.�����7��5����	��������$�%�%�&��3� $��
)4�-)	����%����.���&��3�

$	��%�&��3)�	����	$.@&$�&� $������)��2��7�3���3����3��@��	� $�%2������7���0	��)�
���3����3�)4�-)-#�*��������	 �� 05�.�%�	���36%�+	�� $��)���%��*���%���;�2�����0���&.�&-)� ��0&��0
�����&)��+	���38/�&��;����
4	
�.�&���.�� ��;�������&9���������.����	�*	%	���3�� 34�&��%�������&)���-�
2�&&���+�3���� 1���0����.�8/�&��;����9�)5����&$+�&���	�-#�2���#@��3%�&��B��93��0&� :� ���*	%	�-��
���&���� ��	���	�����	 ��4��03%�	��;�������&�%���&� $��1�����)4�-)-#�#	��*���	���	
���&���.�&��� 34�&*��������	�7�3���	�+%&�+�4	�@34�&	��5���&	��� ���#�/�&)�#��#40�)4�-)
���	
��0&�%�&��3�#����3*���	���	�-������������%�+5����

1���0����#��#��	��<<�*	%-#�#	�����3�	�*�-�7
���37
-#=%� �����;�$#�%&��4�./0�$#%&
���.���0&	��� )/&��;����3���5����� >��*	%#��#��	����#��� ���+	���3�����;�96��5�.�&��<<�-#��36%-�
�5���)���3.���<4���4��� �����3#������	� 96��#����3#�%�3-�+&+�������@	*����3+4�&9+	
����������� *	%�3�����+��%���&��� �������+��$+�&#�����.����	���;�������.�-�7
 ��4�%�*�
�
������	3��3��$#%&��<���.�$���� 2����5����	�.��-)��������&-#�$��$�%�-�������� ���	� ����%�
$��
�����.���4�43�����	
���
�3��+�4����	���/��6�����������*#���0&7�3-�7�3����+	��4����	
+&�+�..�&-)� $���(==�����+��$+�&#���&
�����.�� �%���;���+��$��
���&��8/�&����������
)4�-).�&96�	�%&��	�+�@)�36%���.��$��2���#��#��	$����	��)4�����4�*�����6%�����&�8/�&94�)��
#������	�����+��+��*���

2�3	����	�4��#@��%��4��+��+���36%���2�%�����	�36%���2�%��
��
����)���$��
��+����<4���4
�36%2�%�����+�6��36%2�%���+�@)�4

���36%2�%��$��
���4

���@	��36%���2�%��$��-�+	�32�����
���+	�3
2�����;�+	�3���+	�6�����3���	� $�%+	�3��0��;�+	�32	A�� )�#�9���;�������&+��&�#��*	%	�� �#�%���0
��;����	�4����+�&#��$������������&2�3*	%	���+��
���&��-�+��*��� ��&��0�����5����	�.��-)
-�)��$#%&�#�����	��$����;�*�-�
��
����)���
��+����$��-�
�����2�3>6����&��	#������	)�4&
������+*��� 	4*��������3&*�)��#���.�&��+��� �
���
��
����)���@��� 
��+����@��� 
�����4,��.�&

��
����)��-����0&��0��@��������0��@�����������:��@���+	�32����@���+	�3��0�@���$��+	�3-��:��@�����0&��0	��
��;�+>������$��+	�3.�&��	��4��+���3�����0&��0��*	%- %���2�%��$��+	�32�������4+���4D�������$��+	�3��0
�������#	�&� 	�������#	�&���3���>���5�-#�	�������#	�&� $���@��4+���4D���3�����0&��0�>���5�-#�	��
��4+���4D���3+���.�����	� �
�������� $���� �����3	����)5�$9%��4�	�$�%�/��5����
�� *	%����<



�

���������	 ����

����

./0��36%���+>������$����������.��3%�&���3�����3%��5����+>������$�������	���;�96�	��5���)�#���
	� E4	����������*��$���2�3>6����&��%���0��

����36%�����-�����-��.�-#���;�*�������	�
�3���;��
����+�&�)���;�96�	����	$����+��
���)5���� $��2����5��/&�+	��%�� +4�&����5�-#���������#	�&�36%������0-��*�$+�&#�	�)�����*#��
+	�3-��$��)�������96�-��)/&����<��;����	�����#	�&./0����-)��&�6��:��36%�������0���0&��0�@�
���
96��%��#��-#���4�./0�����$���;�����#�����+5���=� *	%	����� +>������ $�������96�-�� )�	��5�-#��4��+
��4�./0��$���5�-#��4��+#	�*�����)��96��%��#���� ����3�
4,������&+�&#���-������������.��*����&
��;�������3�%��%�&��3� 2�3*	%��������+>�����$�������� 3�$����#�������;���$�%�%�&��3� �@*	%
)5����&	����+>�����$�������	���&������;�#������.�&3�$����#��)��5�#������-����$��2���$��-#�
��$�%�%�&��32�3*	%	���*�	����.��&�

�4��+������	.�&
��
����)��*	%)5����&*�./0��36%������+>�����$�������� 	�#����#�����9�
��%���0���;����+>4��36%$#%&���	� 96��������#���3%�&-�*��9����&$+�&���-#�96��5��6��#@����)��,�-)��0&
?��3��$��?��3 ���� 2�3����)��+4�&-�� :� 	��5���)	����+4�-#���$��� 1���0��(=#���0&#	�)/&./0��36%
���96�	�%&�%�$��
�����.�� )�	�%&#����%����	�
�3��3%�&*�)�>/&$��$#%&�4	���4���)��,�-)2�3�5�����
������;�)�����	�%&.�&96�)���;��4,3�.�&�>���96�����<��%�$�%2��� �
������	�
�3�*	%>�3#��&� $��
��&
��+�4�(==����1������������$&%���	�	� ����5�+����2��$��
����+��)/&��;�*����3���	
+	�5��+	��*	%��;�+6&�:���5��:���%	�:�����:���&	�
���	����%���*�32�3����>/&$��+	�5��+	��$	�

��������������*#��@��&��;�*�-�#���.�&��+���������� +	���
����	8/�&��;������B��93�%�
2����0&+�	����	��

���3�#����0�5��%�� �6��4,3�.�&
���>���)/&����5��/&>/&�36%�+	����� :� ���������������*#��
$���5��%��
���$���%�����+�4C��@2������,���7�
-����	����+�4C.�&
��*�����3#���
�����	
�4��3� )���;�
��96����	����	7��76	4�%�����&� $	�)�3�&*	%>/&���	
�����.�� 	��3��.�&
��2���-#�
$��+�4��36%���
����3%���%�3-#�����3��������������+4�&+����8/�&	4- %��&.�&
���)��.��.��&-�$��
���*�+6%.��&���� 2���	�&�6
��.�&��)���
�%�&�����&*#����&� >���6�+/��%���
�%�&���$��*.
��
.�&��-#�+	�6�������� �3%���%�3-#����	��
�%�&���)	�36%���
�����3���	���-)� $���3%�
	�&�#@���*��%�	����%�� $��+�3&�	34�&��%�
�����	�4��3� � �����;�������&������
��-#�+�3&�	�
$����&��7�
*���3%�&+	�6���

$	�)�2&%#���1����@.�-#��36%-�����.�&
�����	�4��3� � �3%���;�96�2&%#���1����#���#���

�����	�4��3� � %����3������.��	$	%�05�� 3%�	�#@�������;�.�&+5���=34�&��%����96�����3����� 96���0�3%�	
>/&?(F&*�����3���	����7�3� 96�)�.��	$��	#�+		��4� 	#��43	� )5����&����3
�����	�4��3��;�#���
3/�$����;��.@	�4���&��4�� )���;�96�&�	���3	��3������4�43��>� $��)�>/&?(F&$#%&���	��,	*��2�3
+	�6��� �
���1���0�����%�����+5��#��3�����+	�� *	%��������*���	+4�&3���3��8/�&	��36%���$#%&#��
*	%�%�-������-�����-��	��&�����	��&�$	�-���������&�@��	*����3+4�&�#�%���0�#	��������3%��.��-)�%�



�

���������	 ����

����

.��&��� ����.��&-����)���;����	�&.��	����$����;�����.��.��&���2�3*	%�6�+/��%�94�)��#������	����
���	�+	�7��$��������-�+4�&��0&��&�

�1
���3%�&34�&� ����<4���4��&�������	+&������;�7��
�0�.�&���	+&�+�.34�&� :� ./0�*��
2���>����;�.��#���$�%����)5�-)�3%�-#������� )����3��;�#�����3�������	*	%�4�� 96��5�#��
���	��-�� #���
4)��������-������;���&$#%&���	8/�&	��36%-�������� 2����5����		����&���
���	�#�%���0����3+�4� �3%����#	�3	���� 9�� �4

��� ��3.���.�������5���&�5��36%� )�*	%	�9���
��*���4�./0�� ��	���	��.�&-)3%�	��3��������&�36%�+	�� *	%�%������&�������& ���� �����;�96����$�%���
?G�?�)4�.�&���36%$���� )&�5�)4�
��%�&����3�� $��
���36%-����	��0&#��3� �����;�+>�����)�-#�)4�
*��������	+&�������4&�$��$3���3��;���3��

���
��5����	+&����3�����	�	��������+�4��;�������	$�%)�4� ���$��
��%�&����3�*�
��	+%���%�&� :� .�&�%�&��3� 2�3 �0-#�)4��6��#@���	��&�+�7����&� ��	��&*�����,����&��	2���+
������� -)�	���	�+�4��3�����	-#��5�&���1
���������5�#��-#�� )�	����	�6�+/����&��������5�*	%.��
����.������ �
���*	%	�2���+��@�������*��5��������6�������	������ ����<��;����	�6�+/��36%
�1
����������	�#���+7���������5�#���$��
4)����36%��%���0��2���+��0��;�2���+���)��6��#@�-)���
��3'�H&8%��#3��&�&+6%���	+&��$��)��6��#@�-)�����32&%�%������&��%�3�����3�+7�
���3��;�-)���1���
./0�	���;��5������
���+�4$���(==���3�����	�$��$���5�$����&��4�2�3>6����&�

��/�&� ����5����	+&�-������%�*�� 2���3/�#��������3�5�8/�&*�����9�	�$�����;���&��4��
2�33/������	$����0&+�4-#�+�	
����������.�����5�� $�%�3%�*��3/�+>�����$�����������3�5�*�����
���	+&�	�$�����0�	���;����	��-))��.�*���&����������*	%����<�����;��())�����$���)�#3��&
�&+6%���	+&����*	%*��� �������	�6����	�#@��������<./0�-�����)4�+&�8/�&9%��	�$���� �@�3%�*��3/�
	���;����	�-�������0�� �
���+4�&�#�%���0��;�+%��7�3���� $����;��������� *	%$�%���� �
�3&�6��#@�
$����@9%��*�*	%���*�3/�	���;����	�-#���4����	.��.��&$�%-)���%��:�

+4�&�������<��0&��03%�	��;�� %����3����+4�&�%�&:� ���	��36%+�&'����&� 8/�&96���4���&)�	�&�#@�
��	��3���&$���9%��*�:���%���0�����,�.�&���	�6����	�#@�8/�&����<./0�)��+	��42����5����	
�.��-)-��5���&���3������3%��%���#@�$��3/�>���%���;�+4�&+5���=34�&��%����	+&�.�&-)��8/�&)�����<
./0�-�.����	� $���3%��%���<4�+��%���;�+4�&*	%	�+�����*�*��+�3�����3�� �
���+4�&�#�%���03�&)���;�
���23 ��-�������������;��+5�#����%��96�1���8/�&��39%��)� �5� �&$����)��5����- ���	�4+�3��+��
.�&$�%����38/�&*	%�#	�������

���0�&���$#%&������	� 2����5����	+�-)�%����	+&�-#�	����%������&����-�� $���3%��%��
���9��%�&#���-���������5�������	�
������	+&�$�%-)� ���	�6�+/�)��������)��)�����#	�38/�&
�5���&�5���4�-#���;�*��36%-��&�())����� )4�)�8%�����$+�&#����	������;�.���/��%����	+&�� $��
)�*	%	�2���+�����.��+6%���	+&�*����3� 1���0�����3�4���5�)4�-#��.��+6%���	+&�*����	-)#��&� )/&���
+�-)-�#���������������	�����4���	�#����	#�3-)8/�&�5���&��	�6��36%��%���0��)4��	���*�������	�5���&



�

���������	 ����

����

�.��+6%)�����3��	�+�4��;�96������	�)5����&�4�&�.��+6%���	+&�)���;�����*�*	%*���$��������0&����5�2����5�
��-#���;�96�-#	%�%�#���������&��.�&���+	�� �3%��5����	��3 4����3�5���)�4��+���������3)�����
	��&%�3 ���5�*�� $�%-#���;����	��3 4�� �
������	 5���=.�&-)���	����	+&���@	���$���� )�
�5�#��-#���	�&*����	-)#��&�$���������������&����)���;���&����#���.�&96��5��
@=�
�3��

�����&���	+&�+�.������)������3�+7�
� $������#���./0���;��5����� 2���+��+���@������)�
�5���3� $	� ��4�)4�-)8/�&��3���$��.�%�	���
������	���.����������&���� �@��4�	.3�3������+6%���	
����&.��&��4�����	�&�6�����37�
8/�&	��36%����:�����6�+/�+� ���$)%	-+����3���	��4==�*���	�:�
�������#�/�&)���;�	4����������
������3������������*����3���	+&�+�.�8/�&$+�)��5����3��
)����+�� �@�%�3�������3	���;�+	���4.�&-)96���3����������5���=� �4��+�����3	��5���)$+�&��
��;���$����;�
����-)�@��4�	.3��.3�3#���&���� �
���+���4���	��4�-����.��	������)�����	
�
�3�.�&��� �96�������3-�+&���	�������������4��+8/�&��;�+&���	-#=%-�$#�%&$#%&*��7
�

�	������	+&�	��5���&���$�%�(==�$���� 96��5��
@=)/&���+�-)��0&+	��4$���(==�� �
���>��
>���������.�&-)���	��%�+7�����	��;�.�0�� :� *�� �5��%�� �(==�� ������	�����3�>��>���� 	�#������
���)������+4�&�������3�.��&�������0&7�3���7�3-��-#��6�>/&C�����	)�4&.�&+4�&��0��:�$���>�����	
��&�������;� �0��:� � %����
4)���7�3����7�3-��@$3�����6��	�������0��:� )��#@� �����3
�(==��+���%���;��
�3&�����#�/�&�:�*	%	�+�����������#=4&� �3�������$?&�36%-������$#%&��3��0�
��3� >���5���&+�4�(==��
�3&
�$���� *	%�%������+%��-�$��*	%�%�)��36%-����� %�*�� )��6�>/&C�����	
)�4&*��2�3�����

$�%���?G�#��+�4�(==����&?G�*���	�����$#%&���	��0&�������>�$����	���	� �	�.������;�
C�������0&$#%&���
4)���� )���4����	 5���=-������&� ����<��;�+�4�(==����2�	��4./0�	�� ���
#	�������&2�3*	%���&��&���-#��5�&���� %����3����*'*��� �0�3%�	�����	*���&�1���0��4��+���+�3�8/�&
��;�� �0�.�&7
 ��4	��36%7�3-�-)� +�4�(==����2�	��4)���	.�����*	%	�����%�>�3� ��0&���&���
���&���� +�4�(==�.�0���096��5��
@=)��6�+/�	����	������4&-����$+$#%&���	��0&?��3��$��?��3�5��
@=
��;��3%�&34�&� $��)��#@��5���&.�&+�4�(==��5�#������>��>���4��+*�
���	�:� ���� 2�3*	%	�����4�
���0���%�+>�����$����������

	����	
�-)�%����.������4��+��+����0&7�3���7�3-��3%�&��@	�5���&� -��4�43��>��0&+��)�
��@	*����3���	+�-)�%���&#���
��� �#	���#�/�&$��$#%&�4	���4
���4

��� ��2�����&���3�
����<��
��+5����3&�����@	*����3���	#��&�$�����	�	���)� %�31�����./0�)��#��	�/�-#�
��*�-�
.���0�� 1���0����	�
�3�������23�.�&96��5��
@=���3���		�%&	����%�$��#���
��� )/&	4*��
���
+�4�(==�����(==��$��)���%��*���%�����	�
�3�.�&	#�+�4	#��(==���;�96��5��

$�%���
4)���.�0���0	���	���	� ��������� +�==�� +�&.��� �4==�� ��;�����5�&����	)�4�
 ��-�.����-��$��.����-���;�96��%��#��-#���������>/&+�4�(==��.������0�)�>6�
4)����%���$��)�
�4�&>/&���2�3����� *	%	�.����-�)�*	%>6�
4)���� �
���.�����#�%���0	����	����3������&����36%2�3



�

���������	 ����

����

���	 ��4� �����;��#��)�-#�+�4�(==�#3������36%�
�3&.����-�.����#�/�&*	%*��� $	�)4���4  ������3	�
�5���)���&.����$����3��&���.������0��:� -#���;�*���	�5�+��&.�&��	�������������� �@��4�	*#�
���#���&�����
����5���).�&+�4�(==�8/�&	��5���&������	.������36%������������$�%.�����.��*�>/&
����#�������;������4�./0�$#%&.����$���4��+��0&	��� �5����.�����3�������3$��>�3*�>�3	�� �
���
���	�#@�$)�&-�#������	)�4&������;���&�6���%�$����%�3��&�

)4���4  ��@��� .������0&#��3�@��� *�����,���0&+�	�@��� )/&��;���H�#	�3� $����;�����5�&��.�&
+�4�(==�./0�	�2�3#������	 ��4�����)�������.����&����$�����	�������-��:���0&+40��	�+�4���
�(==���;�96��5�#������-��&$#%&���	��0&+�	*	%.������.�����-���&���	�
�3�� � %����3�����05�
8���05�8/	���*#��4��36%��0&#���$��&#���?�� )�+�	��>��0�>����4  ������;�����#&��.�&��<���.����
)��-)*��2�3+40�� 4&� �����&-�*��2�������������3����-)�����;�)����	�@3��4�&-�.����3����� .������0&
	�������;����	����3������&���*�����,�� �@�6� ���%���;�+7�
���	���#�/�&:� ��	���	)�4&.�&���
$��.�����@���+7�����	�����:�*��@���*�����,��@���$������+	��4��(==��@����%�&�@��;����	)�4&2�3
#������	 ��4��	#������.�&���:�

./0� ����%����	��&��$�����	���.�	�����38/�&��3�����&����$����>%�&)4�-)	���;���������
3%�	+6=+40��&
���	�����4  �+6=+40�*�� ���	+&+�38/�&��3�4��%�
��
����)�����+�6��36%���*#�$������
-�$�%��0�� 3%�	��;����$���(=#��#�%���0�&*��2�3+40�� 4&� )��+>����������4  ����*�� $��+	�3���
����
��&	#��)��3�9��./0�� �����;�+>�����$���������$�%�����	#���+�)���	� �
���
��
����)����&
�����>/&���	��;���+�����.�&2���@��&�����)��������� ���)����096�$+�&*	%	����	+�	��>)�$+�&
-#��%��96�'(&��0&#��3*��'(&�3%�&)�-)� �
���*	%��3*��#@�+>��������
��
����)�����+�6�� $	�$�%
���6�

��21	.�&
���&���@*	%��3*���#@�� +%�����*���#@�*�����3�� $��*���<4���4	����&��	�5���&�@	�
��
���	�����;��&��$��
����+����%���0��)/&*���5�	�$+�&-#�'(&��%����+�	��>�

#���%��96�'(&3�&	����	+&+�3*	%$�%-)� �@	��36%��&���3����� ���&����3	�����4���&*�����3��6
��	+>����������;����$�%-)� $��)�3�&���	��4+���4D-#���4�./0�-��������*���#@�� $����5������&	������%�
-#�������%��96�	�%&#��&)���	�+�@)
��
����)��� 8/�&	��36%��;�)5����	��'(&� )�*��
����*�������
���	��4+���4D)��+>�������0��

���$+�&��0&��02����5����	�.��-)-#���;�2���34����	� )��5����	�6����	1���	�+6%��
-�.�'(&$���<4���4� $�%�3%��5����	8/�&��3��;����%�2���3%�&	#����� 	���;�.���/�$��+�&#��
����&�)���;�2	A����,�-��&$#%&+���.�����	$���433��4����	������++���&-�#���$#%&+�)���	�
���	��36%7�3-���3-�)4�.�&����%��� �
���+>�����$������������
��
����)�����+�6�� 8/�&��;�
�4<C�����4.�&
�����4,�������:� *���0����-�2��$��$#%&
��
�����+����;�)5����	��� �%�&�@�5�
���	����
+������6 ����)5� ��4�.�&��:�� %���4+�.	�+���;�����$	�96�$+�&�36%�������0��@*	%��3
��%�32���+-#�	#�	&������ $��+>������������+�4C8/�&���3�	�������9%��*����%�� :� 2�3	4*��
���/�>/&
����.�&
���&���8/�&��;�3����&-).�&+����2���



�

���������	 ��	�

��	�

*	%�%�)��36%� � ���-�� ���&�5����	���/��6 ��36%�+	�� ���������+��$#%& ��4�� )�3�&�6�+/�
�+�3-)�����4�	���;�	��,3���0& ��4� *	%	�2���+��+���5���3� 
�*��*�����*�*#��>/&+>��������

��
����)�����+6�4� ���+�6�� $+�&
�����	)���� $����4�4

��� )/&.����2	����%��%�����	�2���+
��+���5���3*���5����	���+%�#�*�)�>/&���� $��*���5��������*#���6 ��3%�&+	-)� 8/�&����%�
��;���++�������43����#��������3�	4*���

���$+�&���	2�3���3��3���-#�	�.��&-�.��&����$��-#�	�����������$���())�������0&��0
�@�
���	�%&#��&-#��%��96�'(&�.��-)-����	#��3 �0��8/�&)������>�������	2���+�$���5���&+�4�(==�.�&
��� �
������	���$+�&��0)�����<-�	2�����.�&96��5��
@=-����#�/�&$�%�:�>��*	%�.�)��#���+���
.�����	� $��3�&)��6�+>�����$���������$��)�4&.�&
��
����)��� $��
��+������+�6����)��,�-).�&
96��<4���42�3*	%���&+&+�3� ��	�����	���������*���%�� 96�-��#@����	� 96���0� ����%��#@�����>����
�
���1���0�� .�-#�����<4���4����%��)&�5����	
3�3�	�.���?H�
��
����)��� ��0&
�����	� $��

��+&A����3.���<4���4��3%�-#������������)��#������	���������*���)&��4��6�*�����3���+�������
���0�$�� ��4�)4�-)�
���.���<4���4��;�������&��	�+�@)�

���	+&���4���	��36%� � ���-�� *	%�%�)��36%-���#����36%*��� )&�5����		���-)� $��$+�&#����
� %���0���;�����36%����3� �
������������	�
�3�2�3+����� $��)&>������ %���0���;������	�+�@)� $��
�.���?H�
��
����)�����0&
�����	�$��
��+&A���5��%����������	
��
����;�����-������+����0&+�������
����%�&��3.�&
��
����)�������&�#3�3�*��� )&��	�.���?H�-#�>/&
���&����	�%�&��3�����&�#3�3�*���
�����&�<4���4	��3%�&��0�� ���$�%����+�@)�����&9�� � ��������+�@)��4�4

��*	%��&�����
��
���	�����3
4	
�
����3�����4+���4D8/�&�+�@)9%��*���	+�3���	�%��-��� :� -�2��� $�����&���3
#	�3*��)/&����<��;���	2	./0�	�-#��������*#��� $���<4���4��	� +�&2A� ���#	6%��43����������4+���4D�
�
���.%�3���
�����	.�&
���&����&+��#	6%��43+����#�%���0�� �%���@��4�9%��*���	+�3��&�
��������	
��
����	�+�@)
��
����)����������4

��� %����3�����

+��.�&2��� �%�� ���+�@)�������36%��	+>����������%��	�� 1���0�)&
���	�����	�+�@)
��	�%�&��3�����&�#3�3�*��	�� ������� �4�43�� +�4� +	��4� �(==�� $��.���4� ��;�������&+������6 �

���&���%��� -��4�43��>��0&+���3%�-#���;�2	A�-���&���	�
�3��)���;�96�#	����	��&���������7�
7�3-�-)�)��+>������ %���0�-����#�/�&.��&#���2�3*	%���&+&+�3�

-���+��$#%&
�����	������ .����	+������3� +��3-)� -�������������	�
�3��
$��$��$#%&���	+	#��&�)&��;�+	���4.�&�%����0&#��3-���@�������=�

�
������������	
��
�������������
����



�

���������	 ����

����

��������	
������������������
�	�������������������	�
������������ !�

���������	
��������������
�
���"����#�	�$��%�	�&�'(	���#)*%'���	��+�	��,-����(	�.��$��%�'��-� /���

�����%���+�0.�	�
�1��
	�)&��� �
���	��,-������#�	��
�-'$���	�%�� �	��,-��� )�%2����
��
�%�'���-�������+�(	���#2�'	��,-�	�34����	��� �����'3��"	%56'
���	���-	��,-�
(	���#����"	%	����-�����(	�.�������(�-3�#��#�&�%�'�7���')*%'	��,-�(	���#��������*��
�����36'���3���+�	��,-����(	�.��)��"��� "	%��%���1�)	�3���#�	��8(��)�%�%���		��,-�
��%���1��(%����������(%��)*%'�%�'��-2�'��0.���1�3�"	%��+��*	���	��,-�$�/&������7�"�
�&-���'�����-����9$�����%�'�7�:6�'��+�����%������('(���)&�2-�)2-'�*&�����	��

;.	#2�'(���������+�"���	�4���#�)&����	2�'�2�� �8�����'3�����	����4�"��$�����
"	%(	�4��(	�� �
���<���1�� �4���#�2�'(�����������9261�)�%&�;
&����#36'"	%(	�4��(	�����
��1'����-.%����-)&����	��+�"�$����#����34��4���#���1�� 7� 	����	&4����=>�����'� )&�
(����(��-�%�'�����	���	�#-	� -#�'��+��4���#�2�'(�����#��3<�����-)&��-#�'	����	���2�
�&����1'�����1'���� "	%�*	���	��,-����� )	�3�	����	���2��8-�'����%��2�� )�%56'�-%�'��1�
	��,-�����8"	%����.5.��*-�-��%��2���+�(������4����"��(�-�����-�� �
���(������'����;�
)&���'��--�'	���(	���#����%����$��%('(��� )&���3	��#(�-��(�����34�$3� ��%�� 	��,-�
����*�����3-#�'��%�	��,-������+���'��-�)�%�
����*��)*%'���	����2��4�"��$���'���1'��'
(	�-�:6�'��+�3����4����3������&$*��2��(�-���	2�'��$�;
���#��1��7�:6�')(�'$*�����*8�
���3��,�������3��,�$3�

)�%���	2�'(����"	%�%��2�*������� "	%$�%3���4�����&����	�&��"�/�-5%�-���-��
34����'	�(%����(%������0(	����-.%��	����/'%)&�����<&��2�'0.��4�� �	���
��3�����	
����;���1�)&���2���33�"���(�-���	��������4�"����%����-����	��,-����� *�����33�	�
/���("��������	(�2)&�	��4���3��(��(.'��%�	��,-�����8��+�"��� <���1�� 
��
����3��36'
��'(��'(���%�"	%$*����	����(��2�'���)&����������*8��%���4�� )	�3��%�'���/�-�4���#��
�#�-?��������.&���(	���#���#,�����#����(	���#������'$��	�����-��
������	���(����)�%
&���-�4�"��"	%�*	�������)	���������'�8"	%(�	��53��4�*���.�"���%��"���4���"�"�����'�)&�
�����#�	���+�	��,-���1"��0%���4���#���"�	����'� )&���+�	�$�;
���#��1�� 7� �����%�"��



�

���������	 ����

����

"��������	(�2���	���2��-%�'"����'��%�3�	�56';
���#�@33������1�<���1������'2�'(��������2�
�(�-���	��� ����� (�2� ���2�$�;
���#��1�� 7� 36'"	%������	��� �2���3	�/���(0%��
��
���	����;���1��7�����261�(.%)��)*%'���	��,	;�-$�$3$����*�6�'�*	���	��,-�����

�%��$*������%�� ��99�� �8������	*	�����-�)*%'���	�����	����$����2�')�%&�(����
)&�����&������'� �
��������$*�0.���1��.�(6������'2�'���� )&��3�	�/���(*���')��"2$*������'
-�%'�*-#'2�'��99�;�-$�$3	���&�(#1�(��&'�	#"��*	�-(#�'����$�:6�'����3��3#��#AA�����
���	����.�$����)&������'2�'����(#�'���"	%	�$3���'���%�����"	��;.�2��
�����#�-��
��3������
��+����� )	����3�$*���	�2��%�� �2���+���99�� �
���	����	*	�����-���&��-�)�&'
��%����-����(#�'���	�$3���'�8��	� )�%�2�"	%	����	�.�(6�$��2���'�%�"����&��-�)�&'*���"��
5.���&��-�)�&'"��)	�3���+���%���1�"������������&�B�8"	%	����	�.�(6�(�2����2������������"��&-�
0&(�����-�����99��8	��-.%���0.�"����')�%'�)&�"�$*�����$*���	�2��

(#�'���	�$3���'�8���	��,-�)&�(����� ����;���1	����	����.����34�����&����&����$3
-�'���'�-.%� ��'��1����1�)*%'��99�)&����2�'��99����)��3�#'36'	��-.%���3����1� �	��������2�'
��-�)&�$3)(�'���	��&����"*��-%�'"����	�� �������1'(�	�����(�2����2��)&��<-�7�
36'�#���	���	����-���� 7� 2���������$�	�/���(� �
���<���1�� �4��%����2�� 36'	���8	"�
�������������-)&�$3��&����"*�� �
�����-��������2�'$3��+�(5�����)��(;�
�-.%
�&����&���4��%���������36'*�(��������&$���-)&�$3"	%"���0.�*&'"��@��@��2�)�����
(;�
�*&%���1�%�� ��+���� ��+�2�'��� 36'0#�*��')&���#����	��%	����261�;�-$�$3��1'�%��
)&�����

�-.%���"*��"����$�����9)�%�����'���	���2�2�'(����)&�����&�3�"	%����9(5�����
�%	�-8�)	����*�6�'� ���3��&%��"���%�/&���%	����� ���/&�2�'
�����0.�	��#�&(;�-$�$3
���-���� 
�����%���1'�����1'����8"	%��-����9�%�"��0%��
��3�����2�"�"��)	�)�%��-���-��
��1'��1� �
���0.��%����2�)&�0.��%��%����2��8�������(�-��'� ����%�"C)&�$(%C>��2��$����"C"	%
*-��� )�%3���'���"	%$*�"C)(�'��&�� )&����	����	���8��+�"�"	%"��� �8����%����2�)&�
(%'�(�#	���2����-�#��0#�3��*&�����	�)�%3��%�$*����2����"��-%�	��+�"�"	%"����%����-�����

���	��+�	���1'��1� 	#$�%3���+�	��
�-';
���-����#���-�� ������-�� ��������-�� �D
���-�� $�(��������&�
�-'��-���-�� )�%��+���%����-����������1'"��/&�����(4�*���0.�	���#���
��*����'��'$3�3�"	%	�$��(�	��5�����"��� �%��'��������'�����&�-)*%'��99�;�-$�
$32�')�%&���-�-.%���"*�� 5��3��%�-��-���8-��3�(�����	(�	��52�'0.��%�'����-�$���99�



�

���������	 ����

����

3�	�'�*8�=@E')*%'���	��+�	�2�'��� �%�&6��8&6�3�"	%(�	��5�*8��*�������+�	�2�'���
�%���+�	�3����"�)&���+�	�)�%�	���"�� �14�$�	*�(	���)	�3�&6��8-�'
�*-��'�������	
&6�2�'	�����-������'�����#��%�'�7�(%��3#����	����	&�%	*&'�F���'��+���99��*	��������
�-.%���2���1�� "	%	�$��3�(�	��5�.�"��� 5��(.'�8"	%	�$��3�(�	��5��3���1�	�.�"���%�� ���	
��+�	���1'��1	����	
��
.������'	����%�"��

���)�%;
�4���#���)��2�'(����)&�����&0.�*�6�'� 7� 3�	�56'�����1�����-)&����#��
)&���#�)&����-� �4����;�
2�'��	���	)&���'���261�3�(.'���	���%�"�� �2��$3�%�
)0%��#����)(�����'��1� 3�"	%	�������3��
2�'��)&�(����)	��
�-'��-���-�:6�'���	�&	�
��	"����
���<���1�������'2�'��99�36'��+�(#�'����.�"��-��(4�*����#(�-2�'
�����0.��4�&�'/'%�%�
�����'2�'����-.%�������1�)�%	#$�%��+�(#�'����*&���#(�-"��(�-�����-�(4�*���0.�(�$3$��%�%����	�
:6�'��+��28	�#�)����'�4���#����
��
����3����'�*8�0&���3��,�
����-	�)&��� )&�"��
������"��)&��� 0.�	�%'�%����	*&��
��3�"���4���#���	� �8
�����	� � GH�   � 
��
���	2�����&���)�%��+�)����'�4���#��
������	������2���1'(#1��

���0.�	�/���(��(��
����	�� "�������#��#�	���+��%�'	��,-�	����-��(	�.���
��1'��1��+�0&(�������'	�)�%�������������������������-(��'(	��'�	���	��(��������
	���+�&4����� 3�����90&��+�0.�	����%�-#�'��%�(������1'*&�-� ����%���+�0.�	����%�������
*�6�'� �������%�"�� /���
-�-�	�4����0&�4�"������#�3�����	����1��+�������*	��*�
���	��� "��)�%����4��
8A������&�;����� $*�	����	�3�#A��%'����'261�;�-$���-� ��3�� $3�
�83��
#�	
.����	��261�"����"	%	�(#1�(���)	�3�-�'	�������-��%�-��-��#�$���9('(���-.%����
�8
�	���'*&���&��-'3�����	���2�"��
����	��)&�	�/���(���(�(�2$��'2�'(����0.�	�
���	���2���%����-��������3���%�3�56'3��*	�-�&�-��'�������	
�����2�"��/�-(#1���#'�

)�%0.�	����		�%'*���
-�-�	)��"2��$*�
��3�����2�$����#�@33������1� 3�"	%2�	�(.%
�4���#������+�;
��#�)&�����'��-$�/&������2���	����1)&��� 0.���1�/���	��28	�#����$3
	�%'	����%����	�
�-����������&�8"	%	�(#�'$�3����-#�'"���%��)	����#�3#�$3�8-�	
&�"���
�����&
������-#�'��1�� "	%-%�	&%�'��#�=��=>���1'���)3�')&����&��� ��'����(	��#� ���������	$3�
���
���	('�� ����3��2���6������+��*�����3��%���4�&�-���	(�2;�-$�$3� �8
-�-�	���	
$*���#�	�261����-���	�
�-�"	%&�&��

������	$3�
������	('�� 3��4�*�������(%��$�(%��*�6�'$��%�'��-� *���3�
�4�*��$3��	�.�(%���%�'�7�2�'�%�'��-�8��� 3��4�*�����	��$���*�6�'	�
��/�� ��+�����



�

���������	 ����

����

���5.����3�#�2�'���8��� *���3��4�*��&	*�-$3�2�����:6�'����9�-.%���������2��8��� 3'
��+�0.�	�(�#������� ����.���������)*%'���	������4�*��
#3����-.%� 3�����9��+�
�@33����3#��@33�������	� ���3#���������	(�	�-������-.%���-(�#���2�����4�������	�
�-%�$*�
&�1'�0&�� 3�����9�%�3#�������	��+�������-����� "	%	����)��)-�3�����)	�
2����-�� 3���+�"��
������	('�� )&�
�����2�"�/�-&4����$����#��1/�-"	%���'('(�-� ���
����:6�'��+�(5�����3������'/�-5.����'��1�3�"	%	����"�3��*&��� ��&� (	��#� �@AA����
�4�'���-.%$��')*%'���	��'�&%��)&���

(;�
�����7�"����%��(���������&����"	��$�*A���-%�		�(5�����)&�
%�)	%��+�)��
��#�� (%��
�����	� ������	��#(���#I��+���1�� 7� -%�	��#�3����&� (	��#� �@AA�� *�������
��&�;��������0.��4��
8A���	$*�	�261�$�������)�%��'��-���3���2��56'3#�$3�)	�3����-��%�
��&�(	��#��@AA�*����������&�;�������+�
%�)	%����)�������#�)*%'	����0&��#

���8
�'"	%0#�� �
�����+�(		��#����;�*�6�'� ���-����"�����/&�(		��#����� 7� "�� �4��%�� 
��
/(���@��#	����/(���@��#0&�(�����	#	����(�����	#0&������	#	���������	#0&�
)&���*��	������*��0&���1'��1-%�	��#�261�3������*��������&�(	��#��@AA����+�(	�9?��
��'���

<���1�� ��&� (	��#� �@AA�� ��	��1'(%��*-��� (%���&�'� )&�(%��&����-�� 36'��+�
)����#�)*%'�����	� ���� /(���@��#	�����+�)����#�)*%'�����	� ���/(���@��#0&�
(�����	#	�����+�)����#�)*%'(�����	#0&� �����	#	�����+�)����#�)*%'
�����	#0&���*��	�����+�)����#�)*%'��*��0&���*��	��������*��0&�:6�'��+����	
(	�.�����-���)&������)&���+������	��������'���	�������(�#?������#

��*�6�'$*�
����9261�	�$�2����-����� ����&%����1�
����%��0.�C@'3�"�����-����-'��	*&���*��)&�
0&:6�'����-�����#�261�� )&�3�"�������%����(#�'-%�		��*����+�)����#���1'��1�� 	#"����#�
261�	��-%�'&�-�7���	���
�����*�����'��-�2��$3����

��6�'� ���	��1'*&�-���)�%�*��3�56'0&� /��������%�	�����*��"�3���������
�
���<���1�� �������%��� ��&���1
���	�-.%)&�����3���+�0.�(�	��50&#��*�������� ���-��-�
��3��$3��
���0&��+�������'���)�����3��,�$3��+�&4�����/����-%�	����	���$3�%����	
�
�-�� )&�/�����'��$3���������*8��%�� ����4��
8A�
�-���+����	���2�-��&4����� �
���
2���������������	�
�-��
������	*&��
��3�����2�� -�'5���%���+�2�'&4����)&��� ���
���-���#����-���-$�;
���-;
$*A%��1'���*����'���2�� "	%	����	�$�;
��1�� 7� ���-�'



�

���������	 ��	�

��	�

3������(�(	���/�-5���%���+�2�'�&8����-��8��%�������CJ�'���')&����(#������'$*��#�����
"	%	����
��/�,���"����%���1���'�

��0.�*%�'$-�����'/�-���'3�"�����	���2����������� 36'���-��*��0&��+�������'
������������'� �-%�$*��������1'����3#�$3)&����	���
K�#� �9#���#�%�����'/�-���	
(	�4��(	�� �#3�������*8��%�3���+����/-���� "	%�%���'/&���'���	� )&�"	%�%�3�*���*���
���� -%�		�%'0&(4���83��+������1'/�-��'���	�
�-��
����#3�����1�� 7� (4���83&'"����	$3*��'�
"	%�4��6'56'���	-��&4����� �����+�������'���������	�3�#A�����3�
6'"�����3���#3���
��1�� 7� �<
���-%�'-#�'���� ���	���2����34�2����:6�'�����'	�3�������#������-� ���'��+�
���	���2����)(���'�&/�-����*�������)&����2�-#�'��%����	���2�$���&��4����	�
�-���+�
"*�� 7� ���-�'0%��	�"��3�56'�@33������1� <���1�/����-%��2��$3�%�� �����#���-�-.%$�"��
/&�������1�3�	�(%��$��#1�$�����(�#?�&#�-#�'��%����
-�-�	*&��
��"��(�-�

*��"��/&����������+������	2�'�����(����0.�*&'�#��-.%� ��+�2�'����(�#?)&��":���

��
����3���8"	%34���+�3��4��
8A
���'���
������	*&��
��� )&�"	%34���+�(��'(��(����
�
������	*&��
��"���	
���'��� �4��%��������� ������ 	
���� 	��� �������� �8"	%��+����	
34���+���������(����3����	��-� ��3�� $3�2��	�
6�'����-�
���*&�;�-� �
�����)&�(������1'
/&���+�0.���8	"����-2�'����(�#?�-.%)&��;�-$�/&�)&�;�-$����� )�%*���+���%���1�"	%�
�
���3�/&�"*��8��	� �����%�/&���#�)&�����'��+�/&���-��1'��1�� �����'���2�� ���'��+�(#�'
�&����&�����������	��#����	��-� /�-3�)-�3�����"	%����&����&� /����-%�
����
('(�-�����#������-:6�'=@'�-.%���������� �%�3���&��-�(;�
"���+������ �	��������#������-
-�'�'����-.%
����3��4���$*����	�����$3�)&��#��-.%���-�
#,������'&%�&�'�*&%���1�

*&����������;�
)*%'���	$*�����90&��+�&4����� ���)�%2�1���4�3�56'2�1�(.'(��
��1�� /���5����	*&�����	�����-��#��-$*��%��0.�C@'����*&�-���1')&���%�� *&���@33����
��%���1���+�(#�'(4���A-#�'� ���
#3��������'�������0%��	�)&��3���+������'$��8��	� /������	
�2��	�(.%�'�@33����� ����������(	�� 3�����-���������'������8/������	�2��	�(.%�'�@33����
���-���������'���� �
��������'�����������+������'2�'"��&��,�)&������'2�'"��/&�� :6�'
��+������'�������-���������1'��1�� ��%�� ���	�#�/-�� 
&��
���3��(����)&�(�'2�������+��������
��+����� � 	����+������'��'���2�)&���+������'����-�������� :6�'	���'��+�"����%���1�� ��1'��1"	%	�
�����'���(�#�)*%'���2�)='261�	�$��')*%'�'3����*&%���1��&-� ���3��3���#�261�3�����

#3���3��.�����%�(#�'�*&%���1�)&����%���1��



�

���������	 ����

����

�����'����&%��	���1'��1���"	%�����%������"��36'"	%��#����	(����3#�$3�(���(�����
*����(�-��%����	��+�	�2�'��� �	���"�����	�����'��������������+��-.%��1';�-���
;�-$�� �2��	�(.%�'�@33����������)&��� ���3�"�����	�.����	�2��$3��1'3���������0%��	�)&���
��1'��������3���+�"�2��'*����%�	�(;�
��%�"�� ���-�����@33��������4�&�'��+�"��-.%$��������
������1��%�	�&��,���%����-�������(#�'�*&%���1��

��6�'��4��%�$*�5��*&���@33������+�*&��(4���A��1������$*�
#3���(;�
���	��-.%������
���� 3����(%��*���)�%��'(%�����-���	(�$33�#'� 7� �-%�"��5�����	2��(�#������'3�3%��
)&��@AA�������'$��%���A� �%���+�2�'	����%�-#�'��%����(%'�(�#	���	�*&%���1$*�	��4�&�'
�&��261���+�&4����� $�2����-�������2�����	� ���(�#�@AA���1'(�'����;���1�� 3�
�&�-��+�/	L�$��'���	�
�-�261�	�/�-�3�����"	%�.�� 0.�	�(�#�@AA��4�����-.%$��'�@33����
	�����-��%�"�� �����%���+�0.�	����	�
�-��#��%��-.%�&����&���%���1�� �
������	�
�-�
�#��%�/�-���		�(�#�@AA����������,���1� (�	��53�0&#�0&$*�����9261�;�-$�$3��+�
&4����� $*�$3"��������	-#1	)-�	)3%	$(� �-����-8�(��-��+���1���	2���2�'�4�&�'���	
�
�-��

<���1�0.�$��4�*�����	��$�������$��3'��+�0.�	�(�#�-.%������	����1���������1��
7����-��%����+��@33�������	$�(;�����	���-���+��@33����3#��������.��-.%���(;�����	���-�
�	����@33�������	� ��������2�'��-)&������2�'3#�����@33����3#�� ���0.�
#3���	�
���	(�	
��������-.%� �3#�34����'�.������'2�'����)&������'�������-���������+�&4����� "	%$�%3#�3�
-�	/'%�-.%�&����&� /�-"	%-�	������	������':��C���
������	<&��� ���3��3#�3��#�
"�$���'�0���������-��+�	�)&��� /�-"	%	�*&��?��)&����	������'���	���'���,���%���1��
3#�36'3���+�"��
������(��'(	�#�&(�)&����	/'%
��
.������'/�-"	%	����(#1�(���


��
����3��)&�
��(����%��
#3���(�#�@9?��(��� �4�"	36'"����+�
��
����3��
)&�(�����*����� ��&���1(�#�@9?��(��	��-.%���"*�� )&�������"���
���$��� 
��������C@'
���	�-.%2���1�8	�(�#�@9?��(�����34����*�����
�%�'�����'"*����'� �4��%�� ��-� 	���8	
��#�.���-.%������2�'���� &���)�%��-�(�#�@9?��� ���������	(�2����2�� �<-�7�)(�'�-.%
��1'�����1'���� 3#�0.�����.������'2�'��-)&�2�'������-.%�&����&�"	%	�*&��)&������ ���	����
�����2�'���(%��� �����$���-� )&������$�3#�� �&��3������2�'3#������������
����-�2��'���3#���1';�-���;�-$�� ���(�	0�(����-.%��1'�����1'���� ��	���-��%�� (�#�@9?��(���
�*&%���1"	%	���
�%�'�����'"*��



�

���������	 ��
�

��
�

(#�'�����
�%�'�-.%$����2���1�8���� ���	(�$3�%������'(�#�@9?��(����%���1�� *��
(�$3�%������'�(�#�@9?��(��:6�'��+������'2�'����34����'������1�'261�	�$�	/�����/�-"	%	�
��"��F���'"��"��� (�	��5�.�"�����-�@AA���������2�'(�#�@9?��� �
������	��1'(����1����-�
/-'56'���� )&�5��5��$*�
��3��(#�'�����-����-�2��'���	���+���&����� �&�-��+����3#�
������	261�	�;�-$�$3� ��%����-����
��
����3��)&�(�����*����� �
�����#���'(�-
���-����� &��,�)*%'����9#���#)&�
#3����8-6����(5�����)&�)����'������-����� 0&
�������93���+�����"�"	%"���

<���1�� /����4����	(�$3�%���'�4���#����5.����'� ���(�#�@9?��(��� �-%��&%�-$*�
���	��1'(����1��+�/	L�$����"��������&-�3���-�#1'��&%��7�"	%��+����/-������$��/���
�4���-� ������ 3#�� ���	� 	���+�������':��C��3#�$3� )&�*#�&���@AA�$*��	�&��� 3�
(�	��5)-���-�������3#�����	��1���3��$3"��/�-��8�2���3�
�����2�"�"��/�-(#1���#'�


��
����3�����(�.��-.%$��#����-� 5��3��#���	(5�����������(�.�)&���.�(6�"�&	��� )��
3�
.�"���%����&�	�	/&����/&����
������-.%�������1�)�%�	����#���	*&�����	3�#'/����8
��+����	3�#'��%����-�������
���������4�&�'���'�=J�(�#�@9?��(��� )&���#-(�3(���-.%2���1�
�
���
����-
��
����3��)&���-
��(����%��������-2�'������+���-���������(�#�@9
?��(��)&���#-(�3(����%����-����� �	�����+���%���1� �����'2�'
��
����3��� )&�
��(������
�����'2�'
������4���#�$*���+�"��-.%�"	%����9	�)�&��%�'��������'"*��

����9#���#�
������	��+�0.�	���&��#(���#I-%�	�9#���#�����-� ��3�� $3������-����� ���
���	(	��#�
������	('�$3�8�9#���#)�����-����� �
����#�&(	�����;����-�� )&�	��-.%���
$3��%����-������	���"�����������	���-�#�����5.����'��	*&�����	2�'
��
����3��)&���"	%
�%�$32�'���	��'"*�)&����#$�� -%�	������3�*�-
-�� ����9��+����	('�(�2261�	��
�
�����+�$3���������*��0&���������-����2�$*�	����	��+�������'���	��%���1��

(�#2�'
��
����3��)	�3���'��	�%���+���(��2�'/&�� )�%���1�'���8��+�(�#���
&�	&���&���&����%����-����(�#2�'
������ )�%�
�������4���'���,��-.%�(	�� "	%$*�2��
����2�����$���'���	2-��*	����
�-�� 3�����9��+�	*�(�#	*��@AA�� )&�(�	��5
��+���(��2�'
���'��)&�2�'/&�"��� ���0.�(�$3$��%3���	�(�83
���'���%��� /���-6�
*&���%��	��4��
8A� ��1'*������
K�#�4���'(�#2�'��� �-%�	����	���)���%��)��%����	
�
�-��$33��%�-)��(;�
3�����	/'%�2&���&�-��+�0.�	�(�#�@AA�261�	��-%�'�������



�

���������	 ����

����

�#�&(��*������-��1'���?������������-.%;�-$�$3	������%�$�� 3����%�(�#�
�@AA�� ������� ���	�
�-�� 2�'�����"�"	%"��� ���'5.������	�*&%���1(�'*��$*�)*&�
&����-�"�*	�� "	%����9
��
�����2�'��99�-�'�*&��0&�-.%;�-$�$3����%�"�� (#�'���
�*&���-.%������		*��3��-����&����	� ���	����;���1���-��%�� 	����������� )&����������
��+����	�������6����'�-.%���$3�����#(���#I�&����&�����&#/��"	%	�(#�'$�(�	��5�F���'"��
"��(4�*���0.����&�3�"	%�������	��#(���#I2�'���

<���1��(�#�@9?��(���������-�������3#�����	�8�����#-(�3(����������2��(	���-��#/���
	����8��� 36'��+����	������%����
#(.3��� )&���+����	������'�4���#�$*�56'���	
�����2�
"��/�-(#1���#'� ��1'��&�
��
����3��-�'��'
����	��-.%� )&���#�#

��"�)&��� �
������	
��'�&%��	#"���#

��"���	
��
����3��)&�
��(�����1'*&�-� 
�3�$*�
�����0.���#�
(�����-;�-*&�'� ��#����	���-���1���4�$3�%�� ��������		
� )�%'0&"	%�(	�;��)�%0.�
�9#���#��+�(�	�3#���	�

��'��1�� 2������������%��3'�4����		���$3�%����	
�����2����-2���9#���#�����
'�	�5#�� 3�"	%���'�&��	��(�-���2��
��������#���-:14�� 7� :��� 7� �����'�����-��+�	��
�
����%�'�8"���.��(2�'�����#���-���3��,�$3���-����36'"	%���(4���A$3�%�����2�3���&��-�
�.�/<	��+�*���$*	%261�	�$*�(����/&�"��������	(4���A��-(��-$3� "	%��+�2���6�)�%���
�%�"�� 0.������2��	���#�$�/&�3�"	%	�;�-��"���'�����-��+�	�� /����4����	�2��$3�(�-$*�
5.����'��1')�%�����1�%�� "C�8���"C� ��#���-�8������2�*�����%�������'� �-%�"�����	�����$3�
*&'������&	��-�2�'���2�� )�%3'*�����-�#���
����.������'2�'���2�$*�)3%	)3�'���-�@AA��
�-%�$*��(�-��&�)&���&%����/-���3���#�#-��5�)&�&	*�-$3�

�
������#���13�"	%	�-��'-��5���"�56'"*�� ����"�2�$�� &���	����	)��(;�
�
)&����(&�-�#���	"����-�����-��"	%��-�&%�-$*��#�#-��5�)&�&	*�-$3�4���#�"�/�-
�#(��(��)	�)�%2����-�� 0.����	���
���2�����	(�'�����'���2�	*���&$������'� 3�
"	%"��������/-���3�����#�)&�&	*�-$3����2�������1�&-� 3���-�#1'��&%��*	����%��"	�
�%��*#�� )	�3�0%�����	��#���-	�������1'� 34����'��+�&��,���#���-��&%�"��(�-��1'���#�
"	%��33��4�)	���99�(%��-%�-� 7� $*����-&'"��3�����#�:6�'�4�&�'	�������1�&-� (%��0.�"	%
���	������%�������'2�'����(	�� *�-$3����8	��4�"�� *�-$3�2���8"	%2������ ��1'"��(�#
)&����	�.����	<&��3��&	*�-$3)&��%�'��-���"	%��+�(���)�%�(����1�



�

���������	 ����

����

�<
���-%�'-#�'�������%����+�����9#���#� /������3���'�.(�#�@9?��(��)&���#-(�3
(��2�'��$*�������� �
���"	%����'-��)&�&6�:61'�&-��-���$3� )&����	(�	��52�'
0.�(�$3$��%3��.�"�"���&-� �
������	���
��
����3��������"��� "	%�&-;.	#2�'	��,-�0.�
���('���-���.����-���	(�$3"�"��� /��������-%�''%�-� 7� �%����2��-.%���"*����	������'

�����2��8�-.%�������� (	���-�-.%���"*����	������')���8�-.%���-���� ���2�� (	���-� �#/��� 	����
�-%��2��$3�%�	����"�3�����0.�C@')&��9#���#�-.%2���1� /���
#3����-.%$��'(�#�@9?��(��
)&���#-(�3(���:6�'�.��*8��-.%�����������1)&�3���+����	(����)&���������

(�#�@AA����������('��)&�)(�'*��-.%��������&�� 3�"	%���'"�*�:�1�	�3��*��'
����$��7�)�%3�����9261�3���'2�'���	��'�&%����1���+�&4��������)�%2�1�(�#���	���2�1�
�@AA����	��� 3��&�-��+�2�1�	*�(�#	*��@AA�� 	����	(�	��5)�&���&���%����

#3���(#�'�����#�261�3�������'"�������&�� �8�	���(�#�@AA�"��)��(;�
261�(.%���	��+�	*�
(�#	*��@AA�)&��� �#�&(��(��3�:%������-.%���"*�� (�	��53�)�'��&����/��%'"�*	��
"	%	�(#�'$��F���')&����2��'"��"���

"	%���'
.�56'(%���%�'��-:6�'��+�(%��*-��� 7� ���(�#�@AA�3�"	%(�	��5�.���%�����
)&�5��5�������"��� )	�������(�AA��(�'2��� �#AA��:6�'��+�(%��&����-�-#�'��%��.�
��-��1��@AA�����;���1-�'(�	��5(��(%�'	�'�*8�/�-�&������56'�)&�5��5�������
3��(#�'�*&%���1"������(%��&����-�-#�'��%���1�8�����#����0.���'"��:6�'�#�&(��1'	�&���5������%����
�%��2���1��'� �@AA�-�'(�	��5�4�&�-"��� ;
���#�����+��%���'�&2�'(����;�-$���#����
��+�*������)&��4���32�'	*�(�#� 	*��@AA���+�0.��4�&�-$*�2��(���1�&'$�2����-�
��%���1�� �����'�����#���-�����-0&�����$*�34����'-�	34���� -%�	(.A(#1�&'$�2������#���
2�������8�"���������
��/���8	��'�� �! ���!���8��#�$�2����-�����)	�(�'/L�8��#�261�
$�2���#��������%����-����� ��+�����%�
�����8��� ���	��8��� (�'L��8��� -%�	����9261�
�-%�'��8	���$�2�	*�(�#	*��@AA��4�&�-��#���;�-$�$3$*�(#1�:��&'"��

���	����&%����1	#"���#����1���%���&(5������ <���1�/����-%��*8��������"��
���
���	������1����2���1'	�&�%���+�2���6��%�����'� 3���#����	�#�*������$3�%����	�
�-��
)&�3���+���'(��'(	��99�$*�-��-��� �
������3�����	�
�-�)&��"	%	�(#�'$�3�(�	��5
��1�5����99�;�-$�$3���"���

�����'���(������(������-.%��1'�����1'����*	���)0%��#�)0%�CJ�5&%	� 
�����"��

#3���������*���-�'�	����+��(�-'��"�)�%��2��$3�%������'2�'��'���2�����������-%�'



�

���������	 ����

����

��F��0-� /���C@'��1';�-���)&�;�-$�� ��+��(�-'��#����
��
����3�����(�%�� �������
����	�����3�#'"*	�/���C@'$*��2��56'$3�3�"�����	����3������-�������	2�'3�#'��������

���('(�-��"������'��#������'��-	��	��-.%������� ���'
#3���$*����� 5��3���	�(�83

��
����3�����'"	%���)���&��)�&�� �
���
��
����3��"	%��-�4�
���'��$*����)��
�&��)�&�� )&�"	%��-�4����	'%��)'%��&��)�&�	�(��(����/&�� 
��/���������
���������������"��)�%
�����#,��� &���)&��)�%���	�3�����		����'2�'
��
����3��
��1'��1�� "	%��-���)���&��)�&��%�
���'��� )&�"	%��-(��'(��(����/&�$*���+�0.�
'%��)'%��&��)�&��%�*���������'��������� �8�#3������-��%�(	�#3� "��)�%���	
���
�-��
	#$�%��+��#3�4��&%��*	���'��2�'��8��&�'5��� )�%��+�'���
�����1�5����������@�3	�-.%
;�-$�$3���/�-"	%	��*&���3���+�0.�*	����1���99�;�-$�$3�

������(#�)
�*��������*�%�'��99�������� 3�"	%���'"�����-��%�3��'���-� )&�0.�

#
��,�	��%�-���(#�� )�%3�-��#&'"��/�-� ���� ��� !��	�	��� �.��*8���	���	3�#'���-
�@AA����� *	����)-�'(;�����	)&����	��+�;�-$�$3� )	�����������)��(�%	���
�����-�4���)�������'���-�4���32�'�#�&(��������-
�('(�-� �8-��#���&'$�*&�����	��
�%��	�����������"	%���'*�$���7�	����(#��

���)(�'���	�8�*8��%�(	���)�%��&�� 2�$*��%��0.�C@'3'�9#���#�����-� ��3�� $3
2�'��� ��	)��)*%'���	2�'
��
����3������4�	�)(�'� 0&���	�%'*��'3���+�(	���#
������'������$32�'�%��$����*�6�'2��'*����36'2�-��#���	������
�-'��%���1����4�

�
������	
��	�������������	
��	�������

�



�

���������	 ����

���

��������	
������������������
�	�������������������	�
����������� !��

���������	
�������
�

��
����"���	������#�$�%&	'� (� ��)�$�#*����
����+%����"��,����	�����)�$���)

�&-����.#�).�'��)��� ��)�&-���/������)&���
����+� 0*)���"���)	����	1��1��+
���+� 2	'�+��.#�)���	3��������#�����#�+�4+� ��5)� (� �����)	����		�')&��)�'�#����
34��+$'.4���.�'%�������5��4����)�&-��'��
�����	������#�$���5��/����	���4����+��&���
#		��6%��(� 7*�)#��������2��34�����8$��+$'%�.&4')#		��6"�2	'#�	��0�$���	2��� 9���5�"*)
��/��&��%&�
��
����"����)���
����+�.4������'����#��)#���

.�'���5���)
6"���84� ������	��6#���6:%�
����+� .4��&������;6���������)
�,���6�� 	�"�0*)���	��6#���6:���+��+6�)�'�� ��/����	#	���.�'	�4	��<+�8$�	�
���	&��)�'����	���.4���)
�����1��+$'.4���+'�)��-	%"�"��;6���6.4��$��&-���	2���"*)
��)#�
����+�'����"�#��)#��#����8$�	�����6#�+"���/�2�2����	=$	61�)��� (� �
���8$�
�;6���6��	�#����)3�+0$����)+'�	�$���	�&-���	3�+.�'���� �	�����)���&���%��&��
%�843�+."�)���.4��� "*)��)�4)
����+	�')�'����#��)#��#����� "��
���	������.�)
�4����5�� � "*)����;���	���/�����4��6<>���'���������� �� 	
��� ��/����� 3�+	�����
	&�
�&	4)	��������%&�.#�)���	#��#�����
����4�"*)����;%��,����	�"�0*)
��������5�

���	���6�����6#���6:
��3������'���)���
��
����"�����#�$�%�1���5�� ��/����	���

��"��#		��6%�� (� 2	'	�%��#�	��0�$�2���'��
��
����"��.	�.�'��+���+�� 	�

��
����"��
���)�����+���)�$��&-��'��%��%�34�#	�+��5�� ���&�*�)�'����	��5��+$'��
4�	�	34����34�1�)	��<+����� ��5)2�4.#�2�4� .4�#$).#�#$)� �4��+���"�2	'	�%��
��"���5�	0*)2��� .�'�	���
6"�����	&4�����
��
����"����)�;6���6.4��$��&-�.4��� 	��
��/�2�"��34�1����&������#��������+�����2	'	����.+�+��+"�������5)#0������,���6��.4�
�6���,���6��+'�	��/�2�"����+���"��%"�7*�)��	�+$'%��������1����1�)	��<+�.�'4���+�(�
9���5��6�����.4�#0������,��
-?��5)
��
����"��.4�	��<+������ (� 2�� "*)4)%�"����+�
��"��%"������+�����

+�����+'�)���
��
����"��
��,��
-?� ��'�� ������<���4� ������	���+����+
#�+)�	���",�
���������4����2&�%�
���6�6+��0���� (� 
�������� 2	'��/�2��
���
���	���������.�'
���)��.4�8$������ ���"����5�+�)	�
�&	�6&�����",�
���)��� .4�



�

���������	 ����

���

�����#���������/�������)#')�#�6	��4���	%&�	��,�4�)=�+%�
����+���"��%"��4�+��/�
���	#�1%"%&�
���)��2������#�+84%��'�	�4�)&	$'���8$�2	'�$��'���4���	��/��+'�)2��

#	��6�������	#)�%"�%"1�)
��
����"�����+�)2	'2�����������	�+'�	��/�%"���
��-	2����+���	��)�4��'���+���#6�)��5)&4�+��'����+����%"1�)������� (� 2�� .�'�
���
���@A�@����	�#	����+���	�
�+�
+�+�	� �-�4�+��/�%"���#)��+����+-�1*5�	���/�
��5��(���5)��4���5)#	��6���5)�B??��7*�).�'�'��
��
����"��2	'��+��)�,�	�%����)=�+%��
���� .���	.&')��6���7*�)����;%��,����'�� ������������� �������� ��/����� %�������
�
-?�����&�� 2����)%��
���B??�
6"����B""+����������)#���'�.&')=
.&')���6���
��/�2�%�
����+�4����4����)�������1*5�%�"����5�3�+�4������0*)�

�	���#������	.4�����4�-���#	��6�-����B??��-���.4�84�����/����
�
����+�.4�
��-	=$	6.&')���	��/���#��1�)34��-����-����;1*5�%�
����+���"��%"�1�)
���)��
�'��� 2	'���"��#0������ .4��6����������	����4'��	�.4����5�4+� .�'���	���4����+�
�&4�����	�7*�)
�����+�)2	'�$���	
���)���'����5�� "*)��/��&	���&�*�)�'��+$'��4�
34��.�'���	"�6)�-	��+$'%�8$���5�������)�

#	�+���
��
����"���,�4�)��)�,��
-?�
������	��)��5�� 7*�)
���)��+�)2	'�$�� �-2	'
��)#�	��0"����#6�
����+4)2��.�'����'�� ���	
�����1����.��"�6)��5�"��+$'%����.&')
%�� .4����	��6#���6:����#�6>��5�"�	�4��<���'�2�� .4��4-�&���%&?'1���2&�� ��/�
�
�+)�������2���	���	�$�#*�%�
����+��'���5�� �'��	�����)�,��
-?"�0*)&4�����	
"�6)��-	���.4���-����;��/�� ���������	�� .4�� 34��6�$� �$�."�)�&-����1*5�",��
��
���)���
����"�����	#)#�+%������)��5)��)�����+��/�	��

������2���,����	7*�)���"�����	��/���#��1�)34������)�$�	�� 	���5.")%&��'��
8$�CB)��5)&4�+����� ��5)��5�-�
���"�+*�&4��.����)1�)�'��	���/�������)�,���6�� �����)
��5)&4�+���
���)����)��/�	��+'�)2�� ��5).�'���"�0*)���	��6#���6:� "��4�+	���/�
�����)1�)
�����8$���5)%"�;6���6��	� .	�"��'�)�+$'���)�-�
�+)=$	6�6#�+��#�����8$���5)���	
����0��2������).���'�)������'�
��
����"����/���#��1�)34��.�'
�����2	'2����/�

��
����"��8$�����;����4����	�.4�2	'	����	#�	��0#��)#��34�%&�2��84	���&	���
�+'�)
��
����"���-��	� .�'����-	����	#�	��0.���,�#��)#����8$���/�34���&�*�)�
%&�
��"��34����	��&���4�+	���/�8$������)� �$�"��#�1� ���1�� ����� ��� ��/���5�� (� .4�
��""��4�+	���/�8$���6#���6:
��3�=�+%�%"3�+�9
��2��%����&�*�)�

2	'�#�+�������6�	���5)���6� +�)	�3���#��	�#�-"
��
����"����	�,�4�)��#��1�)
��� ���"����5�+�)"���/����3+���.�'8$�	�����+�1��)� ���)�����)�	���	��"������



�

���������	 ����

����

.�'���#��)#��8$�����
��
����"��2	'��)�&-���/����	",���/�"��4+=$	61�)#���� .4�
=6�<���6<��8$�"��,����		�#����� �,��'�� ����������� ���� ����� �����/����	
���
.4���/���)
���� "*)��/����	",���/�1�)8$�"��,����#��)#��� ���#�%"���",����
���
���	
���� "���/����3+���.�'��.4�.�'34�3�+�������� ��5)"�2	'��/����	��6������
.4����	�#�+&�+��6�1*5���
������#��)#��2	'�$�"�����	��

#6�)#,���?.4�",���/������)	�')���#)��� �-���� ������	#��)#������)������+��'�
��/�8$��,�1�)�����+1���;6���6���0$����)� �������������)����)%&�0$����&4�����	� 7*�)
��/������	�#�-"3�+��)���	���5��/����		�')���#)��1�)
��
����"���+'�).��"�6)%�
������.������"����5���/������)1�)#���&���=6�<���6<��"��&-�#	���%��,�4�)�,���"
��#�����	�$����	94��1�)����)� .4���,�&������#��)#��0'�+���
�����	1�)

���)���
������3+���.�'��)��� 8$����"�2��������3+���"����#����	��'��������

�����#)���+'�)+6�)7*�)��/�&4�����",���#��� ���
��3�������������2��.4���+'�)%��
8$�	��*�<�2��#���.4��� ���	�1��	��;6���6�
����,�"��#6�)�����/�1���*�=�+%���+� ��"�� %"�
1�)��%&�&	�#65�2�3�+4,����� ��5��/�#6�)���
�
����+#,�&�����#��8$�"���5�1�#����%&�

��"��&'�).&')���	��6���+�

���2��#4�	�"���6"������������� &���������)��7*�)��/�1�)	����'���	#		��6
�6+	� �����1��#$'�).&')������.4�����;6���6��'���5� ����'�8'�����#�������������	�
2����/�4,����� ����'���/�8$�	�����6#�+%"������	� 7*�)���#���#�6?���	#�	��0���8'��	�
2����/�1�5��(������'�2�3���
+�+�	@��@D����#���7*�)��""�4����+�1*5�2���/���5��(�
���+1���;6���6������"�4����+�2���	� (� ���� ����;6���6�
����$�&4�����	"�6).&')���	�
3����+'����	3�=�
2��3�+����������%�	���� 84� �6

��� &������	#�1%�� (�
%�1��,��
-?=�����%&��4+1����.4�"6������/�&4��>��1�)���	"�6)��5)��)�

��*�)����;6���6���	�
��������)�.	�"���/����4,�����+$'���)�3���	�)�$��#��
8$���)�,��
-?	����+���	4,����+6�)��'�
������ �
���2	'	�%����5.").����)2���
���

���)���4+� #'��
�����8$���/����)����&4�)��+�,���6���	�'��� �+'�
*)�1��%"�'���	�
1���6�6�6+�	����'���$� ���'�����������"�2��"�����	�
�+�
+�+�	"����+4).4�
�#���	#$?2�%�1����+����� 3��������'�2	'	�%��"����#�#�1���.�'1�5�&+��"�0*)
#�11�5�#$)#����
������	���+"�������/�8$��,��4+�

.	�"�4,�����
�������,��
-?�
�+��
������	��� ���2	'2��2���'�06��>��
���������� ��'�#�4��+� ��'���4� ��'�#	��6� ��'��B??�� .4���'����0���	"��8$�%�	�
4)���� 
��1�"�	��6����������5+�,�2�"������ .	�
��
����"��8$�������
�����	2��



�

���������	 ����

����

�-2	'��+���+����)����'�"��)��)��4"��
�����6<��.	�.�'�65����+���+���+�� 84�����6�"��
1���;6���6�������,��
-?%���4.4�#0�������5�� (� ���+�������5�� (� +'�	��/�#	���61�)
���3�+#	�$�����)��5��"*)���=��=$	6%"%�1���;6���61�)���

��*�)� &4��.&')#���1�����	���%&���	�'�� 	��E6	�� ��5�� 2	'��+4,����+)�'�8$�%��
1�%&�1���;6���61�)8$��,��
-?")�4	�4'�	���&4�����	� �+'�%&��4��.��&����1�"��
.����)�06�� 84�����/����
�%""�2	'.+���)��6�"��#���1�����	� ���)��/����&��)2��
�+'�).�'���+6�)��'�84����%�� �
�������&��� �������,��
-?���	�������+�� +'�	��/�
���846�84�+$'%����.4��� 2	'",����)2�&�"��)���+	�CF�)���)�
���84�����
*)	�')&��)
��5�� (� �
���
��
����"��� .4�
��#�����5)&4�+�������;84���+���+��+	%�
����+�
"�0*)1�5���#��1�)34�.4���/�#��������	1�)
������ 2	'����;�'��'��&�"��)
���+	����",�#,�����;6���6���	�
����
�����"�����������'�� ��2	'	����+2���'�+.��
�����&�'�)�&����������84�����2	'4)��+���� 1��+'�)���+����� ����;6���6%&�0$����)
��	
��3�������#��2����'���5�� "�2	'	�#6�)%�	�	��,���"�&�����'�#���1�����	�����+
�����)84	�.4���%��).&')�'��8$���6#���6:��5)&4�+�

�����/�������.4�����;6���6� 3����+'�2��4�3���#������ #0���������&	��#	�
.4��'�)��+7*�)�,�4�)	����	#	�$���+$'1���5%&��#�+2�� %�1����+����3�����'	��
�,�4�)���	�
�+�4)�����+��+'�%&�1������1�������+$'���2&��2����2&��1�%&�#�6��/�
������)��������=�
.&')���	�
�+�� �+'��&-��6"�������%��'�	����'�+6�)��'����	
�
�+��
�����5�0�������"��&4'	4*�� 7*�)�,�4�)��/�2��+$'%�������1���5� 84"�
*)2�����
"�2	'86�"���'�)��+���
��
����"��������2���

����,�&��
6"���"���/�#'��.&')�'�)��+�-��� � "���/�#'��.&')�����	� 	��

��3���/�����-��� "���/��������#�6�-��� ���������"�6�1�)��� 3���2��0��#,���?���#�6
��/�8$�"���������+$'�����+�1�)�������5�� (� .4����	��4����2&�.&')4	&�+%"��/�
����4	"�&+��&���4����+��1�%&�	�#�6������������+��.	�4	"�&	�2��-%&������'�
4	&	�2�� �'�)��+"���/��+$'2���
����&��%�� ���2	'���)2���)�4�'�� "���/�&���"���+�
�	���4	&�+%"������1��%"�'��&	�2�.4��%�1����)=�����8$���5�2����+2��#�+%�1���5��
�
����������#�6=������/��
�EG��#�)&���

�,��'�� �������#�6=����� ���
��
����"��������2��",����)0$���4��+�.�4)�#�+
%&	'��4��#=�����	�����(�������#2��.4��3�+������	�"����)��4��+�.�4)+��+��+2	'
�)���2���	� (� ���� .�'���+�)#	�$���+$'"������5�-�
����'����	��5)&	�������#2����/�
	��E6	�� �����5)�+$'�$�+��4�).&')&4�����	"�6)�#	�2�������)� 2	'	����	�#�+&�+.�'8$�



�

���������	 ����

���

�,��
-?.	�.�'��+���+�� ���"��"��;6���686�"��&4�����	2���'���5�� ��"	���)
�#�+&�+��6�1*5�2��2	'�'���)34���)���	�

��*�)� 2	'��+����;
�����	��%����%�� 2���1����)���4)3�<.�'8$��;6���6��
�;6���6���� %&��4�+��/�����/����1*5�	�� �������;6���62���4�+��/�84�#�+&�+1*5�	��
��'�� ��/�����/����2���5�� �
����;6���686�"��&4�����	1�)
��
����"��3�+�"�����2	'
�$�� �	�������;84���86�&��)�
�������&���,�%&�86���5�1*5�	�%&���34��&-��'�� ����;6���6
���	>����5�� (� �4�+��/�����/����2���'���5�� "*)��6�	�����,�&�6�63�<8$����	
���	>��.4��)
����#���'�� ��/����	%&����+.�'8$��,��
-?%���)��� �9
������)�-
��6����	�6�&������%"��
����4��"���/��+'�)��5����)�2	'�+���,��
-?�

.��"�6)%�1����8$��,��
-?�
�����)��������)� .�'�4�+��/���)����� �
���86�"��
&4�����	3�+�"�����2	'�$�� 84"*)����;��/�����'��4��� 7*�)2	'	�%������0��� .�'�-����;
.�'8$��,���6�86�3�+�"�����2	'�$��#'��	��8$��;6���6����4�+��/�����4����'�1+�.1+)������/�
����/����1*5�	�� �����)"���	���"6���	#)�4).4��� "6�1�)��0�+���	�.4�����$����
���	��'�)�(� "���/������)��� �����)����� �����)�
46��
46��&���3���������6�%�� 2	'2���,�
���	#�%"�'�86�&���0$�� 0����/�#6�)����'��
46��
46��-�
46��
46�2���	"�4�	���� 0��
��/�#6�)�'�3�������&����'�&����#�+��'��4���-�4��"����#���� 0*)����4�+��/����1*5�	�%�
1���5����+�&����5��/�",����	��	�+�

���	"�6)&4�����	1�)
��
����"��� 2	'��)�	��+8$����&4)2���	�6	6��'�)� (�
��'���5�� .�'��)�	��+8$�	����	94������������$������)�����6�"�������)� ��'�� #=�

%������6�"��&4��#	��6����)��/�8$��$���'����#=�
��5�3�+��)#�6�B??���6	6�%��������;
1*5�%�1�=�����-%&��$�"��
6"���� �$���	#=�
1�)�6	6���5�� 	6%�'"��
46��
46�� &���
&4)��	"�4�	���� .4����6����	�4��"�4�	��+� .4���/����1*5�	�� 4��<������/���5)��5
2	'%�'��).&')#���1�����	1�)
��
����"��� .�'��/���)���	4�'	&4)1�)8$��,��
-?���
���1��%"�'���/���)0$��"*)�4�+��/����	86�3�+2	'�$�#*���'���5��

0�����	�#�6�$������)���.#1�)%"���2�
��
6)���#6�)%�� ���+	�#�6�B??�2��'���)
#=�
���	�
��
6)���%"3�+���������+.4��� "�2	'	����	�#�+&�+��2���6�1*5�.�'8$�
�;6���6��5��(� �4+����"��"�2������+�'�)�(� ��6�1*5�"��#6�)���	�#�	8�#���5)��/�1*5�"��
=�+���� .4�����;1*5���)=�+%�� "�2	'	���)�#�+&�+��6�1*5�"��8$��,��
-?��)����
"6��=�����4+.	�.�'���+�

��)��5�� �����/�����;6���6���	>��=������/��6"���",��
�.4����",��6#�+1�)
8$�%��'�'����	� ��"	����8'�����	�����4'��	���5�+$'���)� ")���&���%"�#	��'�#6�)���



�

���������	 ����

���

����;1*5�%�	3�=�
�������=�� %&�0����/��,���)���+����������	�)�&-�#6�)�'�)� (�
���+�����'��������8'��#�+�������-	�)�&-��.�'���2	'2��������	�1��-2	'	����	�#�+&�+
��2�� ���������8'��#�+������-	�)�&-�� .�'2	'2����/���'��1�� �-2	'	����	�#�+&�+
��2�� �
�������$��'��1���/�������� ������'�)&��� #'������-��/������+$'��	��6	� ���
	�)�&-��#���'���/�#�����'��4��� .�'�-2	'��/�#����2���	�#��� ��5)��5+'�	2	'	����	�#�+&�+
��2���6�1*5���
�������&-���5��(�

�����)��� �����)������+8'����)��� &$� ���	���/�",����	��	�+� ���2	'��/����	���
���	����.��#6�)�&4'���5�.4��� ���"�����"�	����	���
��6�%"���#6�)�&4'���5�� .4��
�,�.����5�	�%��� "*)"��4�+��/�������/�����2���	� %�	)�4#$�����'�� ������ ��
��
����� �!��������������-&	�+0*)�+'�)��5��)�&4��.&')����;6���6�'��6	6������6�
���%"�-	�4��<���'����+����� 9���5�� 3����,��B""����"6�%&�#�	�+�����+#�6� .4�
#�	
������������.&')���	���	��+$'%���+1�)��� "���/�&4�����������	�#�+&�+	6%&�
��6�1*5�&�*�)� ��/�&4�������)�����	���"�����;1*5�=�+%�%"&�*�)� .4���/�&4��
�����)���	����&���1�)"6�&�*�)�2	'������#	��6.4������B??��"�����;1*5�"��&4��
�B""������)�4'��.4����5)��5��

9���5�� 8$��;6���6=����"*)���&�����)#�6����B??�� �
���"6�.	�"�.#�3)'.#�

+�� �-+'�	2	'	��,���"�&���#�6�B??�1�)8$�#�%"�'����@A�@���	������)2�2���
1�%&��,����		���%"������	��5)#�)7*�)��/�#6�)#,���?%&�	��� (� ���.#�)���	���5)%�
���%�2	'��+����#�6����B??��4+�.4����)�,�.#�)���&����#	���
����&��%��1�%&�
�'������;6���6��5)&4�+�,�2�
6"���� �-�
����,��'�� ������������ � �����������	�� %�
�)��	����H���5������)���B??��"�+�1*5��'��&�����&4�)2	'#,���?�.�'#,���?�'��B??�
������	94���

��'����+������+&��&���)�����.8��� ���)��/�8$�94��������%��6"������
.1�)� ��3)'2	'��+	�%��%&�2���/�&��&���)��%��))���'�)� (� ���)�����94����5)��5��
�����)#�6����B??��-��/����	� "��,�8$��;6���6��	%&��4�+��/���94����/�4,����
��'����+����� ����;6���6���		���/���4����.�'2	'�'�+����;84��� �������;�
�+)
�4-����+.4���#���	#$?&�+2��-�����5)��51*5��+$'��������)#�6��B??�2	'�6��'��&���2	'�&-�#�6
����B??���/������)#,���?�"*)�,�%&��"�6?����&���2�2	'2���

"6�.	�"�	����		��&���'�#6�)��5)&4�+���	��+$'������� "����)�4�+��/�"6����8'�)
%#�.4�����;�)�1�)���1*5�	�2������+�,���"���	�
�+����	�#�6�B??����	���)%"�.4�
"��'�+�"�6?����&���2�3�+4,����� ��5)�������	#)�8'�)%#� .4��������	94��.+�



�

���������	 ��	�

��	

��+��
���2�������I+������)�,���)"�����	�
�+��9���5��'������;6���6")�&-�#,���?��)���
������.�4)"6�%"��+'��4'�+��	�,��=�%"7*�)	�#6�)�������84������+$'=�+%��"�0$�84�����
4)��)��,�3�+2	'	�#0���"��.���.4�������"��#���	���	.4��4�4)�"�84#�����+2	'	�
��)&��&��	2��2���",����)+�	",�����4'�+%&�#6�)84�����9��4��2��'�&����'�����5)�(����
�����)�$��+$'�'�2	'���.�'",����)�4'�+2���	+0����	�

��5)��5��/��
������	�4'�+���+�	%&���	��?��	���	��/�8$�"�������)� 84���
����;1*5�"*)��/�����4���2�����'�� .4�&	�&��)%���)��	����	#�1� ��5)��/�����'���4�+�
.4������1�)
4�	��)�������(�2��2	'	�%���+�������#	��	���+�4+�����4'�+%"�'�
���	�
�+���)=�+%��84�������;1*5�"�	�4��<���'����+�����1�%&�����;6���6����'��
3����,����	�1��%"�������).�'�����5��/����2�� ��4���5+�)2	'#�+��6�2�� 
�	���).4�
3���#"�.�����2��� �
������.�����"��#6�)����&���#6�)��
�'�)� ��/���)�������?���+
�,���6�	�.4��� �'��
+�+�	.��21.4����.�4)#'����
�'�)"�0*)1�5�#	�$��� .4�
����;��/���"9�6+����4%&�34�2��0����/���6.4�����2&���4��	�� ���� ������� ������
���"�� �� �� #��$���� ��5)#�	��"9�6+���5� �#6�)����#�6>�� 3��������'���6�"�����
���.�4).��21�	62����6�1*5�	���	��?��	���	�+'�)����1��%"����

2���4'��.4�����5�)����'������,�&��
6"��������1�)��+�-��������	�-�����
�����#�6�-��� ���"�%&�����;84��/�4,����.4�.�'�����5�� 3����,�3�+���	")%".4�
	�#�6��/�
���4�5+)�6���	���	�
�+��������5)#�	����������1�)��+������	�.4�4	
&�+%"�"���/�>�������6����	#)�.4���6��B??�2��.�'�����
�����5)#�	�������5��)
���	"�6)�+$'%����3�+#	�$��.4��� 8$�	�')�'����	#)�� &+��)"6��1��#$'�������5)#�	�
�����%������&�*�)"�����;84������	#)�1*5�	��0��	�')�
����6�B##���
�&+��)"6��1��
#$'������&4'���5.4�#��#'�)2���	�������5�� �-"��4�+��/����	.+���+1*5�	�
��	4,�������
6"�������).��&+��4����+�1�)8$�
6"����

�
������������4'����5���"��"���/����	"�6)3�+#	�$��.4��� +�)��/����
��J��8+���	"�6)�+$'�4����4�������+� 9���5�
��
����"��"*)��)#�	��0�$�2��3�+
34��6�$� 2	'	�#6�)%�4�54��� 2	'�'�34�������#=�������� (� 2�� 2	'�'�34�%������+���%"��
�4�+��/����	��6#���6:1*5�	�%�
����+� �	������&+��)#�6�B??��1��#$'��+#$'%"1�)����	
.����)�����6��+	�� �����)1�)
��
����"��.4�
��#�����������)1�)���"�	�4��<�
��'����+����� �
�����6���)#�+���+����� ��5)"��$��&-�#6�)�'�)� (� %���&�'�)����,���6�
�4��+�4*)���
��
����"��.4�
��#���� ��	=$	6�6#�+��#��1�)��� 84�������;���
���	��6#���6:"���/���'����+�����



�

���������	 ��
�

��


.4�+�)	����	�����)2���'�� 8$�0*).��.&')���	
�����1�3�+#	�$��.4��� 2	'	�
��2�+6�)&+'����'����%����	��6#���6:� "�.�4��'�)����+$'�-�
�+)�,���"��#��� �B??�
#�	��094������$�#6�)=�+���"�����	��6#���6:��'���5��#	�����#����	���������2��
�-��)	�')�
������	��6#���6:#,�&���8$��;6���6�+'�)+6�)+��� .4���/�84��)4)	�#,�&���8$�
�;6���6+�)2	'0*)1�5���5�� ���"�����"��84.�'8$��;6���6�#�+�4+��5�� 2	'��+����;%��).&')
#���1�����	1�)
��
����"���

9���5�� 1��6)����'������;6���6��5)&4�+� 3����,����	#�%"�'����	
�����1�
��/�"����'�1�)�1-	�6�=�+%�%"� 3�+	����	�
�+��6��'�� "���/����	�
�+�������+6�)�
.4�"����#�.��
�����1�."�)���"��<�1*5�=�+%�%"���&�*�).�'���%��B""�������6� �6��
�,���6��3����$��)���1�	�	�����+%��'�)��+.4�"6�%"�	�1�����-��'�1�����	���+�-��'���+�
	�%"�-��'�%"� 2	'	�����+2���'�����4'��� 7*�)��5)&	�	��+$'������� .4���/��"��1�)�����
�#�+84��5��(�3������"���)�$1�)"�6)1�)
����6+�"���
�����/���6+���	���6+"6�1*5�
=�+%�%"1�)8$�
6"���� #6�)%�"�����$���'�� .4��4'�+��)� #6�)%�"����+*�2����/�
&4��>��������)+*��&���+��.4�������)�,���6��'�2���$1��)���1��)4'�)�1��)����1��)%�%&�
�&-������	���	��+$'� ��5)�������	��/�	�� ��5)��������	"���/�2�� ��5)�B""����7*�)�,�4�)
��/��+$'=�+%���+.4�%"1�)����


��
����"�����#2���'�� ��#�� 34	���1���������3"� ��/����� 2	'%�'��/����3+�
�4-����+� .�'��/�#6�)��������#����4�'	&4)���"�&���)���2	'2��������5)34��������+� ��/�
#6�)���"��'�+8$�&+6�+�1*5�
6"���3�+��)���	� %&��$���'����������	"�6)���	��+$'%�#=�

��5�� (� .4����5�0�������"����)���1����%&?'&4�)2�����+� 9���5�� �'��"*)#��
������.4�#�����8$�	�')	����'�.��
�����1�� �
�����/�������)	��.4���)��6����"��
������)8$�
����������������@B)"	�+$'=�+%�%"	���/���4�����8$��,����
6"���2��	��
��'�2��-+6�)0���������2��	����'���5�� #'��.&')��+��5)=�+���=�+%�7*�)��/��������0�
�����(�2���-#�	��00��0�����2�����+���
6"����

#'��4����+������/���	���	����������#�??��#�)1���.4��6??������/�#6�)���
�6�.���+$'=�+%�%"�-#�	��0"��$���'�� .4�0��0���������%�1��������=���5���2���
3�+���	�&-��'���/�2��4��<����#	�$��� .4���/����	"�6)�+$'��	#=�
1�)��� (�
���0��0������������2���/���+�� "*)&	�=���2���/�1�5�� (� ����������0$�0��
0���1��	���/�4,�����"*)��	"���1��#$'"6���)���+�����'��%&���	�'���	1�)��;;���B??�
�-#�	��0
6"����4���4�+�$�	��5�"�����"���'����+����#=���#'������� (� #�����+



�

���������	 ����

����

�B??��-#�	��0�,�4�+�	1�)=
���6��5����2��� �4�+��/������6��;;�1*5�	�%�1�
���	���6��5�#4�+���4)2��

��	�'��6��;;��"*)��/����	��5).�')%��,��'��������������������%�� ��/����	#$?
#65�7��1�)��;;�3�+#65���6)� ��������� ����� ����� ��/����	#�1���+6�)%����6�1�)8$��,��)
���	��6��;;�=�+%�%"�0*)����1����.��2��-	��2�����#		��6%&��1�#��������2���	
�����)1�)�������	����",�.8'��6�� � #'���6	���6
��3�� �����6#���6:#��#'���-��/�������6
�##�6

������2���	���	&	���)�4�

�,��'���6	���6
���6

����/�����1�)#		��6���'����+����34�#		��6�����(�2��0��
2	'	�#		��6�8$��,��
-?�
���
���6

���"�2	'	�&4��+*��
�������"�����+&	�+�9���5��
",����)�,����+&	�+���2��� .�'�	����1��2�0*)�������.4��� 2	'	�8$�"�&4).4�#)#�+�
��'����+�����,��'�� �������������� 0��2	'	���	&����6��F�+2��� ��"�	���������������-
2	'�����'���������������+$'���2&�� 9���5�� ",����)��5)����2���'��������������� #'��8$���+
	�.4���+�+$'�������������.4���-2	'",���/�%�����1�)���� �
����$�����+$'.4���'�� ������
�������	�4��<���'�2��

�,��'��������������������%���-�����������������������-���"*)��/����	",���/��+'�)
+6�)#,�&���34�8$��,�4�)�,��
-?�
����6

��� .�'8$�0*)
���6

��3�+���"��<�%".4��+'�	
2	'	����	",���/�%�����1�)
���6

��� ��'����+�������2	'	����	",���/�%�����1�)���
����������� 9���5�1�%&��'������;6���6��5)&4�+")
+�+�	�,����	�1��%"��������)� 7*�)
�,�4�)���J�
���6

��=�+%�%"2���+'�)	6��6���4���5� 3�+��)���	�
�+��+'�2��
���0�+� ���"��&-�.��.&')
���6

��=�+%�%"."�)���"��<�%����&�*�)1��)&���
.�'����

%���#�����.#�)���	�-�&-��'�#	���.�'��4�� 1����	#��#��	���+")��/�
84#,���-".�'�'������;6���63�+����&���������?�

�
���������	��
���������������	����	��



�

���������	 
���


���

��������	
������������������
�	�������������	����	�
����������� !"�

��������	
���
�	
�
�����#�$�%&�	����	'��'$	()*	�����+���,-�����.(���(	���/��� �����0��	�%$/����������

���� �����1���/�2������ 3&�4+	/����/�*�	��/��5$�)�%�)*6�	�%�6%7��/����� 8��89����	
7:����)�,���4���������� �0��	�%$/%;��������2���2�����������#� 2�/�7��+���,-��/�����
�.(���(�27��/����������	���/�����%/�,�*��%;������27�,���4���2%�+�7�0��	�<�6
+	/�(�;&4���	7:����27�%(#���7��4)�� =� 2	����(�
���	��#4�/�4��6�-6�	�%�6%7��
����$��

���������6� ���
��
����*��� 
�����	� 
��%4>�� %	�����	5$���1��(?6�
���;���5$�
�4��*�7��,�@�/�����%�6%7��
���,	$/��� ����/�����	���1�5$�	�/4,��4���<6����/����;
���	���6���6��6	� A���#�� �����4���	7:����*�%(#���7��4� �7�����(�3&�4��1�0�4	��/�	���
*&4+	/%�	��;��1����%����/����	�0�4�/����#4,7�6+��� �
����:���*2,/4���������	
�����	����/�,7�����	��1�0�4	��:�7�4	����/�%(�4����7/��	��+	/��/���#��-+	/	�)���7���%�6%7��

2	��/�������1��������-��/����6����� *�+	/	��/��5$�)��7���%�6%7��
�*�����	��1�
>����%���<7��,-��/���1�0�4	����/�������0��	�)��
�0�4������3&�4��1��
����+�����/�)�
%/��2,/4�/�4��6��#�76� �
����
�0�4
����1��
����%7����%(�4����6/�4���<7��,-��/�	������
2	��/�4��6
���	��#4*(�)*�-6�	%7�
7���
�
������	�
�6�� )�,7�����	���7#:��/�������6��/�
%���0�����	�27���(66��(����	�27��
���%7��(B(	�������	%4������	,&4,�4)����
%(�43&�4��68C4)*	���1���7����� ),�7����6,���,	�%(#�+�<�67:����� ���6�:���*���	��1�
������27�����7���%�6%7�� �:��4��
27��.(���(���	��	�6��64�6/�40�4���������
�
�:���(�	�������/�;$����4��	%���0�����	������%+���27���4
��:���(�	��

,���/�
����%��
&4+���������:���4���6����.(���(��	<�6;$����4�7��%�6� *��
�/�������1�������27��/��
�����%�(�������� =� +�27��+3��� 2	���������#4��1�
��� ��1�
��� �;�� ��� 27�
�����(?��*�	�*:����	����/�+�� 
����%���-6(�4*��*�(@	����/���#��
��4��#�
��
�����%��*&4����6�/��
�����(?��*���1�5$�������),�%�64�	� <7�*�	����	
�/	�6-��
���
�����	25/���*�6+����,����2,/4� 0&#������/����	27��6/�	),����	����/��
27����	+����4)*2�/<7��7��	����/�������2�/�:�7�4���	%�	��;0�45$��:��
-@�



�

���������	 
���


���

�:��/�� ���	� ������	���(�����6���������������	5(�
7��0�45$��:��
-@�6$/�%	��
A���#�2�/7��/��;���/�4	����	%�)*)��/�/�����.(���(���	�6$/���427��� +	/�/��44��� 27�
%�4�	��7�����������(�����	��4�6/�	*�+��������	��1����	�27�%4����6����6+���	�
=� ���� +	/�/�6*�	�����������6����������� 5$�),@/�-	����	�	���� 5$����6�-	����	����
�
27�	����	*4���'����� 3���%��6�%�*�(��/�5$�),@/� �/�4�-	����	��1����	�/����� ������7��
����2��420/4�������1��/���(�2,/4���	,�6���-+	/�/�6	���4��(�0&#�� 2	�	��-������7�
���674+���1�7:����� �
����/�48��6�/�4	����	������4���4��427�6��6�#4+	/57��57�����2�4�
	����	�,-����,-�)*���� 3&�4,7�����	���2��*�(4�-2%�4;&4���	�,-����,-�)*����6$/27���
+	/),��$,	(���,6�6�,6�	���� 27�%��),�	����	�0�	20-4�/�,���������4��� 4��,����-���
����4������-����:��+	/�,-�2�/���	7:�����
6�6�	
&�4�����4���6�:�7�4�7�20�4�

+	/),���1��:���4��60������6�+�)�����7������6��(�,7/	*	747&�����67��+�+	/
+,�� ��6��#����4<�6��6+�������#4���27��(4���),�����������1��*�����74	��/�6� 0���#�
����.�/������5$�	�)*��1����	�-���	����4���),��0��>��6����6),���(�� �
���7$�7��*�+��
��7�������*��,7/	7&��
���6��#��>��6����6),���(���	�:�%��40�4�������/���#��7���-��7����
*��,7/	7&�+�+��� �����5$�)*��@�-%��4%���0��%�6���4�/�� ������4<�6��6+��/��<�6���6�4
+	/+����7�4�:�7�40�4��),���-	8D	���%�6�/��� )���0�*�	�2�/)*�/�6���+���7/�� A���#����
,	�6
&�4�����4*&4����/����,��4
&�45$�����<�6;/�6���6�� *�+	/�:�),���1���0�#���6*��62�/
&�4
�0��/����6�� �
������,��4
&�42�/�0��/����6�*��:�����#�),���1����/��2�� 2��0&#��6$/��
,7�427�0&#�0������0�4�0��7����7�� )���7/�*�	���1��E�6��62��,�	����#4���6$/
�7����7�� ;����1�
���
�64%�
�6����7$����6��-�$�%&�,���� 27�	�4,�����74�����4�6$/
27���

�/������.(���(<����:��&4���	����#),�	���*���1�5$��0�	20-4)�,������0�4���%(�4)�
���%���(%�6*�(4�-),������/�%���(%�6*�(4� 0&#������/�	��?6�5$�	���%���6$/'�6)�)*���427�����4
�,-�)*���� 27�	�2�/)*���*��/�65$�*�	�	),�,7��
��*���,��������#�� =� +�+��� +	/�7/�6),�
��6�(#4��7/�� =� <�6+	/	�2�/)*�/�6�,7��� 0��%:���@0�),���#4,7��������������+�����6���	
��1����%$�)�,���������4�����������	������� ��	�
�27���60�4��� ;����1��������-*�
��1�5$�������27���1�������4������<7�27�
����%��),�%�64�	27��*�(@��/4����4��
���
5$�	����	���
F�(	��6��,���������4����� 6/�	��1�����$����	2�/�
����27������������� =�
+��+	/	����*��*�4�A���#�������	��#4%�	��#	��6$/)�5$�)�+	/�/��������>����%�,@(4���6�5$�



�

���������	 
��


��

��#�6/�	��1��������
���;��*��,	$/���+	/	�)����4���6*�
�����1�5$�	�������4���������7#:��/�
'�6)����

��&�4������4��������4�7/����#� +	/	����%(#���7��4���
6�%	���(��+�	��	�6� +	/
�,	���������4��������(������ =� 2�/%�	��;*��:���),�4�	+������
������6� 27����6���
���%	�6� ��#4��1�������4���������7#:�6��7#:�%	�6	��7����7� +	/	�������4����������)�*���1�
�$/20/4+��� 
��
����*��5$���4
�����6��(�&����4� 27�%������%�����+�����+��<7�����
������
����%��),�	��?6���������(�����
�,	�6	6��?��+��	����	����
�7���	)%�27�
%������$���6$/���,����2,/4��-�
��������	��#4%�	����'��������	���
F�(�	��6���
27����	�4��*�7��,�@)�,���������4����#��4���1����B��%:���@�

��	���	��27��������+	/�/�������)����#4<���,���)����#4��#� +	/����.�/�	���+�
%�64�	'�6)��/�4��6� 27�������4��/4,/	�7����(0������(#�� �
���	�2�/%(�4���<7�+	/
&4
����;��)��4��0�4
��� 27�������4����60�4
���76� 2�/�
������	���
F�(	��6��
���6���6)*�6����6-�0�4
��5$�	����	�/�4,�������:�),�<7���(����	������7���	)%�����+,��
�$���27�;����1���$��*��6�<�6,��4
&�4��1�
&�4��6*�(4�=���#4	�����	+����4)*����6/�4+��
���
��5$�	����	��1�����/����;���2	�*���1�*���6�-+	/6�	,/�4�,(�*��
���27�6&�;����1�
%��*�;&4����%�����62,/4���(��+	/6�	�7/�6��4�

�����	�����1�,7��)*0�4<7�� ������	���
F�(��� 	��6����� ���6���6��� ,������
���4����� ���	+	/	�40��	���� ������6��/�������� ��� �����	� 	��
��:���),���1����
&�40�4
��� 	�)�5$�)�5$���#������/�	�%(�(���	4�	���*:���� ������'���#;����1�>����%2	�������*�
�����1�'����7�#64�$� �7��),�����6$/����6� ),��:�4��)�����,����44���/�4�=��-+	/�:�),�4��
)��44����#��=��%�6+��,���*��:�4��<�6���0����4�,����/�*��4��4��7*��������� �0��-��#4
,����:�4�����6���	3���%��6�%�*�(�� ��/����6�����0��:�4��%/������0���4� +	/	������<�4
�/����4��� 27���7�:���7�� �7��,	$/�
�����������6�0��4� 	����	06��,	����
�6���1����B��
0�4����75$�,��4
&�4��� 27���1�������)*2�/5$�	�%/������6�0��4����0�� ������'���#+��6$/���
+,��-��1����
&�40�4���+��� 27�6�4*���1����
&�40�4����������0�6�4+	/	����	%�	��;� *�+�����
;/�6���+���1�����6/�4�����27��:���(���	� 27���7�6��1���
&�4����4+��)���7�/�+��
A���#�� ,7��
��
�����%��*&4%������74)����	��#4%������'���#� +	/),�	�40��	+�� <�6
�,-��/���1����	%:���@�27�;����1�,7��),@/%/��,�&�40�4
����%�����6�



�

���������	 
��


��

���5$������0��	�%$/�4
����%��27�5����%��
�%���	���	�/�� 
�����6����� <���
%:��&��6$/�%	��/��6/���1�5$�7�	��� *4�:�0������0���.(���(�����1������6�2,/4���	���
F�(
�����4�	��	�%�-*
��
����*���
�������(�7%��%��<�6��4���	�
�6��6/�7�7�� *������/��
��������� �����	�	��
����6� ��1�%(�(	4�72�/<7����6� ��1�5$�%/4�%�(	
����%��),��*�(@
���6� ������'���#	�	����/�+�*���1�������4������
����%��� 27�<7�),��*�(@%�64�	
	����/���#�� 2	�%�5�������1�������4��40�4
��*���1�%����<7�+	/�/�6���4���� ���6�����	�5	
�����?�3&�4<7�;���/���1�0�4%�64�	� 2�/;$�<��%(#�*�,	�� 6�4����.�6$/�
�64���?�<7���
=� �-��	� <7�	(+���:��&4)�%/���,7/���#�/���1�%(�4%:���@� 2�/�:��&4;&40���.(���(� 	��6���
���6���6����;$����4�����7���	�����4�	�/�4,�����#��1�*�����,��40�4<7�5$�	����	��/	�����6$/
���6�(*����/�4�=�*�����65$�	����	�/	�6-����6���	�*�+	/5(�,��4%:�,���5$�	�����6�

��4��#�� *&40�0����� 27����<	������6����/��� ������%/�,�	�*����4+�7� %7����
%(�4����6/�4� ��7�:���7�� ���	7:����� 2	����(����'�
�-6�	%7�+��� �����4������+����	�
�
����&�?����	�27�6&�+���1�������4�:���(����6���	;$����4��
���,��4���	�*�(@����,���
)������� <����:����	%�)*)�,������� 27�0���.(���(��-	�:�7�4���	%�	��;� �
�������
=� %(�4�������6�������	��1��6$/� 27�������4����60�4
��� ����7/�6),�<7���1�5$����'���<�6
%(#���(427�������6$/����6���),���	�/������@��(<6	�-	�������*��%���40&#���7���%��%���,��4
0��;/�6�/�4�=�<7�	����	)8�)*�27���	%���%�����-	���	%�	��;�7��	��+	/����.�/�
*�	���+���
�/�4� ���*��
�����*���1�5$���
�/�4�%�6��4� *&4+	/���+��:����	��4�7
����C**�6%���

<���%�)*27��:��
-@,������0�4��),�%	�$�����60���.(���(� <�6���	�0�	20-4�
�
���57������	�/4,��4	���1���7�����+��2�/���	
�����0���4)*<�6%(#���(4�*���1�%	���(���
7���/�0�4���)����,�&�42�/�����-����:���(��
������	���6���6��6	��#�����4�:���(����60��
�.(���(��	���������+��27�����24/���	�	� +	/	�24/����/�%4%�6�27�	(+���:���(�+���	��4%�6
���<7��:���(����� ��/����4��(��������4��(����66��6��
�,���2�/�:���(�+����6������7�
'����� ,���� ��7� %	��(� �C@@�� 3&�4��1���40�4*(�*����4�:���(���/���#�� ��7+	/�/�0��)����
��4��@@��(+���<���;����1�0��,���2�/�27�%:���@6(�4����*���	���?�),���1�5$�4�	)���7�

�(*���)�;���,-��/���1����	������	���*�6�4%(�4	��,	�4���*����6� ��*�� )*�
��1�7:������6/��,-���1�0�4�7-����6�<���;����1�0�4%:���@����=�0��+���
���
��<����
��������������������+��� �-�
���*�2���(%�6����*��+����6%(�4	��,	�40�4%����3&�4�(�2��



�

���������	 
��


��

�6$/���)*	���1���7������/���#�� 	(+���
���%��4%	%(�4����7/��	�� �
�������.(���(��	���	
0�4
��
����*���76�

����(G�����1�����
�����(%���(H���#4��1��(**:���1��27�%:���@0�4
��0��,�&�4����
0�A���-��1��(*����*:���1�0��,�&�4� ���),�	�,7�����	�(��6��1�������4���	����%	�� )�0�
A���6/��7/�6),��(�7%��,�%��2���0&#�	�)�0���#�� ���
(*���<�626���6� ��,��
�������'����+��	�*������(G���� ,���+��	�*����4����� +��	����6%�		�������� ,���
+��	����6	(*A�������� ;��+��	����6%�		�������;���/�+��	�<�6������	� �	�����,������
�0��	�;&4������27��� 0����A���-�6/�),�	(*A�������2����0��	�)���7���#�+��� ;��A�����6
�(�7%��,�� A�����6���	����4� A�����6���	I�J4�IJ��,/��,(	)��%���(2,/4��,���C**�6
����6$/����6� ������4��/4,/	�6��:���4�/�4��627������27�2	����%(�4���+��	����6���	��(%���(H� 2�/
�(�(6������(<'�)��%�6�7�6��1�	(*A���
+�<�6�*�����+	/�$��

A���#���/����(<'�)��%�6)��C**�6���%(�4�
��
����*��*&4%��),�
(*�������������

���
�� �
����:��/�� ��������	 
���
�� +	/)�/�����4�7-����6� 2�/��1������4),@/<�	��27�
����+�,	���#4<7���
�����1������40�4�C@@��*&4+	/����:�����A6�=�<�6����*�����
)��/���@+��/���4),��������/����/��A������=����#4�*&4���
(*����C**�6���	���	�6$/
)�����,���)�'�����/���#+��	�27�����6���	��(%���(H� 2�/0�*�A��*���1����	��(%���(H
,���+	/�,���*��7�6��1�	(*A���
+�<�6�*�����+	/�$�����6�����������	�������������������
�	�	�� ����	������� ��������� � ),��,-�%���/���1�������4�6�6�6�����+�)����,�&�4� =�
�
����:��
-@
�,	*��6�),���1�+�)����,�&�4�=� ��/���#�� +	/+��	�/4;&4�%���(���	���-���/�6�
+	/+��	�/4;&4��,��*���������*4,���+	/� +	/+��	�/4%;�����27����(��#�����0�45$�	�),�
���� 2�/	�/4;&4���	��(%���(H)*���+��	����6���	������	� 27����0�A�����6���	���
���	��/���#����#27��1�6����,�����1���,���������%�(B�27���1����0�A�����������	�

��,�����+��	�)�*��,���)��KL�<���-���6��/���		�27������'�,�&�4� �
����/��*�
%:���-*�$���1���,��� �0����45%	������4�:�����),�%	�$���/��� 27���7�6��1���,��
����'���#�� =� 0&#�	�� ��7��:���,����#�� =� 74)������-���6��/���	������#4,�&�4� ���

(*���),��,-����)������	��,��'�6���� ��������	��,��'�6)������ 	�7��?�
�/�4����6/�4+����4� 
(*����6/�),���������� �6/�),��(����(�)*� 27��6/�),�	����	
06�2064�/���,�����*���(<'�3&�4�7����7������6$/)�����,���)����2,/4���6����� 27��6���



�

���������	 
��


��

�0��+�
(*�����,�������	���27��5/��	�0�����0��+�;&4%/���/�4��6� ����6(�4��1����
�7����7�����%(�4�.(�$7)��/�4��6	��0&#��

5$�
(*�����	� ��������	 
���
�� ������%+��*�	�����626���6��#40����+��	�� ��#4
0����*�A��� ��#40�����:�7�4A��� 27�0�A��5/��+�27��� 2	���,��*���	�0��+�%$/�/�4��6
27�3&	3���0��+�)�%/���/�4=� 0�4�/�4��627��� �-*�+���������626���6*�����
(*���
�7����7����#4+	/	����	06�2064�27�+	/	����	�������������,���������'����*���(<'��
�
���%���/�������4�6�6�6�����0������/���#�� ;��*�
$������	,7�����	*�(427��� )����0�4
���	����1�
�#�B��2,/4���	+	/%�����6$/27���2	���,��*���1�0�4��������*427�	��%
���-���/�6�2�/
�5/��	�0�����0��+��;��+	/	��#:�7�63&�4��1�0�4�.(�$7��������	�6$/27��*�+	/
	��%���(��+��76� ���4����6�#:�7�6�7����7��*&4*�����.	��%���(0&#�	�� *����#6��7���-
%����%��6�

�
�64��/���#�-
�����+���/�� ����0����0�4	��?6�27�%�������4���0�4�.(�$70�4
%����27�%�64�	���/���
���(7*(�������;���/�	�����	���*��:�	��6�6�6��,���,7/��7�#64
����0����6/�	+	/%:���-*���<6���� �
�������0����+	/)�/0�4%�64�	� 2�/��1�0�4�.(�$7� �	���
�:�%(�4���	�7��?���/����6��������0�	�),�� �0�*&46�	���27�3&	3����������� ��#4	����(�%��
�����4���	�+����1�7:����� 2�/���*�;&4��7���%��� 7�����1�+����6%(�4�.(�$7�7���7������
A���#������.(���(3&�4��1��
����+	/�(�4���)*)����%(�4���	�����6�0��4������*&4���
(*���),�
�,-���	���	*�(4)��C**�6%���	��(G������1�������#4����6$/0��4������#4�����	�6$/)��������#4
��	�6$/)�	�0����� ��#45/���0��+�)�%/���/�4��627�5/�����+�� *�	��(��(�	���	��1�
7:����*��7��%�6�

%�4*������M�����6$/����6�6�2��<���%(�4�,7/���#��	���(	����	%����
��$�2�/
�	�
�7����7������/�4��627��+	/�/�%(�4)�� ��,���-���4�.(�$7������ 5�����	����#���27�%�����-
�7�6��1�0�4%�����*:����43��I���6$/�%	��+	/��/���#�*���1�0�4%����6(�40&#��)����/4,/	
�/�+����+	/+��� �%��%���-*:����4�C�������-�;$�%	���/����6����� �
�������60�4+	/
%������1��*��0�427��6$/�������� *��6$/+��A6� =� <�6+	/�:����	%����+	/+��� *��7�6��1�
<745��(�0&#�	�)���M�27���7�,7�4��#�� =� �(*�����������:����	%��������6����%�4� *����
��(0��� ������4)���7����M�� �(,��� 
��
����*�����4��4��@@��(),�'(�?��.(���(�/�%(�4�,7/���#
���6���	���#��I9N�+	/),��:����	�	(��A6�27����������(<�?2�/5$��������+	/�,7�6�27�



�

���������	 

�



�

�
���A���#����������	
���
��*&4+	/)�/���	�7-����6�5$�	����������	
���
�����*:�
)**�+�*�	�*���(�*��,(�*�A��,���*��:���+�� 6/�		����	������� +	/�/�6	����	
5(�
7����
����:���*���	26���60�4�C@@��%/4���2%3/��+���	����������7����+,��


��	�,������
(*����27�;��������<6���*��%(�4���	�����6�0��4������<����6/�),�
	����	���2���/��2��/����
(*���� 3&�4��1�4��0�4���<�6��4� �
���+	/��6����.�/�

��
����*��5$���1���%��0�4<7�+�����%�$�� �
������	�/��2���1�������4�����(�	���57�
�(

��� 2�/+�����%�$��
������	06��,	����
�6���1�	$7B��� ,����-���� ����-�:�*�%:���-*�
+	/6�	;�6��
�7��
�����B��� ��/���#���1���4��(�0�4��%��� ��7�%:���-*��	
����6
	�/4,��427��� �-+	/��6��7��6������2,/4���	�����4�$��,-�	�%��%����<7�),���(���4%�6
),	/�
�*�),������%������7��6���4*��%�6���	06��,	����
�6��27���7��	�������(���4
%�6���	���6*������ ���	�/��2�� ���	�,-�2�/���� +	/	�4�$���	���� 	��O(	�� �����1�
��4%�6������������+����#�76�

����/��*&4�������+���%	��/���(�7%27�������	�����(���	��4%�6%������:�
�����	)*����2�/���	�����(���	��4%�689��=�)*�3&�4�*���(�7%+	/�����(��;�����4���
�6�����������4��#<�6����*�� <���%�4����$������0�����(�7%�0������4:�	��� =� *��,-�
���	�7�6��1�,��	6��,��)*+�,	�� � +	/�6���:���@),����� ���4%	��('����2	�����
0�,�&�4� �(*��������1�+��
������7� �$�%&��/�0��0��4*(�)*+	/�6���:�� ��#4�7��%(#���7��4� ��#4
�7���%�6��7�� ��#4�7��*�7:����� 2�/%(�4���0��26�4�/���4���727��� �$�%&��/���������)*� ;&4
+,�;&4����+	/�:��&4;&4���	%(#���7��4�+	/�:��&4;&4���	�%�6��7�27����	7:�����	(,�:�6�4
�6��+���#4�������������������6��+���#4���������%�6$/�����#��%�6�76*���1����
�)*�

�(�7%������	'�6)�)*��4���6�� ��6	����0��26�4���	��7��%�6�6/�4��#27� +	/
��674��6����7����7� ;��2��+0+	/+������)����*���1�5$���������,����	*����,�/�4
�(�7%������	���7������6$/������#�� 2�/5$�	����	���	���4)**�%�	��;��#�I9N���0&#�*��
,7/	7&�� ����(�7%������	+��� 27�*�%�	��;��*���#�	;&4	���� 57� �(

��<�6+	/�6$/
,/�4*�����	�
�6�0�45$�	����	���	���4)*��#�76�

�������/����1�5$�,	��/�,	�����)���4����<�6���	�%�6%7�0�4�����4� �
���
���		�/4,��4�/�2��
�����0�'�6)�)*���60���.(���(�����4�	� <���	�4�$�C**���������
�:�7�4�:���(��6$/)�0���#� %(�4)���
�/�4�6/��7/�6),�0��	���0��	���� ���2��+0������ �����/�
��1�5$��������4�����4)��C**����+��<�6;$����4� 27������/��������4��������6)�



�

���������	 
��


��

0����6����� �
��������*���,���������#���1�57%�����+�*���C**����� ;���C**����
�������4���+	/��27��������*�+	/	�57����+���(�0&#��76�A���#����
6�6�	���4���4�����4
)��C**����3&�4�:�7�4�&�?��27����	�6$/��#��1�,7��%:���@	���*4�:����	%�)*�/����2��+0
���2�74��),�;$����4)��C**����� *�	����		����427�,�����:�,�(��+	/+��27��� ���	
�*�(@��/4����4)������*���1�%	���(0�4��2�/5$����6���1�5$�����%�657�

����7/�������4�������4�����4),���)��C**����� �
������	��1�5$�	���������2*/	)%
��#�6/�	�:�+�)��+������
�� �����6� ��#4,@(4� ��6� ������� 27�>����%� <�6+	/�7������(��#�
������
��,7�����	���
F�(�	��6������6���6�,���������4��0�4����7�����1�+����6
���	���6����6)��C**�����6/�	%/�;&4�����0�4����75$���#����6�

A���#�� )���%��2,/4���	��#����/��������%/�,�	����6���	%�)*� <����:�+�
+��/���427��������42��+0��)��C**����),���� �6/�	�40��	����4������6��/�� ������ ���
�����	� 	��
� ��#+��%�6� *���1����
&�40�4��+��� *���1����
&�40�4<7�+��� ��#4*���1�5$���(��$�

����%��),��*�(@��/4����4)������),�����.��/�)���4��� %	��	�/���1�7$��(?6�
��
�;����6/�42��*�(4�

*&40�6��(���	������
�64��/���#�
�

���������	��
��������������	����	��

�



�

���������	 ����

���

��������	
������������������
�	�������������	����	�
������������ !�

��������	
��		�
�
"#$������%�&��'	%�%�&������(�)�� ���&	����	*+����,+�-���./��+�'���	��0�

"�&&��1#�&	����	�%�&���� '	%�%�&����&2*�3*�&����&���	� 4%�		����	*+����
��%����4����� 3�%����4���	�+���51#�&�+��4/%��6����7+�� &�������4�-8��%�*+�����8�%�4
�*�4��6�"�&&%�4"#$�	��&����&
����,���8	�*��9���%����4����� �
���'	%��4�+�	�
�%����������8�
0�&'������'	%��4	��������:�,#��:��-	����"��+�&�����7+�����1#�&	�
��$&����+��3*����-4��
��.%��������4�����+��%�����:�,#��:�����#�9�
�����	�0��4
���&*+�����4����$&���7�7+��4����$&����+�'����
;�0�<0���0������4���7��)7"�&���
)-���6�'���	-*��"�&
�����	�0��4������'���

���'�� ���	�� �-*���1��4� 	�&"��� )��0�04��=��$&,��,+�-���./������"��	���6�
������3*��� 4%�		�
�����	�0��4��6�������&�����&� �0�04�	��4�����7���*����'-�'�
	����&	�
�����	�0��4��6�������&�+���0�� '	%)-���*�����*��7��-*������ 	��4��"�&

������*	�*�����
�����	�0��4� ���7��+�)-�	����	�%	�48�� 3*�,�4&�	3�%��3*�
������������:� '������:���������	��*����'-����&	����	��	������&� '	%��%���$��8
'	%7���%���6�������� 1#�&��6��
����,+���	����&� �	���7�
/�=#&���	4���8���&4�����7+�
-������3*��
�"�&��� �
����
���$	�&�����7+����4%�&��$� ���&���<0���0��	-*��"�&

�����	�0��4� �
����+�.*�����&�		�,/%��� 7#&	����	4��*+�������&��6����	��� 3�%
���	4��-������	&%�4����4%�=����6�,+���5	����%�.*���������&���� 1#�&���-8��%���6�
.*���3*�	����	,�"��	����<0���0'��2�4=/����&3*���

��&��$�� ����<0���0
����,��7#&���	�&.*�����7+��&'���4%�&)�� 3*��4����*��
	��������&�-���������+��
85)-���6�'���	� '	%���&'�,�)7������	4�����	*+�����
=�����7�	��0�)�3&%3-%&���	4�����	*+����3*��� ,0�&�-*%���$3*7���$�����+���0�"�&
���'	%)-���6�'�2�4,����� ���	4�����	*+������$�4%�		��4/%)�-���������&�����
3.��� =#&����4���8���&4��3�%���&�+�� =#&����&%�43*�,�����8���&&%�43*�,�����
3�%�8���&�+��-	��������
������	4��3*����	&%�4��$&,�&����(���$���6�-������"�&./�
�+���0�&��7����&���,�3*�>��>?�7�.%��'�'��3*�=#&.*��������&����

,+�-������������2���,�)7�%�.*�����	�%&-��&� 3*��������&�-��������
�+���0�&�����4���	"4��-	����
�4���4%���@��%�&�3*�2���,)-����	���47���������	



�

���������	 ����

����

	��&%�4� 3*����	�%��3��"��	�3���,0&70�)7'��� ���	���
;�0"�&����������� ���
����+�"�&���������24�7���6��-��)-����4*&� �	����-������������+����4*&3*��.*���

#&���,&����$��87����4*&��	�:�����

./��<0���0���	�%&.*��6����
#&
�)77#&����������&���2�4�"�	3"8&�
������	����-����
��$&�������	���
;�0(�4�����	-*��
���0��4� ��$&���	���
;�0(�4)�� ������
���3�*&70�)7)-���6�'���	-*��
�����	���4�+���73-%&���	�
�4�� �4%�)-���6�'�
��	�+���7"�&�0�*,A��*��'�� .*���
#&'�����7���6����	���"����������� '	%,	
��
���,&�����������
�����	�0��4�
������	�%	�48�3�%2*�� ./�	����	��%	����(�4)���6�
���7+�� 3*�7�'	%,	���		�%&-��&./���$&-���	�-����	�%	�48�3�%����&���4����<0���0
���	"�&�%��� ��#�&� ���	�8��6����	���0�����&'��1#�&���	�%	�48��4/%3*�����4� ����8
�<0���0�����4���7��)7)-��"�����-*�����	���4�.*���7�
#&���7��9�)7�8���&����<��6�
*+����'��

��&��$�� ����<0���0�+��
85���� :� ���24�)�-������"�&��� 2����+���0�'����4
���	,�)73*��"�	3"8&� ����70�)�����0�"#$�	��
�����6�������������	�
�4�� 7���6�
�0������&����8��	� �0������&(�4)��8��	� �4%��*%�4)-����	�0�����(���$�,��&,	
����&"#$�	�7�	��+�*�&	��� 7�,�	��=��&��$�����+���0�1#�&��6�7�����,&�������	�%&�4/%
3*����$�)-�*����4*&'��-���)-�*�	*�*�4'��,�4��+��%��"���#���$��2�4	����6������&"�&
����%������&),%�����&�	0)�%2*������-����/�� �,�4&��*0����,�������&,�	.�,��$&-*�4	���6�
"���#��%����2�4�%����4�� 3�%��6������&"�&70�'��+��������4�"��&���,0�&�-*%���$��%�&-���
7#&�+������&���"����������	�)-�����

�
���,(�
�-*%���$���6�"�&	��4/%3�%��$&��0	� �%��
��
����7��4�&'	%�����03*�
���,�/�� ,(�
��$&-*�4	����	����<"#$����$&�4/%3*�3��,(�
.*����*��4����4����'���
���	��4/%�4%�&��$�� '	%��4,0$�,/5'�7��2*�3�%��*'-�� :� 	�� 3�%70�����0�����4�"��&���
,0�&�-*%���$��3*��4#�=��	���6����	�"�&)7��+�)-���0����	������)�,0�&��$��:�3*���0�

���4/%���)7���&��+�)-���0����	��*�4���&)�,0�&��$��:�3*��=����6����	���0����	"�%�
	��3�%��� �*�4��6����	���"�3�%�����&� ������4��%�70��%������&),%�����&� 7#&-����	
�4����48�'	%'���

������	70��
���'��������	,&�,�"��$�'��3�%� ���
07���,(�����	���)7��4
����4�"��&�3*���������$�)-��/���	,(�
���	7�0&"�&�"����$&
07���)-��/���	�����&"�&
)7���'�����4�"��&3�%'	%	�.*����0�"#$�� ���7��7��+����	�+���5� -������������3�%��
��*%���%���$�� 70��87�	�����4�B55���*��4����	�/�,#����7��,0�&������-8��%���6�"���#�



�

���������	 ����

���

��$�� :� 4����*���"��	���6����	�/��4/%2�4*+�
�&����&� ������4��%����	,&�� )7���	����	
,&���%���$�'	%'������4�"��&������	�)�� :� ��&����4/%��	,(�
"�&���	�/�2�4	0'��

#�&
0&����4���,0�&)���$&��$�� ����%�����4��%����	,&�,�""�&)7� '	%	�,0�&)�7��+�)7)-�
����
���	)���*���$�� 3	�)7�8'	%�"4%������&���4���	�0����&� �
�������0����&�%�&� :�
�+�)-�70���0����	����
���	1#�&-����	,�"'	%'���

A���$�� 70������4�-8�.*3-%&���	,&�	�3*��� 	�3�%7�
4�4�	�*������&70�"�&
�����7�����	���$&-*�4������-8��%���6�"���#���6�*+����� )7���������3,���7��
���	�4����"��	�,/%���	,&�3*��� ��*��$�3*��6���*����70�7��/������&"�&���� 3	����	
,&��8��%����)���*���$�� ���	3�*����-*��� 3*����7��4����'	%��4.%��	���$&� :� ���
��6�"�&	��4/%)�70���$�87�'���/�'���-8�)�"���$�� =��70�'	%��4,&�7�����	������4
����4�"��&���	�����)�� 70�7�-����	,�"'	%'��������$�� 3	�����<0���0
����,���87�
������
�4&��������1#�&��6�"�&������4&3*�*�	*�*�4'�'���4%�&&%�4��4�

3�%���	����������0�"#$�7������<0���0���3�*&)7)-�-�4
4�'���6�"�$�� :� ��$��
4%�	��6�,��"�
4��"�&)7�4%�&,+���5������4��%�� ������������ ./��<0���0�/��-8���&2�4'	%'�
�����3*�=�	)��� 3�%��6����	�����	���)����	�/�� ���	�-8�� 3*����	��6��4/%"�&��
�4%�&37�&���)���*���$�� ��$��6����	�����6�,���,�	
����)-�)7'��������	�����	���� ���	
�/����	� 3*���6����	���,%&�,�0	���	�
�4�
4�4�	)-�-���3�%��%�����+��
85� �
���
���	"�$�,/&3*�*����4�"#$�'���6�*+�����

70���6�"�&�*�&�:�7��%��������4��84�&'	%)�%�7��%����������4��84�&'	%��0&�3�%70�7�
��-�������'��� ���&����4,0�&.,	)-���6��%�&� :� 70�7���6�'���	,0�&���	��*���*����$�� :�
��%�70�'��������	���������"�%�	��� �4%��"��)7�%���6�"#$�	�2�4'	%	�,��-��� 3��7�0&
���	���$�3*��6�����%��-���%��� .*������	���������7���0�"#$�� ���'	%,�	��=7�
�������3,"�&70�����0���6�����%��-��� 7�����<.*������	���������3,�&��*�
"#$�	�� 7#&7������%�����6����"�� =��,�&����/�����&"�&���2�4�A
�������*�'	%�%�
�0�04��=)�� �>C���4,�&����/70�"�&��7���*����'-�'�,/%���	��4/%���"�3*��� ���&
���������&"�&70�����0�'�)���&��3*�����2�43�%����

�	�������3*���8	���&7��������&)7����0�'�)���&.0���$�� )-����*���"��	�
)���&���=/�� .*�87�����<��6����	,�"�48�)7"#$�	�� �
������	,�"�8	0'����0�"#$�	�
�4%�&*�4�:�2�4����7��������&,%&�,�0	�3�%���&	�,��-����6�������&-�����%����4����
��&����� ��&��$�� ����<0���0���	����0=���&�����������4�����4"��"��4�+��
85����4/%



�

���������	 ����

���

��������$� ��6�,��-����������7��,�0	70�)-�	��+�*�&��$&����,	��0� ������	,&�� 3*�����
�B55�������	A*��34���4����4���,���/�)7"�&��������4��%�����	(�����

������	(����=��7����4�3*��70���6��-	���.*'	����4�&'	%,��� 7+����&�+���&*+�
���"�&���'	������&.*��$�)-�,	�/��� �
������7�	��+�*�&3*�,%&��-��'�-*%��*�$4&���.*
"�&	��)-�3�%3*�,��"#$�	�2�4,	�/��� ������	70��87+����&����4"�������<0���0� 3*�
���(������6�������&�+���&,%&�,�0	� 70�7�'��	��+�*�&"#$���6�*+����� �	���'����D4"��&���1#�&
'��3�%"�������<0���0� ��D4(�4)�� '��3�%������	(����1#�&�+��
85�����*�� �	���)7'�����
����+���&7����D4������� 4%�	3,�&.*)-�����<3*��%�4��*��4�3�*&���	�/����	�-8��
3*����	��6��4/%"�&��'�)���&����*��*8�*����4� 7��-8�'�������$&�*�&���� �*�&����
4�����0�����&�����

��&��$�� ����%��2��������,	��%������&"�&70�7�'�)���&�����'��� ���&����4��D4�
������	�
�4�
4�4�	��6�������&-*%��*�$4&�-	������� ���.*'	���0��%�&� :� =��"��
��-����6�������&�+���&�8	�����-��4�3-�&����A�*&�'	%	����	,������=��'�������-�����=/�
�����0����	�����&����8�7�05��0�2�"#$�� )7=��"�����	�
�4�������&�+���&2�4=/����&� �8	�
�����-�-/%'	%.%�&),� 3*�3,�&������#�����&'����*/%�����&� �
���A���$�� 7#&	�
4�������4��%����	2�,='��,+�-���3�����	����&"�&)7��6����7+�� ��%����4����4�
���7+������ 7�'�'-����&=���0����'����4� ./��<0���0�%�)7�8���&	����	��6�4����7+�
�����'����'-���4/%���)�����&	����	�0����'����4�,	��

./��-0�-%�&7�����	'	%�%�47�'��������	�7�05��&)7� )7	����6�*	�,	�� �+�)-�
-���	����	��� �+�)-�2���-&��-&0�� ./���E��	�����4-	�4��&2�9� 2���3*��3��'	%
�%�4���7��+�)-���6��������6�3���3*�����)��,�	�4/%�*����*��-���&����4���'��
4���=��'���0�3*��0�������	�-���,0�&)�3*��� '	%�%���&������&��&� '	%�%�4	�4�3���
���
-���&���� 3�%�*��,%&�,�0	)-�	��+�*�&	��"#$�� =�����4����2���8��6�2����0�'	%	�
��&3��'")-�-�4'���

3�%./�	����	)�)71#�&��4���		���6����7+�� 
�	���&���3*����������'�'���
�
����+��%�� ���	� �8�����537'"���"�������&� ./�	����	7#&	���&3��'"� -�������4���"�
���'�����4����4�%�&� :� '	%>B&7	2�4=%�4���4�� �
������	��2��� '	%�%�2��)���4
-���)�70��=��	�4�3��=/����,	�<F��"�&2��3*��� 4%�		���&-�4'��� 4�3*�-	�7#&��6�
-*�����0�"�&2*����7+����&����4)�����7+���6���&�*%��3*���

�%������<0���02���,�&���2��"�&���������$���&�4/%(�4)��%�� ��*���$=/����4����
���	2�,=���&-���4�&� -�����6�2������(�-	�-��&� �
������3�%"�&3,*&'	%



�

���������	 ����

���

�+��#&=#&4��������	�
����+�	�3��'"�=��-��&)-�)7	����	������&��&����%�'��
��������
���37%	),� �8���40�&3*��)����	�
�4��
���=��-��	4��-��)7�����6��0$�� :� ���4
���	�
�4����� �4%����&�>C�����>C���&���"��4/%�A4� :� ���4���	���)7� 2�4'	%�,��
3,�&-���&���� 2����0��/������4/%��GC�4�&�%�4-�����,�&��� '	%����<��$&��&�4/%
�����9��*����*� ���0�,�&"��'	%����'��
������	�,���	*&,/%���	3�����3*��� �"�7�
����'����'-��

���
07������	�=��'	%
07���,�&"��3*��7�
07�����'�� =��'	%�/���&,�&"��
3*��7�'��/���'�� ��*���$��&,�&"���4/%���'-�=��'	%�4/%������"�&���� �	���'���-�%�&������
,�&"��7�
07���3*��/����� =��'	%
07���3*��/����)���*���$3*��7�'	%	�-��&)�����*���
��43*��� �
����������43*��'	%�%�
��3*�E����,� ��6�����*���-	�-��&)����,���&
���	���%�'�)����(�
��$�� 3	�3�%�+�*�&�+�&���0$�-�#�&�����&'��4�&'	%�,�87�87+����&
�*%�4��&� 7�=���0����'��+�)�����%�'�-���(
�%�'�4�&'	%'��� ,%�������&7����	2�
(�
�
���,������0

�����'-�� )�2*�-������(�
-���� ���7��7��+����)-���6�,	���0
���	��%�7�����(�
����+�*�&���&����4/%��$��%���$�� '	%)�%�0,�4"�&./��-8�(�4��	-*�����	
"�&
��
����7��� �
������	'	%)�%���	���(�
� 
��+�	�������,��2*�)-����
(�
����2�4���'	%���&*&	���+�)-�*+�����

����<0���03*��0���<0���0� �8��4��0��4)-��%��./�GB&����	�-*�4���$&3*���
���$�&���4%�	��6����	4��*+�������&��6����	��� �
�����6��07'	%��4�+�� 3�%7�
*+����"���'-�"��4%�'��*����	�
�4�
4�4�	�1#�&��6����	�+�)-�������&�@���$����	
*+������$�� :� )-��%�4-*��*�4'�7��)7� �-*��3�%���	"4��-	����
�4�� ��6�������&
,%&�,�0	�+���&)7)-�	����	,&�,�"��6�*+����� 1#�&7���6���&,���0���	��6�"�$�� :� ���3�%
,���0��0�7��,	��0� 7�=#&,���0"�$��0	���0
���0

���7�'	%
��7���0���+���0�����*%��	���$
'�'���

70����'	%�%�4'��������	,&�)���*��+��
85� �"��)7�%�"�����+�*�&�+��
8570�
��77�	�2���,�*8�*�����'�,/%���	������4�%�����4/%���&� =��70�'���4/%)��&��3-%&
(����7�0&:� 3*��� ���	,&����&����<3�%���� �
���70�'	%	���&�*8�*�����'�,/%
���	�������&4���4��� �����&"�&,�0���7���	���9�70���$�� ��6������&,+���5,+�-���./�
�+��
85� �
����/��0=���&��0�"�&)7�%�7�-���'���&'-�	��� -��,�0'��"��'�)�����)��
���	����
���	"�&70����7��0����'�,/%���	��%�&� :� 4%�		�2���,3,�&���3*���7
���$�	���'�'��)�������$��



�

���������	 �		�

�		�

3�%���'	%��77�����'���%�70�'���*8�*�����'���*�)�� 3*���8	��-	�2�9
�����&�%�� ����8���&(����	���6���*���%���$������ ��%���$����2	&� 3�%�
����-��)�70�7#&'	%
��6�'��
������	,&��4����48�� 3*���77��0�'�'��	����%���$��8'���%�� ����&'	%	�
�+���7��,��������7���&���	"�&
��
����7���*��	���.*��0

��'���-������+�
'�� :� �8�&7���6��+���&��$�
��������6�����(�
� '	%,	���3�%�
�
�-	7��4�� ���
,#����'���6�E����,5��024	� 3*���+��
85���� ��*� (����'���	�+�*�&"�&��� �8�&
7�'����5'�����*�-	������� 70���77��0���%���$�8'��� ����+����+�����'	%�%�������-���
E����,	���&�+�'��� 3*�	�.*���7�
#&'������,	����� 2�4'	%�*����
�-������0��$�
����� 3�%)7"�&
��./�	��
����,/&�*���0�*&��&��+���6����	�0�.0�� 7#&���,+���	
����&�

���	�0���$&��$���'	%'���0�4���=#&"�����+��
85�4/%��$��%�� '��	�"��,�&���70�
�4%�&'�-���'	%�7#&	0'�����.*��%�����������������7���*��4����	�0�'���%���$����6�������
=/���	-*��"�&./�	�%&.*����4��4	-���'	%� �	������*��
����'�3*��7��*�4��6���	�
����0,�4��,�����,	�/��"#$�-���'	%� 3*�	���.*� �0

��7�����<"#$�3�%���)���*�
,#����'���$�-���'	%� ��	-*�����	3*����&�	���	���������(���0�"#$�7�����	
"4��-	����
�4�� �8��*���$����+�*�&�+��
85�
������3�*&)7)-�����"#$�,/%��������	���,/&�
�-��)����7#&	����	�0����3���%��3�� 4�	���)-��0�*,1#�&��6�"�&��+�A��*��'�,/%(���
"�&�"��������4���=�	�������,	��

-�����)�����	)��%���5�4/%��%���$�"����&(�����87������0=���&��0�"�&70����
�*8�*�����'�,/%���	������4�+����	'	%,&�3�%)7� �����77���&���)71#�&��6�����#�
����&���7+�����$�� )-�-�4
4�'�'����6�"�$�� :� 7�,�	��=��&���)-��4/%)��+���7'��
���4����4�0������*%��	�� �
����0�*,��-��������(�'	%��4���&"�	3*��*����'�)�
2*��3�%�*�����	3*���	����	��%���$��

��	����	�����	����	
���
�4�� 	�,�0�B55�,��,%�&	�&�/���&�"����&����
3*���&��0�"#$�3-%&�0�*,��$&-*�4� 3*���6�./��*��-�5�%�����.�05����0�*,�
����+�*�4
	0)-��-*��-*��4/%(�4)�)7� ������(���$�0�*,�*��	��'	%�*��	�&-���� ���7��7�-�
���1�%	1%���
���-*�(�4��%���$�� '	%��%���$����&��4� 7�	������%&��������������	./��*��
��4'	%'���3�%���	����	�/�,#��#��0��*��4��	�0�*,��$����6����,%&�,�0	�+���7��,�����4�&
'	%��0�)-���0�"#$�� �����0�"#$�3*��)-�	��	/�40�&"#$�� 7�'	%,�	��=7�3��'"3*�=��=��'���
�
����+���7"�&�0�*,	��+�*�&	��	�4�



�

���������	 �	
�

�	
�

A���$�� �%������<0���02����+����	�"��)7����0�*,3*�������	���4��� �.���
���	�0�)���&��+�A��*��*&'��7�'��	�������&	����	���-�����-����������70�1#�&��6�
,	���0���	��%�	�,/%-*�����	'��� '	%��%���$�)7�87��*�4��6�"�&'	%	����%���'�(�4)�
"�&./���$������+��
8570�-��'����$&,�0�+����7�0&:�2�4	����	�
�4���6�������&-���3*���
70�7�'	%��$&-�����$&���+����	
4�3�%����,	�'�� 7����&4�	7+������)����)����-�#�&
7�'��� ��$&7�'���-8��+���7"�&���	�
�4�3,�&.*���	�)-��-8���6�"�&���7��4�
(�4)�)7������4�

"��,+���5����+��
85�
�4�7�4��*+����3�%'-�� �8"�)-��0�=#&(������	
��6��4/%"�&����%�'	%'��4�����4���3,�&-�����
� '	%4�����4���3,�&-�����4/%����4�
�
�����H����
��'	%	�� '	%'��4�����4���3,�&-�"����*���-��� '	%'��4�����4���1�$����
"�41��31�'���	������	1�4� 3*���	�#���	�����%�&� :� �
����&0���&������&
���&��
	�A��� '	%'��4�����4���3,�&-�,�&7���������&)��,�4� 1#�&��6���0"��"�&
,	�� �
���,0�&�-*%���$�����������5��024	��6�./�=#&
���	�4/%3*�����7���4,���,���
�%��������./��*����4)�,&���	�������������0�*,�

=�������6�./���$&)7�<0���0���	���4���	�*��-�5�%�3��
�����"������6�-*����4�
����&��,	��87
��./�	�
��(����&,+���87.*	�3*��������,��'��� )���8�4��7�����
'-��� �4���+���5)-����� 3*��4��7�,���,�������0=���&� 3	�����&7��+�'	%'��3*�
��6��
�3-%&�������4%�&���'	%'���8��	� 3�%���	1��1#$&��#&)7"�&./�	����	�����
�*���	),-��&���%�
����,��3*�-��&���%�./���$&)7�<0���0����$�� )�2*�	��94����	�7+����
'	%���4�����47����2	�������%��./��<0���0��6�� ����������	 
���	 ���	 �������������	
�����	��������	�
������	��$�,/&��6�*+����7�=#&�0	���0
���0

���

���'	%���&��6���&�*����B77�4,��� ���7���� �0I���� �,��,��� 3*��0*���(,���
2�4�*���%�7���
�%�&"���"0�� � 2���'���+��#&=#&����<0���0"�&���2�4�A
���%�� ���
���
;�0����4/%��*���$	���'���
�%�&���&� �����*����'-�'�	�)����-�#�&� 	���'�
��
�%�&(�4)���4���7��)7"�&������&�����0��4/%����:�"���$	���'���
�%�&���&�=��
�-8�	���'���
�%�&���3��'"1%�	31	� 3*�
4�4�	3��'"���	��
�%�&"�&����6�
���7+��������-���������&��"�&
��./�'��������	,���,����3*����)7),%7��������5��0
24	���4���	��8	)7�3*��*���	),)����	�4%�&40�&�7��+�2*�)-��7�053*��%	�48��

3	�7�	�7+����'	%	��� �8,�	��=7�.*0�.*)-�./�����'��������24���7+����'	%
���4��
������	"�&
��
����7����6�"�&	����%�	���4/%3*���./���������"��'�)������87�
���,����	�48�-/��48����3*��48�)7��
���	�&�-8����3*�
�����	������4����	�0��4



�

���������	 �	��

�	��

���4����4�	�	��4�������&�	�	��"8	�0�	�%&	����%����	�4%�&40�&�'	%�,�4��*�����"��'�)�����
�����6�,=������4/%"�&./�	����	������&�48�)7� 3*�'��,	5���	�%�� ���������	�	
�
�����	./���6����$�����5"�&2*��

��&��$�� -*��
����,�������&'����3&%���	�	� 7#&�
������24���)-�2*�'��������	
�%	�48���%�������3�%����<0���0"�&���,	�����,��'	%��4��6�"���#��%�2*�3�%��*'-��
:� 	�� ./���6�E����,�4/%���&��������
;�0��*���	'��3�%'-�� �8��6����	�%	�48�3�%
��3*���������� �*��,�&�	���������4�"��&� ./���6��������<0���0
����,��� �+��
85
���9���*"�&��)-���0,���0J� �+��
85,	��0)-���6�'�7�'��������	,&��48�)7� 3*�
�+��
85�B55�
07���-4��&*&)�,(�����	����� :� '�� ��$&(�4���(�4)�� )-��-8���6�
���	�%�&��*%�7�����	��6�,������6�����*�

=��70����7��,0�&����4�"��&
��
��� 1#�&�-8��%���6��0$���6������$��,�42�4,0$���0&�
���*�=#&���	���*$+��%�� �+��&���4/%)����	��0,���0J1#�&-�'��(�4)����� '	%���&'�-�1�$�
3*�3*���*��4�7�����'-���+��&���0�3*����(�
�4/%���4���	��6�,�"��&)7��	���=#&��*
������7���6�'���	,(�
"�&,�&"�����	1#�&��6�,%��.,	� 7�34���&�����0�*&,/%
���	7�0&�����$&��0	"�&��� �8�*%�4)-���6�'���	��*"�&�"�� '	%-%�&)4�,�4��4� 70����
��4��&�,�����0�,,�0

���)�"������8�*�4��6��������0�,,�0

������"����'���	
���	7�0&"�&���

�%������<0���0����%���������3�%"%��"�&
��
����7���3*�
��,����%�����,�/��
3*���0�0

��� 4�&'	%����"%��"�&����%�7����,�/�3*��0

��3��'-����� �
���3	�
����4�0�����7��<0���0���
������,�/�����84�&'	%����� �	�����6���%���$�� ���7�,�	��=����
����0

��'���4%�&'�� A���$��
�������"����877�0&)����	��$&,�&����(���$�7�����
"�&�����&� 7#&2������,%�-��+��
85)�-������"�&�����&�����0��4	�3*���4%�'��*�*�� ���
3*��6���&7�)-��/����	��&�*%����$�� 3	�"��+�*�&�+��
85�87+����&'�����.*��6�������&
,��&���'���6�*+�����

)7	����	,&�3*�*����4�	��"#$���%�'�����	,�"���	�48�)7�����6��&���	����8
	�	��"#$���%���$�� =���<0���0)-�=#&�"�=#&3��2�4,	�/��7�����	�
�4����'	%=�4��

�*��)7'���6�����3*��� 7�'����)�� �4/%���)�� 3��7������8'	%����� �����7�-����8'	%
-���(�4)�)7� 3	�,%���%�&��47�����7�-���� 3�%)7	����	�%	�48���&����4/%���4
���	,	�+��,	��'	%������4&'���	2*����	�����8	'����4���	,�"���"�3*����	�0�	�
"�	����0��4/%�8�/��%�)7'��
��3*��7��,0�&�����4��6�"���#�� ����0�*,��,��������&��=%�&
70�)7� �	���"����3��'�3*��)7�����0,���0J�8��6����	��$&3�%&� '	%'��������4&-������	'�



�

���������	 �	��

�	��

��	,0�&)�� :� ��$&��$�� �
�����6����"�&����4%�&,	�/��� 3*�-	��-���B77�4���7�-��&

#�&
0&���,0�&)��:�3*�������%�����4��%��������������	3�%&���4����$&��$���.*�����0�7��
���	"4��-	����
�4��3	�7�4��*+�����8,/���,/���'	%*�*��.*7#&����<"#$�	��4%�&��$��

�
������	3�%)72���GB&)-�=#&)7� )��%���5)-�=#&���	���4�B55�� �4%����)7�
7��4/%7�'����'-��4%���6�./�*�	��� 3*��4%��+����	,�0��0�7	���,0�&)�� :� )-�����<
���	��6�
�����7+�)7�4/%���,=������ 3*������*��*�� '	%'��)7���)7� 3*���3��
����4���,0�&)�� ��6�./�,�)7�%�����+��
85"�&���4/%�,	�� ��������&7���6�'��
���
���	�%	�48�3�%�&��
��"�&���� �
�����6�./�'	%G�C&�GC��-%��-0	� '	%��������� 3*�'	%
����A�(�4)�)7� �	���	�,0�&������4��%�� 2*����	� 3	�7�	��4/%���7+�2*��8,��3�%����� '	%
,�	��=7��+�70�"�&���)-�������4&'���	'��� �4/%���'-�� '����)�)-�	�,=�����,&���0����
��6����'�����4/%���7+�����4%���6�./����	���,�	�����1#�&7���6�'��
���"�����3*�.0�-��&�

����,��3,�&-���/��7��4��
�����6�-*��4#���6������&,+���5	��� 3��3.�
�+�����+����3	�7�'�����4�	�
�,	����3�%'	%	�./�
��<0���0��6�����4%�&�����8-�-*��4#�
'	%'���-	������� "����$��4�-8�2�9"�&����������4��,��3,�&-���/��7��4����4���	
*+�����3	�7�'�����4�	����&��8'	%,�	��=7�4#�	���6�-*��3*���&���'������&����4��/
��7��4�����%��	����	�+���5��&�����<0���0��$&(�4���(�4)�	�3*��� �%�4��$�%�&���
��&3*�
��+���0�)-��-8���6�����4%�&����7��9�-/����7��9����3*����7��9�)7�

�%���+��%��
/���'���8GB&�����$&��&-/��/�-8������&���'	%��6�����%�,&,�4�3*�4�&
'��40�'��GB&"�����="�����	7���%�������4�+��
85� 3*�	����	�-8�	��%������,	��
��*��+��
85�
�4���0����	�/���'�"#$�	�1#�&4�&'	%3�%)7�'��������4��#�9�����%����%��
��0��4)-�GB&�4%�&����7�7�-�4,&,�4� 3*�	�3�%)7���7��<0���0��	�%���4%�&,���+�*�&�
��$&�%���8��6�������&4#��-���4��$+�)7"�&./�'��#�9�� )-�	����	�*��-�5�%���0&�%����	
�
�4��4/%�*����*�'	%7��7�&���4� ���	�/����	�-8��������<"#$�7�����	�
�4��8�+�)-�./�
�+��
85�/����	�3*��
*0��
*0���$&�*�&����*�&�����	���24�"�&���	�
�4��=��	�"��
"��&)7�����'	%,�	��=3��'����8'��������4��#�9�����%����	2���,�������

�
������	�/������0�"#$�7��70��(������6�"�&,+���5	��� ���7����&�#�9�7����/
��7��4���6���4��:��
����%��7�'����0��43��'")-��4/%�,	�����7���6�'�'��2�4,����
3*������8�'	%��0������ �
�������+��
85��&)7� =������7����/��7��4�./���43���+�
�,	�� �4%�&���4�8�+����	��0�����)-�3�%���� 	����%���$��8�+�)-�.0���&2�4�7�����'	%�/��
�	���	��%�����	����	�/�.%��'�3*��3*��+�����4%�	��6�'�'���4%�&�����8��.0���&'-��%��
�8�%�4��$37&)-�=/����&� ����8'���+���0���	������ '	%���&�+�)-��,�4��*�'����� :�



�

���������	 �	��

�	��

�
���A���$�� ���3,�&-���/��7��4�7#&��6�,0�&7+���6�3*�,+���5	��� ,+�-���./�	�%&�%�
���	��6�"�$�� :� "#$�'�� 7�=#&���	���,/&,��1#�&���7��/�(�4)�)7"�&./��+��
85�
�4�'	%
=�4-*�&�3*�����4������&�����7��4�./�7���4)-�����4�0�������4�'��

���4�-����$� 7#&"����2	����������%��������,%�-�	�7����&2*�� ,*����0��*���
���$����	��6����	��4	��'��������	��$&)7� 3*��*���	),)����	"�&
��
����7��7�
	�=#&����������4���		�%&-����%�����#�9�3*��+��
85�3	�.	'	%	����	�/����7�3���+��%��
��$&-*�4)-�'��GB&�4%�&7�)7�3�%�8"�"����)��7��������	��+�*�&�*��������,%�-�	��"�)-�
����%��7&,	���	�-��&)����	��&���	�%&	�2�4��������=0��

���3,�&���	�8�-8�,	���3�%��*��7#&"�4��0�
�4&��%���$�
�

���������	��
��������������	����	��



�

���������	 
���


���

��������	
������������������
�	�������������	����	�
���������� !"��
����������	
������������������

�
#	�$
�����%�
���&���������$��$'&��	����(����	#)���$'&�%����%�� �	���*�����


��+����,��
��
����,��-%��� �&�)�&���.�#��-#�)(�����/���#)�������0�����(	��#	-�&
������������	�
�$�+�$���	#����� �/�/$����	��%����*(�1�$2�1�$���3�)�&���
��0�����&��%���	2#$/�)��������� ��0�4'�	�&)(����&�������	�5�6��
������7�
������	� -	�,�
�/���)2,�.�/��
���7��7���/�%#��#��� ,�
'����	���)��,�����$�������#����
������$85�)���-%������.	�#�%�%3���	��0��#����������
��������$���,��2,�2(���0�*���	
-��-(&)#�%�%3���	��9��:��;��&��#�%�%3���	�-�%�&�����	��0�������)8��<����$���,��
2,2(�#����4&�)2#��0�%;�������	-%��	��$'&��"�3�����$��������

����=,>��� ���	��0�4'�	�����$2��?,,�$������)����$3�)
��� ��&����$���������	�
�
�$)�@����(�)3�)	����&���9�� ,��/�*�	���)*(��.#����>���9�� ������4'�	�����=,>��
���	1�$2�2,� -	�#/�)����$,�	�	���.$/����
�$)�%.����$� 
���������$���$-%��
�#	�
85�)��0��
����*	&
���)
���)���$���-��(�	-%�(��(/9�� ��9)*	&��0����(&�)(���(&�)(%�)
2����*����	�-%������.����6�� #	�����0��
��������$���+%���0��$'&� +�$���	��0�4'�
�%�9$))&�$-%���0�4'������$���2,��9)��-%�4'��;���)�

#��+�6� ��0����	3����%��/�%#��)%;�������%)	�� ������	$/�����		���	��/�
-(&)�?,,�$#��� ���$/�����&������/�	�� -%��(	��#	���A���� -%��
�3�)#	�,���/+1�2��
#�$� *	&�&����	��)�%2#&����)� -%�4'�2(����	#���#���2(�	��*�� ,���/����	(���2,
-�&4'����7�	1��'-%�

�#�)#���/��� ��0�4'�*	&����%���%�� 	��/#�$����$'&+�$%;�
�)��	��%������� *	&
���	���#�	���(	'&����9)�B(�#7�-%����
�/�+�$*	&�%�����%� ����%�����$'&�����$���0�
���/�/#�$���9)�%�)�����%�)������0�4'��:����$�2��/�/$��7��9)#�������$�����/�����)�����*	&
����%���%���9)��)��$� -%�
$�$�	*	&2(��%���%�������	���9)��)2,� ���CD���2(��$'&
+������$�-%��%��(�E�&����	�
�$��

��/������� � ���-#�)(����	#)���/����$'&�%����%�� -#�)(����(%�8&���
���
���	�
�$�2�#7�����*	&
%��
%&�����$C')��� ��&�� �&	*	�� ��$�3�� 2����� 2�79;�� ��0�����



�

���������	 
��


��

�;��
.E���$'&2������&���9�� �
������	#)����)2,�����0�,��#;���E3�)���	�������1�#7/�
�$'&� 	����	#�2,�$&�)-�)�%��2�#	��/� ������	�$����$.�-%�	����)1�$2�2,� 	����	
��	������)*	&2(��%����%��������	������$��0�3���5��&����

�/�/$���	1������1���	�
�$�*	&3������3������	����	�
�$���0��
����#�)�,�
����*�-%�7�$�%��� �(%���8��$	�)3��� 	�#�/��$����)2,�$'&�%����%�� *	&2(�	���)
����*(%�3��	�-(&)�/�%#������)+#		�&�)� :� ����(.�� ���*��$/�� -%�������#�	4�#,��#/�)
�&�):� 	�#�/�?EE���$�%������)�$'&�#	�� 	�2,	�&)(��)�&����	�$&�)-�)�%����9)������%�
#	��/� �?EE�� �/	���/� -%��/	���/E���##��� �����0����	#��#/9�-(&)�/�%#��#��� -%�
��)���3���9)	�%���&����$�����9;�*(%%)#'&�&�)���$�$&�		��;�%�)-�)>���9��

�	���	�3��3��)2,��/�359�2������F/���/� �.�3���CG�-%��'%7�	#	��.,
��4'�	�
��1��
2(���)�	���#��)#���
�*��������	-,&	-,�),��
��+����-%����.�'%%��3��(����#)���/���
��	��/	� ���������	
���
�$��/��&�#�������)�����0�%;����� +�$*	&�;�(���&��%�)����
�%�)���� $��� ��/�� ���)� ���� ����-�&(%����&���9�� ��0�4'�	�#�/���,/��/��&�������	�
�$�
�%��#�$*	&3������3������ 7��	�3��3��)2,��/�359�,�����1����� �.�3��*��'%7�	

��
����,��������9)���#)#�$� 3�2(�+������	��������(�� -%�*��������	�3��2,��0�%;�����
��%�.��0�*��
������	��/#���/H�#	��/�.����������359�#'&���	#)��$����$.���0���9��:�

�?EE��.�;����
/,����$'&�#	����	#7�����-%�+���#�������	����	>%�����
�'�2������)3�)������-#�)�$'&1�$2�2,�%����%�� 
���	���#/�)-��%��	���	�����$�3��)���2,
2(���0����	�'�#5���/�2���/�(�5�)359�	�� �?EE�,��/
��6��/,���*���	#1�
3�)#/�)���	�
����$�3��)#�	4�#-%�#/�)������#�	4�#� ���2,� �%�������)��������/�359�,�����#�	4�#��9�� :� �&��
,���0�*�2���)��(�������� ��0�*�2���)7��7��(���#��)#	�/�%#359�
��
'�2,� #�/�?EE�
��	#��#&�)	�)�'+�$������� 2,���*������������)���6��$'&�������� $&�		����	
�%��1�$,�����	�������)��)�����-%��������,�/E����(���359���0���$��:�*	&	�����#���	
7�$�,�	������#�	��7���%�	����4%��/

���-%�����F��	�&��#�����(���������0�
#�����#�	3�)+%�359�	��$&�)��=��4$�

��9)��9� +���#�)����'#7������$'&-%��/���;���/�3�)�&�������/���	�&�)��$3�)
��
��#��
��;���/�	�� #/�)���#;���.,�'�359�	�,5)��0����	��/#���/H��&����$�����)����#��� ,/����
*���������;���)���6����$#�/� �?EE�� ������� ���	�
�$�+�$7'����)� $&�	,���0�*��
���
���	�$����$.�-�&����0�%;����� -%�$�),�	�����$�/��-��*3�/�%#������	�����$��0�3���5�



�

���������	 
���


���

-�&2,���*����0����� :� �/�%#�&�$(	�(���)#��)#	����)�3��	���0�%;����� �
���
�;���,3�)#�/�?EE�	��;�%�)�������
�� 	 	 	 ,�#�	��7($��)����A�������/�����$'&3�)�/�%#
��#��+�$�%������75)� 
���	��9)���7��7��2(�#/9�#��%)*��+�$#/9���/)� *	&�&�2,3�)#���
-%�2,3�)�&��3�)���	���)��0�*�*��2��;���)���$�����

�����9*����/��$�����)3�)
��
����,��-%�#���� 85�)��0��)��-(&)#���������#�/A
3�)
������+������	�3��	�
/,����&���(��2�
��
����,�����#����&��,5)	����	-�%�
�&�),��
������ -�%��&�)�
����(��2�� ��9)��9�
���3���F/���/-%����	#�2,� ���	��0�
���	#	�;��#	�� *	&��$%;����$)�&�4'�2��%��	�,������9� �	�������F/���/2(�7'����)��	
(%�����	� 4%���,�
5)*������.��0����	�#	�1��*���	�(��� �
����(�����4%2�
(%�����	3�)
��
����,��*	&��$3��-$�)����>���9�,5)	���	�&�	��I/	��

���9)
�����%� �&���;���/�7'����)��	(%��	��I/	�� 4%�������F,5)�'�#5��&���0����
�,�/E2,� ��9)�&��4'�*�����4%� ��9)
�����4'�*��$/�*��<?)��	������/3�)�&���%��	�,�75)
#	�$�?,,����� �&�����	����	#�2,�&�(%�����	� ���	�;��������;���/�-%��/���;���/�3�)
�&��	��F/���/� $&�	��0��(	�����	�#�.,�&���$&�)2�%��/��/�����)��3�)��#��� �&��75)
*(�����.
%�$75)����*����$� �
������	�����#����0�������$����� *	&	����-$�-$�*��
�%$���)��������	�&��4'�2��(.����	�4'���9��(.�����

#	�$�?,,������'��,��$�����&���F/���/��,�����F����%����	�.	��  � �)��� ���
��
��,��$��#����-%�
����,��$�	����-�&��%���9�&��	�1�
�#�$-%���
����,��$���9)#�)�)��
��9� ����F�&���0�4'���.�����$���,(�E2���)���	�
�$�	��� ,�����F��0���/����$&�)-�&
������/6$���&�(%�)*��7����0��F/���������%��	�� �&��
����,��$���9)#�)��9���-#�)(�
���#)���/���� -�&��/�	���#	���%��	�,�75)����#�����$*	&��$%�%�� 4%���	��3�)�&�����
�;��
.E	�,5)-#�)���2(�+%�*�������/��/��
���/��/��<�G)3,�*����(����-(&)� �&��&��

����,��$��#����-%��&��
����,��$�	�����0�
��#;���E���9)�����F/���/-%����	�'�1�$2�
2,���#	���/��9)��9<�G)3,�	�2(��������*��$/�����75)���2�#	�$�?,,�����

�>
���)��3�)�&��
����,��$�	���� ��	���*��*��5�6����	� -%�����$�$'&����&��
��	��%������� �'�#5��&��F/���-%����	�'���)1�$2�3�)�&����0�����&��%���	2#$/�)���� #	
����&����0�4'�����F����%����	2��������� :� *�� 2����	�'�#5����*�����$�3��)����&���&�� *	&	�
��*�,�#)#�$�&�� �&����,,�$�)�����)�$'&2�1
2�1
(�5�)� 85�)��0������)������$��&�$��$
��/�2���F#)#��� ��&����$����#����-%�#�	�E������� :� *�� �
����F/�������&���F/���/	��



�

���������	 
���


���

-%����	�'������/�,���F/�����9�� �&��*	&��$�=���)������/6$�4'�*����	�5�6�2��)
2�%��/�� $�)�	�����=��4$2(�<?)�$&�)75)2,� *	&	����%��%���-%�,��,�)� ��9)��9�
�����0����
������������2,������/6$�2(�	����	�/�	��/�2�4%����&��*�����-%�-#�)2(�<?)� -%�����	
�;�	���0�������)��/��'2,�
���,�*���;��
.E��	���$���	3$��(	����
�$�� �4���4%,�
5)*�����
,���0��$&�)�&�����)�(����$&�)���$�.��0�������1��/6$�	���'�


����,��$���9)#�)��9�'�#5��&��&�����2����	#)���/������,;��/#�$� *	&�&�$,�*�
����$�3��)���2��� :� -	����
���&���.*	&�;����	����$�3��)-%�#�2,��&�*����� �),��/��&�
���#��)#���.��0�1���(���� -%���0����	��)�%� 4'����<?),��F/���/��	�.�),���0����	
%;����� *	&�%���;���	�&��*���-�&�/��/��
���/��/��<�G)3,����	�,�����	����&�3�)�&��
2���%���9�� ��0��(��2(���9)
��-%��������	����	#�2,2��&�&�������	�5�6�����&��
�$&�)2�%��/�� ,5)�&�)�.*����	�5�6�-%�3��$'&����$����&��� ����������&��4'�	����	
3�����9�-%���.$&�	����,�����	�	���*	&*��� ,;����)�	���#��)#����	1'	/#�/�?EE�
���	#�	��73�)4'�*��5�6��;��
.E���$�

,����9�	��&��
����,��$��#���-%��&��
����,��$�	���� �'�#5�,���0�-(%&)2(E&3�)
������/6$���9)
���-%��������2�1����#��-%�1�������:�����3��*�3�����$-%��5�6�
���	����&��� �
���1'	/%;������/	3�)�&��
����,��$���9)#�)�$'&2�,�)(������%��������
����F�&��&��
����,��$���9)#�)��9	�%'��/6$�	��	�$� ��9)������-%��������2�1��
�&�):��	���75)	���%3�)�&���.*	&�/9)%��%�$3�)����F/���/����1�
�������&�*��-�&('�-�&
��3�)������/6$�4'��3��2�%��/�2���%���9��$&�)��=��4$� ���3�,�	�1�
�.��0�*����$
���	#)����$����$��0�����&��%���	2#$/�)����

�&��
����,��$��#���
�	���%,������3��	�,�/)� :� �&����9)2,,�	�1�
���
���,;�������/H� 85�)��%���9���0�3�)C���)��#� -�&�����%'��/6$���9)
��� -%��������
,;����	����&�)�.3���������/	����&��2(��%��	�	�1�
���C?J)*�$�����	�����%'��/6$�
���	�,;����	����������/)���� �&����*	&*(��&��,;����)����;�� ��������%�$2����/�85�)
�%)2,,��%&�$��)#�)3��%)������,;�������/H�.*��7��7��%�	�%/�*�� ,;����)�F/���/��	
���	�(.�-%��,���(��)��3�)��(	'&	��� $�	�������;�� -%�����$	%)����3��	C?J)%;�
-	&�9;�+3)	�C?J)*�$����
�	�75)�&�����/�/�;�	��$��,�)(������%�������� �3��.��������&��
359���-��&�-%��(�	�&��359�*�#'&�����9��
�����359�#'&���-%��%)�&��%)���%�������&���9���3�
�������$��&���&��������9	�75)����/�/�;�	��$�2��3��	��)*�$���-%����&����,��$���



�

���������	 
���


���

��%���9��&�����(%����-%�
$�$�	
$�)����3����3�)�&��	��%����)��&���.%�	
��359�-%��7�	�&�� �75)#7�����-%��(������ �3��.�������$�7��$�&���&�� �75)���-%��������
�&���.
'�359�	��&�� �7����&���9�,)
$�)4	%��359����)� 4	,�����
���� 
��3�
$�)�&��%��
359����)-%��� �&���.��	����
��#�	���9)� 
�,����9)���#�	-%����&���9�� �&���.#/9�2�3�
��9���)�*	&�$'&��0���%�����3�����&��,�#/9��.#/9����$���	#)����$����$�-%�	��&���)���
�)��,�%��(�E�&�	�1�$�	�%��6��(	���	������*�$� *	&	����	(����*(��&����	��$�
85�)#����+%���9)(%�$�%�����$/�)���� -�&�&������F/���/,��'�75)(%�����	,�/)-%��� $&�	7����0�
��/���	���&��	�-%�����)*���/�-%�����)��$� ,�2(���0��$&�)����*	&*��� �
���#�/�?EE����
CD�(�����		�,��(%�����	���-3�)��.CD�(�����		��
����'���	(%�����	,�/)���	��$'&���
���� �.�	������*�� ���	�� �����/�� �����$� ��0�(%�����	,�/)���,;����-%������)$�	���
(%��������$�?EE������0�(%�����	,�/)C��$
/#',����&����$�����

�
���>���9���&��������$�-%��F/���/�'�75)3�9���9�-%���,5)*	&	����	(����*(��&����*��
���	�������/�������$����#%�$
%��
���,��#����-%�#�)3����9)3�)�&���-%�3�)4'������
,5)#	��	�&�� ���$�-%��F/���/�
���#��+�� ��9)��0���/����$&�)�����-�&����&�(%�)�%��	�,�
�����9� �����0�������/3�)�&��
����,��$��#���� ������1�
�����-%�����,�*��-�&
������
���
$5���0���/������)#�����&�*�� *	&�$��2(���0��;���)�&���%�	�	����	$/9	-$�	� -�&��%�
*�	����	�����+���

#&���&��
����,��$�	����2���%��&�	�����&����/�	���$�,;�*��-�&�
�$)�&��������K�
359�� �K� ��;�� 
����  KL � ��0�����&����/�	���$� �&���%&�2(�<?)���*�����$��%��	�����
�	�#����&��� �&����/�	���$������9*	&�(	����������2�� :� 85�)-�&�&����%��&�����$� 7��	�
4'��;�$�*�7��$�&����&���.>��2(����)�	�������9�&��(��	���>��$�+�$��������9)��)� -�&
3�9���/�	-�����$� +�$2(��(��4%�&�� �������$������9*	&	�(��)*��������+$�����*�,��$��
��&����$�������*	������$$������$'&��&���9�� 2��,�	����9;�
����/�� �����;���)��.	#�/�;�%�)
���	#�	��7� ���*	���9�,�*	&	�����%��	�4%/������4%2�-%�-#�)4%�&�*����*���%$�
�
�$)#���&��$�)$������$'&��&���9��*	&-�&�&�,�%�	%),	�/����2��

����3�������-�&���1�
3�����9-%���$&�		�%��6���&����$������
���>���9��($'�$�
,5)*	&��0�4%��*����+������1���9����3����$��&��+����-�&���&���&��-	��&��,�(��	$�	/2(�
�;�	�����$�3��)����&���-�&�.���&���(	'&	��*	&*(������9��.,�2(��&��>��$���9������9�.,�
2(��&��>��$���9�����9�,�>�������9�,�2(�>���(����3���&���.,;����)�%&�$��	�����)�	���	�



�

���������	 
���


���

�������$�7�	�����)$�7'����+��3�)�&��(���*	&��&���.�/�)*	&���+�$��������9)��)� �	���
�����3�)�&��(���,������3��,�/)� :� �&���.��������%'��/6$���9)
��-%�E��/+$	�&��
�,�2(�4	��$2�������(��)4����9*	&*��� �
���4	�&���$�
�$)�����$�� -�&�&�#���������$
��	�
���4	��0��(��,�	�,;����	��	�$��
���>���9��3�2(��;�4	���,�������9*�,�)(���
#�%���� �
���2(��1�$-�&#����85�)	�,;����	��� �$&�2(��3�
%�$���3�-%���$*����$�%$� ���
+����3�	��%��85�)	����8�9�3�$����$'&-%���*	&	���)�#�$(�$�85�)�����),�������$3�)4	��


��&��
'�-%�2(��(��4%�$&�)��9�� ��������)$�	�;���	���	�(.�3�)�&��� ,5)
����$	-��&������	�7��$� -%���������/	����&��359������-��&� -%��
���	���(�	
�&�����*�2������&)359��
�	�75)����������1'&��;��1�
����/�	� ,�)(���#�%���-%����.

��&��
��-�	����$'&�����9�(%�$���� �&���.��$������#	��&�� ��;�*	
�4		�
�����)���
������%&��4	��$���-%���&�,�*�,�)(���#�%�����.������*	&2�&#�%������&���&�� �	���,�����
�3��,�/)� :� 2�#�	���#�����$� �&��*	&�&�$,�
������ -�&��$�����2(����
��&��*�
#�%����#	�� �>
�����#�����$� *	&�
�$)-�&*	&(%�������&���9��$�)���)��)����&���2(����

�4	*�#�%���2���������9,)*��� �$&�3�����4	*����������0����3���� �&��
'�$9;�-%��$9;��%&�
�$'&�;���)��9�� -	����#���&��,����)1����� �&���.#��)�&�� �2(�(��(���4	*���),�)(���
#�%�����

����&��#��)��&���9��3��2,�&��
���2(���0��?E(����#;���E-�&��%'��/6$�� ,�*��3��/�75)
�;�
'�-%����������&���;��$&�)��9��&�� 	����	(	�$-�&*(�-%��$&�)*����)� 
���������,�
��0��
����(��*��.#���/6A��$��� �4�/E���,�)(���#�%���85�)��0�%'��/6$�3�)�&���

���	�������7$���	�����&���M�����-%����������/	���2(��&��*�,�)(���#�%�����&��
�.�	������������ �
����&������$	,�*��$'&-%��� �&��,�359��7$���� (	�*��*�>��$����
(%��2(��&���,����9��&���.���(%��*��%����),�75)���#������#�,�)(���#�%������%��
��""� ��� �&���.��/�	����� 
�����,��(%��-%��� ,����9��&���.��/�	�;�(����������$	%�� �����
���� ��	
�	�	��� 3����(����0�1���(���� ,�	�1�
� ,�75)�  � M� ��N/���.��0�����
#�����$�

�&��(�����9���	�#�)����+	)��6� �&������&���-�)3��)3��� -�&�(.��&��&��,�
�(����$	���
�������&���9	����� ,5)
�������(	�����(����$'&(%�)�&��7�$���� �%$
�%�$��0��&����()�$*��
��&�������.
$�$�	3$�����(	���%��� ,�����&���-�)3��)



�

���������	 
���


���

3����	��/	� 
���7��4'�2(E&85�)��0��/6$�3�)�&���.
$�$�	���(	��(���(%�)�&���3��*�
���� �&����)�.
$�$�	3$��:� ��&����$����� �	����(.������3�)�&���&���
%�$	��� -%�
(	�����$�-�)�.�%$($��*��-�&��9����)��9�������3�)�&��,��&����()�$�.*	&2�&�,��&����
��-�)3��)3���.*	&��/)� ��0�������
�$)���$):��$'&��&���9����9)��%�3�)�&���.,���3��	����
��� ������/6$��.*	&�%��-�����)��$�&������ ,5)�%&�$�&��*����	#1�
� ����&������&�
���$)�:�,�75)��%��85�)��0����	#)��$'&�%����%��

2�����#�����$��9�&�)�.���)#�)���%	(�$2,3�)�&��-����*	&��
�/�*���	�:�����
������)3�)
�����	�,;����	��2���%���9����)���)��0�#�)��9�������9�2�%��/�����&��� -%���9�
7��������	�� ��9�2��.	�
��4'�2(E&	��&���,����
�����	�,��$���0����� ��9�����.��0�
��
���	�
��6����$� -%��7��������*��.��0�
������-%�#�	��� �����
����9)
���7��
-%���)%;�������%)	�,�75)#�	��� 2�3���9��'�#5�,�-#�)���	(	�(��)-%�(	�
�;�%�)2,*���	� :� ���� -�&*	&	�2���%����/������	�� ���,��	�-�&����������.	*����$
���	(	�(��)-%����	�����#%���&���9�� �
����&	+
�/H2(E&	�2�(��85�)��$��0��������$
-%��&	�$.��$&�)$/�)	���0���%����� �;�%�)7'�
�$�,��	�1�$�����	,�(��+�&�
/���2(E&
3���9��$'&-%��� ����;�(������3�)�&���.�;�%�)��0�*�-��	�)�'-%��(%����*	&%)� ��9)�&��
4'�����-%�����

3�����&��,�#/9�%	,�/)� :� �'�#5��&���������#&��3�)�&���$'&2����	#)�-%�
%����$�	��� ,�*	&	�2��,�#�	��7����*���&�� �&��#/9�%	*�2�3�2�����2�� �����),��
%	(�$2,3�)�&��%����$��3����0�%;����� ,�*	&����F�&��&��#/9�*��	���*�� �
���*	&	�
���$��#&��2�#&��(�5�)-#�)�����2�����#�����$
�2(�����*���&���&��#/9�*�2��/������9��
-	�,�
�������)#�)����$'&��0���%����� �.*	&	�2���'�3�#�����$3�)�&��� �&���,����
��
���	�,��$�85�)��0��������$'&2������9��(.��&�*	&*������ ,5)
'�359��&�� ����*	&2�&�&��#/9�*�-%��
(����� ,����9��&���.�'��N/����0���%�� � M���� ,5)*��$5������%���9���0���%�	�1�

3�)�&���

�����)���
����	���9)��9��0������)����&�����
�%���	2#�$&�)$/�)� 2����/���9�.����F	�
���9)���$���&���9�� ���*���(.���������	#)����$����$3�)�&��4'��F/���/��� -%��;����#��)#��
������/6$�,�����	�'�,�/)�(.�,�/)3�)�&��� 	�1�
2(��'���$���	#)����$����$�$&�)
��.	('��.	���-	��&��(�������&��,�	�1�
	���0���%��M��@��.��$
'�%&�)(���*���#	�2�
��������	#)O������+�#7���)� ��������	���	��	���/���)� +�$2(�����$#��)#���/6$�*	&2(�



�

���������	 
���


���

�/�)���2,�&�� �2��,���9)2,�F/���/�;��
.E�.,)�����&)�$&����2,� ��%����4	$�)	����/��$'&� 7��
2��	�3��3��)2,��/�359�,�*���&�$-��*3���2(�����&�)���4	,�	����/��&�*����*	&���� �$&�)*�
�.*	&�%$��"��@�������:��&��,)�����#�$�&���&�)��$��9*	&��$�����<?)�-%��$'&2���;���,3�)
4'�2���9)��9���	���75)��%�-%�����)��$���$��������$�

�>
���&�)��$�?,,������9�.*	&�&��%����*���
������	�)�(.�-%��'�����$&�)��.	2,�$'&
-%���&�� �&�)��$��9��0��&�)3�)	��6$�� *	&��0��$&�)����2����1�
��9� -%�*	&�&�$,�	�#/�)
���$����$�-%��;�%�$	���������,��+��1�$-%����	�������	��$85�)��0�3�)���	��
���,;�3����� -�&�%��1
(������/(�������8/� *	&�����&�,�	��&�*(�� �
���,/����,�*�#�	
�&�)�&�)�:���9�� ��0�,/����$�)	/*��������	-�&���
�,����������)*��� ,/���,,�*�#�	�&�)
������&�)4���&�)#��������(����&�)#�����/��,>������	�����1��&�)�:�,����*	&7����3���.*���
����8/� ��0��&�)����&��%��	��� 7��*	&�����&)���-�%)2(�7'��&�)��$�#�$-�&�����9� ��$*�-%��*	&
	�+�)(���#7��������-�%),/�2,�-%��&�)��$2(��3��7'���)*�����

,/���0�#/�)#;���E$/�)2���:�(�5�)�
���&�����$��F/���/���	�*	&���$�-%��F/���/�&�
,/�,�(��)������	��,����*�����	3�)
��
����,���&��#��,/���9)��9��7��,/���-%�������
����85�)��0�������)2��3�),/��.�&�$*���	,/�� *	&	������2�,�	��;���,CP�,/�*�*��� �����/�
�����$�.�������&�)����$�3�),/���9)��9�� � 7��
���&��*	&�3��2,�����),/��������&�)����$�� ,�
,���&��3��2,���	*���$&�)*�������&��#��
��2���������	�&��#���$&�)��9��

����%&��	���9)��9� ,5)3��1�$,���&��4'�<?)4'��&��	��	 :� �
���4'�-#�)*	&-�&2,�
��,,���0����+�������'��,��$�*����)�.*��� 7��#&��2��'�#5�3��3��)*	&#��$2,����4&��*��
(��%������#&������(.��&�,���0���-�&��-%�4'������ 7��*	&�;������)3�)�&��	�-#�)-�&�&��
4'�<?)�.*	&����,��;������)��*�	�-#�)� �
��������)#&�����*	&	����	��
�,��;�	�-#�)2(�
��0�	)�%-�&�&��4'�<?)4'��&��*��� ,5)�'�#5�,�2,�$&�),����$���*�*	&7'�� �&�,����9�.$�),�	�
�����)3�)�&��
����,��$���9)#�)-���%)�����
���$�)*	&,������)2�#;�������-#�)��Q���9�

��%��&��
����,��$��#���-%��&��
����,��$�	���	�1�
-%��� �.$�)-#�)���	
-�%����(%��*��2���A/3�)�&��
����,��$���9)#�)�������(�5�)� �����A/3�)�&��
��
��,��$��#����.���3�)�&��
����,��$�	����.������7'��4�,���0��7��7&��*�-%���$�)�(%���
�$)
�/9��%.��/9����$� �	���
��-%��������4'��%���	2#2��&��*�����-,���A/3�)�&��� �;�*���0����
����
�'��-%���.�*��2�#7������&�)� :� *���%�$��0�
������359�	�� ��&����$����
������
3�)
����(����2����9)+�������-���'�,����A/359�	���0��	.��:��%��$����	.�3���+
����9)



�

���������	 
���


���

3���-%�%��6���%�9$)��%�� � �%��$�%5)����	.�3���+
���0�#&��	��� 	 (��,��%.�(���
+���&��.*	&	�,;����	������ -%�$�)	����3$�$���,���	.��%.�� :� 359�*�75)3����	.�
3���+
��

��9)��9���,�����*�������.����6�*������ :� ,���0��
����(��2��.#���/6A��$��
�$'&��	���*���(.���A/3�)�&���%�$��0�
��������&���9���.$/�)-#�)��0�#��3�
$��2(��(.����2�
����#�����$	��359�� ,�����*�����+����3�)�&��	��$&�)75),/�75)2,-%��� ����&�*���(.�
���	-�%����(%��-%����,��$�,���&��
����,��$�	����M���%������%����&��$�)	����/�
�$'&#��)#�����	��0�3�)���,��$����%	�1�
3�)�&����0�3�)���,��$��-%�����#�����$
*���(.���A/3�)�&���%�$��0�
�������$&�)���,��$���9)#�	��%�

�?E(������)��A/3�)�&��
����,��$�	���� �&��
����,��$��#���� �%�$��0�
�������
�'�#5�,����,�$*�-�����(����-(&)� ��)�&���.��/�3��)2,#)#�$	�7�	�.	��&�� ��A/3�)
��
��(�����.��� 3�)#�	�E���.��� �&�)�.��0���A/3�)�����/�2�����#����&����$����� �(��2���A/3�)
#�	�E��,5)*	&�%�$��0�
������*���#&����A/3�)
����(�����(��2�,5)�%�$��0�
������*���
��9)#�)��9	����	-���&�)����$&�)*����)��.*�����$�2(��&��4'�7�	�����
�$)$&��:���	�;�%�)
�&�� �����)��A/��9�?E(�#&��2(E&359��$'&���2,��0�3�)#;���E��&���A/� �;��&�� ,/�� -	�,���0�,/�
��&����$�����.��	� -�&,/��;���,-%���#	���/�&�)���� ���,/�3�)
����(������0���/$,/��
��0�,/������/#���/H� ,/�3�)#�	�E����0�#�	�E,/�� ��0�,/����	��/�%#+#		� �	���,/�4'���0�
�,��3�)�3�����)�$'&2��&�)2�� -%�,/���0�,/�����1�2�� �&�)��9���,,��%�$*���	#1�

3�),/������0��,�������
�2(���0�*��

��&�,/���(������0�,/������/#���/H� ��,,�	��;���,8��<������3����2(���0��������
��/#���/H*���	#&��3�)��� >���9���A/3�)
����(����,5)�%�$��0�
������*��� -�&��A/3�)
#�	�E��-	�,���0������/���&����$����� #&��,/�4'���0��,��3�)��.	*����$�/�%#� *	&	��;���,
8��<������3����2(���0�3�)��/#���/H*���	#&��3�)��*��� ��A/,��%�$��0����������/#���/H*��
�$&�)*�� �.���)��0�#�	�E����*���	,/�3�)��	��/�%#�$'&��� :� (���,����$�*���	1'	/3�)
,/�� 1'	/3�)�����&���/$,/�� ��/$����� -%�#�	�E,/�� #�	�E�����.�),�*��� �
�����#	���/
3�),/�3�)������(�&�)
����(�������#�	�E���&�)������A/,;����)�&�)����$'&+�$���

�����9*����/��$������/3�)
��
����,��-%�#�������&���F/���/� -%��'����	-��
���,��$���&�����'������:� *�3�)#�	�E����%����'��,��$�����&��
$�$�	�;���/���	-��
3�)
��
����,��-%�#������*��
��;���/�	�� ,5)����F��0�����%���)%�������*����(����



�

���������	 
�
�


�
�

-(&)� 	��/��/��
���/��/��<�G)3,�*������/�� 2(�����9)(%�$*���(.�*��$/���0�3��E('3��E���
��0����8��859)75)2,� ��/����	������%���	2#2�
��
�����#��� 	�-�&2,���,��F/���/��2(�
��0�*���	(%�����	3�)
��
����,��� �����&��&��4'�������F359�2�+%�� -	�,��
�$),;����
���$-�&�.#�	��7�;����+$���2(�-�&+%�*��	��	�$-%�����)3��)� ��&�� 
��
����,��3�)
������9�)����.��0�
��
����,���
�$)�)�����$�� ��0�������/H#/��/H�/��6�
�$)
���)�����$��
-�&�.��)#�	��7�#�#�������	��� 2(��%�$��0�������/H#/��/H�/��6��	359�	���0�%;����
���,;����*	&���$�

���,����9�$�)�)#��)#���������
%�	��)� 2(��%�$��0�
%�	��)��75)
��*��
#���	��*�����	��	�$��'�,�������E��+�6�	�#���/��0����(��)�-	��%��	���/���0�	��6$��
�.#	�'�����$	��6$�#	���/� $/�)��&���9��.��0�#�����#	���/� �	������	�#	�'���
����;���,
����;��
.E*	&%�%�� �.#�	��7���%�75)�/

��#	���/� ��9)��9��0�4%*�,������#�#��-(&)

�����	3�)
��
����,����9)��9��

��)��9�� +����;����	#�2,�&����	�����0��(	�������2(E&3��3��		(�#	������%
(%�)� ,���0���	�#��+�� *�1
(����.#	(��)� $����%��	���/�2�1
(%�)�.#��$2,
�%����%��+�$��$-(&)���	���-#�)	��.#	���-�&��%��,5)3�$��/�
�$)��&���9����;�

�
������	
��	�������������	
��	�������

�



�

���������	 
���


���

��������	
������������������
�	������������������	�
���������� !"#�

����������	
��
�
�����$�%������&'���'��$()*�+�%�(�,	�-��./������%�(� 0� 	�1���.2��	���	���3�

./�������$� �
������	3-3)���4�2���	)*�����	���
���(��2��������2��� �����4��(��5��
��.��� �
���6�-��-���'�'

��2�����.2���%���
�����	5*��'��+���5*�-���4���.��
5��3���*������*%�(2�5*���� �����4�
��1�������������2���
������	5�%3-5*�	���3-5�%
�����
�����'7���2	%3)�	����	����)�%�.�+3-5*����+3-�%���2	%	����
8�(��
���
��
����-��
�'

��2��.�+5*����+%�(��$2	%3)�	�3������.���5*�
�����'7�������0� 2��98�(��4�*:�6�(

���/������+����

��(��$�� ����&'���'�
�����5*�.%����	���5(%���	�	� -8(1����;��8(/8()*�����	���

����.��������2��� <:�	�
�����	�'��+��4�������(5���;����	���
=�'���� 0� ��������
��*����2)�� �����%���4�<:�2���6���>?�
���/����+:%�*����*�� +'�(��4�<:�2���:��),����	���
������2��� ��$(>��+	���5*�>��+<*��4�*;����� ���5�%.	��'68$�2�/8(�@AA��'	���'� 5*�
�'	���'A���..�����-��7�3-���+5*��� �+:%���2)��,�)	���2���+:%3�����������>?�

��
����-���+:%�*����*�� �
���.	��'������	.(��+,�3-� �@AA�������	B*��
��������$(C�+���C�+3�� 98�(��4�����+�'��5��26-'�3-3)�)*��
��2���4�*;����� -�/8(6�$�
���*�	���<*��'

���,��4����	���
���(����(�;���'�5*�<%��
��2�5*���<:��;��
,A5*�
�:��),���	��+5)%(���	����*%��	�� �����%�<:��6���>?�
���/����*����*�� 2	%	�6�3�-�
��*�����*��-�����	��4��'7+�
���/�����(C�+3��

�����$()*�+��4�<:�	�%(�
������	���
=�'�����	�%�(��+6�(
��
����-��� 1���
	�(�:)*��
�����	�'��+�����4��)	����(����.��� <:��;���'�2���	��(.�+���3)���	�%��
	��D'	��&'���� -8(2	%-���%���4�<:�*��.	�+��	�.�,-
��
����-��2	%���� �
���	��D'	���4�
�:�+��*�(5)%(���	��$(>��+	���5*�>��+<*���$(��4����	���	����.'��'C�
*$;�+��*$;�.	�+	�
�*���������*5*��� ������%��<:�	�-'�)*��
����4�����*
'��768$�	�3)�1*�2������2)��
�:���*���5�%��'���	��(.�+	��D'	������4���(.�+�����$��$(��$��



�

���������	 
��


��

�����$��4����		(�*�+%�(+'�(� �������%��2��/��1���..*���*�-��./�����5*�.;����
�%�(�0�	��+��+	�5*��
�����8�7�)�������	98�(���5*�����1�+/���%���4�)	:%�
�����5*���:
��-��+������+2�������.	��	� 5*��+:%�%�	���	���4���*����� 5*�	����	)��(3����/3�
���	-�����5*������,)*�����-�3)���4�<:�	����(�%�����(�5*�
�����	�'��+��$�����(��4�<:�
	����	)���5�%�3����.'�(�����4�������(�;���'�6�(.	���'-6�(.	�������5�%��� 1���
�+%��),��%���4�6�(2	%.;���A�����0� 6������*����2)�2�	�����+�����'-�������+%�(� 2	%�%�
C�+���� 2	%�%�C�+3�� 2	%�%�(��.%��)+��� .%���*�(� 5*�.%��*����+�� 1���/����4��'-
.;���A.;�)���������-���4�������.���.���-'�3)�	��;�*�(���)���� 5*�/��/���'�*.��.��
2���+%�(3-)��(�

.'�(.;���A��������4�������� 5*������*8��+:%�.	�� ������	��4�
��)�8�(� ���
���
=�'�����	�����+�)*�����	�'��+3)�.	����'E���6�(
��)�8�(� 	����	�6�	56,(68$���4�
*;�����2	%�*%�+3-3)���4�2���	�;���-6�(�'�*.��)���(���5*�B��*��2�)�8�(��
���.'�(
��$(��$	��+:%���5)%(���)�� �����.��������*���	��'AA����(� 5*���+��$(/'��F�����������
��)��3-��4����-;�� 5�%2	%����&�%��;�<:���$�3)�2��������	.�6���	�-�'A5*��B*�+�B*��

�3)���4�<:�5�*�-��1*�5)%(2��C
� 98�(���-����
=�'��	�;���-�'�*.��)�
�3)�
��4�2�� ���-��-���+B��*��<:��*��+��	3)�����;�*(��4�*;������%���$�� -8(����;����	
�6��3-2���.	���+%�*�	����

��������4�<:�5�*�-��1*���$(�������	���
=�'� 	��+��� ���+���+� )���������
(��� 5*���(�������	�:�.8�� 	����	�*	�*�����������	������	.	�;��.	�� 1*�	����	
2����(3-5*�����
����2)���+%�(.�'�3-� 
���	��$(3)����	.���.������+�@--�+.��2	%	�
���	�1�+2	%�.�+��+� �����(-����4�
�����	���	�%�� ���+����� �+:%���3�� 2����3�� 2	%	�
���	���+��6��5�*����+�@--�+������(����+6�(.	�� �
�������&'���'����
�	�
���	�*	�*������ ����
��,��4��
�6�(
��� 6���&'���'�,��4�6���&'���'6�(
��� ���	
��*����2)�2�	����0��������4����	��*����2)�6�(
����;���'�2���	-��������
����

��
����-����(
��;���'�	�� 5	�-�+�(2	%3�%<:���(2��98�(� 	���� <*� �'

���+%�(5��-�'(�
5�%�,3�%3�F���<:�����+	
���	�
���-���(	����<*��'

���+:%5*�����+6���&'���'���/:���	
)*��5)%(.���6�����	�.	���1*����	�%(���	�%	�+,�-��
��<:�	����	���(3-�

2�����3��	��(3�	����	�%	�+,�5*�����%�5�%����5�%�	��(� �+:%����3��	��(3�3)�
���5���;�.��(.����4����/��4����	��6�	��8�7�����C�
������/�
������	�)���6��6��(



�

���������	 
���


���

3-3�5(%�%�(� 0� ����),��%�2	%<'�-��)*�����	98�(-�����;�	�3)��
�������+5�%�6�� +%�	

+�+�	5��265*���������.��(.��3)���4�����6��3-� -��6�2��������1+�����%�������5�%F���
6�(��� ��4����+8��)���+��$;�3-6�(1*�5��
��
����-��5*�.���2����	���5�%C���6�(
���

5	�-�2	%3�%�(��6�(��.�����5��-�'(� 5�%�,3�%3�F���6�(<:�	�%()����%����	6�(

���(���+%�(+'�(������(� ��%����+����
%�5	%	�*:�)*�+��� �����)�8�(���+�.;���,-���+����+
5*�	�(���;���4�*�;���4�.��� ��+2���,�
�+(
�������	��4��+:%2	%>G�����(� *:������.�(�,
�;�*�(���+�-��.;���,-�+:%5*��� *:������.�	�,�;�*�(���+����+���	��$(����$(3-� -�/8(*:���
.�����(98�(�;�*�(���+��+%�(6�	���6	���

5	���(�������	���
=�')*���'.�+3-��� ���5�%��)���H*(	�-�/8(��.�����(�
��4����C��C:	'5*�2����(3-6�(
%�5	%� -�2	%��--��;�)�'��2)�2��*(� �
���*:�5�%*���
�%�(�,	����	���
=�'���+���+�����	*;����5)%(���	�:�5*���+6�(���0�������
%�5	%+�(
	����		���3-���*:������� �%���4�<:�	����	.�	��/B*���:�3��'-���� 5*�	�)*��F��	����(
3���������3�*���$�+%�(5�%���� �
������	�:����	���
=�'���+���+6�(��,������3�
�@--����������	�-�'A�5*�	����(6�(��,�3�������+:%5*���

*:�6�(
���/������5�%
����)����*(	�/8(
�������	�� 
��.�'����	�� 
��
1.������ 5*���*+����,+%�		�*��7���%����+����
%�5	%<:�	�*:�)*�+��� 5*���4����
	���3-�%�*:�6�(��B���$�� 5	�-;�
����(
����)���6��.
*(	�� 98�(	��'�*.���+�(*�
2	%2��1�+��,�6��5*�+�(*�2	%2��� 5�%�,�%�(	�%()����;���'���	�%�(��+6�(
��
����-���+:%
�+%�(��,	3-� 5	���(.�+6�(<:�+�(	��'�*.�;�*�(�;���'��+:%6���$� �,��4���(.�+���+����������

��
����-����(�;���'�2�5*��� �	���2	%/�+���	�
�+�� ���(���*�/8(���������6�(

��
����-�����	�����	�%��<:�3��),����	<:���$������%��),�����/����1�+5�%����B���$��
-8(���-���4��������
��4����2����(3-� 5*�
�-�3)����	����%�5�%1*�2����%�������5�%F���
6�(���

��$(��$� ��'��+����+����.%����	6�(����;��
,A<:��*����+3�.(���	� �����������
�'�*.� �	���+����6��	�)����6�(���1�+�B
��5*��� �,1���+8�)*��������+����+(2��	���4�
������(�;���'�� <*-���4���%����+��������%�����2�����5*�<%��2�5*������5*� -�2	%	���2�	�
�;�3)�5+�-������ /������)��*(��+���+����� 6��.;���A1����+%�2������*./������
���



�

���������	 
���


���

	���� <*� �'

��� -�<'�2����+�(��;�� 5�%-(.�3-���6���&'���'���3)���	�%�� 	��D'	�� ��4�
.;���A��%��������������*./����������'�68$�5)%(	����<*�1�+5���

���-���4�
��2�1�+*;����� ���5�%
�����$�(������2�����������.	�����	�-��
1�./�3)	%�0�-�/8(
��1.���
��.�'�����
��������5*�
����)�����-�)��-��.���
6�����	�������%���;�*�(�;��
,A�+:%��*���$2�2	%2���*+� 2	%�%�
��
����-��-��'

��5*��
)���+�(��(
����	��+:%� �
���
��1�������������2����$(.'$�� ���	�-��
��1�7F�6�(

���(��<:����+�� 5*���(���	-�'(2���+%�(.	�:��� ����5�%<:��;��
,A-��;�3)�<'�
*����$(
���	�:����	�),�5*�����&'���'�*��-�����	-�'(5)%(���	2��.�+��%���$�� -8(-�2	%	�)��(
<*������	.�6���.	�:���

�������%��*���5�%��4�����&'���'98�(	���	����+:%��*���$� 1����;����	)���5�%��%�
)������6�(���+%�(�6�	56,(� �+%���4������+-������%��5�� 98�(2	%3�%��(6�(

��
�����.���5*�2	%3�%��(5)%(	����<*��'

����+:%���2)��+%���4�<:�*�	���-(��4�<:�
<:����+��.	���+%��;����	����+�6��(��(�*���.'�(3��0����+���	��4����	�)%�(3+��+:%���3�
3)�	�.�'�@AA���4��
����.�(6�(3-� 5*��+%��;�3)���*�����*��-��)*�����	� -���4����
�*��5��-����(�'++��'����	� -�2	%.	)��(��(3-)	�+� -������(� �'�	���(� .�������(�
>G�����(���(� �+%��;�	���4����	�6��6��(3-� �;��+%�(2�.�'�@AA����3--��*	�*�����
�+%�(.�'�� ������4������(������.�3-�+%�(+'�(� �
�����(
�����6�	�.�'�@AA���4����3����
��	���7�-'�3)�
��C�+2���4���+��0�1��������+%�(/8(3-�

�+%�2��*�	�����(6�(1*���4�6�(2	%5�%���5�%2)�5�%2�	�� 	����	�-�'A5*��	�
���	�.���	2�� 2	%�%�1*�����������0� 2�� 2	%�%�1*�3������������(� �
�����4�1*�
�)	������� -;����(	����	5��.C�
5*�.*�+2������'�5��� 2	%	�����3���4�����+�����
��4�
'��7� 2	%�����%����3�� ��*�3�� 5*�./�����3�� -���4����� ������ � �H� ./������*(
��'--�(� ���6�(� ������� �%����	5��.*�+6�(���5*�6�(�%��� �����4�.C�
-����(�*(
�+:%1�+��� ��*���$+�(��4���*�������+%�(+'�(�������%��-�
+�+�	5)���%�+�
��������(3)�
��
>@I(5)%(������������	
��������������(��'��0���+�0������4�(��
��;��
�����9$;��0�9���0�
2	%	�������)	�+�%�-��.�,-.'$�����	���2��

(������C���$��4�(�����)���3-	��	�+� �
�����4�(�����)�-��)	�+2	%2��� �;����
�*�������*�J�,2	%	�(�),�>@I(5)%(���	-�.'$�� 1������� 0� �+%�3)�.�+��'�2�� ��$(� 0� ���
���'�+�(���(����+:%�-(��4�<:�	�%()����%����	�
�+�������4�(��
�3)�/8(���	-�.'$��������



�

���������	 
���


���

������������������2	%	����$��%�5)%(C
�B���$��-(�+:%�����+�����(�����+�� ��'������+��	�
�����+��2������+����+���	�6�(-'������4����	5�%(���+���+%�3)�6��(5�����.'�(3��0�
���-��%����	+�%(�)+'(5�%����(�-'�5	�-�	��'�*.��	*��	)��+'�(��%�C:�6��,��	��,2	%���(	�
���	���3-�%�� -�2	%.�	��/5��262�����+�;���-6�(.�'�@AA����	����	�
�+�)���)*�(�
�+%�(2�C:�6���)��3-���(
�(�*�+*(1�+5�%����

/��/8(����-�	�	-�)���(������-���'�*.	��2	%2��� 1�����*8�/8(
����	
��.��� ���5�%������4��7���'+�	�-�/8(���	��4�
��
����-��� �����+������(�;��
,A
���1+���5�%1*�5*�5�%���	�2	%��(�;���2�5��6�2����5	���*��.�,-�����(<����,2	%
��(�+���3+3����'����(�*���(��.;���,-
���'�'+��/�+:%3�����
�+(
���(�����+��	��'�'+���	
������	�
�+���4��:%
8�(��4�5*�
8�(��+� 2	%��()	�+
8�(3��3���*���$�� ��()$;�)���
�*������(
���(��5��6���.��2���%�� /�������+�*��2��,3)�2����4�����*
'��7� 5*���4�
��.��.��1*�� /��2	%�����+�,+�	3)�
A�	�--�����;�2���	�����(���	)'�1)+6�(�6�<:�
���(������	��+6�(��� 5*�.����	���4�C��7�)�����-;����� .�����+5)%(����%������
5*�������'(��+��)�%�(�7���'+�<:��*����+���
��+�	����'����5*�
A�	�--�����

<*5)%(��+������6��	�3��(�$�	
��)��/�6�(
��.'����/�����	��� �(���7���'+�
5)%(���(��'*
�.���<:���4����
����$����� 
��+�	����'����.�+���'�������(�%�C
�%����'�
5*��;���-��.��*(3��@-B'	+�	5)%(���6�(�����)��
,A� �;�5)�%(6�(����*
'��75*�
�;�5)�%(5)%(��.��6�(1*�� 2����	���4�6�(
��	)��7���'+����(��'*
�.���<:���4��������
����&
����	��������(����
'C
�%��	����������	�	�������(��4���.��6�(�����5*�
	��7+������$�-�/8(.	�+�@--������������$� )*�����	���+�(
��.'����/�3)���(���.�:���$�� +%�
3-���	*(	�.���������6��.	���+��'1���	����������)*��	��D'	��&'������4���(.�+�*�(���

��)	��
����*��	��B���$��	��D'	��&'����-8(	'3�%���	*��.	�+5*��*+.	�+�5�%��4�
���	.�+�*�(�+:%�*����*�� ���*'1�� ��*����6���%���(�;���'�� 1�����*8����

��
����-��	������������(3-� -�	����	�*��)�A�%���'(� 2	%���3-5*����+3-�%���	�
��.�����+�

<:��&'���'/:����(��	)*��	��D'	���4���$�� 0� -���4�<:�	����	�����(�'��%������(5*�
.'�(+���+����4�*;����� �@AA�-�	����	B*��5+���+��4���$��0� .�	��/5+�5+�����6����
���
'-���3)��),���	���	-�'(2��� ��$(6����6��(���5*�6����6��(3�� ��$(6����)+��� 6����
�*�(�5*�6����*����+��6����)+��2��5�%.'�(C�+������	��+:%�����0�2��6�����*�(2��5�%�����



�

���������	 
���


���

6����6�(���� �@AA�.�	��/5+�5+�2��1�+�*��5*�����/8(� 
���	��$(���/��/�����	
����+�6��(��(�*���-������6�����)*%���$2��� .%��6����*����+�2��5�%� ��	6����� ���������
.�AA�� .�(6��� �'AA�� .'�(�)*%���$�@AA�+�(.�	��/5+�5+����-��3-3)��),�2��1�+
����-�� 5*�+�(.�	��/�:�5-�(5�(��*��6��2�/8(���F��� ���-'������'�������*���*������+:%�
�����4������'�68$�5)%(6������$()*�+	��:�6������4����� -��:���%����5*��*%�+��(2��1�+
��������$(��(� 2	%	�.'�(3�-��K���(*�$*���%�.�'�@AA�2��� ���(/:���K��<+68$�	���	*;����
6�(.�'�@AA����	��;�*�(
����5*���

��	)*�����	�%���*%��2���%����������������	
��������4����	��'�����4��@--�+3)�
��'�.�(6��	 .�(6����4��@--�+3)���'��'AA�	 �%����2��)	���*:�19%2	%	����.'$�.��	 -�/8(� ��
������	5*����	�*.	���+�%�	������	�	�����	�	�����������	�	��	�����������)*%���$�
��4�.	���+��$(.'$�� 98�(���-����'�����(���+�� ���	�:�5�	1�(� ���	)*(5�	-�'(� ������
��'���5��� ����.����������	����6����4��:���+� ��4�)A'(� ��4���+� ��4�.����� ��4�����*�
�)*%���$2	%3�%��'���� 5�%����+��'�����4�<:����(68$�� ��%����+�������������	'3�%���� 5�%����+
����*:�68$�B���$�� 6������$()���,	�*��7���%����+����	'3�%��'������5��-�'(� 5�%����+��'���
���	��;���-	����%�/:2/
�3)�6������$()��-;����(+�	�;���	�;�.��(6�(��� 6������$()��-8(
�*�+��4�.	���+2���	��'���
�3)���4�2�� �����(��$(��$-��),�2�����3�6������'���� 98�(��4�
���.	���+�+%�(������2�5*��� .%��6������$()��	'2�����2����+��'���� �(+�(��4�6����� 0� �+:%
��	���'6�(��-���%�-�/8(��*���5��-�'(6�(�6�� 5*��.*�+2���	��'���	�����
�
��4�	�5*���4�2��


��
����-��5*�.�����)������(���*�.�����'�..�'

��5*���+%�	.�()����'���
3)����2����+	���A��5�%6������$()��	'2��/:�.�()��2����+�
���(��5*�.�����(+8����
6�������+�(��(����+:%��������.��� ����+�5���;�.��(.����2�+.����<:����5���;�� ��,	C:	'
6�(
����.��5*�C:	'6�(
��.���� -���%�-�/8(��*������6�(��.��5*�.���-�����
�6�.:%������'�..�'

������� ���.'$�.��6�(.		��'�
�+(5�%��$�� 5�%���	������-�3)�����
6��������C����2	%	���'������(����%��6����*����0�2	%	�
'7.(��2��%�2������

�������������� 	
������ ��4������$	 �	����@AA�)+��(�6��/8(���-�'(	 0	 5*���,���*(
����6����+���	�����	�%�	 �������������� ��		������������ 	
����������� L*L� ��
���������5*��������	�	�L*L���������������'������.�(6���,����.�(6�������'AA�����
���.'�(�������+������'���+%�	�����	���2��*��.�+� 2	%	���2��)*���+:%5	���	�:� �)*%���$



�

���������	 
���


���

��4�.�+6�(�'1�����	������6�1�+��������$(��(� ���.'�(����+%�(������(�'��%������4�
*;����-�/8(C
���'�98�(����+������'�����4����F���+%�	���*(2�
���	�0�����6����5	�+�(
���(����+:%�,	'2��-���%���4�.	���+�%�2����� ���6�����;�(������+�6��(�����'�����4�*;����
-�/8(�������	�	�L*L�	������������$���
�����'�����4�������.;���A�.'�(�����4���'���
-8(�*�+��4�*:�19%����+������(���2������'���� 
���'������*(2���%���$��,����&�%�� �����
�����������		������������	
�����������L*L������������5*��������	�	�L*L��������
���������0�.'�(+%�	�����	���)	��

��������(��'���� ��'��+3)��),�3�-'�6�(������	���'���>@(�+:%3�6���$� 2	%���(2����
C
���'���2)�� ���-��-��6�(��'������	��+:%�
���C
���'�%�(� 0� -���'�-��-����'�����$
��%���$�� 2	%	����������4������'�C
��'����'� ���2�����&���3�C
���'��$�� 0� 	�����-��3-�
��'�����$5*
�3)���4�2�� ��'������2�3�6�3�C
���'�,���2�3�6���$�� 2	%	��@A)�����
	��;�3)�+�%(+��� ����%���*%��2��3��@--+������$�� �%���*%��������'6�(-'������4���'���� 98�(
��'�	���5�%���������������	
������	
����������������� ��L*L���4�����-�/8(�	�����
����� 5*��*%��������'6�(-'���������'���2��5*��� ��4����	������6�1�+��������$(��(�
��	�����	�%������������������		������������	
�����������L*L�-�/8(�������������

�����4�������'6�(��'������-��-'�� 5�%��$(.�(���1+�5)%(.	���+5*��'1����$� �%��
	'2����'��+�'���.�'	.	���+� 5*��'�����.	���+2���+%�(����-�� ��4�5�%�
�+(�*%�������'.	���+
.�-�5*��'1��.�-2����%���$��<:����(���5.�(�@--+����3)�*����+��-;����()����	�:�
'��7	�
�
'�	� �
������������	.:����$3)�5-�(���68$�� 	'B���$����(5.�()�.:���%�(� 0� 	�
��
���	-�����4����� 	��.�'	3)����	3�.:����$���-%�(68$��
���<:�M@(-�2��������	�6��3-� 5*��:�
�'���&'���'3)�/:����(��	���	)	�+6�(���	.:����$1�+5��-�'(� 2	%��%���$�-�2	%2��������	
�6��3-� 5*��&'���'3)�/:����(��	���	3�.:����$2��� �
���
�����5	��%�(��+-�5�%� ��+�-�
	���5�%���	�:��������+�������	.:����$	'2��5�%5*�	��2���	�

�
������	.:����$�:�.8�-�5.�(5��<:�3)A%M@(���� 98�(�%�(>��+�,��4�����6��3-����+:%
5*��� ��%�� �;��%��%��� 2	%-;���4����(2����)����	�6�(.��5*�
+�A����*��-����.���
2	����2	�1��<:��:�)��(.��2�+���5*��+%�	��4�����6��3-��������+�� 5�%.;�)�����,��0����+�(2	%�:�
5*��%��)��(.��2�+2	%���� �:�.8�-���4��@A)����)���2	%���+3��;��%��%��� �
�+(�;����+��
���	.:����$�,	�*��7���%����+����� �B
���%�������4�
����)����� 98�(��4�<:����+���'���-�
5*���2	%	���3����3���4��@A)���%���6��3-1�+�*���5�%
������:�.8�-��6��3-+���/��-�



�

���������	 
���


���

���+���'�������+��)	���-������3)A%� .�(6��� �'AA�� -�/8(� ��������� ����+��)	���
-�������*,�98�(-���+�;�(����	-������3)A%���
�)	��� 
���K�������(5*�-������3)A%��'�	
�;�(����%���$��-�������*,��������,-;����(�;�(��2���	�0�����

5�%���<:�	'3�%�%�(������(2�	�(�:5*���%����+����7�� 5*�2	%�����%�-������2)�
�;�(��3�)��������2�� 5*����2)���'�	�;�(���%��5*�)*�(���� �
���-���5�%*�����%�(�,
�;�(����	)������6�(��� 0� 3���*����+����� 5�%��+�%�(������(���-;�1�((���6�2	%�),�	�
�@A)���2����������(-�����'��%�(� 0� ����;�(���+:%3�1�((����$�� �6��:��'����K�� �'���K�5*�
5��26������(��'��%�(� 0� �+%�(2	%	��@A)���2��*+� <'�������<:��6��2��:5*�+�����+����7�
�+:%3���'��1�((����4�2)��0�

�
�+(��%���$�,
�����2���%�
����)����������� �:�5*��6��3-�����(�@--+�������	��
���+�
�+(2�������'��%����'���)*�(6�(���������������	
������5*�����+�1+(����+%�(2�
���(� 
�����2	%�%�+-��6��3-� 5	���������,����
���<'�2���$(��$�� 2	%/:����)*�����	-�'(
6�(��'�������;�(��1�+5��-�'(� � �	���-'�+�(2	%�6��/8(�����'������+.�'�@AA��5*�/��/��
68$�	��+%�(���-��7�3--�'(� 0� �%��	������+���'���-�.	�:��5*������5*� +%�	��4��)	���
��+�%�(���-;�������(3�1�((��-�
:�5+�5+��)���.*��9��9��������(��'���2�.����%�2���,
�6��3-2��*��.�+2	%	����	.(.�+��2���$(��$���

����*%�������(��'���	���	���	�:�.8�6�(���	���� ��--�	�����*����*����2����(
��	�'.�+�����+��4�� 5*�.���'.�+���-���'��+3)�/:����(1�+����/8(� )��(�%��(2������C�+-��
�%��<:�M@(5*�<:��%����	��+� ��������	���5.�(	�� .%��3�����)	�����-�'��'.�+�,����
	��2��������	� -���%��;�*�(���	.�	��/-�
�+�68$�
'-���5*��&'���'� �,����+�68$�
5*�5��262���	�;�*�(� 5*�.%��3��),��%�<'�-��)*�����	�,����<%��2�� �+%�3)�	����	
��������3-5�%����(� .	������5.�()����	������(9��M��3-3)�.�����'�	��*5�%��
�.	��

3���.��5)%(���	��$� 6����	.��.��	���+-(��'�	�5�%�%��<:�M@(� 5*��%��<:��%��1�+
����)���������A�

�
�������	
���������������	
��������

�



�

���������	 
���


���

��������	
������������������
�	�������������������	�
�������� ��!"#�
����������	
�������������������

�
�$������%&���&����$��'��������($�)*+),-� �$������.���/�������0��	�12$�)
��

��1��������(��$���)34$)���	�4������0�)52�	����	��6��(2$,��
���.�3	�-��(2$,�35$��&�
������(�������'7������8� /��9��	�3�$���	��6��(2$����	�2�1+�����	���
:�&�������
($�		����	3���$�)������'7�� -�(��7;����<=�����)� 37�1�����($�)/�� ���)��6�52�
���1$�4�
(�(�	�;���&�/���	4����������09	�&�34$)���	 �.���/��� �($��7$�(,4����	�&�
4������,-�0��3���1&)>�(,�,-� -��(2$,��)34$)���	��.�$�/�/	$/��� '7�����(2$�������
�&�3���0���6��(2$���(���	<=�����)� ���	1����� ���	1�0� ���	���0�� ���	(���
���	)$�(� � $����(�����)34$)���	0�)���� �
���,���(2$���/4��9	�������)�����)���,4�
�;�)�����.)(�����.))$�(���.)4������.)�����(2$��6����-;��

1&�)��������)�����.�� /��3�$����0����� ����$�)��(0�)���0�)�$��� ?+�)���)����(
������)�;���)�(2$�1	�� *��0������;���)���@�37���  ��&�-&�,--�1���$�����$�)��./�/	$/���
���)3��17�(7)� �
���0���A--�(������)���4���� �	���1&�)�����)���,4����-;����)�;�)��
	��(2$� �����)0�))��(�����)�)$�(���)�4������)� ������)����0����)�1�0���)�-;����)	�����
�����)(�	����-�<��<=�/	$/���

�($��0��,-�$�����.� ��'���� ������.� ����'���� �	��)��.� �	��)'���� ��������.�
������'����-�	����	1������(1��(,-��
���/	$	����)��-����)-�����)�;�,4���6�
���	7;������(��6���)�7,-� '7�/4��9��6�'7�34$)�&�BC������� ��6�'7�34$)����
0����?+�)��6�1&�)-;���6�� 1&�)�1	�������(���� /	$	�,��-�<��<=�4����(2$�4����;���-���	
-;���6�>�(,����/�/���1��������79�4������,4D$�9	����	-;���6���$����0�)�0��	��@(����
 �.��37�1�����������>��$�)�9	����	-;���6��1	�����/	$	�,��-����(2$�E(�8��'�(/	$
�;�)���
��������)37���������� �$�)�9-;����)0��0��(4�	��(�(�(��
���7�4($��5$��
���0�)��������)���-������0����7)
����	�� �	�����6�� $���.'7�������	-+)	����
)����6�������)�;���&�� $����(�����-�5&�����(2$���)�9�
�()���	4�������?+�)��6�/���	
4������37��
�0�)����$���.��

�
���E���.�� 52��(2$,�'7����)<=����	7;�������(����;�)��� �
���4���(/��
����(����������) �
� �
���	�1&�)�����)���,4���6�/��(2$�7����7�� /	$	����5$��5���$�
� ��� 1�(� �$�(�(9�� 3	�������) �
-���6�/����(���	1	�2���
�()
�������	



�

���������	 
�
�


�


���)���/	$	����	<=�����)� 3�$'��>�(,���((�)	���)��&�0+.�/��� �����,�31�)���	
5&����&0+.�	�� �������.�31�)�$�	����	��
�$�)37����)���1&�)�(�(�(���	���	
-;���6�0�)��� 52���6��-��0�)-��&�)���,-�(2$/	$/��� ���)�&�)����0��0��(�
���4���)
3��/0-�1���&*���)� /	$� $���.��9�;���&�� 	����$���.��9*+)��(� 37��,��-��(����(�7$��
�	���(�)/	$*+)0�.�1���&1�(�9���)3��/0���-�1�����	1�	��*�*��
(�(�	3��/0��$�/��9	�3�$
-�/��$����(�� /	$(�	BA)�1�(),��37���9�7$�(� 37�/1�0�����/B/���	��&���	���
�
�����37�1������&�	���)��&�0�) ��&��9	��
�()��$���.��-�,4���6�����/�/	$/���

'7�������	-�3(�/	$,4�<��(,�<��(4�+�)/	$	�)��($�	/	$/��� -;����)�;�)��
� $����(������.)1�)<��(��$�)3�$���3(�,4���6�)����)'7�)����)���	��$���.�� /	$	�'7�
/4�-��(2$�E(�8� '�(/	$���)�;�)���37�/	$���1����	(��7;��������	���0�����	
<=�����)� �
���'7���.��6�����(2$0�)52�<=�����)� ��6�����(2$0�)52�(�$)(��� ��6�����(2$0�)52�
��
�$�)����)31�)4�	�?$�	3?	� 37��(�(�(��1	�� *����6�52�')$�07�����ADD�� 37�
���(-�����/	$1�	��*�����)��/��� �9(&�)	����	���0�7;������6�����2� �
���E���.��
���	��7����/4�/�	�0�)��37�1����� ?+�)��6�/��(2$��.)�7�)����7�)���� ��.),��.;���
�����	1*������$�)�8�'�(/	$	�����1����������&�(�����
������'����9�
��������)0�)
����0������.��.)��.��?+�)��6������),4D$'�,�'7�	��@(�����

�;��$��'7��4	�(*+)1$����	�������	��.)������� ������')$���E7�����	����
-�� ������>�,��9��	�(2$���(���� ��	��.)1����� /	$�$�1�����.;�� 1������� �7�����*��$�)�
8���.)0�)	���� 0�)	�'�@� 0�)	�����*2�� 0�)	�����3
)�37�0�)/	$	������ ��	�(2$
,�'7������.��.)��.�� 0�)47�(�($�)��	����0��,�35$��&�������(����� ���(��$�'7�� 3�$
'�������/���1	��$�� -�'7�/4��9���'7�����0����� -+)��6�'7��&�)����0��0��(
�4	������� �
���/	$	�'7��&1��,4�
������(2$� 
�-�	����	��6��&1��/	$���)�;���/�
�4	���'7�����8��0��


������� ,�
����1�������6��)4�+�)-��'7������ 8� /�� -;���6����)	�)���;�
���-;��
�0�)��� *������� ,�
����1���49��$���6����	���3��7;����� /	$
1�	��*-����
:�&��,4���6�/���	47��
�����	�&��(/��� ���-�/��(2$'7�/4�-+)-�
1�	��*�����)��/��� �
���0��������(2$,����	����9/	$1�	��*� �	������/��(2$,�
'7����-�4����	1�	��*	�-��/4���
������	1�	��*�37����	/	$1�	��*�9	��(2$
�����������(���.� '���0��&��AD4������)0�)����1	���($��&�)���,-�37��(2$/�
�1��
���1�����'�(/	$/��������'( ��� �������(�$	�)�
��
�����1��� 	�����(2$�������(� 	����



�

���������	 
��


��

47������ 	�������)��&'>�, �1�(���(���	1����1��(� /	$<=�����)�A--�(1��� ��.��6�	�
�
�����/��*����6�	�-��
��
����-����$����)�%&���&�$�
���)���($�)/����)�

*���;��$��������� ��	��
��������.4	�(*+)������(�	�������$����6���2-�&)�8��9
����2�(��()�($�)���
��;���&�	�� ��$��������%	�,�
��������&37�,�1���0�����	�����
8� /�� /	$��(����%���	���3���$��3�� ���	���(-������ ���	/	$����� ���	�&�)
���,-� ���	�49�3�$���	1����'�(/	$�;��+)�4��57� �0���;�4��������&���)�
������	
���1�2�3�$
��
����-���7(�

E���.�� -+)/	$	���	3<)����%�(2$,��%&���������)�;���&�0�)
��
����-���$�
�%&������(-������ ��6�����3�$��)�����&0+.�	��
������	0(��4	����
�(�37���-4�D
3�7���7���$�����7���7�.�)
���)��� '�(/	$	����	4����/4��$�'7����	>�(,�

����(� �����(E�('���1�������
���)���(2$�7����7�� -�����%��6��)��
�������
��&1���&F0+.�	�� 37����)���������	�����&1���&F3�$/�/�(,4��2��$�)��(� 37��49�3-�)��	
47�����	'�(7;����� -���&����	� ����7���	,1� (�	17�1	���&���	��$������ ��	
�1�9-�9	��52�*��( ��&��
������*�	>��237
����1���9	��3�$7�<��(���-;����/	$���(�7(�

3	�52������ �9��6�/����(���	� ����7���	,1,����	-�&)� 8� �%&���&4��)
+�)��6�

+�)��(�$�47�����	/	$	���)�7��3����6��($�)����� 	�$)��)�$�� ����������� ����� ���
������� �
������	������0����-��@�,-/	$��7�(�1�(��(,� ��&��3	�-�3��17�(7)�
���
���	�
�(���9	����6�
����2 �����	�2 ��1�)G�2 �/��7(�52�,4����	���A%H���237?+�)
��6����,-��D�9�;���&���	4������37��
�0�)���/	$�;��+)*+)���	1&.���7��),��8�
��
��1���9����%�$�������.�)�7���)7�����4�+�)'7�����4����/4�� �����)-���;��$�� 
��'��
�)����1����)�;���&���6�����($�)�37���)�$�)��(/���($�)
���		27�


�������6� ��)����47�)���(����/���	�$�)��(���
���)���;����(4	�(/���($�)
 ���-�� (�)-�*���$���6����	7;����(���(9�37���94	���)���-� $�(�47��� 3	�-�/�
����(��2��-��(�37�4	2$�
������9-��;�,4��$��37�4	2$��7;����37�4���,-� �
������
/	$1�	��*,�4������?+�)����6�>���0�)���� *����6�/	��9��6�/	�����>������)�	��� �;�
,4�0��)�$�0��)��1;�4���52�3��4�	�

����$�����	�12$�������9��� -�/�12$��������9��� -)��6�52������(� ���,-� �($�������
�4	�������������0�)4����8�,4���6���42/����/��,-1��1$�)	�)4����*4����	���
-�	�����(�0��)�-�	�-����2��-��(�,4�����(,�1&�)�$�)�8�37�,������$�)�8��9��	�-�
	�-��4	2$��52�,�52�4�+�)�9��	� -)��(1�)���1���2��(2$�1	�� �
������	���-���6�
����(,4����/��������	E7��	��(2$����/�� *�����/	$���
:�&���,�7��@�4	2�������



�

���������	 
���


���

���-	'�7�����(-�0+.��0�()����)/��������	E7��-����2��-��(�37�4	2$��/����
7��79�7����(� -��7�(��6��&1�(0�)��	�1�&�ADD�������/�/��-�����	��6��� ��
1�)���� �
������1&�)/	$�$���)�����) ��������(����;��$�(�9 &�/���)� '���-;��;�0����./��
�($�)<A),-�

����;����	�
�(��
��������)/	$,4��1�(��7�37���&�� ��� ���)�;����	
(�(�	�2�
�&1�(0�)��/����(� �����7�����;��
9D�
�(����(���	��.),-� 37�	�1�&���-;��(2$���
���	�
�(��������)��$)37�4���	��0+.�/���6�7;�����
����49�57����%�*���;�0�������;�
37��(�)/	$����%57��9���)0(����7��
&�	37���$)1�&���,-�0����6�������(�������.)��7��;�
���	�
�(�37���7����&-&����1�&/	$(�	,4��57�-������7����7�� -&�-�<=�1�&52�
�����	/�/	$/���-;����)(�	-;����37�4(��)7)12$���	1)�-�/����������&���;����	�
�(�
�
����2����	���	��(2$���,-�������-�����	����.�)���� *��������	1)�37��(9�,-��6�
���	4����49����	� �
������		�47�( �.�� -����.�*��/	$7����	�
�(�-��49����	,�
7��@��$�)�8�>�(,�,-�($�)3�$����

52��;��
9D37��2��49����	��6�0�.�� 8� ($�		����(+��4���(�0�),-� ,--�/	$���3��
�7��3�7��($�)�����(��6�	�� � �
����10�)���		��;���-� -���6��;���)
��)&�/�
37���-���)� �)&�($�	7����$�37�0�����	1�,-7),�0����/��-���)� ������1&�)���
��(�7��	��	,-	�'�(�-������9�0��,-�$���6�0�)�����(�37��(+���6����	�-�<A),-�3�$
�
/��-��$�34$)1���&���	1)��0��� ���	������(��������(�'�(,-��(*���$���6�0�)���9
�$�(4�(-�)/���6�7;����� $����(�����,-($�		����	4���3�$��$����	��6�7;�����37�
�������49�57�
&�	��&	���6���(��8� *��/	$�
7&�-���&����� 37��&��(2$,����	0�.�,�
0�.�4�+�)��9	�4��)5$��
��/�/��'�(/	$	��AD4��

���
2�1���570�)����%&���&���(���	��.),--�&)-����)��6��($�)��.� 0��1;���D
'����($��;��
�()72�� 8� �7;�� 8� 37����.)����I�0+.�	���)������	,4��(2$,���;���-�9
37�����������.)����I�	�47�(����>��3�$-���6�����>�,��9�������	�&�5&���.)��.��
� $��&��$������;����	�
�(�
(�(�		�*+)0�����.37�����-�/�����57��	���)������6�
����52�	����	�&��49�� $���.�3	�����;����	�
�(��9-��;�
�72��8��7;��8� ��$���.��3�$
-��0��,-�$���	����	�
�(��7��(&�)��$���2������1���37���9��.)��3�������)37��;�4�&
���	� 1��3 $)���	�$�)� 8� ����� �$����;�3����(/	$�49�/��57��/�-�����	�7(
3	�3�$�&����(�� ���/	$����;��
9D�$�/�,4��1�(�;�7�)37���7���7$�� 1+����/���6�
G����152����)�����(�)����$���.� 37���9�5$�/���	���	����0+.�1	�)�($�)1��0��'�(/	$	�
����4��	7���7(�



�

���������	 
���


���

4���$�������>�����;����	����)��),4�3�$��1����	� 1+����/���6�G����1
37�1���)���.�1���)���,4��-�&D��$)����)���('>�1	���&� �
������	���(-������$��3�
��6�52��;���)�����(��6�	�37��� ���	0�)
��
����-���9���)7�	7�7�(E&�4�(/���$�
��.���)� ��	���	��37�������31����(-������$��3�� -�/��;�)����/�,4�1;���9-
���'( ��/��� �
�����	���&'7����)����(���	�;�/�, ���6�������)�;���&�� �
������	
�-�&D0�)�����	��)� �
���'7�	&/���-�&D���(���	���(-������$��3���6�52��;�� �����
��(��.)��3�������)� 37���0�����	'�(�&������7$����.� (�)-�/���.)��3��,4�'7������	
��(� 1�����(-�/	$	�'7��(2$� ���'�����(-�����/��<A)7)���4��,-0�)52�,�37��� ���)�;�52���.�
,4���6���7�	7�7�(���.)47��H��/	$/��-������(�

����7$��	���.���'�@34$)���	���(-������ 57�7�(��6�����7���7�	7�7�(� '���
-;�,4���� 	���&,�,-� 37��;�/���&���	>�����$�� �������;�0�����.3�$/	$�49�57����%�
�
������	1�	��*37��������;�(�)/	$	��;�7�)
�� ���)�
&�	�;�7�)���	�
�(��0��/�-�
�49�57����% ��� �	����4��1	���3�$/4��57-�����%0+.�	���)'�(/	$	�,����)���/���
3	�
��
����-���9/	$��(���1/���7(�$�� ��6�52���(,4���3��3�$52��%&���&��.)47�(� �$��
	��,4���6�4������0�)�4��?+�)52���.��;��
9D/��3�$/4�� 57-���6�0�)52���.�0+.�	�
��	7;����0�)�4������;��
9D/��	�����(�

���47�����	0�)
��
����-����6��($�)��.� 72�0�)
���*���/	$, $��0�.���(-
�$��3�� /	$, $�� ���;�4�&'���� �;�4�&��.'�(/	$	�)�2����$���4��� ���3�$/4�� /��������
�����/	$���/������.����(2$/	$1��(�/����'�����4��/	$���E��/	$��$�(37�/	$*2��������0�����
/������.�4	2$�
����/	$��� ��������7�	��� /	$/��	�)�2����$���6��($�)/�-+)4�-��3��/0��
/	$/��� 3��-�&)1&�)�47$���.���6������)0�)�0��$�)4��37���6�0�)��(	��(2$���-;�'7�	�
�7����7� �;��$�'7����)	���.)����.) �����������7��	�� 3�$52�	��ADD�1����7����BC�
�����	���)���� 52�')$�07��9-�/��3�$����(��;�4�&'7��;�4�&���	'�(/	$	�0���0�37�
���	
���� ���	1)��(9�,-�7(4���)��&�0+.�/	$/��3	�3�$�&�� �
���	�)��7&���J���J)
/��1�(4	��/	$(����7��	�	�)�2����1�(���)��$�/��9-��(2$���'7�/	$/���

/�4���2��-��(����/4��8��9��(/�-��)	�)���(�23�$'�@0�)�$����$���)����.
��6��($�)/����)��$���)����.���6��($�)/����)��$���;���0���/4�� /	$��0���/4����(
-��)	�)�2�(2$�;���)��.�� ��	�&1�(0�)��52�7�	��� *��/�*2��)������$����� 3�$����9/	$/��
	�)�2�����)�$���6��($�)/����� *��/�*2��)�������/	$ ��-�&��&1�(�9/��;�4�&�$����6�
�($�)��.�� /	$���($�)��.�� '�(/	$/��	�)�2����$���������.	�������$��&.)�$�-&.)�47����)/4	�
�;�/	-�,4D$'���$�>2�0���.)72�� ����(��4(�(�(�;����*	��2��-��(�/��1�(4	�� >2�0�72�



�

���������	 
���


���

��.�����&H&	���� �0��,-�$������.��(&�)��$�,��8� 37�	����	E7��
����� E���.������(&�)���
E7��
�� 	���7(�7�(��6����4(&�)-���	�2�/	$���� �
���	�)�49�3�$0��)���-�7�	����
�7(4�47����I���/�/	$/���

/����/4�'7��9����� �(2$�����2��-��(�37�4	2$�
�����93��/�4	�� �
������	�2�
	����$���(� ,4D$'���$����	� �(2$/4��9�(2$/	$/���
�������,�� �����)-��,-1$)/�-��7(
0���0�� ����������� /	$��.)�(2$,����	1)�� 57�������%-+)��6��4	���/0�����,�1�	�(2$
�7����7��*��(�3��/	$*2�	�4��)��(��������(�52���6������ -+)��6�52�1)�����-&���6�
1&�)���4��4��	/��/	$�47��0�� ������	1;���	����)����$���7$���$�� ���� �������� ������	�
1�&-;����)����*��,������.)��)� ���/	$, $���	�79����(� 
�-�	�)0��	/�/	$�47�(�37�
'��������$�����6�����
��0��1�&� *��/	$���)�����6�������>�����7$����.���1�,-
,�1�&�

����%&���&�;��
9D��� /	$�$�,���;��
9D37��;��
9D�(2$���/4��9 ����$��;�)������)
	����	7;�����4	����8�����*�����-�*������&1�(�����(1����1��(	�3�$1	�(��6���9��
?+�)�(2$���
$�3	$����$����(���'7	��	,--���&����	��( &�	�, �,�47�����	� �9-�
�7�(��6�0���+��$����	� �
������	/	$, $�&��	�����?+�)-���(���'7	37��7��(��	
����1�(����($�)�3	�-�	����	0�.���;��0�.�12)�������(��$����'7	��%&'7	��������/���
���
�&1�(0�)52��;��
9D�9	&,4��7(0���0�0�)���	�

���	��6�G����1������	��6������ � 3	�-��(2$,�'7�������(�����9	����	
3���$�)���,���)���	���
:�&���(���(37�4���������)��� -��;��&1�(0�)G����1	�
, �,��
�0�)����� ($�	0��0��)���� �����6�G����1��(/��������	1����,����/�
���	�� �����&'>�, �1�(� 37��7$�(��	1��(,-����($�)� 3�$��7�17��
�	���6�
����� � �%&���&��	
�����	�&��(37��-��;��($�)��.�($�	/	$/��� �
�������%&���&��	
47��0�)
�����	�&��(�9 ����$�	�<K�<���	����� -�4����	1����37��7$�(��	,-
/�����/4�,���7�� $���.��

E���.�	 47���&1�(-+)��6�1&�)1;���D,����0�)����737�1����� *���&1�( ��
1����1��(� 37� �����
:�&��	,-�����(<A),-37��� ��7����	��� �9�;����,4�
�$��3�/	$	����	�0�	309)�$�4���������)��� �7(4�47����I�37�4� &.���/	$/��� -�
�7�(��6���0��)'7�0��)���	'�(/	$�2�1+����� 1�����(�9��6�'	G����@� ��7$�-��
���'( ��,��)5����1��
�1����

���	 �����	��	47��0�)����� 37�����%&���&� ���)��6����/��$���)�2�4��
�257� 37��2���	���
:�&0�)����(2$�1	�� ��
�$�)��)/4�� ���3��/0��6�7;����� /	$



�

���������	 
���


���

(�	���-	�(2$������	4	��4		��.�� 37�/	$�;��+)�$�(��� 4���� )$�(� �0��	�����(�0��)
����))������;���&�� -�(��4���)$�(�9�;�,4�*2����)��	���	� 37�1	�2��0+.���	�-���
�����.)/���/	$(�	*�(47�),4��&�714�������(����6����0����
��������(�(2$,���;���-0�)
�0�	����31����37���
�-�����57��� ����1�0����0�-���0��/	$��6�����$�1)1�(�'���
, ����	1�)��������)�($�),�7� &��

-&�*��/���������;���),���)��� ���-��������-�&D����4���/	$*�(47�)� �
����;�
�$�-&�� /	$�$�-&�,���������%��6��2��$�)0+.�	�,�'7�� ���)��6�-&����	��&�71��1����6�
������)��)�4	������� �($��0��,-�$�-&�0�),��-���$)�7��1�	��*/���)'�(���/	$/�����
������	� -�E7��3�$/4��9E7���(2$,��)0�)�&�71��6�52������	����37� �4	���
���'�@,������-;�-���6�����>�74�'�@4������'�@� �9����0��,�-;��������752�
���)'�@37�*2���	0�)� ��.)��6�����7����>����4	����	4	�(,����	��6��&1��3�$
����)� $����(�����

�����/	$
(�(�	���	����)���(���	��$��������$��� -�5$��
�����	')$/�
/	$/���3	�-�E7���9E7���
���')$�37��;����0����������	�12$����)�(2$����37��;��$����	
��./	$-;����)�0�(��&������/��� -�,4� ���,4���	4���/	$�9��	� *���;�*2��;���� ���	�9���
���	*2����	��������)� �����6������ ��.)4���	�<K�4���&1�(�����)'�(�E
��� �����)
�����(�0�����	���(	� ?+�)��6�����
�0�)'7����5$��	�37����6��($�)/����)� /	$���)
(+�	���6����	�����(�0��),��)0�)
��37�,��)�%&���&0�)
��� ���-��-�
(�(�	
����(���/�-��,-��$���.�� �
���1&�)�����(��6���)�737����1���3�$,-� <=��&�/�	��
��$�/��9��6����	���0�	����$���.��

0+.� ����$����	5&�37�����)
(�(�	�7$�(��)� /	$����;�	�����(�0��)>�(,�,-�
/	$� $���.�� -���6��;���)�� �0��	��$�/B�5����� ���0��9(�	����$����0�� �
�����������
�(2$��	���� , $-���6����0�3�$��������(�� � $�,������.	�
������2�� �9���)���0����(����
�
�����6������ �37�����(���	��6��(2$-�� �������4	��������(2$,��)7��	34$)�&�
BC������� �(2$,��)7��	34$)����0����� ?+�)��6�������)�����)����(2$�7����7�� �(2$,��)
7��	0�)�&�71������)�����)���>�(,�,-�4	�������,��-�	����	1�03�$/4���9�)0���
�$��8� ���8� �����)� /	$���1)1�(� ���-��-�
(�(�	<K�4�����	����),4�*2���	
47�����	��$���.�� -�	���)�7���7�.�)�����-��1&�)��0����)���/�/�����7��79�7����(�
-��7�(��6�52���)���	1����/��/��>�(,�,-�

�(2$���/4��91����� �(2$'�����/	��91����� �(2$��
'>��1�7�)3-�)����-��
������)	�)��)�91������(2$,�*.;�,��4��?��4��(7;�����91����������)��&�	���)�91�����



�

���������	 
���


���

��4��4�������������>�/��	����������
�(�) ��&�,4���6�/�,����4�+�)�8� ��$���.�
�91�����37�1������	8����/�4	��/	$/���;��+)*+)�����),��8����-��$�������	1)��
	��09	�&�	�$)�$���)
�����0��($�)���(�����
:�&���	��6�/����(���	1	�;��1	�� ��6�52�
	�4��)47��
��/�/�����4�+�)0��)4���'�(3�$����

��)��.��52�-��;����	1�0���1	�2��,4�3�$-&�������6�52�������31����<=����	�
37�3�����	������6�0���+�3�$,-� 37�
(�(�	1$)�1�&	���	������6����	,4�	��;�7�)
>�(,�,-� -�	����	�(����(9�1��(� 	�)�49�4	2$�
�����9��6�	&��14�(� 	�)�49���2
��-��(��9��6��������
����/4��� 	�)�49�52����9��6�����$�1)1��� � 52����	1	��	&��
��6�37�	&����(�$�	'7����/���($�)1�&�,-� �($�)/�'����($�7�	�;��$�� �($��;����	
(�$)(��7;�����0��	���6�������)��&���	� -��;�,4���&����	���*�(��)���	�
�(�� 37�
-���6�52��4&�4$�)���	�������	1&.����0�?+�)���-�/�����-�����	�
�(�,���9�����

37�'�������)*+)
����	��1��52���6���2�
���)���1�9-����� ����% ���7��
��	1������1���������/��'7������$�� ��6�52�	����	0(��4	����
�(�/	$	�,���1	�
�4	���� -�����������	���(���(��(		����)/��� 3�$
������� ,���1��0�)

���)���;�/	-�,4��0��7$�7���$���6������(-������$��3�� /	$1	��	��6��&@(�
��
�*����	&4�;�(�)-��;�������	3
��7�������/	$	��($�)�7(�37�/	$	����	1)$�)�	��/�

�-�,4���6����(��&3�$����37��)
����1��-�����3
���
�7�������7(�-&����)����(
���������37�02$�09D-������1	�� E���.�� 52���6��-��0�)-;����)
�-&��;�)��'�(����(�&��
�$�)� 8� 	���.)����7��'(�� 	���.)�����)���02$�09D3<)���/���	'���1�������
���,4�-&�
������&�� /	$� $���.�-&�-����12�3�$�L'����� ����	��1
�&�0�),-�� �7������7��
����37��0����0�	����*	-�	�)4����0�)���/	$�-��

����;����1��)1��4	2$�
����	��9��6���7�47�(�M� 1��4	�1�&�ADD�
���	1�	��*/	$�$����	 �.�/4�� �;�	�1��-�4	���7���/	$	���/��47���(2$>�(,�����
���-����.�(�)������37�*�����
&	
����/	$�2�����7$	�3�$��.��6��
�()1$��($�(�8�1$��
��������,4�4	2$�
����BA),�����$�)� 8� ?+�)	&/��������/����.�� �����6���7�1&���$��M-�	�
-;����	����$�/��52������/	$/��1�,-����$���1;�4����$�����	�����(�9
(�(�	1����9	
�	9���9	4�$�(/	$	��J���)7�.7��/��3	�3�$���(�,��-�� ����9� ����,��/	$� ����9/	$� ����,��-�
�;���&��9�;���&�� ,��/	$�;���&��91��3�$,-��$���.�� 52�������9/	$/����/�� �����/�-�����	
� ���4���/	$� ����37�-������;���&�4���/	$�;���&���	��.��

���������9��6�����;�)������>����4���/	$���(�7(� 37�(�)	���)7�1�0>�
7)
�
����������;�7�)��.����(� �($��0��,-�$���6������)�79����(
�-��49���6����	���,-�



�

���������	 
���


���

/	$/��$���)-�����	���31�),4�BA)37��� '��������$�52���������52��;�)��4����
���4	2$
 �� �($��0��,-�$���6������)1���1���� ,���������37����BA)3��'�)7&��7���� �
���
����%&���&	�	&/���;�3��'�)4��)'�)7���� -��;����		������3����.�/���($�)/�� 3	�
52�BA)�9/	$���BA)3����.��4	������� *��-�BA)3�����	���7��9� ���-��;�/�/��$���)
���(��� �
������	���31�)-�4	���7�(�09	7)12$�)����&(1�-�	���&(1�-�(2$���/4�����	�9
4	��/���������

*��52�BA)�0��,-�$����	��)�7$��	��(2$,�������(� �9��$�����$������������)0�)���
'�(�E
��� 37���9/��BA)�($�)1�&�,-'�(/	$���)47)'7�47)���	�$�	��(2$���/4��������
���
2�*+)�����)���1��4	2$�����	�����(�0��)� 1��4��)���	�2����	E7�����347	47��
3�$4	2$�
����-�&)8� � �$��52�BA)-�	����	�&��49��($�)/����)� 37�-��%&���&�$������)
�($�)/�� 1;�4���52������/	$1�	��*-��;�,4�4	2$�
������4��� ���/��� �
�()3�$��6�52�3���;�
��$���.�� 3	����31�)���	,4��$��52�BA)-�37��� �9��6������)0�)���'�(�E
���4	�������
,��-�	��;�4�&,4��1�(�9/	$	���/�-��1�(� -�	� 	,4����9/	$	���/�-�������-��-� ���-�
���(2$���52��;�4�&52� 	��.���$���.��

�
��������)��.)��.���-��,-0�)52���.��57-���6�0�)52���.������)�52�����/	$	�1&��&-�
���3��/��� �
���/	$, $�����&
�-�	��E����,4�52��������3��/��� 52�31�)	����	4&�
���4�(�(��BA)57����%&���&0�)4	2$���(2$	���37�57�����&�-�����3���;�1��)1��
0�)�����(���	�1�(17��
���4	2$��� (�)4��),-��6��($�)(&�)�$�4	2$�
����-���6�52��;�

����1���$�/�� ��)��.�� -)
(�(�	�������)���,4���� �
�����6�47��1;���D(&�)��$�����
,�� *���������)���,4�����9	���37��� 3��
�����0����,4� ����$�
���&

��� ?+�)��6��
�()0$��
,�	'�>�
	�3�$�$���-�4	��AD4����7)���,-��)��&1���&F��.��

0��1;���D'���0��&��AD4���),-,4�3��� �
����AD4�(�$)(��,�/��'7�����
��	�(2$���,-��)���(���6�52����>���3��4�	�*��0��&��AD4���),-3��37����AD4���.)
	�7����7$��	��91&.�1��7)������ 52����)���
�����0�'�(1&.�� &)� '���3���AD4���),-,4�
/��� �&

��?+�)��(*2���6��	��)�$�� -��7�(��6�3��
�����0�0+.�	������),-0�)52�
3���AD4��1�9-1&.�7)37����

���31�)���	�9�49�1	���3�$��7�� �$��52�BA)?+�)��6�����%&���&	���	�����6�
-;����	���'���3(����	1$��,4D$���31�)-�7)��;�/����),4���6�'� ��1��4	��1	
���-�&��&1�(0�)��� -�1;���9-570+.����-��@�,-��6�7;������	��(���31�)� ���;� �9	����(
������E���.�

�
������������	
��
�������������
����



�

���������	 
���


���

�

�
���� � �����	
�������������������������������������������������� !�"

��#�$%���&
'%()*���	�����������'��� �+�$���	���������,��'�
-(,).�/&
��0���"����-'%(
)*���	�	��������#�	%����� '	��1�����-,
��-����$������%��	2#���������#���
,���������� ����
����������#���2��+����� !�"0�����'%(�+�����"������#������#�')%'%($�����������������
�
���, 2��-(��
�2�,).�$%���-	���)�

	��� � ��	���1���'���-	��,��,$�2��������,).���� !�"� $�2���� %��
	��, 2����0���"����1,�2���)�����, ���������
��	�� �(0������'�����1, ����)�����
�)� �	�)344�������
���1, ��� ��������5�	���)����������	���� 6� -��%��,).�����
,�2���)7���,).�%+�����������#� '	��1������������-(')%'%(	�����$������+���#������2��
 !�"0����'%("�����#��$
,).��������,$��('���-%���
� -�����'���-���-('����$
�!8��
���
����,
��-$�2����� '	�,$1��-����!	���$9���
������,����%(�!�������
��0���"�� '%(
)*���	�$�
������ !�"���5�������	%����� ����������-(�!�������1�2�)34$����
�����!8����
�������-(	����������$
,).����,$��(�����$%��"�����#��6� -���	��	�������&
���):��
6� �+���� !�"0����� ')%���� �+��������������/&
�&
-���,$1�-����������������&
���,$1�� �2�
 �( !�",-
��� ��,��� �+����"���� ')%���� "�����	���������
�����!8����	���������&�89�
,).�"�����	�������+�,������,��,����� "�����	����;�$�$%��%��� ��
�-��
�!��(�(��%�
���,��������0���"����')%�����<3������6��1����"���;���������,�����-���+����������

����$�����"�����#��������#� �
��%���	��,$	!'%(/%���,�����,�2������� �+�����
���,).�,$�2��,1���0���,������	���)�&�-!��!��$���	���� 6� /&
	
�����-(�)���-!�$����1
,���	���)	�������������#�����
��#�� �������-!����$���	������)�(���9� )�(���$�����
0���"���,$�2��')%��
��,�2��	���� 6� �
�����)%&���
���&�	
��	��'��')%�������
����'���$��������� '%(������� ,$��(���������)�(���9��,-
����
��/&
,
���&�
��0��� �+����0����� ')%���)�(��0$�2��������, 2���$
�&
����$���,��%��	2#�'$���!8�� 
��"�������,).������+���4������0�����

������������	�
��������



�

���������	 
���


���

���� � �������0����,).�,��2������,$�����$�2�)�����-(��
�$��
	��� � ��
������������+�;�5�, ��(0�����������=$�������-(��
��������

�$
�������2�� ���-(�������2�0������$�2������#�� ,).�,�2�������	����'	�%(�!��%� -(
������	�������&
�����	�� ������,�2���������,$�2����	
��$�� �+�	����������
� ��������
��%�;�5��#�,).��+��%��� 6� , 2���$
,����� �)	����� '%(��"��0�����!��%'%(��	�9
��������&
�(�����0�����

���� � �
����������������$
)*���	�	��0����� -(������-+�,).�'����%
��!5�9��������
��$�2�����

	��� � ��'�
;��������-+�,).�	����%��!5�9�������� ;�����	
���)������
�$
��!5�9/&
��;��$�������-������ 
���#,
��-����!8��������
��� 0�������,).�;�������
$�����1����������-+�,).�	����%��!5�9,���,�������� &����,�2���0����'%
�'�
��	��/&
$���
 ������,�� �(0����� ������,).���&��!�%�$���-���'	����,������� ���!)����	%�����
;����0��)3--�������2�-���� ,��2����!��$��)�)>�������8?��	��2����$�����$���� ,��2���
$%��,%�#������	�$
���������2��'%(,).���&�� ,�����(� �2������0��,).���&�$%������ '%(
��%��,����� �2���'�
;���������!������ � ����,���-��0���"���/&
,%2������-�!4	�� �(
0�������-������$
���;����
����-�����	,).�����
��������#�

'	��1���������-(,��������!8���'$�� �(0������
������
��������-� -���,����
, ������� 0����,).�����	��%��� ,���,���������'�
;���������!�����,).����%��
�+�$�����!5�9/&
��;����������������	�9� ,�2��;��,����#�-(,$1���,).���-+�,).��+�$���
'	�%(����������!5�9������'%(��;������	���6������#�, �������1�����+��$
��!5�9��#�/&
��;���
'%(�����;��,$1���,).���-+�,).�� '%( �����,��('���$�����
, 2���+����'%()@�����
	���'���!���'%(�!���������������#�'/������	
�,$	!�����-(,).���-+�,).��#���, �����
��#�� �#���&������%��!5�9/&
��;��� -+�	
��$����+�������5�, 2������	���'���������-(�����
��� 
��)��
,���������� , ���,�����#�1 �-(�����������-+�,).�'%(�+���4����'%(
0������
�, ��(��!5�9������-+�,).���&������	������%���'%
���

�������
)�(���9,�����, 2�������!�9�����������'%(����-� ,$1���'	�, 2��
������!������2��,���� , 2��������+����� �����������#���#�� �����+��� &������!5�9,��'��
�!����������-+�,).���&������	�������,).�,�2������-&��$
$����$���'%(0����,%���



�

���������	 
�
�


�
�

�
�,�����#�� ,��	����1��;������
��&���;%������ �������  �-(���������!
�!�9��"�	!��"9'%(-�	�-���,�����������<@�����0'%(����'��%
������� 6� �� �)�(��8�
���'	��!8,�����,����;��,���������
���$�� '�
����!�;��$����!8,��,).�,$�2����!5�9
������6��)�$��

;��$�����#�,).�,�2���,%1��
��� '�
������������1$���),��� ,�2��,).�����������
'%
�� '	��1������������
� �!����#����,).�$��������	
�������� ����;���+���4'%(,).�)�(-+�
��#��&
����
�����'%(�����,���� ������&
���-(,).������� ��#�����������'%(-�	�-� ���
'%
��%!
��-'%(�
���-��	��,�����,��������,$�2��, 2�����!5�9,�� ������#��������-(
	��-(��
$��$����),������ ;����������#�2�;����(, �(����,).������'%
�� ���-($��'	����
$��� ��#��)�$
$��	��-��#��2#��������)�(���� , ��� ����,���)�
��'%
��1�+�,����#����
'�
���,).����������-(,).�-(	��-����6�'	��1 ��+��$
%+����,�������

������-�	���� ��#�������� '���$�� '%(���� �������� <3�'%
�����%��� , ��(�����
-�	���� ;������1,$1�,).��
�,).����������,$1�6����	�����$�����'	��+�$����!8,������
���,�	'%(������������� ������� �1���)���*���'���������'$���������� ������
�%��������$
,$1��������� ���	���$���

-�	�����������
���� '����
��������,$1��6������#��'	����,).����'��$���������
�1��%
,�������� ���������������'�������������������!�'��'��-($��$
����
�����&��1
������

'%
��������;)��,%��	���)� ������'���������������� ������-($��$
�������&��
, ��(���������!����(,%$%����+���-(�)�!�'�����$��,%���

���������!����(,%� '	�������,).����!���$���������
��'������������#�,).��$�� 6�
�+�$��������&
����������,����������2����������������
�'	�-(��������1	����#��2�������
�����$�����
������ ,�2���&�������(��������!�'��� '%(A3�-���&���������������'%
��
-(	
��-�����,).��$��	�!�9�
�������#���#�� ���!��������(��A3�-���&��!������#�1������2����%
����$�� ����)-���&�����%����,).�0�	�&�&�'�
�	������ �2������������,).���,-
�����89�
������������,	�������#���&�'%
�� '	����$�,05$�,%��),).����� 6� 	�����������%
�
A3B�� ����+���4����-(��,).�	!C�	���&������
� �1,�%�,� �,$%1��%
����'$%���������
��'%(
'��������������
��	������ ;����������,�����,-
������
��,%�� �&
�������'��%&�	�'��
-(��(,�1������� �-'��-(�%��),�%���#�� )��������$�����#��!���� 	�������,$1�



�

���������	 
��


��

�(��� ���-���&�����	��������&�
��$������������������$�����%-��	��,��������,�����#��
,�2���$�!�$���,).�/��)��#�,���#�,������,%����������, �������6�����+���4�6���������,��(�

'%
����!�����"�'�
������������-�����,).�����&���#�,���#�,��-���������#,%���$�2����
�%��,).�/��)�
�����$��

������ �1��0��,�����!8 �(,
�����%(������� ���,�����#��������%���!��������$4��
���,).���������&�$%�����'��� , ��(/&
	
��$�, ������#�,����������0 � -(�$
����%����
����-��&���
��������

����
������-(��/&
	
��$����#�,����������0 ,%���
�1,��D���&�����&�'�
�� '%(�&�'�������,��$
	�����-� '%
��1�
����D��	��,���$
	��

, 2��$��$����)	���������'%
���/&
	
��$������ ����'�
�!������#��� ���&���
���;%�,��1
, ��(��0��"���(,).�,��2���,�������'%()%��;���-�$
����),).��(�( �$���-��
�

,).������� ���
�-����� ����#��	���,��������
��$%�����,%1��
��� ,���������+����
��	�� &����� ��!5�9,��'���!����������-+�,).���&����	�����,).���,$	!�$
,�����
��������
'%(0������#�� �!8 �������
�����	�����!8$�2����� , ��(;���������!8�1,��
,).���'%
�� ��'�
;���!8�1,��$������5�� '%(,$1�/%,���������� '�
���$����� '	����
����1$��������+�,������	���)� ������,$1���&�'%
�� ;������-�2������!�9�����,��������
���!��!8�1,��,$1���� "���;���-��$%��0�����!8�1,���+��������#�'%()%��;���-�
�+��$
,�2����$4��%��,).�,�2���,%1�� '%(�+��$
,�2���,%1����$���)��
�
���+���-"���;����
-���+������	���"����,�2�����!5�9������-+�,).�	
��,�����
���������,�%��������� $�2�
���)�	�����������
�+�$���	��� '%(���������-+�,).�	
��,�����
�����0����� , 2��)@�����
'%(���5�;������-���,).�;��,�2#������	%����%��#��  �,
��-��
�$����0����������
-+�,).�	����%��!5�9, ������

 �,
��-��
�
��,).����	��� '	�-(�$
,
��-;��	%�����������#�,$1�-(����������
$�2�-(	��,)%���6��1������'���-	��,������

'�
��	��,�����,).�������������$�
����;��,� �(	�����,����'%(���)*��	�"����1
������'���-	��,��,���,�������� ���-(,����'%()*���	���
'���$�� ��--(���,���/
�,$%2��
'%(��#�,)%2��
���!�������
���),)%���6� �1����&
� , ��(�!������#�1���������,$1����� �(��
,).�"���'%(�(��,).�;%�� �����%(,�%
�����)$����-���;�$���#����+���4����;�$����



�

���������	 
���


���

�����)��  ��� 6� '%
�����)�$�����1����&
� �����$����� 6� ,$1�'	�����)�!����&�'	�,�2���
,$%��$%�������,�2����)��  ����

,�������������,����'%()*���	���-��!������#� ��
��-!��!��$���)%��������-���	�#�
��
�
��$�2�,)%���

���$����������)������$�2�� ,�2�����#����+���4��&��������, ���� , �����������
$�2�����)����������6��1 ������
�'�
'	���$&$������	�������,���������	��
	���� 	������ ,��1����������,).�,0�5E���,���,).�%
��� 6� '	��1��,).���)�(,����#�
��&�����,��� , ��(, ����������,���6�'	�	��,��#,���-����������	�����������������-(	2��
,�������

�����	
���������������� ���,�������,�2���0������������� ������-+�,).�	�����
�������� �����1��
�"����
�,)����,�����$
<3�,����������'�
;��������������-+�,).�	��
���� '%
��1�"�������;��-�	���,).�;��,�2#�����
����,%�� 	
����0��"���;���,
�'�
-������
,��'%($���),).�%+����-�$����� ��!5�9����;%�%
����;��)�(,��,�2#����,	1�$���-� '	�
�+���-���������,$1����-���0����� ����,).�'$%���������,05����
'�
,��� ��$
,�����%��
,$1�'	����
����������$%����$%,
��)�2#�����$
���
������	���� 6� '��-(���������
�$
 ��������-+�,).�'%(	
���������-+�������� '%( ����$%����$%,
��)��
;�� ����%	����6� , 2���$
$������	��-'%(���5��-�$��'�������,�%� ��/����	%��
,	�������1��� �������
������-+��������'%(��)����8, ����#��!������+�,��$��'%(���
 ����%'���)	���6������
������,).�$���
����1�����+���4�����
�'%(��'���������
������,$��(��'�����
�����
'���6��

,�2�����,��,�2����#�)�(,�0�1,).�,�2�� �( !�"0������&�'%
�� �(�,8��,�������1
%
��,).�������2� �( !�"0���������#���#�� -����#��1��)�(������#�'/������ ���'	�
 �(�$��5�	���9%���� ��� ���
�� ������	���	���� %
��,).�������2� �(0������#���#�� ��
����������
,
��&�;�� ����%,).��$��6�'%
�-(,���(������ ���������  �(� ,8�� ��� 	�
)(���������'%
���-+�����������%
��'	���/&
�!)3*E���&'%�
��)3--�����	%����%������

���������������'�%��1, ��(�����!������!������������(�!�+��!�,�������+������
�����-0�������
��� ���������,��, ���,����,����$�2�� -��������
������ ;)��������2��
,��
�����	��'%( �(,8����,).�%&�0�5�9��&������):��
��	���1;)�����,
��
����!8-(��

,$1������-'%(����2�0���������$��	��!���-�#�,).�%+����,����
����



�

���������	 
���


���

���,�������,�����#��1, ��(�������,$1�)�(�������#��'%(, 0	����6�,
����, 2��<3�
"���-+�0�%����� �(���;��	��)�	�,$�2��,�2�����������6�,$1�'	� �(�,8��,������������
��&���������� '%(�!�����!������'��$����,	1���� '%
�,�����,�����
����������;��,
��)
���� ��#�$&	�'
���(��� 6� �1���-(��
��������
'%
�� ,�%� �(�$
0�%� '%('���"����1,���
-(�����
�������
������+��-(�����'�
���������

���'�
���'���$
�%��,).���$�!��� '%('�
���$�!���$
�%��,).���'����#�� �����
"���,������������ ��#�,).��E��(� �2��!���������-(�+���
� ��	�������$����'�
�� '	����
'�
�,)%����')%������&
����,$1�� '%(����)�( F	����,).��)�����/���$
�%��,).��)
������&��
������������������#� �������+���
� �
���/&
���-����<3�� '%( ��-)*���	�
	��, 2������,).������

���,���������,$1�-�������1$����������)�( F	���#,��� , 2��E��(����
��-�	�-
-(��
���#�����,������,).���&��!������#� �������,)%����')%��&);����#��+�$���	�������,���!�
�����#$��,�2����,���'%
��������������-�������,��2���'%($
��,�������,��������(��,%��
�������2���6���#�����$
,).�,�2�����,��)������$�����&����,�%���#�1�2�0�%"���)�(-+��-�
�%��-(������-!�����!��$���� -����
�����0��5��	������&��-���9$%������, 2������-(��
������#
�!���	���6� �,).�,��2������,$�������,�%�-��	���'%(������&������-�����)�	��,�%�
�����6��1$���+����������
�����;�����1�)�+��������,�2��,�������������1�����������,����
��� �(������!	���$9�+��)������-(���$�2������, ��(,).���--+�,).��+�$���	���

,�%��+������� ���������
��$�2������� /%,).���������
��� '%(�!8,���+������
,������

��"!��,����	��-���� �(,�		�;)��)������;����������-���,�1�,$1�/%,).��!�
,���������0-���9�-,����������$���� �����$
�-,).���&��������#�	%����)��%)G� '	�
���--��� ,-
� �(�!8� ���<3�,��������  �'����%'%
��1����#���,���� ����������,$%2���&��2�
����,������-�	�����#�� '%(,������,�����-�,�������,����-'%(�
���-���,�����!4
������
��� ��
-�	�����,05, �������8(�1$%!�$���),����  �����	�#�	
��+��$��� ������#�
-�	�1������%���
����-$���� ������#����������������,��,).�� '	�������#����������,��
,%�� ��#�� 6� ����+������'��,�������
�����,)%����')%�'	��������,%�� '	�-�	�+���
,)%����')%�	��,���$
,).�	���� 6� ��
�������#�� ;�����������#����%������%(,�����!!�����
������#��������������6�'	�������#����������;��)�(�����#�)��� ���-�����������



�

���������	 
���


���

,%�� '%
����,	����	�#�����	���&
,������
��� �������&
��������
�%!���-%
����%�� )%����#+�	�
�$%-�$���,)7���1����+���-�	-������������������#��

-�	����������;)�������)$�,�2������-�	�,��H��-(�������� ��������-('���)����
�
�,�����#���(��,%����������+��$
,��������!�9�
�������#����
������#���#����,).�,�2�������,%���#���#�� ���������-����$
��&���
�
����������!�

;)�� ������+�-��	���������-���-�$
��
� �
������, ��� ������������!8,����
��
/%
��'%
�� ����)%�������!�����"����,���+���'%(��#���
� '%
��)��
�,�������%!
��-�#+�	��$%
��'������ /%-(�%��,).���������, 2���������!�9;������&
���	���'����#���,�������)���49
�������+�����
� �
�,��-(,).����	���&
�����,$	!/%� 	��,��1- �( !�",-
�-���� 6� �1-�-��
	
�,$	!���,����
���/%��'%
��+�, 14	���)������)'����������-,����-����������,����6�����
6� ����,).�, �������� �!8�+���������,����
/%��'%
���#�� �!8������
��"�������,).�
)�(-+��

���������� !�;"� ,).��+��������	%����-������#� ���,��%�%(� , ��(,�%��+�
"�������#�����������-�&
������;%�������'%(��
���/%,).���������!����-��������#�
���,����'%
�,�����#��

����'������"�������+�����������&����-��	��,��� �
�,).����1'�������&����;��
'%
�� ;)�����5�;���
������#	��	�����-�$��� �
�;�������������
��,)%����')%�� �������
-(,)%�������)	��������1,).����,�2���$�������,-
�	���$�2����' ��9-($���"�'�
��)	��;��
���-(,$��(������ -�;���&������'%($����� , ��(;�������'%(������	���� 6� ����,���
����!��%,).����� 6� �)� ��'�
;��-(��, ������,�����������������;��� � �(��#�� $��/&

�%��	
��/%�	���#�$%������ , 2��������;������	����6�����!5�9'%(��	�9�����-+����
���� ;%���� ���&������
���	��, ��(;����������,����,����'%(�+�%��� �1,�2���-������
��� �	
����������
�

"����1���������, 2���$
,$��(���-��	��������!��%,).����� 6� �)� '%(��;��
,�2#�������-�	����	���� 6� ���� /&
�������$����)��������1�+�"������	�����-��	��
�+�������5����,).��(�(� 6� �)� ����+�������
�-�	�
��$�2�,)%������� �����&
����#��&�
����%(,����,���������
��)344�� �1-+�	
��,)%��������89'$��"����)	������,$��(��
��)344����	
���������'�����,).�%+����� � �
�,).����"����������"�)�(,����� -(��




�

���������	 
���


���

��"���,��2����%����-�$
���	�����,����
��'%
��1�������
��� ,���/&
,����
�� !�;"�1��

��&�	��,�����,�%�	
����� ��-�	,
��&���������

��	���,�����!8�$
������'������������ '%(�����
, 2��,).�$%��)*���	�	���)� �2��
8(����+������,$1�/%,).���������!��,�%���#�'%
�������+������(	���);)���������
-�	�)�����/%���,��)���*'%
������	� '	��$
�+������&
'%(�	���
�����"�������������
��8(��#�,�����#�� ����+�,�����#,�������� �+��!�	
�,$	!, 2���$
,���/%;���&�	
��� ����/%��
�������,).�	
�� -()���*�#���,��� ;�����	
���)���$���� '%(�!����#�����+�������$

�+��������-��&�������������,�����#��������-�)�2��� ��������� !�;"���/&
�+�����
-��$

�%��%2�������-�	� ���	�����!�����$
,/%�� ,�2��-�	����+���������������2�,�2��������&�
��8(�����������(�(� /%�2������������
��-('����#���,).�%+����-��������
������%(,��������� '%( ����&���
,).�,�%����� 6� '�
����#���'%
��1��
�������,������
�-����,��	+�$��	����,).������!4������
��'%(���� �1-(����$���)�

�����"����	��-�	�)���/%����,).�����89���	%����)'%
�� ��8(�����������#���
�&�	�������,�����,��,).�,�����#������'%
�� ,�%�)�	��)���,������������
-�	�����#���
������&�	%���)� , ��(,).�-�	����!���'%(���,�2��,�1����� ����,�%�����������1����������
���� �����$
-�	,).�,�����#���������,�1�����-� '	�'�����-�	-(,).�,�����#������%���!���
��
�#���� /%�!��
����������������,%��%��,).���������%!
��-'%(�
���-�$
	��,��� -����#�
�1����%!
��-�#+�	��$%'�����,).����� ����#��
�����#'-�-������'%
��-�&
���;%������� 	���)
�����-(	
���+��������������"�����$
<3�� -�	���������-(%���
,�1�� '%(��������'	�����'��
�(�(�

 &�������������+��1��������'%
���
�,).�,�����������#-�	-(�
���)����$���
,%��� ,��H��
�)�������������/�����'%
��,��H��������+� &�����	���,�%�����������1-(��'	�����89
,$%����#�)�����&�����-� �����	������������#�� ��	������������#� ��	������$
�)�������89
���	� ��	���$
�2�����89)3--!���� �2��+�������������,����� ��������%�����,$%����#'%-(
�%��,).�����89��-�	��,�%�������<3������������, 2���,���('����#��6������������

%��2��+��1 �-(������
���� /&
����+�%��-(����������89, 2���+���������	��,��8(����+�
�������������(	���)���'������ ������!8�&
���-(�-�
���)� '	���
$!�	
��(������!��
;)���+��-,�1��6�, 2��,$	!/%����!8-(�+����	���)���,���
��-�
�������-,�1�����;�������



�

���������	 

��



��

,$	!/% ��$
,).��)����/��$%��$�2�/������ '%(����&
�#+�'1�'%(�<�1�����
� , ��(����
,$%����#�+��)�+�)�(;���9��
�

'	��������������-,�1�-�-2��2����,).���,���-��
��� �+�������'	�-(,�����,��
,)����, 2���A&�� ����1,�2�����������,).�, 2����������� �������������-�
��������,).��<
,/�	��'%(/&
,�����
���'	���������-,�1�'%(�
���)	��,$	!/%�;�� �-��8��	��	��������
%(,��������
��'%
�� ,).�/&
�+�)�(;���9��
���������/�� %��� '%(��(����(,�2�����2��
����� 6� ����,������)�(,����#����� ���!!�� ���� 6� �1������ �
�,).��������1,).�/&
���
,$	!���/%��
�������-���,�2��������
��'%(,).�"������%+�,������$
,$	!/%'%(�+��������$%��
��,�8?9%(,����%��� �(,8�������,��� ,%2������

�
�,).�/&
�$4����D������ )���������
��� ,).����,��� ����2���/&
�
��'%(
)�(���������)� ���,).���,$1�'����
;����0��	+�'$���$�
����'%(�+���-� /&
�
��,
���
��0�� ������,���1�+���������(����$
�
������,�		������������%&�� 6� ,
������
�
��� �!���������,����'	�	+�'$���$�
����	�+�����,
�����0��� �1�$
�����������'%(
����,$%2������,).�"���� ���,���$����, ��(��0��	+�'$���$�
�������	��+�%���!��+���-��&��
���/&
�$4�����;��	+�'$���$�
����� �1'�������,��� ,���	
�,���)%��� ����+�'��$�
�
�$�
$%��$%��� �
�,).�'���
���1����������!����-&
-�#� -������
��'%(%&�� 6� ,�,�2�����
���<3�'���#����

����2��!8������-�����,$	!/%� ����
��'%(,�1�-�,%���,	� �2�,$	!/%���,).�
���� ����������)*���	�$�
�����$
%!%����)��
�
���������+�,�������/��;/�;%�,	
�����
,).���/%!��6�;/%��'����	��#+�-��-(���-������������!8'%(����2���6��1;)��
, ��� ������)-�����-(�+�,�1-� �
��������,$	!/%,).�,��2���������!�� �����$
,).�
�+������	��#+�� ,�%����������,$1�-�	����1, %��-�	��%��� '%(����;D58��$
���2��
,$1�������0-���9��	������+�%��'�����&��
��� ,�%�-�	������	���-$����1����,����-� ���
�����������%!
��-�#+�	��$%�
���

��������,�������������'�������,���&�� ��	�9� ����������1���-�$���	�� �
�����;0��1;0�-��%���%�--(����;���� ��	�9� �������!��1��!�-�	��%��������	�
��&����	��� ������%���1�%��-�	�����������
�	�� ,$�2��'�(�%��$��):�� ������%
��1�%
�-�
���;��;��,��� '���	��,).������	��2�� ������)%��������������'������;��
�� ��	�9���&�����
� '	�	2��$�����$���  ��%����
�	��2���,�������,����-�
���$
�



�

���������	 

��



��

�%��,).�,�2���$���	��)����-���,�,��������
�����
�����!)����'%
���������	�,��2���
�!
���������,).�/%,���$��'��	��!��(�(��(��#��/&
,).� !�"���5���� �( !�",-
�/&
-��
)���49� -��������	�	��,$	!���89��������+�,���� -(-�����,).�/&
������������,�����
��
��
���

�����������-�	;��������"�������
��'%
�� �1����	
���������������'%($���
'���	��"!�($�
������	���,�%�,�����#�����#�����)%���-�	�������)���$��������/%�
��  ����$
,%�-!�����+�%���+�����,).����,���, 2�������/%���  ����&�'%
��;���2�����-+�
,).���&����-!�����+���#�� -�	-(����,%2���E��(�#��&�����%(,����,).�%+����� '%(���%!���-!����
$����),��� ,���,����������,�������)�&�-!����$���� �����2�,�
��������+�%���
��,���,).�
�+���4����������$����	�#�$�
�,������%�%(�������-!����	
���),���(��#�� ,�������"������
$�������!8��-( �,
��-�'%(���,).�$%��)*���	�	���)��
�

�� �(�!8���� ,�%�<3������"����� �-�&
���, %��%2�,�%�+�,�%�� )�($�������,$1�
����� /%� ��  ����&������2�,�2#��� '	�,�%�)*���	��������-(����!�%���-�)��#�� ����%����&�
��%
������	������������#�,������� '	�-(��������1	��� ,��������
<3���������-�����#� �&
�����
,).�
�	�$%��
�� ����;������1����
'��	���������,��� ����������&�	+�$���2�������/%� �����
���,).�������!�����$���� ����+��(�������� �-��8�� ��������,).�������	��,$	!/%�
�����%&�,����	�������������� �!8'����#$��;���8-���6� ������,)%����')%��)	���!�	��
����,��
��,%�� ��
���#�1,).��������������-+�	
��������,�%��������� ����-( ���
,�%�,$%2���&�����
���$��(�

;)��,%��,�2����$
��	��<3��
��� �&
��������'%(����<3�� ,�2���,�%�+�,�%�,����
	��
-�,�2���'%
����� &����� �+����� $��;���8��#�$������������������ ��	�������������
,���������+����$��;���8� '%(�����$���(������ ;)���"�����$
<3�����!�$���
��� ,������,��
�������
����1'	�$�����$��/��$����
�$��'1��$�������$�����$�����������,���
�+�����6�;��
	���+��������&�$�
����,���� ,�����$����� ,).�	
�� �
�-( ��"�����$
<3���
� ��	���1����
<3�� -(������,���$��'�����&��
���$�� �
�-(���,���)�(;���9�1��!8��(�����
�����1��
�
,����������-(<3��1�����)	����5���������&
�1�����&
� '	������������/���&�������
)�(������

-(/���&�)�(������ ������1�+��+��($����'�����%&� &������,%���$
����<3�,�����#��
���������������&
�����%�� �-(�+�,�2��������2����,����,�������,�2�������	��� ����,).�



�

���������	 

��



��

,�2�����'���6�%&��6��(��,%���2�%&�,����������,).���$��;���8,����)-��%��,).���
���$�2�%
������+������#� ,������$
'�����')%�$��,����$��-(��
,
�����������;%�,�
��
�
����
�-(%
��1�� ����,$1������
'���6��
��������%���!����!"����
���6����,�����#��1
,	1������$�������,-�� ������'	�-(���$����2��� 6� '�
'	�-(���$�%&����
��,��������1
-(���,-�����, ��($�������&�$�����%�������%&�,�����$
������������#�

�+����,�����,����)���#��&
���-(�����������������&��, ��(�!��������,��� ���'%
�;%��2����
,����)� ,���� �
���&�,����)� 	�+�,����)� ����,����)� �+�,����)� ���&�,����)� 	�+�,����)�
��$��,/1�,����)�,�1�,����)��������,����)��#��������(���;%��2�������,%���,	'$������
 �����#���#�� ��
����(���������-(��
��� �������,����)��#�,).��������������� ������;%�'%(
"���������
�����'	�����+���� 9� �(��#��  �( !�",-
�-��)�(��0"���%����������%���
,�����������I��������')%��������%����2����� �����
�,).���$���1���� �����
�,).����1
�2��� �����
�� ����,�2#� �������,�� �����!��6�����%������� ���'%
�,).������
��
���
��#����	�� ����-� ������,��-(�)	+�$��%&���� &�/��,�����,����������������� ,�������������
���	+�$����&��
��,).�'��� -��$��;���8-�,����)� �+����� ;���8��#������$�����������
'%(��
��'��'���$��

�+����� ;���8,������������-���!8 ���!8'��� '%(��,���'�����,%���$
<3����� �
�,).�
�������1,).�����	�,���'�����)&:�����	����������$
,).�����	���6��������� ��,���!��$%���
����,����������#������;���8$�2���	�!;���8�,���� �(�&)����;���8,).�	
���
�,).����1
�2���,���'�����%���%���)'%
�$%��� 6� ������� ����,������,�����#����� ��;���8� �
�,).�
�������� ����,$1�,������������+���$�,%�#���� � ���)%&��
����
��,�2��� ���)�����
�
��,�2��� ����!��$��� 	%����"���,����)�(, 8������;���8����#�'%
� �����+�,���
�2��6�����������,��������$��;���8�-(�&�$�2�/�������,��-+����������#�

���	������,
��-���!8���������;���8 ���� ��+�����#�� ������������&���#���"����
'%(�!8�� ��������#��6��������-(�+�����
��
�!��6������'%(�!��6�;�������$��'%(���
���-(���')%�'�
�,����
��, 2���$
,$��(�������%�������'%(��������� ���������
,)%����')%��)��&�,���	���=���--�����$�� '%(������-()%����$
/����)	����%�����
, ��(�!8�� �����'%(�������������$�� $�2�,
��-�������,$%����#�������������&�� ������
'�
����')%�;��)�(�����#�)���



�

���������	 

��



��

����� �������
������������$�2�������� ������-(,).�;���8$�2�)3--!���� , ��(
���$�������,��������&��
������,������'���6�-�$%���������,�1��6�, ����%��,).�	
��
�1��&��
�������#+����'���6�����%��,%�#���&$%���
��,�������

'%
��!8�����
�
���-�(���
��� �($������,���������$������%(,�%
������&�	%��
�����	�����,$1����(��-( ��$
,���,).�)34$�� , ��(��#���,���'%(���$����������-(
�+����)�(;���9�$
'��/&
����&
-����
��
,������� ,�
�'	���$����#�������������<3�,$	!/%��� 6�
��#���#��-(,).������;%���������$��;���8'%($���(���6�,).��$��;)���(���$��)�(,��
��#�$
�����������$���2����� ,������ �-��8�'%
���,���������$��� ;������������,$1�,
�
�
��� '%(��,���������$�������������'%(���������
������ , ��(,).�������,%������,$1�
'��	��,$�2������ �������,���-����)�(,������%����������'%(�+��#�� -����� �-��8��$
��
,�������'%
�����	������-%��)� �
�,��,).���������,���,�����#�� -(,).�$���(������#�
�+��#��1����&
,).�)34$��$
��������!�����'%(����������� ����	���6� � �%��-(�����$
����
�(����'%(,$��(��'��,������#��

����+���4�1�2��	��,����$��������������,
���-+������������%�����#�,���'%(�$����
��)
���'	�
���������������#����������#������������#�,).���,����������#,).����$�������#��������#���
���
�������������
���)��#��������#��'��'���������������	���)'%
���#�,	1��������#,
�
��'�����!��� ���������#'��,���-���� �����-���)��#�'����� ����
���
������#,	1���
��
�-�(�������
� ��������#�'����� '	�,�$���),���� �(��,$%����#� � -�%2����
�����2�
	��,��� /%�����
���-�����	����1�2�� �����!������-	%��,�%�$����'�
�'%()%���������
�
����-���'%
�	��,�����������,�����&��
��� ����),�����,�1�,��,�2��������2����'��$���$

$����-���������&,�,�������

��������,���#�,).�,)@�$���� �1, 2����� �-��8�����/���&���	������ ���'	����
,��,������1,).�,�%�$%��)7� ����,).�,�1�,���������&
����,$1�'%(����)�( F	�/���&�
��������
��� �
���#����#�,).�$�!��,).����,���������&
����,$1�� ����)�( F	�/���&�
��������
��������#,���������&
�����%���'%(����)�( F	�	����������
��� 	���)��#,��-(
���')%�'�
��������,$1�	����6�	%������)�( F	���������'��	����������
���8(��#
-�	��,��,�1�$�2��
��� �
�������,�1�,).� 2#�E����&�'%
�� -( ������������,����
�������	���)� �-���-(��
�������,-��4�����6� �#��)��
��-,���
��-( �����'�
��������



�

���������	 


�




�

���-($�� �0� %�������������+��$
�
��%���
�
��� ������(�!��
��������	,��-(	�#�-�	��

�������-��-(��$%�������������$�
�����$%��-�%2�	��'%(��
���������/���

�
�,��	�#�	�������
'	������#� ;��,�2��������������-�	�����
� ������,��-(	����
�������'%(,�%���� ,���1�2������,������,�������&�;����� �
�-�	�����'%(�%��,).����, %��
��&���	�������'%
�� ,��-($������!�����!��,�2����-��;%��$�� ��������,-���
� ,�2��
,�����������-�	�!���
���
����,%�)�(,��	���� 6� ,
������+�'%
�� �1���/���(������!��%���
�+�%��,-1�$���� -(�)��&�����������������$��/&
�%�����,���-����&'%���5���&�	%��,�%��
;�����,%2�����,).�;�� ����%� $�2�,).�)������
����#����,	1��)�
�������+�,�������!��&�
	%����%�1	���,��1�2������,-1�$���'%(���!�9�����&�	%��,�%�����,���

;)������,
��-���� ;%���#�����$������!�����
� ;%�$�
�-(���������!;��������-
�+�, 14������� �
�,).���
,�����#� �( !�",-
��1���$�����($�������������������	�9;%�
�$
,).������ ;%��1$������%���-(���,��"�����AJ�$������	�, 2��,).�������)3--!���
'%(����	� , ��(�����!'%(������$����������!5�9��&�
��$�
�;�
�'%
�� , 2������
)�(-��59 �����;%���!5�9,�����'%� ���	
������(,��);%��2��� ,�����-�� 6� �)���-
��
�+�����$
������6���,���,).�%
���6������-
�������0��,���&�� �1�2�,�/&
-��6���&�����'%�
-(')��&),).�������)�����
��
�,�����������+���
,��K�
�



�

���������	 

��



��

�����������	��
�� ���������������
���������������������� ����� ����!��
�	�������"������#$��������� ������%&���$&���'��
��
��� �$�� �����()����� ����� �'�
�%((��!���
�*#�������+����������'��%((���
��)��������,%�	#%!�������	��
�!���������
�����-$&����!���
� �'�#	��%��!��'���%�!����������-$&�*'��.��$����!���
� ������
���"������%�%/	�*'�#	��%�����������	����-���0����	#���)�0�������1�

�����
&23����()�*'��#�����#����)�!���
���*������� �(������!���
�)��,%�	#%#���4��	&�
������(��(��5��������+!���
��'�+!����%���%((���+!������,�����
�)��,%�	#%#�������
�'�%((���+�
� �(���5����	������
���
&����$&���	�� ��#������+!��!���� ���������������
�'��%((��*#��)���
���(����%��$&�������	��*'��
��	����
���(���(��(��5���������
�	#��0'��+�($&������
��
������'��%((���� ���������������'	�*����%����%�5����	��
��'� �%!�����*���!����������*#�*��������������$�����,%�	#%� �	��'�	��(.�!���	�
!��'�����	�� (�������������4���%���#��($&��'�	���	��� !������	&������#��($&�����
'��'�'��*����'�'��/��	��5����
&�����6���!��.��($&�������'��%((���0�����)�"��
�(���(��(��5���!���-�6�����7���$&���(������	&�����	#��0'�*����������

��"����!�����)��
&()����������'��%(���!���
����'���
���
&����������(����4��
&
���()�����������'��%((��!���
�	���� ��4��'��8������.����)��	��)��,%�	#%!��#�������
�'� .�!���
�+!��� �(�������� �'� �%((��!���-��� �5����
&���%��.����������6���)�
�4��(+1��#��	��� �*����%�����'!�������*#��)�������������'��%((���	��
��)���,%�	#%
!������ �	�������.��)��,%�	#%#��������#5���� �#���!���	��'#��*��#���'	�5���
�
&*���!��� �����%��+�� �!�#���
&���	����������"*'���	&�*'� !������,����� ��31���
&
������	���!��	�� �	���
�!�����(��(��5����	����(��-�����)���$�!���+#��� 5����	���'��
������%�*#���#����������)��4��(+1��#�!���
� �'�'��#	����������!��!��� *��(��(��5���
�+����4��(+1��#�������.�!��#�	��)��.����� �����)����#�	��)����*���$��� 8� 0��!��#���
�4��(+1����������	��� *'��4���+�� �(�����	�#������$��8� �.����� 0'��+��'	�� *'�
*#�#$&��%&���
�	�����	�������	����$��� �!���
����'������)���������#�(�����	�#�����
����'���	��!�����$&���	��� ��	��
&��
����������
����"���+������!��

�
&���()��	��� �)��.��!��������'	�9"��
&�
��#��'(�����������	�*���������� �	��
&
�����5%������23�� *#�()��� ��-%��,%��5!��
��
��� �4�������!�:$���%�����
&#������������



�

���������	 

��



��

����:.&��������
����� ����4�� *#����	��
�����,%��5�������%&��	�����*'��� !�������������
���8����$���	�����*����"��
��%�*'�������	���)��+!���
����4���+���%&��	��!���	��
��

����0������� ��
&�'%#�%��������;��
&���#�������	���	��
��)�!��� *'��)��'%#�%����
��0���������	��4�����'%#� *'��'	���'
&��������'%#�	��� ����4���)�� ��$����'���'%�
�	�!����*'��� #'���������%���������0������($&����!��	�')����#������#���� 8� ���
�	������)�#'�������$������+��%����!���/(��0����������	���!���4����4�������

0������+�	��
*'��4����!���
� ������+�4�����'	���'
&���	��'%#�� ����4�� �%����
�+������!�4�������	��
&#���� 8� �� ����4��%!������ �����
&��+�!����0������+�
�($&�����
4��� ��4���	��)�����
&�������

����-���	��*�����������������	���8���,%��5�*#���%�*'�������	��������
��)�����
���!���:$���
&���������$&��8�#��!������	�!��!���+���#��!�:$���
&0�����:.&��� ��
&�'%#�%����
�
&���#������� �!���%�����	����� �����	�!��-$&���)�*�����������������(
��*������*���
�����	��� ���
���'�!���'��� 8� �(������!���-�0������ !���-��)��'%#� *'�!���-����������
�%�����	��*#��)���
��� (��
&��)�!���
��	�����*'��)����0���������	������ �����
&*��
*��������:$���%��������($&����������*'�����	�*���)�#������� ��	����(�������� .�
�������'	���()���$&��������'��%((���:.&��	�!���������%���	���
��
�

�
&���� ������'��%((��!���
�	��!���
��)��	��)���� 0�������1��$�(��!#��<=��
&�#+�
!�����������%��	��#%�3,>���:.&�'���-
����������'��%((����	��
��)�!����)��'%#�%�����
�$��)�#	����,%�	#%�������,%�	#%� ��-��,%�	#%� 1���,%�	#%� ���
%�,%�	#%� �($&�(����%�����'� ?�
4�(��� �	���
&����	��,%�	#%��)��� ���)��� ��"�� *'�*���������!��,%�	#%��)����
&#���� 8�
�-������7����;)����'4����!(��#���	5��6	�����)�����#��5�����$��������'��%((���	��

��)�!��� ����	��
��)�0���!�����*�����6.�9��'����
��*'�!#������� ��
&�����*'���4���
�,%�	#%#��#����� �4�������'%0�� �!���-��$&�!�'�
&!��� ���!�������� �'� �%((��� �	��
��#��	���'������)��	����'%0��	���%��� ���!��!������!�#	��������$����)�������� �'�
�%((���(���������6���0'���+��������� ����� �'� �%((��� ���!�*'����$��	��
��)��
������)��,%�	#%5����������,%�	#%�� �#�������	��� ������������� �'� �%((�����!�
��$��	��
��)���(�������#���!��

������!���$��	���)�*��������'�%((��� !��4�#���()��.���'�����
&*'�����'
�)����*���3��	��	��
��*'�����)���4������$&���%���)1!����$��4������%1��������������#+��
&



�

���������	 

�



�

�+�
�����4�!�����������
����(���������'��%((����	�*���%��%!����)��	���'�����
&�
*#���)��	����)��������*����,%�	#%���#������� �4����� ����� ���!��������������	��� ?�
����������!��*'��
!���($&��������!���
!���($&����9������*'�������4������%1*'����
��4������$&��� *'������4�!���������� �'� �%((����'$���)���0'�� ��������9�����
�����	��� !���
�����4���������$�����
!��� �����%�'�#	"�����$&��������!����+������
()���������	����!�� �	���
��(���#�����#���������%�(��()�� �����	�����%��!�!��
�����!�� ������	��	��
&�	����%1�.������!����+�#	�*'���+�����'�� �	��$��%�!�
��������	��� *���(�����	������6�	&�0'���������'�%((��� �����#�����	�!�*'���
�����%�'��!�������#�����	�!������ ���� ��%�'�*'�#	����)����	�����	&�����
��#���+()�*���7��8�!�#���%�	��7��������	�������%��)��+���;	����������
��!��
��+()�
�	�!���

��!�����������5�����!�����	�� �� �*#���6	��)��	��$�5�������� 6.�9�!#����
�	��($&��� 8� �
&�� ��	�5��������� �($&��� 8� ������������� ��'�()�5������������� �
�	�;
���8������ �*#��	&�23����()������
������!��!��#�����#	�!�(	������($&��������+�

()�-��-�����,%�	#%;����� *#�������+-	����������
�!������ �-��()���������'�
�%((��!���
� ��23�*'���)��.��6���8� �-���'������-$&���$�!���-$&��+�	�!��()�����*#��'
�4���������!��������)�;����� ��!��23������5%������23�� �)��.��'��0����0'������
���	�!�!��� �(���#����#%�%�	������-��������� ��������#�!������������ ����� �
���4�� ��
�*'�')��8��+�
�%�	�-�����������$���	��	�������/��	������4���1.�!���
��!�
�	�*����	������.&����*'���� �*'��!�#���8��	��

�/(�������(���������������'��%((�������#������	�*'�������	����4����
�����%��
�����'�'���	���8��
&��������)�#����%�� !���
��!���'
&��*�'��*#�!���'��()�
�����
�*'�')��8�23���'	�������
��*'��
������
��-����
���	�#	��������#��
&6�	�5���
����'�'���$&�����%�!����� �+��$&������'�%((��!���
*'��� �����4���1������!�
�4�!��	�� �(�������4��+�($&��'� *'��� �����%�	��3	���;��;������� �+��$&����$&��#��
*���$�� ����� �'� �%((��!���
*'��� ����4������
��������!�������!�� �-����
���	�
#��!���
&�	�'��'�*'��� �%&���������'����	�����#	���)�!�������!�� �#�����
&��*���*'�
#��!�#��#������	������*�����������%��-���	��*'�
&�4�����	&����6�	�5�*'��$&�8���
&
��
&���	�����4���1'�������� �
&����
��#�������� ��������� ���"���������!���$����



�

���������	 

��



��

�
&�4������%�������
����*��#��	��
&��
�����	��� ��$&������'$��.�!����� 6���5������
(��(��5���� �������������%���5%@*���(���	��
&�����������'��������)�"�*'��� .�
��������6���0'�����5�����%���5%@�	����-�!����	��

�-���(���5����
&�����6���0'��
�	��A7������A7���'!�(�����8��	��!������,
��������	��'#����'	��	��4������'	��	�����(	���'	��	���%�����*'���%��
�'	��*#��� �
5����'��'$��	�!���������
���	�� ��$&������
�4�'	��#+��
&�'�+���)�"��.�����"��	���
0��!��#�������!���-
�������� �-����
���	�����'��'
&���%�%�������#���� 8� ������	����
�$���������� �����'	�� ����:���� *'��������������� ������'$&������!�#���%�%�����	��� 8�
(�����8��	��

5����
&�����6���!���+�4������
&!�(����8� �	��	��A7������*'�A7���'� !��!��
*���	��4�*'�*���	�����(���� ��������#������*'��'�����%�!���	��	�� ��������
*'�������
��)��"��
&����'�����
��)��"��
&�	���*'������$�����,%�	#%�
��)��	��)����'�����

��)��	��)��	����	�������	���'!���
��)��	��)����%((������!���
��)��	��)��	���!���
�)������-
�-��
����
!��� *'�!���
���)���!��� *'��%&������-
����:.&������ �'� �%((��� ����� �!�#��
�4������#�!��� �����5����
&�'����
������	����� ��)�-
������#	����0���'	�5���-�#%�
*��(��(��5����)��� �������*���5���� �+!�����-
��������%����������*���5����$��'	�
�����%���	������4��(+1�*'��)�#���'	������%�����������

��'������6�+������!�#���'	��
&!���	�*���#�������%�� �-��� ���������
�4��(+1�����$�����,%�	#%� �($&��'�	��(.�!���	�:.&��� ��'	������%��
&�)��4��(+14�#���
!���	���)�0���
� �+��$&�6���5����
&������!��(�����	����#�*'��'�	����)�"��	��
&��+���)��
*'��)��,%�	#%#���+�	��
��)���4���������'�%((���	����%�������,%�	#%�+!���
���������
!�*��������	�!��� ���� ������� ��'�$���$&���	�!�#'������ �%&��
&�� ���������
��������� �'� �%((��� ��)���'��
��+�$�(����������	��� *'������,%�	#%#	������������
*��5��������!�������($&�������'��%((������%�!���������#	�����*'�#	��31����$&��
�
���
�!��� 0������	��4�#������ �;�-��#���%&��	&��������!���
�	�'�'�� *#��	�����*�
*'����5������%&��
&��� ����0�-�����6�'� �$�6
'5����	��� ����$&���4��	#��0'����(��
;	����)���$��%�0����4�!�#����)�

������+���������� ��������	�*'�!���%�(��������6����$����5������23������
�4����%#��
�.��� ����������+!���4�5����
&������6��*'�()����23�!��%������ ���%�



�

���������	 

��



��

���0�-���.������������	�9��+�
�������	��� *#��($&������������� ��������	���$�!������
�	��	��!��4��� �� �	��4��	1��)��
&#	���������,%�	#%�	�9�������� 0��!��#���!���(�����
����'4��������� �(��������
5����#+��$���)�*'���!�������������'4����*'���
���'�
�4�!�� �	��
�!�������	�!����)��
�����	�� �����
&�	���#�)*'��� ���
&�����	������	����
&!��
����������	�� ��$&���
���)��"���	#%*'�����
�
&*�������)��.��%��	�����
��
��� ���
&���
�����	�������'�����
��������� *'�#%��	����������!���.�9����$�*'�������
-�����'$�� �)��.���������������������������������� �5���� *'�������%�8� � :.&�*#�'�
��	���
&���-�����'$����� !�������������%�������+�*'���������	#���)��.������ ��
&�������
�����	���.��	���4�#�!�'��������#$��#	����������##�������� *'��4������'.��.�
��1��"���*��A3���!���
�	��'�'$��

*�������#%����+���(B#%*��')�6%9��(��� !��������)����
&�4������$�!�5������
&
#����8��	����*'�#���	���	�����!�*���
5����%�	����C������������������%��8��
&
!�����!�����+!��!���%&�!������4�����+!���4��#'���
&�	��'����4�����4�������!��������'�
�)��������+#��������
��#��'*��6%9���
��)���� 23�*'���(����)� �)*'�����#�� -$&���
�����	�����4��� �*�'����������
&���	������
&�4����� ����+#��*���	�����%�8� �	�����
23�*'�����%��������� �
&�-���	������
!���($&���!���
����
�!����*��� ��������
��)�*'��!��
4��� �� �	&��	���'���$&��!����
&���	�� �(����'	�>��������$��� ��6����'� ')��'��� >����
���	#%��%����� �����6-�#%6������������ ��%&��
&�
��"������6�'� ����$�!������	��%&�
��'���	��*'��� ����
����
&�'�����#���/%�����7��DE!����� !���
��!���	���'$�����������
��)�!���

�%&���+�8� ����*'���+�%&�������������($&������������)�#'����'�� ����� �
�)���1�������+�*#�������������#	�� !���4��.��.�������
�����
&�#�����.���������
*'���+�� 8� #'�������6-�#%6����*'��� �+-$&��������� ��	������������(%��6����
���*�������6-�#%������$�������������������'
��'
&��!��!�����"'���%��)�+!���')��'��
������'��0������	��4��	5��6	�� �������(B#%�
-	&������'�	�����-�� ���(��*���� ���
�
6�	�5���6�����')��8��'���8��+('���
6�	�5��*'���� �6
'�� �5���!�#���(��
*��(������	�')��'���+-�������	�� (��*��-��(�!��)��	��)'���*'����'��'��#���� 8�
')��'���+-��!�#��� (��*���
�%�	�������$�����0��� ')��'���+('���
�%�	�������	��!�
�����



�

���������	 
���


���

����'���'���	��� ��%&��4��	1���� !������%&������$�����)��'���'���	��4����*��
���)���%�!���������!����+�� ��#	������(������+���$&������	���#� �-����+��	��	���+�
����� :.&��������(��*���-����
���	�� *�����
����	��$���)���0����
����
���	�� �/(��
��+��	�����!�0����
��#����4��%�	#�� �
'�������-��� �����0��� �4����������� �)�����
�-+������������������� ��%��"�
&/	�� #����4������ -�-�� 	��4�������������������
��
����������� ���#	���	��������+�	�� ���!���	��������+!�0����
��� ���0����
����)�
;�����	�� (�!���%���
����C	�����	11�"*'��� #�����#��������������=
!�0����
���
!�������
0����!���%&��'�����$����+�-������� (��.���'�(	���
&���+�'	���-����������4�
�%�	#�#������ #��0����
���'%��+�'	�����=
� *'��4��%�	#�#�������
&���#�� 8� �� �
���4�����	��

���� 8� �	�(��#����+���+������#���'�!�23�0�����
&(�����������0����� ��$�
�
&6�'�������
�1� ����	���������	�#����	&������+����#��� �(%�69����'������ *'�
��������+��)�	��	������;	��	��!������	�������
���	��!������	�*��	������
����/'
&���$&�*��
�	�� ����
��4������������ !����+�*��#	�� !���	�*��� �� ���:$&��	#�����%#� !��'	��0��� !��
/��0���!���� ����	��$���$��	����� �����	���	&��(
������%����	�!����'��*�'��!�����
#$&����� �� ���#��#����'������
&������� �!��
&!�����'��������)�������� ����	��
����	��	��
�#%���	�� �#%����+����4���=
�
������ ��+������#�����)���0����������*'�
��;���	�� �����+��4��%�������#�����
��������'����	&����!���'����'�'��'�� �����+���
��!���-$&�23��	���8��
&����'����	&�����'����	��*'���������#��������+����	��������	�!��
!����������)����� �#	������!���
*'���FE���������+������	��

#��5�������+���'	����������������"(����"*�������+�� /��	����+��	�4�#���
���	��������(B#%���������)�#'����'�� !��������)����	���$���)���0����
��� �
�'���� ��%�	��	��
����.��*����+�� �(����������-%��������4�������	�� *'��� ���+��
&�

�����#�0#�.������+��+!����6	��%�	��
&���AG������	��� ����	#%�	��
���#%�#	�#��!�!���

�%������ ������+������+�-���
&�����+�� 8� �	�� ��!��!��*�'��#4���%���� �(������#����+�
��+�
�����	���4�!��!��������$&�������+���������+�'���#��'4�(	��#$&�����+�� ���'�(��

!�0����
�������	�����+����� �������
��������+���"�� ������!�����$���8��	����!������
()����� ��
H����'	���������$�����
�� �	&�*�'���+�������� !���������!�������!��+#���
���*(���+��	���)�0���
�



�

���������	 
���


���

�����%�4������%��"�����+���	����+�����*'���+��	��
4��������8��	����+�����
��
�����
��%&�������+��	���(����%&�*��'�����+��������������+��	��*#����������������
��+��	�� ��$&����(��*��!�������
��'��������� *'��'���!��#����1#�������+�
!�������
�������	��������(��*���	�!���
�	���+�� �������!��������������$�������+�� ���
����������(B#%�
��������)������ .�!���
��������	&������+�� ��$�!���'�������+�
��$�������+����%&��
&#��4�'	��4���)���	���8��
&�)���)����!������4������(������!���)���
�������
�4���.��%��	�(��������� �����+���!���+�� ���+��
*'��'���� ��)���1��
&�
������#�
���
�
��������6-�#%6�����+��%1�������$���+��)���+��� ����������+�#+��'	��#+�#$&��

�������������!���������������$�������1��!���������	>��$������9=������������
�(���!���
���$���FE��*A���)���������:.&���4�������*'��'�������	���8���
�!���(
��
�����
���"�+���(���������31���
&��������� �
�����4��	1��
&���	����:.&���4������
4�������#�����
�!����������!������ �����
&�($&��:.&���������	������5%������23�� ���)��.�
:��:.�����4�()�������� *'���%�6�	�5���#	��������� :.&��%��	����
&��+���������	�!���� �
���4��� �� *������()��
��#��'��)������ #���
&����	��4��	1��)��
&#	��������
&��,%�	#%
�	�9��������*#��+���%�!��!������#	��������
&()�������	��������+������4��	1������,%�	#%
�	�9�6
'5�����#	��������(
��!���$�!���

��$&����!������!��	�:.&���+����!��4��� �����#	�����,%�	#%���� *#��%�%���
&
*�������������)��.����*�'��)� *�'�#�� *'�*�'��-���'� !���� ��
&��%���	�� ��'�
����
����4��� �:.&�4�#�����.�9�����;�������)�������+����������� �+*��������
*����!��
��'	�9"����� 5���!���� ��%&�4��� ��4���	������)��	&����� �4���	���*����

�����)������5�������� *#���$&�!����+������������
&�
������	�*�����5���*'�!���
���)��	������ (�����	�����*������������� *'�!����+����
&��+����!��	�!���� ����
4��� �(������"���	#%��#	����*'������)��.��	&��*'�6�	�5�����-��!��	��������� �
�)���$��%��+������!��0���-������������+����������
�������A7����.&�*'�����
��
�&4��
�A7����.&�0��!���)��.����#	��%��+�� �!���

����	��)��.����#	��%�*A���)������+(��
���*��!�!���	�!�������%�!�� *#��
&��������#�
�)�#�����
������
���	���*�����������+����)��$&��+!���
�������'��*��������(�������
�!������������+��)�������	���



�

���������	 
���


���

�
&���()�������!��	�!��4��� �� �	��4��	1��)��
&����,%�	#%�����#������� �	&��
����
�)�������+������4��	1������,%�	#%�	�9�#��%��8�*'�!���,%�	#%#�������	��������)�-��
!��	������	��($&���
&�
�����"�+�	������ �����'#	������!���
� ����$��� ��#%#	������!���
�
���������;��
��
���������$�����%1������$��� *#�������!��	�*����'���'$��%������
*���	((
��)��	�*��*#�!���)������
���������+����*���*������66	��%@������	&��
�
�����
����)����/'��� *'�*��!��	��($&��-�(���-��"�����*��� (���"������+�����������
�����%���)��� ����(���"�*'��� #������������($&����#	����� ������
�!���
� ����$�!��	�
����� 8� ��
H���	������*��� ��"#����������	�������$�#����������	���%1� *'�(���"���)�
�� �����!���)������������'�
&�� �����	��'���

��!������%����A3������
��*���	��!��	�� *'��4�'���	���6����� *���-�(��
�-��"�!���
����
���6�	�� !������%������	���6����� *'�(���"�'4����� !��4��� �#���
()��.������$&��0���*'�����0������	�� �
&()��	���������$&���
����-	&������ �+�($&������
�I���	�� *'�*��!������
&��+������� �
&!���%���$&���
&!������%������
!���-���
�� ���)��.���
���
*'������(���"��
&!���	�����!��������	��
&������� �����
&�����5%������
�� �������!��
��+�!���%�������;��
���������$��

��������$�!���	��!���-���$&����$����*'��������	�� �(���(�����!���-�
��������
&����$����� *'���$&���
��+�%�-���$&����
(����
&��!��.��������������� *#��� �
��$&��5������$&���	����$&��������������%�����$&��(���"����$&�������
�����-	&�����
���-	&��
�
&��)�����6����:.&�����4���()��	�!��� *'��� ���$&���'��� 8� !��!������-$&��/(������
�����)�������)���.&������ ��-���
�*'��-���	��� ������
������;��
�����;�����$�!��� �	&�
�� ��#%5���:.&�#����!���4�!�(%��"�#��!�� ���	�(������� ��	�5���� �)�'�-	&��4��
� �%&�
����+��������$�!�������� �� ������
&�������)��� �#����#�*��������
����-	&������	��
��4�!��%�%/	�!#��#����*'��'$���2I��4�*#��%&��
&��+��������

���
&-��!��	��	����
&!��-��!��	��
������+�#����	�� �)�!��	��+�($&��4��(+1� �)��
&
!��!��!��	��+�4��(+1��6'��)�#���	5��6	����#�� �'�
&!���	��+�$������
*'��� ����
�

6
'5����-����
���	�� *#����
&!��	�������'	�9"��($&���
&�
�����"������ ����0�-��!��
�
�%������ �(�������4��(+1#��+�%!��'�'�� ���!���%�!����+�����������)��
6
'5���
*������� ����:.�:�������.�%#���)������ ���� 8� �����+A3��%�	�� ����
&��
��!����$��
���!������������ 8� �	��	��� ����.������������
� ��!����8� �+�'���� ����
!��� ����



�

���������	 
���


���

���
&!��!��!��	�*#��,%�	#%#�#���'	�5����
&���*��#��+�
�-����
���	�� *#�!��!��	��(���
�%�	��	������#%� !���
��'�()����
&�
&� ���!��	���$�!��!��	������
&()���� ��	������"��������
�(����($&�������"�+�5%������23�����*'��������#%�(
���
��

���)��.�'���������
&���
��#�������)��.�����#����"��
&��
&���	�����$��($&�����
�����()�'�����'��� *#����+��$��%��	����!���'���$��	�� �(����� ��($&���	��%�� 8�
��'���!��	��'	�������:.&�#���	��	��������
&�����
&����� ���()��%��� 8� ���!�!�����
����������� ���-��$&�!�� �����-����'$����������!�-��������-�����()��������-
*'��!������%��.�*���
��)����� ��"�������#	�*���
��)!������� ��'���-*'���%��#�!�
�%"J��#�
&�������� ����4������ �	��� 8� �
&���	�!���%�������-� *'�!�����()�������23�
��������-��4�!����.�()�������	�������	�������	��������
&����*'����+!��!��!��	��*#�
����+()�������	������� #	�������!����������	�5���*'��	��	�� *#�')���
�������1���
����
������ �������+�%��
������*#�!����+�!��	�*'�����)��	��$�5��������	��������
��+���������!��*#����)��.����'����(%�'�8���'��!��	��
!���(�����'.��.��4��
&���()��	���

#����������������#������ !���
�31����!��������%�*'�'�����'�� �(���
����+����*'���������� ��($&������%�� 8� �������	�������	�������*'�#	��������+
�%��
�������)�*'��� !���
���	��%�%���
&*�������($&������)�)����
�������'�� ����

0������"���-	�-�����!��	������ �	���
������"��'���������
��
�� ��"���!��-	�-��
���������$���'���

��'����	�� �������(������'�:���#	���'�!��	������	��� �($&�!�������������
*'��	��	&��	��������!������������'����!��	��������������������()�0��!���������������
!��	���
��� ���$&����.&��
&���%���	��
���$&����.&��4�������
0�0�*'���'
������� �(
��!���%�
�($&�����'�����23������	��� !���-�#	������()����� ����� �#	�������!��������� �*��!���
��#	��%��!���)����$���	�����0#�#���	���������!�� �(������	�*'��������������
!������������������)�)����
������� �	���� ����	#%�	�'�������*#��)7� ���� #�� ���� ��$&��
�
&����
��$�� �������������	�23�5���4�6
'��� �����.��'����	����!�8���+!���	���������	&�
���$&��*#��#	�/)�/������������!�����	��	�(��������)���-������������
���������������
�
&�����	�23�5����($&����������
*��#�*'��������� �
������
������!�����.�#����)�
���#%�#
�����
������!�#���� 8� ����� �
���������.&�5������(��(��5����
��(����



�

���������	 
�
�


�
�

��!������ :.&��� ���#�����)��	��$�*'��,%�	#%#���'���� �����.*'�'����	�� �������
&
�	���	��	���$�������;�������)��.�0�0�!�������7���
��

���	��$�6���������	�23�5����4�6
'� ��������#����������
� *#�(�!���%����#%
�#
������� �%���$�!���%��+0��50�0�����'�� 0��!��!���4��.��.���#��'�'!���!�� ��
����;��
�*'� �$�����.� ��'����	�� ��!�� 8� �+!���	��%�'�� �'�������	�/��'��!�#������
#��#�� 0��!���
5���������#������(��	��������������'�� �	��� 8� �
&5������
(��(��5����	&����!�����0��5� ����)��,%�	#%#��(��(��5����+�	�0��5��)��-���
�� �������
���-�����
� *����#������+!��-�� ����$�!�-��+��'���� �����.��'����	�!��
����
��#��-�������()��)��*���!������)�����#�����'��+#���*#����()��)����
&����-�����+
-����!��� �-����
���	����!�������+�����(��(��5���� *#�5����
&#�	�!���)�#����� �����
��#5��������+�������!���*'���'.��.������0��!��4��� �#�����+�����������
������

�����%������ �(��5��%9	����(��(��5���� �)����������������#��'���������
�����4���
&�������������(%��"�*'��,%�	#%#�����������
��#��'����� *��!��!�������
(�������	���� ��)��
�'	��.���6	������ !��0�����!����(����%&�#���� 8� ���	��	������
�������� ��$&�������%���������%1�	��� �����
��)���0'�#'����� �!����������
����,#	�!�������!�� �%��)�%�'���)�;��������� �	���
&#���4�	��	���)�������#+��4�'	�����
����,%�	#%5���� �	��	�!��0����0�'�#	�������������<����!��� ����$&�����)�������0��5�
���0�0�� ���!��(�����4��%���� *#��������'	�!���)����#	��%�� �	���8��
&�)���)����#	�0�0��#	�
0��5� *#�!��������	��	��	���
��'�� �	�*#�!��%��.��4��
&����������� �����.��'����	��
��$&��.�'�����	�#���
&����������	�;)�����)�#���4��
&���#4���%�����������'
��'
&��!��!���

�($&����*�������%�������!�������$&���4�����
���%��.��� #���(%��"��)���������
���������	��� �����4�����0��5� ����!��(������!��� ���������
&�)�	����� �	������!���
*��������
0��5���*������.��*'��#	��%��	�!��'�� *'���������311��	���#��'�%�%/	�
�	�0���)�#���� *'�#	��%�����	����� ����!���	������� �5���� *'���)����������
��$&��!���� ��������#��*'��!����������	��'����������#�#��!��
��

������ �(������)����#%�#
���%�������!��� (�����
&�� �C������	�����*��
(	������������
�+����4���1������'�+0��5��������(�����!��!���

��	��������!��(
������ 8� ����� 8� �
�� *��(��(��5����)��� ���6�����+�'
�
��
!��(��� 4�#���0���%���������%1�-����
���	����	��0'�� ��$&�(���+�	�#����)��%����')�



�

���������	 
���


���

�!��'�:�����)���������')�!��.��(��!�!��!���)��%���� �(���#�� �)� �)�� '%��� ����
��	��� ������
&�	�0'�5����	��
��)�� #����	��)��	��	��	��&4�� �� �*#���������
�#%�311�
���$&���'	&�������$�!�������	��� ���!���
�+4�#����'$�����!��	�������	������)�� *����� �������
��$&�-
�%#�	���)��+��!�� �!�#4���%*����	��+!���)�� �(����'������
����� �� �� !��� �����

����)���)��� �5����������0'�5����+�����
�	���
��	��-	&���	�������	���������	��!����	����
���	��
�%�����	��������%1������)������	�*'�������'����
���	�����/'���+����!����0���+#%�
��)�� 0��!���
�����2I��������
��������
�������)���!��� �(���#�����#����
�#�����#���
#%���)���0'�5���� /��	��0'����.�#�����#��������� 0���-���*�����	�*���������	�
!��!��� ��"��
��*'��,%�	#%5���!��($&��)�*'�'�0'�5���� *'����"��
��*'��,%�	#%�($&�
��!�� ��$���
��*'��,%�	#%�($&�#����	�0'�5���� ��'�0'�5���������,�!��0�0�0�0�
�����.�������-���	���+�����	����,%�	#%�4��(+1�($&�������%�0'�5����	������	���!���
��!��
����
�����)�!��!���,%�	#%5����'��

�
&����
���'����$&�����#%�#
���)������	�23�5���4�6
'����� �����.��'����	�� �($&�
!���	�������+��*'�-���(%��"������*��!��*#��'	���!���	��4�#4���%�(%&������
��*#��
&
!���	��4�#4���%������� ��!���#%*��� #��!������,%�	#%�����!�� .���
�'	��.�� !����
��
��$&��)�#4���%�
�� �(�����$&���4�����
��
��)������8�������'����;��
����-	&��
&���#4���%�

�#+�0'������
&���
������!�!��!������!������#4���%�*#�-����#4���%��*����������

:.&�!���
���������$������� �������
����*�����$&��'��.����*�'������

(��(��5���������!������ ��#$��#�� ��	���##�� #��!����(�������
:���*:�#���	��� ��
�4�'	��(��	��%&��
&����
&�������	���'��� ��$&��)�#4���%�+����)���
&�)�
#4���%���#�� ����!�����)�)�#4���%� �!����+�����(�������#�� -��(��5#����� ��)�
��&4������	��%&��	������ ����0��� 8� �'���8� *��!���
5������� �����!��� ��'	��
!��!��� *'��!���%���!��	����
&!��!���,%�	#%5���� �)�#�������'	��.��
&�	&�����5���� !��
����'���������	&�!��!�#���%&��	��	��
-	&�������������� �#	��#	�!��#%�� *'����'	��.�
!��!��#'����'� 0����%�����.������)��.����0'��
&�
�%11�"��������� *'��
'�����
���$&���$�#�����������	�� !���
��������������-	&�*'���������������'�1#����� �
&�4�
!��+�(��������)�����!���.����"�� ��#���������������	��
������#���� 8� !��!��*'��� �4�
!�*��#��	�!�('��0������ :.&�!���	��'����#���� 8� �	��	��
&��+���)��	&�!�� �����%�



�

���������	 
���


���

'���*#������������
� �
������������	��	���	��� ����
*'��������!�������.*'�'����	��
0'�*�����*'��A7A3��	�#'�����

6���5����� ����'������ *'�-
��������
*'�����������*��0'�!������������
�$�����
�������������.&������
�����������.&��������	���	��
����
*'��������
�
&�� �0'�%��*'�0'��#���
�� :.&����!������6�����
�� �)��	��$�*'��,%�	#%5������ ���
�
���	#%��$������
*'���������	�0'��A7A3�����������4��	1�$�����,%�	#%����
&#4���%
#�!��!���	&�*'� ��� ��
&�������4���	�#	�����%�%����� �'	�*'�#$&��+�� ��
&;��;)�%�� ���
�� ��	#���+��'$��-��*'��	�!���4����*����*���)���(����#����������(.&���6	��!�������
�
������	��
&��������6	��)��
�����
���� �����
&0'��
������$�����������$&�������
�

4��������� !��(��	�����4��� �*'�#������� �/'
&���$&�*������������*���	�!���	&��.��
�-����
���	�������$����$��%&����������
&�
��4���	����� �%&��
&��	���4���	��
�4�'	�!��(��	��
�����4����������$��!�������*'�0���'��'�!��������������� ����%&��
&�	���4���	��
�4�'	�(��
8��	���$���������������$�������
�����	&���*'�#	����)�!������

����)��,%�	#%5���� 0��������	��%�*#���$&����.��$�'����	�� ��4������
���'�*'�
'����	�����!��
���	���8��
&!�����������)�*'��� �%&���4�����'�'�!��	��4��
&���#4���%� 0���
�%�����)����
&0'�#������� �$����	#%�
&(.����.&�� ����������*'�������.&�� ����
&!�'��
*������	#%�	��'����
��$�� �������(B#%�
� ������	���	&��(
�����%�
&-��� ������#�
��)������%#5���� �
6������ ��'	��.�� �
�%�5%����
&�� ����$&���4���%����4�#	�� �$�������
(��������-����
���	����(������%�� �(�������� ��
&!�'��*�����%�� �(
������
�4���+*'�!����%������������ ������	�������$���	���%�� 	�
���� !#��#����������4���+
��
������*'�#���������($&���%���)��������%�%�����	���
&� ����*#��'	�� �����$�� ��%�� �	&��
���� *������'�%������ !���
�����%��($&����*'���%�� �(��������������%��+4�#�������
!���
-������!�'���*'���+�'���� ����%�������$��$��+��� ��%��+����	&��+�������+�����
����
&�%�%������� �����
&�������%��	���	���*'�������)�!�������!�#���#��!�!������

����
�%�5%����	���
&�
���)����� �����!���������������� 8� *��������������6'���
����;���%�5%��������� ����$&����	���������4���+!�!��0�����6�����������%�5%���
�	���
&�
���$�������������!������������
&�4�'�������
��)��������6-�#%������$����*'��)����
������4���������6*'��)��	����%1���������	�������	#��� *'�5���;������ ���#������



�

���������	 
��


��

�������� ������%1�	��%�� 8� ������
*��/�	�*'��� �+#���'��$��4�#��*��*�'��
&!��
6.�9�����
�%�5%����� ����>�����*�'��	���8�������%1�+��%��.���� ����#��#	��

0'��
&!���	����6.�9���(������"*'��� ���!�����	&��%������	��� #%�#
�����
�
*����!���
����4�� *'���������
&'����	�������
����4�� :.&�0'��
&��%1*'�����!���������
�	��������$������+�	����!���	����6.�9������
��	������$�����*'���$����������)�	���
�
&��%1*'���$&��!���
(�� ��$&������%���� *'�������%1������'*'��%����
&�����$�!��
����+(������!���
�0��!��#���!���
&������
���
&!������%����'$����%�0���-���#����$&�!��
�)�	��%���*'�����'�
&���#%-�� �+����
&��4���%�#�*'��%�������� �!��($&�������%1
*��#�*'������6-�#%� 6����� !���-����
���	����
&!������
&���� ��+����!���%&��+'�*:������
��	��(�����%&��+�'	��#����#��� �
�-	��	���
�����!��� ����'��%&������������'	���)������
�	������ !��!��.�!��� ���
&����
&������!���4�������	��� (�0���.���'	����*'�����#���-$��
���8� � �����	��� ����
&����%&�(�*'���+��%&���	�#	�*'��%&���
��!��'�� �����������%&���+�����
!���+���#���-$��*���.�������+�%&���������AD��������	����.����
&����!��#��#�������

���
&!�������+���#��'*���������$&��*'�������%1� �+�������(B#%#�*����
�
&!������
&����0���$��������-����� ������"�*#��������
&!�����!���	�����������
�)�	��
-	&�������� �����-��!������#&4���
����� �$��4�#������-����+�!�����
�	������ ��������*��!�� �������
&�����+���#��'*���������$&��*'�������%10��
�'	�5���� �����,%�	#%#�#����#����"���������������� !��������4�#����������
�	��� ���������� *#�(������	�*�'������� �!�#����������
&�
� � ���$&�!���	����
�	�*�'���������!�����0��0'��#��������� �����!�#�������
&*'��%����
&����

!��#$&��#��!��������%�� ���$���'�#$&���4������ :.&������+����;���
�������4��	��
0���	����'���������4����.��
&�
��4�#'���D!�'���'��
��.���.&�:.&��
��4�!��#'���D� �%5
���
�4��������'���'+��8�����������"�KL��:�#%��#��'.������"�ML� �:+�#%��#���4�����
���'���
&��������'��.��.��� ��
&'���'��*'������4��
&�4�!�'����'���'+������*'������!�
#��������.��.�:.&�!��������#	��'���	�� �����"� ML� �:+�#%��#�� *'���%���4�!����� 8�
��%��"��������($&��'����.��	��!���'%&���4������
&����4���!�'��� (��'����.��	��!���'%&�
#���#	��+#����������'���� �A)�� 8� ����+��+�����'���'���	���������
������ �����'��
�)��.�#	����!���)�'�������+��+����������
���$������'�!��	���.����'$��/(���'�#	�/'��!��



�

���������	 
���


���

#$&���4��������'������ �'�#	�0���
����!��)�������!�#���4���
������ ������	���	�
�4�!�0-���
&#'���
������

(�������,%�	#%�	�#������!�.���'��;	�� ��	(���%��+��!������� �(��������
#����%&�#���*����������	�� ������$������:.&��� �����	�����#������("
������9���)��

>����)������	#���+�'��;	��!���
#	�����#	�*�'����	���!-�������	���	���
��')��'����+
��)������	�0�������� !���
*�'���!#�#��� *'��4��-$���������'���� �0���������
������	�� �	���
�*#�*���	��%&�#��*�'����!��� ')��'���%&�#������������ ����-��%&�
#������'+����'�*�'��.���%��'	�����	��������	���	����
��')���'����%&����	����*���
#�����#����%�0��� �(����%�0������������4���������
��� �������)��.�#	�������
���������%&�	��'����	������ *#���)������	�!����%�� �(����+�'.�*��0��A3����	�9�!������
�%�*������	�#���
�����
&���	����-�4�� ���� ��(�����������4���*'��4����4���������
����	��!����� �)��'%��	�����%��-
�%##��!���
��
������������� �(���0������%�	��
&�
��
����������!��� �'��%��'�#�*'�#	��%��!�#�����	���� �� �C��#	�#����0���%�����!�
��)�0'�������
����0'��������$&��
��

����� �*���
��!���)�0'�!���+���$���	�� �(�������+�� ���*���
��!��*���$&�
��*#��
&!��� ����,%�	#%#	�#���%&�*��'���!���)�� ������� ���(%9#%�#���	�!�#'����	�#
��'� !���
������������#	��%�����'%�*'���	�!�!��� �(����%&��4��	1��0'��+�$�� �� �
&�
�,%�	#%#	�#���%&��	���'��������)�#���*'����)������ ����,%�	#%!���)�� !���
��!���� ���(%9
�
&�
0�9����*���%&������� �����
�����)��������*'���
������
&!�����+#��� #���
��+��'�%���)���
�-	&�����#	����!����$�!��!����	�����0'�*'����5�������+��	�#���
&�4�
�����)����,%�	#%#��#	������$���� ��%&��4��	1�

�)��,%�	#%�)�#���(6*'��	����#�-$&������ ��)��)�	��	�9�#�� �)�	��%&���
&�������	�#�
��������,%�	#%#���	������!�� �)�	������
&�������
&��� ����0�-����$��� �0�9*��#��
�)�	������+��	�9���	(��� �)�	����	������	(��� �)�	������	���	(��� �)�	����������$�!��
������ �)�	��%5
*��!��	�*�'�#�������%&������� !���'���#���4��;���
&�
��������
�� ������$�����)�	�>������#���
&���	���������	(���($&������%0;��-������)�	����
&���
���������� �)�	��#	1N)�#���
#�������
&����
��"*��#�� �)�	�������($&�����9��#��4�� 8�
�����	�!���)�)����
��������)�	�*����3������
&���*����#���)�	��	����
&�����
&��������$�!��
���� �)�	������
&�
&���!���$�!������ �)�	��%&��
&*�������($&������������)�����;����



�

���������	 
���


���

�� �����.&���4�'��A3O�������A�� �����4���� �$�5������$&���<��	����������'�A3O�*���5���
!�!��� �)�	����-��#�������������������� !��������'���'�4�������!��� �)�	��	�9�#����
��)�������(��
�������$����4��
&�#+�*���*'��� �)�	��4�#������ �#	�������	��
*��#�� *'�
�)���
&��������)��� ��%#��� !��'$�#	�� !��2�I��2I�����#���($&������(6� ��4������
��������
�'	�#	�!��!���

#��� ��
&�	��%&�*'��
��"������� �����4������
��(�����+�*���($&��� �	���
��(����%-�
�����)��
&��
�����+�($&��� ����$&������	�*'��	�9�#	���������%&��$&��8����#	��	��
��)���%&��$&��
8� :.&��� ����������� (��%�!����!��!���	��� �($&��A)��	���1%�*'�-���
&����
&������
0�������� ����
� ���� ����$&�����%��*'����%���
��#%� !������'	�9"����
���&4�
�4�'�����*'�6	��%@6�
�	��� ��
&�	��%&�������� *'�����'$�����'	��%-����*���!��������0'�
*'����5���� ��
�����($&��	�9�#�*'�����	�#	�����
������������ �(������9���������
��������%-������)�*'��������(B#%� �%&��,%�	#%#	������������	��
&�'����
�����+�%&��(%&�
�������!���
�	�$��������4�!��-�������%��+�%&��(%&������'�'����������5������!���

���������������������� �'	���� �����#	���.&�� 8� �
&�)�#��#�P���������;��	���
�����
&�5%������+�)��.�������%�����4��� ��4���	������)������.�����#%�
�



�

���������	 
���


���

�����������	
���
������ ��������������	�������� ����	������������	���
���������  �!�"�#�����$%�$�!&"�� �	�&������'��
�$()
$�*�+������,��
� -� ���
�����.� $��� -�  ����"������������()
���	� �������	
�/�$���
�  ,������	���� ����'�	
'�	
�&���������+�������0�����
'�	��'�	��1�
����������
�����&!�$%�����������

	�,���/�����	��'���&��� ����!����$%��&��'	
�-�����2�$�!�#�����.���'	�/����$�
 ,����$���3��'	����
'�	��'�	��1�
� �
����24�.�	�.�'4!���� �24+������	�24�	
� ���	+��
����	��	��������

��+������	���	
�������	����-�����
�$%�����	������������
�24������'�	���&1
�����������
�����!�
�2������"��5����'�		�������
���� �	������������ �!��0��������  ,��2������

6	67�"��5���� ���������$%�������� �&�	�
2��
8�'1������� �	���'���$ ����  ��� �&�	
��8����	!��� -� ��	�.� ���	��	���	����������������� �8�+1
�
8��	
	!����
����8������
�������	
�/6$��
�$)55��/��	
����.�����$%���"��$%�����$��������	� �����
����-����
�'�����������.�������

��������
&���80�2�� ���� �8�
���	�.� ���	��	�����24�	��	�,8���	�$%��
8��$%��	
��
,������8�����

�$��������	�&����$�����0! �!�1�

�������������/���	!��,8���	����
���������$�!6���9&����������2����	!�����
���������24�
��,�.,�	����
�����/���	!����	�&�����.��1���2��-������������������ �������	���������

,��
�	�������� ���$%�����	���	��2�
�$���� �����/��$%��
��������������	�	!��
����������������2���'��"�	���
���������

�/�'��������$%������&!����'��"�	���
������	���
��� ����!���������,�9,�	
�.�&����
������	�������

���/���������� ,��/�
�"������"�����	����-��"�	���
�������������
�	��!�	�'���&� �����	�,��&!'	��������	
	��,'	
	�,�����()
� �	�$%������	


$�!�	�������	
'	
�24��24�������	&!()
���
����
�8��,9����������"��
&!�,�������1�����	
'	
�����$%�����!�1��+���������'�'�	
�

����&!	�25�,�������



�

���������	 
��


��

���,�	
���1�� ����!'4!���	�,���"��
�$%����2��	���
�2�'��� 	�,��'	�������
�������� ���	�,���$%���2��� ����	�� -� �'�������$��������
� ����������8������	������

�����&!��	!�����
� ����!������������8�����  ,��$%���������	�-� � :1�
	�.����
�����!
&
���� &1
����������$�!��4��'��$%�	���
��� ����$��	�.���������	�����1�
� ����	����	�
	������1�
������$��������
�+1
�����/�$���'���	�����'����������	��,��
��,��
�"�'��
	!���-�����
�����8��4�	�-� � ���� �����8������
��&1
+���'����'��	!�����������
�'�,��
�/�	�����$%�����
����������� ��"�	�	�$;�� �����&�8
�$%�������+��	�� �'��"�	�.���$;�
���#�0���  ,�����1��.����������	��"��������	
� ����!���������/�� -� �����������"�$�!�#����
�'���$6�����,�	
�$%������ ���2����� �/����"��
,�	�.������&�,�	����� ���� �������
&!����
		����	���
���

	����������,��
��,��
�8���"�	�	�$;�������������� ������� ������
�������
������� ����$%�����
�.�		�	2������� ����	�� ���$�����0!� �����	������ '		��������������
�'�����	�()
����
�  ,����&!���������������� 6�������,2������ �����	��"����"���� ��$��
���0!6��,�
� ���� ������,�	
�$����	!���� ��� �'��$%�����.���� �!�$%��	�2�� ��
������������ �,�������������
�� ������������������+&!,����������&"�,�	
�	���6��
$�8���� ������/�8�������� ������/������� ���	����	������ ��$�����0!���� ���&!������
���<������ ����/�$%����������  �!������&� ��
����	�����
��� ,���� ,������ ����	+1
����
&"��$%��/&"�,�	
��������	��0�������� �!��,��&8,�����&!����2�����������������.��1�&!�'��
'�� ��	�.� �����'4!����

�	����	
�����$��������� �����&!�$����������
�  �!	�����2������$���������
	���
�����/��8�$�,8'	
���������� -� �$	�.����� ����!����������	�� �����8������8����
����	��0������� �!��,��&8,���'�������������$%������"���������� �!��,��&8,$�,8
'	
,������8�����������		�.����� ���$���3	�.��� &�
����������/��	�����'	
��'����������
-� �������� �������
��������	
�����'	
,��  �!�	� ��	�.�������	���
�����	�����	!��� -�
�!�&�,�	��2�
&1
�.��1�,�'1�������8������!	������	�-�� �!��������	���
����������
��������	�	������1�
����� �� ,��������� ���� -� &!����85����$��������	�� ���	����
����������-�	���$%�����	��$	�������!�����'/������$%��"��
�

�����������	
'	
	�,�����()
��
�2�������/������������������
��� ��	�24�/�����2���
	�,���/�����2���,	�����8������
�/��	�����24���� ��������� �!������	�,8&��$%������.�



�

���������	 
���


���

������	
 ����� $)55��/�����/����&� ���������&�� �.����
��"������	����
6�����  ,�
	�,������ ����������$%����� �����	�,��'	+���24:1�
�$%��	�2������ ������������	� +����
�������2�� �����8�6::�6:�:�����24�����	�24+���'��-��	����������� ,��.	���� �����
��04!������������24�.����� �������	�����2�	������24&!�
������/�����'��$%������
�2�����	���� �!&!�������	�&�2����'�����	�������-��$����

6	�67���&!���,��	�.� ���&!�������2�����	���
������&!����	���20�9��6�����.��,�
�2����������	�������6��������/�'����'�,�	
����2�� ���
����	 ,�������&�������
 ��� -� ���&!�$���.���()
����'���������������� ���.�����2�$������	��� �"������.����
��	���������
�
�"����.�	��������
��"�� ���������������� ��� �	�&"����'��������� +������
 ���������	���
���!�/��.�����������
��"������	
����"��������,�	
���&���

	�,��'	+��	�����
����+���24��8��$�$%�	���
�'����
����������2�� �����������
�24�'��� ���	�24�$�2�����	���� -� �'�&!�������.��1�	���
�����24� �24����8����
���	
�$����+����+.��24�$%�	���
��������	
�

,	������,	����	�.����	�� �'���&������&��20�9:1�
�����,8�.���$�!&"�,��'�	�&&!
�8����
��8��.,�����/���2��	�.� ���� ,��$��/�������2���'���
�.��1��
2��
8������	�&�����
�'��/�
&!�8�������������  �� ,�#���� �!�.����	
� ������/��������2����� ���� �'����
�������'��
����	�&���
���
��8��!���!������ �!�.��-��/�
���6������ �!�.��-��$%�
=;��,�	�������	�� �������� ������	�.��2'� �.�	���8�	���������������������2�$��� &!�$
�	������/����	�� �"���5&!,���$� �$��������������� ������	�.�,��#�0�#�0�'	
,��
�������2�
����2�
���#��������

��
���
�.��-��/��	���
 ���������������24��	�����������$%�	���
���	���������
��$�!������	�����$�!����  ,� ����$����$�!��������� �������� ����/���	�.����
�$%��2'�����������2'&���2��� �
����������	�����
��������2�
�$���� ,�	�$����24 ��
	����"�	��������24��	��$�!���� $��	�����24��	�$�����������,��
'���&!������� �8�
 �������!	���������	
�'���������	'������������ �����	��!�������������������� ���<��&!��
�� ,���������$���� $��	�����24��		�.������������� &!�2�'9&���� ����/�	����	�
��������&�$����1�
��/�
&!������������2�
����&�2����

����$�,8��24������� �!����2���#���� �!�.��-��'��$%�	���
����'������24����



�

���������	 
���


���

�'�������
 �� �!�.�� ,��$�,8#�������/�$%����&������	����	2�	8� ,���� ,�
����� �.��-� �/������	� ���'�� ��
�'��������"��2�����'��$�� �� ,��������� �'��	����
�����$�

+���������� �24�/�� ,��2�	������������2��� �
�.������������8�� �24����2������&�
�.�� -�  �!#����&!�������&������� $��	�����24	�.��������� �24�
���2�	������24
�$%��������2��� ,����� ��������������&�8
�24�$%��������2��������$%�������2��������$%�
��6��������������2�$��������$%���	��!������
��������� ��������	�,��,�	
'		#�
�������&!�.�����24()
����
'�	:1�
	�&&!�
����'���&�

�8��,9������������,�	
'		#�� ����!���/�	�,��$%��.��80�9���� ���� 	���
��
&!�$%�����'���&� �!�$%�$�!6���9�8��,9�������	()
	�.� ����

#���� �!�.�� -� '	
�24�������24����	���
� �'��.�&��8�
���������� �!���
��$�!���� �'����� ,���"�� ��$�!��� ,�	����:1�
�$%��24 �����
���� ��������2�����80
����	��24� $���'����������������������������	��$%��8�
������  �!�$%���
�������� ���
 �!�&�'��/���.�&��������8�	�.�����	�� �����$%���,8��20�9:1�
�$%���,8����.�&�����.
���,�"��
�������'��/������$%���� ��
,� ��
�&����	���20�9� �!�.�&�	�����'�,8���	2����������8�
���	��24�.��$%����� �!��	�'�� �	�&��&!����	��&�8
� -� �/����������
� ����	����24�.�&�
�24��� ��
�����$%���20�9'	
,�� +��#���� �!�.�-� �$%� ���24������
����� �'���&���
����,�	
���
 ���-�

�24�������#���� �!�.�� -� '	
�24��*��!�'���������2���  ,��24����$%���
�����2��� ��/�� -� ����	�.�,�������'��
�������24� ����!�'���������2���  ,��24�����2�����
�����'���*��!����'���������2��� ���6�������/����������	
'	
�.���5��������
����.���/�� -�
�/������� &!���������
�������
���� ,��$%��.����&!���$�����2�	���
� ����� ������������
��"�����$��
����� �24�������'	�����.�&���'��������
� �	������>�����$���	
,�
����������$������� +������ ���24����
6�� ���� �/ ������������6�������	6�� ��
������
��������$���+��	�������8� �!��	�.���6��� 6������/&!���
�$���$���&����20�9��������
	���
���

����	������/�6�0 ��
������������'	
6�����������?���� 	�,��&!	?8�������24
()
�	�$%�'�	�8���/���	��



�

���������	 
�
�


�
�

@�� �$�4�� � �$%�'�	������������20�9 �!�,�9A�� �!������������� ����	������,8
�2' ���$���6���  ,�6�0 ��
������������'�	����$%�������� ��	,��
��,��
A�� �!����������
��	���
6���������24� $���&����,,�$����:1�
�� �!��� ����	� ��,��>8�����
�!���!���	�.�,��+������
������	����	
��5������
 ����8�� ��������
�����	&!������
���
�����
�����,/��$��������20�9 �!�,�9�A�� �!����������������8�
����$.��$���!��
��,�������	��� ��/� ����$%����������  �!�&���"��&����$,��� -� ��� �������20�9�&
���/�����&!��	�.����������
$;�������8�� �� ��
,������,������ �!���/���2�
�$���
���6��$*������

B�� � 	�8������� � �$%�'�	������������'6��'	
�� �!��� ����	���,8&!�����
�&��'	
�,��
��,��
��	
�����8�?8C�����,8'	
,�� �!	�.�����6����������,8�6�0 ��

������������'�	����$%���������	� ���,8�������	�,��
��,��
'6��� ��
��/�� -�  �!�.���5��
�58
� ���� ������>���$���&�����2����	��5��� ���,8���������	�$%������8�?8C����,�'	

������� 6���������8�	!����6��'	
�,�9$;�������&��'	
� ��������&!$���+��	�������8�
��6���,�9$;���� �� ,���������

D�� � ����� �$%�'�	����������$�!�E,8���
��"��', �� ��
����#���� �!�.�����
	��$%������ �!�
��'	
�� �!��� ����	����	�.��$%��2'�!����
��20�9������� &!��	

������ �!�
��'	
,��-�6�����.�49�

6�0 ��
������������'�	����$%�������� ��	�,/��$�����58
���$�!�E,8�8�������
6��������	�����	8���9��������� �2����2� ��
�������� &�
������ ���
�����
���� �8�
����
�2�'�����!�	
����	��� ����"��1
����$%��.������ ����#����'	
���� �������������$����
���������,�9$;�,��������$%����� -� ��
�58
��
���������', ���$%�����$�!�E,8�
$�!��1�
�����2���!�����
� '	
������8�
�.������.���	
��2���	����$� ����	 ,�����
����� ���'2�����	
=)
&�	�.�#�����&�������+	����$�!�����������	����������
�'���

����$%��(�$������� ���&!��������(����&	�.���6��	�	2&�����,�������� ����!�8�
���
��	�$���6������	
����&!$���+����	�.���6��	�6����������
	���������

F�� ��2��� �$%�'�	�����������.�6�����	���
�����	�������������������� ����!
6������������	+�	�����������,�9����&�8
�



�

���������	 
���


���

6�0 ��
������������'�	����$%����������	6������,/��$��������6�����	���
����
������:��	�,�9,�	���	&!����	+�	���� �	
��/����	��"�6���		�������������!���	���
����������� �!�

����� -� �,/��$��������6���� ���
���2���������!����$����
����6����$%������	
�"������'��/6��������/6�����	���
��'��/>�	�����/6�
��.������
�.�����	
� ����������� 6��&!	�.����������	���
��� �2��8�
���������������'�	
���/��������$
��������6���� �$%������	
,��,2G���
���� 6���������	+�	���������/��	6�������
� ���&!
$���+���$%��������
��	�.���6��������������������

H�� � �2��� �$%�'�	��������������'	
�1����� ���2���$%�,��� ����	��0���+���#��'	

�,8$)55� �!�2'#�� ��
��20�9����
	�.�,��$�,8�

6�0 ��
������������'�	����$%�������� ��	�$%���������,8	�.���,�� �$%�����1�
���	
��������
,�� ������,8��0�������'	
��20�9� �����$%��,�9��
� -� �������$%���20�9� �.�
:�"�����:�"���
��&2��$%����!������� ��������!	��� $��	�$�!������6������������	

�"��1�,�� �	��.�	��&��$%�#� ��,�6������.��1�� ��/����������,�	
��/�������� �$I�		�
&�����������2
� ������5 ������.�&�,���  �!�����	2����������#�� +�	���,�>���
����2���
�-����6
�����2���������������.� ,!,�	
�8���������	� ,�&!		�������� ,�������
��� ��� ����$%������.,��"��
&!+.�'������0!����	������	����/�� ��8������������2��
�	��!���!��/�����2��  ,��	����������/�����2������������� ��������������/��	������2���
�'���&���,�>����,/������������2���  ,���&!��������2����
���	�������>���&��������
������

���
����/��2�6���
�������$�,8� ���
����$%�*����6�������/�����$�,8� ��������
$�!�#����
�������2�� ���,�	
�$%��������8C����$��
���� �����	!�����8������,8����!�2��
�$%������	
$�!������+��6��,��
��,��
���� �!����2��&!�$%�����04!�����
��������/�����
��	��������/�������	������	����-��/����������8#�� �!���������8� ���,��+��
����
� ,1����������	
�� ,�������2���	�����0���$���� �����&
�	
�.������"��
����
 �!�	������	�	�.������,��
� -� �8�
�������'��	�	�.���6�
����������	��� ��
6���� ,�
�2���$�!�#��
����������
����  ���&!����������
�������
��� �������
 ,�	?8�������	

'	
�����6������2���/&!���	�.� ���� �8�
&!�����/��
���������&�8
-� � �/�
&!'���&,����
'4!���6�����,�	
�
�������!���.	�.��������



�

���������	 
���


���

�������	?8����������24&!��/����	���
������	&!��/��������$�	�����	
������	���
���� ��'1��	�.�����,2���49�$%��"��5� �������������� ���9��0����'��$%����� -� �$�
��	�+�		����'	
���'��������$%��"��5� +���'���/���	��/����
������� �����
�������
�$�  ,�+���$%��'����&!�"�	���
���������� ��� ���9,�	
�������0��  �!�$������8?����
��0�,�� ,�&!��/���������'�$�!�#����� ���������'�&!����������2�'9�&/�$������!
�������������/����+.���6���������$%�&2��"��5�  ,����,��&6����/������ ������&!���
�"�	���
��� ��� ��$%�&2��"��5������ ���9&!���&����  �!��
���
�$,�������/�������
6��&!������� +����� ���9&!$38�,8,��������/�'	
���'��$%�$�!��4 ����/������
���'�&!�������

����/���
+1
��,2������������� ��
?��������������� +��&!����$%��$,��
������/�'	
�����8���� ��$�!�#�,��
� -� ������$%��$ ���� ?���'	
��!�2�?�&���/
&"�,�	
��/��'��,.�������
���� &!�"�		� ��
������� ����!&!�"����'��&'	
��������8���:1�

�$��������	����'��  ,���� ��
?���&!+�	�����8������������ -� ���� -� �$%�$�!��4
������� ,�	
 ��
�$,����,2�������/����� &!�$%�$�!6���9 ���.�()
 �!�.�$38�,8�����������
����!,��?�����'	
�����8������� -� �$� ��	����	���()
�����
�	�������������8�
���,�
�"��
�"�	�.�� ��
�-�����.�	�.�����8�
��������� �8�
�$%������8�������-�	���
	�,������ ����/�8�

���	���()
 �!���&?����������� ���/���	����'�������������� �.��$�������.��
����

 ��
� �'�����9�  �!���9������'����	��"��2
�"���	������8����8��&� �������$��
()
��!
����9���		?8���?������()
� ���� ,�
��
 �!����������
����������&!���&()
 �!
����������'���&���
���
��
�8
������	=��2J����8������$6������.�,��/�
��� �����8�����
 ��	"���&	���
�,/��������&!	����$�������

����	?8�������	
��������������"�6������8���� �!�"�6����������������� �����
	!������6��� ���.��1��'���& �!���	�,���$�$%��"����  ,�&!�������������8�
�������� ���<��
���'�&!�������	��� �>��!�������2���"����	��,����
����/����� ��,���&����	�&!
����2�'�		�.� ����  +��
&!��	�����,��'���&?���	��� �'��/&!����������	��	���  ���
���&!�����6�������>���	�.����	�.�,	���1�
������� ��
�$�.��1����'����&�������������

,	����� ��85�.�		������� ���,�	
���
�&� ����!����	�,��&!	?8���?����

�����/����
�&�24 �!�������&!,"���8���	���



�

���������	 
���


���

�/,	����������������� �!�.��-�������!����+.��/���������� �!�.�-����	���
������� '	�������2������2������� &!����$%�$�!6���9 ���� �! ���'�	������� ����!+��
�'������8
�	��������2���������2������ ,�,��� ���/	�&&!��2��$��� ���� ��
	�&&!���
�������������9�	�������"����� �
�����/�����	2,����9��
���"����	�.��������
�	���
��������

�������24&!���#���� �!�.�� -� ������24� 	�,����/����&!����$%�$�!6���9
��������24�$�����'������	
�

�/�'�������'	�������2������2��� ���/��2�,���"�'	��	
�'� ���� �"���&!����$%�
$�!6���9������������

���&!����$%�$�!6���9����/,�
��������'��������24'	�����2������2��� �24�/&!
��2�&�8
� �	�����8��2����8�'1���24�/&!�$�����������'��	���  ����/&!����'��������24
'	��	
�����2�	���"��	
���� ������/&�8��������� �'��/&!�������	�24 �!��/�6�0 ��
���
�����24'���������$%����� ���������2�����������24,�	�$��24�/&!�����$%���'������$
	���
���&���,��� ���&!������	!�� ���'� �! ���24�����

�����.�,	�����.��1����� ���.�����&�8
� ����������+��
����� ����	���$%�	���
����'��
&�8
�-��'��/&!,"���8������

����	�$%���������24&! ��$)5��'�	�������24����#���� �!�.��-�	���
����	
�.����
	�,��()
���
��"��
��!���	���()
�

�	�	���
����+	!����� 	���+1
��,�	
����������'����� ��	��&!�	���2��2��� ���
����	��,�	�$&�����,��� '	$385�4,�,�	������! �!����� ��
���/,��8��&���&!��2�
	�.� ����'4!()
�"���� &
&������+1
6�0 ��
��������2����/�	��������	
�������� �!����
�.������&��'���	��� ���,��8��&'	
���/��/�����	�����������6�0�
���
� ���,�	

�����'������&!��/�������������!������������������,��
��������������������� �!
�.������� ����!	�.���������,�
 ,��� ,�

�� �!����/���	�,�	�+1
������ 	�.�� -� �/&!
����������'�����<���'�&!��������$%��������'��� ��������8�
���&�������$��������	

�/&!�$����5��

+���24&!�.� �������	
������ -� �$�������$%�	2�������
		�6������	�����
���� �!�����.�� 	�,���/���'�'�	
� &!�������	����/�����$)5��	!����� �����������24�$



�

���������	 
���


���

�����'��/����	$�!6���9�"�����24�	
� ����������	�.�����'	
�24� �	&!����
		�	���

 ������������

�$%�	�������,�	
�$�����'�� �$%� ,������,�	
�.��������,�9����&�8
,�	,��	

 �!$38�,8,�,�	�2��	���
����
���,�	���,���������� 	���
������������ �.� �!�"�&�8

 �������	
��������������

�����$%�	�������$)5�������!�.����/����	�,��'		�26������������24���,�
�$%������������	���20�9��������������-��$������24���,8'	
������ �!�24 ��
������
�����2������ 	�,��&!���	?8���� '	�	�������24���������,�'	
�24�	
� :1�
&!������
���,�	�$���������+���
��'�	'�	
�&��������	��������
�



�

���������	 
���


���

���������	
���
���	����������
���	�������	����� ��������������� ��!�"�
	#�$� ��%�&'������	�������(�(�� ��%�&'��$������)��(��  �(���$�
���*�+,������#��	#�
��-�� )� ������������
 �'	+��
	.��/�����*�-� *$	
��	�0�� 	�&'+�1 �$	
��+�������
 �'��
	.��� �������/'	
���
�0	�&'���!�"�	��������"�����*$�	&"�2��� 	���&'�$�
	�����0��+�+�������$"���
�� ���	������$&�(	&�����,3"(	���� �'&,+4"�2��� /2�.�.���$/'
	
���
��&�
����,3"(3/	�0�.������������ *$�����	���� #$��&'	�$��-������$����

���3�	�����	�����
� �&���
���	�0/	
��#����$�����$ �(�� 	������3+&���	�$���-�	#(���� +���-��0	
��+�
#�-
�� #�-!�"��  �'	
��+���$�� �$� #�����!�"������-��(���-�	���� �'��-�!��� 	#�03"(��
�$�(�!�"��	����	"���"�����#�-
��!��"�������"��+��	����5��� �'���	
��!��
"��+��"��� .$��/'	
���
"&����$��-��*���$3�$6�(�,	"*�� /2���$��(	#(�
&��&��
6�#��+�1��(�
� ���+�����3�	���&'�$�	����	�$� /�6�(�������$3��(	+���&,+4� ��+&�-�*(��5��
���"$�)��!����$3"(	.���&���6�(+����-�/'	
���
�(��"�+'�
� 52�/'	
���
"&����$�0	
��	&����#��	#������	&��� �(�	������-��-� 5(+�1����	
���

 �'	�&��&'	1& �'+�����/'&,+4�  �'	�����0��$�,��$�	#� 	&�����0/'	&���&(���

	�$��-��
� .,"&���$� �'�&'	1&����� )� &�(.2�&,+4�(��"�� 	�����,������	����"&���,���
	�����(��+��*�-�3/�	�����+�+�����#2-�3�	��	�$���-��
� ������	
��	&����#���$�*$�"�� 5(+�1*(���&�&���$��'	����/�%&&�����$�
�,��� .�����$� �0!
&�*�-�3/����(��+��.��� ��$3�(��&����&3�� )� ���/'	
��#(�2�*$�
�& .��%&&� �'�&���%&&�� 6�(	�����0�� �$3/	����� �$����*�-�3/����(��+��.�3/�0
��(&��
&'!����!���������� 	�&'�& .��%&&� �'�&���%&&�5��	
��"���/,	
��3�
7+
8���*�%&&���$�(����$�&
8���*�%&&��(������ )� ���
&'�&"�2���&���%&&��(��
+��.����$��-��2�� ���/�/'	
��
&'!���� �$6�(��-� �(�� ���	
��+*�*����$�������� �$
+�	����	&���	#(������%&&��  �'�����*&���%��.��� )� �
����(��� 	�&'�&'�.����*�
����52����	&� 	
����(��+��	+&�� 6�(
8���*�%&&�	
��6�(&�(/����.5�������+�&��$
+�&�����(	
��� ��	���&'	�����4*�!���0.���+�������$��+��	+&��



�

���������	 
��


��

���&'	����/���+��.��	�0�3/�0��$	���� +*�%&&�*$�� )� 92��+�&/'��(�(�3�
	�����	�����0��$
&�8���"�,����$�&'	������	����
�(���&'	�����2�	����
������$
	#(3/�(�� +��/&�����	&����+�����*$�"�� ��$��(.�3/����&'	����� /'&�(	&�����2�� *�-��
"���'	������(��$��&�  �'	���&'	�����$��0��$�&��(���$3+&���$*�-� �'3+&���$�2��
	�&'��$3�$
�� /2���$�&� �'.�&5 .��%&&�3"(5��/&�*/�*3/*�+��*(���&�

���&�� 	�&'6�(	�����0	
���&'
�5����������	�."�
�44"��	�$�	�������.��4�������
)��
� 	����/'�2�"�&&5%&&� *$�'���'��� .��3"(4*�!������0/�
�44���$ �(��
52����	"���� *�!���
��-�*��� ��-�� )� �����	������,���"�����$�(��� ���/'��
.*�
�44���.�#����$��2�+���$��&&5%&&�� ���	"�'.����/&�*/�*3/� .��3"(�$�6�(���
��(&��+��&���	&�����	���3/�
������������$��	
��.������.����.����$������
� �$����+�����3�#1'�������	����� !�����0	
��6�(3"4$���.��	���&*� �'���� 92��+�&/'
+,�2�52������:�&��������#��*�� *$�,��/2���$+���(��
� �����:�&����3/#��+������$3�$���	��������+�1�&�1��$�,�+�'	+�(���� 	��;��/'
�,3"(��$��
"���  �'/'���	
���$+��0+������ �����:�&��0+������(���  �'����5��*,"��
�
�(�������-��)���������:�&���$��.$��&�(	"0��(���
� �����:�&����+���� �����/������("&����,���$�/2������$���-��92���$.�.�����
	�&'��$��3+&	# ����� �'�����$��$��
� 5(	
����$����,	7�	"0������#�����,	7�	"0�	#�0 �������(� .$��	/(��
"&���$�6�(��	���&*� �'�����:�&������ )� �*���$�&���(� 	�&'�*���$	+�	"0�� ��$	+�
��(���� �'��$	+������&&������:�/2���$���'�&/' ���
� .$�����,	7�	"0�	# �������/�*��	#��$��&�(�� ����*��$��%���3"(
��������� 	�&'�����$	+���(���/2�����&�� 	����	
�� ��+��+��*$��
� "��5��*��
����� �'	������)�	#(�(��/'��( �(�#���	"*��&1��
� 	�$���	"0�	#�,�0��$	"0����'�&� �$����	����� +��	# *$�*�����,	7��
*&�/
&��&� 	��	#(.�+�.�& �'	#/'����.�&�  �'	*(�&,*$�� )� *���.��#��	/(��6�(
���� 	#�05��	.�-�5��"���92��	
��	.�-��� �'"�����#�����,	7�	"0������(3����
+�&�  �(�������	.�-� �'"����$� *, "�$����,	7�/����$������� .$����	"0�/'����.�&
 �'	*(�&,�
*�	&����#����	"0��  �(�	#�0����.�& �'	*(�&,�
*�+�����3/#��
��	"0�92��	
��+�.�&� .$��	.�-����"������,	7���$	"0����� �'	*(�&,�(���  �(��	"0�



�

���������	 
��


��

/'	�	"�("&��"���	�$����	������ )� �
*�7<#��+�	��  *$	.�-����"���
���,	7��0��$	"0�	� �'"���	�$��(����'��-��/2�	#(3/�$������:�&����+� ��/������(�
�,������,	7�	"0�	
��*����$�� +�����������:�&��
������	�����  �'�
����+��������$3�
#1'����&'�,���	����/2�	#(3/�$��$	.�������:�&�� ���	&���*������	"0�	#�,� 	��	#	���
/��&����.�& �'	*(�&, �(��0/��	.�-� �'"���#�����,	7��.��3.$�  �'�,"�(���
#�����,	7�	"0�*$��
�.$����	"0��0"��
3���#�����,	7�	"0�6�(��-�����	���
� ����-+�	#/'�&��"��$���,	7�	"0��,	
��*����$���$��� /�52�����$�6�(��
�� �'�����:�&�92��.����$���,	7�	"0�� *(�������+�����3�!�.5�"&��3�.5����� )� �&'
�,���	�����!����$+,�2��$�+����*�-�3/��� �'�&'����,���	����/'&,+4�
� +�/'�&�"&����$�$����,	7�	"0��,"&����$�,��$���0*��/'.,�2�"&����$�$�
�&'�,���	���� �'+��,���*�-�3/����0*�� �0+�/'�,�,�����	"0�����.�& �'	*(�&,����
 ��!
&����$�	�$�	�������&<=&����	"0��$	
��+���$5��*���'��-��
� 5(�$�6�(��	���&*� �'�����:�&�92��	
�����%���'�  �'	
�����	+&����5��#��
��
����,��$���-� !����$+,�2�52�*�� �'+�&�$�"���92��/'5��	
��*����$�� 
�$��3"(	
�� ��
���,	7�	"0��
	.�����+� �'�����.5�����  �(������&� �'.5����	+&����
*$�� )� /'��$���	
��.5��������.�& �'	*(�&,#�����,	7�	"0��
	.��"���'"&���
�$�	"0��$��$��&�
� 5(����/'	
�� �����,	7�� 	&�0��$�, �����,	7�� 	&����/'	
����$���-��

��$��(���$	��� 	�$���	
�����$��$�$�$��$	&&�(.2���+�������,	7�	"0������� �����-�*�
.5���*$�� )�  "$��&'���%�.�/2���������,	7�	"0�
���*���
���$3�������-�� )�
�(����$� ����$���� "�/' ��/&��)� �0/,*(�� ���*��(��+�"�2��� 	
��#(�>?�
���,	7�	"0�� 	�&'/,��(�$��*�	+�	
����$��4*�!��	.���(��9-,� �'���&�(.2����
���,	7�	"0�����(��� 	"0��$.'������ �����-+����(���� &��$��	*����*�3"(��(+*�	����
���� *$5(#��*��
�4"�
���)��0�$����.,"&���*����$���/2�#���*��
� ���������(�5�	������$�$�3"(/�� *$�	&���5�	����+��	#(3/3�@�'������	&
	
�����%�&�<��� ���5�����%�.�
&'/,�*�� /'+�&
8���*���$��&� /2�/'	
��+������
&'"�$����%�&�<��������%�.��
� .������	
��+�$+�& �$������/'�$�3"(	�����+� �$*� �'.�&���+� �$.$��&��� +�&

&'�A*�*��,�����������
&'�A*�*�*$�����&�� ��<�������
&'�A*�*�*$�+&��/&���



�

���������	 
��


��

���%�&�<�������
&'�A*�*�*$��.�� 	���(�	#(����0+�&&�(/��+��"��#������ �$��
+�1+$ �$!����$��&�(��  �(��2�
8���*�*�3"(	"�'.����.5����� ��$.$�	.�����-��2�
/�	����
�	��	���6$�����
����$.���%&&�"&��+�����3�	�������$���+�&�	�$��	��
�&'�$��,��� .��%&&�� 92��*$�>?�*$�*(���&+��.����� 	����6�	�$���+�&/��&
 .�� �'�&���� 5(����
8���*���(�0	
��+��������$�����.�-�.��� *���52������*&
.���(�7�"����0"�����"���������2���(
8���*����.���)��
�
� .��������$���+�&92�������%	&�����
�,3������������ 	�$��,.�&	#(�
����3�����
 �'	�$��&����3����� 	���������"&�����&	>B��+�*�92��	�0���(3����� ��-� ���,
 �'�,�����$�	
C�	6� ���&(+��.,�2���$������� .,"&��+��	"0�#�������92��	
��
6�("4��	"0��$��$+�&� 	�&'	
�������/���*� ��-�+�����(������  �'+�*$��*����	
��
	"*�3"(	#��5���.� �'+��������(���
� +�16�(��"&��	�0�3��(�#��+�1��$��3+&�
�,��$���-��(�"&��� 5(���0+�&���
"(����	.���(�� ��$3"(�&' �'�*��
��$��(��	��� 	�&'	&����	�$���-�&'��$�$�

.�� �&�&�(	"0� �'"(�
&�� ��� �(�&�(.2���$.��3/� ��-���-	�&'�����.�	
��.���*�
#���$����%�&�<�����+�� ��$3�$	
��#��+�1�  �'#���*� *$6�(	����� ��	&/'�
&��
���#� �$���3"(	
��	&����
��.���!��3�$	"*�������.�	+���� *$!�&1�*$��$�*$��0
&��<�����(��+��&��.���� 3+&	#/'�
�,��$���-�� 	�&'	
�����	+&�#��+������-�
 6$����� ��$3�$+�16�(�� �'	�0�� )� 3��(�#��+�1�
 ���,�  �(�����9��9�����3��(�
3"(+�1��(���� �(���	&������-!����-�����
����(�3"(���	
��	&����#��+���-��(���-�	����
�
��$���-�"&���	��'"��������(�$������'�&���)���$	&����9��9���0!
&�.������*$��
�
� �����*(��#��7���������	&�����&(.&'*�7<#��+���$&�(3"(�$�����  5��������
�,3"(�$���$.���
�(��� +��/&��+�3��(��������$��3+&����.�&� �&�'	�'	��������
	&������-/2���$��� ����$.��	�0���+�&� ��-���-	�&'+�1#���&'�.�
�+&��
B������
	&����&���$+$����� +�3��(�*$�	������� �'���$�(�����	
��6.��� 	���$�)� �$�#��	�0�
 �'������0	&���������&�� 	�$�������	
��+*�3"(����(�� ���%&&�3"(����(�� 3"(	�0���
/�*3/92�9�3��&'�.��
����'	�0��'�(��	.���&�(.2���(6����	�0��)�	���������$+$��>?
>D�� �'&�(.2�&�� �'.��.&&+���������$+$�����&�'	�'��������
� 6�(
�+&�����	"0�+��.,+�43���+*#��	�0��0+�&/'�,��$���-�� ��$
�$��3"(
	
���
*���4*��&&�� 	�0�/'""����2���$��(� !*#2-��0���	
��+���$��+��"��3�



�

���������	 
��


��

*��	��� �'	
��
?	5������-������+��&�( *$3�(�&�'�&��$��(� �'��������	
��7�� �$*� �'
6�(��������(���
� �,���$�/2��$	�0�	
��
?	5������-��)������+��&�(� �'���/'����	
��7��	.�����	�$�
� +�1	+�	"0�	�0� �'6�(3"4$
&'�A*�*��	
��7�� �$.��+��(��"��
� 	+�	"0�� �'��	�������
"�����$�$�(����3�	����� �'	����	�0��	����3"4$�
� +���-���-� +�1+���$	#	+���(&���&�2�<��(��"�� "&���� *$
&'	7������$	+�
6$� �(!&�	&����������-��)����	
��+������+�&6$� �(��
� *(��	+�6$��&�2�<� �(� ����-���-��	�(� *$�(�������$3�
?�2�/� ��/'�����(
�$� ��$	+�	"0�	����	"0�*'���	��� �����//'��$��!��.��(�2�<� �����-�*(����(&��
�&�2�<���.�+�&� 	�&'.�����-�&�2�<	/&�4���  �'	/&�4/�����2�<���*��0��
/,�����$�(��� �����/'&�(.2��
� 	��-��*(�+�1.�.��	&����+�
?	5����� 	�&'+��&�(���	&����3�(���'�&��$+$����(�
#�3"(�*��%���3"(����  *$ �(���������$� �&�2�<	/&�4��/�+����*���  �'	.���

�0��/,�����$�(������+�1"��+���$��$��&�����%���3"(�*�����(��
� +��&�(���	&������� #����-���������$����$����*,"���  �( *$*�������	���0&�� �'
.�3/3��&�2�<�	�&'5���$���+��&�(	
��	#0������	������&�&���#������*� �'+��
	/&�4�(�"�(����(�� ����!������"������*�����  *$�����$����-�	
��.$����++�92��
�2�<� �(���$��,3"(	���
&'!���� �$*� �'.$��&��	�$���+�&/'	
��� .����+��&�(
	
��	+&����
&'���*�3"(.�������-��(�+��
&'�A*� �'"�(����&��� *$*&�#(�����
��$.�3/3�"���������	&�����  *$�����,*��3"(+�!�$��������&	&����(��� 	�&'��$�����
*(��	����&(���
�(��� 
&'"�2��	&����	�����$�+��	����&(�� �$+������ 92��	
������$
	����� �'	����&'�����$/'	
�����	+&����5��� .,"&�������+�!�$��$��(�2�<��� ���
�,3"(�2�&��	���/���$7�3�.$���2�#��"��3/� �$+�
&'	7����*� �'�,+��&�&��&��
3"( �$.$��&��/�"����(�	�����$��(� !�� *$#�� *$"�����+���� ����-	�����
��	.���
��( �����"���� "$�� "�	
���,��������$����$"�� �(�#	.���(�� *$��
�$����/'
"��	�����$��(�
� ���	
��	�$���-+�1	#(3/�$��$��(&���&�2�<� ��(&���&�2�<�(��� "&��	�&'��(&��
�&�2�<��	����
�



�

���������	 

�



�

� 	�0�)� � �����$&�(7<�7<�'�&	���0��$��3+&5��.� +����!�$	#�	�&'��$+$����(&��
�&�2�<���*.�*.�0	
����++�����$.�.&�  *$+�����,!��3"(	����&(��3�.��+� �'��
��*$��)�!������$3�$+�.��
&'	7������$���-�
� .$��+�1	�$����$3�+�
&'	7��"�3���++�	"�$��-��
� /'���$3���++�
&'	7��"�� �������$+$��.�3/���
��$+��
&&5�����$��
	��������<���(��+��&�(+��	#(3/����&�.��%�:	�$���/'�$����(� ��$3"(	
�� ����+��&�(+��
�����	�$�&� �0�,�3�(3���6��� 3"(+������ )� ��(&��+��	����&(��#�$�	+�����
	�$��-�� ��++�
&'	7���- �(/'��+��&�(����&&������:.��� �0��$��3+&���	+&����5���
	�&'���.�(+���+��&�(�(�� *$
&'�A*�*������$��(� #���
�� �'3"(	���&*�	#(� �0	�$����,
	��-����
	.&����3"(���	
��!������#2-��.�$������<��� 3"(	
�����	�����
"����-�!���
+��&�(.2�#�������	
��	�$���-/'6��"&��5��#��7���$����)��(���
� �*���$��	/*�/'/��6��/��5��+�1� +����� �'�2�	�	"*�6����+�1���3"(��� �(�
�,�
	
��+*�	�$��-�� /2���$+�&	�&�3/ �'#��7��� 5(/'#��0+�&#�/�6�(���5��*,"��"&��
�*��0����5��*,"���(��� 5(5���(�� *$/'�#�	��'�*�+�	�����0�����$���� *(��
#��
"���&&�6�(���5��*,"��/2�/'���%&&�� ��$�,	����� 	��'�*� �(�+�1��$*(��#�
�7��3"(	���&*�� 	�&'����2�+,���+�1���5��*�+��/&���	
��+*��0	
���&��(&��	���&*����$
 �(����� �+��	���&*����.��.$���$���'�&/'	.����( �(��
� ���������(*,"���$�� �'�$�6�("�2��6�(3�!��	��'� *$��$��6�(���*�-�"�(�,+��6��
 �$*� �'.$��&��	�$��-�� ��-����&�(� )� ���
&�	
&����3�"�������&�$� .$���"����/'�,
!��3"(	/&�4� �'.$���"����/'�,!��3"(	.��������� �(���$����.$�	.&��"&����� 
��
�
*� 6�������&�(�	�$���+�&�  �'�&���	���$���	���������
&'�A*���� �'����
���/������(�����"�������3"(�,	���*��
�(��+�������%&&�	
��#��	#*� �����
��(&��+��&$�	�0�*����!��#��
&'	�1��������� ��$!��+����
*�.��� ���(��
��$��$����
� +,�$.��� ���(����-�/'"��52��'�&�(��*���$	#(3/�
�  "������� .���/�	��#��	#*/'
&'�1������*(��#��7�����)��$����$
 *$3����� ��$+$��/'��!��.��(	"0�7��#��.��� ���(�� *$�'��$�)� �������,+�3"(	.��+��
/�52����/��
	���0��/,�����$�(��� ��&�52����*�-�*����$��( �'E$*��*��0��� �����#�



�

���������	 
��


��

	&���5��$�.��	�0��(��� ���&� ����+��	.��"�#��.��� ���(���(�� �$�	"0�

�3��2�3�"���3"4$�)��(��"��
� 	+�	"0��&'����
��'	����$�$ *$
�%&&��3��2�3�"���	�$��-��
� 
��'	���$�	"0�
��'�&�(��*��3"4$�"��
� 	+�	"0�
���	+0��
����2���
���.��92���(�� *$�$�
� �$
���-���-��/'3"4$"&��
	�0��0 �(� *$+�1���	+�	"0�� �(�/'��/&1	�	��� 5(�*��$*�����3"4$� 	��;��+�1�0/'
�$*��3"4$������$��-��������� �'�	&�����0/'��$/�����(�
� ����-�$�	+�	"0�.��� ���(��#��
���-��)��(��"��+���'�&�
� 	+�	"0��-, �'/�� "����� "�'+��.��� ���(��#��
�� 	�&'����������$���.���
	"�$��-�	
��
&'/,�
� .$��	+&�����$� �'	+&����.��"&���92����/,����� �'��
&'	7�*$�� )� ���	#	�
�
9�$���(3��-,	�����$� �'���
���$�	+�	"0��(��"��
� 	+�	"0��(�� 	�$���.(	�����*�F� *��&,� 	�<�"&*$��)�	�0� �'���	
��*(��92��
	#*����$*�"��$�(� 5�&�� �$�-,!#�� *$��$��(	"0�	��	#�,�
� ����-�$���/'�&���(�"��$� .���	"�$��- �+��.��� ���(��.,"&��
�� 3�
#1'	��������0	
��.����,������*
��(��� 
�*��&�(	�$��$52��&1�!����*(��5���,��
����*	�&'.���	"�$��-� �  *$
�*������0������"��"��������*6$��(��
��(� *�
%&&��
��$����$*�	�&'�-, �'/�� "��������$��$��-�� ���/�	��	#/��
�
�(��	+&����/������*$�� )� � �(�� �,
���-��*(��(���-,� 6.��(��6�����	�0��/��-,�
	�$�6����(�	�$��-���-, �'6��%&&����$���'�&	
��7��*$�
��
�  �(�.��� ���(��#��+�	�$���'�&�(���*��,����&'"��������
� .��� ���(��#��+���$3�$�.(	����� ��$3�$*�F� *�� ��$3�$&,� ��$3�$	�<�"&*$�)��
��$3�$	�0� �'���	
��*(����	�$�#��
��  *$	
��.���������<��	+�����	
�����$"�������
	+�����	+����	+���$�"$�3�(.���	+�
&'���*� *$�������$�����$��)��0+��&�
���	+�	"0��
	�$�&�
"4�������.��.���#��*$�)� ����	
��	+&�����(��3/3"(	���+���&'.����-�&������(�
	.������	+���(���� 	�$�� 	.���"4����� 	.���#����$���,&���,	&�� 	.������/��	&'/��3/�
�,3"(/�*	+���	+��-�"��3"�3>?>��� ��$	
�����������$"��������(� ��������	+�.����� 	�$��
����������(#��"�����	
��	+&����
&'�����������<1' �'�����*$��)�*��������"4����
92��	+�	�����.���/�*�� ��5����$#2-��&.���	+���-������"
&'.�� �'��
&'.����



�

���������	 
��


��

&.�"& �'	+&������������*$�� )� *���&.���	���/�+��.��6�.*$�� )�  �(��,	#(�

	
���&�1�+&�$�+�����$7�3���$��	��/�.�-�����(� 	"�$��- �	&����$� .��� ���(��#��
���<��"4��������!���
� ����$.��� ���(��	
��7��*$����<����-�� 	
����(��$��&�(�� ����%���3"(�*����
����(	
��+*�� �'�,�
.���.�����"��*$��
�
� *�
�*�%&&��	
��.���������<��*(������������+��  �( *$>?�.�E��0/,*(�������
 *$��6�� 
������
�(�*�	�������$	"�������� ����$	
��7����-�#2-����$���+����$&�(/��

&'�1	
��.,+�4��$����� ��$	
��.�������$*,"���
	.����	����� �*����&���$	
��+��
/&��3�#(�����$+����$&�(/��
&'�1�,3"(	
��7����(�  �'�����+��	"$�	"��	
��6�(���/������
+��������+��.�#/2�"��$	/���-�6�(3"4$ �'	�0��6�(3"4$�0*(���&������$"��������$����
)�&+ ���)�	+&������$�"$�3�(.���	+&����
&'���*� *$��*���������"�'��(�� *$
��$����)�&+ ���)� 	�0��)� 	"0�6�(3"4$������*��	���0	
�����������$��� �$	�$����<�������
)� �
�/'����	���*(���)����$��$��&��(� /,*(������*�6�(3"4$� !������(+,�2��$*����	
��
	�0��+����$�	�����$��,��$��&�+��"&�"&�����$�#��	&/2�/'���"&��������$	������)�
� +��+��3>?>�����/'3"(��(��$�3/"����0����>���2�/�5����$#2-��.���(��0���	
��+�
3/&����"�������
&'"�2��&5	�&� *�"(��(���$���$�	���	/(#�����
���/����$3�+����
��$/'���#2-����(�0���	
�����
	.�� �(�� ��$�"�2���0"��.*�� +��0.���.�"&��*��
&5�0 "�����	���"��-�����$��(� 5(	�������"���������	&�����0����	.���
�(��� *��	���0
	.��	�&'�&
�$��*��*�3/���� ��������$��/'�,�'�&���
+�&��/&13"(&��+���
��$+�&�, ��	�*��	#(�
	.����� "�	.�� �(� �(��� .��������������5(&�(/��
&'�1�0
�,���
&'!����� *$5(	
���
�(���,�/+����B�	�B�	"$�	"���.���������-�����0���	
��
7�� �$	&��(�

	������#����+$ �'"��� 6�(��$��+��#���"����	���& �'������0"��$+$��
��3�(�  �'&��
&'��� 	�&'6�(/'+��.��"&�&��������7�3�*��#��	&+�	������- ��
	�$��*�"��/������-���� �'3/� *$�'�����'�$��*(���&.����,&���,	&����$	
��
&'/,�92��
�(��/'*(��9�-�" ��	
��������-���-�� ��$3�$/'	���#2-���$����� )� ��/'��$	"0�!�< "$�
+����?�	�D��	"$�	"��� ���	
��*��.��"&�&����3"(�$�������$��	"���� .��� ���(����������$
&��*���$��	
��7�� �$�&����.���*� �'/�*3/� #��6�(��$&�(/�������-�6$��+���
*�



�

���������	 
�


�

	"*��&1� �'@�'�  *$	
��+�1
&'!���� �$&$��� �'/�*3/.,"&��6�(&�(/����%�
8���*�*$�
*�	�� �'.������/'�,��,&��	�$���+�&�

.������+�&+��	.���0+��� ��.��#�����<�����	�� �'���������#�-	���/3��&��	����
 .��"�&�����  *$���#���3��&/$��&����� ��$�������-�����*��3"(���$3�&'������� �'��
+��.�# �$*� �'+&��+&��� �&'���%	/(�&�	
��"$��*$�.�*��!��6�(��+��+'������$
7�3���$��������(����������$�-,�".���&� 92��	
��.	"*��,��*� �'�&����.��3"(�$��
���� 	�&'��$&�(/����%�
�+&��*�� �&�
&'��%&&���(��� �$������� ��-�.���&'� ��-�.��
E&�.6�(���$+&��	&����3"(&�(/����%�
8���*�*�*$�.���	�����#(���(��%&&������#��	#* "$�+��
�������$ �(�� 	����	
��+���#��	#*�  �'	
��.�#*��,��� �'@�'���/'+�&	
����(� !�����
	*0��
�(���&����.���*���$#� +���0/'	
��!�������+��.�#� 	�&'+�&�(/����%� .��"
�&����� �'&�(/����%�3�(�&����3"(	
��.�# �$*� �'.$��&���

�,���+��&�(���	&������$������.���6���������$7�3�� 92��+��/'6���!6�$�������$
���#1'� *(������"���%&&�	#(�$��"���*(������+�����6��� ��-�7���� �'
7�3�3"(.������&����.���*� �'*��	&/'��$�����
*����/��92�����6�����$*���	���
!��.��3"(&�(/����%�
8���*�*$�*� �'.���	�����#(�����*�3"(��	"�'.�� 	�$�� .���$�
����������� &�(/��5��	�
&'!����/�.��� ���(������*$�� )� &'�����$3"(.�����-�� )� �����
	
��7��*$�*�!��&�(	�$��$52��&1�� 	�

������� &�(/���&�&�*����(!������ ��$	��	�����

*�.����������� ��$6���6���� ��/&1�$�� �(�+$���,���
� /����	
����.���$�+��� �,
�'�&��$+$��6������ .�&5&��<*�3"(
���7����(3��$���� "$��&.��+���
.��� ���(���������������������&�(/��*��&�(/���$��+��&�(@�'#��*� �'@�'#���$����$
�/	��-��3�.��� �'��++����	��@�'#��*���
&'�A*�*�3"(��	"�'���@�'���	
�����$�


���������� &�(/��
&'�13��&�&�!7+3�(.��� ��(3"(��?�	�D��"&��>D�	+���
/�	����
92��6��@�'+�����������������&�(/��	���,���	�����6$���	�����+�&	������
*���.5�������+�&	�����"&����$+�&� ���������� &�(/��.�+�*����&�����/'
&'�A*�
*$�.��+���-�)� 3"(	
���
�(��+��	"�'.�� &�(/����.��#��"��$	�����"4�������	�����#(��
���� *����&��+��
&'�A*�*$����� �������������� &�(/��	������++����+�&+�
"&����$+�&+��	�&'���.�����$�$+�"&��.�*��� �( *$�"&���*(�����&'���"&���(� >����$�
+,�$��"&������/,*(����
'
�����
� 6�(*(���&#����/,*(��	����	�B����.��� �'���+&�-����



�

���������	 
��


��

	�����#(��� ���/��&	����.&&.���7���� �(�� ���+�&	����.&&.���7�3�� +��+��+��
�2�*&2�*&��92��	���/�3/#��	&����(���

	�&'3/	
��*(�	"*�.,+�4������$.���7�����+�������$���	&��&�(��(� *$	&	
��+�
��$��3��&+��� �&��� �'�&�,� ��$+$��/'&�(	&����#��*��� /2�"�� �(�#��� �,���	&
�����#�*+�����	"0���(����  *$���(������������#�*#��	&	��	����$	"0�� *(��3�(
�&'/�	�	#(�$�����/2�	"0���(� ���
�������
���� ���� ����� ����������������� ���� !"��
#��$%��%��&'�#���(��#���)����#��#�
�� #�����#���*�+�*�$(��,�� ���'&������
���#��
���#���*-.�*��#��$���*� )�+�
����(�*�/*� ���������
���#�����������#�����-���(�*�/� '&����
#)�*'��������� !"��0����$�(1�$�*���,������  �'������ �(�# �'.$�	.&����(	
���,���� 3�
%&&������$����-+��� %&&������-���3"(+(�"#����3�*��#��	& *$�'&�� )� ����5��
5��.��������������
�

+���	&��$/,	
��*(���
+(�"����"�������  *$/'��+���3�*��	&	
��#�-��)� �
�
	�$��	&	"0�+���������&&��
&'��� �'����	
��	���,	�����$�&�,�)�	�&����)�/�&(�#�
�"& �'	+&��������*$�� )� 	����� ��$��'/'&��	���+$�"&�  �'	+&��������/�����&�,
	�&����	
��+���"���3/	
��"����&�����	
��+�&��*��&��+&��+&���&���$� �$���$���	�����
3�.5�������/'3"(	���+��	.��"� �$*� �'�&����.��!��3�$	"*�� 	
��+�
&'"����&�����
��$.�&�$�.�&$�� �
*���/�*���� ��$	�����6�4�&���� �'*��	���
	����
&'!�������.���
3�� ���(���(3/ �'"���.�����-����	&��(/&��� 	
��+���#��	#*� ��$
�$��*��
�$��3/�

*�.����������92�������$���"���� "$�� 	
��+����&�����	"*�6�/�*�	�� �'+&��+&���
�$� �$����(�����$	"0��$*���� �'����
�$	�����

/'�
�'�&����"����3+&� ���&
&2�<�*$5�6�(	�����#(��3���3��(���/�	"0�.�+�&
 �(�+$���
� ��$��(�
 ��.�*����$��	/(#���92��+��/'#2-�	#������$*���	��� 	
��+���*�
*$�.��� ���(����(��� ��$*���	*(� �'���	����.����������������$��$���� 	
��+�"��� �$�
 �'&��+��.�/&�*�������/.'�����3/9���*&�*$�*�	���	�����>�� �'�&����&+�
 �'.��	�*"4����	����	
��+�$+&��� �0����(+�	�&'�,�/+��&��������
�$	�����  *$
+�	��������%����3/+�� +��!�$� +������ +��
&'�A*�� "�(����&��� ���+��&�(�
��-�	����	
���� ��-�	��� "$���.��� .������	+�	
���	
��+�+�� +�"&����(�#��� 9���.�*��
.�/&�*"���	
����*&	�����2��	
���2��*������(/&��"&����$� /,*(��.��	�*���.��� �'���&'�'���
+��"���.��	�*��(����52��



�

���������	 
��


��

	�&'�&"+�$+&����� �(/&��� ��$3�$	
��#��	�0��(�� �'�$����  *$	
���&
��&�@� "$�����*	����&$��	
��&$��*�*$������$���$���'�&/' �$�&�� �$�.�(��(� 5(���0��
�
��-�	#��-�	&� ��-�+&��+&������.���� 5(	.���0����	.���
*��)� ���"�����-����	
����(
	������(	�*$���������������*&'"�$�.��7&&��  �'.�����-�.��� *������"���&��&#��
.�����-��)�	#(�����$*���	"���� �� 6$����������$+��'���!��&'"�$�.��7&&��*���
����.��� *$�'>?�����	"0����	"������( �����*���-�/'	����"�("��� ��-��(
�+(����
�'�&��$���� 5(��/'	"'��(�0���/'	"'�
	.��3�#1'��-�� 	6���/'����"�3/�(��
	�&'+�������-�*��3/	*0���� 52����3//'#���3�	����-�/���(� ���(�/�"����&�
�����
52��(� �(�� *$�>?�*$�����3"(3+&*$�3+&3��(� �'4*�� )� ���.�
G��$&�(/��
/�*���.�����<��������	�$��$/����-�	&����&���	&����������-�	&��������	&����!�&%�	&����	������

�'��-��!�&1�$�/2�.�������*&%����$ �(���$	�$�.��9-,.��9�	���������&"
+�$+&��� ��$3"(5��+��&��	
��6�(���,�/� /'�3"(	����&(��3�7�"���� +��&��3"(����(
	����	
��	��-���	���	#("���� 5(��$��+��&����(	
��&.�*�	���0	
���,����"&��$��
&.	���6�(&��
&'���0��$�� �$3//'&��� �(/'&�����0��$���3"(���"�(���*�/'�,6�(&��
3"(	
��+�*>B��� �����$	"0�.$���2�#��+��	����&(�����/'*����"���� 	�&'
+��&������
	
��+��	����� *�%&&��#��+��&��
&'	7���-� 	������(���	
��+�$+&��
 �(�/'*�-����$��$��(��� *$/'+$��/�"��
����'	�0��'�(��/�"���
�5(��$��+��&�����
	���/�+����
&'	7������ )� ��������$�6$�� �(��&��&��"&��.���.�����(� +�$.��
7&&���-�/'���$�(�������$��(���

	�$���!�����$�(��������� *$���	&��� *$���/�52�.���(�
�� ��� ����	
��+��
&����$�����92�����  �' ��.�������$+��&��
&'	7�� 5("���0���+��  *$5(#��0��-�
������*$�"���'��-��$�/2�.��3"(" �$� "$�+��&����� �(/&��/���� �'����/'.�����
�$"+��&��������&�@� �(� ��$3�$+��&��������������"������������	"0�� )� ����
.$��+��&��
&'	7��-,	�����3�#�-�	&��� &�/,	
��*(����� 	����	�����*��*$�������+��&���
���	
��.$��.,+�4������$3*(���92��/'!6�$#2-����"����  �'	
��+��&���������+�� ��-��2�	"�����
+�$+&����(��(*�����.�� �& .��"+�$+&���(���&.��	�*�*&$*&����(��$��&(�����
 �(�� �$��	
��6�3"(+�$+&�� �'	+&��4*���-�.��>?���$6��"����  �'���$�(�����	
��.�#
*�������� ��$+$����	&����&(�&�� "&�� *� ����+&��&��� *�������4*����	�����
�������0��$	���+��	����&(��&'.�,&'.��



�

���������	 
���


���

 �(/'���$3�@�'�����/��(��0��+��.�#*$����	�$���+�&� 	�&'*$�>?�*$�
	+&� �'	"0�3/���� ��$��5��	"����"��+����+��/�#����� �'���� *�������.���
#�� *$�'>?��0��$�,�	"������,��-,�&�� 6��"&��5���0�$����
*�	"*��&1����+�&� ��$
�����	"������
?� 5(�� 6���$5�� *$	&��� &�� �&��+&��+&���0	�$����$���	6*������
��$	66�*�	.������ 	�&'��(&��+���&'���&'	��������-,��/�*3/� 	�����/�
+��	"0���$��&������(�� /�&���(���(���  *$�&/$���$+,�2�52�.������+�&"&����$+�&
�(��/���.����?�	�D��9�-���$��	�������(��/��&����(���)�����)�"����	�<��
��&�1��  ���&"	����	����	*��+&��+&���(�� /�+��	
�����	��	�$��&������$
	����"�(���(�� /��&	������2�� )� 	"������+(�+��(�� /�+��	
��+���(�#��
/�	���*��� �	�����)� 	#(&(�.�&�&�	���&� �(�/$�	�����$���$��-�� 
&'"�2������	���
*�-����$"�(�(�	"������#(��(��

	"�$��-	���� *$��$�3���$�"�2���"&��>?�3�>?�"�2���$�#2-���$��	
����	66�4
+&��+&��3"(	����&(�� �'�$�/��
��(� �,3"("�(�#(�	*�� *�� *���	�0�� )� 92����$&�(
7<�7<�'�&�(���0����	����&(���
*�� ��"�(	�&(	"�"�����$	
���������������
/����	
��	�0������
��(��*��*��� 	���
!&�	&����0�'��	�����>��	#("�(3+&��$*��� ��
"���.����$��+��/�/,�.���0����*���-�)�����	+�.����(+' �����)�����)�
G����-���-
	�&'����+��	
�����#�	
��&(�����	&����#��+�1�$�+�1 �$�'	�'��������
� �����-�� �&��+&��+&��/2���3�$	&����	�0��(����/'�,	���$��$�� )�  ��.�� �(�
	�	6 �(�����
	����$���-�� 	�&'	&����+&��+&����$3�$	&������(��"��� ���
!����(��
	�$	#(�(����	"�0�*������(���$����  �(#(����/'���(���( *$#(�3���$�������
����3"(	
�����#� �'&,+4���$&�,�
� /2�+�&���	.����$����	+�	"0��B	"0������$���
��+*��+&��+&��/'��( /$�3.��������%���� �(��/'�����$	
��6�(���+(�"+���� �'
	/�+������*�� �'+&��+&��	&	��� �&�����0��/����	+(	������$	&����'�&���	
��
*(�	"*��
� �$����52�.��� ���(���$	
����(��-�!�<��-�+�1� .�����-���-#2-����$���6�(	#(�
	�����#(��
*(���&�5(���0�,3"(	���!�<�5(����0�,3"(	���+�1������-�����&�����$����
� �'
+,����,�	�$5���$���+,�0+�&� *$��+,�0��$+�&��$�	*���3"(.*�/2�&�(.2�*���$��(���
6���
�/2�#��7���$����)��(����&�#���&'+�1� �'���.�&��$��
�



�

���������	 
���


���

��������	��
�����������
��
�
� ��������	���
�	
���
����� ��	
���
��
����� ����

!���� �"�!#���������� ���������� � �
��� ���	�������$
��
!#�������%� ������������� � 
 
��&
'
�
� (���)��
��
�� 	��*��+,���*-�
���� ���
�� ��
.�������
����
��)�����&
�����)�	� �
�%�

���.��� /�
����&
���
�� 0� ���"����� ��
��"��!���	�*
�
����	�1�
��
��	
��
	�&
��
���������2���3-�����
� #����&
��)���� �
���� �� �	
�&
��)���4��5��
���
$���	
�

��������������")�	���&
!�&
�
��	���
� !#��&
'
�
� (����
��� ����� �
������	�1��
���
�������!���������.���	"�����/�
.������	�6���#�� �
��	���#������

/�
���!��������
���
�
	/�&
���7� ���#�����	���&
!�&
�
���	� ����������
����4���.���/�
����&
/(��
����$�����#�����	�1��
���
���!���!#��&
��
�����������
.������ /�
.������	�6���#�� �
��	� �)��!���!#����
 $����������
	�
!���$#�����
7� ��8���)��4��
�����.���� �
#�
������
���+,�����5$������ �����5�$�����5$�%	�!	�
�	"�����4#
�����&
��1� !#��&
��1��)������
�
	/� 
�
�#���������
 ����	"����� /�
�����
��
�	(���
��
�
	/�����7	���)�&
�����5� (���	�����%�	(����69
$��7	�!�� 
��)��&
�

	��:
#�����8�	��:
����	��'�� ����4��	&
�
	��:
������� ����&
��5#������
���� !#�
/�
�������
�
	/��	��:
7	�����
 ����&
���#���� !����������5�����;���#$�����
����7	�������
 � ����4��	���
������#	��!��	��:
� 7	� ������������
 ���� !�� ��
�����
����	�
� (��� �0�7� ������
�!���$�

�������	")����� �!����#��� �
�*
�
/"���
��57	�;���<)��	��&
����: -!��
��#�-� /�
�����7	��	��'��%� (����� !���
�
	/��	��:
����
 ���7� ��8�#�
�� 0� #
�
�&
���� ����4����&
��5#���������
�	����;�� !�&
��)���� /�
�������
�
	/� !#������ 
#��������	���.����
�������/(��
���
	������4��5��
����&
�	����������
#�
������

#����� ��	
�����;")��#�������
��")�#����������!�����/(��	"�.��� �<�$������������
���
	�
��
���� ��")���4����	� �
��	!������������6���#�#�����7� ������ ���
��)�	� 
����	
���%�7	���
 � ��%�7	����#� #�����8��6���#�#����)�������
���������$�
������
!�����#�����5.(��
�
	/�#���������#������
����
�	�!������;��	"��

���� �)���5�$�%7	�� (�!���� !�� 
$
��� ��4����� 	(�����$
�� � ��������������
�
�����")���� 
#���#
 !�=���
� !��������%/<���������
������ ��� �4��	
���� 




�

���������	 
��


��

�
�����
	���	��
��5�	��&
�<�������
� (�����  �)�7	������7��������
��
��� !����
���<)�����	
���
���&
�	����)�	�%�����
�
	/�������� ���> ��(���%�
�&
����&
�	��� ���> �
��
��%�
�&
���7�	8��7��
�&
���	&
�
1���������
���������� � �)�����	
�$�
���

�������57	�;���<)�=<)���� �!����#����� !���� �4 �)��	
���
������$�����
�$<%�
��")�����)��
�	���=<)�������
	��-� �4 �)��	
���
��&
�	��$�������!����
����$-�
���
�
�$<%��
�!���	����$���	
 ���
����9
�������!����47�:$��#��)7���
��!����������
� 
�������

���
��� ���
�(�8		����+,�;�)����
��� ���4��� ���
�%� �4 ����������#��#��
$<%�
! ��/�
��� ����+,�� (���� �0��4��;�� ������#��,11
�
�$<%��
	+,���*-�
���� ��4
�����"���� !#�8		��
$���
	��*-� �����
��
���-����*-�4#�����*-��5��
�0��
!�������� ��
���)&
����� �	
�� <���
�����5�
�#�� ������ ��/(���������)�	
�&
���
���� ��� !#��
	�#�/
��	
 �$��$�����$<%/
���
�� � ���
��
#���<�/(���������)�	

#����
	� .��4�	
�6��5�&
��������� .����
�� ���%������4���$���
	*<�:
�#�/
�
� �
��	����:-���
��
 � ���!���	(��<����
 ��
�
���)���
�(������
� 7� �$�
����
#
��
���#��������)�� !������� 
��������")�*<�:
�#�/
�$���		/$��8		�����	(�
�
	 -�
���)��
��������#����
��
�8��
 ���+,��)���� ���%�
	�������
	�#������ ���������
�	� #����
!#���#�����#������

�
	'
�
$������	(��<�� 4���#���
��" 
��<������ !#�#���
�����4�0��
��������� �����
����&
�������&
��
��4#���4��0����� (���	"����
�$
������ ���
��#
�����;������4���##�
��0��
�	
�6�!#�������5������ ���;����������%����
�)�
�&
'
�
�����#�
�	
�6� ����5���#;�����4#
������������� �
��	�%���5���#$��#��
��������
�	
�6#����
� 7� �	�)�!���'
�#��	�)���������� 0� ��
���
 #��!���
0����
�
	#")#���	�������"����
���� (���5��$�=<)��(!����
���
	�����;# �)������	
����
����	�
�� �	�����	���������
�����'� � ���� �����%� !��	������� �
������� ��

� (����� ��

������5��)��(#���������� !����%		������� /�
��5��4�&
���������4��(���	
!����0� ;��������	��#
�� � !#��)�	
�)�'
�
=<)�����#
� (�!���� ��
���4;������#
�
������
�%� ���.�����	����	
��4��� #
�"%�� �&
��������(��"����)&
���
� ��%�����
��
���������;�#������ �
�������/(�� =<)��
	�����
��5	(�	�
�� ����
����$-�	�




�

���������	 
���


���

!����#
 ���	� ��%��������� /<��;��%�4���#
  ��������� �0� ��	�1�#��7#$<%�
�
��
���
 �%��5�&
���� �	� ����
����%�)!����� �0� ��	�1�� $<%�
��5�&
����0�
�/<��� !��!��!������!����#4���)� ����������) � �����	��(�� �
������ #
7����$�
��� �
�����4�	��(���������)#����� !�� ������������ (��	
�6!#����
 ��!$���� 0� !���
��
����$-�	�
����
��!#��������(� �
��#4�#
�

�	
.(��?@
�(� (��	��<)����
 �����
 �����
;
�������%�#��� �������
�	(��<���	
�
��
������!�������;#���"��	��
����%��0���)��#�����
�	(��<��
��
 � (�!��������

��)��#������(���
8�� ���
 ��$�����#��� � 0� ;�
��� 0� ����
	�	�����	��������
��� �����0� ��%���%�  �����	
�6� (����
����
 ����)����� �=<)���� 	��
 ����
� �
�
;�
� 0� ���
�%� �
��%�4��%�������
���
 �#������ ����%��!����4!����
�
	��

����!����� ��AB� !����
 �
����������� �0�������
 �4�	
�6��5!.���� (��� �
0���#=<)������������
	�
� (�� �
�����������")���4'
�$��#!�����������	���	�9���
�(!#�#�����
���$
��		�$
�#�� ���/<���
���
�����
�
���#�-�
�������1��
;
 � �
��#4����������
����� ���
�
	�$��7��!��$�8-��%�$����
!��$���	
�
��%����
��)!������ ����%��%���%�

�����
	�
�
/<�#��%��#�4 �������$�
�
� �
�	���	4�� !�����(���
8�;����� �
���� ������
���������)����0���%���%��	
�6!#���
���*�		 -=<)���5� (������#���
�%�
��������

���$�
�����) �$��������#�$���%� �������!#���
	(��	
�6� (���� ������ �
���
�%�!����5��
�	(��<���
#���#
������'��%�	��0������#/�$<%�
�<�	(��<���
�#
 ����;���#� (������#
 ����� �����)���� �
��	����
	�-�%!����&
�����#��4'� �$�8-�
�
$<%� !��!�����
�
 �	
���%����
 �	
���%� �"��	")��#����� ���� ������
����� ��5
� �
��")� !�����
��#��������&
'
�
� ���4�	�����/<�'
��%��5�
	��-� (��������<)�
��
 � 0� �	�%�� ���
�)��&
'
�
�4	��<�/<�'
�$��#����)#
 �)!�� ����")&
�
��5
�
	��-� �&
��
�	(��<��������
�	
�$�
#
 ����;��$�
��
8�� ��#	(��<������#���	")��#
 �%�	��0��
������������)�� ��5�

��/(��	"�.��$���
���;�� #���#"���)������ � �����&
!��������	(�
�
	 -��)�
���$�%�	�)�!	���
�4�����&
8		���#�
��0��
�	��		�'
�
�!#���)�	
�6�����)�	� 
����	
��%� �������	��������� !#��
�	
�6$<%���
�&
'
�
7� ������
�?,��
����5
$<%� �
��%�0��



�

���������	 
�
�


�
�

��)��
#������
����!��#
 � (�#����
�%���	(����� �
��	���	�
����/<�	(���
'
��%
��5'
�$��#���

	(����;����)����
��5�	")��$��#���
����� !��!�����")�#��!��� ����������� � !�������
��	�
����!#����	� ���:��!�����
�	(��%�	� ���/(�����.(�	(��.(���4�.(����� (����	� �
��)���#!����
�
	#�
�0���)��5��)���)��� (������� �
��	����(�������
����� ��&
��1#	���)
��&
����
�(��%�(����/(������	(��<������)���	� ���/(�������)� 
��	� ���/(��	"�.��
�	��
	��7�	���
��##
��� � ����������
�������) ��	� �����	�	
�� �����$
����

������5��
��	")���4������
�����
 ��5��
���� �
 !�����6���#�!���	�*
�
��� �

�
	�	
�6���#$<%����
�&
��
8�'
�
��)��5��#
��	�#��)��	����5���!#����
��5���	
 ������
���#!���$<%�&
��1� (���).(����
	�
��")�/"���
�	�7 ;-�
����#�%�0�
/�
���
	�
/(�#
���
���
 $�����#��)��58		��
!��������)������
	�
�
!���� �)
�����
/(�#���!������#��,11
�����	� ���)���#�
!����!#�/�
����
���4��5� �
��")�=<)�
$��#������8		�;
#�� �"���
������ !��� ��4�� #
 � ����5���-$�����8		�� !������
�
��������
���������$<%�$���%� �)��5��
�.��$��.(���4���#��)!���$<%� !#�/"���

�	�7 ;-��������� � .����
�������
 $��8		�� �"����#��)�
!���7� ����8		�;
#���� �
.���
��&
����")���
���4!���=<)����8		���%���)��� � /�
���� �����5�����	��!���$�4���
�
��� ����

��")���
�/(�#���#
�7 �
 $��8		�� �"����#��)!��������")��	
� ��	 ����#
$<%���
	�
����$�
��������8		�� �"�� ������� ���$��� ��##
� ��� ���� �����	
!����)�
��)��0������
���
�
	�
������������5��)���)�
����������!��#��� (��!�������5��)���)�

����� ��	
�#���	
!����)���%�����&
#�����5���'
����#��)!���7� !��� ����5� �
��")��
�������� �)��,11
�����/<�������
��	����)��5��� (����#�-!�����$
	��)��0� �����%�'
 �
!��'
 ��� ������ �!#�'
����#��)�
!������
�%� !#���)���%���
 !���#����5�#	
���:�-� (�#������
 �)����
'
����#��� ���� �
	��4�#	���:�-�
����#�4��� �
���)��")0��
�4����� '
�
� �,11
� ���	���
	�
��4��
��	��#
�$�%$���,11
�	��0C����
�
	/
	"%�/���)���)	�	��	��=<)����D��&
�����#������7� �&
���� ����	(��<���
�
�'
	��"����
�

�	(�$�8-!��
�$�8-��5	� �� 0� �	�����%���
�	")�	���8		���)#�&
������
	�
� (�
��5�	��&
�



�

���������	 
���


���

������
����!�#��8		�� !����)����%�8		���)�&
����&
��41�����5��� (�� ��%�
8		�$�%�(������<�	(������� �&

�$����
��
���� 	� !���#��,11
=<)��&
��
��)� !��
�� ���.��
��5�&
���� ��%��;")���		/'
�$��#��
��5.(���	!��*
�8		�� !������#��
������
��	����)��� (����#�$�
�������� ��	
����8		�� (���)����
������")��	����
�4
� (���)�)� ��	
������ ! ��
���������&
.(�#�%����6���#�� (�7� ;�����������������%���)�%
!���	����8���
���
��
!���� �4��������")���
����
���)����=<)��� ��� (�����	
���
��
#����
� ����5����������(	�-� (��;��%� .(��6���#��&
��41##
�����8		� ���
���	����
�������
�8		���;���� ������� ��)�	����8���
 ���	��	�;�-� (��

���
��)�	
�6.��
��
	�&
��
8�'
�
$������ ���� <�������
��	���
�8		�
$���	����8���
�����
����� �
#�
�4������
��
#
���)������
��
���5���#���+,�� �$�
��
��
����	�)������� <���5�	����
�!������/(��	"�.���4$��'� ��� �

����������
���	� ��
� ��	���
���(����	"�#)&
�����
��)�����6���#�� !���	
�6
� �
��	��4����	� ��
��!����/�
��4��
��������	#	���$����7�	��������#	��0��� �
/�
�(���5�,1�
���������� �$�
���  �)��(���5�
����� !�����������$�
���� � ��	
�������
�	� �
��!���	��'�8		�� ���
������	��
�
	 -��)��������4���&
��
���� !���&
�

�6���#�� �	
�6� �
��	�4���
/�
 ��
� �����.���	"�/(���������$�
��� /�
��
����##

�8��
 �	")���
	�6���#�#�����#�=<)��� �	
�6���������� �0�����5�	����!������� �
�
 �)�����#��)�	
�6��4��
������5�����!���#
 �)��/(�#
�����'
�
��
�����!��
����	�6���#�� �
��	#����� ���
���#����$<%���!�������:��#�
�� 0� ������	���
	�

� �
��	�<���/(��!��������
���� ����� ���)�	� /
�	������ �4��	
���
����!�����
�
	�#��������	
���
���#���
�	
�6��
����
�� !���������#��,11
	(����
����
�	"����� �
�����/
���	�4�������������)�	� !���� ����	(��<���5�������������#�����

�� �

���#��)�	
�6��5�	")�������	")��#
 � �)���.��� /�
���&
��
������$�
�
 ���!��
�&
�
 � ��	
��	")���
	�����
	#
 ��5�	")�����8		�7� #	�� ���#!����!���$<%�
��� 
!��#�
�0�����4#
���	
.(�	(�.(���4��5� �
��<)�����#��)!���#������	
�6��5	(�#�
��0���
��
��;�)���
���
	����
���
���� ���
���
������
�� ����
�%��5� �
��<)�#�
��
��
�����$

��!����
�
	�	"���
�
�� �
��	����
� �	
.(�	(�� .(���4���&
��
��$�
��������#�%��� ���
� �
&
�	
=<)���5.(�	(�.(���4� �$�
��������$�
�����5���<)������ ���������#��)�&
���



�

���������	 
���


���

�	
�6�%�0� �	
���������������� ����� ��"���#��!�����
������ ��� ��� ��5#�� ��
#
����#��)!����
�
	#�
��0���#
��	")��$������	
��5��� �.(��� �(��#��
	�-������#
��)!���#�����
�%�

�;���� �����	
�('
� #	-� ����;��	")��$���	
=<)���5��� �.(��(� ����!����	")��
�	����
����#�
�0� � ������� �	
��5��� �.(��(�	")��#�
�� 0� ��)�$
!������
�%� �	")��
������5�#��4&
�
�	���	��#�������	")����������	��
	��4���� ���.�
�������;���&
�$�

�
�&
�
 ��#��$���	
���;�)�� !���	��
	������ � �
	�('
� #	-�
���
8�'
�
�4��
���:���;���� ���� �	
����;����##�
�� 0� !������;�.(�!������#�����5#�
�� 0� !#���5
��� �.(��(!���� /"���
�	�7 ;-�
����#���
��)�#��,11
���&
� ���
�%���������4 <�
�
�&
	�������	��������������4���� ���.�
��������#����/"��
��5�
	��-��	")�������
���#�	��'�������$<%���	"�;�)�� �����5��)���)��#���������	"�.�
��� ����	
.(��(��������
;�)��	"������������� ���	
���5���� �
�����;������ ����

/�
�	
����
���
����4/"���
�	�7 ;-�
����#�������	��'�� 7� ���#���
��� ���
������#.�
������
� ��%� ���
�
	/���
	�
! ����$�����#�����5�	�7 ;-���
#
���������� � $�� �
���� �� �"�� �
����	
/"�.(�	(�=<)���58		�;
#���)���#
 �%�$�
����5
���<)������ ���������#� =<)�!����
�
	����� 0� ���� 0� ���
�%� �	
���
���)���&

�	�7 ;-�
����#�������
��
 � �	
���	�
�'
���
�����$<%�������#�������")�����
�	�7 ;-���	� ��
�������)����$<%������	
�)!�� ��5��)���)��		��������
� �)����
���#
�	"���)��")��5��� 0� �;��	
����.�� !#�.�����	
���
� (���)������� ��4#��� ��� �!#�;")�
$��.��4��������%�7��� �����
������	
	(��	����:-� (������� ��%���5'� #���	
���$����)
����$<%��&
����������$-�#����)�!#������� ������		����������� �����
�����������!���
�$�
 )&
 ���� �!���������#���� �� ����&
������ �

��")���5�;��%�	
����4��
�.���5'� �	"���
�������)����������	
��� �����5'� ��
!�� /�
��4��
��
�������5'� �&
�����������#����)���=<)��&
�������� 0� �%���
� 7�	�
���
	�
������	
��5�(�*�: -��)���	(��� ������	� �
����	���#�.��"�����8		�� ���	�
�
��
������������
	#������ �
	�	� !���6���#�8		��4��")���
���
�������"%��#�����
����
�����		��	"���)���$��� ����;���")���
������ /�
#����
	��47�:!�����
������	���
0� �������#������ 7�	�#�%���#!���#��,11
�������)�&
�������� 0� �)!�� 7� ���������
��	#.��	"����	�0���)���� ����#��� �(� (���������)�&
��������0��"����%������
�����



�

���������	 
���


���

��!����
�
	���")����� �
��	��
�� ���	
���!����������
���
��� !#�$����#�%�
�#��(�	���0����
�����!����
�
	����!��������$���%�

�	
�#����/�
��
���������$<%���� �4���
	�
7� �&
����)�� ���
	�
�
!����
��4.��	����:-��	")����)�� �����4��� ����,1�
��������4����� �.������
 �������
�
����.����"�� (��� � /�
����
���������#�47�	����
	�
��&
����� ���� ���#���
�	��'�����
�
	/�&
#������ ���7� �&
���#������ !#��&
������ ���7� .(���4���#���
#���
���
 ��#�
�� 0� =<)���5�
�.��� ��
����.����)�
*� ���#��5��#��<����
���� ����
�����)�� ��4�� ��� ���'
�
��)����
���4.��� ����
�� ��
 ��5���)�
�����������
���� ���
��)�8��
 �
�$�
����
������5!��
�!����
���6���#���)���	�#��� ��
��%���
���
��)��	�!��������
��������$�
���!�� <�����5�����6���#�#��������
�&
��5�

�������$�
����)���) �������#� !#����
��#�������!���� ��������#�
�	
�6�����
��#������� (����
8�
���
�	�

������� (�#
�#����
	����
��#��/�$<%�
���������		���7� �	��
	��%�����
��	
���#��)������� (����
8���������) ������
���� �
 ���	� ���
�����5��
����
��$� (�7� �&
���#�����	
*�
���)���������0� ���
�%� ����&
#��������#�&
�
���0� �
���
�;��%����� ��������$� (�#
��'
�$��#�

��
���
������
� ��")���#��5��
8�!����,11
����������%� ������$<%���
��� ��	
�
��#$�������4�� �������5��
8���
 �	�%�!���� !#������4�,11
����$<%��
��� � �	"�
��
8�$����������;���
8��	��'���������,11
�

��
8��	��'����4��5��
8����"���� !���,11
�	��'����4�	� ��,11

���"���� ��")��&
����������� /�
����&
������������
��
8�� !���,11
�	��'����4����������
��%��%���	
��&
��1� (����.(��&
��������	"�����&
���������������&
��1� (���);")���� ����
�%�

/�
��5��
8���)��	!���,11
�����)��
��4�&
����
8�$�������<���������,11
���
�
�4�������&
�,11
�������� �,11
���������� �
��	� ��	
���
8����;�.(�����&
���!��

�,11
�!#���5��� ���	")��;�� ��	���,11
������&
������
�%�
�
	�&
�,11
����������&
��8����������	(��� �	��0� � ��5!#��� ����,11
�������

!#��4�����4�����������E
�%�
�,11
�!����
��
�	��	(��������$
	���;��	"�������!����
��,11
��"��
	�)��?@
�

��?@
��
8�� ���� ����,11
����$<%�
���7� ���#������
	�
� ���%� �,11
�<� �����



�

���������	 
���


���

����� !������
8�� �
����(	�-!���� ��	
���
8�����,11
�&
�
�����
��)� ��
8��&
�

��")���
����� ����,11
�&
�
��")���
�	(�!����������$
	����	��'�� ��
��	��.(�
�&
��41#����
	��#�����5��
8�� �4�&
#�����	�7� ���
 #�
�� 0� ���

�
�#���58		�
�&
������ ������������")� ��#�<���5��
8�$<%�
� .(�#����
	��������,11
�4�&
#�����5����
����������
	�
��#
�8		��!��#�
�0� � ��$�8-��
��5	
�9
$���
	���
	�
#
�
7��
�����	� 	���������$���#	���:�-� �
���� �
��<)��	"���%��
��#	���:�-� ���4
��� !�����
�! ��
 ����
������4����� ��)�"���,11
�	�)����#��$<%�
!����

��")���#/�����
���
8�!����������
���
	�
8
#�$�8-� �
 #�� #
�!#���
���
����7��
��%� 0� ��
�! ��
 �
��
	���
	�
�4��
 ��5�,11
$<%�
������
�%� ��")���#����
�;&

1#����
8�!���,11
!���� �����
���
8���#�4��5��
8�$<%�
�
�����
��,11
��#�4��5�,11
$<%�
���#������ ��)!�� ��	����!����
��
8�!��
�,11
�
�
���)���

�<)�� /�
��#��5��
8�!����,11
������$<%�
���7� ���#���$�$�
 � !���
�	����8���
�4����	�������&
��41�,11
� ���<������
���8��&
��41��
8�� �
���� �
���
�%��,11
�4�����
����!��.(��&
��41��
8�!����4���#�����
8�$��#��,11
��)�����
�
��
8�����5.(��&
��
��)������
��������� !#�!���)����5�����)��
�%�����	
�6��
� .(�
�&
��41��#��5��
8�!���#��� (����
8�$��#��
�
���������� �����&
������ � �
�
	
 ��)��#��5��
8�!���� �
�
	 -���
��,11
��")�/��/��������5�&
������ ��	
��
	
/��/������� #���/��/���� �,11
� ���;�/��/���� ��
8�� ��� ���;")��
�
	 -�4 ��
��� ���&
 ��������4��
#/(�#������ ��$�$�
 �
���
�,11
�  ��#��!�� (����
8�
�%7� �������
�
�����

�
�
	 -/<����#����;����
 !����#�.�.(������
�
����������� !������  ��	��
�����
	�����
	�
!���$#���� �,11
�<����
����#��$<%�
#
��	�7 �!����
	
���
	�
��5�&
���� !��������
��47�:$��#����)#��� (����
8�� 7� �$�
����
��5�	����5
�����	��/
�	�&
���%�4���&
������ � ��
��	����
8���5��� ���)�����")�����
�#����
���
�%� ����;��/
��)�	���$����#
 ��!��#��� (�� 7� ����������,11
�
�/��/��
��� ����
�%�4�����	
������
� ��
8����	����8�'
�� �&
����,11
�������� �	"�#����&
�
	
���
	�
����
	��<)��,11
�<�������� 7�	�&
���#	�#	��!����"���+@��
#
���)��4
��	�



�

���������	 
���


���

�
#�
����4���;����
$��$����
8�!���,11
� �<�������
;�%$
�������
#����&
� �
�
�%�<���/(�� �&
� �
��%.���;�����������%� ��	
�����;�.(����
�:
8		�*
�2��
�<��&
� �
��%
������� ��.���	"�/(��	
�4�(�!��+,���#
���#�.�� �")���
�����8		���58		�
8���# 
� �
����(	�-� (�!���� !����)������")���#�������58		�
8���# ��
�� 7��������#���$
��5��)���.��� ��������
����
�7*��*	�
���
��� ���	
��
	��-����<��	
	/
�

	�������
��)�(��
�4�
��/�
��� �������	����4��
��#�����

�����
 $������	")����
8���������,11
� #�����%��� 
 
����
	�
�
��,11

#
���8���)��
�8��
 ���+,�� /�
����
����� ���
�	� /
���
����� ���
����%����� ���)
�	� !���� ����� (���
��4��5��
����� ;����)7���$
��
� ��
$�%���� #�
��
�� ���� 
��	
�
�	� ��
��� ���!���&
�
������ �

��
$�%���� � �
��	�����(��(�����	
�����4� 
�+,���	"�����4�"����
�)����/<�
#���� 
�+,��	")����
� ����(!����4�����4!���� ��	
����� 0� �	
�)���� �(���
!��+,��
��
�(��4��/������7�	��(����+,���
����
� �
��	��!��

�������
 ������
�	� /
��������
��
����
������5��
�������
/�
�����
#�
���
��
��
� �	
�4� �
&
�	")����
�
�(�� !�����	���
��
�	
��5��
���

� �
��	���
�
�������!����	")����)���(�� ��	���
����5�	")����)��������	���9
�!����
�	(�$��

�	
��)��5� (������	")��$����
��)���(�/<��%������	
�7���%���7����
�=<)���	�0��4���
�����4� ��")��(������!���� ��$
������
������5��
����%�7��� �<�<����
 ��%�<�
��� �
 � 
��	� /
���
�=<)������
��
�����/"��
�&
�	���� �
������

7�	��(�����
�� � ��	����5��
�	"���5����4�	
������%� ��	���4����� ��	
��
�4��
��� !����
�7=�����4!������ � �
���� ���������) ������
� ���> ���/(�	/;#
 
��
�/�!������7;�+�	-����"��$�
����$��!��#��#�	
������ �������1��

�"��������� ��
� �	����8���
���
��#�����$�
��
8�� ��#$����
������
8�� (����
���
����

�)�	"��	")����
� ����&
���
�	")���(�� �
��%� 7�	�+,����	� #��� � �����/(��	"�
.�����	��	������ ��	
��
#�
��5*�: -$���	����8���
#�
��
�� �������5�	����8���
��
�
�
	/#���	")��$����
���/(����� �
��	�



�

���������	 
���


���

����
��
����
8��4/(�� ����
������4�;�� ��	
���
8���
�4�� �$�
���� �	����8���

��
�4�� ��5�
!#����	�)�#	��	(�������4����
� ��������	$��$����&
�	���	����8���
�
��������� ��
��")����	� 7�	�!���$��)�$��$���$�������������� !�����
�����	��� 
��� � ��	
����
��)�	��
*8		�����4��")���
�����!��7�����<�#
����4��	����-� ���%�<�
����
���� ��	")����
8�� =<)���58		���	")���;��&
�	���	����-���	���4��	��
��;�
�	��������	��	���;��	�

�����<������������ �
��	���� ��)/�
��
��
����
8�� (�������
!���� �&
��5� �
��	��)
��
��#����$�
��
8�� ���
��)�	
��
��
�4�	��$�
��
8�� (������ �;���� ����.(��6���#�
'
�
��)��0����!�� �)����
��	��5���0������� �

/�
�;��%�
#�
$��	� /
������
���
� �	���
�:�#	� -��)���	��	
;
'��:�!����
��
����5��
�:�#	� -� (�������
����

�
		
;
'��:��4��")���
���5�:�#	� -� �4��")����	��	
;
'��:�!����4#�����5�:�#	� -
� �
����(	�-� !����5�:�#	� -� (�#������
� �����
�����4��	����� (���	�	
;����	"�
���	�	
;���� #������4�����"������"��
� �	"����4�� �) ��	�;
	
:2	���!�����
#&
��� ��(���
� �/
��)#�
�0� #
��	���8 
*� $���:�#	� -.(����	���##
����� ��	�+@

�	�;
;�$���	����-��58		��
�

��")��	����� (���)���&
��5� �
��	��)�����4��$�
�
��	�	
;������
�
��)�&
#������4��$�
�
�4��	
��	�	
;����&
��5� ��)�	��	��&
��� (��	��&
�	����-=<)�

��")0�����&
!����������5�	�'
	��&
�	���	����-����=<)��&
#������4��$�
�
�
�	����8���
�	���'
	��&
��5�&
�	���	����-� �;���� �����	���
�:�#	� -=<)�

�&
#������
	���4��$�
!�����=<)���
8���
��#�� ����5���
	8		�#
��
�����	� ��	
�
�
	�$�
��
8���
��#�=<)���5����&
��5�&
�	���	����8���
�%� �������	�
�
	/�&
!�����
#�����5'
	���$���	����8���
7� ���
�� �&
����� ����'
	���$���	���
�:�#	� -=<)�
��")�&
!����������%�

�&
��
��
8���
��#�����
��&
��5� �
��	� ����	����8���
.(���%�����7� �	��
	��%�
���!����!������
��&
��5!���	��	��#-�;���� �����	����8���
��
�����

 
!��7	�����	��'�� ����
��&
��5!����$�!���8		��
� ��!#���4�� (��
�		'-$<%��/<�.(���1�� #����� ;	
� �
��	��
�� �����4� �
��	7�	��8��
 ����
#�
+,�
��
����	
��
#�
����;������<�	(��<���� ����)�8��
 ������ ���� �
������



�

���������	 
���


���

7�7F��
� �(�/<��	")�� 
!�������
��&
��5���
;���#$����: -!����#�-��)�7��� ��
$
� 
��� ������ �����
��)��� 0� #����� 
����	��&
��
� /�
$
� 
��� ���
�%;���#�4�	�
��
���
 ������� ��
�� ��4�	"�����
��
� �		�
����
��������	��$
 ���$
 �����
 
�
�")���
�;���#��5$������
��"���)����0��7���/�
���(�/<���
��&
��5!�������
$�� 

!���� �������)��%��������� ���
����)���	(���������
!���;���#� �����#�-�E
��)����� 	(���� 

���
�%�����$��	� �	����
���
� 
�"��	����!���;���#$����#�-7���

��
8���
��#��4��58		��&
��5� �&
�	���	����8���
!���	��	��#-��%���
 �
#�����
.(��&
��41��
8���
��#���)�� 0� ��� �;���� ���� 
����
��&
��5#��7�����%�
��	
���
8���
��#���58		�7��/�&
�	���	����8���
!���	��	��#-��%���
 � ��%����
!���
	#	��	(��#��������
���	
���5���"� 
�
 ���G��/�
$
�8		�7��/$
�%
��� � �&
��
���
	8		���")���
�� (���
 ���698		�� #�����$'
�!��;���#�4��� ��!��
�����
���
 ��������
���
���
��)��	����5� ����%��")���$'
�!����

�� 
���
��)��	� �&
#����$�
���.��� ����#��)�	� ���
� ��
8���
��#�� ��")�#��'
	����
�'
 ��
�"���
�����	������5�
$����#������ � ���"�!#�8
#�	(����� 0� �������)�	����������
+���

�)�"��
		�� 
8		�7��/�$�
���&
	��8
#�	(��!��8
#����	(������%&
�����+����)�
*� 
��� (�� �����5����� ��
�	
�	")���	� 
�/#�
�� 0� ���
��)��	� ��")���#/�����
�
�
��
8�!��� �����	!���
	�
��"��
	����	��!#���		/8		�#�������
��)��	!���&
�����
 �4
��	!���
	�
����5��)��)$��#� ��	
����%� �	����8���
!���	��	��#-!����%�����
!����<���#����&
��
���� 	���"����&
��41��)�� 0� ��� ��� ��#�������
�� ����;��%���
� 
��"�8
#�$�8-����5?E
 ��������/�?E
 �	����8�H����&
�
�� � (���� ��������
� �&

��
����
��������
�
����	
�6����
���)��	����5�

��%��%���#����(�/<���
��)�	����8�H� =<)�����
���
�����)���6���#�#��	����
�$�8-���
��#�����5��$���698		��� � ��� �!#���
���6���#��&
��41��#�����"%9
!�����
�
����	��&
��#!���� �4 ��	(��<�������� ���#� ���
�����
�
	�
�
�7� ���������.����#�
�"��$�
��
8�#
����
��)#����
	�  �)���
.(��&
��41��#��)��	�����(�$<%�����
�	� �4 �)�	(��	")��
	����
�$�8-�����#������!���6���#�#���������)&
�����

��	
�#
�8		��
$����#��)�������� !�������"%9
!�����
����	��	��� (�!����4
#
�� ��")�/(�	����
��
	�
���
	����	����5#�� �����=<)���")��� (�'
 ��  �����



�

���������	 
��


��

�
��	���")������
	���������&
�
����� !��������
��4�����&
��������
 ���� (�
�)���� �;���� ����%&
��)��#������'
;�� ��")��$ �
�	"����$�
 ���+�@�$<%�
���%&

$�����������%� �����
���� /<�����)�	����8�H������� ��)�
*� � (����8
#�$�8-��� 
�� 0�
!������<%���������
��#���� � ��")��6���#�#���������)&
�����4 ��	(��<���������� =<)���� �
��������%&
��)���
�/(����	"��$ �
!���$<%+�����%� ��	
���
��	���")���
�$�8-
!���#���

�
*� ��#��%!�� �	����8���
!���	��	��#-��%���
 � ��
�<�;��� (���E
����5
��)���������!���	
*�
��
		������ 0� ��")��
	� (���
 ��� ��
���� 	���698		��
�,�����#
��
�����	� !����4���� ��%�	�
����#4������ 7��#�� !��!�������������
����%�%��� � �
�������
�� �
�	�-� =<)�7���	
��4��
�� �
�!����	��/
�	� !���
���
��� (�7� ����&
<�!�������")��
�
����� !#��
	����
���$-�%!��!#���4�#��!��� 0� �4
 ��	(����!���#��#
��	")��$��������$-�!#��(��������4	������!���#
�'
:
��4�������
.(���1���)�$�
���	")�����$-� ���	(����$-��
�����"����
;�� �	���)���4��4 �������$-#��#
��
�	���
!���!#��	�)�!	������ ��")���5�;��%��	�����	��$�� �����
!#���� #�����5���$-�
�&
����� ������!#����	�)�!	��/<��,��������%#
��� $��#�0�

���%����)���<���� �!#���� �����
���$-����)�7��� ���������� ������
��� �
!���;��%�4 ������
 ��
��������$���%�0���)����	
���
��
���$����	��'��%��!����

��� ��8����!��� (���)�����
�%����0��(!����<��
�����;� (��
��&
�	������	
�=<)����"������
�
���
 ����� ���"��	����8���
!���	��	��#-��
� !#�!��������������
7� ��
�	(�
��
���4�!����
��	��I#������5���!��
���)��
��)����������%.���)�����
��
 �
�
�
� ����&
$<%�<���
 ��5�+��%�����.
������"��	��#������
� �)����
��$������� 
����

��
� �
��	�����#
����4��	����8���
!���	��	��#-��
�	"���� (�� /�
��#
�
���4��47�	��#	� �#������
�� �"��
� *��� '
�
� ����5�
����4�$���	����-!�!���
������
����� � ��
.(������#
��
 �
��%�����������$-��5�&
���� ���#����������
��� ���
!��#
 ����
� �����5�	�7 ;-���	�
��
	��� /�
�
	����5�	�7 ;-� !����
���7 ;-��	")��$�������	��� ����	
#��������
�����#�%�
!���� ��	
���������
��%��%� �������� ��
��4���
����� ��#")�
���4�&
�
��#��#���������7� ��������




�

���������	 
���


���

���������"��
�")�0��$
�&
�
 ��	(��<���")�#���
��)�&
=%&
�0�=
��0�!#��
���������
��")��!���&
���#������

�
#�
�4��!#�/
���")���
� 
������
����!#�#�������5��$�%��� ��&
'
�
�
�
!#��	")��$�%��� ��
���/�#������ ��
���
������	��)���
8�'
�
������� !���
���
���
�	��
�$�%��� ��4 �)�����(������
�$<%� ��")�����
/
���
� ��
� 
������$-��
���
����  �)�� 
�;��#����� ���!#��$
 ���������/
���5��� 0� ���!����4���"�
���
� 
������
��<��
���
 #�����!����
��)�
/
��$"�(��
������
�%����> ���

.(�+,�����")�!���$4���
����� 
��
������!����

�����")��	������ +,�!���������#
���
�(�� ���"��	����8���
�	��	��#-!��
���
� (�;�)���"%���"����
�%� ���������	�� � !#����/<��	")�������$-����	")��$�%��� �!���
�������
 #�����!����
�� 
�����	��
�������> ��%����� 
������
!����	�0���4
��
!����
 ���#�����

���
 #������ ��")��������!���� #���������%������)���<������
���
����
 ���
�
/�
���
 #���	
�4	��!���$#����� ����� ����;��%�4������#������������� (��)!�� ����)
���4�����!#�.(�$�%��� �!��$�%�
 � (��)���� ���%������
� ����
�(�������� ���"��	

������$-�)!��
�



�

���������	 
�
�


�
�

����������	�
�����
����������	�������	��	�
���������	��������
�
�����������
��	��� ��!����
"��#���$ $����%�	�
� ��

��&�!������$� �� ����$����
"�� $��!��
��'�
� ���	�
( �$��� ��!%�������

(&�"����������( ��� 
 ���������	�)*�+	 ��(,� �������-
!�����%�����	�
�
� ����
����).
���, 
�/��-
����)��������
����,
� ��	)���0�	��������������	��( �����%���('1
)�$��+
2��	��������� � ��
����	���
��� �/3!�!�� $���)��(&�  ����������  ����� 
45� �&	�����

����	�� 6�!
�� ��)�$��+
2��	���
�
� ��)�$��+
2 �	����� ��$��	���%����  ����
)�$��+
2��	��'��7����%�������

����	��6�!
��"���).
�)�
%��
�'"&��� ����$��%� ����
��+	���&�+��
�1��������&�
�� ����%��
+
-���� �'������)�&�!��������)�
������� �$�).
%��
���!�%&�32�%%��	��
�������
-� "���).
"

�
����'����
	��	 �/��������� �&��� �����$�)!&	�/�
�
� 7� �'��-

����!�
���
�
������� �$"���/�������� �	����	���-�(���� "���).
 �����'�).
)�$�8����
������
������������	���������������������/3��	�	��������	��(-9��, )
 �&	�����&��� �����'
��%)�$��
��������	�� ��$����	�� �����$�����).
��9��	�	������"���).
����!&���'�).

����!&���������$��%� �����"&��� �� �&��� ����%��� �%� �&3� ����'����������!&������
�����	�������(#2����-�(����������!&���)����
���).
�� ����%�����:��������(����	 �7�

#����, ����"&��� �������).
(,
;�
� ��	����&��������+,� ��,� ��!��$)0-%��-���
����-������
������� �����!	�
�$�).
)�$��+
2��	����(�����
�
���
 �&	��%�&��������� ���%
6�!
�� :����������&�!���
��	�
���%��	����
� �(��$(�$(/�#�����&����)�$��6! 
#����'
�(,� )�$��+
2��	������������
 �&	����� "�������'
����!����1� ��
��%(�$6�!
��	��).

#���+��-�������
,� ���
 �	�������	  �� �'����� �!
���	 ���)��%)�/�����������&�
������'
� ��$����)�$(<�-�/����
���������)� ��)�� �&	���������%����#���� :����).

#���"&��� ��������������	���)�����$����
�����

�����)���0������)�$(<�-�������#����"���).
��'��'�, ���'����"���).
�&���1	�'
�, (���, ����  �����2��� �&�6-9�2��� ����
����� ��9=���� �����������	�
����'��)�������
�-
��
� ��	���
)�$(<�-+����!������ (���, ������
� ��'(� ��).
!/��)���� 7� ��
�
�(��$�	���
�	����#���� �	���
�	����� 8����
� �	���
�	����'
 ���'
����
� �	���
�	��
�����$!�!����
� ����	 ��).
!/�� �(��$#���� � ��
��)�$��+
2 �&	������	�/��
��	



�

���������	 
���


���

���� ���� �����/��%���).
���,� �������� ��	��!-��)� ��)��������>��� ��!%�%%����%� ���
���/��$�������������).
#����	 ��
�

��� ��
����� �#�����	��� %�����������	�&��
����&���� ��$�-��
��������
����>(�$� ��	�����/�).
��-�(�
� ����/�)�$�8� �&	����� >$
�
�&�)0-%��-#������
� �
����).
���!%����� ��	�� ����
�������)�$����-��������������!����� ��������	�����������%�$
��%����� ��	� �����%!
 ����������-�� ������	��
��4? �������	��!�������$)@��
���� ����!�������)��	�
�
)A� ��	�
���, 
� ��%��	�
�
��
� � ����	������
����$�����%
)�$��3��	�
����	"&���9�)�!����	�
�
������%�(�����	�
���, ��	�����%���� /�!	��2���%/1���
��
����	��'��
��	+��� ���������������%/1������� ��'
���69���,  �&	�(���
-�������
��, ��	��'
��%/1��
�
����� ����� )�	 ��������)�%% 
�"�� ��%/1��+	�� /��+&
�����	
-�������'��	����

��� �	�(���
����+,� (�$(/�#��������� ���/��������%����������%�'�$���$��	��� �
��
� ������/!��������� �	���
�����	��������%)0-�!#��	� ��	����-
� �
�����
� �
��%���('1
%/1�� ��	�)���� 7� ��
� ���	�
��$��	���
����6�!
#����  �	�����&�%���('1�� ������%�%
)�$��6
��%����������������-�����	�� ������ ���� 	
���� ������	�� (�$#����	 ��&�
���9��&�)0-%��-%���('1��	������)�
���+���� ��$�	����������%/���!���!� %����������������
�$
����	����!/� �
(��( ����������	��!-��� �)� ��B���������������

�����	��#�������
45���'��	���%�	��$"&���%�/�)�$!��2��, ��	� ��	���� #-%�����'
( !�/)����	�� #���B@�����/�).
���, 
�)�
%��
� B@�������, 
���%��
���)�&�!�������
�)�
��&��!�����, ����� �%��
��� �&	 �6����������!$���!%������).
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�����$)0-%��-
%���('1 �&	������'���� �$)���0����
����	�&�
�
�����	��, ��(6�1-�� �(6+��� ��, +��-�
+�
� ���3$� ����/3"���	�� 6�!
���)�$��+
2��	��� �	����� ��$��	���%������ ����
)�$��+
2��	��'�%������
�
�  ������	�����,
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� �(��$��	�
	���
%/�����$��'�� ������
 �����!��� ��	��$������!
��� ��$)0-%��-#������
� ��(������ �(��$����	�)�$��+
2�
�	 �����"������!
����$�������

��	�	�)�$��+
2��������, ���#�����	 ���
 �&	��%����!
����$������!-��!����1�
�+	
�  ����� ����$��� +��! �	��!�%&�32 �&	�
���� ���
�'���� ��	����&��������� �
��%)�$��
� �!��$)�$��+
2� � �����'�	 ���	����� ��
������ 6�!
��'�	 ������93$
�+	
�������
��, ��
 �&	��%�&�!
����$)0-%��-����>$
�
����	�6�!
���)�$��+
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� "�� ������%���, 
��� ������%!-���	��7� � ������)0-%��-�&� ������
�$��-�)�$��+
2��	�
����� 
���) %��!���! 
��'�� 7� �
�� %��������� �(,� ����$����&�
6��#���� ��$
���))0-%��-�	 ���� �� ��'�� 7� �������%)�$��+
2�����  ���$������)51�����
�/3"�����!��� 
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�� %����� ��/3�!��� �� �	 
�������$�����%
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�

���! 
��'�!���
��&�!�����%����$�
������	
� �� ��	�����&� 7� �����������%��	��
6�!
��-� �&	�
�����&�!��� ���'��!������ 
 ������,� ���	 �%%+-�!/��	 
�	�������	�
!-�� ,�
������������
"���	�
�	����'��$��!	�
�����%)�$��+
2���6�!
�%��������(��$��
��'
������
 ��-���	���
��
� �� �	�
�' #-%�����45������ ���
 ��	���'���	�+	)��( �$���
���� %� ������������7����������	!
����$��%#�������!&	!� ������).
��,� ��
�����
���
(����� %���������).
�
���	 7� �)� ���'� ���'
��	���(�$��	�
�
� :����).
�������(
� ���'� �&	%���� ���$( !���! 
�������
 �
�
�����	� ���'
����

�&���1	�'�)�%%�&���1	���&�'�)�%%��&���'��'����)�%%��'���	���
�	�����%%�).

� ��
7� �$( ��, ��4?
��-%�,�����������)�$(<�-� ���
��$��
���+�%���� ��	�	 �
�$����!�������/���

�� ���( � ���'
 �&	%����'�, �%%� �(�$� :���( �$�>��������).

)�$��+
2��	�
 ,�
��$��'��7����%�������!	�
��������	�(6��$;�
$��	�
��'
�	� �	�����
�-���, "&����� ��  8������� �������
�+	

��(��$�����).
�	����'�:��������
�
�����
�/�
��
���	�&�����$(������'��).
�
�������� ���	+�������).
���/����-��	����'������
�
�����'
�7�
 �&	����
�� �	���'�!�� �������
	��
����� ���� �&	����� "���-���(-��)�-��3�����
��	�
��
��$����)�$(<�-�'�).
�)����7���
��������'
 �&	����� ������ �&	����
��$��	�����).
���
��!/��/	��� 
�)����$��, �

��,� ��+	

����&�����	���� ����45��!� ��(��$�	���	�
�'�).
�	����'����$����	����'��
�'�).
�������� 7�  ���$�).
��'�� ���������'���� ���
��  ���).
�(��$���� ���'�����)
��	�� ��&���1	��$� �������� ��'����������	����	�������)� � �&	��%��'����'��).
�&�!����
����$�2�������� �&���1	�).
�&���%����$�2����+	���)�����'����).
�����
����� ��$%	

��
 , � ������"&���$�).
#�����	��'�� �&���1	���� ��&�������� � ��&��'������ (�����
)��%)�/�������������
�/������'
�	�%�(�	 ������ (����� %��!���! 
��'������ !-�������	��
���7��&���1	 �	�(���
��
�����"���).
!-��)�&�!�����(,� �����(�-��(�-
�
����������,�
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���� �	�(���
�-�����$�����).
����$%����$ /��-�)����7���
����������	���(��$�).

�����, �����$B5���������

 �	�+ %�������
!"�
�������).
 %���/�� �+	
!"�
������
����$%���)C� �
�2���%�����%
��	 �%���� �!"�
��� �%� %�
��� �).
��
�����+�2 ���	����	�+	!-
������ �	������$(����
%��
��, ����-1��$!�%��'
��� ��	�).
����!��  �:���������������������
�-���� ���
6��#���������-���������$���$����� %�����).
����;�
����� �	����������, 
�
/	��7�!���
7� ��� �&	�
����$
 �� !-�����
�
�%�	��).
8����	�-�����$���(�2!-
�).
 �	������ �����	!/
��
�
%��
�������
��������
���� �(��$��,� �
��).
��
���/��������� ���	��'
 $�����'������
-!��
���$������$���$������$�����������(
�%", � ��	��'������
-!����������$", � � �	��
��$�����).
�����, ����-��	 ��
�����-
��
�����	����

�$���!-�������)� ������
��;�
$��$6���-D6��� �����!� � �	���'
!-�����+ %�	���).

� ������	������	�����$�!���
��(��$!-�����+ %
�
7� �	��-�������3�������$�� �$��

��	��� %����$����
, ����������7���������	����8������ �&	����-
���!����� �&	���������$
B��+��-�����	 ��
�  �	�B��+��-������%�1-�+��)�$�8���B��� �$"&��&���, ��
, �)�-

�������������).
� ����-
 �&	�+�! �����)����
�/�� 7�  �	��� � ������
��"������( ���
�
���"��)0-%��-�
���( ����%!-���������� ������7��)��$������!/����!/����).
��, 
 �&	��-��
��	�)��!���� �+�
�����'��)���������-������	����, �( ���).
��
7�

!-�������	�������	�
����(-���3�������� "������)�%%�-�7� (���7� ����'�!���
�
��'�7��'(� ��!���)�����(��$�&���1	(�����!����������
-��'������	(�����������
� �
�������	��������	 
� �$��	������ $����-���
��	��'�� ��$��	�
����  �	�����-����
-�&� ,�
:���
�
�'����� �&	�
�� %��	������������������
� �(��$��	�+	����$����&� ,�
��$���� �����
�
�������-����+	

�
�).
�
���������$�������� �
����������	��� �	��
�
� �� �����
�&���$
)0-%��-�����( !�����������! 
�
 ,�
���������� �+	
� (�$(/�#����� (�$ ��2���������!���
! 
�
�����, %�����������$����	�
� � �	��� ��	�������������
-� 
 �����
)�$�8�
�&�
����% �� � ���+��� $����	��'
�����-�7� "���$��������
-�%%!/
����	�+���� �
����/	�
��� ���� ��$�!�������/����-�7� �$����
-��	��� 
 �����$���%����%&+���������-6
� �(�$ ��2��	�
�
�

�
%#����
��� �
"&��� ����������$���! 
��$����
������ �	�
�����
 �	��
�
�
��	�������%%
�������
-� 
 
����
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(�����+������
-�"���� ������'�����&���1	�'� �����������'��&�!��%������'��7� �����
���
( �$��-
�������(�����:���(���������%���� �(��$�
�������� �������� �&	�� $�
��, ����
���� ��	���&��$(���-
�
�����
�
�&�!�������� ����
���� ����� ��
��
�
���� 7� �-��-��)
�
���+������������-����	��-��)�
������ ��	����� ��-��-����%�
 ,�
:��� �&	�	�����������
�������(,� �������).
�
���

���
��
,� �������������� �BE
%���� �
��������	 �������(��$��	 ���BE
� >$
�
�
�
�������
� �� ��$������-����	����(+���(� ��!�� ��� �����	���������
��
� 7� �$
!����"��:, � ��
����)�$��%���
���� �������
����� 7� �)�������	!-
��� ,�
� 7� ���,� 
�)
���� "����	������-
�������&�7� ��$�� %����� �$��:, �!	�&��"�4�'�������$�).
� �
 �6����2��	���
���(���!�%��-8��
 �� �(��$����
�������� !	�
!�%��-8���
�, ������
�).
!-������������ >$
�
�����	 ��������
� � ���	
���%	

 
%	
�����������-���� ��
)�$�
����������).

�����:���� ��$���  ����������%	
�(� >$
�
�

 ����� ��'�������).
��'�������� ����-
(	 ��	%	

���'�����1� ��$��	 ���
��%)�$��
 �����	������� ���� 7� ������% �&	�	��	�
������������$%	
 ����������).
�

��� ��	�������(	 ��	��%	
� "���).
�/3"&��/3(	 �/3��	%	
���%����$�).
 �	�����'��	�&�� ��	
(�����%	
�
������%��'��&�!���	���	 �)����
�/��
� �(��$", �	�����).
�&���1	��'���	����
� %������� �����/����%	
�!��%���� �������	�%	
���$��	������ 
 ������'�� 7� ��$�&�45�
 ,�
�$�%,� �&�)��	�
�
� ��$�)��(�� ���
����������/�� 7� %��
� �(,� �).
��� �	�������'��&�
��'��$�).
 �	����%���� ��&��
�	 �)�

"����'������	����, �-��������	���	�	 
���� 7� ���(	 ��	(������� �����)���)% �
 �����  �����$��%��'�� 7� ����������������������'����%��
�!����� �������'�� 7� �����	
� ����������&���1	:���(������
��
���&���1	����/�%��
�$�	� �	�������������"���&���1	�/�
%��
������
�������-�7������� ������%� ��$�F���
��'����B@�BE
�����
�������
�� ����
�
���( �$����
��'���� �&	�, ��� �	�����
���������� ���%�+���'�-���%�+���(,� �F���
����'��
��	"����������).
��-�7��
���	(�
�'�� ��F���
�����'���'
BA�, �!��%������,� ��'��7��$�����'�
���%���$�&���1	�$������%	
�	��
������	� �	������/3��'
����������

� ��G� ��
�$��	�/
�����-
�)��, �	�
� ����$%����%����&���1	�������
�/��
��$�/�
%��
��%%��	����
�������������$��%��'����������������������� %�)����7���
�����$
��	�	��	�
�����������)��, ���,� ���
�$��	���������	�����).
 �&	
���, �	�
�
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"���	���
�	���$���!��
��
� ��$��	 ������ �����).
�
��������' �	�)��%�/��2
��$%	
�����'�� �
��'���$ �����&��
45�
	������1
��� �	���
���!��
������	��).
�&���1	�
��$�).
�%%(-�(2� ���'�� �	�����$����)����, �)����
�)������)�$(<�-� ��
7�
 �	����%���� �(,� !-��!����'��&)� ��, ��'����� �����
-
����&���1	 �&	�/��3$��   ���� ��'��$
�����).
� ����)����%%(-�(2� "���	��(���
�-����
 �
���,� ��������
�����'�$�	 ��%�
���)�).
�����%�  �����'�$��	�� ��).
�
�!���)���� ���
� �(��$�����������:����-���%
����6��#������! 
�����������	 ���� ��$�(6�'�).
�(6����	���'
� ��$��������%����
 % /	
��$������� ����

"���).
�������	�
�� ��
���/ �
!����1�'����
 �&	��%�&���1	� :����).
�&�)��� ���'�� �-���
��
 �&	��%��'�����>(�$��������������
� >$
�
������)������/� �, �����'������	������
��-���
� "����	�����
���/�, �&���1	:����).
�&��	 ��
� � ��
��������&���1	�-����	���
����-����	�
��������'��!�� �����$�$�����).
���
 ��
&
���&���$(��
�)���
� ������� ��� ��,� �
�'�$��� ���
����	���'��
����� �&�)��� ��'�%���� ��	�&��
����	��� �&�)��� ��'�
�����)
��������	�
�
� ��,� ����
���	�	 
���'��	����-����	 
�	��&���1	�$��!	�
�-�( �����'�� 7�
", � ���� �	����	�����+�� ��	( �����45���� #-%��
����( ������� ��$����� ����)%������
����-�)��%��9��'��	���	���	������������	�-��>����"����
���/���(�����).
�������������&�
�(-����-� ����$����	�
�� 
���%������
-�&���1	���
����$�)����
-��'�����������
�	�
�

��,� ��'����$�).
 �	��
�
� �(��$��'��/��
��(	 ��	�).
��
��-�� ��$��%������&
�� ���������'��$�)6��9��
���������, ��������'���&���1	�).
�&�)��� ����$������ %��
!���! 
 �&	
��
� �� "���&���1	�	��)�$(<�-�������� %���� ��$ %����'���� �&	�
)��� ����
)�$(<�-�������� %������������� ���'�� ����$�).
��'�������'�).
���
	�� '
�&!�!��
�����	��$�-��%,� ������������).
 �&	� ������%��, ��	�	�� ��'�� 7� �/����������� ��%
���6��9� �&	 �	����'����� ����������������
��$�������#���+��-���!����!!��(�
#2��%
)�$!�����,� ���%�&�� ���'� �&	�� ������ ��	�	���,� �����, +���� ��'��$��%��$����������'��-��
��	��&���1	�).
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� 7� ��$����
�%%�&���1	��� �	���	������ �(��$)�$!��� ���'�������
 �&	�
��
���������

�&���1	�/��
:��� �&	�
�)?�����!����1� ���'�����$� ���%"	��� �� �����	���
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� ���� ����'(� ��-
���������
!	��!�-���$!
�%!
/
� �
�&�����������-%��1	� "����%����������
)��
����	����, ��
��� ����
"&������%������������ ����� ��	��-������!������ �����-��� %�����)�������&��
�� ����� ��$
!���! 
�&�
�
�)�$���� B@���&�:����������!���� �&	����� �-��(	 ��	��!���! 
�
�����	���
�+	

�
� �'��� �����$!
 �� %%/1�/3� �������).
�����, �������	��������� ����).
���$
��$:-%��$:�%�$%�������
�������	45��

�����	�'��%� ����&�����)����������$��� �	��45�� ( �).
� ��!�&��'���������&
��	 �	����'�����
�&����)�����
���� ��, �!���)����%�-��3(�� ���%! 
��	�!��%����	��
�����&���-����������'�����
� ���	�������	�	���	��!���! 
%���� �-�
��������%+��+��	�
BA�, ��������	�� �����%�����	������� ��$!	��!�-� �������	��&���(������������!-��� �
��-
� ����������$����-����	������������� �&	����
�� �'��,� �����%����
�������������	��������
)�$��+
2 $���$��!���! 
�
���� �
��	!�����+	

���	�� B@����	���"&��&�����&�'�� ����
���(�
����������'%)�� �	����	�����+	������ �
,� �������! ��
�'�, ��	�&���
�$�))��%
��9��%����
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