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การปกครองรักษาตน
วันนีเ้ ปนวันทีม่ โี อกาสอยางยิง่ ในบรรดาวันทัง้ หลายทีผ่ า นมา รูส กึ วันนีเ้ ปนวันที่
มีโอกาสเต็มทีน่ บั แตเริม่ ออกเดินทางมา เปนโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระทัง่
ถึงบัดนี้ ของทานนักแสวงบุญทัง้ หลาย
คําวาบุญ ทานทั้งหลายคงพอทราบได เปนสิง่ ทีโ่ ลกตองการทัง้ คนและสัตว
ตลอดมา ไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอยางอื่น สิง่ อืน่ ทัง้ หลายนัน้ มีการ
นิยมเปนยุคเปนคราว แลวเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆ สวนความนิยมในคําวาบุญนีไ้ มวา
สัตวไมวา บุคคล ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความมุงหวังกันตลอดมาทั้งอดีต ปจจุบนั และ
อนาคตไมมที ส่ี น้ิ สุด เมือ่ ความรูส กึ ยังมีอยูภ ายในตัวของบุคคลและสัตวนน้ั ๆ แตควร
ทราบตามภาษาไทยของเราทีแ่ ยกออกไปจากบุญ ซึง่ ก็เปนภาษาไทยคําหนึง่ แลว เพื่อ
ทราบความหมายในคําวาบุญนีใ้ หชดั เจน สมกับวาเปนสิ่งที่เรามุงหวังอยางแทจริงนั้น
คืออะไร
คําวาบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรง จะเปนความสุขทางกายหรือทางใจ เปน
สิ่งที่โลกตองการดวยกัน ไมมีจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ซึ่งความสุขนี่เปน
สิ่งที่โลกตองการเสมอมา ความสุขทางกายอยางหนึ่ง ความสุขทางใจอยางหนึง่ รวม
แลวมีสอง กายสบายเราก็อยูส งบ ใจสบายเราก็เรียกวาเปนสุขนั่นเอง
สาเหตุที่จะใหเกิดเปนความสุขขึ้นมาทางกายทางใจ ตองมีการขวนขวาย มีการ
ระมัดระวังรักษา อยาใหขา ศึกมาทําลายความสุขทัง้ สองประเภทนีไ้ ด ทีท่ า นนักใจบุญทัง้
หลาย อุตสาหสละเวล่าํ เวลาหนาทีก่ ารงาน และทรัพยสมบัติมากนอยดวยใจจริงของตน
มาสูส ถานทีน่ ก้ี ด็ ี หรือในการบําเพ็ญบุญทัว่ ๆ ไปก็ดี ชือ่ วาเปนตนเหตุแหงการแสวงบุญ
คือความสุขอยางแทจริง ถูกตองตามหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงสอน
มาแลว นี่เปนทางที่ถูกที่ดี เปนทางที่ชุมเย็นแกจิตใจเรา
บุญนีไ้ ดมากนอย เปนสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้น ไดมากเทาไรก็ไมเหลือเฟอไม
เฟอเหมือนอยางอืน่ ๆ เปนสิ่งที่สัตวโลกปรารถนาโดยทั่วกัน แมทานที่ถึงวิมุตติพระ
นิพพาน ก็ยังตองมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายพอทราบกันไดในทางสมมุติวา ปรมํ
สุขํ ทานยังมีความสุขอยางยิง่ ทีน่ อกสมมุตอิ ยูภ ายในใจทาน
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ฉะนัน้ เมื่อเราทราบแลววา บุญคือสิง่ ทีโ่ ลกตองการ เราผูห นึง่ ในนามของโลก
ทัว่ ๆ ไป จงพยายามทําความสนใจและขวนขวายในทางบุญใหเกิดขึน้ โดยสม่าํ เสมอ จน
ตลอดอายุขยั วัยสิน้ สุด
คนไมมีบุญ สัตวไมมีบุญ เปนบุคคลและสัตวที่อาภัพมาก เกิดมากับโลกเขาแม
วันคืนปเดือนยังคงเสนคงวาอยูต ามธรรมดาก็ตาม ก็รสู กึ วาวันคืนปเดือนนัน้ ยืดยาวมาก
อยากใหมืดใหแจงเสียโดยเร็วเพราะทนตอความทุกขความทรมานไมได นีแ่ หละการ
ขาดบุญคือความสุข มีแตความทุกขทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยูต ลอดมา วันคืน
ปเดือนจึงเปนเหมือนกับยืดยาวจนเหลือประมาณ ความอาภัพบุญยังตองแบกบาปหาม
กองทุกขไมมีประมาณ ทั้งนี้ก็เพราะความเชื่อตัวเองเกินไปเปนสาเหตุใหรับเคราะห
กรรม
โลกก็กลายเปนโลกแคบ ถาลงทุกขไดเขาบีบคัน้ รางกายและจิตใจของคนและ
สัตวรายใดแลว อะไรๆ ก็ไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนา ไมเปนที่เจริญตาเจริญใจทั้งนั้น โลก
ก็แคบเขามา แตวนั คืนปเดือนรูส กึ วายืดยาวมาก ชีวติ นีก้ ร็ สู กึ วายืดยาวไปดวยในเวลา
คับขันเชนนั้น เพราะความสนใจอยากใหพน จากทุกขทก่ี าํ ลังเหยียบย่าํ ทําลายอยูเ วลา
นัน้ บางรายก็อยากตายไปเสียในขณะนัน้ เพื่อจะไดพนจากทุกขที่กําลังบีบบังคับอยู
เวลานัน้ ทุกขตองทําใหจิตเราคิดไดตางๆ เพราะอํานาจของทุกขนี้เปนของรุนแรงมาก
แมแตสตั วกก็ ลัว ไมวาแตมนุษยเราเลย
การสรางเครือ่ งปองกันทุกข จึงมีหลักวิชา มีอบุ ายวิธที จ่ี ะสรางใหถกู ตองดีงาม
โดยไมสรางความทุกขใหตวั เองและขนทุกขใหคนอืน่ คือไมเหยียบย่าํ ทําลายคนอืน่ เพือ่
การสรางความสุขใหตนเองอันเปนทางที่ผิด พระพุทธเจาจึงไดประกาศสอนธรรมอัน
เปนแนวทางทีถ่ กู ตอง ที่เรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม แปลวา คําสัง่ สอนอันเปน
เครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคตแกบรรดาสัตวนั้น พระองคทานได
ตรัสไวชอบทุกสิ่งทุกประการแลว ไมมีสวนบกพรอง นีเ่ ปนทางเดินอันราบรืน่ ดีงาม
สม่ําเสมอและชุมเย็นแกผูดําเนิน คือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองคทรงประกาศ
สอนไว ดังเราทานทั้งหลายไดบําเพ็ญและปฏิบัติตามสวากขาตธรรมนั้นตลอดมา
เชน กฐินทานที่เราไดบําเพ็ญมาเปนประจําจนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็เปนการดําเนิน
ตามหลักสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจาสอนไวแลวทั้งนั้น นี่เปนทางที่ถูกที่ดี เปนทางชุม
เย็นทั้งผูที่ใหทาน ทัง้ ผูร บั ทานจากเรา พูดทั่วๆ ไปก็วา ทั้งผูใหผูสงเคราะห ทั้งผูรับการ
สงเคราะห เราจะสงเคราะหมนุษยดวยกันก็ตาม สงเคราะหหรือใหทานแกสัตวก็ตาม
สัตวก็ไมเปนภัย เราก็ไมเปนโทษ ตางคนตางมีความสุขความเย็นใจยิ้มแยมแจมใสทั่ว
หนากัน
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เราไดรับความสุขเพราะการสงเคราะหผูอื่นในทางน้ําใจ ดวยความรูส กึ ซาบชึง้
ในจิตใจวา ตนมีวาสนาพอจะใหคนอืน่ หรือสัตวอน่ื ไดอาศัยความสุขความรมเย็นจาก
ตน สัตวหรือคนก็ตามรายที่ไดรับการสงเคราะหจากเราก็มีความดีอกดีใจ วาเทาทีต่ นได
รับความสุขมานีจ้ ากทานผูน น้ั ๆ สงเคราะห มีจํานวนมากนอยเพียงไรก็ตองระลึกกันไม
หลงลืมอยางงายดาย เพราะไมใชเปนสิ่งที่จะหลงลืมไดงายๆ จึงจะลืมเสียไมได เพราะ
เปนทานที่ใหความรมรื่นทั้งสองฝาย เรียกวาทานบารมี
ทานนี้เปนความจําเปนสําหรับโลกเราที่อยูรวมกัน จะเวนเสียไมได เพราะเปน
พืน้ ฐานแหงชีวติ ความเปนอยูซ ง่ึ เกีย่ วเนือ่ งระหวางกันและกัน กวางแคบไมมปี ระมาณ
ตองอาศัยทานเปนเครื่องเชื่อมโยงถึงกัน ถาไมมที านแลว โลกมนุษยตองแตกทรงตัวอยู
ไมได
ทานจึงเปนเหมือนกับสิ่งมั่นคงในการกอสรางตางๆ จะเปนสรางบานสรางเรือน
ตึกรามบานชองโรงพักโรงแรมอะไรก็ตาม ถาไมมีสิ่งมั่นคงเปนหลักยึดไวแลว บาน
เรือนนั้นๆ ก็ยอ มไมแนนหนามัน่ คง อาจพังทลายลงไดไมอา งกาล โลกจะมีความปก
แผนแนนหนามั่นคงเพียงไร ตองอาศัยการสงเคราะหซง่ึ ออกจากความเมตตาและความ
เห็นอกเห็นใจกันเปนรากฐานสําคัญ สิ่งที่จะนํามาสงเคราะหก็ยอมเปนไปเองเพราะใจ
เปนผูบ งการ ทานจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะปฏิบัติตอกัน โดยไมนยิ มวาเปนนักบวช
และฆราวาส ตลอดสัตวทง้ั หลายยอมมีตอ กันอยูเ สมอ แตไมไดใหชอ่ื วาเขาใหทานกัน
เฉยๆ เมือ่ แปลแลวก็คอื การใหนน้ั แล
ทานะ แปลวาให พูดใหทราบกันอยางชัดๆ ก็คอื การใหนน่ั เอง จะใหดว ยวัตถุ
ใหดว ยการอบรมสัง่ สอน ใหโดยวิธีใดเพื่อความรูความเขาใจ เพือ่ ผูอ น่ื ไดรบั ความสุข
จากการใหของตน เรียกวาทานทั้งนั้น ทานวัตถุ คือใหดว ยวัตถุสง่ิ ของ ใหทางความรู
ความฉลาด คือใหการอบรมสัง่ สอน ใหอบุ ายแนวทางอะไรก็แลวแต จัดวาทานทั้งนั้น
ทานจึงเปนเรื่องใหญโตประจําโลก ถาขาดทานเสียเมือ่ ใด โลกก็ตง้ั อยูเ ปนปกแผนแนน
หนาไมได แมที่สุดในครัวเรือนเดียวกันที่อยูดวยกันมา ก็ตอ งอาศัยสิง่ เหลานีเ้ ปนพืน้
ฐานของครอบครัวนัน้ ๆ ไมมีนี้เปนพื้นฐาน โลกหรือครอบครัวจะเปนไปไมได
นอกจากการกระทําของเราทีไ่ ดบาํ เพ็ญลงไปดวยวัตถุไทยทานเหลานีแ้ ลว ผลที่
แสดงอยูใ นปจจุบนั และอนาคต ยอมเปนไปไดดวยความราบรื่นชื่นใจทั้งสองฝายเพราะ
อํานาจแหงทานนี้ ทานเปนที่จะใหคนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไมมีอะไรเหลือติดตัว แตผล
แหงทานยอมสะทอนยอนกลับมาเปนคุณสมบัตขิ องผูน น้ั จะไปที่ไหน อยูท ใ่ี ดไมอด
อยากขาดแคลน เพราะอํานาจแหงทานบารมีที่ตนไดเคยสรางไว เขามาเปนสมบัตภิ าย
ในสถิตอยูก บั ใจ กลายเปนแมเหล็กดึงดูดจิตใจผูอื่นใหเกิดความชื่นชมยินดีไมมีใครรัง
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เกียจ ผูม ใี จกวางดวยการใหทานจึงสมบูรณพนู ผลตลอดกาลสถานที่ ภพกําเนิดที่เกิดที่
อยู ไมขัดสนจนทรัพย อาภัพญาติมิตรเพื่อนฝูงและสมบัติทั้งปวง
เราจะจําไดก็ตาม จําไมไดกต็ าม ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตาม นิสยั คนทีม่ ที าน
ประจําใจยอมเปนผูม อี ธั ยาศัยกวางขวาง ไมคบั แคบตีบตัน ไมตระหนี่ถี่เหนียว คนมี
นิสัยเชนนี้แมจะไปเกิดเปนสัตวเพราะวิบากกรรมบางประเภทพาใหเปนไปก็ตาม นิสยั นี้
ยอมไมเปลีย่ นแปลงเพราะอยูก บั ใจ ถึงรางกายจะเปลี่ยนแปลงไป แตจิตใจนั้นจะไม
เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนเลย
เปนสัตวหรือเปนมนุษยมกั มีบริษทั บริวาร
เพื่อนฝูงมากเสมอ ทั้งนี้เพราะอํานาจแหงทานการสงเคราะหหากดึงดูดใหมีมาเอง
การที่จะใหทานไดแตละอยางๆ ตัง้ แตเล็กแตนอ ยจนมากมายก็ตอ งออกจากใจ
ใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมเหลานี้อยูโดยสม่ําเสมอยอมมีกําลัง จนกลายเปนคนมีอธั ยาศัย
กวางขวาง แมจะอดอยากขาดแคลนจนถึงขัน้ จําเปนจริงๆ ก็พอเปนไปได หากมีผชู ว ย
หากมีผอู ดุ หนุน หากมีผเู ห็นใจ หากมีผเู มตตาสงเคราะหชว ยเหลืออยูน น่ั แล เพราะเชื้อ
เดิมแหงความเสียสละมีอยูภ ายในใจ จะเกิดในชาติใดภพใด อํานาจแหงทานบารมีน้ี
ยอมสงเสริมไมใหอดอยากขาดแคลน นอกนัน้ ยังเปนเครือ่ งสนับสนุนจิตใจเราใหหลุด
พนจากทุกขไปไดดว ยอํานาจแหงทานดวย เพราะเปนสวนหนึ่งของคุณงามความดีทั้ง
หลายมีศลี ภาวนาเปนลําดับ
ฉะนัน้ นักปราชญทง้ั หลายจึงสอนแลวสอนเลา ใหโลกทั้งหลายประพฤติตนใน
ธรรมประเภทนี้เปนพื้นฐาน จากนัน้ ก็สอนเรือ่ งศีล เรือ่ งภาวนาไปตามลําดับ ดังทาน
แสดงไวในอนุปพุ พิกถาหาประการ แปลวาการกลาวธรรมเครือ่ งอบรมซักฟอกจิตใจ
ของผูศ กึ ษาอบรมไปโดยลําดับ นับแตขน้ั หยาบ ขัน้ กลาง ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติ
พระนิพพาน
ในขอทีว่ า เปนนิสยั อยูภ ายในจิต เพราะอํานาจแหงการบําเพ็ญมาโดยสม่ําเสมอ
นี้ จะเห็นตัวอยางจากพระพุทธเจาของเรา ในคราวเปนพระเวสสันดร ไดทรงใหทาน
เสียทุกสิง่ ทุกอยาง จนชาวเมืองเขาไมพอใจ ถาพูดตามภาษาของเราก็เรียกวาเขาขับไล
พระองคออกจากเมือง จากความเปนพระเจาแผนดินเสีย กลัวบานเมืองจะลมจม
เพราะพระองคเปนผูหนักในการใหทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเปนมาอยางนั้น
พระองคไมขัดของ เขาขับไปที่ไหนก็ไป แตไมทรงละการใหทานตามพระ
อัธยาศัย หรือนิสัยของพระองคที่เคยบําเพ็ญมาดั้งเดิม แมจะไปอยูในปา ไมมีสิ่งใด
บริจาคทานเหมือนอยางแตกอ น มีเพียงกัณหา-ชาลีเทานัน้ ก็ยกใหทานแกพราหมณไป
เพราะมีเทานั้น ไมมีอะไรที่จะใหทาน มีเพียงสองกัณหา-ชาลี ก็ใหทานไปอยางไมอาลัย
เสียดาย ทีนี้ก็เหลือแตพระนางมัทรี เทพนิมิตบันดาลเปนพราหมณมาทูลขอนางมัทรี
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อีก ก็ทรงยกใหอยางพอพระทัยอีก เพราะมีเทานั้น ไมมีอะไรจะใหทาน สมบัติเงินทอง
อะไรไมมี เพราะถูกเขาขับหนีไปจากบานจากเมืองไปอยูในปา จะมีอะไร เพียงอัตภาพ
รางกายจะเปนไปกับอาหารวันหนึง่ ๆ ก็แทบจะเปนไปไมไดอยูแลว เครื่องเสวยประจํา
วันในปาที่ประทับอาศัย ก็มเี พียงหัวเผือกหัวมันเทานัน้ อดบางอิม่ บางก็ทรงทนเอา
เราคิดดูกน็ า สลดสังเวช กษัตริยทั้งองคสละออกจากตําแหนงเปนกษัตริย กลาย
เปนคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใด จะเปนคนขอทานก็ไมทราบวาพระองคไปขอทานที่
ไหน เปนคนอนาถาเราดีๆ นีเ่ อง ทรงหาเผือกมันตามปาตามรกมาเสวย ทานไดรบั
ความทุกขยากลําบากขนาดไหน เพียงนึกวาดภาพดูก็รู
แมเชนนั้นพระทัยที่เต็มเปยมดวยการใหทาน การเสียสละ ยังไมปรากฏวาบก
พรองที่ตรงไหน ใครจะขออะไร พระองคประทานใหทั้งนั้น ขอลูกใหลกู ขอเมียใหเมีย
หรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหทัย พระองคก็ทรงไมอาลัย พรอมทีจ่ ะยกใหอยู
เสมอ นี่ก็เพราะอํานาจแหงการเสียสละที่เคยเปนมาภายในพระทัยของพระองคนั่นเอง
จนกลายเปนนิสยั ขึน้ มาดังทีร่ ๆ
ู เห็นๆ กันอยูก นั ตามตํารา ทรงยอมปฏิบัติตามที่เขา
ตําหนิทกุ อยาง เขาจะใหอยูก อ็ ยู เขาใหหนีไปที่ไหนก็ไป แตการใหทานไมยอมลดละไม
ยอมแกไข ไมยอมปฏิบัติตามใคร ปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองคเดียวเทานั้นวาเปน
นัก คือนักใหทาน นี่คือความเคยฝงนิสัยมาแลวแตดั้งเดิม จึงไดยกทานขึน้ เปนหลัก
สําคัญ ในหลักศาสนามีทานนีเ้ ปนฐานสําคัญ
รวมแลวคุณงามความดีทเ่ี กิดขึน้ จากการใหทานนี้ ก็สําเร็จขึ้นเปนบุญ มีความสุข
ความเจริญก็เพราะอํานาจแหงบุญ การรักษาศีลก็เพือ่ บุญคือความสุข การใหทานก็เพือ่
บุญคือความสุข การเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุข ซึ่งสัตวโลกทั้งหลายตองการ
ตลอดมา
ดังนั้น จึงขออนุโมทนากับบรรดาทานทั้งหลายที่เปนนักใจบุญ ไดอุตสาห
บําเพ็ญตลอดมาไมหยุดยั้ง และยังมีความอบอุน ในใจวา ทานทัง้ หลายยังไงก็จะปลอย
วางกุศลเหลานีไ้ มได จะตองปฏิบัติเปนลําดับไปจนชีวิตหาไม เพราะนี้เปนรากฐานของ
จิตใจอยางแทจริงที่จะพาเราอยูเราไป ไปมีความสุขความเจริญเพราะอํานาจแหงการ
สรางความดีใสตวั เอง นี่เรียกวาการรักษาตัวเองดวยความปลอดภัยไรทุกขทั้งปจจุบัน
แลอนาคต
ชาติภพนั้น ปจจุบันนี้เรามีชาติมีภพ อดีตตองเคยเปนผูเคยมีชาติมีภพมาแลว
และอนาคตกาลขางหนาทีจ่ ะผานมา ชีวติ นีจ้ ะผานไปเพือ่ อนาคต ก็จําตองสืบภพชาติ
ตอไปอีกจนถึงแดนแหงพระนิพพาน อันเปนที่ยุติภพชาติทั้งหมดทั้งมวล นัน่ คือแดน
สิ้นสุดปญหาโดยประการทั้งปวง การทองเทีย่ วในวัฏสงสารของเราตองมีดว ยกันทุกคน
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เมือ่ เชนนัน้ ความดีซง่ึ เปนสิง่ จําเปนทีจ่ าํ ตองอาศัยยึดเหนีย่ วเกาะเกีย่ ว หรือเปนที่พึ่งใน
ภพชาตินน้ั ๆ ตองเปนของจําเปนเชนเดียวกับชีวิตของเรา
ชีวิตมีอยูหาความสุขไมไดก็เปนโมฆะ ไมมคี ณ
ุ คาอันใดกับชีวติ นัน้ ๆ เราไม
ตองการเปนผูหมดคุณคาในชีวิตโดยไมมีความสุขเครื่องอาศัยเลย แตเราเปนผูหวังคุณ
คาแหงชีวิตที่เต็มไปดวยความสุขความสมหวัง เราจึงสรางคุณงามความดีไวเพื่อตนซึ่ง
เปนทางที่ถูก เปนความคิดชอบ เพือ่ ความปลอดภัยหรือตานทานสิง่ ทีไ่ มดอี นั จะทําลาย
ตน การสรางคุณงามความดี จะยากบางลําบากบางใหถอื วาเปนงานสรางตัวเอง คือ
สรางตัวเองดวยความดี สรางตัวเองใหมีความสุขความเจริญ สรางหลักสรางฐานสราง
ความมัน่ คง สรางความอบอุน แกจติ ใจ ตองใชความพยายามโดยสม่ําเสมอ ผลคือความ
ผาสุกเย็นใจจะเปนสมบัติอันพึงหวังของเรา
เวลาจําเปน จิตใจจะไมคิดอะไรมากไปกวาคิดหาที่พึ่ง อันนี้เปนหลักสําคัญที่เรา
จะตองคิดไวดว ยกันทุกคน เมื่อถึงคราวจนตรอกไมมีเครื่องชวยบรรเทา ยอมจะจมโดย
ถายเดียว ซึง่ นาหวาดเสียวมาก เวลาไมรอน เครื่องปองกันแดดก็ไมจําเปน เวลายังไม
หนาว เครื่องปองกันหนาวก็ไมจําเปน เวลาไมหวิ กระหาย อาหารหวานคาวทีเ่ ราเคย
อาศัยมาก็ไมจาํ เปน แตเมื่อเกิดความจําเปนดังที่กลาวมานี้ จิตตองประหวัดถึงเครื่อง
ปองกันทันที พอรอนปรากฏขึน้ ตองประหวัดถึงเครื่องปองกัน หนาวเกิดขึน้ จิตก็ตอ ง
ประหวัดถึงเครื่องปองกัน ความหิวกระหายเกิดขึน้ ตองคิดถึงอาหาร จะอยูอ ยางเย็นใจ
เหมือนเวลาไมจําเปนยอมไมได
เวลาความจนตรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเขามาถึงจริงๆ เราระลึกถึงอะไรนี่
เปนหลักสําคัญ ตองระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสรางมามากนอย วามีมากนอย
เพียงไรหรือไมมี นัน่ เปนเวลาสําคัญมากสําหรับเรา เพราะทุกรูปทุกนามจะตองถึงความ
จําเปนเชนนัน้ ดวยกัน เราจงพยายามสรางเพื่อตัวเองไวเสียแตบัดนี้ เหตุการณทาํ นอง
นั้นจะไมเกิดขึ้นแกเรา จะผาสุกสบายตายเปนสุข
จิตใจที่เคยชินตอสิ่งใด ยอมระลึกถึงสิ่งนั้นทันที จิตใจที่เคยสรางแตบาปแต
กรรม เวลาจนตรอกจนมุม ใจคิดหาทางดีไมมีเพราะตนไมไดสรางไว ก็ประหวัดไปถึง
แตบาปแตกรรม พอตายลงไปก็เปนไฟเผาไปทีเดียว นรกอเวจีจะมีหรือไมมีก็เห็นเปน
ไฟอยูก บั ผูน น้ั เพราะผลที่เกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นจากผูทํา จะวานรกอเวจีเปนผูมาใหโทษใส
กรรมก็ไมได ความใหโทษใหคุณเปนเรื่องของเราเปนผูสรางขึ้นเอง
เราเกิดมาไมไดตั้งใจจะมาสังหารตนหรือทําลายตน ดวยการทําชัว่ ชาลามกอัน
เปนฟนเปนไฟเผาตัว แตเราตองการมาสงเสริมตัวเอง จึงตองสรางคุณงามความดีไว
เปนที่พึ่งที่เกาะที่อาศัย เวลาจําเปนจําใจ จิตจะไดยึดไดเกาะ ไมควาน้ําเหลวเปลวไฟมา
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เผาตัว พอระลึกถึงบุญปบ ใจยิม้ แยมแจมใสอบอุน ทันที เพราะเราเคยสรางไวจนติดจิต
ติดใจติดนิสัยสันดานอยูแลว ระลึกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้น เพราะสรางอยูทุกวันทุกคืนจน
เปนความเคยชินกับใจ ระลึกเมื่อไรก็เจอเมื่อนั้น ไมตองรอเวล่ําเวลาเหมือนราษฎรไป
ศาลไปทีท่ าํ การตางๆ หาเจาหานาย กวาจะไดพบแตละครั้งๆ แทบเปนแทบตาย ใครๆ
ก็เข็ดไปตามๆ กัน
แมรางกายจะแตกสลายไปก็เปนธรรมดาของธาตุของขันธ จะตานทานไวไมได
เพราะเรื่องนี้เปนคติธรรมดาอันเปนเรื่องใหญโตประจําสัตวสังขาร ไมมีใครสามารถ
ตานทานไวได ตองปลอยไปตามสภาพของเขา แตสิ่งที่เปนสมบัติของเรา ไมมีใครและ
สิ่งใดจะมาแยงชิงไดนั้นคือบุญ อันเปนความสุข ความอบอุน จิตใจ ที่เกิดขึ้นมาจากการ
สรางบุญของเราเอง
เวลานีเ้ รากําลังสรางบุญ สรางเครื่องระลึก สรางเครือ่ งเกาะยึดแกจติ ใจ จะถึง
คราวจนตรอกไมจนตรอกไมสาํ คัญ ระลึกเมือ่ ไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุน ภายใน
ใจเสมอไป ยิ่งถึงคราวจวนตัวมาแลว ก็ยิ่งจะเห็นความสําคัญของใจที่ไดสรางความดีไว
เพื่อตนมากนอยประจักษใจ เพราะความไมประมาท
ธรรมดาคนฉลาดยอมคิดเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคตเสมอ เมื่อถึงคราวจํา
เปนก็ไปแบบสุคโต คือไปดี มีความสุขความสบาย ภพใดชาติใดที่จะเปนสมบัติของตน
ก็ลวนแตเปนของดีๆ ทั้งนั้น เพราะตนสรางแตความดีไว ผลตองเปนของดีเสมอไป นี่
เปนทางดําเนินของนักปราชญที่เคยดําเนินมา ไดรบั ความดีและความปลอดภัยจนผาน
พนถึงวิมุตติพระนิพพานมาแลว ไดแกพระพุทธเจาของเรา ไมเคยโกหกพกลมแกสัตว
โลกแมคําเดียวประโยคเดียว ตรัสคําใดออกมาเปนคําที่เต็มไปดวยเหตุดวยผล เปนคํา
ทีถ่ กู ตองดีงาม สมควรที่สัตวโลกจะประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลเปนที่พึงพอใจ ทุกบททุก
บาทแหงธรรมที่ทรงแสดง จึงเปนธรรมที่ถูกเนื้อตองใจ เปนธรรมที่ไวใจได ไมมีคําใดที่
เปนคําแสลงหูแสลงใจและเปนภัยเปนเวรแกบรรดาสัตวที่ปฏิบัติตาม นอกจากจะเปน
สิริมงคลแกผูดําเนินเทานั้น ไมมีทางอื่นใดจะเปนภัย
เราเองยังมีทางโกหกตนได ไมตองวาคนอื่นจะมาโกหกเรา ตัวเราเองยังสามารถ
โกหกตนไดตอ หนาตอตา พระพุทธเจาไมมีเลยจะโกหกสัตวโลก จึงเปนที่แนใจยิ่งกวา
เราแนใจในตัวเราเอง ซึ่งเปนนักโกหกตนเองเรื่อยมาไมยอมเห็นโทษ
คําวาโกหกตนเองหมายถึงอะไร ยกตัวอยางใกลๆ วา จะทําสิ่งนั้นก็หาเรื่องมา
โกหกวา ออ เดีย๋ วทํานัน้ เสียกอนแลวคอยทําสิง่ นี้ สุดทายก็ไมทาํ เถลไถลไปเสีย เวลา
เคยสวดมนตไหวพระก็หาเรือ่ งอยางอืน่ มาแกตวั แลวไมไหวพระสวดมนตเสีย เวลา
ระลึกอยางอื่นระลึกได คิดหนาที่การงานเรื่องอะไรๆ คิดได แตพอระลึกถึงเวลาจะหลับ
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จะนอนจะไหวพระสวดมนตเทานั้น ออ วันนีร้ สู กึ ไมคอ ยสบายเสียแลว โอกาสไมคอยมี
เพราะวันนี้เพียบกับงานมาเต็มแยแลว วันหลังคอยทําเถอะ แลวนอนหลับครอกๆ ติด
หมอน ไมคํานึงเชาสายบายเย็นเลย นีก่ ารโกหกตัวเอง ตื่นขึ้นมา โอโฮ วันนีแ้ ยเสียแลว
ไมไดสวดมนตเลย เอา วันหลังคอยเอาใหมนะ วันหลังโกหกอีก นี่เราเคยโกหกตัวเอง
มาแลว อาจารยเคยโกหกตัวเองมาแลว จึงยกเอาเรื่องของตัวออกประจานใหทานทั้ง
หลายฟงอยางไมอาย แตบรรดาทานผูฟงทั้งหลายก็คงไมเปนแบบอาจารย นี่แสดงเรื่อง
ความโงของตัวเองหรือความโกหกตัวเองใหทา นทัง้ หลายฟง เพือ่ ไดนาํ ไปพินจิ พิจารณา
วาอาจมีอาจเปนแบบเดียวกันนีอ้ ยูบ า งไมมากก็นอ ย
สวนพระพุทธเจาไมไดมาโกหกโลก แบบเราโกหกเราและโกหกคนอื่น อยางนี้
จึงเปนทีแ่ นใจสําหรับสวากขาตธรรม สมนามทีว่ า ตรัสไวชอบแลว สมจริงๆ ไมเชนนั้น
ธรรมจะไมคงเสนคงวามาถึงทุกวันนี้ บรรดาพระโอวาทคําสั่งสอนของพระองคจะตอง
สลายเปนอืน่ ไปนานแลว เพราะไมมีใครนับถือ ทรงสัง่ สอนอยางนีก้ ลับเปนไปอยางนัน้
ทรงสัง่ สอนอยางนัน้ กลับเปนไปอยางนี้ ไมตรงตามความจริง คือเหตุกบั ผลไมลงรอย
กัน แตนี้ตรงตามความจริงทุกประโยค ทุกบททุกบาท ทุกวรรคทุกตอน จึงเรียกวาสวาก
ขาตธรรม หรือ เกวลปริปณ
ุ ณ
ฺ ํ ปริสทุ ธฺ ํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิ บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณทง้ั สิน้ ใน
การประกาศพรหมจรรยแกสัตวโลกทั้งเบื้องตน ทามกลาง แลทีส่ ดุ
สรุปความในพระโอวาททัง้ มวล ยอมเปนหลักวิชาธรรมปฏิบัติเพื่อรักษาตัวเรา
และเปนหลักวิชาธรรมแกโลกเพื่อการรักษาตนซึ่งเปนหลักใหญมาก การปกครองตน
การรักษาตนเปนเรื่องสําคัญ การปกครองคนอืน่ มนุษยชอบปกครองและชอบปกครอง
จนเปนนิสยั นาเกลียด แตการปกครองตนเองนี้ คนเราไมชอบปกครอง ไมชอบสนใจดู
ตัวเองสังเกตตัวเอง การสัง่ สอนคนอืน่ นัน้ ชอบ แตเวลาจะสัง่ สอนตน การหักหามตนใน
สิ่งไมดี มักเกิดความขัดของไมสะดวกขึน้ มาทุกทิศทุกทางจนกาวขาไมออก นอกจากไม
สนใจอบรมตัวเองแลว ยังปลอยตามบุญตามกรรมไมนําพา ปลอยใหเถลไถลไปตาม
ซอกตามมุมแหงอบายมุขนัน้ มีเยอะ จึงเปนเรือ่ งยากอยูไ มนอ ยในการปกครองหรือสัง่
สอนตนเพื่อเปนคนดีมีเหตุมีผล เราชาวพุทธจึงควรพยายามคิดเนนหนักในจุดนีใ้ หมาก
จะเปนคนดีมหี ลักมีเกณฑ มีขอ บังคับสําหรับตัวเอง ไมเปนคนเลือ่ นลอย จะเปนคนดี
ขึน้ เปนลําดับไมอบั เฉาเศราใจในภายหลัง
คําวาการปกครองตนนัน้ จะนิง่ นอนใจอยูเ ฉยๆ ไมได เพราะหนาที่การงาน
ความประพฤติตอ งเปนไปกับกายวาจาใจของเราอยูเ สมอ ทําอยางไรจะไมเปนไปเพื่อ
ความเสียหายแกตนและผูอ น่ื ทําอยางไรจะเปนความเจริญรุงเรืองแกตนและสวนรวม
ทําอยางไรจะเปนผูมีเหตุมีผล การทําแตละอยางควรมีเหตุมีผลอันถูกตองดีงามประจํา
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ตน ไมทําแบบสุมเดา ความประพฤติแตละอยางควรมีเหตุผลเปนเครื่องรักษาตัวไป
ดวย ความคิดการกระทําแตละอยางหนักไปในทางดีหรือชั่วประการใด ควรนําเหตุผล
มาพิสูจนตนอยูเสมอ ชือ่ วาการรักษาตน โดยมากคนเราชอบฝนตนและทําลายตนอยู
เสมอ แตไมไดคิดวาฝนตนและทําลายตน จึงมักมีแตความบกพรองเสียหาย หากคนดู
ความเปนสิรมิ งคลในตัว ก็จะเห็นแตความบกพรองชองโหวหมดทัง้ ตัว ไมมีสิ่งที่นาภูมิ
ใจตกคางอยูบ า งเลย ซึ่งนาใจคว่ําใจหาย คนทัง้ คนอยูไ ปดวยลมหายใจ มิไดอยูด ว ยสาร
คุณพออบอุน ใจบางเลย
สมบัตเิ งินทองมีมากนอย ถาเรารักษาตน ปฏิบัติตอตนเองไมถูก ยอมหมดไป
และกลายมาเปนขาศึกตอเรา คําวาหมดไปคือหมดไปโดยการจับจายไมรูจักประมาณ
และไมสนใจใครครวญวาสิ่งควรจายหรือไมควรจาย เอาความอยากเปนผูเปดประตูให
สมบัตไิ หลออกชนิดไมมวี นั ปด เปดอยูตลอด เปดเพือ่ นําออกถายเดียว ไมไดเปดเพื่อ
นําเขามา โดยไมมีเหตุผลเปนเครื่องพาใหปดใหเปด เพือ่ จับจายใชสอยมากนอย มี
ความจําเปนหรือไมไมคาํ นึง นีค่ อื ความไมสนใจรักษาตน รักษาสมบัติ จึงกลายเปนการ
ทําลายตนและสมบัติเงินทองไปในขณะเดียวกัน นอกจากนัน้ สมบัตยิ งั กลายเปนยาพิษ
สังหารตนอีกดวย โดยทั่วไปคนมีสมบัติแตไมมีธรรมมักลืมตัวไดงาย ดังนั้นสมบัติจึง
กลายเปนเครือ่ งมือทําลายตนไดอยางงายดาย ผิดกับผูมีธรรมไมลืมตัวอยูมาก เพื่อน
ฝูงกาฝากทีค่ อยดูดเลือดดูดเนือ้ แทะกระดูกก็มมี าก ปากอบายมุขเปดอาไมมเี วลาปด
ถาตนไมสาํ นึกตัวและปดเสียเอง
การจับจายนัน้ เมื่อจายไปโดยไมมีเหตุผล จายผิดบางถูกบางนานๆ ไปก็มีแต
จายผิดๆ พลาดๆ จายเสียๆ หายๆ จายเพื่อทําลายตนไปเรื่อยๆ ความเคยชินตอนิสยั
ที่เคยเปนเชนนั้นก็ฝงใจลึกลงทุกที จนกลายเปนคนไมมหี ลักมีเกณฑ จายแบบ
สุรุยสุราย ใจก็รว่ั สมบัติก็ไหล ไหลไปเรื่อยๆ จนไมมีที่ยับยั้ง น้าํ ถาไมมแี องเปนทีเ่ ก็บ
บาง จะมากเพียงไรก็ตองไหลหนีไปหมด เมือ่ หมดฝนแลวน้าํ ก็หมดจากคลองตางๆ หา
ทีอ่ าบดืม่ ใชสอยไมไดยอ มเปนทุกข ถามีแองเก็บน้าํ ไวบา งก็พอไดใชหนาแลง เชน เขา
ทําเขื่อนเก็บน้ํา เปนตน
สมบัติเงินทองมีไดหาได แตถาไมมีที่เก็บ ไมมีเหตุผลเปนเครื่องปดเครื่องเปด
แลว สมบัตมิ มี ากเทาไรก็ไหลออกหมด และยังไหลพัดเราใหเสียไปดวย จึงควรทราบไว
แตตน มือวา การทําตัวดังทีก่ ลาวนีค้ อื การทําลายตัวและสมบัตเิ งินทองใหลม จมฉิบหาย
ไมมีชิ้นดีเลย ที่ถูกตองพยายามรักษาตัวดวยศีลธรรม ซึง่ เปนเครือ่ งค้าํ ประกันคุณภาพ
คุณสมบัติของคนใหจีรังมั่นคงและเจริญรุงเรืองทั้งปจจุบันแลอนาคต
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การปกครองตนนั้นยาก ตองบังคับบัญชาตนใหดาํ เนินความประพฤติไปตาม
รองรอยแหงศีลธรรม สิ่งใดที่ไมดีแมอยากไปก็ไมไป ถาเหตุผลไมพรอมวาควรไป ตอง
หักหามตนทันทีไมฝาฝน สิง่ ทีไ่ มควรทําแมอยากทําก็ตอ งบังคับตนไว นี่เรียกวาการปก
ครองตน คือบังคับในสิ่งที่ไมควรไปไมควรทํา เปดทางในสิ่งที่ควรไปควรทํา ในขั้นเริ่ม
แรกยอมเปนการลําบากในการปกครองตน ยากกวาปกครองผูอ น่ื เพราะเรื่องดีชั่วทั้ง
ปวงอยูติดกับตัวเราตลอดเวลา ตองไดสังเกตสอดรูตัวเองอยูเสมอ การปกครองคนอืน่
เวลาเขาไมฟงคําก็โกรธใหเขา โมโหใหเขา การโกรธใหเขาก็เปนความผิดของตัว ความ
โกรธที่เปนไฟก็เผาตัวยังไมรูอีก ตนเองก็ไมฟงคําของตัว จะใหใครมีแกใจมาฟงคําของ
ตัวเลา ที่ถูกตองปกครองตนไปดวยกับการปกครองคนอื่นจึงไดผลดี แมเวลาจะโกรธ
เขาก็พอทราบความโกรธของตัวเองทีแ่ สดงออก ความโกรธยอมไมรุนแรงและพอระงับ
กันได ถามีธรรมในใจอยูแ ลว
นี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆ ไป แลวยอนเขามาปกครองจิต เกี่ยวกับธรรมะที่
จะเอาความดีใสตนนีก้ เ็ ปนเรือ่ งยาก พอจะกําหนด พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เขาภายในใจ
โอย รูส กึ อัดอัน้ ตันใจไมอยากคิดไมอยากวาพุทโธใหเหนือ่ ยใจ พอเปดทางใหวิ่งเลยไป
เลย ไมทราบถึงโลกไหน คิดเรือ่ งเถลไถลตางๆ วันยังค่ําก็ไดคืนยังรุงก็ได ไมเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา พอเอาพุทโธเขาไปไมไดใจจะขาด นึกพุทโธๆ แลวใจรูส กึ ยังไงชอบกล
เหมือนกับเอาพริกใสเขาไปในปากเด็ก เด็กรองทันที ใจนีเ้ ปนอยางนัน้ นะ ใจแสลงใจไม
อยากรับ จึงเปนวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจใหมีคุณธรรม
ใหมคี วามดีเปนความชุม ชืน่ อบอุน ภายในใจ
เพราะฉะนั้น ผูหวังสารคุณแกตน แมจะลําบากยากเย็นก็ควรฝกอบรมใจเราให
คุน กับธรรม มี พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เปนตน ใหใจไดรับความสงบเย็น ถึงคราวจําเปน
จําใจมาควาปบ ติดมือปบ ทันที สุคโตเปนที่หวังได ไมเสียความหวังอันพึงใจ จิตเมื่อฝก
อบรมใหอยูใ นขอบเขตเหตุผลแลวยอมไมดอ้ื ดึง ไมฝา ฝนเหตุผลทีต่ นเห็นวาถูกตอง
ชอบธรรมแลว จนใจยอมจํานนทุกอยาง จะทําอะไร จะพูดอะไร ใจยอมเหตุผลที่ควร
หรือไมควร ชื่อวาเราปกครองตนไดเปนขั้นๆ
ถายิง่ ปกครองไดอยางพระพุทธเจาและสาวกทานดวยแลวก็ยง่ิ ดีเยีย่ ม ปกครอง
ใจจนกลายเปนใจที่บริสุทธิ์ ทั้งๆ ทีแ่ ตกอ นเคยมีกเิ ลสตัณหาอาสวะฝงจมอยูอ ยางเต็ม
หัวใจ และกอกวนวุน วายใหไดรบั ความทุกขรอ นอยูเ รือ่ ยมา เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวยุ
แหยกอ กวน แตชําระซักฟอกไดสะอาดหมดจด ดวยอํานาจแหงความเพียรพยายาม
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา เรียกวาวิมุตติพุทโธที่แทจริง หมดสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามตอ
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จิตใจแลว เรียกวาปกครองตนไดโดยสมบูรณ ปรมํ สุขํ ไมตอ งถาม ความสุขอันยอด
เยี่ยมมีอยูกับใจดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงแลว
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอทุกทานไดนําไปพินิจพิจารณาเพื่อ
ปฏิบัติปกครองหรือรักษาตนใหเปนตนที่ไวใจได ความสุขความเจริญจะเปนสมบัติของ
ทุกๆ ทานโดยไมตองสงสัย
จึงขอยุติเพียงเทานี้

สารบัญ

<<
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เทศนอบรมคณะลูกเสือชาวบาน ณ โรงเรียนบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

หนาที่ตอบุพการี
วันนีไ้ ดมาพบกับทานทัง้ หลายทีใ่ หชอ่ื สมมุตวิ า ลูกเสือชาวบาน ทั้งคณะอาจารย
และคณะลูกเสือเปนจํานวนมาก ไดนดั กันมารวมในสถานทีน่ ้ี เพือ่ การฝกหัดและ
การอบรมศีลธรรมนําไปบําเพ็ญประโยชนแกสว นรวม นีน้ บั วาเปนแขนงหนึง่ แหงความ
สามัคคีเพือ่ หลักใหญ คือประเทศชาติ อันเปนสมบัติมีคามากของเราทุกคน ซึ่งเปนผู
รับผิดชอบในการรักษาดวยกัน การรักษาสมบัตอิ นั มีคา ของตนๆ นัน้ ตองอาศัยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกัน ดวยเหตุผลใดที่จะเปนความเจริญของประเทศชาติบานเมือง
ใหตางคนตางมีความเสียสละดวยเหตุผลนั้น อยาเห็นแกตวั อยาเห็นแกเราแกทา น
อยาเห็นแกความขีเ้ กียจออนแอ อยาเห็นแกความมักงาย อยาเห็นแกตวั มากกวาคนทัง้
ชาติและสมบัติทั้งแผนดิน อยาเห็นแกความขอไปที ดีเปนของเรา ชัว่ เปนของคนอืน่
หรือโยนใหเปนของชาติไป นัน่ มิใชความสามัคคี ไมใชความหวังพึ่งเปนพึ่งตายตอกัน
อันความสามัคคีเพือ่ สวนรวมนัน้
ตามหลักพุทธศาสนาทานแสดงไวมากมาย
และถือเปนหลักปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชนสว นรวมทีส่ าํ คัญอยางยิง่ เราพอมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนภายในตัวเราเอง เชนเวลารางกายเรามีความปรองดองสามัคคีกัน คือไมเจ็บไข
ไดปวย อยูด ว ยความผาสุกสบาย ธาตุขนั ธทาํ งานเปนปกติ ไมเจ็บทองปวดศีรษะหรือ
วิกลวิการในอวัยวะสวนใดสวนหนึง่
ซึง่ จะเปนความขัดของแกสว นใหญแหงรางกาย
เวลานัน้ เราจะลุกเหินเดินไปทําหนาทีก่ ารงานคิดอานอะไร ก็สะดวกปลอดโปรงโลงใจ
ไปตามๆ กัน ทําอะไรก็สะดวกสบาย ไมขลุกขลักหนักกายลําบากใจ นีเ่ รียกวาความ
พรอมเพรียงสามัคคีในรางกาย ไมวา งานหนักงานเบา เราสามารถทําไดไมเหลือบากวา
แรง จนงานนัน้ ๆ สําเร็จลุลวงไปไดตามใจหมาย
แตถาขณะใดรางกายเกิดการขัดของขึ้นมา ไมมคี วามสามัคคีกนั เจ็บนั้นปวดนี้
ออดๆ แอดๆ ขณะนั้น แมจะเปนสวนมากนอยเพียงไรก็ตาม ตองแสดงถึงความขัด
ของตัดกําลังวังชา ตัดหนาที่การงานของเราใหลดลงไปโดยลําดับๆ สุดทายทํางานอะไร
ไมได เพราะความสามัคคีแหงรางกายมันแตก มันราวราน เมื่อถึงขั้นรุนแรงไมมีทาง
เยียวยาแกไขไดกเ็ รียกวาตาย หมดผลประโยชนที่จะพึงไดจากรางกาย นีเ่ รียกวาความ
แตกสามัคคีแหงรางกายซึง่ เปนของไมดเี ลย จึงควรเห็นโทษของความแตกสามัคคีทุก
ดานที่จะยังประโยชนสวนรวมใหสําเร็จ ฉะนัน้ ความสามัคคีจงึ เปนยอดแหงความ
ปรารถนาของหมูช นทีอ่ าศัยกันอยู จะพึงมีแกใจรักสงวนไวเพื่อสวนรวมเสมอไป
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พึงระลึกอยูเ สมอวา การขาดความสามัคคีกค็ อื การขาดกําลัง การแตกสามัคคีก็
คือการแตกแยกกัน ซึ่งไมใชของดีทั้งมวล ความสามัคคีกนั ก็คอื การรวมกําลังกัน อะไร
ก็ตามเมื่อยังรวมกันดวยดียอมใชประโยชนไดดี เมือ่ เริม่ ราวเริม่ แตก ประโยชนยอมจะ
เริ่มลดลงตามๆ กัน เมื่อแตกแยกจากกันจริงๆ เชนหมอแตก ถวยแตก เปนตน ยอม
ขาดประโยชนในการใชสอยทันที ดวยเหตุนี้ ความสามัคคีจงึ มีพลังและคุณคามหาศาล
ไมมีอะไรจะมีกําลังเทียบเทาได จึงขอไดโปรดตระหนักในความสามัคคีวาเปนรากฐาน
แหงความมั่นคงทุกดาน นับจากสวนยอยไปถึงสวนใหญ มีความสามัคคีเปนพลังยึด
เหนี่ยวไวทั้งสิ้น ถาขาดความสามัคคีเพียงอยางเดียว อะไรจะหนาแนนเพียงใดยอม
สลายตัวลงไดอยางไมมีปญหา จึงขอฝากธรรมสามัคคีไวกับทุกทานไดพากันเทิดทูน
รักษา อยาใหเสือ่ มคลายสลายไปได
ชะตาของทุกสิง่ ทุกอยาง มีชาติไทยของเราเปนตน จะยืนนานไปไดกด็ ว ยความ
สามัคคีแหงคนในชาติเปนสําคัญกวาสิง่ อืน่ ใด เพราะเรื่องใหญก็ไดแกคนของชาติจะ
เปนผูรักษาเทิดทูนหรือทําลายมากกวา จึงกรุณาระลึกขอนีไ้ ว และชวยกันเทิดทูนชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความจงรักภักดีและความสามัคคีเถิด ชื่อวาพวกเรารักษา
มหาคุณของชาติไวดวยดี
สิง่ ทีผ่ หู วังความเจริญมัน่ คงจะยึดเปนหลักปฏิบตั ติ อ กันนัน้ ไดแกกฎหมายขอ
บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม นีเ่ ปนหลักทีจ่ ะทําความสงบสุขใหแกสว น
รวมทั้งสวนยอยสวนใหญ
ซึง่ ตองอาศัยหลักความถูกตองดีงามเปนเครือ่ งดําเนิน
กฎหมายบานเมืองทีม่ ไี วกเ็ พือ่ รักษาหมูช นใหอยูด ว ยความผาสุกรมเย็น ไมใหเบียด
เบียนซึง่ กันและกัน เปนตน บานใดเมืองใดก็ตาม ถาไมมขี อบเขต ไมมีกฎหมายเปนขอ
บังคับไมมีขื่อมีแป ไมมีขนบธรรมเนียมอันดีงามเปนเครื่องประพฤติปฏิบัติ บานเมือง
นั้นจะเปนบานเมืองที่เจริญรุงเรืองและสงบสุขไปไมได ตรงขามจะมีแตความเดือดรอน
ระส่ําระสาย มีแตการฉกลักปลนจี้ฆาฟนรันแทงชิงดีชิงเดนกัน เปนงานประจําแผนดิน
ถิ่นมนุษย บานเมืองกวางแคบเพียงไร ยอมจะกลายเปนกองเพลิงเผาผลาญกันโดย
ถายเดียว เพราะฉะนั้น มนุษยที่อยูรวมกันจําตองมีกฎขอบังคับเปนขื่อเปนแป เพื่อเปน
หลักยึดและปฏิบตั ติ าม จะเวนสิ่งดังกลาวเสียมิได
มนุษยเราถาขาดศีลธรรมภายในใจแลว แมจะมีกฎหมายบานเมืองอยูก ต็ าม
ยอมมีทางกอความเดือดรอนแกกนั ได เพราะกฎหมายและขอบังคับตางๆ นั้นเพียง
รักษาไดในที่แจงเทานั้น ไมสามารสรักษาในทีล่ บั ตาได คนที่ไรศีลธรรมภายในใจไมมี
ยางอาย ยอมมีทางทําชัว่ แกกนั ได สวนศีลธรรมนั้นไมมีที่แจงและที่ลับ เพราะศีลธรรม
เปนเครื่องปกครองใจมนุษย ใหมคี วามละอายตอความไมดที ง้ั หลาย ในทีท่ กุ สถาน
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ตลอดกาลทุกเมื่อ นอกจากนัน้ ยังมีความเห็นอกเห็นใจ มีความรูส กึ ชัว่ ดีระหวางตนกับ
ผูอ น่ื มีการขยะแขยงตอสิ่งลามกคือบาปกรรมตางๆ ทัง้ ในทีแ่ จงแลทีล่ บั ไมอาจทําลง
ได เพราะเห็นวาสิง่ นัน้ เมือ่ ทําลงไปแลวยอมเปนความชัว่ เสียหายไดเสมอไป ผูมีศีล
ธรรมภายในใจจึงไมกลาทําความชัว่ ทัง้ ในทีแ่ จงและทีล่ บั
คนเราถามีแตหลักวิชาทีเ่ รียนมาอันเปนแบบโลกๆ ถายเดียว เชนเรียนรูศีล
ธรรมและเรียนรูกฎหมายมามากจากตํารับตําราเพียงอยางเดียว
ไมมีศีลธรรมคือ
หิริโอตตัปปะ เปนตน เขาปองกันหรือสนับสนุนอยูบ า ง นักเรียนรูทั้งศีลธรรมและ
กฎหมายคนนัน้ แลเปนผูท โ่ี กหกเกงทีส่ ดุ เปนผูที่มีเลหเหลี่ยมหลายสันพันคมที่สุด กอ
ความเดือดรอนใหแกคนหรือสวนรวมไดมากทีส่ ดุ เพราะความรูที่เรียนมามากนั้นเปน
เครื่องมืออยางดี ในการพลิกแพลงแตงกลอุบายหลอกลวงแบบคว่าํ กินหงายกิน ชนิด
ไมมียางอายติดตัวเลย เรียกวาเปนผูม อี าวุธคือเครือ่ งมือทําลายคนไดมาก เพราะความ
ขาดศีลธรรมเครื่องเหนี่ยวรั้งยั้งตัวใหสํานึกในสิ่งชั่วดีทั้งหลาย ฉะนัน้ ความขาดศีลธรรม
ภายในใจจึงมิใชของดี ปราชญทานตําหนิแตไหนแตไรมา
ศีลธรรมมีในผูใ ด จะเปนคนมีความรูมาก มีความรูน อ ย ก็นา รักนาสงสารนา
เคารพนับถือ นากราบไหวบชู า นาไวอกไวใจเชือ่ ถือได ผิดกับคนที่มีความรูเปนพิษภัย
และเผาผลาญตนและผูอ น่ื เปนไหนๆ ดังนั้นหลักศีลธรรมจึงเปนธรรมจําเปนสําหรับหมู
ชนทุกชั้น ไมมีอะไรที่นารังเกียจเหยียดหยาม การขาดศีลธรรมจึงเทากับขาดคุณสมบัติ
ในตัวมนุษยเรา คนเราจะมีคุณคานาเคารพนับถือ จะเปนมนุษยที่สมบูรณแบบดังที่โลก
ทัง้ หลายสมมุตวิ า สูงกวาบรรดาสัตวนน้ั ก็ตอ งอาศัยหลักความประพฤติคอื ศีลธรรมเปน
เครื่องประดับสงเสริม หากไมมีศีลธรรมดังกลาวเปนเครื่องดําเนินบางเลย แมจะไมมี
หางเหมือนสุนขั แตจะเรียกวาหมาก็ไมนาจะผิด
เพราะมนุษยเรานีฉ้ ลาดมากกวาสัตวมสี นุ ขั เปนตน และสามารถทําความชัว่ ชา
ลามกไดมากและกวางขวางแทบไมมีขอบเขตบริเวณ อาจทําความฉิบหายวายปวงให
โลกพินาศขาดสิ้นในวินาทีเดียวก็ได เพราะความฉลาดมีมาก เนื่องจากความไมมีธรรม
เปนเครื่องปกครอง ไมมีธรรมเปนเบรกหามลอ คือความดิน้ รนกวัดแกวงทีผ่ ลักดันอยู
ภายใน จึงมักเปนไปตามความชอบใจ สิง่ ทีม่ อี ยูแ ละผลักดันออกมานัน้ ไดแกสง่ิ ต่าํ
ทราม จึงชอบทําในสิ่งที่ต่ํา เชน ชอบเบียดเบียนผูอ น่ื ชอบในการกระทบกระเทือนผูอ น่ื
ชอบยกตัวใหเหนือเขาเพือ่ ความดังความเดน ทั้งที่ไมมีอะไรพอจะดังจะเดนเปนที่นาชม
ความรูความเขาใจเหลานี้เปนของรอน ตัวเองก็รอนเพราะความรูประเภทนี้ คนอืน่ ก็
รอนและเบือ่ หนายรําคาญสันดานมนุษยผเู ปนภัยแกโลก
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ฉะนัน้ ศาสนธรรมจึงเปนธรรมจําเปนสําหรับมนุษยเราทุกชั้นทุกเพศทุกวัยจะ
เวนเสียมิได เมือ่ โลกยังตองการความสงบสุขแกตนและสวนรวมอยู เฉพาะอยางยิง่
เมืองไทยเราถือพุทธศาสนาเปนหลักใจประจําชาติมานาน โดยบรรพบุรุษผูฉลาดแหลม
คมในยุคนัน้ ๆ พานับถือและปฏิบตั มิ าจนถึงพวกเราผูเ ปนลูกเปนหลานไดนบั ถือสืบ
ทอดกันมา เนือ่ งจากพุทธศาสนาเปนหลักธรรมทีใ่ หความไววางใจแกมนุษย ใหความ
รมเย็นเปนสุขแกหมูชนผูถือพระพุทธศาสนาอยางประจักษใจ ไมอาจแยกจากกันไดสม
กับพระศาสนาควรแกมนุษยที่จะพึงปฏิบัติตามได
ที่เราทั้งหลายประกาศวา มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห เปนตนนั้น ก็คอื ความถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนสรณะ คําวาพุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สงฆํ สรฺณํ
คจฺฉามิ นั้น หมายถึงองคพระพุทธเจาหนึ่ง พระธรรมที่เปนพระโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาหนึง่ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาและตามเสด็จพระพุทธเจา จนถึง
ความบริสทุ ธิเ์ ปนสาวกอรหันตหนึง่
ที่เราทั้งหลายยึดถือเปนสรณะฝากเปนฝากตาย
ถวายชีวติ เปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทั้งสามรัตนะนี้เปนคุณธรรมอันเลิศ
ประเสริฐสุดในโลก ไมมีสมบัติใดประเสริฐยิ่งไปกวา พูดถึงความอัศจรรยแหงคุณธรรม
เหลานี้ พระพุทธเจาเปนผูยังสัตวโลกใหตายใจไดดวยคุณธรรมของพระองคทุกสวนไม
มีที่ตองติ
พระธรรมเปนธรรมที่บริสุทธิ์สุดสวน ไมมีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกวาธรรมของพระ
พุทธเจา เปน นิยยานิกธรรม นําผูปฏิบัติใหถึงแดนเกษมโดยลําดับ พระสงฆสาวกก็
เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุอรหัตธรรม จึงเปนที่เชื่อถือและตายใจของพุทธศา
สนิกชนเรือ่ ยมาจนถึงพวกเราทีพ่ ากันนับถือและเคารพบูชาอยูเ วลานี้ การทีเ่ รากลาวอาง
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนที่ฝากเปนฝากตายของใจ จึงเปนความถูก
ตองดีงามอยางยิ่ง
สําหรับชาวพุทธเรา กรุณายึดหลักพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไวภายในใจ
เถิด เวลาใจคะนองออกนอกลูน อกทาง คิดจะทําความไมดีไมงามตางๆ ขึ้นมา จะได
ระลึกถึงพระพุทธเจา ซึ่งสอนใหมีเมตตา สอนใหทาํ แตสง่ิ ดีงามตอกัน การกระทําตอสิง่
ทีข่ ดั ตอคําสอนทานอันเปนความทุจริตตางๆ เปนสิ่งไมดีเลย เปนความประมาทไม
เคารพครู
ดังนี้จะเปนเหตุใหขยะแขยงหรือเกิดความละอายขึ้นภายในตัวที่เรียกวา
หิริโอตตัปปะ เพราะความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆอันเปนองคแหง
สรณะ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนั้นมีความไพเราะซาบซึ้งและนิ่มนวลภายในใจที่
สุดสําหรับชาวพุทธเรา เรื่องเมตตาก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆออ นโยนดวย
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เมตตานั่นแล ฉะนั้นคนมีเมตตาก็คือคนมีพระพุทธะ ธรรมะ สังฆะอยูใ นใจ ไปที่ไหนไม
เปนภัยตอผูใด ความเมตตาจึงเปนสิ่งที่โลกทั้งหลายตองการไมมีเวลาจืดจาง ธรรมแท
คือความนิม่ นวล ความออนโยนซึง่ มีมาแตกาลไหนๆ และมีอยูตลอดไป คนมีเมตตา
เปนคนชอบเฉลีย่ เผือ่ แผ เปนคนมีใจกวางขวางเอ็นดูเพื่อนมนุษยและสัตวทั่วไป มีการ
สงเคราะหชวยเหลือตางๆ ทัง้ ดานวัตถุและอุบายแนะนําสัง่ สอนตางๆ มีความเสียสละ
เพือ่ ผูอ น่ื ไดรบั ความสุข มีความเห็นใจทานใจเรา ไมดถู กู เหยียดหยาม มีความเมตตา
เปนพื้นฐานประจําสันดาน
คนเราเมื่อตางมีเมตตาธรรมภายในใจ ยอมไมถอื สูงถือต่าํ วางตนตอกันได
อยางสม่าํ เสมอในคนทุกชัน้ ในสัตวทกุ จําพวก โดยถือเปนเพือ่ นทุกขเกิดแกเจ็บตายดวย
กัน ถือวาเปนผูม คี ณ
ุ คาแหงความเปนอยูด ว ยกัน มนุษยไมวา จะเกิดในบานในเมืองหรือ
เกิดในที่ไหนๆ ก็ตาม ยอมถือวาเปนมนุษยโดยสมบูรณ และมีคณ
ุ คาแหงความเปน
มนุษยเต็มภูมิดวยกัน ความรูตัววาเปนมนุษยยอมมีเหมือนๆ กัน ความเสมอภาคแหง
ความเปนมนุษยจงึ เหมือนกัน เมื่อทุกสวนแหงความเปนมนุษยมีสมบูรณดวยกัน การ
นึกดูถูกเหยียดหยามกันจึงไมควรแกมนุษย
จะกลายเปนมนุษยที่รกรุงรังแกสังคม
เพราะธรรมคือความเสมอภาคไมอํานวย
กรุณาทําความเขาใจไววา ความเสมอภาคแหงธรรมหรือศาสนานั้น เกี่ยวกับเรา
ผูน บั ถือและปฏิบตั ิ ทานจึงสอนใหเปนมิตรสหายกัน ไมใหรังเกียจกัน ไมถอื ชาติชน้ั
วรรณะ ไมถอื สูงถือต่าํ ไมอวดดิบอวดดีวาตนมีฐานะดี มีความรูสูง ไมดถู กู เหยียด
หยามวาคนอืน่ โง คนอืน่ ต่าํ ตอยดอยฐานะยศศักดิบ์ ริวาร ไมมคี วามรูค วามฉลาด ไมมี
สมบัติบริษัทบริวารเหมือนตน แตคิดวาเปนเพื่อนสัตวเพื่อนมนุษยที่ตกอยูในวงแหง
กรรมดีชั่วสุขทุกขเหมือนกัน เฉพาะมนุษยเราแมจะเกิดในชาติชั้นวรรณะใด สถานทีใ่ ด
ในบานในเมือง บานนอกบานนา บานปาบานดงหรือทีไ่ หนๆ ก็ตาม ลวนเกิดเปนมนุษย
โดยสมบูรณดวยกัน สัตวเกิดในบานก็เปนสัตวโดยสมบูรณของมัน
คนเราจะเกิดอยูที่ไหนๆ ก็เปนมนุษยโดยสมบูรณ เพราะพอแมเราเปนมนุษย
เมื่อเกิดมาเปนมนุษยทั้งคน จะเรียกวาสัตวไดอยางไร ก็ตองเรียกมนุษยเสมอกัน
มนุษยจึงมีคุณคาเสมอกันในความเปนมนุษยดวยกัน และควรเคารพสิทธิและคุณคา
ของกันและกัน ไมควรเบียดเบียนทําลายกัน อันเปนการทําลายจิตใจและทรัพยสมบัติ
ของกันและกัน เพราะการทําลายจิตใจและทรัพยสมบัติของกันและกันนั้นมิใชเรื่องเล็ก
นอยเลย เปนเรือ่ งเจ็บแสบมากทีส่ ดุ
คนทีฆ่ า กันทัง้ ในทีแ่ จงและทีล่ บั ได ก็เพราะทนความเจ็บแสบเคียดแคนไมไหว
นัน่ เอง เมือ่ ทนไมไหวก็ตอ งแสดงการตอบรับใหสาสมใจ โดยการเอาน้าํ สกปรกชะลาง
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สถานที่สกปรกใหเพิ่มความสกปรกยิ่งเขาไปอีก ดังทานวา เวรยอมไมระงับเพราะการ
กอเวรตอบกัน นอกจากจะเปนการสงเสริมเวรใหทวีรุนแรงยิ่งขึ้นถายเดียว นี่แลเวรที่
กอกันขึน้ ดวยการทําชัว่ ตอบกัน จึงไมมีวันสิ้นสุดยุติลงได ถาตางใหอภัยกัน อดกลัน้
ขันติตอ กัน ความโกรธแคนตางๆ ที่เกิดขึ้นชั่วขณะก็ยอมดับลงเอง เพราะไมมีเครื่องสง
เสริมใหกําเริบไดอีก เรือ่ งก็เลิกแลวกันไป ทีทานทีเรายอมมีทางพลั้งเผลอไดดวยกัน
เพราะเปนมนุษยปุถุชนดวยกัน เมือ่ ตางใหอภัยกัน ตางก็อยูด ว ยกันเปนผาสุก สมกับ
มนุษยเราเปนสัตวขข้ี ลาดหวาดกลัวยิง่ กวาสัตวบางชนิดซึง่ อยูล าํ พังตัวเดียวก็ได สวน
มนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองวิ่งหาคนนั้นคนนี้เพื่อนฝูงยุงไปหมด
การสรางบานสรางเมืองอยูก นั เปนกลุม เปนกอ ก็เพราะความขี้ขลาดของคนเรา
นัน่ เอง แตชอบอวดตัววาเกงกลาสามารถเสมอ ไมเคยยอมตัวบางเลย เมือ่ อยูด ว ยกันก็
ชอบทะเลาะกันแกงแยงกัน อวดดิบอวดดีตอ กัน ทั้งที่หาของดีในตัววันยังค่ําไมเคยเจอ
ทางทีถ่ กู ควรมีความรักสงสารกัน เกรงอกเกรงใจกัน เคารพนับถือกัน รักษาน้าํ ใจกัน
ดังนั้นหลักศีลธรรมอันเปนที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะทางจิตใจของมวลมนุษย จึงเปนธรรม
จําเปนสําหรับมนุษยผูตองการความรมเย็นผาสุก ศีลธรรมแผไปกวางเพียงไร โลกยอม
มีความสงบสุขมากเพียงนั้น
กอนทีพ่ ระพุทธเจาจะประกาศธรรมสอนสัตวโลก ก็เพราะพระเมตตาสงสารนี่
แลสะเทือนพระทัย ฉะนั้นความเมตตาจึงเปนธรรมที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใดๆ อะไรก็
ตามที่มีความเมตตาสงสารนําหนา จะเปนความรมเย็นแกผูเกี่ยวของไมมีประมาณ โลก
เราถาขาดความเมตตาเสียอยางเดียว ยอมตัดญาติขาดมิตรกันได แมที่สุดพอแมกับลูก
ก็เปนอื่นไปไดอยางไมมีปญหา โดยไมตองพูดถึงสวนอื่นผูอื่นที่มีความเกี่ยวของกันเล็ก
นอยเลย
เวลานี้เราทั้งหลายเขามาสมัครเปนลูกเสือ รวมกันเปนหมูเปนคณะเพื่อเปน
กําลังของชาติ กําลังหนึง่ ๆ บวกกับกําลังหนึง่ ๆ เขาก็เปนพลังมากไปเอง กําลังนีแ้ ลเปน
เครื่องรักษาประเทศชาติใหเปนปกแผนมั่นคง ความเปนเอกราชในแผนดินถิน่ อาศัย
คือความเปนเอกราชในการปกครองตัวเอง ซึ่งเปนสิ่งที่คนทั้งชาติปรารถนากัน เพราะ
ไมอยูใ ตอาํ นาจกดขีบ่ งั คับของผูใ ด ตางปกครองตัวเองโดยอิสระ คนเราเมื่อเปนอิสระ
ยอมเปนสุข
ประเทศชาติเปนสมบัติของเราทุกคนซึ่งจะตองชวยกันปองกันรักษา และเปน
ของใหญ เปนสมบัตกิ องใหญ ทั่วทั้งแผนดิน ลําพังคนเดียวไมอาจรักษาใหปลอดภัยได
จึงตองอาศัยคนของชาติชว ยกันรักษาดวยความสามัคคี อยาใหแตกราวดวยการยุแหย
ตางๆ ซึ่งมักมีอยูเสมอในที่ทั่วไป นี่เปนศัตรูสําคัญที่จะพึงชวยกันระมัดระวังใหมากเพื่อ
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ความมัน่ คงของชาติ ศัตรูนี้เพียงเปนลมปาก ปากกา แตเปนพิษรายแรงมาก สามารถ
ทําใหโลกสะเทือนและแตกกระจายได สวนมากคนจะทะเลาะเบาะแวงกัน หรือโลกจะ
เกิดสงครามกัน เจาสงครามปาก ปากกามักเขาทํากอน สิง่ อืน่ ๆ ถึงจะตามมาทําทีหลัง
ฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่ทุกคนที่รับผิดชอบในชาติอันเปนสมบัติของตน ควรระวังไมนิ่งนอน
ใจ คําวาชาตินน้ั ตางคนตางเปนเจาของ เพราะตางคนตางก็เปนสมบัติของชาติ จึงตาง
คนตางชวยกันรักษาดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ดังทีเ่ คยอธิบายมาแลว
ขอย้ําเรื่องลมพิษ ลมศัตรูอกี ครัง้ พอเห็นโทษของมัน คือคําพูดใดของผูใดก็
ตามแมจะเปนเพียงลมปาก แตเปนสิ่งที่เหน็บแนมฝงลึกและยังสังคมใหเปลี่ยนแปลง
ไดอยางไมมีปญหา เพราะออกมาจากความรูส กึ ผูบ งการ เปนสิ่งที่ใหรายไดที่สุดก็คือคํา
พูด ใหดที ส่ี ดุ ก็คอื คําพูด ตองไดระมัดระวังกันอยางมาก เปนสิ่งที่ใหโทษใหคุณมากที่
สุดก็คอื คําพูด ทานจึงวา ปากเปนเอก เลขเปนโท หนังสือเปนตรี ทัง้ นีก้ เ็ พราะปากเปน
หนึง่ ในการแสดงออกแกผอู น่ื และสังคมนัน่ เอง
การยุแหยกอ กวนทําลายตางๆ ลวนออกมาจากปากเปนสําคัญ กลอมใหคน
เคลิบเคลิม้ หลงใหลก็เพราะปาก สอนคนใหเปนคนดีจนถึงขั้นดีเยี่ยมก็เพราะปาก พูด
ไดทุกแงมุมทั้งที่ทําไมไดก็คือปาก หลอกคนใหลม จมฉิบหายก็คอื ปากเปนตัวการสําคัญ
พูดไมเลือก กินไมเลือก ก็คอื ปาก อาหารหวานคาวชนิดตางๆ แทบไมมีคางโลกก็
เพราะปาก กินแบบไมเลือก กินไมหยุดไมถอย กินไมเบือ่ ไมราํ คาญก็คอื ปาก ดาเขา
เกงๆ ก็คอื ปาก อะไรๆ กวานมากินจนหมดก็คอื ปาก
ปากจึงเปนราวกับยักษตวั มีเลหเ หลีย่ มรอยสันพันคมทีส่ ดุ แตพวกเราก็ไมสะดุด
ใจคิดเห็นภัยของปากกันบางพอไดสาํ ราม
เพียงลมปากผิวออกมาก็เชือ่ กันแบบลม
ระนาวหลับสนิท ไมนึกเข็ดกันบางในสิ่งที่ปากทําพิษ ฉะนัน้ ปากจึงมีอาํ นาจมาก
สามารถกลอมคนใหหลับทัง้ เปนไดไมเลือกหนา จึงขอฝากทานทั้งหลายไปพิจารณาซึ่ง
อาจเกิดประโยชนแกตัวทานเองและสวนรวม
การเรียนและการฝกอบรมตางๆ ก็เพื่อความเจริญของตัวและของชาติ ซึ่งเราทั้ง
หลายทราบกันดี เวลานี้เราเปนลูกเสือของชาติเพื่อทําประโยชนใหบานเมือง จงพากัน
ตัง้ หนาปฏิบตั กิ จิ การนัน้ ๆ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี เพราะความสามัคคีเปนยอด
แหงกําลังทัง้ หลาย จึงกรุณาเห็นคุณคาแหงความสามัคคีวา สามารถยังกิจการนัน้ ๆ ให
สําเร็จลุลวงไปไดอยางใจหมาย อนึ่งบานเมืองจะตั้งอยูไดจีรังถาวรและสงบรมเย็น ยอม
อาศัยคนของชาติเปนผูสงวนรักษา เปนผูม ขี อ่ื มีแป มีขนบธรรมเนียม มีกฎขอบังคับ
สําหรับชาติของตน ประพฤติตัวอยูในขอบเขตเหตุผลอรรถธรรมตางๆ ไมดื้อดึงฝาฝน
ตางคนจะมีความผาสุกรมเย็น
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การทําลายลางผลาญกัน การฉกลักปลนจี้ การคดโกงรีดไถ การเอารัดเอา
เปรียบกัน การหลอกลวงตมตุน เพือ่ นมนุษยตาดําๆ ดวยกันเหลานี้ มิใชเปนของดีที่นา
ชมเชย และมิใชทางแหงความสงบเย็นของบานเมือง แตเปนการทําลายจิตใจและ
สมบัตขิ องผูอ น่ื ใหเสียหายและเกิดความเคียดแคนขุน เคือง นั่นมิใชทางของผูจะยังชาติ
ใหเจริญ มิใชผูรักชาติและญาติมิตรเพื่อนฝูงจะพึงสนใจทํา
ทุกคนทีม่ านัง่ อยูท น่ี ก่ี ด็ ี เปนเด็กก็ดี ผูใหญก็ดี อยาลืมวาเราทุกคนตางมีพอมี
แมเปนแดนเกิด และเลีย้ งดูใหความอุปการะมาดวยดีแลวดวยกัน เราเกิดทีแรกไม
สามารถรูสึกตัววาเราเปนมนุษยหรือเปนอะไร ตองอาศัยพอแมเปนผูเลี้ยงดูรักษา และ
รักษามาแตอยูในครรภ
กระทัง่ ตกคลอดออกมา
ตองอาศัยพอแมพี่เลี้ยง
ประคับประคองเรื่อยมา พอเติบโตขึ้นสมควรจะไดรับการศึกษาเลาเรียนวิชาความรู
ตางๆ พอแมกส็ ง เขาเรียน เครื่องอุปกรณการเรียนตางๆ แตตนจนอวสานจะหมดมาก
นอยเพียงไร คือคาเครื่องเขียน เครื่องเรียน คากระดาษดินสอ คาเสือ้ กางเกง เครื่อง
เรียน เครื่องเลนตางๆ ตลอดคาเทอมนัน้ ๆ และสิ่งจรมาไมชนะที่จะนับอานได เหลานี้
ลวนเปนภาระหนาทีข่ องพอแมจะตองรับแบกหามทัง้ มวล
ตัวเราเองไมมีอะไรติดตัว แมรา งกายชีวติ จิตใจความเปนอยูร อบดาน ก็พอ แม
เปนผูใหกําเนิดและเลี้ยงดู เปนผูบํารุงรักษาใหความเจริญเติบโตและปลอดภัย ตลอด
ความรูวิชาแขนงตางๆ ตัวเราเองไมปรากฏวามีอะไรจะพอนํามาอวดพอแมพอไดภูมิใจ
นอกจากกินกับเลนและรองไหออดออนเคีย่ วเข็ญกวนใจตางๆ ตามความชอบใจเทานัน้
ไมมีคาอะไรเลย มีเพียงสักวาเปนคนกับโลกเขา
เด็กๆ ในวัยนีเ้ ปนวัยทีย่ งุ กวนใจมากมาตลอดเวลา รางกายนัน้ เล็กนาเอ็นดู
สงสารมาก แตเรือ่ งกอกวนวุน วายนัน้ ไมไดเล็กเหมือนรางกาย มีแตใหญๆ โตๆ กันทัง้
นัน้ จนมาถึงวัยนีซ้ ง่ึ เปนวัยทีเ่ ติบโตพอรูเ ดียงสาภาวะบาง แตยงั ไมวายทีจ่ ะตองรบกวน
พอแมดวยสิ่งตางๆ มีเครื่องแตงตัวเปนตน แตเปนวัยที่ไดเลาเรียนมาพอสมควรซึ่งเริ่ม
แต ก ไก ข ไข ขึ้นไปประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กาวขึน้ สูงขัน้
ปญญาชน เพื่อใหสมเกียรติสมภูมิของปญญาชน พวกเราจงอยาพากันลืมบุญคุณของ
พอแมผเู ลีย้ งดูทะนุถนอมเรามากอนใครในโลก อยาลืมครูลืมอาจารยและทานที่เคยมี
อุปการคุณตอเรามา จงระลึกถึงบุญคุณทานอยูเสมอ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในตัว
ในใจเราเวลานี้ ลวนมีพอมีแมมีครูมีอาจารยเปนผูเลี้ยงดู เปนผูอบรมสั่งสอน เปนผู
บํารุงสงเสริมมากอนทั้งสิ้น
ผูใดเปนคนอกตัญู ไมรูบุญรูคุณทาน เห็นแกตวั เห็นแกปจ จุบนั ของตัววามี
ความรูค วามฉลาดพอตัว ไมกม หัวลงนอบนอมทานผูม คี ณ
ุ แกตน ไมคํานึงถึงทานผูมี
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พระคุณแกตน ผูนั้นเปนคนขวางโลกหาความเจริญมิได เหมือนตนไมที่ตายยืนตน
ปราศจากดอกผลและใบทีใ่ หความรมเย็นฉะนัน้
กรุณาทุกทานจดจําไวอยาใหเปน
บุคคลประเภทไมที่ตายยืนตนดังที่กลาวมา จะเปนโมฆบุรุษโมฆสตรีไปตลอดวันตาย
และเปนบุคคลที่นารังเกียจเกลียดชัง เอือมระอา ไมปรารถนาของเพื่อนมนุษยผูดีทั้ง
หลาย
ขอย้าํ อีกครัง้ วาเราทุกคนเกิดมาจากพอจากแม ไดรับความรูวิชามาจากครูจาก
อาจารย เราอยาลืมตัวถือวาตนเกงกลาสามารถ บทเวลาพลาดทาจะเสียคนคือเราซึ่ง
เปนความเสียอยางมากกวาสิง่ อืน่ ๆ ยิง่ เวลานีโ้ ลกกําลังเปลีย่ นแปลงวกวนสับสนกันมาก
จนแทบมองไมทัน เพราะความรูวิปริตผิดธรรมดาไปตางๆ ถาจะมีใครผูใดมาพูดวา
เวลานีโ้ ลกกําลังเปนบาดังนีก้ ไ็ มนา จะผิด ยังนาชมเชยเสียดวยวา เขาพูดถูกกับความจริง
ที่กําลังเปนอยู เพราะสิ่งไมนาจะเปนไมนาจะเกิด มันก็เปนมันก็เกิดขึ้นได
นับแตเกิดมาก็นานพอสมควร ยังไมเคยพบเคยเห็นก็ไดพบไดเห็นเสียแลวกับ
โลกปจจุบัน เชนเด็กๆ เปนตน เอะอะก็จบั ครูอาจารยเขาหองขังเหมือนนักโทษบาง
ฟองขับไลครูไลอาจารยออกบาง ใหยงุ และแหลกเหลวไปหมด เทีย่ วยุแหยกอ กวน
สถานทีส่ งบใหลกุ เปนไฟไปบาง เปนตน แรกๆ ทีท่ าํ ก็รสู กึ วาดีมเี หตุผลนาชม พอตอมา
ก็เลยลืมตัวเหอกันใหญจนลืมผูใหญที่ดี ลืมครูลมื อาจารย ลืมพอลืมแม เมื่อขืนเปน
อยางนีอ้ ยู ตอไปจึงนากลัวเด็กๆ เหอๆ บาความรูเหลานี้จะจับพอจับแมเขาหองขังนะนี่
นะ โดยใหขอ หาวาพอแมเปนคนขวางโลกบาง คนครึลา สมัยบาง เปนคนงกๆ งันๆ
อายเพือ่ นฝูงบาง
เรื่องเหลานี้จะเปนไดจริงถาไมพากันรูสึกตัวเสียแตบัดนี้ แลวแกไขเสีย อยาทัน
ใหเรื่องบัดสีโลกพินาศมันเกิดขึ้นเพราะหัวทันสมัยไฟประลัยกัลปเครื่องเผาโลก เพราะ
โลกเวลานีก้ าํ ลังหมุนตัวเขาไปสู. ..อะไรบอกไมถกู ความรูที่เรียนมาก็กลัวจะเปนเครื่อง
มือของความโหดรายทารุณเปนผูใช เปนผูพ าแสดงออก สุดทายความรูท ว มหัวจะเอา
ตัวไปไมรอด จึงขอไดโปรดพิจารณาตรองเหตุตรองผลดวยความรอบคอบ เพราะ
ประเทศชาติบานเมืองเปนสิ่งมีคามาก ไมควรทําอะไรดวยการเหอเหิมดวยความสนุก
ดวยความอยากเดนอยากดัง โดยเอาชาติเขาเปนเครื่องมือ เมื่อเสียไปแลวจะไมมี
ปญญาเอากลับคืนได
ความถูกตองดีงามที่สามารถระงับดับทุกขเวรภัยทั้งหลายไดนั้น ทางหลักพุทธ
ศาสนาทานสอนไวโดยถูกตองตายตัวอยูแ ลววา บุพการีของเราคือใคร คือพอแมซึ่งเปน
ผูเ ลีย้ งดูเรามาแตวนั เกิดจนบัดนีน้ น่ั แล ในโลกมนุษยเราไมมีใครกลาเสียสละ ไมมีใคร
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ทีจ่ ะรักสงสารบุตรธิดาสุดซึง้ ยิง่ กวาพอกับแม
ทานทัง้ สองนีเ้ ปนบุคคลทีบ่ ตุ รธิดาทัง้
หลาย จะควรคิดระลึกถึงพระคุณเปนอยางมากกวาใครๆ แตมกั ไมคอ ยสนใจคิดกัน
ความไมคอ ยคิดถึงบุคคลสําคัญ จึงเปนเหตุใหเด็กๆ ลืมตัวเยอหยิ่งจองหอง
เวลาคอยๆ เติบโตขึ้นมา เพราะลืมนึกในเวลาเปนเด็กทีเ่ คยสรางอํานาจบาตรหลวงบน
หัวพอแม คือลูกแตละคนลวนเปนเจาอํานาจทีเดียวละ ทีจ่ ะกดขีบ่ งั คับพอแมใหทาํ ตาม
ตามความชอบใจของตน ในทุกสิง่ ทีต่ นตองการแมสง่ิ ไมควร ยิ่งตัวเล็กๆ ยิง่ มีอาํ นาจ
มาก พอแมทแ่ี สนอดแสนทนจนเปนทีน่ า สงสาร อุตสาหทาํ ตามใจลูกแทบทุกอยาง
เพราะความรักความเอ็นดูสงสาร เห็นวาเปนเลือดเนื้อในหัวอกของตน ลูกวาอยางไรชี้
ใหเปนนกก็เปนนกมา ชีใ้ หเปนกาก็เปนกามา ทั้งที่พอแมไมไดเปนนกเปนกา ลูกชีใ้ ห
เปนอะไรก็จําตองใหเปนสิ่งนั้นมาจนได คือตองวิง่ เตนขวนขวายหามาใหตามใจ ไมงั้น
เสียงเล็กๆ จะแผดกองขึ้นมาในขณะนั้น
ลูกคนหนึง่ ๆ ลวนเคยเปนขาหลวงใชอาํ นาจตอพอแมมา เคยบังคับบัญชาพอ
แมเอาตามชอบใจเรือ่ ยมา จนโตขึน้ บางคอยลดอํานาจลงมาอยูใ นตําแหนงอํานาจขัน้
นายอําเภอ นายตําบลคือกํานัน ลดลงมาแคผใู หญบา น และเปนเจาอํานาจใหญโตใน
ครอบครัว ยิง่ ลูกคนเล็กๆ นั่นแลยิ่งเปนผูทรงอํานาจสิทธิ์ขาดแตผูเดียวในครอบครัว
บงการวาอยางไรตองใหเปนอยางนัน้ ถาไมไดอยางใจก็รองไหตาเปนไฟไปเทียวละ พอ
แมจําตองวิ่งเตนขวนขวายหามาใหไดดั่งใจ ลูกคนหนึง่ ๆ ตองเคยครองตําแหนง
ขาหลวง ตําแหนงนายอําเภอ ตําแหนงกํานัน ตําแหนงผูใ หญบา นมาเปนเวลาหลายป
กวาจะลดตําแหนงลงมาบางพอดูได แตจะลดลงไปเปนฐานะชาวบานธรรมดาระหวาง
พอแมกับลูกนั้นเปนไมยอมเด็ดขาด จนวันตายจากกันระหวางพอแมกบั ลูก ตองเปน
นายเหนือหัวพอแมอยูน น่ั เอง เรื่องมันเปนอยางนี้
แมผเู ทศนและทานผูฟ ง ทัง้ หลายก็แนใจวา ตองเคยครองอํานาจหนาที่เปนผูวา
ราชการครอบครัว นายอําเภอครอบครัว กํานันครอบครัว ผูใ หญบา นครอบครัวมาแลว
นิสัยนั้นจึงติดมาดวยการเอารัดเอาเปรียบพอแมโดยไมมีเจตนา เพราะหลักธรรมชาติ
ระหวางพอแมกบั ลูกๆ หากผูกพันกันมาเอง ไมวา ทีไ่ หนๆ ยอมมีลกั ษณะเชนเดียวกัน
เพือ่ ความถูกตองเหมาะสมและดีงาม สมกับพอแมเปนผูบังเกิดเกลาและเคยมี
พระคุณแกลูกๆ ทั้งหลายมา ลูก ๆ อยาถือสิทธิจ์ นเกินไป อยากดขี่ขมเหงพอแมจน
เกินไปแมไมมีเจตนา เพราะผิดวิสัยของลูกๆ ที่อยูใตรมเงาแหงบุญคุณของทานที่
อุปการะมากอน การถืออํานาจเพราะอาศัยความเปนลูกและความรักเมตตาของพอแม
เปนเครื่องมือเคี่ยวเข็ญดุดาทานตามความชอบใจแตเล็กจนโตนั้น เปนความผิดถนัด
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ของลูกๆ ทัง้ หลาย บางคนทะเลาะกับพอแมดว ยความเหอเหิมลืมตัวก็มไี มนอ ย สาเหตุ
เพราะความทะเยอทะยาน
เห็นเพือ่ นเขามีอะไรอยากมีอยากไดและรบกวนพอแมดว ยวิธตี า งๆ
โดยไม
คํานึงถึงฐานะของเขาของเราบางเลย อยากไดเงินเทานั้น อยากไดสง่ิ นีเ้ ทานี้ ยุงไปหมด
พอแมอกจะแตก เลีย้ งมาก็ยากพอแลว ยังเลี้ยงไมรูจักเติบโตสักที นาเอือมจริงๆ กับ
ลูกประเภทลอก ประเภทลาก ประเภทเลิกเหลานี้ กรุณาทุกทานฟงและนําไปพิจารณา
ดวยดี เพราะการเลีย้ งคนเปนภาระหนักมากกวาเลีย้ งสัตว ใครยังไมทราบกองทุกขอัน
ใหญหลวง พอไดเลีย้ งลูกสักคนสองคนก็ทราบเอง
การกลาวทั้งนี้มิไดมุงจะติเตียนลูกๆ ทั้งหลาย แตกลาวตามความเปนจริงที่เปน
มาทัว่ โลกดินแดน แมผแู สดงเองก็เคยโดดขึน้ นัง่ ถายนอนถายบนหัวบนตักพอแมมา
แลวอยางชํานาญไมมใี ครหาญสู การกลาวทั้งนี้ก็เพื่อบรรดาเราทั้งหลายที่เคยเปนลูก
ของพอแมมาแลว ไดสาํ นึกตัวกลัวบาปกันบาง ทีเ่ คยเอาพอแมเปนบอยกลางเรือนมา
นานจะไมเยอหยิง่ จองหอง ไมชงิ สุกกอนหามไปเสียทุกอยาง แมยงั ไมถงึ กาลอันควร
และมิใชฐานะที่จะทํา
พอแมทง้ั สองแมจะยากจนขนแคนขนาดไหนก็พยายาม
ตะเกียกตะกายเลีย้ งลูกมาอยางสุดกําลังดวยกัน
บรรดาเราทัง้ หลายทีม่ ารวมกันเปนจํานวนมากเวลานี้ ลวนเคยเปนเด็กที่พอแม
เลี้ยงดูแทบเปนแทบตายมาดวยกันทั้งสิ้น อยาเขาใจวาเปนเทพเจามาจากสวรรควิมาน
โอปปาติกะ ที่ผุดเกิดขึ้นเองโดยปราศจากผูใหกําเนิดเลี้ยงดูเลย แตเติบโตขึ้นมาดวย
ความทุกขลาํ บากแทบเปนแทบตายของทานนัน่ เอง กวาจะปรากฏตัวเปนผูใหญ เปน
นักเรียนนิสติ นักศึกษา เปนอาจารย หรือเปนอะไรๆ อยูเ วลานี้ พูดงายๆ วาพวกเรา
เติบโตขึ้นมาจากกองทุกขของพอแม ทีย่ ากแคนแสนเข็ญและแสนอดแสนทนนัน่ แล จะ
ไดพอแมเศรษฐีมีทรัพยสมบัติราวน้ํามหาสมุทรทะเลมาจากไหน นอกจากจิตใจทีเ่ ต็ม
ไปดวยความรักความเอ็นดูยง่ิ กวาน้าํ มหาสมุทรทะเลหลวง ไมมีวันเวลาลดราเหือดแหง
เทานั้น
ลูกคนหนึง่ ๆ ทีเ่ กิดมานัน้ ถาจะทําสถิตลิ งบัญชีจบั จายสําหรับลูกคนนัน้ ๆไว
ตองหมดไปอยางมากมาย จะตกใจไมอาจรวมบัญชีรายจายได เพราะมากตอมากไหล
ออกทุกทิศทุกทาง ไมนยิ มหนาแลงหนาฝนแตตน จนอวสาน แตไมมีพอแมคนใดกลา
ลงบัญชีไว เนือ่ งจากสิง่ เหลานัน้ ไมมคี ณ
ุ คายิง่ กวาความรักความสงสารลูก ซึ่งเปนเลือด
เนือ้ ในหัวอกของตน ลองคิดดู พอแมคนหนึง่ มีลกู กีค่ นซึง่ จะตองเสียสละทุกสิง่ ทุกอยาง
เพือ่ ลูกนัน้ ๆ กวาจะเติบโตพอรูเดียงสาภาวะเปนผูเปนคนกับเขา พอใหพอ แมเบาใจ
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บาง แถมลูกบางคนยังเลี้ยงไมมีวันเติบโตอีกดวย คอยกัดแทะพอแมอยูต ลอดไปจน
ตายไปดวยกัน
เราทานผูเ ปนลูกจึงควรอายตัวเองบาง อยาถือวาตัวฉลาดเกินพอแมครูอาจารย
เสียเรื่อย พระคุณของทานครอบกระหมอมจอมขวัญพวกเรามาแตเริ่มแรกเขาสูครรภ
จนถึงปจจุบนั นี้ ทานจึงใหนามวา พอแมเปนพรหมของบุตรทั้งหลาย คือรักก็รกั ดวย
ความบริสทุ ธิใ์ จ เอ็นดูสงสารดวยความบริสทุ ธิใ์ จ เสียสละเพือ่ ความอนุเคราะหทกุ อยาง
ดวยความบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้น ไมมกี ลมายาเคลือบแฝงอยูเ ลย แมลกู ๆ จะมีความเจริญรุง
เรืองเพียงใด ความอาลัยสงสารของพอแมไมเคยจืดจางไปเลย
เพราะฉะนั้น ลูกคนใดทีม่ คี วามอกตัญูตอ พอแมทม่ี พี ระคุณแกตน จึงเปนลูก
ทีฉ่ บิ หายลมจม ทั้งที่เขาใจวาตนเจริญอยูนั่นแล ไมมีทางเจริญรุงเรืองเชนมนุษยธรรม
ทั้งหลายที่เปนความชุมเย็น มีสมบัตเิ งินทองก็เทากับมีไฟเผาบาน เผาหัวใจอยูต ลอด
เวลา เพราะการทําลายแดนเกิด ผลตองเปนบาปอยางหนักไมมีใครชวยได นีเ่ ปนหลัก
ธรรมอันถูกตองตายตัวมาดั้งเดิมที่ปราชญทานสอนไว ใครไมอยากตกนรกทั้งเปน จงรู
จักบุญคุณและเปนบุตรกตัญูกตเวทีตอทาน ยอมจะเจริญรุงเรืองเยี่ยงมนุษยพลเมือง
ดีทั้งหลาย
ธรรมทานสอนใหคนรูจ กั บุญคุณของทานผูม คี ณ
ุ แกตน
มีพอแมครูอาจารย
เปนตน ใครที่เคยเลี้ยงดูเรามา ครูอาจารยใดที่เคยอบรมสั่งสอนเรามา เราควรเคารพ
นับถือทานและชวยเหลือทานในเวลาจําเปน ไมทําตัวแข็งกระดาง ไมทะนงตน ไมอวด
ตนวามีความรูแ ละฐานะสูง ควรระลึกในพระคุณทานอยูเสมอ ในฐานะเราทีเ่ ปนลูกและ
เปนลูกศิษยทาน ระหวางพอแมกบั ครูอาจารย เราตองถือวาเปนใหญกวาเราเสมอ เชน
เดียวกับภูเขาแมจะสูงขนาดไหน ยอมจะอยูต่ํากวาฝาเทาของคนที่เดินขึ้นภูเขาอยูโดยดี
มีดพราแมจะคมกลาเพียงไรยอมปราศจากหินลับไปไมได ลูกศิษยจะมีความรูสูงสง
เพียงไร ก็ยอมไปจากครูอาจารยประสิทธิ์ประสาทให ฉะนัน้ ทานจึงสอนใหเคารพพอ
แมครูอาจารยเปนพืน้ ฐานของมนุษยผดู ที ง้ั หลาย
คนดีที่โลกผูดีทั้งหลายชมเชย ยอมเปนผูอ อ นโยนทางมรรยาท รูจักสูงรูจักต่ํา รู
จักความเปนผูใ หญผนู อ ย รูจ กั สัมมาคารวะซึง่ กันและกัน เพราะมนุษยเราไมเหมือน
สัตว ยอมถือความเคารพนับถือกันเปนจารีตประเพณี เฉพาะอยางยิง่ เมืองไทยเรานับ
ถือพระพุทธศาสนาและถือความเคารพเปนสําคัญ เชนพระแมบวชในเวลาเดียวกัน แต
กอนกันเล็กนอยก็ตอ งเคารพกัน ถือผูบ วชกอนเปนอาวุโสคือแกกวา ผูบ วชทีหลังยอม
เปน ภันเต คือ ออนกวาและเคารพกันเปนลําดับลําดาไมถอื ตัว จะออกมาจากตระกูล
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ใดก็ตอ งปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมวินยั คือเคารพตอผูบวชกอนเสมอ เวนเฉพาะกรณีที่
ควรเวนเทานัน้ แตจะขอผานไปไมอธิบาย เวลาไมพอ
ปจจุบนั นีส้ งั คมกําลังวุน วาย ไมวาที่ไหนยุงตามๆ กันไปหมดแทบไมเปนผูเปน
คน ปรากฏแตสิ่งแสลงตาแทงใจใหขุนมัว เดนดวยความเห็นแกตวั พวกพองของตัว
เดนดวยความโลโภ โทโส โมโหเขาชักจูงเปนสวนมาก ทั้งนี้เพราะจิตใจวุนวาย ขาด
การอบรมในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ถึงไดพาคนใหเดือดรอนวุน วายมาก แตใจคนรอนไม
เหมือนใจของสัตวรอน ฉะนั้นความกระทบกระเทือนจึงมีมาก หากใจไดรบั การอบรม
ดวยศีลดวยธรรมบางพอประมาณ ยอมจะเกิดความสงบสุขไดไมวนุ วายนัก ทีเ่ กิดความ
เดือดรอนระส่ําระสายแทบจะหาที่ยับยั้งตั้งตัวไมได ก็เพราะจิตใจขาดการอบรมในทาง
ที่ดีคือศีลธรรม
เฉพาะเมืองไทยเราเปนเมืองพระพุทธศาสนา ซึ่งควรจะไดรับการอบรมศีลธรรม
พอประมาณ พอแมของเราก็เปนคนวัด เปนลูกศิษยพระเรือ่ ยมาแตปยู า ตายายจนถึง
ปจจุบนั เราเกิดมาก็เกิดจากพอแมซึ่งเปนลูกของพระ เราควรจะไดเปนลูกเปนหลาน
พระบาง เขาใกลพระใกลสงฆศึกษาปฏิบัติศีลธรรมกันบาง พอเปนน้ําเลี้ยงหัวใจที่แหง
ผากจากธรรม มีแตความโลภโกรธหลงเขาจับจองเต็มหัวใจ ใจจึงมักเปนไฟประจําตน
อยูเ สมอ การเหินหางจากวัด จากศีลธรรม ไมใชของดี เพราะเปนการลดคุณคาของใจ
คุณคาของตัว ใหดอ ยลงโดยลําดับ สวนโทษทัณฑนับวันทวีรุนแรงขึ้น เราและโลกก็นับ
วันจะรอนเปนไฟไปตามๆ กัน จนหาความสงบเย็นไมเจอ
ศีลธรรมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก คนไมสนใจกับศีลกับธรรม จิตใจยอมไม
มีหลักยึด และเปนไปอยางเลือ่ นลอยทัง้ ปจจุบนั และอนาคต คุณคาของคนก็สกั แตชอ่ื
หาความจริงสาระไมมใี นตัวคน หากเรามาโดนเขาเชนนี้ใครจะคิดอยางไรบาง เพราะ
ใครๆ ไมปรารถนาความเควงควาง ไมมคี วามหมายภายในตัว เมื่อเปนเชนนั้น ซึ่งใคร
ไมปรารถนาอยูแ ลว ก็ควรปฏิบตั ริ กั ษาตัวดวยความดีงาม คือศีลธรรม เพื่อเปนเครื่อง
ค้ําประกันความมีคุณคาสาระของตนเสียแตบัดนี้ ซึง่ ยังเปนกาลอันควรอยู จะไมเสียใจ
ภายหลัง การขาดศีลธรรมภายในใจไมเพียงอยูเฉยๆ สบายๆ แตจะเปนการเพิ่มพูน
ความชัว่ ทัง้ หลายใหมากมูนยิง่ ขึน้ ในเวลาเดียวกัน ผลแหงความชั่วจะแสดงสิ่งไมพึง
ปรารถนาขึน้ กับใจ และเหยียบย่ําทําลายใจใหเกิดความทุกขทรมานตางๆ ที่ไมคาดฝน
ศาสนธรรม คือเครื่องสงเสริมหมูชนผูนับถือและปฏิบัติ ใหเปนคนดีมีหลัก
เกณฑภายในตัว และหนาทีก่ ารงานทุกแผนก ยังผูปฏิบัติตามใหมีความสงบเย็น มีเหตุ
มีผลตอกิจการทั่วไป ไมมีบทใดแงใดแสดงการกดถวงโลกใหดอยความเจริญดังที่มี
ปญหาขัดแยงกับธรรมอยูเสมอมา การเขาใจเชนนั้นคือความไมเขาใจศาสนา ไมเขาใจ
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ธรรมอันแทจริง จึงตําหนิติเตียนแบบผิดๆ ถูกๆ สุมๆ เดาๆ ซึ่งเปนการทําลายตนมาก
กวา การทําลายตนนัน้ ไมจาํ เปนตองนําศาสนามาเปนเครือ่ งมือก็ทาํ ไดถา สมัครใจอยาก
ทํา เพราะศาสนามิไดเปนเครื่องมือของการทําชั่ว แตเปนเครื่องมือในการทําดีเพื่อคนดี
ตางหาก
หลักของพุทธศาสนาเกิดจากทานผูว เิ ศษเหนือสามัญชนธรรมดา คือพระพุทธ
เจา เพราะคนทั้งหลายมีกิเลสเต็มตัว การมีกิเลสเต็มตัวจะวามีความชั่วเต็มใจก็ไมนาจะ
ผิด แตพระพุทธเจาไมมีกิเลสภายในพระทัยคือใจ เปนพระทัยที่บริสุทธิ์ การนําธรรม
ออกสัง่ สอนโลกจึงนําออกดวยความบริสทุ ธิ์ สอนดวยความบริสทุ ธิแ์ ละถูกตองแมนยํา
โดยมีพระเมตตาเปนพื้นฐานในพระทัย จึงไมมีคําพูดของผูใดที่จะถูกตองแมนยํายิ่ง
กวาพระวาจาของพระพุทธเจา การสัง่ สอนโลกก็สอนตรงตอความจริงและถึงจุดทีห่ มาย
แตธรรมขั้นตนจนถึงวิมุตติพระนิพพาน ศาสนธรรมจึงเปนเครื่องสงเสริมสัตวโลกผู
ปฏิบัติตามใหถึงความเจริญรุงเรืองโดยลําดับ ไมมกี ารกีดขวางหรือทําลายศาสนา
ฉะนัน้ ศาสนธรรมจึงเปนจุดรวมหัวใจของพุทธศาสนิกชน นับแตพทุ ธกาลมา
ตลอดปจจุบัน ไมยงั ผูน บั ถือใหผดิ หวังทัง้ เหตุและผลแตตน จนอวสาน ไมมีคําพูดใด
ของทานผูใดจะทรงมัชฌิมาเสมอตนเสมอปลายได ดังพระวาจาของพระพุทธเจาทีส่ ง่ั
สอนเวไนย ฉะนัน้ พุทธบริษทั จึงตายใจในการนับถือและปฏิบตั ติ ามตลอดมา
กรุณาทุกทานทําความเขาใจระหวางตนกับศาสนา คําวาศาสนานัน้ อยูท ไ่ี หนกัน
แน ศาสนาอันแทจริงคืออะไรและอยูท ไ่ี หนเวลานี้ ใครจะเปนผูทําลายศาสนาและฟนฟู
ศาสนา การทําลายศาสนานัน้ ทําลายทีไ่ หน และการเจริญของศาสนาจะเจริญกันที่ไหน
จึงจะถูกตามจุดความจริง จะขอเรียนชีแ้ จงใหทา นทัง้ หลายทราบถึงการทําลาย และการ
เจริญศาสนา อันเปนจุดความจริงทัง้ สองอยาง
การทําลายและฟน ฟูศาสนานัน้ จะทําลายและฟนฟูที่ไหน ถาไมทาํ ลายและฟน
ฟูที่ตัวเราเองอันเปนที่สถิตของศาสนา เพราะพระพุทธเจาผูรูจริงเห็นจริง ทรงสอน
ศาสนาลงที่ใจมนุษยเรานี้เทานั้น ที่มีอยูในคัมภีรใบลานก็เปนเพียงตําราของศาสนา
ศาสนาอันแทจริงอยูก บั ตัวเราตัวทานผูน บั ถือและปฏิบตั ติ า งหาก ถาจะเทียบเพื่อหา
ความจริงกันแลว คัมภีรใ บลานเปนตําราศาสนาเชนเดียวกับตํารายาทีช่ บ้ี อกยาขนาน
ตางๆ ใหเอายาชนิดนัน้ กับยาชนิดนัน้ มาผสมกันแกโรคประเภทนัน้ ๆ เปนตน ตัวยาแท
ตองไปเอาที่อื่น สวนตําราเปนแตชบ้ี อกเทานัน้ เพราะยาแทไมมีในตํารา
ศาสนาอันแทจริงมิใชตําราและไมอยูในตํารา แตอยูก บั คนผูน บั ถือและปฏิบตั ิ
ศาสนา บรรดาคัมภีรใบลานที่จารึกธรรมนั้นทานก็เรียกวาศาสนา เรียกวาพระธรรม
เหมือนกัน โดยเปนธรรมนอก ธรรมใน คือธรรมนอกตัว ธรรมในตัวเรา รวมทั้งสอง
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ทานก็วา ศาสนาเชนกัน ทานมิไดประมาททัง้ ศาสนานอกและศาสนาในทีส่ ถิตอยูก บั ตัว
เรา ทานเคารพเสมอกัน เพราะกอนจะรูจ ะเขาใจศาสนาภายในตัวโดยลําดับ จนรูแจง
แทงตลอดสัจธรรมภายในตัว ก็อาศัยคัมภีรใ บลานชีบ้ อกแนวทางหรือวิธปี ฏิบตั ติ า งๆ
ไมเชนนั้นก็ปฏิบัติไมถูก
ศาสนาอันแทจริงนั้นอยูที่เราทานผูปฏิบัติรักษา ฉะนัน้ การทําลายศาสนาก็ชอ่ื วา
เราทําลายตัวเราเองเชนกัน การปฏิบัติศาสนาใหเจริญก็ตองปฏิบัติที่ตัวเราเองเชนกัน
คือเจริญดวยความประพฤติ ทางกายก็ทาํ ใหถกู ตองดีงาม สมกับเราเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และเปนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา ทางวาจาก็พูดใหมีเหตุผลมีตนมีปลายมีจุดที่
หมาย มีสาระสําคัญที่ควรยึดถือเปนคติเตือนใจของผูฟง พูดมีจุดมีหมาย ไมพูดเลื่อน
ลอยหาความจริงสิ่งสาระไมได การพูดเปนสําคัญ พูดใหเปนก็ไดพูดใหตายก็ได คือพูด
เปนสารประโยชน และพูดทําลายตัวและผูอื่นใหเกิดความเสียหายไมมีประมาณ ปากจึง
เปนตนเหตุสําคัญในตัวตน เพราะแสดงออกงายกวาทางกายและทางใจ
ทางใจก็คดิ อานดวยความดีกอ นระบายออกมาทางกายทางวาจา
ตลอดการ
กระทํากิจการตางๆ ควรคิดอานคํานึงผลไดผลเสียดวยดีกอ นคอยทําลงไป หากจะผิด
พลาดบางก็สดุ วิสยั ยังดีกวาที่ไมคิดใครครวญเสียเลย การคิดอานดวยดีแลว ถาเห็นไม
สมควรก็งดทันทีไมฝาฝน จะเคยตอนิสยั ตอไปจะเปนคนปลอกแตกแหวกแนวหักหาม
ไมอยู สวนมากทีเ่ สียไปเพราะทําตามใจชอบ ไมมีเหตุผลเปนเครื่องทดสอบใครครวญ
ทําไปๆ จึงเสียไปวันละเล็กละนอย สุดทายกลายเปนเรือ่ งใหญยง่ิ กวาภูเขา การทําลาย
ศาสนาก็คอื การทําลายตนดวยความประพฤติ ความรูความเห็นที่ไมดีนั่นแล นอกจาก
นัน้ ยังเสีย้ มสอนคนอืน่ ใหทาํ ไมดเี หมือนตนดวย ทีเ่ รียกวาทําลายตนดวย ทําลายผูอ น่ื
ดวย
การทีท่ า นสอนใหคนประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ ก็เพื่อใหคนมีความสุขสงบรมเย็น
นัน่ เอง ทั้งนี้เพราะความผิดก็อยูที่คน ความถูกก็อยูท ค่ี น ความเปนสุขและรุม รอนอัน
เปนตัวผลจึงอยูที่คน ศาสนาจึงสอนลงทีม่ วลมนุษย การทําลายศาสนาจึงเปนการ
ทําลายมวลมนุษยโดยตรง การปฏิบัติศาสนาจึงเปนการสงเสริมตนใหเปนสุขและเจริญ
รุงเรืองดวยวัฒนธรรม ถาตางคนสนใจปฏิบตั ติ ามหลักธรรมโดยทัว่ กัน โลกจะเปนโลก
ทีร่ ม เย็นผาสุกและนาอยูก วาทีเ่ ปนอยูม ากมาย เพราะความผาสุกรมเย็นทั้งสวนยอยและ
สวนใหญ ขึ้นอยูกับศีลธรรมทางใจและวัฒนธรรมทางความประพฤติ มากกวาดานวัตถุ
ที่กระสันดิ้นรนจนเลยขอบเขต ซึ่งผลมักเปนความทุกขเดือดรอน ไมคอ ยเจอความสุข
สมหวังกับสิง่ ทีป่ รารถนาตองการ
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อันวัตถุตา งๆ นั้นพอหาไดไมขาดแคลน ใครขยันหามากก็ไดมาก จนกลายเปน
เครื่องสงเสริมใหไมรูจักเมืองพอดีพอมีความสุขเย็นใจบาง แตศลี ธรรมภายในใจนัน้ รู
สึกขาดแคลนมากเวลานีจ้ นนาวิตก ถายังจะขาดมากกวาทีเ่ ปนอยูเ วลานี้ และจิตใจเหือด
แหงจากศีลธรรมมากเขา โลกจะทนทรงตัวสงบสุขอยูไ ดอยางไร นาจะแสดงออกเพือ่
เอาตัวรอดทางใดทางหนึ่ง แตทางออกนัน้ ๆ กลัวจะเปนทางชวยเสริมทุกขใหกําเริบรุน
แรงยิ่งขึ้นจนแกไมไหว ตามหลักความจริงแลว ศีลธรรมเทานั้นจะเปนเกาะเปนที่ยึด
ของจิต เปนที่รมเย็นของโลกไมมีสิ่งใดยิ่งไปกวา จึงขอฝากศีลธรรม วัฒนธรรมของชาติ
ไทยเราไวกบั ทานทัง้ หลาย เพื่อไปนําไปปฏิบัติดวยความรักสงวนชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย กฎหมายเครือ่ งปกครอง อันเปนสมบัติล้ําคาของเราแตละคน
ชาติตั้งอยูได คนไทยก็พลอยอยูไดดวยอิสรเสรี หากชาติลม จม พวกเราก็พลอย
ลมจมไปดวยแมยังไมตาย เพราะขาดหลักประกันเปนอิสระ เราเกิดจากพอแม มีพอแม
เปนผูปกครองใหความรมเย็นผาสุก ชาติไทยเราก็เกิดจากความมีพระมหากษัตริยสืบ
ทอดกันมา แตเริ่มแรกตั้งเปนชาติไทยเปนเมืองไทยขึ้นมา จึงกรุณาพรอมใจกันสงวน
รักษาและเทิดทูนมหาสมบัติเหลานี้ไว ดวยความสามัคคี รักชาติ รักศาสนา รักพระมหา
กษัตริย รักรัฐธรรมนูญและรักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ และรักษาไว
อยาใหอนั ตรธานฉิบหายไปเสีย ทั้งที่คนไทยผูเปนเจาของยังอยู เหลานีค้ อื หัวใจของ
ชาติไทยเราที่ทุกคนพึงทะนุถนอมจนหัวใจขาดดิ้น กิจใดการใดก็ตามทีจ่ ะทําลายคนหมู
มากใหเดือดรอนเสียหาย พึงระวังกิจการนั้นๆ อยาเสาะ อยาแสวง อยาเรียน อยาทํา
เพราะเปนการทําลายสมบัติอันใหญหลวงใหลมจมฉิบหาย
ไมมีใครจะรักเราและพึ่งเปนพึ่งตายกันไดยิ่งกวาคนในชาติจะพึ่งกัน แมไมเคยรู
จักกันมากอน แตความเกีย่ วโยงกันนัน้ บงบอกอยางชัดเจนอยูแ ลววา เราคือชาติไทย
ดวยกันทั้งเด็กผูใหญ ทั้งหญิงและชาย เฒาแกปานกลาง รวมสมบัติทั้งประเทศเปนของ
คนไทยทั้งชาติ จึงกรุณารักเนือ้ หนังอวัยวะคือชาติของตนยิง่ กวาสิง่ อืน่ ใด ความรักกัน
ความสามัคคีกนั เทานัน้ ที่จะเปนพลังรักษาชาติใหมั่นคงจีรังถาวรสืบไปตลอดกาล อยา
หลงกลหลอกลวงตางๆ ยิง่ กวาความรักชาติ รักความสามัคคีในชาติของตน นีเ่ ปนหลัก
ประกันความอยูรอดของชาติเรา ศีรษะของคนของชาติเปนสิ่งที่สูงสงและมีคุณคามาก
ระวังอยาใหคนฉลาดยืน่ ไมยดั ใสมอื ตีหวั กันและกัน ซึ่งเทากับตีหัวเราเองที่ควรระวัง
อยางยิง่ กวาสิง่ ใด
ในอวสานแหงการอบรมนี้
หวังใจวาจะเปนประโยชนแกทานทั้งหลายพอ
ประมาณ ขอความสามัคคีแหงชาติจงเปนพลังภายในใจของทุกทาน จงพากันปฏิบัติ
หนาทีใ่ หเปนปกแผนมัน่ คงสืบไป ดวยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รัฐธรรม
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นูญ เปนแรงดันใหเกิดความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงานทุกดาน ที่จะเปนประโยชน
ตนและสังคมที่เราอาศัย ใหมคี วามจีรงั ยัง่ ยืนสืบไปตลอดกาล สุดทายแหงการแสดง
ธรรม ขอความสวัสดิมงคล จงดลบันดาลใหทานทั้งหลายประสบแตความสุขความเจริญ
โดยทั่วกัน เทอญฯ
<<

สารบัญ
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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดอโศการาม สมุทรปราการ
เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

ผลของการศึกษาและปฏิบัติธรรม
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺสฯ
บัดนี้จะเริ่มแสดงธรรม ขอทุกทานใหตง้ั ความสนใจอยูเ ฉพาะหนา คือมีความรู
สึกอยูก บั ตน ไมจําเปนตองสงจิตไปที่อื่น เชน สงมาหาผูเ ทศนเปนตน จิตที่ตั้งไวดวยดี
แลวธรรมะจะเขาไปสัมผัสในความรูของเราโดยลําดับๆ จิตเมือ่ ทําการรับรูอ ยูก บั ธรรม
โดยสม่ําเสมอแลว จะไดรับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟง
ครัง้ พุทธกาลปรากฏวา ขณะที่ฟงเทศน พุทธบริษัททั้งหลายไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนมาก ทั้งๆ ทีท่ า นก็คอื หูคน ใจคน ผูเทศนก็คือคนเหมือนเรา ตาง
คนก็ตา งเปนคนดวยกัน แตประหนึ่งวาหูทานไมใชหูมนุษย ใจทานไมใชใจมนุษย ผู
แสดงธรรมก็เหมือนไมใชมนุษยทั้งๆ ที่ก็เปนมนุษยดวยกัน และหลักธรรมคําสัง่ สอนก็
เปนความจริงที่นําออกแสดงเชนเดียวกันตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ แตทานทําไมจึง
สําเร็จมรรคผลนิพพานเปนลําดับ จนไดจารึกไวในตํารับตําราใหเราทั้งหลายไดศึกษา
และปฏิบัติมาจนถึงบัดนี้
ซึง่ เปนธรรมของจริงเชนเดียวกับธรรมทีท่ า นประกาศ
ทามกลางหมูช นในครัง้ พุทธกาล
หูของทานกับของพวกเราเปนอยางไร จึงผิดแผกแตกตางกันนักเลา ใจของทาน
กับใจของพวกเราเปนใจเชนไรกัน ทานฟงเทศนจึงเขาอกเขาใจ เราฟงเทศนกลับไมเขา
ใจ ทานฟงเทศนไดรับผลจนปรากฏวาสําเร็จมรรคผลขั้นนั้นๆ พวกเราทั้งหลายฟง
เทศนไดสําเร็จอะไรกันบาง สวนมากมักสําเร็จแตความงวงเหงาหาวนอน สําเร็จแต
ความฟุง ซานรําคาญ สําเร็จแตความเผอเรอภายในใจอยูเรื่อยมาขณะฟงธรรม สิ่งที่ได
รับจึงมีแตความบนเพอใหตนเองวาจิตไมสงบบาง ฟงเทศนไมเขาใจบาง ทั้งนี้เพราะตน
ไมไดทําความเขาใจกับตนอยางจริงจังนั่นเอง
การทําความเขาใจกับตน ก็คือมีสติบังคับจิตใหอยูกับตัวเราเองในขณะที่ฟงไม
สงไปที่อื่น และขึ้นอยูกับความสนใจใครตอผลที่ตนปรารถนา และเวลานําไปประพฤติ
ปฏิบัติก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยดี มีสติอยูกับตน ผลจะพึงไดรับแนนอนไมสงสัย
เรื่องในครั้งพุทธกาล เมื่อไดอานตามตํารับตํารารูสึกวาเปนสิ่งที่อัศจรรยทั้งเรื่อง
ของพระพุทธเจา ทั้งเรื่องของพระสาวกอรหันตและพุทธบริษัททั้งหลาย มาสมัยของเรา
ทัง้ หลายนีไ้ มคอ ยจะปรากฏอยางนัน้ ทั้งๆ ที่ธรรมก็เปนสวากขตธรรมที่พระพุทธเจา
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ตรัสไวชอบแลวเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน การที่เปนเชนนี้ก็ขึ้นอยูกับความสนใจใครตอ
ธรรม และการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความยอหยอนตางกันโดยไมสงสัย
เราจะเห็นไดในครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธเจาเวลาเสด็จออกทรงผนวช ก็ปรากฏ
วาออกอยางเด็ดเดีย่ วอาจหาญ ซึ่งไมมีใครจะเหมือนพระองคทานเลย บริษัทบริวารมี
มากนอยเพียงไร ไพรฟาประชาชีมีจํานวนทั้งแผนดิน ทรัพยสมบัติทั้งประเทศอยูใน
ความรับผิดชอบของพระองคทั้งสิ้น แตขณะที่เสด็จออกทรงผนวช แมแตพระชายาและ
พระราชโอรสก็ไมทรงอําลา เสด็จไปลําพังพระองคโดยมีฉันนะอํามาตยเปนผูตามเสด็จ
กับมากัณฐกะเทานัน้ ฟงดูซิเด็ดไหม ความเด็ดเดี่ยวอาจหาญไดปรากฏตั้งแตขั้นเริ่ม
แรกที่เสด็จออกทรงผนวช เวลาเสด็จเขาไปสูส ถานทีบ่ าํ เพ็ญเปนนักบวชนักเสียสละ เขา
สูสงครามแหงความทุกขยากลําบากทั้งพระกายและพระทัย ตลอดถึงกิเลสที่รึงรัดอยูใน
พระทัยของพระองค ก็ยอ มกดถวงใหเปนความทุกขหนักอยูไ มนอ ย
การบําเพ็ญพระองคในการสละจากกษัตริย ลงสูภ าวะแหงความเปนคนขอทาน
นี้ รูส กึ จะเปนสิง่ ทีบ่ คุ คลทําไดยากอยางยิง่ แตพระพุทธเจาก็ทรงดําเนินมาแลว อดพระ
กระยาหารถึง ๔๙ วัน ใครบางจะสามารถทําไดและอดไดเหมือนอยางพระพุทธเจา อด
เพียงวันหนึง่ เทานัน้ ก็มองเห็นใบไมสดใบไมแหงกลายเปนผักไปหมด เพราะเขาใจวา
เปนอาหารเนือ่ งจากความหิวโหยบังคับ
สําหรับพระพุทธเจาเสด็จออกบวชในครั้งนั้น ศาสนาไมปรากฏวามี จึงไมมีใคร
ใหทานดวยศรัทธา นอกจากใหตามประเพณีเทานัน้ เมื่อเปนเชนนั้นพระองคจะไดของ
ดิบของดีจากที่ไหนมาเสวย แมลําบากทรมานเชนนั้นก็ทรงอุตสาหบําเพ็ญพระองคโดย
ไมมคี วามลดละทอถอย มีความทุกขความลําบากดวยสิง่ อาศัยทัง้ มวล ปจจัยทั้งสี่คือผา
เครื่องนุงหมอาศัย บิณฑบาตคืออาหารการเสวย เสนาสนะคือทีพ่ กั ผอนนอนหลับ
ตลอดจนยาแกโรคภัยไขเจ็บตางๆ ไมมีสิ่งใดติดพระองคไปเลย ทัง้ ไปอยูใ นสถานที่
แรนแคนกันดารอีกดวย ทรงบําเพ็ญไปตามสภาพแหงความกันดารนั้นๆ สมกับพระ
องคเปนนักรบชั้นเอกที่จะยกพระองคเปนศาสดาองคเลิศ
และนําสัตวโลกออกจาก
วัฏสงสารใหถึงพระนิพพานจริงๆ ทรงบําเพ็ญจนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ใน
ทามกลางแหงความลําบากทรมานทัง้ หลาย
ความอัศจรรยแหงความพากเพียร ไมมีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา เวลาได
ตรัสรูแลว ธรรมที่ทรงรูทรงเห็นอันเปนธรรมอัศจรรยนั้น ก็ไมมีผูหนึ่งผูใดในโลกทั้ง
สามนี้ไดบรรลุ หรือไดตรัสรูเหมือนพระพุทธเจาในเวลานั้น ศาสนธรรมเปนสิ่งที่
อัศจรรยไดปรากฏในโลกพรอมกับขณะที่ตรัสรู แตเพราะความลําบากทรมานกอนตรัส
รู และความอัศจรรยแหงธรรมที่ทรงเห็นวาสุดวิสัยที่ใครๆ จะรูตามเห็นตามได แมทรง
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ทําความปรารถนามาเปนเวลานานวาจะเปนศาสดาสอนโลก แตเมื่อไดตรัสรูแลวทําให
ทรงทอพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว เพราะธรรมที่ทรงรูทรงเห็นประจักษแจงในพระ
ทัยนั้นเปนธรรมอัศจรรยเหนือโลก เกินกวาทีใ่ ครๆ จะสามารถรูตามเห็นตามได ทรง
เกิดความทอพระทัย ทําใหมคี วามขวนขวายนอย อยากจะเสด็จอยูและไปลําพังพระองค
เดียวเทานั้น
แตเมื่อไดทรงพิจารณายอนเขามาถึงปฏิปทา คือขอปฏิบัติเครื่องดําเนินที่พาให
ทรงรูทรงเห็นนั้น วาพระองคเองรูไดเห็นไดเพราะเหตุใด ก็เพราะปฏิปทาขอปฏิบัติ
เครื่องดําเนิน เมือ่ ดําเนินใหถกู ตามแนวทางแหงธรรมแลว ก็ยอมรูไดดังที่ประจักษอยู
ในพระทัยเวลานี้ เมือ่ นําขอปฏิบตั คิ อื แนวทางอันถูกตองนีส้ ง่ั สอนสัตวโลก ทําไมสัตว
โลกซึ่งมีความรูสึกเชนเดียวกันกับเรา จะไมสามารถรูไดเห็นไดเลา ตองรูเห็นไดเชน
เดียวกับเรานีแ้ นนอน เมื่อทรงพิจารณาทบทวนโดยละเอียดทั่วถึงแลว จึงไดมแี กพระ
ทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลก เพราะอํานาจพระเมตตาที่มีเต็มพระทัยอยูแลว เปนเพียง
พิจารณาหาชองทางอันเหมาะสมอยูเ ทานัน้
เมื่อเห็นสมควรแลวก็ทรงปลงพระทัยใน
การสัง่ สอนสัตวโลกตามปณิธานทีท่ รงปรารถนาไว
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความอัศจรรยแหงธรรมใหเกิดความสงสารสัตวโลก โดยที่ทรง
เห็นวาปฏิปทาเครื่องดําเนินมีอยู จุดหมายปลายทางที่จะพึงไดพึงถึงนั้นก็มีอยู จึงได
ปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลกตอไป
ลําดับตอมาก็ปรากฏวามีทา วมหาพรหมมา
อาราธนาวา “พฺรหฺมา จ โลกาฯ” อันนีเ้ ปนสวนปุคคลาธิษฐาน สวนธรรมาธิษฐานทีจ่ ะ
ยังพระองคใหประทานธรรมแกสัตวโลกนั้น ไดแกพระเมตตาเปนพื้นฐานสําคัญ ความ
เมตตานีเ้ ปนสิง่ ทีน่ ม่ิ นวลออนโยนสุดจะกลาวอยูภ ายในพระทัย อํานาจแหงความเมตตา
มีมากนอยเพียงไร ยอมสามารถทําผูน น้ั ใหปฏิบตั ติ วั ตอบุคคลและตอบรรดาสัตวทเ่ี ปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันไดอยางสนิทใจ ไมมคี าํ วาขีเ้ กียจและอิดหนาระอาใจ
พระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูแลว พระทัยของพระองคมีความสวางไสวและมีความ
เมตตาเปนกําลังมหาศาล จึงไดประทานธรรมแกสัตวโลก แมแตกบั สัตวเดรัจฉานทีส่ ง่ั
สอนเขาไมได
เนื่องจากเขาไมมีความสามารถจะรับทราบกระแสแหงธรรมไดก็ตาม
พระเมตตาก็ไมทรงลดละ ทรงมีตอสัตวทั้งหลายอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับที่ทรงมีตอ
มนุษยทั้งหลาย จึงเปนวาทานผูมีเมตตาจิตลวนๆ แลว ยอมสามารถเขาไดสนิทกับสัตว
ทุกๆ ประเภท โดยไมถือชาติชั้นวรรณะวาสูงหรือต่ําประการใดเลย
คนเราเมื่อมีความเมตตาตอกัน ก็ยอ มสามารถจะทําไดทกุ สิง่ ทุกอยางอันเปน
ประโยชนแกกันและกันไดไมมีประมาณ จะเห็นไดจากผูที่เลี้ยงลูก ลูกทุกคนพอแมมี
ความรักเชนเดียวกับชีวิตของตัวเอง ลูกจะแสดงอากัปกิริยาเชนไรก็ตามแทนที่จะผิดอก
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ผิดใจ ใหถอดถอนความรักความเอ็นดูตลอดการเลีย้ งดูนน้ั ไปเสีย หรือเกิดความโกรธ
แคนทอดอาลัยในความรักและการเลีย้ งดูเด็กๆ นั้นเสียก็ไมทํา ทั้งนี้เพราะอํานาจแหง
ความรักความเมตตาสงสารบังคับอยูภ ายในใจอยางแนบสนิท แมลกู จะทําอะไรก็ตาม
จะถายอุจจาระปสสาวะรดลงบนมือบนตัก ตลอดเสือ้ ผาเครือ่ งนุง หมใชสอยก็ตาม พอ
แมกท็ นเอา นี่ก็เพราะรักความเมตตาเปนสิ่งสําคัญ และมีอาํ นาจมากเกินกวาจะมาสน
ใจเคียดโกรธใหลกู ๆ ของตน
เพียงความรักความเมตตาของคนมีกิเลสเชนพอแมมีตอลูกๆ ก็เปนความเดน
ชัดในสายตาของโลกทัว่ ๆ ไปอยูแ ลว เมื่อกลาวถึงความเมตตาของผูมีธรรมในใจ และผู
มีธรรมสมบูรณภายในใจเต็มที่แลว เชนพระพุทธเจาและพระอรหันต จะมีเมตตาแก
สัตวโลกขนาดไหน ตองมีมากตอมากประมาณไมถูกเลย
ความสงสารความเมตตาคือความออนโยน จิตใจของคนเราเมื่อมีธรรมเปน
เครื่องอบรมอยูเสมอแลว ยอมมีความออนโยนตอกัน และตออรรถตอธรรม ตอเหตุ
ตอผล ตอความดีงาม และมีความเขมแข็งตอการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเปนคน
ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไมยอ ทอออนแอ จิตใจที่มีธรรมเปนเครื่องสะกิด มีธรรมเปนเครื่องเตือน
และสนับสนุน ยอมดําเนินตนไปในทางดีและมีเมตตาตอกัน ธรรมจึงเปนสิ่งที่สัตวโลก
ตองการเสมอมาทุกยุคทุกสมัย นอกจากประเภทที่เลยสัตวนรกจึงจะเบื่อธรรม เห็น
ธรรมเปนขาศึก สําหรับธรรมไมเคยขัดของตอการงาน ไมเคยถวงความเจริญ ไมเคยทํา
ความกีดขวางถวงความเจริญของโลก ไมเคยตัดรอนวัฒนธรรม คือความเจริญของโลก
ทีต่ อ งการโดยถูกทางเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั
เราทานทั้งหลายอยากจะเห็นความออนโยน ความนิม่ นวล ความอัศจรรย ความ
มีคณ
ุ คาของจิตใจ
จึงควรปฏิบตั ติ อ หลักธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจาดวยความ
ซาบซึง้ พูดงายๆ ก็ดว ยฉันทะคือความพอใจในการปฏิบตั ิ วิริยะคือความพากเพียรตอ
การปฏิบตั ขิ องตนอยูเ สมอ จิตตะ มีความฝกใฝเอาใจจดจอตอความประพฤติของตน
หรือการบําเพ็ญของตน วิมงั สา ใครครวญในเหตุในผลดีชั่วตางๆ ที่จะพึงประพฤติ
ปฏิบัติหรือกระทําลงไปอยาใหผิดพลาด แลวเราจะไดทรงศาสนธรรมและไดชมศาสน
ธรรมทีท่ า นประกาศสอนไวเปนเวลานาน ตามคัมภีรใ บลานหรือตามตํารับตําราอยางถึง
ใจ ธรรมเหลานั้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราผูมีความพากเพียรดวยการปฏิบัติธรรมโดย
ไมสงสัย
ใจนี้เปนของประเสริฐ โดยหลักธรรมชาติกร็ อู ยูโ ดยสม่าํ เสมอ แมจะมีอันใดมา
ทับถมโจมตีขนาดหนัก มีความทุกขรอ นเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาอาสวะครอบงํา
จนมิดชิดขนาดใดก็ตาม แตความรับรูของใจนั้นกิเลสจะไมสามารถบังคับไดเลย ตองมี
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น
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ความรับรูเสมอ
หลักธรรมชาติของใจมีความรับรูมีอํานาจรู
อันเปนสิ่งที่แปลก
ประหลาดจากสิง่ ทัง้ หลายอยูแ ลว เมื่ออาศัยการบําเพ็ญใหจิตใจนั้นไดรับคุณงามความดี
เปนเครือ่ งสนับสนุน หรือเปนอาหารเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอแลว จะมีความเจริญรุง
เรืองขึ้นเรื่อยๆ
ใจที่มีความขัดของยุงเหยิง ใจที่มีความขุนมัว ใจทีม่ คี วามเดือดรอนอยูเ สมอนัน้
ลวนเปนผลของกิเลสเปนเครื่องยุแหยกอกวนใหไดรับความทุกขทรมานทั้งสิ้น ไมใช
ธรรม ถาธรรมซึ่งเปนเครื่องสงเสริมในทางดีอยูแลวจะไมยังจิตใหเดือดรอนเลย นอก
จากเปนความสงบสุขโดยถายเดียว เราตองการความเจริญภายในใจ เราตองการความ
สุขความสบายทัง้ ปจจุบนั และอนาคต ตลอดวาระสุดทาย คือสิน้ ภพสิน้ ชาติไปได ก็ตอ ง
อาศัยธรรมเปนเครื่องบํารุงจิตใจ
ปกติเราแตละทานละคนมีความรับผิดชอบในตนโดยหลักธรรมชาติ อยางแยก
ไมออกอยูแ ลว จะเปนคนทุกข คนมี คนโง คนฉลาด เกิดในชาติชน้ั วรรณะใดก็ตาม
ความรับผิดชอบตนทั้งในปจจุบันและอนาคตไมขาดวรรคขาดตอน ยอมมีเสมอกัน เมื่อ
เปนเชนนั้นจึงควรใครครวญใหดี กอนจะทําอะไรทีเ่ ปนภัยและเปนคุณแกจติ ใจของตน
ถาเปนสิ่งไมดีก็จะเปนภัยตอตนในปจจุบัน และเปนภัยตอภพตอชาติในอนาคตของตน
อีกดวย พึงระวังดวยดี
หลักธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท สอนใหคนดําเนินตนเพือ่
เปนสิริมงคลแกตนทั้งปจจุบันอนาคตทั้งนั้น ไมมีธรรมบทใดที่แสดงใหเปนขาศึกตอจิต
ใจของโลก สวนมากเราเสียเองเปนขาศึกตอเรา การจะทําคุณงามความดีตางๆ มักมีสง่ิ
ใดสิง่ หนึง่ กระซิบขึน้ มาใหเกิดความทอถอยออนแอ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของกิเลส กลัว
วาเราจะผานพนอํานาจของมันไปเสีย มันก็ตอ งพยายามเกลีย้ กลอมโดยอุบายวิธตี า งๆ
สุดทายก็ตกอยูใ นเงือ้ มมือของมันจนได การตกอยูใ นเงือ้ มมือของกิเลสผลจะเปนอยาง
ไร ก็ไดแกความเกิดแกเจ็บตาย ความทุกขยากลําบากในภพนัน้ ๆ ซึ่งมีกิเลสรอยรัดอยู
ทั้งภพทั้งชาติ ไมใชเปนของดีเลย จึงควรตื่นตัวตื่นใจเสียแตบัดนี้ซึ่งยังไมสายเกินไป
เวลาเขาโลงผีแลว แมไปนิมนตพระทั่วประเทศไทยมาสวด กุสลา ธมฺมา ใหฉลาดและ
แกตวั ก็ฉลาดและแกตวั ไมไดถา ไมแกแตบดั นี้
พระพุทธเจาทานทรงพนทุกขมาไดเพราะความพากเพียร ตามบาลีทา นกลาวไว
วา วิรเิ ยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะหลุดพนจากทุกขไดเพราะความพากเพียรเทานั้น ธรรมนี่
ควรจะฟงใหถึงใจ ทําอะไรก็ตาม ถามีความพากเพียรแลว สิง่ นัน้ ๆ ยอมมีผลอยูส าํ เร็จ
เปนที่พึงพอใจ แตถาขาดความเพียรไปเสีย ผลก็ดอ ยลงโดยลําดับ การทําความเพียร
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ทางฝายกุศลคือความดีสาํ หรับตนก็เชนเดียวกัน ควรทําความรูสึกระลึกไวกบั เราเสมอ
อยานอนใจทุกระยะไป
ทานวาโลกไมเทีย่ ง คืออะไรไมเที่ยง ใหยอ นเขามาดูรา งกายและกระแสของใจ
เรานี้เปนสิ่งที่ถูกตองแมนยําที่สุด จะไดรูไดเห็นทั้งโทษทั้งคุณแหงความไมเที่ยงของตัว
เอง คําวาโลกไมเทีย่ งก็ไดแกรา งกายและอาการของใจเราทุกสวนไมเทีย่ งนัน่ แล ยุแหย
กอกวนอยูต ลอดเวลา ตองพายืน พาเดิน พานัง่ พานอน พาขับถาย รับประทานอะไร
ไมรกู ร่ี อ ยกีพ่ นั อยาง ตั้งแตวันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ และตัง้ แตบดั นีจ้ นถึงอวสาน
แหงชีวิต จะมีแตเรื่องของธาตุของขันธ เรื่องของสกลกายนี้เปนเครื่องรบกวนใหไดรับ
ความทุกขรอ นอยูเ สมอ นีแ้ ลคือสิง่ เปนภัยตอเรา มีอยูใ นกองอนิจฺจํอนั นี้ กองทุกขฺ ํอนั นี้
กองอนตฺตาอันนี้ ใหใชปญญาพินิจพิจารณาทั้งรางกายและอาการของจิตที่คิดวุนอยู
ตลอดเวลาหาความสงบไมได ใจถาไมมคี วามสงบก็คอื ตัวภัยใหญยง่ิ กวารางกายเปน
ไหนๆ
การภาวนาเปนสิง่ สําคัญมากทีจ่ ะเห็นผลประจักษใจ ขัน้ เริม่ ตนก็มกี ารลมลุก
คลุกคลานเปนธรรมดา เหมือนเราฝกงานตางๆ ตามงานทางโลกทางสงสารที่เคยทํากัน
มา ยอมมีผดิ บางถูกบางปะปนกันไป แตเวลาทําไปนานๆ เขาก็เกิดความชํานิชาํ นาญ
แลวทําไปไดโดยสะดวกสบาย ผลก็เปนที่พึงพอใจ การภาวนาก็เชนเดียวกัน ฝกหัด
เบือ้ งตนก็ยอ มมีความยากความลําบาก แตเราอยาถือความยากความลําบากมาเปนทาง
เดิน จะทําใหทอถอยออนแอ เราตองถือหลักธรรมเปนเครื่องตอสูฟาดฟนเสมอไป คํา
วาหลักธรรมคืออะไร คือสิ่งที่จะยังผลใหเกิดขึ้นดวยความถูกตองดีงามและเปนสุข นัน้
แลคือหลักธรรม พึงทําความอุตสาหพยายามจนเปนผลสําเร็จขึ้นมา นีแ้ ลเปนทาง
ดําเนินของผูจะปลดเปลื้องตนใหหลุดพนจากทุกขทั้งปวงไปไดอยางหายหวง
การนอนจมอยูใ นวัฏสงสารนี้ เราทั้งหลายก็เคยเปนมาดวยกัน ไมมีใครยิ่งหยอน
กวากัน และมีใครบางไดรับความสุขความเจริญพอที่จะนํามาพูดอวดกันได เพราะ
ฉะนัน้ ศาสนาจึงไมไดเกิดขึน้ ดวยวิธกี ารของผูม กี เิ ลสทัง้ หลายเปนกันอยูท าํ กันอยูน ้ี แต
เกิดขึ้นจากทานผูรูผูเห็นทั้งโทษทั้งคุณแหงความเปนอยู ภายในรางกายจิตใจของตน
เชน ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกขฺ า เปนตน นีเ่ ปนโทษอันหนึง่ ๆ คือความเกิดความแก
เปนเหตุใหเกิดความทุกขความยากความลําบากทรมานตางๆ เพราะอํานาจแหงกิเลส
เปนเครื่องรอยรัดไว บุญนั้นสาเหตุไดแกการพิจารณาใหเห็นโทษแหงความผิดที่เปนมา
ของเรา ที่เต็มไปดวยความทุกขทรมานตางๆ แลวคิดอานไตรตรองและบําเพ็ญทาง
กุศล แหวกวายตนดวยความขยันหมัน่ เพียรไมลดละ ผูนั้นเปนผูจะหลุดพนจากบวง
แหงมารซึ่งมีอยูกับใจไปโดยลําดับไมสงสัย
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น
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การปฏิบตั ศิ าสนาอยามองขามตน อยาคิดไปทางโนนทางนีว้ า จะดีกวาศาสน
ธรรมเครือ่ งนําออกจากกองทุกข เพราะไมมีผูใดจะพูดไดถูกตองแมนยําเหมือนคําพูด
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทานจึงเรียกวา สวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบทุกสิ่งทุก
อยางทั้งฝายเหตุฝายผล คําพูดของพระพุทธเจาเปนสิ่งที่ถือเปนประมาณ เปนที่ยึด
เหนีย่ ว เปนที่ไววางใจได ตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด คําพูดนี้แลเปนคําพูดที่รับ
รองยืนยันวาเปนคําพูดทีถ่ กู ตองแมนยําจริงๆ ไมเหมือนคําพูดของคนมีกเิ ลสในโลก ซึ่ง
มักพูดไปตามอารมณของกิเลส มากกวาจะพูดความจริงตามธรรม ไมไดพูดไปตาม
หลักความจริงทีต่ นรูต นเห็นมาจากเหตุการณตา งๆ จึงมีความผิดแผกแตกตางกันกับ
คําพูดของพระพุทธเจาอยูมากราวฟากับดิน หินกับเพชร
นีถ่ า เราคํานวณแลว คําพูดของพระพุทธเจาตรัสไวเพียงพอประมาณมี ๘๔๐๐๐
พระธรรมขันธ แตธรรมบทใดบางที่พระองคตรัสไวแลวไดผิดพลาดจากหลักความจริง
เปนเครื่องฉุดลากสัตวทั้งหลายใหลงทางต่ํา หรือใหลา ชาตอการดําเนินเพือ่ มรรคผล
นัน้ ๆ ไมปรากฏ ธรรมบทใดก็มแี ตชช้ี อ งบอกทาง เพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เปนขาศึกภายใน
ตัวใหไดผานพนไปโดยลําดับทั้งนั้น
ทานทีต่ อ งการเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรยของศาสนา อันเปนธรรม
ชาติที่อัศจรรยมาดั้งเดิม กรุณาทําการอบรมจิตใจของตนดวยธรรมบทใดบทหนึ่งดังที่
เคยไดอานไดยินไดฟงมาแลว การภาวนานัน้ ทานทําอยางไร ภาวนาแปลวาการอบรม
อบรมจิตใจของตนที่มีความคิดปรุงตางๆ อันหาประมาณไมได ใหเขาสูเหตุสูผลสูอรรถ
สูธรรมคือความสงบรมเย็น โดยลําพังของใจมีความรูอ ยูร อบตัว แตจับตัวไมไดวาจุด
ไหนเปนจุดผูรูที่แทจริง เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหนาํ ธรรมบทใดบทหนึง่ มาเปนเครือ่ ง
ยึดของใจ เชน พุทฺโธ เปนตน ใหกาํ หนดคําบริกรรมวา พุทโธ นัน้ เปนอารมณของใจ มี
สติประคับประคองอยูก บั งานของตนทีท่ าํ คือคําบริกรรมนัน้ ๆ
เมื่อจิตมีหลักยึดมีอารมณเปนเครื่องยึด ยอมจะรวมตัวเขาสูความสงบ คือเขาสู
จุดทีต่ อ งการ เมือ่ เขาถึงจุดนัน้ แลว แมคําบริกรรมวา พุทโธ นัน้ ก็ยอ มจะสลายตัวไป
เหลือแตหลักธรรมอันแทจริง คือหลักธรรมชาติไดแกใจ คือผูร ทู ป่ี รากฏอยูภ ายใน สงบ
ตัวเขาไปเปนอารมณอันเดียว คือมีความรูอ ยูเ พียงเทานัน้ นีท้ า นเรียกวา เอกัคคตาจิต
จิตถึงความเปนหนึง่ ไมมสี องกับอารมณใดๆ ทัง้ สิน้ นีค่ อื ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการภาวนาใน
เบื้องตนเปนอยางนี้
ตามธรรมดาของจิตจะปลอยใหมีความสงบรมเย็น และเปนสมาธิเปนปญญาขึน้
โดยลําพังนั้นยอมเปนไปไมได ตองอาศัยการฝกฝนอบรมดวยวิธกี ารตางๆ ตามแตจริต
นิสัยที่ทานแสดงไวในธรรม มาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของใจเปนเครื่องบําเพ็ญ ใจจะเริ่ม
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น

๓๕

๓๖

มีความสงบเย็นขึ้นมา ในขณะที่ใจมีความสงบ นัน่ แหละเปนขณะทีใ่ จมีความสุข มี
ความสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้น จะปรากฏเปนความอัศจรรยขน้ึ มาภาย
ในใจ
ถาใจไมมคี วามสงบเลยนับตัง้ แตวนั เกิดจนกระทัง่ วันตาย เราจะไมปรากฏวามี
ความแปลกประหลาดอันใดในตัวเรา จะเขาใจไปวาสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย
นัน้ อยูแ ตภายนอก ภายในใจนี้ไมมี เพราะฉะนั้น จิตจึงฟุงเฟอเหอเหิมไปตามวัตถุ
อารมณตางๆ โดยเขาใจวาสิง่ นัน้ เปนของดีเปนของวิเศษ ทั้งที่สิ่งเหลานั้นไมดีไมวิเศษ
วิโสอะไรเลย แลวก็ทาํ จิตใจใหทะเยอทะยานอยากได อยากสัมผัส อยากไมมีประมาณ
จนเกิดความเดือดรอนแกตน โดยไมรูวาสิ่งนั้นเปนเพียงวัตถุหรือแรธาตุอันหนึ่งๆ พอ
แตเครื่องอาศัยเปนบริวารของใจ ถาใจฉลาดสิ่งนั้นก็เปนสมบัติเครื่องสงเสริมจิตใจให
ไดรบั ความสะดวกไปตามกาลเทานัน้ แตไมใชจะสามารถใหจติ มีความสุขความสบาย
ตลอดกาลได ไมเหมือนกับจิตสรางตัวเองขึน้ มาดวยการอบรม มีการภาวนาเปนตน
การสรางตนคือใจใหสมบูรณนับตั้งแตขั้นเริ่มฝกหัดสมาธิเปนตนไป จะเห็นได
ชัดในรากฐานของจิต ในสารคุณสําคัญของจิตโดยลําดับ ตั้งแตขณะที่จิตมีความสงบจะ
สงบมากขึน้ ตามการอบรม นั่นเปนเครื่องหมายหรือเครื่องยืนยันใหเราเห็นไดชัดวาสิ่ง
อัศจรรยนม้ี อี ยูภ ายในใจนีเ้ ทานัน้ เมือ่ ไดเห็นผลปรากฏขึน้ จากหลักภาวนาแลว เรื่อง
ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหพยายามนัน้ หากเปนมาเอง เพราะจิตใจไดหลัก
เกณฑ จิตใจมีความดูดดื่มกับธรรมที่ปรากฏขึ้นมา ไดแกความสงบเย็น แมจะเพียงขณะ
เดียวก็จะทําใหเรามีความสุข และมีความอุตสาหพยายามมากขึน้ เปนกองทีเดียว
อันดับตอไปก็พยายามฝกฝนอบรมจิตของตน ใหเปนไปตามแนวทางที่เคยเปน
มาแลวโดยลําดับไมลดละความเพียรพยายาม ใจเมื่อไดรับการอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ
จะมีความสงบรมเย็นอันเปนผลขึ้นมาโดยสม่ําเสมอเชนกัน จิตเมื่อมีรากฐานคือสราง
ฐานของตนใหมคี วามมัน่ คงขึน้ ภายในตัวแลว จะประกอบหนาทีก่ ารงานอันใด ยอมจะ
ทําดวยความเปนสุข ทําไดดว ยความจดจอ ทําเปนงานเปนการจริงๆ ไมพรวดพราด ไม
ผลุนผลัน ขณะที่ยอนเขามาดูจิตใจก็ปรากฏเปนความสงบรมเย็นเปนเครื่องตอนรับอยู
แลว ใจก็สบาย
เฉพาะอยางยิง่ นักภาวนาทีไ่ มตอ งทําหนาทีก่ ารงานอันใด คือนักบวช เปนผูค วร
อยางยิง่ แกสมาธิปญ
 ญาภาวนา นีแ้ ลคือหนทางของสมณะ หนทางของนักบวชและกิจ
การงานอันสําคัญของนักบวช ผูม งุ เขามาเพือ่ สละทุกสิง่ ทุกอยาง และเขามาสั่งสมคุณ
งามความดีมศี ลี สมาธิ เปนตน ขึน้ ภายในใจใหเจริญรุง เรือง ความเจริญรุงเรืองภายใน
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จิตใจนีเ้ ปนสิง่ ทีห่ าไดยากและเปนสิง่ ทีท่ าํ ไดยาก แตเปนความเจริญรุงเรืองอันแนนอน
และพึงใจ
นีไ่ ดอธิบายถึงเรือ่ งสมาธิคอื ความสงบภายในใจ
และพยายามสรางฐานแหง
ความสงบใหมั่นคงขึ้นไปดวยหลักภาวนาดังที่เราเคยปฏิบัติมา ฐานของจิตจะมีความ
มั่นคงขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปนความสงบรมเย็นทั้งวันทั้งคืน แมจะคิดอานไตรตรอง
หนาทีก่ ารงานหรือกิจการใดๆ ในขณะนัน้ จิตก็ไมวา วุน ขุน มัว่ มีความสงบเย็นเปนราก
ฐานประจําใจ เรียกวาใจมีที่พึ่ง ใจมีที่ยึดที่อาศัย ใจมีหลักฐาน ทีนี้ถาจะสรางปญญาขึ้น
ที่ใจก็สมควร เพราะจิตใจที่มีความอิ่มพอในอารมณ หรืออิม่ พอในตัว มีความสงบรม
เย็นเปนพืน้ ฐานอยูแ ลว เราจะคิดอานไตรตรองทางปญญาก็ยอมเปนปญญาไปไดโดย
สะดวกสบายกวาความไมมสี มาธิบา งเลย
เพราะจิตปราศจากความหิวกระหายใน
อารมณตางๆ มีแตความสงบสุข การคิดอานทางดานปญญาก็มองเห็นเหตุเห็นผลชัด
เจน
การคิดอานทางดานปญญา จะคิดอานกับเรื่องอะไร ก็คอื เรือ่ งของธาตุของขันธ
เรื่องความเกิด ความตาย ความสลาย ความพลัดพรากจากกันทัง้ สัตวและสังขาร ทั้ง
ภายนอกและภายในนีแ้ ล นําเขามาเทียบเคียงกันไดสัดไดสวน วาอนิจฺจํ คือความไม
เที่ยง เราอยูกับความไมเที่ยง จะหาความเที่ยงมาแตที่ไหน นัง่ อยูก ไ็ มเทีย่ ง ยืนอยูก็ไม
เที่ยง เดินอยูก แ็ ปร นอนอยูก แ็ ปร รับประทานอาหารอยูก แ็ ปร แมทส่ี ดุ กําลังหลับอยูก ็
แปร มีแตความแปรปรวนเต็มธาตุเต็มขันธเต็มอายตนะของเรา เราจะเปนที่ไวใจที่ตรง
ไหน นี่การพิจารณาทางดานปญญา เอา เรื่องความทุกขตรงไหนที่ไมใชทุกขไมมี มีแต
ทุกขฺ ํ ทั้งนั้นแหละเต็มกายเต็มจิตใจเรา เราแยกพิจารณาใหเห็นชัดในสิง่ เหลานีซ้ ง่ึ มีอยู
กับตัวเราเอง
พิจารณาแยกธาตุหรือแยกรูปก็พจิ ารณาใหดี
ตัง้ แตภายนอกเขาไปสูภ ายใน
แยกสวนแบงสวนใหเห็นทัง้ ความเปนอยู ความตัง้ อยู และความสลายไป หรือเริ่มแต
การเริ่มแรกแหงความผสมของธาตุขันธเขามาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย นํามา
จากธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ มีใจเปนผูรับผิดชอบเขาไปพึ่งพิงอาศัยในธาตุในขันธอยู จึงมี
ความรูแ ปลกๆ ตางๆ ผิดกันกับตนไม ผิดกันกับดินฟาอากาศทัง้ หลาย เพราะอันนี้มี
ความรูค รองตัวอยู อันนีแ้ ลพาใหสตั วโลกทัง้ หลายไดใหชอ่ื ใหนามวา เปนสัตวเปน
บุคคลก็เพราะใจดวงนี้ แตเมือ่ สภาพอันนีส้ ลายตัวลงไปแลวก็หมดความหมาย ดินที่มา
รวมกันเขาเปนรางกายเรานี้ ก็ตอ งสลายตัวลงไปเปนดิน เปนน้าํ เปนลม เปนไฟ ไป
ตามสภาพเดิมของเขาไมสูญหายไปไหน จิตใจซึ่งเปนธรรมชาติของตัวเองโดยธรรมชาติ
ก็ตองเปนจิตอยูเชนนั้น ไมแปรปรวนไปตามธาตุดิน น้าํ ลม ไฟ
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แตถาจิตนี้ไดสรางคุณงามความดีไวมากนอยเพียงไร ก็จะอาศัยคุณงามความดี
นัน้ แลไปกอกําเนิดเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย หรือเปนเทวบุตรเทวดาขึ้นในภพ
ชาติตอไป ไมใชสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมีอํานาจเหนือกรรมนี้และเหนือผลแหงกรรมนี้ มาสราง
บุคคลใหเปนไปไดตางๆ นอกจากกรรมที่ตนทําไวแลว และแสดงผลขึน้ มาในลักษณะ
ตางๆ กันเทานัน้
เมือ่ รางกายก็เปนเครือ่ งแปรสภาพ เปนสิ่งที่ไมยั่งยืนถาวรอยูเต็มตัวของเราอยู
แลว ก็เทากับเปนฟนเปนไฟเผาจิตใจของเราอยูต ลอดเวลา เราจะพิจารณาอยางไรจึง
จะถอนอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ สําคัญผิด วานี้เปนเรา นี้เปนของเรา นั้นเปนของเขา
เสียได
การถอดถอนอุปาทานตองถอดถอนดวยปญญา พิจารณาใหเห็นชัดตามความ
เปนจริงโดยทางไตรลักษณ ทั้งอนิจฺจํ ทั้งทุกขฺ ํ ทั้งอนตฺตา หรืออยางใดอยางหนึง่ เมื่อ
เห็นชัดแลวก็สามารถกระจายทัว่ ถึงกันไปในไตรลักษณทง้ั สามนี้ เพราะธรรมเหลานี้เปน
ความเกีย่ วเนือ่ งกัน อุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ในรางกายของเรานีก้ จ็ ะคอยหมดไปเอง
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางๆ ทานเรียกวา นามขันธ ก็สามารถจะทราบ
ไดตามความเปนจริงของเขาดวยปญญา เพราะขันธทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ นีเ้ ปนสภาพแตละอยางๆ หรือเปนอยางหนึง่ ตางหากจากใจ ใจแทมีแตรูเทา
นัน้ รูโดยหลักธรรมชาติ แตไมสามารถจะรูดีรูชั่วไดถาปราศจากสติกับปญญาเสีย
เพราะฉะนั้น สติกับปญญา แมจะเกิดขึ้นจากใจก็ตาม แตกเ็ ปนเครือ่ งกลัน่ กรอง
จิตใจ หรือเปนเครื่องรักษาจิตใจใหมีความแคลวคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่เปนขาศึกทั้ง
หลายไดไมสงสัย ทานจึงสอนใหอบรมสติปญ
 ญาใหมกี าํ ลังกลา เพื่อกําจัดปดเปาสิ่งที่
เปนภัยตอจิตใจไดแกกิเลสอาสวะทั้งหลาย
เวทนา จะเปนสุขก็ตาม เปนทุกขกต็ าม เฉยๆ ก็ตาม มันก็เปนเวทนา เปนความ
จริงอันหนึง่ ๆ ตั้งขึ้นแลวไมวาสุข ทุกข เฉยๆ ไมวาเกิดขึ้นในรางกายและจิตใจ มีความ
แปรสภาพไดเชนเดียวกันกับกองรูป
สัญญา คือความจําไดหมายรู จะจําไดมากนอยเพียงไรก็หลงไปลืมไปเพียงนั้น
เมื่อตองการก็คิดขึ้นมาจํากันใหม
สังขาร คือความปรุงความคิดตางๆ ก็มกี ารเกิดขึน้ แลวดับไปหาสาระแกนสารที่
ไหนไมได
วิญญาณ ความรับรูใ นอายตนะทัง้ หกภายในและภายนอกมาสัมผัสกัน ก็เกิด
ความรูตามขณะที่สิ่งนั้นๆ เขามาสัมผัส แลวก็ดับไปๆ หาสาระแกนสารทีไ่ หนไมได

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น

๓๘

๓๙

ดังนั้น วิญญาณในขันธหา กับปฏิสนธิวญ
ิ ญาณจึงตางกัน คําวาปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ
นั้นหมายถึงจิตโดยตรง
วิญญาณในขันธหา นีต้ อ งอาศัยสิง่ ทีม่ าสัมผัสจึงปรากฏเปน
ความรับทราบขึ้นมา แลวก็ดบั ไปตามสิง่ นัน้ ไดผา นไป
จงพิจารณาแยกแยะออกใหเห็นตามความจริงดวยสติปญญา มีศรัทธา ความ
เพียรเปนเครื่องหนุน จิตใจก็จะคอยเล็ดลอดออกจากสิง่ ทัง้ หลายทีเ่ คยกดถวงใจออก
ไปไดโดยลําดับ เพราะอํานาจของปญญา การพิจารณาเหลานีเ้ พือ่ การถอดถอน การ
ฟาดฟนสิ่งที่หุมหอจิตใจซึ่งลวนแตเปนสิ่งสกปรกโสมม อันพาใหสตั วโลกทัง้ หลายจม
อยูใ นวัฏฏะ คือความหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงนีใ้ หขาดไปเปนลําดับ
พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี ทานปฏิบตั ดิ าํ เนินอยางนี้ ทานจึงสามารถ
บรรลุมรรคผลนิพพานได นี้แลคือทางบรรลุมรรคผลนิพาน และนีแ้ ลคือวิธกี ารทําลาย
กิเลสทั้งหลายที่มีอยูภายในจิตใจโดยตรง ไมวา ครัง้ พุทธกาลหรือสมัยปจจุบนั นี้ ถาเรา
ไดดําเนินตามหลักธรรมอันเปนมัชฌิมาธรรม ที่พระพุทธเจาประทานไวนี้โดยถูกตอง
แลว ผลเราจะเปนผูไ ดรบั มีสิทธิ์ไดรับเชนเดียวกันกับสมัยพุทธกาลไมมีทางสงสัย
การพิจารณาทางดานปญญาจึงเปนสิง่ สําคัญ ทีจ่ ะไดเห็นกิเลสตกออกจากจิตใจ
เปนขั้นเปนตอน ในขณะที่พิจารณารูแจงเห็นจริงในกิเลสประเภทนั้นๆ และถอดถอน
ออกไปไดโดยลําดับ สติตามธรรมดาก็ลม ลุกคลุกคลาน ระลึกไดบาง เผลอไปบาง แต
พยายามตัง้ กันอยูเ สมออบรมกันอยูเ สมอ สติกย็ อ มมีความสืบเนือ่ งกันไปไดไมคอ ย
เผลอ หรือไมเผลอดังแตกอน ปญญาก็มคี วามสืบตอแขนงออกไปเรือ่ ยๆ ตั้งแตวงแคบ
จนถึงวงกวาง ตัง้ แตสว นหยาบจนถึงสวนละเอียด เมื่อสติปญญามีความแหลมคม กิเลส
ตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในจิตใจจะละเอียดมากนอยเพียงไรก็ตาม ก็พนวิสัยของสติ
ปญญานี้ไปไมได เพราะสติปญญานี้เปนอาวุธที่ทันสมัยตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึง
ปจจุบนั
คําวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ที่ทานแสดงไวในมรรคแปดนั้นจะหมายถึง
อะไร ถาไมหมายถึงสติปญญา สัมมาสติ ก็มอี ยูใ นมรรคแปด สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
ก็หมายถึงปญญาเปนเครื่องบุกเบิกทางเดินของตน เพือ่ ความพนจากภัยทัง้ หลาย ไดแก
กิเลสตัณหาอาสวะอันเปนบอแหงความเกิดแกเจ็บตายทัง้ หลายนัน้
เมื่อเรามีความสามารถ มีความอุตสาหพยายามบํารุงสติปญ
 ญาใหเกิดอยูโ ดย
สม่ําเสมอ พิจารณาธาตุขันธที่เกิดขึ้นดับไป และกอกวนตลอดเวลาภายในใจนีไ้ มลดละ
สิง่ เหลานีก้ จ็ ะคอยหมดไป ใจเราที่หุมหออยูดวยของสกปรกโสมมทั้งหลาย ก็จะกลาย
เปนจิตที่สะอาดผองใสขึ้นมา เมื่อสติปญญาเต็มขั้นเต็มภูมิที่ทานเรียกวามหาสติมหา
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ปญญาแลว กิเลสตัณหาอาสวะมีมากนอยภายในใจนัน้ ยอมแตกกระจายหายสูญไปได
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา
ความสลัดกิเลสอาสวะซึง่ หุม หออยูภ ายในใจออกไดโดยสิน้ เชิงนัน่ แล เปนขณะ
ทีท่ า นบรรลุธรรม ถาเปนพระพุทธเจาก็เรียกวาตรัสรูธรรม ถาเปนสาวกก็เรียกวาบรรลุ
ธรรมถึงที่สุด ความจริงก็คือรูถึงเหตุถึงผลของกิเลสตัณหา กับรูถึงเหตุถึงผลของอรรถ
ธรรมอันเปนเครื่องแกกัน ตลอดถึงผลสุดยอดไดแกความบริสทุ ธิน์ น้ั แล
สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสิ่งที่ควรแกมนุษยเรายิ่งกวาสัตวประเภท
ใดๆ เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงประทานไวเพื่อมนุษยเรา ซึ่งเปนภาชนะที่เหมาะสมที่สุด
เรียกวาพุทธบริษัท ไดแกอบุ าสก อุบาสิกา พระภิกษุ สามเณรเรานี้ ผูท จ่ี ะทําใหศาสนา
เจริญก็คือพวกเรานี้ ผูที่จะทําศาสนาใหเสื่อมสูญหายลงไปจนกระทั่งไมมีเหลือ ก็คือ
พุทธบริษัทนี้เปนตนเหตุกอนอื่น แลวยอนเขามา ผูที่จะทําตนใหมีความเจริญรุงเรือง
ภายในใจ ก็คือเราผูปฏิบัติธรรมอยูเวลานี้ ผูท จ่ี ะทําศาสนาซึง่ มีอยูภ ายในใจใหเสือ่ ม
โทรมลงไปจนกระทั่งหมดคุณคาสาระทั้งสิ้น ก็คอื เราจะเปนผูส งั หารเอง เราจึงควร
คํานึงตัวเองมากกวาภายนอก วาจะมาทําใหเสือ่ มใหเจริญและใหฉบิ หาย
คําวาความเสือ่ มเปนสิง่ ทีเ่ ราไมตอ งการ จิตใจเสือ่ มยอมแสดงผลออกมาในทาง
ทุกขเสมอ เสือ่ มมากก็ทกุ ขมาก เจริญมากก็มีความสุขมาก ความเจริญไมวาโลกเจริญ
ธรรมเจริญ เปนสิง่ ทีเ่ ราตองการ จึงควรอุตสาหพยายามเห็นแกตวั เราดวยความอุตสาห
ปฏิบตั ธิ รรมเปนสิง่ สําคัญ การเกิดแกเจ็บตายนีค้ วรจะเหนือ่ ยหนายอิม่ พอกันไดแลว
เพราะเปนสิ่งที่ประจักษมาทุกภพทุกชาติทุกเวล่ําเวลา
ตั้งแตวันเกิดมาของภพชาติ
ตางๆ จนกระทั่งวันนี้ เราแบกทุกขมาตลอดไมมีเวลาปลงวางไดเลย นอกจากแบกธาตุ
แบกขันธอนั เปนความทุกขทรมาน เพราะความบกพรองของเขาแสดงตัวอยูเสมอ ดวย
ความหิวกระหายเจ็บไขไดปว ยตางๆ แลวยังตองแบกความทุกขทรมานภายในใจเพราะ
อํานาจแหงกิเลสทับถม อํานาจแหงกิเลสบีบคัน้ ทําลาย ควรจะเห็นโทษทัง้ เรือ่ งของ
กิเลส ทั้งเรื่องขันธอันเปนผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลส แลวชําระตนใหถึงความปลอดภัยไร
ทุกข ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ที่เราทั้งหลายไดอางวา พุทฺธํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ มาจนกระทั่งบัดนี้
ทานเปนคนประเภทใด เราจึงไดออกวาจาหรือระลึกนอมทางจิตใจถึงทานเปน
สรณะ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ทานไมใชผเู กียจครานออนแอ ไมใชเปนผูโงเขลาเบาปญญา
ไมใชเปนผูพูดพลามทําเพลงเฉยๆ
แตเปนผูเ อาจริงเอาจังทุกอยางไมเหลาะแหละ
ศาสนาเปนศาสนาของทานผูฉ ลาด พระพุทธเจาแตกอนทานก็โง เพราะกิเลสสิง่ ทําคน
ใหโงมันมีอยูภายในพระทัย เมือ่ กิเลสมีอยูภ ายในใจมากนอยคนเราก็ตอ งโง สัตวกต็ อ ง
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โง เมือ่ กิเลสหมดไปมากนอยเพราะอํานาจของสติปญ
 ญา ก็เปนผูฉ ลาดขึน้ มา กิเลส
หมดไปสิ้นไปโดยสิ้นเชิงก็ฉลาดรอบตัว
พระพุทธเจาฉลาดเหนือกิเลสดวยการประพฤติธรรม และพนทุกขไปดวยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม ศาสนาจึงออกจากทานผูม คี วามเฉลียวฉลาด เมื่อนํามาประพฤติ
ปฏิบตั สิ าํ หรับพวกเราแลวทําไมจึงโงลงทุกวันๆ สูก เิ ลสตัณหาอาสวะก็ไมได ยิ่งไมสูมี
แตจะถอยหลังอยูเ รือ่ ยไป ถอยหลังเขาคลองลงคลอง พระตกคลองมันนาดูนา ชมเชยละ
เหรอ เราตกอะไรเวลานี้ ตกอยูใ นหวงแหงความมักงายโดยไมใชสายตา คือปญญาพินิจ
พิจารณาความเปนอยูแ ละความเปนไปภายในใจของตน
จึงทําใหออ นแอในการ
ประพฤติปฏิบัติอันเปนสารคุณแกตน
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึงธรรมอันประเสริฐ เฉพาะอยางยิ่งคือใจที่บริสุทธิ์
พุทโธทั้งดวงนั้นแล ทานเรียกวาธรรมทั้งแทง ธรรมทั้งดวงของแตละรายอันเปนตัวของ
ตัวโดยสมบูรณแลว
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็ไดแกทานผูถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน นี่แลที่ชาว
พุทธเราระลึกและกลาวถึงเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั วันนี้
ทั้งสามรัตนะนี้เปนสิ่งที่ประเสริฐสุด เราจึงกลาวอางวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ
คจฺฉามิ อาศัยพึ่งพิงทานไปจนกวาจะทรงตัวไดโดยสมบูรณ เมื่อไดพยายามบําเพ็ญอยู
โดยสม่ําเสมอไมลดละความพากเพียรแลว คําวา พุทฺธํ ก็ดี ธมฺมํ ก็ดี สงฺฆํ ก็ดี สรณํ
คจฺฉามิ นั้น จะยอนเขามาไดแกเราคนนีเ้ ปนเจาของ ไมไดแกผูหนึ่งผูใด จะไดแกผู
ปฏิบตั นิ น้ั แล
พุทธะ ก็คอื ผูร ผู บู ริสทุ ธิ์ อันเปนธรรมทั้งแทงนั้นแล คําวาธรรมะ ก็คอื ธมฺโม
ปทีโป ทีส่ วางไสวอยูภ ายในใจของทานผูช าํ ระใจใหบริสทุ ธิแ์ ลว สงฺโฆ ก็คอื ผูเ ปนเจา
ของหรือผูทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์นี้ รวมแลวรัตนะทั้งสามนั้นรวมอยูกับใจเราคนเดียว
เราเปนผูทรงไวซึ่งสมบัติอันลนคา
ไปไหนก็ไปเถิดเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์วิมุตติพระ
นิพพานแลว อยูไหนไมเสียทาเสียที ไมมกี าลไมมสี ถานที่ ไมมีความวิตกวิจารณใน
ความเปนอยูค วามตายไป หรือจะไปเกิดในภพใดโลกไหนอีก ไมมีวิตกวิจารณ เพราะ
พรอมแลวทุกสิง่ ทุกอยางภายในใจ นีแ้ ลทานเรียกวา เมืองพอ นอกนัน้ มีแตความหิว
ความกระหาย ความอยาก ความทะเยอทะยาน จะมีเงินเปนจํานวนลานๆ ก็ไมพนจาก
ความหิวความกระหายเขาเหยียบย่าํ ทําลาย
เพราะความหิวไดแกเรื่องของกิเลส เมือ่ สิน้ กิเลสแลวความหิวโหยก็หมดไป มี
มากมีนอ ยยอมไมเปนทุกข ไมกระวนกระวาย เพราะวัตถุทง้ั หลายนัน้ เปนเครือ่ งอาศัย
พึ่งพิงไปชั่วคราวเทานั้น สวนหลักใหญที่เราจะพึ่งเปนพึ่งตายจริงๆ เราไดครองแลว
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ภายในใจ คือ ธมฺโม ปทีโป ปรากฏอยูก บั ใจ เปนความสวางกระจางแจงทัง้ วันทัง้ คืนยืน
เดินนัง่ นอนทุกอิรยิ าบถ ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงเปนอยางอืน่ ทานผูนี้แลเปนอิสระเปน
ทานผูท ห่ี ายกังวลทุกสิง่ ทุกอยาง ชีวติ ธาตุขนั ธยงั เปนไปอยูก ด็ แู ลกันไปตามสภาพของ
มันจนถึงกาล เมือ่ ถึงกาลอันเปนไปไมไดแลวก็ปลอยลงตามสภาพ สมชือ่ สมนามวา
พิจารณารอบคอบแลว ทัง้ ความเปนอยูท ง้ั ความสลายไปแหงธาตุขนั ธ
นีแ่ ล ผลแหงการศึกษาและการประพฤติปฏิบตั ธิ รรมภายในใจ ยอมทราบเรื่อง
ของตนไดดี ตลอดถึงภพชาติทจ่ี ะไปเกิดในสถานทีแ่ ละภพใดบาง หรือไมเกิดก็ทราบได
ชัด เนื่องจากจิตนี้เปนผูแสดงตัวอยูเสมอทั้งทางความดีและความชั่ว ความเกิดอีกหรือ
ไมเกิดอีก กิเลสหนาบางมีอยูท ใ่ี จ ทราบอยูที่ใจของผูปฏิบัติเรื่อยมา เพราะสติปญญา
ศรัทธา ความเพียร ไดประกอบเขาเปนธรรมแทงเดียว ยอมถึงจุดหมายปลายทางทั้งๆ
ที่ยังมีชีวิตอยู เพราะฉะนั้น บรรดาทานผูท ห่ี ลุดพนไปแลวในทางจิตใจ แมจะมีชีวิตอยูก็
ตาม ทานก็ไมหวังอะไรในโลกนี้ ทานปลอยวางไดจริง ไมใชสักแตพูดแตความสั่งสม
เต็มหัวใจ
เรียนความปลอยวางนั้นเรียนไดเต็มปากเต็มใจ จําไดคลองแคลวไมติดไมอั้น
แตถา ความจริงไมมอี ยูภ ายในใจแลวก็ตอ งเดือดรอนอยูน น่ั แล เพราะกิเลสไมกลัวเรื่อง
ความจํา จะจําไดมากนอยเพียงใด แบกตูพระไตรปฎกเต็มบาก็ตาม หนักทัง้ บาดวย
หนักทัง้ ใจทีก่ เิ ลสเหยียบย่าํ ทําลายดวย ไมมีผลอันใดถาไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ธรรมทีท่ า นสอนไววา ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ อันเปนธรรมเกี่ยวโยงกันทั้งเหตุทั้งผล
ไปตลอดถึงยอดธรรม ยอดใจ
แตถาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว กิเลส
ภายในใจก็หลุดลอยออกไป หาสิง่ กดถวงใหเกิดความเดือดรอนวุน วายไมได อยูไ หนก็
เปนสุข นัง่ อยูก เ็ ปนสุข นอนอยูก เ็ ปนสุข ไปไหนๆ ก็เปนสุข จะตายก็ตายอยางเปนสุข
หมดเยือ่ ใยเมือ่ ถึงกาลแลว เพราะไดพิจารณารอบหมดแลว ยังมีชีวิตอยูก็อยูไปจะเปน
อะไร ความเปนอยู จิตก็ไมไดรับผลประโยชนอะไรจากธาตุขันธที่ยังมีชีวิตอยู เพราะจิต
เพียงพอแลว จึงเรียกวาเมืองพอ ไดแกความหิวความกระหายอันเปนกิเลสนัน้ สลายตัว
หายไปหมดแลวจากใจ ใจจึงปราศจากความหิวความกระหาย
เวลาธาตุขนั ธทนไมไดตายไป ใจก็ไมไดมคี วามเสียหายไปกับธาตุขนั ธ เพราะนั้น
เปนเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ เปนเรื่องดิน น้าํ ลม ไฟ ใจเปนเรื่องของใจ ความบริสทุ ธิอ์ ยูท ใ่ี จ
ใจจึงไมมีวิตกวิจารณ นีแ่ ลทีท่ า นเรียกวา อกาลิโก ไมมกี าล ไมมีสมัย ก็คอื อกาลิกจิต
อกาลิกธรรม ทานผูเ ขาถึงจิตอันบริสทุ ธิแ์ ลวเรียกวาเปน อกาลิกจิต เปนจิตที่ทรงตัวอยู
ดวยความสม่ําเสมอ ถาจะเรียกวา นิพพาน ก็นแ้ี ลคือนิพพาน จะไปหานิพพานทีไ่ หน
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เมื่อไดเจอธรรมคือเมืองพอนี้แลว ไมหวิ โหยพอจะไปถาม หรืออยากไปสวรรค อยาก
ไปนิพพาน ความอยากนัน้ เปนความหิวโหย ยังไมอิ่มพอ เมื่อความหิวโหยนั้นไดสิ้นไป
จากใจแลว ยอมปราศจากความอยาก ไมมีสิ่งใดมารบกวนใจก็เปนสุขเทานั้นเอง
การแสดงธรรมใหทานทั้งหลายฟง ก็เพื่อจะไดเปนคติเครื่องเตือนใจวา ธรรมะ
คําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น พรอมอยูเ สมอทีจ่ ะทรงคุณคาแกบคุ คลผูห วังคุณคาใน
ธรรมและในตัวเอง แลวประพฤติปฏิบัติตนดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความเชื่อ
อรรถเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรม ซึง่ มีอยูก บั เราผูท าํ กรรมเสมอมา
ไมมีใครในโลกที่จะปฏิเสธกรรมไดวาไมทํา แมแตสัตวเขาก็ทํากรรมเชนเดียว
กัน แตสัตวเขาไมทราบความหมายวาเขาทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว จะไปนรกหรือจะไป
สวรรค สวนมนุษยเรานีท้ ราบดวยกันทุกคน นอกจากคนบาหาสติปญ
 ญารับผิดชอบตัว
เองไมไดเทานั้น ทําดีก็ทราบ ทําชั่วก็ทราบ สุขเกิดขึ้นก็ทราบ ทุกขเกิดขึ้นก็ทราบ เรา
เปนผูฉ ลาดยิง่ กวาสัตวจงึ รูเ รือ่ งของการทํากรรมดีชว่ั ไดดี กรรมที่มนุษยทํากันอยูนี้ มี
อยูก บั ตัวมนุษยและสัตวทว่ั ๆ ไป เดินไปก็เรียกวากรรม คือการกระทํา คิดออกแตละ
ขณะๆของจิต จะคิดทางดีทางชั่วก็เรียกวาทํากรรม
การทํากรรมอยูเ สมอ ผลจะไมมีไดอยางไร ตองเปนความดี ความชัว่ ความสุข
ความทุกข ปรากฏอยูก บั การกระทํานัน้ อยางแยกไมออก ทานเรียก วิบาก คือผลของ
กรรมดีกรรมชั่ว นี่ใครจะมาลบลางไมได ถาไมลบลางการกระทําเสียอยางเดียว หากลบ
ลางการกระทํานี้ไดโดยสิ้นเชิง แมจิตก็เปนผูพนแลวจากอํานาจแหงกรรม กิริยาของจิต
ที่คิดปรุงออกไปก็เปนขันธลวนๆ ไมเปนพิษเปนภัยตอจิตใจเลย ทานผูน แ้ี ลเปนผูห มด
กรรม เปนผูไมสรางกรรม ไมสรางกรรมแลวก็ไมตองสรางความเกิด ความเกิดก็ไมมี
ความแกจะมาจากไหน ความตายจะมาจากไหน เพราะความทุกข ความลําบาก รําคาญ
ตางๆ ก็มาจากเรือ่ งของกิเลสทัง้ นัน้
ถายังไมเห็นวากิเลสเปนภัยอยูแ ลว เราก็ตองจมไปกับกิเลสเรื่อยๆ และคือการ
จมกับความทุกขเรือ่ ยๆ นั่นแล จุดหมายปลายทางก็ไมมี เรๆรอนๆ ไมทราบวาจะไป
ภพไหนชาติใด แมปฏิเสธวาภพไมมี ชาติไมมี ตายแลวไมไดเกิดก็ตาม ผูท ป่ี ฏิเสธนัน้
แลคือผูเ กิดผูต าย ผูจ ะแบกกองทุกขทง้ั มวล ไมใชคําพูดนั้นเปนผูไปเกิดไปตาย แตเปน
เรื่องของใจ เมื่อกรรมและเชื้อแหงกรรมมีอยูภายในใจ ตองเกิดวันยังค่าํ ตายอยูต ลอด
ไป ในโลกนีไ้ มปราศจากปาชา เพราะปาเกิดมี ปาชาคือความตายก็ตอ งมี นีเ่ ปนหลัก
ธรรมชาติซึ่งใครจะลบลางไมได พระพุทธเจาแตละพระองคๆ ที่มาตรัสรูและสอนธรรม
ก็สอนตามหลักธรรมชาติ ไมใชมาลบลางสิ่งเหลานี้ซึ่งเปนของมีอยูใหสูญสลายไปจาก
โลกนี้เลย
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ฉะนัน้ เราเปนผูเชื่อในพระพุทธศาสนา ก็ตองเชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อการกระทํา
ของเรา วาสิ่งใดที่ควรทํา สิ่งใดไมควรทํา ก็ใหพยายามระงับ พยายามละ พยายามสง
เสริมสิ่งที่เปนประโยชน และลดละสิ่งที่เปนโทษ เราก็เปนสิริมงคลแกตัวของเรา เราจะ
ไปหาฤกษหายามทีไ่ หน วันนั้นดี วันนัน้ จม วันนัน้ ฟู วันนัน้ เปนฤกษนน้ั วันนี้เปนฤกษ
นี้ ฤกษอยูท ไ่ี หน ฤกษอยูที่การกระทําของคน ถาเราดีกด็ อี ยูแ ลว อะไรจะมาทําใหเราชั่ว
เสียหายไปไมได นอกเหนือจากกรรมของเราผูท าํ นีเ้ ทานัน้ ฉะนัน้ ในอวสานแหงธรรมนี้
จึงขอฝากธรรมะนีไ้ วกบั ทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ไดนําไปพินิจพิจารณาและประพฤติ
ปฏิบัติตน
ในฐานะของเราที่เปนมนุษยสมบูรณผูหนึ่งซึ่งเกิดไดยาก สําหรับผูไมมีวาสนาไม
ไดเกิดเลย เราเห็นไหมเหาหอนอยูเต็มวัดเต็มวานี้ นัน้ คือหมา ไมใชมนุษย เขาเปน
อยางไรบาง เรามองดูแลวนาสลดสังเวช แตเขาเปนสัตวก็ตองสงสารเขา ถาเราเปน
มนุษยความรูส กึ และการกระทําของเราเปนไปแบบนัน้ แลว ดูไมไดเลย ยิง่ กวาเขาอยาง
ทีว่ า เขาไปปา ปะเขาฆาหมูดูไมได นีย่ ง่ิ รายกวานัน้ อีก จึงไมควรทําสิ่งที่ดูไมได ให
พยายามทําแตสิ่งที่ดีงาม เชื่อพระพุทธเจานั้นแหละดีกวาเชื่อสิ่งทั้งหลายและเชื่อใคร
อะไรทั้งสิ้น ตลอดถึงเชื่อเรา ตามธรรมดาคนเรามักเห็นแกตัวและชอบเชื่อตัวเองมาก
กวาเชือ่ คนอืน่ ดีไมดีก็ตาม ถาเราชอบสิง่ ไหน สิง่ นัน้ ตองถือวาดีทง้ั ๆ ที่เปนโทษแกตน
เอง และเปนการกระทบกระเทือนแกผอู น่ื ถาเชือ่ พระพุทธเจาแลวยอมดําเนินดวย
ความเปนธรรมสม่าํ เสมอ วางตนไดดวยดี
ในอวสานแหงการแสดงธรรมนี้ จึงขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงค จงมาคุม ครองทานทัง้ หลายใหมคี วามสุขกาย
สบายใจ และบําเพ็ญตนไปดวยความสะดวกสบาย
จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้
<<

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ กรมทหาร ร. พัน. ๓ อุดรฯ
เมือ่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

ศีลธรรมสําหรับครอบครัว
วันนีไ้ ดมาเยีย่ มพีน่ อ งลูกหลานทัง้ หลาย หลวงตาบัวรูส กึ วายุง มาก ตามปกติไม
คอยมีเวลาวางพอจะมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย วันนีม้ โี อกาสเรียกวาวาสนาอํานวยเราได
มาพบกัน เนือ่ งจากวันหนึง่ ๆ เวลามีนอ ยมาก จึงไดใหชอ่ื วาหลวงตายุง เวลานีอ้ ยูใ น
ตําแหนงหลวงตายุง มี ๓ ชือ่ ดวยกัน คือ หลวงตาบัว หลวงตายุง หลวงตาลาก กําลังถูก
ลากกันอยูน ่ี พอเขาใจไมใชเหรอ หลวงตายุง ก็คอื หลวงตาบัวนีแ่ หละมันยุง มากทัง้ วันที
เดียว มิหนําซ้าํ กลางคืนบางคืนยังยุง อีก นอกจากนัน้ เขาก็ลากเอาไป เรียกวาหลวงตา
ลาก ลากไปโนนลากไปนี้ หลวงตายุง กับหลวงตาลากกําลังอยูใ นตําแหนงเดียวกันและ
กําลังยุง กัน วันนี้จะพูดธรรมะใหทานทั้งหลายฟงตามโอกาสที่มี
คําวาธรรมะเปนสิง่ ทีล่ กึ ซึง้ มาก โลกเราหากไมมีธรรมะเปนน้ําดับไฟอยูบางแลว
โลกจะอยูก นั ลําบากมากและจะอยูไ มได ธรรมะเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว ธรรมะเปนเครื่อง
บํารุงสงเสริมจิตใจของประชาชนใหดีมีความสงบสุข ศาสนาจึงเปนโรงผลิตความดีงาม
ใหแกจิตใจของประชาชนไดอยางดีมาก ไมมอี นั ใดจะเสมอเหมือนกับศาสนาเลย คําวา
ศาสนาคือศาสนธรรมทีบ่ รรยายออกมาภายนอกนี้ เรียกวาคําสัง่ สอนทีถ่ กู ตองดีงามของ
พระพุทธเจา ปกครองไดทั้งประเทศชาติบานเมือง และตัวของบุคคลเปนรายๆ ตลอด
ตัวของเราเอง กระจายไปถึงครอบครัว
บานใดทีไ่ มมศี ลี ธรรมก็คอื ไมมศี าสนา เรือนใดก็ตามครอบครัวใดก็ตาม หรือ
บุคคลใดก็ตาม ถาไมมีศาสนธรรม คือไมมีศีลธรรมเปนเครื่องรักษาปฏิบัติประจําใจ
บานนัน้ เรือนนัน้ บุคคลนัน้ จะมีแตความเดือดรอนอยูเ สมอ หาความพอดีมีสุขไมได
สวนมากมักเกิดความทะเลาะเบาะแวงกันในระหวางครอบครัว คือสามีภรรยาบาง ใน
ระหวางสังคมบาง เพือ่ นบานกันบาง ตลอดถึงหนาที่การงานตางๆ ทีไ่ มลงรอยกันบาง
สวนมากก็เปนเรือ่ งปนเกลียวกับศีลธรรม คือความถูกตองดีงาม
เฉพาะอยางยิง่ ระหวางสามีภรรยาทีไ่ มคอ ยจะลงรอยกัน ก็เพราะไมฝา ยใดก็ฝา ย
หนึง่ เปนผูป น เกลียวกับความพอดี คือความเหมาะสม ตามหลักธรรมทานสอนไววา สนฺ
ตุฏฐ ี นัน้ หมายถึงความสันโดษ ยินดีในสมบัติที่มีอยูของตน ไมใหเลยขอบเขตลุกลาม
ไปหาสมบัตขิ องผูอ น่ื ประการที่สองเรียกวา อปฺปจฺฉตา ความมักนอย นีห้ มายถึงมีอนั
เดียวไมมีสอง ถามีสองก็เทากับไดคทู ะเลาะตบตีแยงชิงนัน่ เอง
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น
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คําวามักนอยคืออยางไร เราเคยเห็นในหนาหนังสือพิมพ เปนผูใ หญทางฝาย
โลกเสียดวย แสดงออกทางหนาหนังสือพิมพ เห็นแลวรูส กึ มีความสลดใจ หากวาไมเขา
ใจศาสนธรรมบทนั้น ก็ไมควรนําธรรมบทนัน้ ออกแสดง ใหประชาชนไดยินไดฟงสิ่งที่
ไมถูกตองดีงามตามความมุงหมายของธรรมนั้น ผูอานซึ่งไมเขาใจธรรมสองบทนี้อาจ
เกิดความเขาใจผิดตามไปได นีเ่ ปนเวลานานแลวแตจาํ ไมลมื เพราะเปนสิ่งที่ไมนาหลง
ลืมและเปนความสะดุดใจดวย แสดงวา สนฺตฏุ ฐ ี คือความสันโดษ ยินดีในความมีอยู
ของตนหนึ่ง อปฺปจ ฉฺ ตา ความมักนอยหนึง่ ธรรมทั้งสองขอนี้พระสงฆไมควรนําออก
แสดงใหประชาชนทราบ เพราะธรรมสองบทนี้เปนการกดถวงเศรษฐกิจของบานเมือง
ซึ่งเวลานี้กําลังฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรืองกันอยู ธรรมสองขอ
นี้เปนสิ่งที่ขัดแยงกับการฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมือง วาอยางนัน้
ความจริงศาสนธรรมในสองบทนีไ้ มไดหมายความอยางนัน้ เปนธรรมสอนโลก
ทั่วไปทั้งพระแลฆราวาสจะพึงนําไปปฏิบัติแกเพศของตน ธรรมไมมีบทใดบาทใดกด
ถวงความเจริญของโลก นอกจากเปนคุณธรรมค้าํ จุนโลกโดยลําดับเทานัน้ พระนําไป
ปฏิบัติไดดังนี้ อปฺปจ ฉฺ ตา คือความมักนอย พระผูปฏิบัติเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส
ของพระพุทธเจา อยาเปนผูม กั มากดวยจตุปจ จัยทัง้ สี่ คือหนึง่ จีวร เครื่องนุงหมใชสอย
ตางๆ ที่ไดมาจากประชาชนเขาใหทาน สอง บิณฑบาตการขบฉัน ไมวาอาหารประเภท
ใด พระภิกษุเหลานั้นไปหามาเองโดยลําพังไมได ตองอาศัยประชาชนเลี้ยงดู ตั้งแตวัน
อุปสมบทเขามาจนกระทั่งถึงวันอวสานของพระ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ ทีอ่ ยูท อ่ี าศัยของพระตลอดถึงยาแกไขเหลานี้ ลวน
แลวแตมาจากประชาชนศรัทธา พระที่เปนศากยบุตรพุทธชิโนรส จึงไมควรแสดงตัว
เปนคนมักมากโลภมาก ผิดกับหลักธรรมของพระพุทธเจา จงเปนผูมักนอยในปจจัยทั้ง
หลาย ซึง่ เปนความถูกตองดีงามสําหรับพระผูอ าศัยคนอืน่ เลีย้ งดู จะไมเปนภาระแก
ศรัทธามากไป พระก็ไมพะรุงพะรังกังวลวุนวายกับปจจัย ซึ่งเปนเพียงเครื่องอาศัยพอ
ยังอัตภาพใหเปนไป และบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวก
เกีย่ วกับประชาชนคือความมักนอยนีน้ น้ั หมายถึงมักนอยในครอบครัวของตน
เทานั้น ผัวหนึ่งใหมีเมียหนึ่ง เมียผูห นึง่ มีผวั คนเดียว ผัวผูหนึ่งมีเมียเพียงคนเดียว ไม
ใหมสี องมีสามอันเปนไฟลุกลามไหมกนั และครอบครัว นีช้ อ่ื วาความมักนอย ไมมักมาก
ในอารมณเครื่องเสริมไฟ ไมยงุ เหยิงวุน วายหลายอารมณมาบวกมารบรากัน
สามีภรรยาใหมีความจงรักภักดีตอกัน มีความซือ่ สัตยสจุ ริตตอกัน มีความฝาก
เปนฝากตายตอกันตลอดกาลสถานที่ ไมมีที่ลับที่แจง เปดเผยความบริสุทธิ์และความ
จงรักภักดีตอ กันอยูภ ายในใจอันสะอาด ใครจะไปทํางานในบานนอกบาน ไปใกลไปไกล
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น
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ขามวันขามคืนที่ไหน ก็ไปดวยใจสัตยซอ่ื มือสะอาด ไมมมี ลทินมัวหมองติดตัวมาฉาบ
ทากัน ไปเทีย่ วทํามาคาขายใกลหรือไกล ก็เพือ่ จะยังการครองชีพใหเปนไปดวยความ
ราบรื่นดีงาม ไมมคี วามวิตกวิจารณ ไมมีความเปนหวงเปนใย ไมมคี วามเดือดรอนภาย
ในจิตในใจวา สามีหรือภรรยาของตนจะไปประพฤติไมดีไมงาม ดวยการคบชูส หู ญิงสู
ชายนอกบัญชี ซึง่ เทากับผีรอ ยตัวมาควาเอาหัวตับหัวปอดขัว้ หัวใจ ไปขยีข้ ยําตําบอน
โดยประการตางๆ ซึง่ ทําลายอปฺปจ ฉฺ ตาธรรมใหฉบิ หายปนป ไปเปนการนานเปนคุณ
นําผลรายไดมาอุดหนุนครอบครัว ใหมีความจีรังยั่งยืนดวยความชื่นบานหรรษาตอกัน
สามีภรรยาปฏิบัติตัวดังกลาวนี้อยูที่ใดไปที่ใด ยอมไมมคี วามกังวลหมนหมอง
ครองกันดวยความราบรืน่ ชืน่ ใจตลอดไปจนอายุขยั เพราะหลักใหญมีใจซื่อสัตยมั่นคง
ตอกัน สิง่ ภายนอกแมจะมีอดบางอิม่ บางไมสาํ คัญ สําคัญทีค่ วามจงรักภักดีและซือ่ สัตย
สุจริตตอกัน ครอบครัวนั้นจะอุดมสมบูรณดวยทรัพยสมบัติเงินทองก็ตาม จะขาดๆ
เขินๆ บางก็ตาม ความสุขความอบอุน ความฝากเปนฝากตายตอกัน ยอมเปนความ
แนนหนามัน่ คงในครอบครัว ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนตองการดวยกัน ระหวางสามีภรรยา
ปฏิบตั ติ อ กันดังกลาวมา นีเ่ รียกวา อปฺปจฺฉตา มีผวั เดียวเมียเดียว ไมเกีย่ วเกาะกับใคร
แมหญิงชายจะมีเต็มโลกไมยุงเกี่ยว นีแ่ ล อปฺปจ ฉฺ ตา ของฆราวาส
หากวา อปฺปจ ฉฺ ตา นี้ไดถูกลบลางไปเสียไมมีอยูในโลกแลว โลกก็ไมมีเขตมี
แดน ก็ไมมีผิดอะไรกับ... เคยเห็นไหมตอนเดือนเกาเดือนสิบทางภาคอีสาน แตภาค
กลางพวกนีก้ าํ เริบหนาเดือนสิบสอง เสียงมันเหาหอนอึกทึกครึกโครม ตัวไหนเปนผัว
ของตัวไหน ตัวไหนเปนเมียของตัวไหนไมมีเลย กัดกัน โอย แหลกเหลวไปหมด หนา
เดือนเกาเดือนสิบเราเคยเห็นไหมทางภาคอีสานนะ เวลาสัตวพรรคนี้คึกคะนอง วิง่ สวน
กันขวักไขวไมมวี นั มีคนื ไมมีเขตมีแดนวาเปนบานเขาหรือบานเรา วิง่ วุน ไปหมด ขาวน้ํา
กินไมกนิ ไมสนใจ อยูบ า นไมตดิ วิง่ วุน หากันยิง่ กวาสุนขั บานัน่ แล มนุษยเราถาหาก
ปลอยตัวปลอยใจใหเปนแบบนัน้ แลว ความเลวรายและความฉิบหายตางๆ จะยิ่งกวา
นัน้ อีก เพราะยังมีปนผาหนาไมเที่ยวยิงเที่ยวฆากันอีก เนือ่ งจากมีความฉลาดกวาสัตว
จะทําลายกันเหลวแหลกไปหมด เรือนจําไมมีที่ใหอยูนั่นแล นี่คือโทษแหงการปลอยตัว
ปลอยใจไปตามความคึกคะนองของราคะตัณหา จะไมมีเลยคําวาพอดี อยางไรตองเกง
กวาสุนขั ไมอาจสงสัย
สัตวดังกลาวนี้เวลาราคะกําเริบมันไมมีเขตมีแดน ไปไหนไปไดหมดไมกลัวเปน
กลัวตาย ไมกลัวความหิวความกระหายใดๆ ทัง้ สิน้ ไมวา บานใดเรือนใดมันวิง่ เพนพาน
ไปไดหมด ไมเคยมาเกี่ยวของกับเจาของ อยางมากก็วง่ิ มาบานครูห นึง่ เจาของใหกนิ
ขาวทันก็ทัน ใหกินไมทันก็วิ่งไปเลย แลวเราดูซสิ นุ ขั หนานัน้ เปนอยางไรบาง หูฉกี ปาก
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น
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ฉีก ขาฉีก พุงทะลุก็มีเพราะแรงกัดกัน บางตัวตาย บางตัวเปนบาไปเลยก็มี บางตัวไม
กลับบานไปตายขางหนา สัตวพรรคนเ้ี วลาคึกคะนองดวยราคะตัณหาเปนความเสียหาย
แกตัวมันเองดังที่กลาวมา
เพียงสัตวเรามองเห็นก็ไมนาดู เพราะผิดปกติของสัตวมากมาย หนานัน้ ไมวา ตัว
ผูต วั เมียวิง่ วอนหากันยุง ไปหมด ไฟราคะ โทสะมันเปนไปพรอมๆ กันมันเผาไปไดหมด
นี่คือความไมมีเขตมีแดนของสัตวเปนอยางนี้ คือความไมมีเขตมีแดนของกิเลสราคะ
ตัณหา ทําสัตวทง้ั หลายใหมคี วามลําบากทรมาน มีความกระวนกระวาย มีความทุกข
มากในระยะโรคราคะตัณหากําเริบ ทุกขจนถึงตายก็มใี นบางตัว ทุพพลภาพเสียอวัยวะ
วิกลวิการก็มี
ทีนี้ถามนุษยเราไมมี อัปปจฉตาธรรม เปนเบรกหามลอไวเพือ่ ความปลอดภัย
มนุษยจะไมมีขอบเขตสมกับภูมิของมนุษยที่มีความเฉลียวฉลาดเลย มนุษยเราจะทํา
ความเดือดรอนเสียหายใหแกกนั และกันยิง่ กวาบรรดาสัตวมากมาย เพราะมนุษยเรามี
ความเฉลียวฉลาด ถาเฉลียวฉลาดในทางที่ดีก็เปนความดีประดับตน และเปนประโยชน
แกตนทั้งครอบครัว ตลอดประเทศชาติบานเมือง แตความฉลาดของมนุษยนี้ใชไปได
ทุกแงทุกมุม สวนมากถาจิตใจใฝต่ํา ความฉลาดนั้นก็จะเปนเครื่องมือของการกระทํา
ความชัว่ ไดมาก และมนุษยจะกอความเดือดรอนเสียหายใหกนั ไดมากมาย เพราะมี
ความฉลาดมาก
เพราะฉะนั้น จึงควรมีศีลธรรมเปนเครื่องดําเนินเปนเครื่องปกครอง อยูด ว ยกัน
จะเปนความรมเย็นผาสุก ระหวางสามีภรรยาก็ใหมคี วามจงรักภักดีตอ กัน อยาหาเศษ
หาเลยเหมือนจําพวกเดือนเกาเดือนสิบ ซึ่งมิใชวิสัยของมนุษยผูรูผิดรูถูกรูดีรูชั่วจะนํามา
ใช จะมาทําลายศักดิ์ศรีดีงามของมนุษย อยางนอยก็ลดคุณคาลงไป มากกวานัน้ ก็ทาํ
มนุษยใหเหลวแหลกแหวกแนว หาคุณคาสาระติดตัวไมได การคลอยตามอารมณ
เครื่องเสริมไฟดวยวิธีหาเศษหาเลย เขาโรงบารโรงบาโรงน้ําชากาแฟ โรงอาบอบนวดที่
ขับกลอมบํารุงบําเรอ เหลานี้เปนการทําลายศีลธรรมอันดีงามของมนุษยใหเสื่อมเสียไป
โดยลําดับ เพราะเปนลัทธิของสัตวที่หาขอบเขตเหตุผลดีชั่วไมได นอกจากความ
เพลิดเพลินและกัดฉีกกัน
อันเปนความลมจมฉิบหายแกกนั และกันโดยถายเดียว
มนุษยจึงไมควรนํามาใช
เฉพาะอยางยิง่ ผูม คี รอบครัวแลวไมควรอยางยิง่ เพราะผิดวิสัยของผูมีขอบเขต
เปนฝงเปนฝาแลว ตามหลักสากลของมนุษยมศี ลี ธรรมยอมรับกัน การประพฤติตัวเชน
นัน้ เปนการทําลายจิตใจของอีกฝายหนึง่ เปนอยางมาก ถึงขัน้ อาจกลาวไดวา ไมมียา
ขนานใดจะระงับดับความเสียใจเพื่อเขาสูภาวะปกติได ฉะนัน้ สามีภรรยาที่เห็นคุณคา
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ของกันและกันจึงไมควรทําอยางยิ่ง ทีค่ รู กั กลายเปนคูแ คน สามีภรรยาคูฝากเปนฝาก
ตายกันกลายเปนศัตรูคเู วรกัน ก็เพราะความประพฤติผิด อัปปจฉตาธรรม นั่นแล การ
ขาดธรรมขอนี้จึงเปนการขาดหลักประกันอันสําคัญในครอบครัว
ฉะนัน้ คําวาอปฺปจฺฉตา ความมักนอยจึงไมใชเปนธรรมเล็กนอย แตเปนธรรม
ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันใหมีความแนนหนามั่นคงไดเปนอยางดีตลอดไป อัป
ปจฉตาธรรม นี้ทําครอบครัวผัวเมียใหมีความจงรักภักดีตอกัน ใหมคี วามอบอุน ตอกัน
ไมมีวันจืดจาง ทรัพยสมบัติไดมามากนอยยอมไหลลงจุดเดียว ไมรั่วไหลแตกซึมเขาสู
ปากแรงปากกา การจับจาย จะจายไปกีบ่ าทกีส่ ตางคเปนประโยชนแกครอบครัวทุกบาท
ทุกสตางค ไมรั่วไหลไปดวยความมักมากโลเลในอารมณเปนเครื่องทําลาย สมบัติไดมา
ก็เย็น จายไปก็มีเหตุผลและเปนประโยชนแกครอบครัวผัวเมียลูกเล็กเด็กแดงทุกบาท
ทุกสตางค สมกับทรัพยสมบัติที่มีคุณคานาปลื้มใจแกเจาของ
ดังนั้น ทานจึงสอนใหมีการอบรมจิตใจเขาสูธรรม จิตใจเปนสิ่งสําคัญ หลักใจ
คือหลักทรัพย ถาหลักใจไมมีแลว หลักทรัพยก็ไมมี สมบัติรั่วทั้งวันทั้งคืนเพราะใจพา
ใหรั่วเก็บอะไรไมอยู หมอน้ํายังดีใชประโยชนไดเต็มคุณภาพของมัน เพียงราวไปบาง
เทานัน้ คุณภาพก็ไมสมบูรณ ยิ่งหมอน้ําแตกไปดวยแลวใชประโยชนอะไรไมไดเลย นีก่ ็
เหมือนกัน คูค รองนีเ้ ปนสิง่ สําคัญมากและเปนหลักทรัพยหลักครอบครัวทีอ่ บอุน ไมมี
อะไรยิ่งไปกวา เมื่อตางฝายมีความประพฤติดีและซื่อสัตยสุจริตตอกัน จึงกรุณานําหลัก
ธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติตอตัวเองและครอบครัวตลอดหนาที่การงาน ใหเปนไปเพือ่ ความ
ราบรื่นชื่นใจตลอดไป อยาพากันหางเหินศีลธรรมเครื่องคุมครองรักษาตนใหเปนคนดี
มีความสงบสุขในครอบครัว
ลําพังของกิเลสราคะตัณหานัน้ ไมมขี อบเขตเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ทานกลาวไวแลว
วา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมนาํ้ เสมอดวยความอยากความหิวโหยตลอดเวลาไมมี แม
น้าํ มหาสมุทร ทะเล จะกวางและลึกขนาดไหน ก็ยังมีฝงมีฝามีเกาะมีดอน แตราคะ
ตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ ไมมีขอบมีเขตไมมีเกาะมีดอน ไมมีฝงมีฝา
ไมมีเครื่องกั้นตัวเองใหอยูในความพอดีงามตาเย็นใจ แตไหลอยูท ง้ั วันทัง้ คืนลนฝง ภาย
ในหัวใจตลอดเวลา ถาไมมศี ลี ธรรมเปนทํานบกัน้ ใหอยูใ นความพอดีแลว โลกนีจ้ ะ
เดือดรอนทีส่ ดุ ดวยอํานาจแหงตัณหาตาเปนไฟลากจูงไป
ถาปลอยใหเจาราคะตัณหานีอ่ อกเพนพาน ก็ยง่ิ จะรายกวาสัตวจาํ พวกเดือนเกา
เสียอีก จะฆากันพินาศฉิบหายดวยฤทธิแ์ หงราคะตัณหานีแ่ ล นอกนัน้ ยังแสดงเปนความ
โงใหสตั วเขาหัวเราะเขาอีก เพราะฉะนั้น เพื่อกันไมใหสัตวเขาหัวเราะมนุษยเราสมกับ
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ภูมิแหงความเปนมนุษย จึงตองมีศีลธรรมเปนคูเคียงเครื่องรักษา ใหมีขอบเขตอันดี
งามในการประพฤติปฏิบัติชอบตอตนเองและครอบครัว
คําวา ศีลธรรม คือความดีงาม คือธรรมชาติที่โลกรองเรียกหาเรื่อยมา คือธรรม
ชาติทใ่ี หความอบอุน แกโลก คือโอชาอันเลิศของใจ คือขอบเขตเหตุผลค้าํ ประกันความ
ถูกตอง คือความตายใจของสัตวโลกทั่วไปไมมีใครตําหนิ คือธรรมชาติที่พนจากการ
ตําหนิติเตียน เรียกวาศีลธรรม ธรรมฝายเหตุ เชน เราไดเงินมาหาบาท เราจะจายไปสัก
กีบ่ าท มีเหตุมีผลในการจาย ไมจา ยดวยความสุรยุ สุรา ย นับตัง้ แตหนึง่ บาทขึน้ ไปถึง
หมืน่ ถึงแสนถึงลาน เจาของสมบัตเิ ปนผูม เี หตุมผี ลในการจับจายในการเก็บรักษาแลว
ทรัพยสมบัตินั้นจะเปนประโยชนตามจํานวนและคุณภาพของสมบัตินั้นๆ สมกับทรัพย
สมบัตมิ คี ณ
ุ คาสําหรับสนองความตองการของเจาของใหมคี วามสุข
แตถา เจาของเปนคนใจรัว่ หลักใจไมมี หลักทรัพยกล็ ม ละลายเหมือนหมอน้าํ รัว่
สมบัติมีเทาไรฉิบหายปนปไปหมด การจายไปในทางที่ดีมีประโยชนไมเรียกฉิบหาย นี่
หมายถึงการจายไปในทางที่ไมเกิดประโยชนตางหาก มิหนํายังใหเกิดโทษแกผูจายอีก
ดวย ทรัพยสมบัติจึงกลายเปนยาพิษ และเครื่องประหัตประหารเจาของที่โงใหลมจมไป
อยางนาทุเรศ ไมสามารถยังทรัพยใหเปนประโยชนแกตนได ทั้งนี้เพราะความขาดศีล
ธรรมค้ําประกันตนและสมบัตินั่นแล จึงทําใหลมเหลวไปไดทั้งตนและสมบัติเงินทอง
ของพึงใจทั้งหลาย
ความมีศีลธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ครอบครัวหนึง่ ๆ ถามีศีลธรรมเปนเครื่อง
ปกครองรักษา ครอบครัวนัน้ จะอบอุน พูดกันก็รูเรื่อง ไมดันทุรัง ยอมฟงเหตุฟงผลจาก
กันและกันเพื่อความราบรื่นดีงามในการครองชีพและความเปนอยูดานตางๆ เพียงศีล
หาเทานัน้ ก็มคี วามรมเย็นแลวสําหรับฆราวาสทีม่ คี รอบครัวผัวเมียถารักษาได เพราะศีล
หาเปรียบเหมือนเสือ้ กันหนาว เปรียบเหมือนรมกันฝน เปรียบเหมือนตูเซฟสําหรับเก็บ
ทรัพยคือดวงใจของครอบครัวผัวเมีย ไมใหบบุ สลายพังทลายเพราะราคะตัณหาความ
ไมมีฝงทําลาย
ปาณาฯ สัตวมีชีวิตไมวาเขาวาเรา คุณคาแหงชีวิตมีเสมอกัน สัตวตัวหนึ่งๆ คุณ
คาแหงชีวิตมีเสมอกับมนุษยเรา หากถูกทําลายใหขาดจากชีวติ ไปเสีย สัตวก็เปนสัตวไป
ไมได มนุษยก็เปนมนุษยไปไมได เรียกวาขาดความสืบตอแหงความเปนสัตวเปนมนุษย
ลงในขณะนัน้ ดวยกัน เพราะฉะนั้น ทานจึงไมใหทําลายชีวิตซึ่งกันและกัน อันเปนการ
ทําลายคุณคาแหงการเปนคนเปนสัตวใหขาดสะบัน้ ลงในขณะนัน้ คําวาความลมความ
ตายเปนภัยทีก่ ระเทือนใจคนใจสัตวมากกวาภัยใดๆ ทานจึงสอนไมใหแตะตองทําลาย
ชีวติ ของกันและกัน
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อทินนาทาน คือ การฉก ลักขโมยสมบัติของผูอื่นที่เขาไมไดให เรียกวาการ
ทําลายสมบัตแิ ละจิตใจของกันและกัน เปนบาปมาก จึงเปนสิ่งไมควรทํา คําวาสมบัติ
แมเข็มเลมเดียวก็เรียกวาสมบัติ ซึ่งมีคุณคาทั้งสมบัติและจิตใจ ของใครใครก็รกั สงวน
เมือ่ ถูกขโมยเจาของตองเสียใจ เพราะใจเปนสําคัญกวาสมบัติ ผิดกับการใหดวยเจตนา
อยูม าก ความเสียดายกับความเคียดแคนบวกกันเขาสามารถฆากันได แมเพียงเข็มเลม
เดียว เรื่องกรรมสิทธิ์ของแตละคนเปนเรื่องใหญโตมาก ทานจึงหามไมใหทําเพราะเปน
การทําลายจิตใจกันซึง่ เปนเรือ่ งใหญ การขโมยกับการใหดวยเจตนานั้นตางกันมาก การ
ใหดว ยเจตนาใหเทาไรก็ได อยาวาแตเข็มเลมเดียวเลย ใหสมบัติเงินทองเปนรอยเปน
พันเปนหมืน่ เปนแสนเปนลานหรือเปนลานๆ ก็ใหไดดว ยความพอใจ ผูใหก็ดีใจยิ้ม
แยมแจมใส ผูร บั ก็รบั ดวยความยินดีสดุ หัวใจ เปนมงคลทั้งสองฝายดังที่โลกเคย
สงเคราะหชวยเหลือกันมา
ธรรมะใหความเสมอภาคทุกหัวใจ ถือวาหัวใจแตละดวงมีคณ
ุ คาแกสตั วโลกแต
ละราย ทานจึงสอนไมใหทาํ ลายจิตใจกัน ดวยการฆาบาง ดวยการขโมยปลนจี้ตางๆ
บาง ดวยการลวงประเวณีสามีภรรยาลูกหลานของกันและกันบาง เพราะเปนสมบัติที่เจา
ของยึดครองคือใจซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก การทําสมบัตแิ ละจิตใจของกันและกันให
กําเริบไมใชเปนของดี นัน่ เปนสิง่ ทีจ่ ะรุนแรงมากยิง่ กวาสิง่ ใด ทีฆ่ า กันตายอยูท กุ แหงหน
ก็เพราะความเคียดแคนเปนพลังหนุนใหทํา ทานจึงสอนใหรกั ษาสมบัตแิ ละน้าํ ใจกัน
ดวยศีลดวยธรรม คือตางไมแสดงอาการที่ผิดศีลธรรมใหเปนการกระทบกระเทือนจิต
ใจของกันและกัน เชน การฆาเขา ก็คอื การทําความกระเทือนรางกายจิตใจ ยังสงผล
กระทบกระเทือนไปถึงผูอื่นที่ยังมีชีวิตอยู ใหเกิดความเคียดแคนและผูกอาฆาตบาด
หมางซึง่ กันและกัน คนนีต้ ายไป คนนัน้ ยังอยู และจองลางจองผลาญกันไปตั้งกัปตั้ง
กัลปหาเวลาสิน้ สุดยุตไิ มได
ขอทีส่ าม กาเมฯ ลูกใครๆ ก็รัก เมียใครๆ ก็รัก สามีใครๆ ก็รัก ในครอบครัว
นั้นไมมีสิ่งใดรักมากยิ่งกวาคูครองคือสามีภรรยา สามีกับภรรยานี้เปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย
กันราวกับอวัยวะอันเดียวกัน
ไมมรี กั ใดในครอบครัวจะมากยิง่ กวาสามีรกั ภรรยา
ภรรยารักสามี ความรักก็มาก ความสงวนก็มาก ความหึงหวงก็มาก ไมมีสมบัติใดเทียบ
เทาเลย ถาไปทําความไมดี มีนอกมีในไมซอ่ื สัตยสจุ ริตตอกัน เชนฝายใดฝายหนึ่งอุตริ
คิดไมชอบ ไปหาเศษหาเลยในที่ตางๆ แบบสุนขั ตัวหิวจัด อีกฝายหนึง่ จะเกิดความเสีย
ใจมากชนิดบอกไมถกู เทียบไดแตเพียงวา นีเ่ ทากับเอามีดมาผาหัวอก ลวงเอาหัวใจ
ออกมากองเรี่ยราดทั้งที่ยังไมตาย ฝายทีถ่ กู ทําลายนัน้ จะทุกขมากทรมานมากขนาดไหน
นี่ใครๆ ก็ตอบไดเต็มปากไมกระดากวากลัวผิด
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ทุกทานที่คูครองซึ่งจะเปนผูบาปหนา มาโดนฝายหนึ่งเปนเพชฌฆาตสังหารทั้ง
เปนไดลงคอแบบนี้ จงคิดดูใหถึงใจ ทานยังจะสังหารสามีของทาน ภรรยาของทานได
ลงคอละหรือ หากจะเปนทํานองนี้ แมฝา ยใดจะตายก็ยอมตายเถิดดวยความอดกลัน้
ขันติ ฝาฝนกิเลสตัวเพชฌฆาตสังหารกันทั้งเปนนี้ ทานจะเปนสามีหรือภรรยาตัวอยาง
อันมีเกียรติแกสภุ าพชนชาย-หญิงทั้งหลายไมมีวันลบเลือนตลอดไป ตายแลวทานก็จะ
ไปสวรรค เสวยวิมานตัวอยางดวยความบันเทิงหลายพันหลายหมืน่ ปทพิ ย ทั้งเปนเทพ
ตัวอยางแหงเทวดาทั้งหลายไมมีประมาณ ดีกวาทานจะคิดสังหารคูค รองซึง่ รักทานอยาง
สุดชีวิตจิตใจ แลวก็ถกู ทานสังหารอยางเลือดเย็นใจอํามหิตผิดมนุษยภมู ทิ ง้ั หลาย ไม
อาจมีโลกใดมีความหนาแนนมัน่ คง พอจะทานน้าํ หนักบาปกรรมของทานผูล ามกจก
เปรตได
กอนทีท่ า นจะทําความชัว่ หรือทําลายกันดังธรรมทีก่ ลาวมานี้ ขอทานไดมองหรือ
คํานึงถึงศาสนธรรมของศาสดาองคเอก ธรรมดวงเอก ใหเต็มตาเต็มใจกอนวาเปนผู
เชนไร เปนธรรมเชนไร จอมปราชญทั้งหลายถึงไดเคารพเทิดทูนกันนักหนา สวนกิเลส
ทัง้ หลายมีกามกิเลสเปนตัวการ มีปราชญทานใดเคารพนับถือและเทิดทูนวาเปนของดี
วิเศษ พวกเราจึงไดเคารพรักชอบขอบคุณมันนักหนา ถาทานคิดคํานึงเหตุผลหนักเบา
บางดังกลาวมา ทานจะมีทางตอสูแ ละหลบหลีกปลีกตัวจากมันไดพอประมาณ อยาง
นอยทานตองเปนสุภาพชนคนหนึง่ ในวงของสามัญชนทีย่ งั มีกเิ ลสภายในใจ สามีทาน
หรือภรรยาทานก็จะนอนตาหลับขับกลอมดวยความอบอุน ภูมใิ จ ไมกลืนน้าํ ลายกับน้าํ
ตาดวยความฝนกายทรมานใจ ดังทีโ่ ลกปจจุบนั กําลังถลําตัวเขารองรับกันอยูท ว่ั ดินแดน
ทานเปนฆราวาสตองตาแหลมคมกวาตาพระ ผูก าํ ลังหลับหูหลับตาแสดงอยูเ วลานี้ ทาน
ตองเห็นเหตุการณดงั กลาวเหลานี้
งานเพือ่ ความราบรืน่ และใหเกียรติกนั ระหวางสามีภรรยา คืองานบางอยางสามี
เปนใหญ เปนผูจัดผูทํา ภรรยาไมควรไปกาวกาย นอกจากสามีขอความรวมมือ งานบาง
อยางภรรยาเปนใหญ สามีไมควรเขาไปกาวกาย เวนแตภรรยาขอความรวมมือ ยกให
เปนใหญคนละทางตามความถนัดของเพศที่ควรแกงานนั้นๆ
ตางใหเกียรติกนั ดวย
ความเกรงอกเกรงใจกัน ไมดูถูกเหยียดหยามกันดวยโคตรแซดาพอลอแมกัน วงศสกุล
ของแตละฝายขอใหยกไวบนทีส่ งู อยานํามาเหยียบย่าํ ทําลาย แมจะมีการขัดแยงกันบาง
บางกรณีทเ่ี หตุผลยังไมกลมกลืนกัน ก็ควรพูดในฐานะสามีภรรยากัน อยานําเอาวงศ
สกุลของแตละฝายมาขยีข้ ยํา ซึง่ เปนการดูถกู และทําลายจิตใจกันเจ็บแสบแบบลืมไมลง
ซึง่ จะเปนสาเหตุใหรา วฉานและแตกแยกกันทีใ่ คร ๆ ไมปรารถนาทั้งสองฝาย
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หากมีความคิดไมดเี กิดขึน้ ระหวางกันและกัน เกีย่ วกับความรูค วามเห็นขัดแยง
กันบาง ก็อยาเกลียดอยาโกรธกันอยางงายดาย พึงระลึกยอนหลังกอนจะไดกันเปนสามี
ภรรยานัน้ ตางฝายตางแทบลมแทบตายกลัวจะไมไดเปนผัวเปนเมียกัน นอกจากนัน้ ยัง
เกี่ยวโยงไปถึงพอถึงแม ตลอดวงศาคณาญาติของแตละฝายใหยุงไปตามๆ กัน เมื่อได
เปนสามีภรรยาสมใจหมายแลว จึงควรประคับประคองกันใหถงึ ฝง ถึงแดนอวสานของ
อายุขยั
การเปนสามีก็ดี การเปนภรรยาก็ดี ตางก็เปนความสมัครรักชอบมอบชีวติ ราง
กายตอกันจริงๆ หากมีอะไรเกิดขึน้ ในลักษณะลิน้ กับฟนทีอ่ ยูด ว ยกัน ยอมมีการกระทบ
กันบาง เปนธรรมดาของสามีภรรยาที่ตางคนตางรับผิดชอบรวมกัน ก็พงึ ถือความมัน่ คง
ตอกันเปนใหญกวาเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ ที่อาจมีแทรกและบั่นทอนได พึงคิดเสมอวา ตาง
ผละจากพอจากแมมาแลว เปลี่ยนใจมาถือสามีภรรยาเปนเหมือนพอเหมือนแม และ
เปนมิตรเปนสหาย เปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย จะทําอะไรพึงคํานึงถึงหัวอกของเจาของเสมอ
คือสามีนั้นเปนเจาของของภรรยา ภรรยาก็เปนเจาของของสามี ใหพึงคํานึงถึงเจาของ
ของกันและกันแลวทําอยางไรไมลง อะไรก็ตามถาปราศจากเจาของแลวมักไมปลอดภัย
จงระลึกถึงเจาของไวเสมอจะไมเผลอตัวและหลวมตัว ครอบครัวก็อบอุน มัน่ คง
เหลานีช้ อ่ื วาผูม ธี รรม อปฺปจฺฉตา ความมักนอย ไปเถอะ จะทํางานในบานนอก
บาน ไปที่ไหนไปเถอะ มีความสะดวกกายสบายใจทัง้ นัน้ ตางคนตางไวใจกัน สมบัติได
มามากนอยมาบํารุงครอบครัวใหมคี วามสุข เพราะไปดวยความสุจริต ไดทรัพยสมบัติ
มาดวยความสุจริต มาเปนประโยชนแกครอบครัว ครอบครัวมีความรมเย็นเปนสุข ถึง
จะขาดตกบกพรองสิง่ ใดบางในครอบครัวตามกฎอนิจฺจกํ ต็ าม
ไมสําคัญยิ่งกวาสามี
ภรรยาประพฤติตนแหวกแนว อันนีเ้ ปนสิง่ ทําลายมากทีเดียว ถาครอบครัวใดมีอยางนี้
เคลือบแฝงอยูแ ลว ครอบครัวนั้นจะมีเงินเปนลานๆ ก็ตามเถอะ จะหาความสุขไมได
ครอบครัวที่มี อปฺปจ ฉฺ ตา คือศีลธรรมขอมักนอย รูจักเมียของตน รูจักผัวของตน รูจัก
คนอืน่ รูจ กั ของเขาของเราไมกล้าํ กราย นัน้ แลจะมีความรมเย็นเปนสุข อดบางอิม่ บางก็
พอใจ คนเรามีหลักใหญอยูท ค่ี รอบครัวผัวเมียเปนสําคัญ
ลูกเตาหลานเหลนเกิดขึน้ มาเปนลูกของเราก็ไมมปี มดอย พอแมก็ไมทะเลาะกัน
ในเรือ่ งแบบน้าํ ลนฝง นี้ การทะเลาะกันเพราะความขาดเขินบกพรอง และทะเลาะกัน
อยางอื่นไมคอยเปนไรถือเปนธรรมดา แตเรื่องนี้เปนเรื่องหนักมาก ใครๆ ก็ละอายกัน
ไปหมด จงเขมงวดกวดขันตลอดไปอยาเผลอตัวจะหลวมตัว การทะเลาะกันอยางอืน่ ก็
ควรระวัง เวลาพอแมทะเลาะกันลูกเตามองหนากันไมได จะไปเที่ยวกับหมูกับเพื่อน ไป
โรงร่ําโรงเรียนก็มองดูหนาเพื่อนฝูงไมได เมื่อพอแมทะเลาะกันดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
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เพราะอายเพื่อนฝูง วันนี้ไดมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย และไดอธิบายธรรมะเปนขอๆ ให
ฟง นี่เปนขอที่สาม
ขอทีส่ ่ี มุสาฯ ทําไมทานจึงสอนไมใหโกหกกัน เราพิจารณาดูซิ โกหกมันดีเหรอ
มองเห็นหนากันก็โกหกแลว เอาความโกหกทักทายกัน คนทั้งบานทั้งเมืองทั้งประเทศ
ขอบเขตของมนุษย มีแตความโกหกออกตอนรับกัน ไปทีไ่ หนเกลือ่ นกลาดอยูด ว ย
ความโกหกพกลม หาความสัตยความจริงตอกันไมได มนุษยเราอยูดวยกันไดอยางไร
อยูไมได ไมมีความสัตยความจริงเปนที่ยอมรับเปนที่เชื่อถือกันแลวอยูดวยกันไมได
เพือ่ ใหมนุษยอยูด ว ยกันไดเชือ่ ถือกันได นับตั้งแตเพื่อนฝูง สามีภรรยา ลูกเตาเหลากอ
ออกไปจนกระทั่งสังคมทั่วประเทศ ใหมีความสัตยความจริงเปนที่ยึดที่ถือเปนที่ไวเนื้อ
เชือ่ ใจกันได บานเมืองก็มหี ลักมีเกณฑมขี อ่ื มีแป นีใ่ นขอมุสา
อันนี้พูดเพียงยอๆ ใหทานทั้งหลายไดเขาใจเอาไววา อํานาจแหงความสัตย
ความจริงนีม้ คี ณ
ุ คามหาศาล โลกอยูด ว ยกันไดสนิทเพราะความสัตยความจริง ไมใช
เพราะความโกหกพาอยู และความโกหกพกลมนัน้ กอความเสียหายใหแกโลกไดมาก
มายทีเดียว
ผูหวังสารคุณตอกันจึงปฏิบัติตอกันดวยความสัตยความจริงอยางเดียว
ความโกหกพกลมเปนเหมือนผีตวั หลอกลวงกินบานกินเมือง สังคมผูดีจึงสาปแชงกีด
กันไมใหเขามาแทรกซึม นอกจากจําพวกทํานาอยูใ นขัว้ ตับขัว้ ปอดคน จึงตางเลี้ยงตัว
โกหกตมตุนไวเพื่อประทังชีวิต ดังนัน้ ความโกหกจึงเปนวิชาหากินของคนชัว่ เทานัน้ ไม
เปนสารคุณใดๆ สําหรับคนดีทว่ั ๆ ไป ทานจึงหามไมใหพูดปดมดเท็จเพราะเปน
เพชฌฆาตสังหารคนใหลมจมโดยถายเดียว
ขอทีห่ า สุราฯ สุราคืออะไร สุราก็คือเครื่องดองของเมา และทําผูด ม่ื ใหลดคุณ
ภาพแหงความสมบูรณมาเปนคนบกพรอง คนไมเต็มตาเต็งตาชั่ง คนขาดบาทขาดสลึง
ดืม่ มากเทาไรยิง่ ขาดบาทลงเรือ่ ยๆ จนกลายเปนคนบอคนบาไดอยางสดๆ รอนๆ เรา
เกิดมาพอแมไมเคยเอาน้ําเมาคือสุราเมรัยมาใหเราดื่มเรากินมาเลี้ยงดูเรา มีแตของดิบ
ของดี ขาวตมขนม อาหารหวานคาวมีแตของดีๆ ถาน้าํ ก็เปนน้าํ นมแม ดูดเลือดดูดเนื้อ
แมซึ่งมีแตของดีๆ บริสุทธิ์ทั้งสิ้น เราเติบโตขึ้นมาดวยน้ํานมของแม ดวยขาวตมขนม
เปนของดิบของดีมีราคามากมาย พอแมนํามาเลี้ยงดูจนเปนผูเปนคนขึ้นมา เมื่อเปนผู
เปนคนขึน้ มาจากของดิบของดีมคี า มากแลว กลับมาเอาน้าํ สุรายาเมาเขามาเบือ่ ตัวเอง
ใหมึนเมา นี่เปนสิ่งที่เพิ่มคุณคามนุษยใหมีศักดิ์ศรีดีเดนที่ตรงไหน ยังมองไมเห็น
เราลองคิดดูซิ สมมุตวิ า เรานัง่ อยูด ว ยกันนี่ มีกค่ี นดวยกันนี่ ลวนแตคนเมาสุรา
นับตัง้ แตหลวงตาบัวลงไปเมาดวยกันหมด นอนรายบาเกลือ่ นอยูต ามถนนหนทาง ไปที่
ไหนมีแตคนเมาสุรา ขีแ้ ตกเยีย่ วราดอยูต ามถนนหนทาง ไมมียางอายตามมรรยาทของ
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มนุษยเลย ดูไดไหมพิจารณาซิ ถาหากวาสุรามันดีจริงดังที่ชอบเสกสรรกัน คนมีสมบัตผิ ู
ดีจะชมไหมวา พวกขีเ้ มานอนเกลือ่ นกลาดขีร้ าดเต็มตัวเต็มถนนหนทางอยูเ ขาดีนะ ขี้ไม
ตองหาทีท่ ะลักออกเต็มผาก็ยงั ได คนธรรมดาทําไมได นี่เขาดีนะ อยางนี้มีไหม ไปที่
ไหนมีแตคนเมาสุราเต็มถนนหนทาง แลวดูไดไหม มีแตคนบาเต็มถนนดูไดยังไง จะมี
คนดีทไ่ี หนพอใจมาดูคนบา เพราะมันเปนคนบาดวยกันหมดแผนดิน มนุษยเราก็หมด
ราคา มีแตคนบาเต็มบานเต็มเมือง สุรามันดียังงั้นเหรอ มันดีแตทาํ คนใหเปนบาเทานัน้
สุราเองไมไดดี คนบาก็จะเอาความดีมาจากไหน โลกนีใ้ ครจะอยากมาอยูล ะ เมื่อมีแต
บาสุราจับจองนอนเกลือ่ นอยูห มดแลว
นี่ละพระพุทธเจาจึงหาม หามไวอยางนี้ เพราะไมอยากใหคนเปนบากันทัง้ บาน
ทั้งเมืองทั้งแผนดิน เสียจริตนิสัยที่ดีงามของมนุษย เสียหนาทีก่ ารงาน เพราะคนเมาสุรา
ก็เหมือนคนตาย จะทํางานอะไรไดนอกจากคุยโมเทานั้น ตัดทอนกําลังปญญา คนที่เมา
สุรานีเ่ ปนสาเหตุใหทาํ ไดทกุ อยาง หิรโิ อตตัปปะ ความละอายตอบาปตอกรรม ตอ
บุคคล ตอที่สูงที่ต่ําไมมี ไปที่ไหนพูดอะไรไดหมดไมมียางอายเพราะหมดยางอาย พูด
วันยังค่าํ ไมมจี บก็คอื คนเมาสุรา พูดไมมีจบ วกวนไปมาอยูน น่ั แลจนผูฟ ง เบือ่ จะตาย
เดี๋ยวก็ลาละครับ เดีย๋ วคุยอีกไมจบสิน้ เดี๋ยวลาละครับ ไดเวลาแลวลาละครับ เดีย๋ วคุย
อีกอยูอ ยางนัน้ วันยังค่าํ ลาละครับวันยังค่าํ แตไมไปก็คอื คนเมาสุรา พูดไมมีสถานี ไมมี
จุด ไมมีหมายไมมีสาระ ไมสนใจวาดีหรือชัว่ ถูกหรือผิด พลามไดตลอด ไมสนใจกับ
เวล่ําเวลาเปนยังไง นีก่ ค็ อื ความเมาสุรา หาสติสตังไมได คนโงที่สุดก็คือคนเมาสุรา แต
คนทีอ่ วดฉลาดทีส่ ดุ ก็คอื คนเมาสุรานัน่ เอง คนเมาก็คอื คนบานัน่ แหละ
น้าํ นีเ้ ขาเรียกน้าํ บา ใครอยากเปนคนดีจงพากันเวน สุราไมใชของดี เราเปนคนดี
จะเอาของชัว่ ของมึนเมามาเสกใหเปนคนดีขน้ึ มาไดอยางไร นีอ่ ธิบายเพียงยอๆ ใหทา น
ทั้งหลายฟง คือ ตั้งแต ปาณาฯ มาถึง สุราฯ นีเ้ รียกวา ศีลธรรม เปนธรรมประจํา
มนุษยเราผูมีคุณสมบัติ ผูมีภูมิอันสูงที่เรียกวามนุษยฉลาด คือฉลาดรักษาศีลรักษา
ธรรม ไมไดฉลาดดวยสุรายาเมามาเสกสรร ไมไดฉลาดดวยการจองกรรมจองเวร ไมได
ฉลาดเทีย่ วระรานคนอืน่ ใหไดรบั ความกระทบกระเทือนเสียหาย นั้นเขาเรียกพาลชน ไม
ไดเรียกวาเปนคนฉลาด วันนีไ้ ดอธิบายเรือ่ งศีลหาใหทา นทัง้ หลายฟง
และวันนีม้ าแสดงใน ร. พัน. ๓ ซึ่งเปนคายของทหารเรา คําวา ทหาร นีห้ มาย
ความกวางขวางมาก หลักของประเทศชาติบานเมืองจะตั้งอยูไดเพราะทหาร ทหารเปน
คนของชาติ ชาติไวใจใหทหารเปนผูรักษาทุกสิ่งทุกอยาง บํารุงบําเรอทหารดวยความ
พออกพอใจ ฝากเปนฝากตายไวกบั ทหาร เพราะฉะนั้นเราเปนคนของชาติ เราเปน
ทหารของชาติ เปนผูรักษาสมบัติของชาติ จงคํานึงถึงศักดิ์ศรีของตนดวยดี จะทําอะไร
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ลงไปพึงคํานึงถึงศักดิ์ศรีของชาติเสมอ เพราะชาติมีชีวิตจิตใจอยูกับทหาร ทหารพาเปน
ก็เปน ทหารพาตายก็ตาย ชาติบา นเมืองถาไมมที หารรักษาแลวก็อยูไ มได หากทหาร
เปนผูเ หลวแหลกแหวกแนวไปเสีย ชาติบานเมืองก็ลมจม ไมมอี ะไรทีจ่ ะลมจมฉิบหาย
ยิง่ กวาบานเมือง ที่ไสของตัวเปนหนอน นีเ่ ปนหลักสําคัญ ใหตางคนตางมีความสุจริต
ตอหนาที่ หนาที่ของทหารทําอยางไร มีกฎมีเกณฑมีวินัยเปนเครื่องดําเนิน ใหพึง
ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขอบังคับของชาติ อยาไดฝา ฝนทําลายซึง่ เทากับทําลาย
ชาติไปพรอมๆ กัน
การปกครองกันใหคาํ นึงถึงหลักและกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับนํามาปกครอง
กัน อยาเอาอารมณมาปกครองกัน อยาเอาอํานาจวาสนาศักดานุภาพวาเราเปนผูใ หญมี
อํานาจมาก อยากทําอะไรก็ทาํ ไดมาปกครองกันโดยหาหลักเกณฑ หาระเบียบกฎขอ
บังคับไมได นั้นเปนความผิด ปกครองกันดวยฐานะพอแมกบั ลูก โดยมีกฎเกณฑมี
ระเบียบมีขอบังคับเปนเครื่องปกครอง ตางคนตางก็ใหอภัยซึง่ กันและกัน นายทหารก็
เทากับพอแมของทหาร ทหารก็เทากับลูกๆ เทากับนองๆ ลูกหลานของเราผูป กครอง
ตางคนตางปกครองในฐานะพอแมกบั ลูก จะมีความรมเย็นเปนสุข
สิง่ ใดทีเ่ ปนอํานาจหนาทีข่ องตน พึงทําตามหนาที่ อยาหลบๆ หลีกๆ อยามี
ซอนๆ ลับๆ อยามีทแ่ี จงทีล่ บั ใหทําตามหนาที่เพื่อชาติบานเมืองจริงๆ เพราะทหารทั้ง
มวลก็คอื ลูกของชาติอนั เปนรากฐานของแผนดิน สิ่งใดที่เปนสมบัติของชาติ เราปก
ครองเรารักษาอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา เชน ร.พัน.๓ นี้มีอะไรบางที่เรา
ใชเปนเครื่องมือของการรักษาชาติ เชน ปนผาหนาไม กระสุนดินดําหรืออะไร ทัพ
สัมภาระทีม่ อี ยูใ นนีเ้ ปนสมบัตขิ องกลาง เราอยานําออกไปใชในกิจสวนตัว และนําออก
จําหนายขายกิน นั่นเปนการขายชาติ เปนการฆาชาติ เปนการทําลายชาติ เพราะความ
เห็นแกตวั
ชาติยอมลมจมไดเพราะความเห็นแกตัวเปนผูทําลาย จึงกรุณาพากัน
ระมัดระวัง และชวยกันรักษาสมบัตขิ องชาติใหเปนปกแผนมัน่ คงและปลอดภัย
ความเห็นแกตวั นัน้ ไปไมรอด ถาชาติไปไมตลอดเราตองจมไปดวยชาติ เราจะ
เห็นแกตวั วาเอาตัวรอดเปนยอดดี การคิดเอาตัวรอดแบบนัน้ แลเปนยอดทีเ่ ลวทีส่ ดุ เปน
ยอดที่จมหาทางฟนฟูไมได เพราะคนๆ หนึ่งอยูคนเดียวไมได ตองอยูด ว ยกันหลายคน
เชนประเทศไทยเรานี้ ทั้งประเทศมีความเกี่ยวโยงกันอยูเหมือนตาแหตาขาย ตาหนึง่
ขาดก็เกีย่ วเนือ่ งไปถึงตาแหตาขายทัง้ หลาย ปลาก็ลอดออกไปทีน่ น่ั ได ถาดีเสียทุกตาแห
ตาขายแลวนําไปทอดปลา ปลาก็ตดิ นี่ถาบานเมืองเราตางรักษากันไมใหมีชองโหวที่
ไหลเขาไหลออกแหงภัย บานเมืองยอมปลอดภัย ปราศจากภัยตางๆ จะเขาแทรกสิงได
ฉะนัน้ จึงใหตา งคนตางมีความจงรักภักดีตอ ชาติ ตางคนตางมีความสามัคคีตอชาติ ตาง
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คนตางมีความซื่อสัตยสุจริตตอชาติ ตอหนาทีก่ ารงานของตน ชือ่ วาทุกคนตางรักษาตา
แหตาขายไวไดดวยดี
อันใดทีเ่ ปนสมบัตขิ องกลางอยานําออกไปขาย เชน นําไปขายกระสุนดินดํา หรือ
ปนหรือเครื่องทัพสัมภาระตางๆ ทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของตน ใหรกั ษาเปนสวน
กลางไวอยางเขมงวดกวดขัน เหมือนกับรักษาชีวติ คือชาติของตนไว ใหถือเปนขอ
ปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขันตลอดไป นัน้ แลชือ่ วาเปนผูร กั ษาชาติ เปนผูรักษาศาสนาไป
ในตัวดวย เปนผูร กั ษาสวนรวมไว คําวาเอาตัวรอดเปนยอดดีนั้นเปนไปไมได ขออยานํา
มาใชจะเปนการทําลายตนไปในตัวนั่นแล ถาชาติไดลม จมไปเสีย เราจะเอาตัวรอดดวย
วิธใี ด นอกจากเราตองจมไปกับชาติเทานัน้ ชาติจมเราตองจม ชาติอยูไดเราก็อยูได
เมื่อเปนเชนนั้น เราตองรักษาเพื่อความอยูรอดของคนทั้งชาติ ไมใชรักษาเพื่อความอยู
รอดเฉพาะเรา นั้นเปนความคิดผิดของบุคคลผูเห็นแกตัวมาก คิดเพื่อความร่ํารวย แต
หารูไ มวา ความคิดนัน้ คือเพชฌฆาตสังหารตนและชาติใหลม จม
ทานจึงสอนวา สามัคคี ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เปนความเกี่ยวโยง
กันไปหมด คนในชาติรกั คนในชาติ ไมมีใครที่จะรักยิ่งกวาคนไทยรักคนไทย ไมมีใครที่
จะรับผิดชอบยิ่งกวาคนในชาติจะรับผิดชอบคนในชาติของตน และไมมีใครจะรับผิด
ชอบยิง่ กวาเราจะรับผิดชอบในขอบเขตของเรา ดังนั้นจงพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติหนา
ที่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อความปลอดภัยไรทุกข และเพื่อความเจริญรุงเรือง
แหงชาติ และเพือ่ ความจีรงั ถาวรชัว่ กัลปาวสาน และใหมีศีลธรรมเปนเครื่องรักษาจิตใจ
เสมออยาไดประมาท
กลางค่าํ กลางคืนเวลาจะหลับจะนอนก็ควรเจริญภาวนาบาง กราบพระ อิติปโส
ภควา หรือ อรหํ สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธฯ สามจบแลวนอนภาวนา พุทโธ ๆ ๆ ใหหลับกับพุท
โธบาง จะดีกวาหลับกับความเพลิดเพลิน ความฟุงเฟอเหอเหิมดวยอารมณคางตางๆ
ซึ่งเปนสิ่งกอกวนจิตใจใหเกิดความเดือดรอนโดยหาที่สิ้นสุดยุติไมได เวลาหลับก็ไม
สนิทเพราะความนึกคิดกวนใจ ผิดกับผูท ห่ี ลับดวยบทธรรมคําภาวนาอยูม าก
ศีลธรรมเปนสิ่งจําเปนมาก ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริมจิตใจของประชาชน
ชาวพุทธใหมพี ลังภายใน พูดมาถึงตอนนีก้ ท็ าํ ใหระลึกสิง่ เปนมารทีค่ อยทําลายศาสน
ธรรมและชาวพุทธขึ้นมาได มารศาสนา มารของโลกเสรี เขาวาพระสงฆเปนผูตัดทอน
กําลังงานและสมบัติของประเทศชาติบานเมือง พระสงฆไมไดทํางานอะไรใหแกสวน
รวม นอกจากอาศัยเขากินเพือ่ ความสิน้ เปลืองไปเปลาๆ ความจริงนั้นพระสงฆก็ดี
ศาสนธรรมก็ดี เปนสถาบันผลิตกําลังใจ ผลิตศีลธรรมอันดีงามออกสูประชาชน ใหเขา
ใจในเนื้อแททั้งของจริงและของปลอมซึ่งมีสับปนกันอยูทั่วไป ศาสนธรรมแลพระสงฆ
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คือโรงงานผลิตศีลธรรมและวิชาความรูอ นั ถูกตองดีงาม เขาสูจิตใจของประชาชนทั้ง
ชาติใหมกี าํ ลังใจกําลังศรัทธา เชือ่ ตอหนาทีก่ ารงานและผลงานอันดีอนั งาม เพือ่ ความ
เปนอยูของตนแลประเทศชาติบานเมือง ไดมีความเจริญรุงเรืองและเปนปกแผนมั่นคง
ศาสนธรรมแลพระสงฆผูปฏิบัติเปนธรรมตามทางศาสดา ยอมเปนเหมือนโรง
ผลิตและผูผ ลิตกระแสไฟฟาออกสูส าธารณประโยชนใหใชกนั ทัว่ ดินแดน กระแสไฟฟา
มิใชผูทํางาน แตเปนกําลังและความสวางของไฟฟาเพื่องานทั้งหลายที่เกี่ยวกับไฟฟา
ตางหาก ดังที่เขาใชกําลังไฟฟาตามโรงงานและสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซึง่ ลวนแต
เปนผลผลิตมาจากกําลังไฟฟาแทบทั้งนั้น ศาสนธรรมแลพระสงฆก็เชนกัน เปนสถาบัน
แหงการอบรมศีลธรรมเพือ่ กําลังใจ และความรูความฉลาดจากศาสนธรรมแลพระสงฆ
เพื่อนําไปปฏิบัติตอตัวเองและหนาที่การงานใหไดผลดีไมผิดพลาด เพราะอาศัยแนว
ทางจากศาสนธรรมแลพระสงฆชแ้ี นะ
เชนศาสนาสอนวา อุฏฐ านสมฺปทา ใหมีความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงานที่
ชอบ อยาเปนคนขี้เกียจขี้ครานไมเอาการเอางาน ศาสนาสอนคนใหเปนคนดีมกี ารงาน
สะอาด และขยันหมั่นเพียรในงานที่ชอบทุกแขนง เพื่อความเปนอยูราบรื่นดีงาม ไมอด
อยากขาดแคลน ศาสนาและพระสงฆทานชวยสงเสริมศีลธรรมเพื่อกําลังใจความรู การ
งานและฐานะใหมคี วามแนนหนามัน่ คงไมโยกๆ คลอนๆ
อารกฺขสมฺปทา เมื่อไดทรัพยสมบัติมา ทีค่ วรจะจับจายใชสอยมากนอยเพียงไร
ใหมีเหตุผลเปนเครื่องจับจายใชสอยและเก็บรักษาไว
อยาเก็บไวดว ยการตระหนีถ่ ่ี
เหนียวโดยหาเหตุผลไมได ตายแลวจะมาเปนเปรตเปนผีเฝาสมบัติอยูนั้น เพราะความ
หวงความหึงหวงสมบัติ ไมอาจไปผุดไปเกิดสุคติโลกสวรรคอะไรได ทั้งนี้ก็เพราะกิเลส
ตัวตระหนีถ่ เ่ี หนียวนัน่ แลมันทําลายเจาของ ธรรมทานก็สอนไว กันเอาไวไมใหคนเปน
เปรตเปนผีเพราะสมบัติเจาของทําพิษ
การจับจายใชสอยมากนอยใหมเี หตุผลเปน
เครื่องจับจาย อยาจับจายดวยความสุรยุ สุรา ย จะเสียทรัพยและเสียคน มีศีลมีธรรมเปน
เครื่องรักษาสมบัตินั้น สมบัติยอมเปนผลเปนประโยชนแกผูรักษา เก็บไวก็เพื่อเปน
ประโยชน เวลาจายไปก็เปนประโยชน
นีแ่ ลศาสนาและพระสงฆทา นสอนโลกใหรจู กั วิธปี ฏิบตั ติ วั และทรัพยสนิ จัดวา
เปนการกดถวงโลก สิน้ เปลืองสมบัตขิ องโลก เปนดังคําทีก่ ลาวหานัน้ หรือไม กรุณา
พิจารณาดูเอา ถาเราเชื่อพุทธเชื่อธรรมเชื่อสงฆ ไมเชื่อมารตัวทําลายศาสนา ทําลายจิต
ใจประชาชน ธรรมและการสอนก็ถกู ตามหลักเกณฑอยูแ ลว หาคําสอนใดเสมอคําสอน
ของพระพุทธศาสนาไดเลา ทานมิไดสอนคนใหฉบิ หายลมจม นอกจากสอนเพือ่ ความ
เจริญรุงเรืองโดยถายเดียวเทานั้น แมการใหทานเพือ่ ศาสนาและแกพระสงฆ ผูใ หทานก็
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ไดบุญไดกุศล ไมมอี ะไรพาใหลม จมฉิบหายเพราะการใหทานการบํารุงศาสนาแตอยาง
ใด จึงกรุณาเขาใจตามนี้
สมชีวติ า จงเปนผูประหยัด แตอยาตระหนี่ถี่เหนียวเขากับใครไมได อยาฟุง
เฟออยาฟุม เฟอยในการกินอยูก บั การหลับการนอน การเปนอยูใชสอยใหพอเหมาะพอ
ดี อยาใหเกินเหตุเกินผลเกินฐานะของตน อยาฟุงเฟอเหอเหิม ใหพอเหมาะพอสมกับ
ฐานะกับครอบครัวของตน ครอบครัวมีมากจายมากเทาที่จะพอเหมาะสมกับครอบครัว
มีนอ ยอยาจายมาก มีมากอยาจายนอยเกินไปมันไมพอกินถาสิง่ ของมีอยู ใหจา ยพอ
เหมาะพอสมที่เรียกวา มัชฌิมา คือความพอดีแกตนและครอบครัว ยอมราบรืน่ ดีงาม
คําวามัชฌิมาก็คอื ความพอดี อาหารเค็มมากเกินไปก็ไมใชมัชฌิมา จืดเกินไปไม
ใชมัชฌิมา เผ็ดเกินไป หวานเกินไป เปรี้ยวเกินไป ไมใชมัชฌิมา คือความพอดีของ
ธรรม ธรรมทานเรียกวาพอเหมาะ หวานก็พอดี เค็มก็พอดี เปรี้ยวก็พอดี คนที่สูงเกิน
ไปไมเรียกคนพอดี ขาวเกินไปไมเรียกคนพอดี ดําเกินไปจนเหมือนกับถานไฟก็ไมเรียก
วาคนพอดี แนะฟงซิ คนที่พอเหมาะพอดีคือไมขาวเกินไป ไมดําเกินไป ไมสูงเกินไป
ไมต่ําเกินไปไมเล็กเกินไปทั้งๆ ทีเ่ ปนผูใ หญแลว ไมโตเกินไปเหมือนชาง มัชฌิมาคือให
พอเหมาะพอสมทุกสิ่งทุกอยาง เสื้อกางเกงที่ตัดมาสวมใสเราก็ใหพอเหมาะพอดี นัน้ ก็
เรียกวามัชฌิมา เขากับธรรมได
คําสอนของพระพุทธเจาถูกตองแมนยําและเหมาะสมกับมนุษย จะพึงปฏิบัติ
ตามไดตามเพศของตน ถาพูดตามหลักธรรมนีแ้ ลว ไมมีที่กดถวงความเจริญของโลก
นอกจากโลกกดถวงธรรม ลบลางธรรมใหฉบิ หายโดยไมสาํ นึกบาปบางเลยเทานัน้ ยัง
ขาดแตหางไมมี แมเชนนั้นเขาอาจเรียกวา...ไมมีหางก็ยังได เมือ่ ทําตัวใหเหลวแหลก
จนเกินโลกไปแลว เดีย๋ วจะไปแยงเอาหางสุนขั มามันจะกัดเอา ใหระวังใหดีนะ มันเลย
เถิดแลวนี่ เราวาเราเจริญ แตความเหอเหิมกับโลกกับสงสารนัน้ เลยขอบเขต โดยไม
คํานึงถึงเหตุถึงผลความพอดีพองาม ไมคํานึงถึงอรรถถึงธรรม แลวก็สิ่งที่เจริญก็มีแต
ฟนแตไฟเผากันนัน่ แล แลวก็หาโลกอยูไ มได
ถาจะเปนเหมือนกับไอตนี หุบหางงอๆ นั้นก็เปนไมไดเพราะหางไมมี จะไปควา
เอาหางมันเดีย๋ วมันกัดเอา นี่ละความปลอมของมนุษยเรา มนุษยเรามันปลอมอยางนี้
ถาจะเปนมนุษยจริงๆ ใหสมกับภูมิมนุษยก็ไมมีศีลธรรมประดับตัว ไมมีอัธยาศัยอันดี
งามที่พอจะประพฤติใหเหมาะสมกับภูมิเปนมนุษย ถาจะใหเปนเหมือนสัตวก็ไมมีหาง
มันลําบากอยางนีแ้ หละ การประพฤติปน เกลียวกับศาสนธรรมแลวมันเกิดผลรายแกตวั
และสวนรวมอยางนัน้ แล เพราะฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเหมาะสมกับภูมิ
มนุษยเรา เพราะศาสนธรรมทานสอนไวกบั มนุษย
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ขอทีส่ ่ี กลฺยาณมิตตฺ ตา การคบคาสมาคมกับหญิงชายกับใครๆ ก็ควรเลือกเฟน
ดวยดี อยาคบคาสมาคมแบบสุม สีส่ มุ หา เวลาหลวมตัวเขาไปแลวมันลําบาก แกยาก ดี
ไมดีจมไปตามเขา ถลําไปตามเขาก็มี ทานสอนใหพินิจพิจารณา เพราะมนุษยเราอยู
ลําพังคนเดียวไมได ยอมเกี่ยวของกับเพื่อนฝูงหญิงชายเสมอไป จึงตองไดเลือกเฟนพอ
ประมาณ อยางนอยจะไมเสียตัวเรา
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย จะทําอะไรใหใครครวญเสียกอนวาสิง่ นีถ้ กู หรือผิด อยาทํา
ตามอารมณทอ่ี ยาก คําวาอารมณอยากไมมปี ระมาณ ความอยาก อยากทุกสิง่ ทุกอยาง
กินขาวอิม่ แลวมันก็อยากมันก็หวิ หิวอยูต ลอดเวลา นั่นคือความอยากอันหาประมาณไม
ได ทานเรียกวาฝายต่าํ จึงตองเอาอรรถเอาธรรมเขาไปแยกไปแยะไปพิจารณาวาอยาก
อะไร พิจารณาจนเห็นสมควรแลวคอยทําสิง่ นัน้ กิจนัน้ อยากกินก็ใหกนิ แลวจะกินอะไร
อีก จะกินเมฆกินหมอกทีไ่ หนอีก บานเมืองประเทศชาติหรือมนุษยเราไมไดกินเมฆกิน
หมอก เขากินอะไรกัน เราก็ใหกนิ แลว กินพอดีพองามแลวจะอยากอะไรอีก สอนเจา
ของตัวดือ้ ดานก็ตอ งสอนหนักๆ บางซิ ถาอยากเปนคนดีมีความอยากพอประมาณไม
ลนฝง
มนุษยเราตองสอนเราตองบังคับเราใหมีขอบเขต ตองมีเครื่องบังคับ ถาโดย
ลําพังอัตโนมัตคิ อื ความอยากความหิวโหยตามอารมณตา งๆ แลวไมมีประมาณเลย ถา
ทําตามความอยากโดยถายเดียวมนุษยเราจะเลวลง จําตองมีศีลธรรมเปนเครื่องปก
ครอง ศาสนธรรมเปนสิ่งสําคัญที่จะรอยกรองมนุษยใหเปนคนดีมีความรมเย็นสงบสุข
ถาปราศจากศีลธรรมแลว แมแสวงหาความสุขจนกระทั่งวันตายก็ไมเจอ จะเจอแตทุกข
นัน่ แล
ผูใดก็ตามถานําศาสนธรรมไปประพฤติปฏิบัติ จะเปนความเหมาะสมดีงามไป
ดวยกัน การขาดธรรมคือความดีงาม ก็คอื การขาดเครือ่ งมือแสวงหาความสงบสุขนัน่
แล โลกมีความเดือดรอนขึน้ ทุกวันๆ เพราะความขาดศีลธรรมภายในใจและความ
ประพฤติ มีแตโลกเหยียบย่าํ ศีลธรรม กดถวงศีลธรรม เราอยาวาศีลธรรมไปกดถวงโลก
เลย ศีลธรรมไมเคยทําโลกใหมีความเสื่อมเสียอะไรที่ไหน นอกจากโลกเหยียบย่าํ
ทําลายศีลธรรมใหลมจมไป แลวยังเหลือแตตวั มนุษยลว นๆ แลวกอความพินาศฉิบ
หายใหกนั อยางเหลวแหลกถายเดียว ซึง่ นาสลดสังเวชเปนนักหนา ดังนั้นพึงเห็นโทษใน
ความขาดศีลธรรม และเห็นคุณคาแหงความมีศลี ธรรมนําไปปฏิบตั ิ ตัวเราก็เจริญ
ครอบครัวก็เจริญ บานเมืองก็เจริญ เพราะธรรมคุมครองรักษา
มนุษยเรามีคุณคาเพราะศีลเพราะธรรมเพราะความประพฤติ ไมไดมีคุณคาทาง
เนือ้ ทางหนังเหมือนสัตวทง้ั หลาย สัตวทง้ั หลายเมือ่ ตายแลว เนือ้ หนังขนเขาตลาดเปน
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เงินเปนทองออกมา เชน ปู ปลา เปนตน สวนเนือ้ มนุษยเราตายแลวขนเขาตลาดดูซิ
ตลาดแตกฮือหมดเลยเพราะเขากลัวผี คุณคาของมนุษยมันอยูที่เนื้อหนังเมื่อไร อยูก บั
ความประพฤติปฏิบัติ อยูกับอัธยาศัยใจคอที่มีศีลธรรมเปนเครื่องบังคับ มีศีลธรรมเปน
เครื่องประดับใจตางหาก ผูมีศีลธรรมเปนผูมีคุณคา อยูท ไ่ี หนก็อยูส บาย เย็นไปหมด
ตายแลวกลิน่ ก็หอมหวนทวนลม ไมไดหอมไปตามลม และหอมตลบอบอวลไปทุกทิศ
ทุกทางไมเลือกวาทิศเหนือทิศใต คือความมีศลี ธรรมนีแ่ ล มนุษยเรามีศีลธรรมเปน
เครื่องประดับยอมสวยงามไมจืดจางตลอดวัย มนุษยมีคุณคาเพราะศีลธรรม ในครอบ
ครัวหนึ่งๆ ถาขาดศีลธรรมจะมีความเดือดรอนโดยลําดับ ขาดมากเดือดรอนมาก ขาด
มากจริงๆ ฉิบหายไปหมดทัง้ ครอบครัว
นีแ่ ลการแสดงใหทา นทัง้ หลายฟงวันนีก้ เ็ ห็นวาจะสมควรแกเวลา อรรถธรรมขอ
ใดที่แสดงไวแลว กรุณานําไปพินจิ พิจารณาและประพฤติปฏิบตั ิ กําจัดสิ่งที่เคยเปนภัย
แกตนและครอบครัวใหหา งไกลออกไป ใหมแี ตความสุขกายสบายใจ ตั้งหนาประพฤติ
ปฏิบัติตอกัน เฉพาะอยางยิง่ ระหวางสามีภรรยาใหมคี ณ
ุ คาเสมอกัน อยาไปกดคนใดคน
หนึง่ ใหลดคุณคาลง แลวยกคุณคาของตนขึน้ ดวยอารมณ อันเปนการเหยียบย่าํ ทําลาย
กัน นั่นไมถูกไมควร ใหมีคุณคาเสมอกันทั้งทางศีลธรรมและครอบครัว ครอบครัวนัน้
จะมีความสุขความเจริญ
การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควรแกเวลา จึงขอยุติลงเพียงเทานี้
<<

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙

พระเมตตาสงสารตอสัตวโลก
ที่ประเพณีเราถือกันมาวา
พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตฺอฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ
สนฺตธี สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปม ํ ปชํ
นัน้ หมายถึงทาวมหาพรหมลงมาอาราธนาพระพุทธเจา ใหทรงแสดงธรรมโปรด
สัตวโลก เริ่มแรกก็คือพระพุทธเจาไดทรงปรารถนาเปนโพธิญาณ เพื่อความตรัสรูเปน
ศาสดาเอกของโลก แลวโปรดบรรดาสัตวจนกวาจะถึงอายุกาลของพระองค แลว
ประทานพระศาสนาไว นี่เปนความปรารถนาดั้งเดิมของพระพุทธเจา พอบําเพ็ญพระ
องคจนไดเปนพระพุทธเจาแลว พระทัยดวงที่ไดพระนามวาเปนพระพุทธเจาผูจะทรงสั่ง
สอนสัตวโลกนัน้ เปนพระทัยที่บริสุทธิ์สุดสวน เปนความอัศจรรยเหนือโลกทั้งสาม ไมมี
สิ่งใดละเอียดออนและอัศจรรยยิ่งกวาพระทัยที่ไดตรัสรูในวันเดือนหกเพ็ญ ปจฉิมยาม
เวลาจวนสวาง
เมื่อทรงเห็นธรรมอัศจรรยภายในพระทัยแลว ทรงเทียบดูใจสัตวทั้งหลายที่เต็ม
ไปดวยกิเลสความโสมม กับธรรมประเภทที่จะนําไปสั่งสอนสัตวโลกนี้ รูส กึ วาไกลกัน
หางกันลิบลับ ทําใหทอพระทัยคือทอใจ ภาษาเราพระทัยก็หมายถึงใจ ทําใหทอใจไม
อยากสัง่ สอนใครๆ ทรงทําความขวนขวายนอย อยากจะอยูลําพังพระองคเดียว แมจะ
พูดใหใครฟงก็ไมมีใครจะทราบจะรูเรื่องรูราวได เพราะอันหนึง่ หนา มืดแปดทิศแปด
ดาน อันหนึ่งเปนธรรมชาติอศั จรรย จะเขากันไดอยางไร ทําใหทรงมีความขวนขวาย
นอย การสงสารสัตวโลกก็สงสารเต็มพระทัย แตทจ่ี ะแนะนําสัง่ สอนใหสตั วโลกทราบ
หรือไดรูไดเห็นไดนั้นนาจะสุดวิสัย ในขณะนั้นทรงคิดรําพึงเฉพาะในวงปจจุบันที่ทรงรู
ทรงเห็นเทานั้น ไมไดแยกแยะออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดําเนิน
หลังจากนั้นก็เปนเหตุใหทรงคิดถึงปฏิปทาเครื่องดําเนินที่ทรงบําเพ็ญมานี้ และ
ยกเอาความบริสทุ ธิอ์ ศั จรรยนน้ั ขึน้ พิจารณาเทียบเคียงทดสอบวา ถาหากธรรมชาตินี้
เปนสิ่งที่สุดวิสัยของโลกทั้งหลายจะพึงรูไดเห็นไดจริงอยางที่วานั้น เราก็เปนมนุษยคน
หนึ่งเหมือนกับมนุษยทั่วๆ ไป เหตุใดเราถึงรูถึงเห็นได เรารูไดเห็นไดเพราะเหตุไร ก็
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เปนเหตุใหขยายเรื่องราวออกไปถึงปฏิปทาทางดําเนินเขามาสูธรรมจุดนี้ ก็ทรงเขาพระ
ทัยวา เรารูไดดวยเหตุนั้นๆ
ยกตัวอยางยอๆ ก็ทรงพิจารณา อานาปานสติ คือการกําหนดลมหายใจเขาออก
ภาษาของเราเรียกวา กําหนดลมหายใจเขาออก ดวยความมีสติ เมื่อจิตมีความจดจอตอ
เนือ่ งกันอยูก บั ลมโดยลําดับ ดวยความมีสติเปนเครื่องประคับประคองไมใหพลั้งเผลอ
จากงานของตนอยูแ ลว จิตที่เคยคิดยุงเหยิงวุนวายไปกับอารมณตางๆ ก็รวมตัวเขามาสู
จุดแหงงานทีก่ าํ ลังทําอยูเ วลานัน้ ไดแกอานาปานสติ จนพระจิตของพระองคสงบรวม
ลงอยางละเอียดสุขุม แลวทรงพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท ในขณะนัน้ คือทรงถอยออก
มาพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท เพราะถึงขั้นแหงธรรมอันละเอียดแลว เนือ่ งจากใจมีความ
ละเอียดเพราะปราศจากอารมณใดๆ มากอกวน เริ่มแต อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา,สงฺ
ขารปจฺจยา วิญญาณํ, วิญ
ฺ าณปจฺจยา นามรูป, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ...เรือ่ ยไป
กําหนดดูความดับของจิต
อาการของจิตมีอะไรเปนสาเหตุใหปรุงแตงดวยเรื่องราว
ตางๆ ไมจบสิ้น เพราะความอยากไมมวี นั อิม่ พอเปนเครือ่ งหนุนออกมา อะไรเปนเหตุ
ใหอยาก อะไรเปนสาเหตุใหคิดใหปรุงถึงกับตองมีภพมีชาติ มีความเกิดแกเจ็บตายไม
แลวไมเลาสักที
กําหนดเขาไปสูตนเหตุแหงภพแหงชาติ แหงความเกิดแกเจ็บตาย หรือตนเหตุ
ของกิเลสแทๆ ก็ไดแกอวิชชา รวมตัวอยูภ ายในจิตใจดวงเดียวในขณะนัน้ ไมมกี ง่ิ กาน
แขนงใดๆ แสดงตัวออกไปทางอายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ก็ทรงทราบชัดและ
ทําลายอวิชชาในขณะนัน้ ทีเ่ รียกวาตรัสรู นั่นแหละทานไดตรัสรู ดวยปฏิปทาที่ทรง
ดําเนินเขาถึงธรรมอัศจรรยนั้น การดําเนินในขั้นเริ่มแรกก็ทรงพิจารณาอานาปานสติ
และกําหนดวิปส สนาญาณในขณะนัน้ วิปสสนาญาณคือความละเอียดแหงพระปญญา
ปรีชาสามารถรอบรูใ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วพันกับจิต แมจะเปนสวนละเอียดเพียงไร คืออวิชชา
เปนความละเอียดมากในบรรดากิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสประเภทใดละเอียดแหลม
คมและนาติดยิง่ กวาอวิชชา แตพระปญญามีความละเอียดสามารถยิง่ กวาอวิชชา จึง
สามารถถอดถอนหรือรือ้ ถอนธรรมชาตินน้ั ออกจากพระทัยได กลายเปนความบริสทุ ธิ์
ขึ้นมา
เมื่อทรงทบทวนทั้งเหตุคือการปฏิบัติของพระองค และผลคือความบริสทุ ธิอ์ ยาง
ละเอียดถีถ่ ว นแลว จึงปลงพระทัย เออ สัง่ สอนสัตวโลกไดแลวละทีน่ ่ี เพราะมีทาง
ดําเนิน จําตองสัง่ สอนอุบายวิธตี า งๆ ดังที่เราไดปฏิบัติมาแกบรรดาสัตว ผูม อี ปุ นิสยั สม
ควรจะไดรูไดเห็น ตองรูตองเห็น เพราะความจริงเหลานี้มีอยูกับทุกคน สิ่งที่ปกปด
กําบังจิตใจก็ไดแก ทุกข สมุทัย นี่มันปดบังจิตใจของสัตวไว จนกลายเปนของไมมคี ณ
ุ
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คาอันใดทัง้ สิน้ โดยเห็นสิง่ อืน่ วาเปนของทีม่ คี ณ
ุ คากวาใจไปเสียสิน้ ลืมสิ่งที่มีคุณคา
อยางแทจริง เพราะถูกสิ่งที่ไมมีคุณคาปกปดกําบังไวรอบดวงใจ ดังที่เคยเปนในพระ
องคมาแลว ตองใชสติปญญาบุกเบิกเต็มพระสติกําลังความสามารถ ราวกับฟาดินถลม
กวาจะคว่าํ จอมกษัตริยว ฏั จักรลงได โดยยึดอานาปานสติเปนสนามรบ และพิจารณา
ปจจยาการตามลําดับ
คําวาสมาธิกม็ าพรอมกันกับขณะทีจ่ ติ มีความสงบดวยอานาปานสติ คําวาปญญา
เมือ่ จิตสงบตัวเขาแลวก็มพี ลัง สามารถแยกแยะพิจารณาสวนตางๆ ของรางกายและ
ขันธตางๆ เกีย่ วโยงกับอวิชชา และหยัง่ เขาไปถึงตัวการของสมมุตคิ อื อวิชชาไดอยาง
ตลอดทัว่ ถึง จนไดบรรลุธรรมหรือตรัสรูขึ้นมา นิโรธคือความดับทุกข ก็ดบั ทุกขอยาง
สนิทในขณะที่กิเลสดับไปโดยสิ้นเชิง มรรคมีสติปญญาเปนตนก็หมดหนาที่ นิโรธคือ
ความดับทุกข เพียงดับทุกขขณะเดียวเทานั้นก็หมดปญหาไป เพราะไมมีทุกขใดที่จะมา
ใหดบั แลว เนื่องจากสาเหตุที่จะใหเกิดทุกขไมมี ผูที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไป นิโรธทํา
หนาทีผ่ า นไป มรรคทําหนาทีป่ ระหารกิเลสแลวผานไป นัน้ คือความบริสทุ ธิ์ เมื่อไดถึง
ความบริสทุ ธิแ์ ลวจึงทรงรูเ ห็นความอัศจรรยอยางประจักษ และทรงมีความขวนขวาย
นอย วาเปนสิ่งที่เหลือวิสัยที่สัตวทั้งหลายจะรูได
เมือ่ ไดทรงทบทวนปฏิปทาเกีย่ วโยงกันกับผล คือทั้งเหตุทั้งผลเกี่ยวโยงกันแลว
จึงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว หลังจากนั้นจึงทรงเล็งญาณวา สมควรจะสัง่ สอนบุคคลผู
ใดกอน ซึ่งควรจะบรรลุธรรมไดในเวลาอันรวดเร็ว พระทัยก็ประหวัดถึงอาฬารดาบส
และอุทกดาบสทัง้ สอง ซึ่งเคยเปนครูเปนอาจารยพระองคมาแตกอน แตไมใชทาง จึง
ทรงหลีกหนีจากดาบสทัง้ สองนัน้ เสีย เมื่อตรัสรูแลวจึงทรงมีพระเมตตาจะทรงยอนไป
สัง่ สอนดาบสทัง้ สองนี้ วาเปนผูควรจะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว แตทรงทราบในพระญาณ
วาไดสน้ิ ไปเสียแลวตัง้ แตเย็นวานนี้ นาเสียดาย ก็ทอดพระทัยหมดหวังที่จะไปสั่งสอน
จึงทรงยอนกลับมาถึงเบญจวัคคียท ง้ั หา
วาทานเหลานี้เปนผูสมควรที่จะรูเห็นธรรม
เหลานี้อยางรวดเร็ว จึงไดเสด็จไปสั่งสอนเบญจวัคคียทั้งหา
ปฐมเทศนาก็ทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เกีย่ วกับทางดําเนินวา ทางคด
โคงหยอนยานเกินไปยอมไมเกิดผล และการทรมานตนจนเกินไปโดยหาเหตุผลไมได ก็
ยอมไมเกิดผลทัง้ สองทาง อันดับจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนทางตรง
แนวตอมรรคผลนิพาน คือ สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมาอาชีโว สมฺ
มากมฺมนฺโต จนกระทั่งถึง สมฺมาสมาธิ ไปโดยลําดับๆ ทรงแสดงอริยสัจ โดยยก ชาติ
ป ทุกฺขา ชราป ทุกขฺ า ขึ้นแสดง สมุทัยก็แสดง มรรคก็แสดง นิโรธก็แสดง เบญจวัคคีย
ทั้งหาพระอัญญาโกณฑัญญะที่เปนหัวหนา ไดบรรลุพระโสดาบันในขณะประทานพระ
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ธรรมจักรจบลง ไดเปลงอุทานขึ้นวา ยงฺก
ิ จฺ ิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดมี
ความเกิดขึ้น สิ่งนั้นตองดับ ทานไดดวงตาเห็นธรรม
หลังจากนัน้ ก็แสดงอนัตตลักขณสูตร แสดงเรื่องอนตฺตา รูปก็เปนอนตฺตา
เวทนาก็เปนอนตฺตา คําวารูปไมวารูปอะไรๆ ทั้งหมดเปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตาทั้งสิ้น สุดทายรวมลงวา สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตา ธรรมทั้งมวลเปนอนตฺตา ไมควรยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง นี่เรียกวา
รวมยอดธรรม จะเปนรูป เปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สวนใดก็ตาม ไมเพียงแต
เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพียงเทานั้น ยังรวมลงเปนอนตฺตาทัง้ สิน้ คือรวมลงธรรมทั้ง
หลายเปนอนตฺตา ทานเหลานี้จึงไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตขึ้นมา นี่เพราะพระองค
มีพระเมตตาปลงพระทัยในการสั่งสอนสัตวในเบื้องตน ทรงไดพระเบญจวัคคียทั้งหา
เปนพยานในธรรมทั้งหลายที่ตรัสรูแลว และประกาศศาสนาแกมวลสัตว
อันดับแรกนีเ้ ปนธรรมาธิษฐาน ทรงมีพระเมตตาที่จะสั่งสอนสัตวโลกอยูแลว
ตามความปรารถนาที่ทรงตั้งไว อันดับทีส่ องก็มที า วมหาพรหมลงมาอาราธนาดังทีก่ ลาว
ไวเบือ้ งตนนัน้ วา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ มาอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงแสดง
ธรรมสั่งสอนสัตวโลก ผูม ธี ลุ อี นั เบาบางยังมีอกี มาก ทานเหลานีจ้ ะไดพน ทุกขพน ภัย
ตามนิสยั วาสนาและกาลอันเกินควร แมผูที่ยังหนาอยูก็จะพลอยไดรับผลรับประโยชน
และเลือ่ นภูมนิ สิ ยั วาสนาขึน้ ไปตามลําดับแหงการไดยนิ ไดฟง และการอบรมบมอินทรีย
จึงไดมีธรรมเนียมเรื่อยมา เวลาทานจะเทศนก็ พฺรหฺมา จ โลกาฯ ใหชาวพุทธ
ไดทราบทั่วกันขณะจะแสดงธรรม แตกรรมฐานสวนมากไมไดใหอาราธนาแหละ ทาน
นึกนอมความเคารพถึงพระพุทธเจาผูเปนองคศาสดา อันเปน นโม ขึน้ มาภายในใจ
ขณะนั้น จากนัน้ ทานก็แสดงอุบายตางๆ อันเปนอรรถเปนธรรม เปนแนวทางที่จะใหคน
รูดีรูชั่วและประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งฝายละและฝายบําเพ็ญไปโดยลําดับ จนกระทัง่ สม
ควรแกกาลเวลาแลวก็ยตุ ิ ที่เรียกวาจบธรรมเทศนา ปกติทานมักวา เอวํ ก็มดี ว ย
ประการฉะนี้ สรุปธรรมทั้งหลายลงใน เอวํ มีเทานี้ จบเพียงแคนี้
บางคนก็จะไมเขาใจวา พฺรหฺมาฯ มีมาตั้งแตครั้งไร มีมาตั้งแตครั้งโนนแหละ
เปนประเพณีกันมาเรื่อยๆ ถึงเราจะไมวา พฺรหฺมา จ โลกาฯ ก็ตาม การแสดงธรรมก็
แสดงเพื่อผูฟง เมื่อเหตุการณหรือบุคคลที่ควรจะรับฟงพรอมกันอยูแลวกับผูเทศน
พระทานก็เทศน เทศนแปลวาบอก แนะ เทศนาๆ แปลวาบอก แปลวาแนะแนวทางให
เรียกวา เทศน กรุณาทําความเขาใจไวอยางนัน้
เราไดเกิดมาในทามกลางแหงพระศาสนา ใหพากันระลึกถึง พุทโธ ธมฺโม สงฺโฆ
บาง วันคืนปเดือนลวงไปๆ อยาใหลว งเลยไปเสียเปลาๆ จะเสียประโยชน เมื่อถึงเวลา
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จําเปนจะควาอะไรไมเจอ เราพยายามอบรมจิตใจของเราใหมีอรรถมีธรรมมีคุณงาม
ความดี เวลาจําเปนจําใจขึน้ มา เราจะไดอาศัยอันนี้แลเปนเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะ
เปนเครื่องพยุงจิตใจเราใหมีความอบอุน อยางนอยก็พอประทัง ตั้งเนื้อตั้งตัวได ไมพัง
ทลายไปแบบไมเปนทานาทุเรศเวทนา
เราอยูใ นโลกนีเ้ ราก็พง่ึ บุญคือความสุข ถามีแตความทุกขลว นๆ แผดเผาอยู
ตลอดเวลาใครจะทนไดใครจะอยูได และใครจะอยากมาอยูในโลกนี้ เทาที่อยูกันไดก็
เพราะมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกขเจือปนกันไป พอบรรเทากันไปในชวงระยะหนึ่งๆ
อาศัยความเย็นบางรอนบาง ไมมีแตรอนอยางเดียว อาศัยความสุขบาง ไมมแี ตความ
ทุกขอยางเดียว คนเราเมื่อเจอรอนยอมคิดถึงเย็น เมือ่ เจอหนาวยอมคิดถึงความอบอุน
เมือ่ หิวกระหายยอมคิดถึงอาหารเครือ่ งเยียวยา เมื่อเกิดทุกขยอมคิดถึงสุขเครื่องแกกัน
อันเปนความรูส กึ ของโลกทัว่ ไปปฏิเสธไมได ดังนั้นจึงจําตองคิดหาสิ่งบรรเทาและแกกัน
ไวกอนเหตุการณยังไมเกิด จึงเรียกวาผูร อบคอบ
คําวาบุญก็คอื ความสุข สาเหตุที่จะใหเกิดความสุขก็คือการกระทําความดี ทาน
กลาวไวอยางนี้ ปุญ
ฺ ํ สุขํ ชีวติ สงฺขยมฺหิ บุญทําใหเกิดสุขทั้งปจจุบันและอนาคตที่สิ้น
ชีวิตไปแลว ทานบอกไวเตือนไวอยางนัน้ เรือ่ ยมา เพราะกลัวสัตวโลกจะเสียทาใหกิเลส
ตัวเปนภัยเอาไปกินไปเผาใหแหลกเสียหมดนัน่ เอง คําวาบุญไมเคยเปนภัยตอผูใดสัตว
โลกรายใดทั้งสิ้น เปนสิง่ ทีพ่ ยุงและสนับสนุนใหมคี วามสุขความสบาย ไปเกิดในภพใด
แดนใดความสุขนี้จะปราศจากไมได
ตองอาศัยความสุขคืออาศัยบุญเปนชีวติ จิตใจ
ตลอดไป เพราะฉะนั้น เราจึงควรทําบุญไวเพือ่ เรากอนอืน่
การทําบุญ ไมจําเปนตองมีเงินทองขาวของตั้งแสนตั้งลานมาทํา เราทําดวยน้าํ ใจ
เรามีมากนอยทําตามกําลังศรัทธาความสามารถของเรา เชน ใหทาน เรามีอะไรเราก็
ทาน น้าํ ใจเปนสําคัญมาก วัตถุเปนเครื่องประกอบ ถาวัตถุของเราไมดีไมเยี่ยมสมใจที่
อยากมี เอา เรามีอะไรก็ทานอันนั้น ดวยน้าํ ใจทีร่ กั บุญรักทาน ก็ไดบญ
ุ มากเชนเดียวกัน
ขอสําคัญอยูท น่ี าํ้ ใจ เอา วัตถุดดี ว ย น้ําใจดีดวย ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกและภาวนาพุทฺโธ ธมฺ
โม สงฺโฆ อยาละอยาวาง อยูที่ไหนก็นึกพุทโธ ถึงองคศาสดาได ผลทีป่ รากฏขึน้ มาก็คอื
ความรูไดแกใจของเรานี้เดนดวง
เราระลึกถึงพระพุทธเจาไมไดหมายจะเอาความสุขความสบาย ผลประโยชนอนั
ใดนอมถวายพระพุทธเจา เราระลึกถึงพระพุทธเจาคือพุทธะ ก็หมายถึงความระลึกรูจิต
ตัวเอง ที่มีอยูกับตัวเรานี้แลใหเปนความรูที่เดนดวงขึ้นมา แตอาศัยพระนามของพระ
พุทธเจา ชื่อของพระพุทธเจา เขามาบริกรรมภายในจิตใจ วาพุทโธๆ เพื่อสงเสริมจิต
ของเราตางหาก เมื่อพุทโธ กับความรูข องเรากลมกลืนกันอยางสนิทแลว คําวาพุทโธอัน
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น

๖๖

๖๗

แทจริง ก็คอื ความรูข องเราทีเ่ ดนดวงอยูใ นเวลานัน้ นัน่ แล อันเปนผลมาจากการภาวนา
พุทโธ นีก่ เ็ ปนบุญอันหนึง่ เปนความผาสุกเย็นใจไมมีสิ้นสุด ตามแตผภู าวนาไดมาก
นอย ใหพากันบําเพ็ญคุณงามความดีดังที่กลาวมา ใจจะมีที่ยึดที่เกาะ ใจจะไมวาเหว
เควงควาง ใจจะมีความสุข ความอบอุน ประจําตนในทีท่ กุ สถานตลอดกาลทุกเมือ่
อยาตําหนิตเิ ตียนตนเองวาบุญนอยวาสนานอย วาทุกขวา จน คนเราถาพูดถึง
เรื่องทุกขแลว ทุกขดว ยกันทุกคน ทุกๆ คนทั้งคนมีคนจน คนโง คนฉลาด เกิดมาทีแรก
ผาผืนหนึ่งก็ไมไดติดตัวมา มีแตรางเปลาๆ เทานั้น สิง่ เหลานีม้ อี ยูก บั โลก รางกายนีก้ ็
คือธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ ผสมกันเขา มีจิตเขาไปเปนตัวการยึดครองเปนเจาของ ก็แปร
รูปมาเปนหญิงเปนชายเปนสัตวเปนบุคคลดังที่เห็นกันอยูนี่แล เวลาจะตายก็ตอ งสละสิง่
เหลานี้ไวตามโลกเดิมธาตุเดิมของเดิมของเขา
สมบัตเิ งินทองขาวของมีมากนอย เสื้อผาที่อยูที่อาศัยปจจัยตางๆ ตลอดรางกาย
ของเรา ก็ตองมอบไวเปนสมบัติเดิมของโลกไป ใครจะยึดจะถือจะหอบจะแบกจะหาม
ไปดวยไมได นอกจากคุณงามความดีทเ่ี ราอาศัยสิง่ สมมุตเิ หลานีเ้ ปนเครือ่ งมือทําไวใน
เวลามีชีวิตอยูเทานั้น เชนอาศัยวัตถุเหลานีเ้ ปนทาน อาศัยรางกายอันนีบ้ าํ เพ็ญกุศล ผล
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดวยวัตถุใดก็เปนความดี เปนบุญหลั่งไหลเขาไปเปนสมบัติของ
ใจ สิง่ นีแ้ ลทีจ่ ะติดสอยหอยตามเราจริงๆ คือบุญนีแ้ ล นี้เปนของแท เปนสมบัติแนใจ
เปนสมบัติที่ฝากเปนฝากตายฝากผีฝากไขไดไมสงสัย ฉะนัน้ จงอยาไดนอนใจ อยาได
ตําหนิติเตียนตนวาเปนคนทุกขคนจนแลวไมสรางบุญ จะขาดทุนร่ําไป คนจนนั่นแล
สรางบุญ คนมีนน่ั แลสรางบุญ เพราะตองการความสุขความเจริญดวยกัน
พูดถึงเรือ่ งมี มีดวยกัน จนดวยกัน ใครไมไดเปนเศรษฐีมาตั้งแตอยูในทอง เกิด
มาคอยเปนเศรษฐี เมื่อมีสมบัติมาก สกุลร่าํ รวย วาสนาอํานวย ผูเ ปนคนจนก็ไมควร
เสียใจ เพราะนั่นเปนกรรมนิยมตางๆ กัน สมบัตเิ กิดมีมากนอยนัน้ แลวแตบญ
ุ แตกรรม
ทีเ่ ราเคยสรางไวแตกาลกอน ไมตองไปตําหนิ ถาตําหนิกต็ าํ หนิเรานีแ่ หละ การตําหนิเรา
ไมใชตาํ หนิเพือ่ ใหทอ ถอย เชนสมมุตวิ า ชาตินเ้ี รามีวาสนานอย เอา เราสรางความดี ไม
มีวัตถุเปนเครื่องมือที่จะสราง ก็ใหสรางดวยจิตตภาวนา คือ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ให
เปนเครือ่ งอบอุน ภายในจิตใจ ก็เรียกวาคนมีบญ
ุ เหมือนกัน เปนบุญเหมือนกัน เพราะ
บุญวาสนานัน้ เกิดไดหลายทางจากผูข วนขวาย เกิดจากการใหทาน เกิดจากรักษาศีล
เกิดจากภาวนา รวมแลวก็เปนกองมหากุศลเชนเดียวกัน จึงสําคัญอยูท ก่ี ารขวนขวาย
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา
ความดีที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว พึงเสาะแสวงหาเอาในเวลาที่ยังสามารถ
เปนไปไดอยู คือ เวลาทีย่ งั เปนอยูน แ้ี หละ ศาสนาทานไมไดสอนคนตาย ทานสอนคนที่
มีชีวิตอยู ตายแลวก็สดุ วิสยั ดังดาบสทั้งสองนั่น พระองคทรงเล็งพระญาณทราบวาสอง
ดาบสนี้สามารถจะบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว แตเมือ่ ทราบวาไดสน้ิ ไปเสียแลวก็สดุ วิสยั
และทอดพระทัย ทอดอาลัยที่จะไปสั่งสอน นัน่ ฟงเอาเพือ่ เปนหลักปฏิบตั วิ า ทานสอน
คนเปน มิไดสอนคนตาย ศาสนาทานสัง่ สอนคนมีชวี ติ อยูอ ยางพวกเราๆ ทานๆ นี้
เพราะยังรูดีรูชั่วทุกสิ่งทุกอยางอยูและรูจักปฏิบัติตัว เวลาตายแลวนัน่ สุดวิสยั
การนิมนตพระไป มาติกา กุสลา ธมฺมา เวลาคนตาย เหลานี้เพิ่งมีมาหลังๆ ไม
ใชมีมาแตครั้งพุทธกาล
โดยถือเอาสาเหตุที่พระพุทธเจาเสด็จโปรดพระมารดาชั้น
ดาวดึงสนน่ั แหละมาเปนคติตวั อยางเปนแบบฉบับ เปนประเพณีเรื่อยมาจนปจจุบันนี้
ในครั้งพุทธกาลจริงๆ ไมมี เห็นมีอยูบ า งเมือ่ เวลาคนตาย พระองคใดอยากจะไปปลง
กรรมฐานก็ได คือปลงกรรมฐานเกีย่ วกับการพิจารณา ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ในคนตาย
เขาก็ตายเราก็ตาย ใหไปพิจารณาปลงธรรมสังเวช เพื่อเปนคติเตือนใจตัวเองไมให
ประมาทในชีวิต เวล่าํ เวลา กาลสถานที่ ไมใหประมาทในวัยวายังหนุมยังจะไมตายงาย
เพราะตายไดทุกแหงทุกหนทุกเวล่ําเวลาและทุกเพศทุกวัย เมื่อสิ้นลมหายใจแลวตายได
ทั้งนั้น ทานจึงสอนใหไปเยีย่ มปาชาบาง ใหไปปลงกรรมฐานบาง แตที่จะสอนใหไป
กุสลา ธมฺมา มาติกาเพือ่ ใหบญ
ุ คนตายนี้ ไมปรากฏในหลักธรรม
ตอๆ มาจึงไดมี กุสลา มาติกา กัน ทั้งนี้คงจะยึดเอาหลักที่ทานเทศนโปรดพระ
มารดาชั้นดาวดึงสดวยพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ซึ่งก็เปนความชอบธรรม เพราะเปนพิธี
การในทางดี การสวด กุสลา ธมฺมา ก็พระอภิธรรมทั้งนั้น ถาพูดตามความจริงแลว คน
ตายจะรูเรื่องรูราวอะไร กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา แปลวาอยางไร มีความหมายวา
อยางไร บางรายแมเวลามีชีวิตก็ไมไดสนใจกับศีลกับธรรมเลย เวลาตายแลวพระไป
สวดกุสลา ธมฺมา ใหฟง ก็จะรูเรื่องอะไร ตั้งแตยังเปนอยูก็ไมรูเรื่อง กุสลา ธมฺมา อกุ
สลา ธมฺมา เพราะไมสนใจ ตายแลวจะไดความเฉลียวฉลาดมาจากไหน เพราะคนที่
ตายไปกับคนทีเ่ ปนอยูก ค็ อื ใจดวงเดียวกัน จะไปไดความรูค วามฉลาดพิสดารนอกโลก
มาจากไหน
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ธรรมก็มิใชธรรมแหวกแนวพอจะไปคอยตอนรับเฉพาะคนตายแลว สวนทีเ่ ปน
อยูไมมีหวังกับ กุสลา ธมฺมา นั้นเลย นี่ฟงไปๆ จะพากันประมาท ไมสนใจปฏิบัติธรรม
ในขณะที่มีชีวิตอยู แตจะคอยไปตักตวงเอา กุสลา ธมฺมา เวลาตายแลวกันหมด ศาสนา
ก็จะไมมีในคนเปน จะไปรวมอยูกับคนตายเสียหมด นีเ่ ปนคําเตือนใหมหี ลายสันหลาย
คมไมใหเปนแบบเถรตรง เปนอยูก ใ็ หได ตายก็ไมเสียที รีบขวนขวายในเวลาเปนอยู
เวลาตายไปหากควรจะไดฟงไดรับ กุสลา มาติกา ก็ไมครึไมลาสมัย
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ทานสอนคนเปน โดยยกเอาคนตายเปนตนเหตุ
แลวก็สอนคนเปนใหรสู กึ สํานึกตัวเสียตัง้ แตยงั มีชวี ติ อยูน ้ี ใหสรางคุณงามความดี ดวย
ความฉลาด กุสลา ธมฺมา คือความฉลาด อกุสลา ธมฺมา คือความโง ความโงทาํ ใหจน
ตรอกจนมุม ความฉลาดพาใหผา นวิกฤตการณไปได นีค่ อื ความหมายของพระอภิธรรม
ทานสอนพระสอนคนใหฉลาดทันความโง แกความโงของตน ในครั้งพุทธกาลทานไมได
นิมนตพระไปมาติกาในเวลาคนตายอยางทุกวันนี้ แตทง้ั นีม้ ไิ ดปฏิเสธพิธกี ารทําบุญของ
ญาติๆ ดวยการนิมนตพระมาสวดบทธรรมตางๆ ใหฟง ดวยความตั้งอกตั้งใจฟงจริงๆ
มิใชแบบสนุกคุยกันเวลาพระสวด กุสลา มาติกา เปนตน ดังทีม่ กั เปนกันอยูท ว่ั ๆ ไป
ในชาวพุทธเรา การฟงแบบนี้จนเปนประเพณีที่นาเกลียดของผูดีทั้งหลาย
เวลาคนตายก็ไปเที่ยวกวานนิมนตพระมา กุสลา มาติกา ใหยุงไปหมด ทั้งๆ ที่
เวลามีชวี ติ อยูไ มสนใจกับศีลกับธรรม ไมสนใจกับ กุสลา มาติกา วาเปนยังไง มีความ
หมายวายังไงบางเลย ตายแลวก็คนดีนน้ั แหละยุง กันเอง นิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา
เหมือนกับศาสนานีส้ อนคนตาย ถาหากเปนไปไดตามความคิดเห็นและทีท่ าํ ๆ กันมา
มันก็ไมลาํ บากอะไรนี่ ในหมูบ า นหนึง่ ๆ ก็บวชหลวงตาไวในวัดสักองคหนึง่ ก็พอ เวลา
คนตายก็ไปนิมนตหลวงตาไป กุสลา ธมฺมา ใหไปสวรรคกนั หมด คนเปนเราก็ไมตอง
ไปเขาวัดเขาวาใหทานรักษาศีลรักษาธรรมใหลาํ บากลําบนสิน้ เปลืองเปลาๆ ตายแลวไป
นิมนตหลวงตามา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา สงไปสวรรคหมดเลย สะดวกและเปน
ทางลัดดีดวยสมกับสมัยเรียนลัดกัน
อยางหลวงตาบัวนีก้ ไ็ มมาบวชใหเสียเวล่าํ เวลาและลําบากทรมาน ดังที่เปนมา
และเปนอยูเ วลานีเ้ ลย เวลาตายแลวก็ใหคนไปนิมนตหลวงตาสักองคมา กุสลา ธมฺมา
หลวงตาบัวไปสวรรคโนนนา สบายไปเลย แตนี้มันไมสําเร็จประโยชนดังที่วานะซิ จึง
ตองฝนใจมาบวชและฝกฝนอบรมทรมานตนเรื่อยมา เพราะมันขึ้นอยูกับเจาของผูจะ
สรางจะทําความดีไวในเวลาที่มีชีวิตอยู
เวลาตายจะไดอาศัยผลบุญทีส่ รางไวนช้ี ว ย
สนับสนุน ทั้งคติภพและความเปนอยูอยางมีความสุข พระพุทธเจาทานสอนคนเปนดัง
ที่ประทานธรรมไวใหเราทั้งหลาย
ไดศึกษาอบรมและปฏิบัติตามเรื่อยมาหลังจาก
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ปรินิพพานแลว ไมทรงชักสะพานไปพรอมกับการปรินิพพาน ทั้งนี้ก็เพราะสงสารสัตว
โลกผูยังมีชิวิตอยูนี่แล ไมไดเห็นไมไดยินวาพระองคสงสารคนตาย และประทานธรรม
ไวเพื่อคนตายโดยไมมีคนเปนเกี่ยวของเลย
จึงควรทราบวาศาสนธรรมนัน้ สอนคนเปน คือในเวลาที่เปนฐานะยังเปนไปได
อยูน ้ี เมือ่ เปนอฐานะไปแลวมันสุดวิสยั แตการทําบุญใหทานอุทศิ ถึงกันนัน้ เปนความ
ชอบธรรมมาแตกาลไหนๆ อยูแ ลว ไมมีอะไรเปนปญหา การทําเชนนัน้ ทําเผือ่ ไวหากวา
เปตชนคือผูลวงลับไปสมควรจะไดรับสวนกุศลก็ใหไดรับ อยาใหเสียความหวังทัง้ สอง
ฝาย คือฝายญาติผทู าํ บุญอุทศิ และฝายผูล ว งลับทีค่ อยรับไทยทานอยูอ ยางหิวกระหาย
เชน ปรทัตตูปชีวีเปรต นี่เปนประเภทที่สมควรจะไดรับทักขิณาทานจากญาติมิตรพอแม
พี่นองที่อุทิศสวนบุญใหอยูโดยดี
เปรตก็มีถึง ๑๒ จําพวก จําพวกทีเ่ ลวรายมากก็มี จําพวกที่โทษหนักที่สุดก็ไมมี
ทางไดรบั สวนกุศลทีญ
่ าติทาํ บุญอุทศิ ใหเลย ประเภทปรทัตตูปชีวีเปรต นี้สามารถรับได
รอยเปอรเซ็นต พวกนีถ้ า มีผอู ทุ ศิ ใหจะไดรบั อยางไมมปี ญ
 หา
เราเตรียมตัวไวเสียตั้งแตบัดนี้ มีอะไรเตรียมไวใหเพียงพอ ตายแลวไมตอ งยุง
กับใครๆ ทางโลกเขาจะไปจะมาที่ไหน เขาเตรียมไวหมด เครื่องรับประทานเครื่องใชไม
สอยอะไรเตรียมไวพรอม ไมตองคอยใหใครตามสงตามเสีย ถึงเวลาตองการอะไร สิง่
นัน้ ก็มอี ยูก บั เราแลวก็สะดวก ทางธรรมก็เชนกัน ทานไมไดสอนคนใหประมาท สอนให
เตรียมพรอมทั้งอยูทั้งไปไมใหบกพรองขาดเขิน
คุณงามความดีเปนสมบัตภิ ายใน เปนแกวสารพัดนึก เวลาจําเปนเราตองอาศัย
นีแ้ หละ เวลาตายแลวมันสุดวิสยั ทีจ่ ะอาศัยสมบัตเิ งินทองบานเรือน อาศัยพอแมปูยาตา
ยาย ลูกหลาน สามีภรรยา มันหมดทางที่จะอาศัยแลว คนที่ละโลกนี้ไปสูปรโลกนั้น
สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยก็หมดทางที่จะอาศัยไดอีก ไมวาจะเปนญาติเปนมิตร
เปนลูกเตาหลานเหลน อาศัยไมไดทั้งนั้น เพราะไมใชวิสัยที่จะพึ่งกันไดในเพศภพภูมิ
นัน้ ตองอาศัย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ พึง่ ตนเองดวยวิบากผลบุญของตัวถายเดียวเทา
นัน้ เมื่อเราไดสรางคุณงามความดีไวเพื่อตนเสียแตบัดนี้ ก็ชื่อวาตนจะพึ่งตนเองได
ไมไดวติ กวิจารณ ไมมีความเดือดรอน ไมไขวควา ไมวา วุน ขุน มัวภายในใจ พอ
สิ้นลมก็มีสุคติภพเปนที่ไป และไมคอยฟง กุสลา มาติกา แบบโลก ถาจะฟงก็ฟง แบบ
ธรรม ดังพระมารดาฟงพระอภิธรรมจากพระพุทธเจาชั้นดาวดึงสนั่นแล ไมฟง แบบกบ
เขียดทีถ่ กู ตมแกงอยูใ นหมอน้าํ รอน ฟงธรรมอยูในหมอน้ํารอนที่เดือดพลานเชนนั้น
หมอนรกของสัตวโลกผูม วี บิ ากกรรมอันหนัก ก็คลายคลึงกันกับหมอตมแกงสัตวทง้ั
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หลาย มีกบเขียดเปนตนนัน่ แล สัตวตวั ใดจะมีแกใจมาฟงกันในหมอน้าํ รอนและหมอ
นรกนัน้
จิตใจเราถาเปนเวลาธรรมดา ไมมีความจําเปนเขามากดขี่บังคับ ก็ไมแสดง
อาการทุรนทุรายระส่ําระสาย ไมแสดงอาการดิ้นรนเพื่อจะหาที่ยึดที่เกาะที่ปองกัน แต
เมือ่ ถึงคราวจําเปนแลวมันตองดิน้ รนไขวควาดวยกันทัง้ นัน้ แหละ และพึงทราบวาทุกคน
จะถึงคราวจําเปนดวยกันไมมขี อ ยกเวน คือความตาย เมื่อขณะนั้นมาถึงแลวอะไรๆ มัน
ก็ไมเปนประโยชนทั้งนั้น
ทีเ่ คยอยูเ คยอาศัยมาก็หมดความหมายไปตาม ๆ กัน
เปนหยูกเปนยา เปนญาติมิตรสายโลหิตที่พึ่งเปนพึ่งตายมันก็หมดความหมาย สมบัติ
เงินทอง ไรนาสาโท ตลาดโรงแรม มีมากมีนอ ยมันหมดความหมาย มีตัวคนเดียวเทา
นัน้ เวลาตายแลวก็ไปสงกันถึงแคปา ชา ถึงเมรุ แลวก็พากันกลับถิน่ ฐานบานเรือนของ
ตนๆ ไมอาจสงใหถงึ สวรรคนพิ พานไดเลย สุดวิสัยที่จะตามสงตอไปใหถึงจุดที่หมาย
และไดรบั ความสุขความสบายดังทีม่ คี วามหวังตอกัน
ฉะนั้นทานจึงสอนใหสรางคุณงามความดี ไมใหลืมตัวมั่วสุม เพราะเปนวิสัยของ
เราจะทําไดในเวลานี้เพื่อเปนเครื่องเสวย เปนเครื่องอาศัย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลา
จําเปนที่เราจะพึงไปคนเดียว โดยไมมีใครติดสอยหอยตามและชวยเหลือได พระพุทธ
เจาทรงสอนไวอยางละเอียดลออ และสอนไวดว ยความถูกตองแมนยําไมมที น่ี า สงสัย
เลย และสั่งสอนดวยพระเมตตาสุดสวน ดวยความเปนหวงสัตวโลกผูยังตองรับเคราะห
กรรมกันอยู แตเราเองไมสะดุดใจคิดสงสารตัวเองและคิดชวยตัวเองดวยความดีบาง
เลยก็รูสึกเกินเลยมนุษยไป และกลัวจะเลยไปเปนเปรตเปนผีเปนสัตวนรกซึ่งตนไมคาด
ไมฝน มากอนนัน่ แลทีน่ า กลัวมาก
ถาเลยไปเปนอินทรเปนพรหมก็นับวาโชคชะตา
วาสนาเลยมนุษยที่นาชมเชยเปนกรณีพิเศษ เพราะไมเคยมีมากอนในแดนแหงธรรมที่
สอนไว
เวลาจนตรอก ใครก็ตอ งจนเหมือนกัน และจิตจะตองไขวควา จิตใจระลึกถึงนัน้
ระลึกถึงนีไ้ ปหมดทุกสิง่ ทุกอยาง ระลึกหาสิ่งที่ยึดที่เกาะมีบุญกุศลเปนสําคัญ ทัง้ ดีและ
ชัว่ ระลึกคละเคลากันไปหมด ถาไมไดสรางความดีอะไรไวเลย ใจก็มีแตความเดือดรอน
และความเดือดรอนนัน้ แหละ เขามาเปนภัยตอจิตใจเพราะเปนฝายไมดี ระลึกถึงทีไรใจ
ตองสะดุงและรอนรนเพิ่มความทุกขเขาไปทุกทีที่ระลึกถึงความไมดีนั้น พอตายแลว
ความเดือดรอนก็รุมไปเลยทีเดียว ถาไดสรางคุณงามความดีไวแลว เวลาจําเปนระลึกถึง
อะไรตนก็เคยทําไวหมด ยอมเปนความอบอุน เพราะบุญตองทําใหใจอบอุนเสมอ เวลา
สิน้ ลมหายใจก็บญ
ุ นัน้ แลตามรักษาและสนับสนุน ฉายาเอว เหมือนกับเงาเทียมตัวแต
เงานี้จะปรากฏในที่แจงเทานั้น ในที่มืดเงาไมปรากฏ ไมเหมือนคุณงามความดีที่เรา
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สรางไว ซึง่ มีอยูต ลอดเวลาและติดแนบกับใจ ฉะนัน้ จึงควรสรางเสียในบัดนี้ที่ทุกสิ่งทุก
อยางในตัวเรายังอํานวย
ผูไมประมาทมองเห็นการณไกลของตน มองเห็นความจําเปนของตน ยอมไม
นอนใจและวิง่ เตนขวนขวายสรางสมใหทนั กาล สวนเวล่าํ เวลามันอยูก บั คนคือเรา เวลา
ทํากิจการอยางอืน่ เราทําไดดว ยเวล่าํ เวลา เราแบงสันปนสวนเวล่าํ เวลานัน้ ได บทจะทํา
คุณงามความดีทําไมเวล่ําเวลาจะวิ่งหายไปไหนหมด ทั้งที่เวล่ําเวลามีอยูกับเราตลอดมา
เราเจียดเวล่ําเวลาได ถึงกาลจะทําสิง่ นีห้ รือสิง่ นัน้ ก็เราเองเปนคนจะทํา ทําไมเวลาจะไม
มีเวลาจะทําสิง่ นัน้ เรายังมีเวลาทําได ซักซอมตัวเองยนเขามาจนถึงเวลาจะตาย หากไม
มีเวลาจริงๆ ทําไมมันมีเวลาตายได ขณะมีชีวิตอยูทําไมไมมีเวลา โกหกกันทําไม เมื่อมี
เวลาตายไดทําไมจะไมมีเวลาทําความดีได เพราะเปนสิ่งที่ควรจะหาไดในตัวเราเอง
นีค่ อื อุบายความคิดเพือ่ ตัวเอง ตองหาอุบายพลิกแพลงเปลีย่ นแปลงแกไขให
ทันสถานการณ ซึ่งมีแตกิเลสมารสรางอุปสรรคเต็มหัวใจเรา หากไมแหวกบาง ไมเพิก
ถอนกันบาง มันก็ผกู มัดอยูด ว ยความไมมเี วล่าํ เวลา ไมมีโอกาสจนกระทั่งหายใจ ก็เรา
นั่นแหละผูกมัดเราเอง ใครเขาจะมาผูกมัดเรา เวลาจนตรอกก็เรานั่นแลไลตัวเองเขาที่
จนตรอกและยอมรับกองทุกขทง้ั มวล ใครจะมารับแทนไมมี อยาหวังลมๆ แลงๆ
เมืองผี ฟงซิ ผีนน้ั คนใหเชือ่ ตางหาก คือมนุษยเราใหชอ่ื วาผี ความจริงก็คอื เปน
สัตวประเภทหนึ่งๆ ทีอ่ อกจากรางนีไ้ ปแลว เปลี่ยนภพหนาตามกรรมของตนที่ไดสราง
ไวอยางไร อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ ก็หมายความวาผูท ล่ี ะโลกนีไ้ ปแลวเมือ่ มีคณ
ุ งาม
ความดี ยอมรื่นเริงบันเทิงในโลกนี้แลโลกหนาไมอับจน แตมนุษยเราใหชอ่ื วาผี เมือง
เปรตเมืองผีเมืองอะไรเราก็วาเมืองผีดะไปเสียหมด ซึ่งไมเปนความถูกตองชอบธรรม
เลย สวนผีนน้ั มีจริง แตทานหมายถึงพวกที่ไดรับความทุกขความทรมานเพราะวิบาก
กรรมชั่วของตนตางหากวาเปนผี
ผูที่ไมไดรับความทุกขความทรมานแมจะตายไปดวยกันก็ตาม พวกนัน้ ทานไม
เรียกวาผี เพราะไมไดรับความทุกขความลําบาก เนื่องจากเปนผูมีบุญอันไดบําเพ็ญสั่ง
สมไวแลว จะเอาความทุกขมาจากไหน ก็มแี ตความสุขความสบาย เมือ่ ละโลกนีไ้ ปแลว
ก็ไปเกิดเปนเทพบนสวรรคชั้นตางๆ ตามอํานาจแหงบุญกุศลทีม่ มี ากนอยตางกัน และ
พึงทราบวาปรโลกคือโลกอืน่ จากโลกมนุษย ตองอาศัยผลกรรมดี-ชั่วของตัวอยางเดียว
ไมมีการสรางอยูสรางกินเหมือนโลกมนุษยเรา
ทานจึงสอนใหรบี สรางไวเสียแตโลก
มนุษยนี้ เวลาตายจะไดอาศัยไมหิวโหยโรยแรงทุกขทรมานอยูเปลาโดยไมมีเครื่องเสวย
คําวาโลกและปรโลกนัน้ โลกนี้มี โลกหนามี เมื่อวานนี้มี วันนีก้ ม็ ี และวันพรุงนี้ก็
มีสืบเนื่องกันมาและไปโดยลําดับ อดีต ปจจุบนั อนาคต เราที่จะมาเปนมนุษยนี้ก็มา
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จากอดีต เปนมนุษยอยูบัดนี้ พอเลยจากชีวติ นีแ้ ลวก็เปนไปอีก เปนอนาคต จะเปน
อะไรสูงต่าํ ยิง่ กวานีใ้ นกาลขางหนาขณะทีล่ ะจากขันธนไ้ี ปแลวเราไมอาจทราบได เพราะ
เปนปรโลกคือเปนโลกหนา แมจะมาเกิดอยูใ นโลกนีก้ ต็ าม ก็เรียกวาโลกหนาของอัต
ภาพนัน้ เชนเราตายที่นี่ เรามาเกิดที่นี่ ก็เรียกวาโลกหนาของอัตภาพนัน้ คือไมใชอตั
ภาพเดิม เปนแตเพียงวาจิตดวงเดิมเทานั้น อัตภาพเปนอันใหม เปลีย่ นสภาพไปตาม
บุญตามกรรมที่มีประจําอยูในจิตของแตละดวง จิตนี่แลเปนตัวเพาะเชื้อใหเกิดวิบากดี
ชัว่ พาใหเกิดในสถานที่แลภพตางๆ จนกวาจิตจะหมดเชือ้ คือกิเลสอวิชชาเสียเมือ่ ใด
เมื่อนั้นก็หมดเชื้อที่เพาะพาใหเกิดดังพระอรหันตทาน นัน่ คือผูห มดเชือ้ แลว ทานไม
ตองเกิดตายอีก และเปนบรมสุขนิรันดร
เพราะฉะนั้น สัตวโลกจึงไมเหมือนกัน เพราะการสรางการกระทําไมเหมือนกัน
กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมยอมจําแนกแจกสัตวทง้ั หลายใหเปนตางๆ
กัน มีสขุ ทุกข ประณีตบรรจง หยาบละเอียด ตางกัน ความสูง ความต่าํ แหงฐานะ
ความโง ความฉลาด จริตนิสัยไมเหมือนกัน เพราะอํานาจแหงกรรมที่แตละคนสรางไว
ทําไวไมเหมือนกัน นิสยั ใจคอของคนเราไมเหมือนกัน การคิดการทําจึงแตกตางกันไป
คนละแงละมุม ผลที่พึงไดรับจึงเหมือนกันไมได สิง่ ทีโ่ ลกตองการดวยกันก็คอื ความสุข
แตกริ ยิ าทีท่ าํ ตลอดความคิดความดํารินน้ั ไมเหมือนกัน การทําจึงแปลกตางกันไปตาม
ความคิดความดําริ ผลที่ตามมาจึงไมเหมือนกัน
เราเคยเห็นคนตาย เกิดความสลดสังเวช บางรายตายดวยความมีสติสตัง รูตัว
อยูตลอดเวลาจนถึงวาระสุดทาย แตบางรายตายไมมีสติสตัง บนละเมอเพอไปตางๆ
แลวหมดไปเลย อยางนั้นนาทุเรศ นี่เราเคยเขียนไวในปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน
สายทานพระอาจารยมั่น คิดวาจําไมลมื เปนพระกรรมฐาน ทานอาจารยองคนี้เราจะ
ระบุชื่อก็ไดเพราะทานผานไปแลว คือทานอาจารยกู เปนพีช่ ายของทานอาจารยกวาที่
วัดบานภู ซึ่งพึ่งเสียไปเมื่อเร็วๆ นี้ ชือ่ ทานอาจารยกวา ทานอาจารยกนู ท้ี า นปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ ทานเปนลูกศิษยของทานอาจารยมน่ั ตอนที่ทานพระอาจารยมั่นพักอยูที่
บานหนองผือนาใน ทานอาจารยกูนี้ก็ไปจําพรรษาอยูที่วัดบานภู อันเปนสถานทีท่ ่ี
อาราธนาทานพระอาจารยมน่ั ออกมาพักอยูว ดั บานภูด ว ย ก็มาพักอยูก บั ทานอาจารยกนู ้ี
แล กอนหนาทีท่ า นจะไปมรณภาพทีว่ ดั สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
เวลาถึงคราวทานอาจารยกจู ะลวงลับไป ทานเปนโรคอะไรไมทราบอยูที่ไหปลา
รา ภาษาของเราเรียกวา ฝหัวปลาไหล ก็คงจะเปนมะเร็งนัน่ แหละ มันไมหาย เปนมา
นาน เปนๆ หายๆ พอสงบลงไปเดี๋ยวก็เปนขึ้นมาๆ จนกระทั่งวาระสุดทายทานก็ไปเสีย
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ชีวิตอยูที่ถ้ําเจาผูขา บานโคกกะโหลงกะเหลงอะไรนัน่ แหละ ทางเขาไปหนองผือ ทาน
เสียอยูท ถ่ี าํ้ นัน้
ตอนทีท่ า นจะเสียก็มพี ระอยูก บั ทานสามสีอ่ งค ตอนนีเ้ ปนตอนสําคัญ ถึงวาระ
สุดทายพระพยุงทานลุกขึ้นนั่งภาวนา เวลานัน้ ทานบอก คือทานเตือนพระใหพากันชําระ
จิตใหดี ทานวา จิตเปนเอก จิตเปนตัวสําคัญที่จะกาวไปสูภพหนา สูงต่ําสําคัญอยูที่จิต
ไดรบั การอบรม มีความเฉลียวฉลาดมากนอยทีส่ ามารถจะทรงตัวได หรือยิ่งขึ้นไปโดย
ลําดับก็เพราะการอบรม นีผ่ มจวนตัวแลวเวลานี้ การจากไปของผมเวลานีอ้ ยาเขาใจวา
ผมจะไปลมจมนะ ผมเปนแตเพียงเปลี่ยนสภาพแหงความเปนอยูนี้เขาสูสภาพอื่น หาก
จะมีสง่ิ ทีต่ ดิ ตอสืบเนือ่ งใหเปนภพเปนชาติกนั อยูก เ็ ขาสูส ภาพอืน่
ถาจิตบริสทุ ธิแ์ ลวก็
หมดปญหา ทานทัง้ หลายวิตกวิจารณกบั ผม
ทานสอนยอๆ ผมไมไดไปลมจม เมื่อจิตไมมีความลมจมแลว อะไรจะลมจมไม
มี คนๆ หนึ่ง สัตวตวั หนึง่ สําคัญอยูก บั จิต ถาจิตมีหลักยึด มีหลักฐานมัน่ คง จิตนี้จะอยู
ในรางก็ตาม ออกจากรางไปแลวก็ตาม จะเปนจิตที่มีความมั่นคงตอตัวเองอยูเสมอ
ฉะนั้นขอใหพากันตั้งใจอบรมจิตใหดี อยาไดมีความประมาทในการบําเพ็ญจิตใจซึ่งเปน
สิ่งสําคัญมาก พอเสร็จเทานั้นทีนี้ผมจะไดลาทานทั้งหลายไปบัดนี้ นัน่ พอวางัน้ ก็ไมถงึ
สามนาที ทานพูดเปนคําสุดทายจะไปแลวนะ จากนัน้ ภาษาของเราเรียกวา หายใจปลา
แลวหายเงียบไปเลย กอนจากไปเล็กนอย ทานบอกวาผมไมไดไปลมจมตามโลกทีก่ ลัว
กันวา การตายนีเ่ หมือนกับไปลมไปจม แตผมไปตามธรรมชาติของผมเอง
นีค่ อื ผลหรืออานิสงสแหงการอบรมจิตใจ เมือ่ เปนทีแ่ นใจแลว แมขณะจะตายก็
พูดไดอยางสะดวกสบาย เพราะจิตใจไมใชเปนสิ่งที่จะฉิบหายไป ไมใชสิ่งที่จะสลายตัว
ไปเหมือนรางกาย รางกายเปนธรรมชาติที่จะตองสลายตัวเปนธรรมดา เปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ จนถึงขัน้ สลาย แตจิตใจนี้แมจะเปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางต่ําและสูง
แตความสลายของจิตไมมี
จิตใจที่ไดรับการอบรมแลว ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเขาสูระดับสูงเรื่อยไปจน
สามารถทรงตัวได ไมวติ กวิจารณกบั การเปนการตาย เพราะจิตเปนตัวของตัวโดยลําดับ
หรือเปนตัวของตัวอยางเต็มที่แลว ผานไปจากรางกายแลวก็เปนจิตดวงนั้น หากจะมีภพ
มีชาติสืบตอ ก็เปนภพชาติที่เหมาะสมกับจิตดวงนั้น ถาสิ้นเชื้อที่จะพาใหเกิดตอไปอีก
แลวก็หมดปญหา เปนตัวของตัวอยางสมบูรณ ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย
นี่การอบรมจิตใจจึงไมใชเรื่องเล็กนอย เปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว จะยาก
ลําบากเพียงไรก็ขอใหเห็นแกคณ
ุ คาของตัวเอง เพราะเราหวังพึ่งเราทั้งเปนทั้งตาย การ
หวังพึ่งตนเองนั้นจะเอาอะไรเปนที่พึ่ง
จะสรางอะไรใหเปนที่พึ่งของตนไดนอกจาก
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ความดี พูดทางจิตโดยเฉพาะก็คือความดี เมื่อสรางใหเปนที่อบอุนใหเปนที่พอใจแลว
เจาของก็แนใจ การปฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่ประจักษอยูกับผูปฏิบัติ ไมขน้ึ อยูก บั กาลสถาน
ที่ เวล่าํ เวลาอะไรไมสาํ คัญ สําคัญที่การปฏิบัติตัวใหดี ผลจะเปนที่พึงใจ ตายที่ไหนก็ได
เมื่อเราแนใจแลว ไมมสี าํ คัญอะไรกับเรือ่ งความตาย ไมสะทกสะทานหวัน่ ไหว เพราะ
จิตเปนจิต กายก็เปนกาย เมือ่ สลายก็เปนเรือ่ งสลายของธาตุของขันธ จิตไมไดสลายไป
ดวย จะวิตกวิจารณกลัววาจะไปลมจมที่ไหน
เพราะจิตก็ทราบชัดแลววาไมใชตัวลมจม ไมใชผูลมจม เปนผูรูอยูชัดๆ และ
ความรูน น้ั ทีพ่ รอมแลวดวยการอบรม พรอมแลวดวยสติปญญา ก็ยิ่งมีความอาจหาญรื่น
เริงตอการไปหรือตอหนาที่ของตนไมสะทกสะทาน ผลแหงการปฏิบตั เิ ปนอยางนี้ จงฟง
ใหถงึ ใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม จะรูธรรมเห็นธรรมประจักษใจดวงรูๆ อยูน แ่ี ล แตระวัง
กิเลสจะแอบมาจับหัวฟดใสหมอนเสียงดังครอกๆ จะวาไมบอก นี่เคยโดนมาแลวจึงรีบ
บอกทานทัง้ หลายใหระวังตัว ไมงน้ั จมลงหมอนไมอาจสงสัย
เพราะฉะนั้น พระขีณาสพทานผูที่ผานพนไปแลวทางดานจิตใจ คือพนจาก
สมมุติโดยประการทั้งปวงแลว ทานจึงไมมีพิธีรีตองอะไรมากมายดังที่เราเห็นในตํารับ
ตํารา องคไหนประสงคจะนิพพานทีไ่ หน ทานก็นพิ พานของทาน บางองคก็เดินจงกรม
แลวนิพพานก็มี ดังทีท่ า นอาจารยมน่ั ทานปรากฏในสมาธิภาวนา ซึ่งไดเขียนไวแลวใน
ประวัติของทานอาจารยมั่น บางองคกน็ ง่ั นิพพาน บางองคนอนนิพพาน บางองคยืน
นิพพาน เพราะเปนธรรมดาธรรมดาของเรื่องปลอยธาตุขันธ ไปตามหลักธรรมชาติของ
เขาเทานัน้ ทานไมมีอะไรผิดแปลกตางกัน
ในระหวางความเปนอยูก บั การตายไปของผูส น้ิ กิเลสแลว มีความหนักเบาเสมอ
กัน ถาจะถือตามหลักธรรมชาติของจิตแลว ความเปนอยูก บั ความตายไป ไมมีเงื่อนใด
หนักเบาตางกัน มีนาํ้ หนักเสมอกัน หากจะคิดประโยชนทางโลกเขาเกี่ยวของ เมื่อมีชีวิต
อยูจ ะไดทาํ ประโยชนใหโลกอยางนัน้ ๆ การเปนอยูก ด็ ี เพราะจะไดทําประโยชนใหโลกผู
หวังพึ่งธรรม ผูห วังประโยชนกบั ทานยังมีอยูม าก ถาไมคิดถึงประโยชนทางโลกแลว ไป
เสียดี ไมตอ งมายุง กับธาตุกบั ขันธทแ่ี สนรบกวนตลอดเวลา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา
ขันธทง้ั หาเปนภาระอันหนักนี้ ขันธนต้ี อ งแบกหามตองรับผิดชอบ ทัง้ ขันธของปุถชุ น
และขันธของพระอรหันต ตางแตขันธของพระอรหันตทานไมมีอุปาทานเทานั้น
ไมมีอะไรที่หนักยิ่งกวาขันธของเรารบกวนเรา ตนไมเราก็ไมไดไปแบกไปหาม
เขา จะตนใหญขนาดไหนแมซุงทั้งทอน เราก็ไมเคยไปแบกไปหามเขาพอใหหนัก ภูเขา
ทั้งลูกเราก็ไมเคยไปแบกไปหามเขา สิง่ เหลานัน้ มันจะหนักอะไร แตสว นธาตุขนั ธคอื ราง
กายของเรานีแ้ บกหามอยูต ลอดเวลา พาอยู พากิน พาหลับ พานอน พาขับถาย พา
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น
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เปลีย่ นอิรยิ าบถ บําบัดดวยหยูกยาไมมเี วลาวางเวนเลย เพราะความบกพรอง เพราะ
ความรบกวนของธาตุขันธ ทานจึงเรียกวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทง้ั หาเปนภาระ
อันหนัก คือเปนภาระที่เจาของตองรับผิดชอบ มันหนักอยูอ ยางนัน้ เวนเสียแตไดปลอย
ไดสลัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแล แมสน้ิ อุปาทานในขันธแลว ยังมีความรับผิดชอบในขันธ
ที่ยังครองตัวอยู เมือ่ ขันธสลายตัวลงไปหมดแลว เปนอนุปาทิเสสนิพพานลวนๆ นั่นแล
จึงจะเปนสุขลวนๆ ไมมีสมมุติใดๆ เขาเกี่ยวของเลย มีขนั ธลว นๆ เปนตน (ขันธของ
พระอรหันตไมมีกิเลส)
พระขีณาสพทานไมไดถือเปนเรื่องใหญโต ถือเปนเรือ่ งวุน วาย ในเรื่องการเปน
การตาย ทานอยูท ไ่ี หนทานก็นพิ พานทีน่ น่ั ไดสบายๆ ไมตองกลุมตองรุมตองวุนตอง
วายกันเหมือนอยางปุถชุ นจําพวกชนดะเรา ทีถ่ อื การตายเปนเรือ่ งใหญโตเกินโลก ถาจะ
หัวเราะก็นาหัวเราะจริงๆ ทําราวกับเด็ก เวลาเปนอยูม แี ตมวั เพลินกัน ไมสนใจกับสาร
คุณใดๆ เวลาตายแลว ตางก็ถอื กันใหญโต ตายแลวตางก็เอาดอกไมธปู เทียนเอาอะไร
มาเผาพรางเผาหลอกเผาเลนใหยุงกันไปหมด นอกจากนัน้ ก็เอากระดูกไปจําหนายขาย
กินเรือ่ ยๆ ไปทํารูปนั้นรูปนี้ รูปพระรูปอะไรก็แลวแตเถอะ จําหนายขายกิน เห็นแก
ความโลภ ไมไดคํานึงถึงอรรถถึงธรรมเลย มันเปนอยางนัน้ ทุกวันนี้ มันจึงไมตรงกับ
อรรถกับธรรมกับพระประสงคของพระพุทธเจาผูเปนบรมศาสดา นับวันเลอะเลือนไป
เรื่อยๆ ตอไปจะหาของแทของจริงจากศาสนธรรมไมเจอ เพราะไมสนใจหากัน หาแต
ของปลอมก็เจอแตของปลอมเรื่อยไปนั่นแล
เราอยากังวลกับอะไร ถึงเวลาจะไปแลวอยาหวง สอนตนใหพอ เวลายังมีชีวิตอยู
เราก็ทราบอยูแ ลววา เราอยูม ากีว่ นั กีเ่ ดือนกีป่ จ นกระทัง่ บัดนี้ ถึงเวลาจะไปแลวไมตอ ง
หวง เพราะจะไป ยังไงก็หามไมไดตองไปเตรียมไป ชือ่ วาผูร จู กั กาล กาลไป กาลอยู
พรอมมูลแลวไป ไมหวงไมหวงอะไรทั้งสิ้นแมแตขันธนี้
การปฏิบตั ติ อ ตัวเองนีม้ นั ลําบากมาก สําคัญมาก มากกวางานอืน่ ๆ ลําบากกวา
งานอืน่ ๆ ไมมงี านใดจะลําบากยิง่ กวาตนปฏิบตั ติ อ ตัวเอง บังคับตนเอง นีพ่ วกเรามาอยู
ดวยกันนี้ ตางคนตางมาจากแหงหนตําบลหมูบ า นตางๆ กัน มารวมกันอยูน ด้ี ว ยอํานาจ
ของพระพุทธศาสนา คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เปนธรรมประสานจิตใจเขาหากันดวย
ความสนิทตายใจ เมื่อมีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารยใดวา เปนผูที่เคารพนับถือ
และเปนสถานทีบ่ าํ เพ็ญ เชนสถานทีน่ ่ี ก็พากันมาดวยความสมัครใจเพือ่ รับการศึกษา
อบรมกับครูอาจารยนั้น
เวลาเรามาปฏิบตั แิ ลว เราไดอะไรเปนที่ระลึกภายในจิตใจเรา เราควรคิด เรา
มาสรางคุณงามความดี ควรใหไดของดีคติเครื่องเตือนใจติดตัวไป มาอยูด ว ยกันมาก
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เขาเกิดความยุง เหยิงวุน วายแกตนและหมูค ณะ อยางนั้นไมใชทางของพระพุทธเจา ไม
ใชทางของพุทธบริษัทที่เห็นธรรมเปนใหญยิ่งกวาความเห็นแกตัว อยูด ว ยกันก็มคี วาม
ผาสุกถาความรูความเห็นเปนอรรถเปนธรรม มองกันในแงดี มองกันในแงมติ รสหาย
เพื่อนพึ่งเปนพึ่งตาย พึ่งอรรถพึ่งธรรม ไมไดมองกันในแงราย แงเปนภัยเปนศัตรูตอ
กัน
ความผิดถูกชั่วดีมีไดทั้งคนทั้งสัตว แตคนกับสัตวกอ็ ยูด ว ยกันได ถามองกันใน
แงอรรถแงธรรม ไมวาจะเปนคนประเภทใดก็อยูดวยกันไดเพราะจิตใจเปนธรรมดวย
กัน แตถา มองในแงรา ย แมแตเศรษฐีตอเศรษฐีก็อยูดวยกันไมไดเพราะเปนศัตรูกัน
พวกเรามาปฏิบัติธรรมไดอะไรบาง หรือไดแตความติฉินนินทากันเปนมรรค
เปนผล เปนกุศลสมภาร เปนมรรคผลนิพพานแทนธรรมของศาสดา และจะเอามรรค
ผลจากสิง่ เหลานัน้ กลับไปบานไปเรือนอยางนัน้ เหรอ นั้นไมใชทางของพระพุทธเจา การ
มองดูตัวเองคือมองดูความคิดความปรุงผิดถูกชั่วดีของตน นัน้ แลเปนความถูกตอง
ชอบธรรม คําพูดของตนเปนสิ่งที่ถูกตองเปนอรรถเปนธรรมประการใดบาง จะไดเห็น
โทษเห็นคุณแหงการแสดงออกของตน การปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเอง จึงตองดูตัว
เองมากกวาดูสง่ิ อืน่ ผูอ น่ื และถือเปนการเปนงานจริงๆ ไมสนใจใฝรูใฝเห็นกับสิ่งใดผู
ใดมากกวาความสนใจใฝธรรมดวยการดูตวั เอง สังเกตตัวเองตลอดเวลาอิรยิ าบถ
การพูดก็ใหเปน สัลเลขกถา เครื่องขัดเกลากิเลส อยาพูดใหเปนเรือ่ งกอบโกย
กิเลสการกอกวนชวนทะเลาะตางๆ คนที่ฟงกันคนโงก็มี คนฉลาดก็มี ฟงไดรูไดในแงดี
ชั่วตางๆ ผูฟงเขาใจ คนอยูดวยกันพูดภาษาเดียวกันทําไมจะไมรูเรื่องของกัน ไมจําเปน
ตองเอาเทปมาอัด ไมจําเปนตองมาจอหูฟง แตฟงไดเขาใจได เมื่อเหตุการณตางๆ เขา
มาสัมผัส เพราะสิ่งในโลกนี้ไมมีลี้ลับ มันเปดเผยอยูดวยความจริงของมันเอง เรียน
ความจริงมันตองรูความจริงทั้งหลาย
การอยูก ารบําเพ็ญของผูป ฏิบตั ธิ รรม ทานกลาวไวในธรรมวา เอกโกว ทําตน
เปนบุคคลผูเดียว ไมเกีย่ วเกาะกับใครและเรือ่ งอะไร แมจะอยูก บั เพือ่ นฝูงมากนอยก็
ปฏิบตั ติ นแบบบุคคลผูเ ดียว ดูใจดวงเดียวนี้ซึ่งเปนตัวกอเรื่องตลอดเวลา ดวยการจด
จอทางสติ ดําริรําพึงดวยปญญารอบใจอยูโดยสม่ําเสมอ ไมมีอารมณกับสิ่งใดยิ่งกวาดู
อารมณที่เกิดจากจิต วินิจฉัยใครครวญเพื่อความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่เกิดกับใจ ถือเปน
งานหนักแนนแกนความเพียรอยูร อบกายรอบใจไมมวี นั มีคนื
กิเลสชนิดใดแสดงตัว
ออกมาดวยกลอุบายใด สติปญญาตามตอนฟาดฟนไมหยุดยั้ง
ประหนึ่งวันคืนเดือนปไมมี มีเฉพาะจิตตัวรูๆ กับเรื่องดีชั่วที่เกิดจากจิตสัมปยุต
กันดวยสติปญ
 ญาไมมคี าํ วาวางงาน นอกจากจิตพักสงบในสมาธิและเวลาพักผอนนอน
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หลับเทานัน้ พอจิตขยับตัวออกสูอ ารมณ สติปญญาก็เริ่มทํางานไปพรอมๆ กันราวกับ
เขาชกตอยมวยกันบนเวที หยุดพักเฉพาะเวลาใหนาํ้ ยอมไมถูกไลลงจากเวที นอกจาก
คอยฟงกรรมการตัดสินแพชนะหลังจากตอกรกันครบยกแลว หรือนักมวยตัดสินกันเอง
ดวยเพลงมวย
นักปฏิบตั ธิ รรมจะทําเหยาะแหยะไมได เมือ่ กาวเขาตอกรกับคูต อ สูค อื กิเลสบน
เวที คือทางจงกรม สถานทีภ่ าวนา ที่นั่ง ทีย่ นื ทีเ่ ดินภาวนาแลว ตองฟดตองเหวี่ยงกัน
สุดกําลังสติปญญาที่มีอยูจะออมแรงไมได
ถาไมอยากแพหรือถูกน็อกจากคูต อ สูต วั
เกรียงไกรคือกิเลสประเภทตางๆ อยางไรจะชนะ อยางไรคูต อ สูจ ะหงายลงเวที ตองฟด
สุดกําลัง สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ความอุตสาหะ ความอดความทน ความมุ
มานะ มีเทาไรรวมพลกันมาในวงความเพียรจนหมดสิ้น ห้าํ หัน่ กันลงไปไมเสียดายชีวติ
โดยยึดอริยสัจสี่ สติปฏฐานสี่ ตามแตถนัดในอาการใดเปนที่รบพุงชิงชัย สติปญญาขุด
คนลงตรงนั้น อยาหนีจากหลักธรรมทีก่ ลาวนีถ้ า ไมอยากเปนกรรมฐานแหวกแนว นัก
ธรรมะแหวกแนว หรืออรหันตแหวกแนวซึง่ มักมีเสมอในวงนักธรรมะและนักปฏิบตั เิ รา
จงยกขันธหา หรือขันธใดขันธหนึ่งมีรูปขันธเปนตนขึ้นพิจารณาคลี่คลาย นับแต
ผิวหนังเขาไปถึงขางในใหตลอดทั่วถึง โดยความเปนของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งตัวเปน
สําคัญ ย้ําแลวย้ําเลาจนเปนที่เขาใจ กระแสจิตสัมผัสกับขันธใดบางในเวลานัน้ เชน
เวทนาขันธ ก็พิจารณาประสานก็ได เพราะเปนสัจธรรมดวยกัน พิจารณาจนกระจางแจง
กับจิตแลว การปลอยวางอุปาทานซึ่งเปนผลจะตามมาเองโดยไมตองบังคับใหปลอยวาง
สติปญญาตางหากพาใหเขาใจและปลอยวางขันธทั้งมวล ดังนั้น จงพิจารณาใหหนักทาง
ปญญาเกีย่ วกับขันธทง้ั หา
รูปขันธเปนขันธหยาบจึงมักถูกยกขึน้ พิจารณากอน แตเวลาจิตสัมผัสกับนาม
ขันธ เชน เวทนา-สัญญาขันธ จะพิจารณาประสานกันไปก็ไดไมขัดของ เบือ้ งตนสวน
มากมักพิจารณาเปนของปฏิกูล พอจิตละเอียด ขันธละเอียด มักพิจารณาเปนไตร
ลักษณและเปนไตรลักษณไปตลอด จนถึงอวิชชาพังทลายมวนเสื่อลงไป สติปญญากับ
ไตรลักษณทเ่ี คยปฏิบตั ติ อ กันเรือ่ ยมาจึงจะหมดหนาที่ วิธีพิจารณาขันธทั้งหาไดเคย
อธิบายใหฟง มากตอมากแลวจึงขอผานไป กรุณาพิจารณาดังที่เคยฟงมาแลวนั้น โดยไม
ลดละความเพียร จะเห็นแดนแหงความหลุดพนขึ้นที่จิตดวงนี้ไมสงสัย เพราะวัฏฏะอยู
ที่ใจดวงนี้ วิวฏั ฏะจึงอยูท แ่ี หงเดียวกันนี้ จะรูจะเห็นในจิตดวงเดียวนี้ หลังจากกิเลสคูตอ
สูบรรลัยลงไปจากจิตดวงนี้แลว
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้

สารบัญ

<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙

ทิฏฐธรรม วิหารธรรม
พระพุทธเจาทานก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา บรรดาพระสาวกซึ่งลวนแต
เปนพระอรหันตในประเภทอริยบุคคลชั้นสูงสุด
ไมปรากฏวาองคไหนไมทาํ ความ
พากเพียร นีเ่ ปนเหตุใหคดิ ขึน้ มา เอ ทานทําความเพียรไปเพื่ออะไร ถาความเพียรเพือ่
จะถอดถอนกิเลสก็เห็นควร เพราะพระพุทธเจา สาวกทัง้ หลาย ทานหลุดพนจากกิเลส
ไดเพราะความเพียร แตครัน้ พนจากกิเลสไปแลวทานทําความเพียรเพือ่ อะไรกันอีก ใน
ธรรมก็มบี อกไววา เพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรมขณะครองขันธอยู แตไมคอยสนใจจุดนี้
มากกวาจุดทีส่ งสัย ธรรมทานวาทิฏฐธรรม วิหารธรรม เรายังไมเขาใจ เวลาอยูป กติทา น
ทําความเพียรเพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรม คําวาทิฏฐธรรม แปลวาธรรมทีร่ เู ห็นอยูใ น
วงขันธทค่ี รองตัวอยูค อื ปจจุบนั นี้ เปนธรรมเครื่องอยูระหวางขันธกับจิตในปจจุบัน แต
เราไมทราบระหวางขันธกับจิตหรืออะไรตออะไรในระยะนั้น
ความจริง พระธาตุพระอาการทุกสวนของพระพุทธเจาก็ดี ธาตุขนั ธทกุ สวนทุก
อาการของพระอรหันตทง้ั หลายก็ดี เปนสมมุติทั้งสิ้น ธาตุขันธไมไดเปนพระอรหันต
ดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมไดเปนพระอรหันตไมไดบริสุทธิ์ดวยเลยกับ
พระจิตของพระพุทธเจาแลจิตของพระอรหันต มันเปนธรรมชาติของมันอยางนั้น มัน
เปนเครื่องมือของใจ เปนเครื่องมือทํางานของใจเชนขันธทั่วๆ ไปนัน่ เอง
คนจะดีจะชัว่ เครื่องมือก็ไมไดดีไดชั่วดวย เพราะเปนเครื่องมือเพียงอยางเดียว
เมือ่ ธาตุขนั ธยงั มีอยู ธาตุขนั ธนน้ั ก็เปนเหมือนกงจักร หมุนตัวอยูตามหลักธรรมชาติ
ของมัน เรื่อง อนิจฺจํ เปนไปในสวนรางกายอยางลึกลับก็มี เชนความแปรสภาพไปใน
ทางแกนี้ก็แปรของมันไปตามอิริยาบถตางๆ ความสุขความทุกขที่ปรากฏขึ้นมาเพราะ
ความแปรสภาพของธาตุขนั ธใหแสดงความสุขความทุกขขน้ึ มาตางๆ มันก็มี ความจด
ความจําความคิดความปรุงตางๆ มันเปนสิ่งที่เกิดที่ดับประจําตัวเปนของไมแนนอน จิต
ซึง่ เปนธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิเ์ มือ่ อาศัยอยูก บั สิง่ เหลานี้ จะปฏิบตั ติ อ กันใหเหมาะสมอยาง
ไรบาง สมกับความรับผิดชอบกันระหวางขันธกบั จิตผูเ ปนเจาของ
ที่นี่ยนเขาไปเรื่องความคิดปรุง ซึง่ เปนสิง่ สําคัญอยูม ากทีจ่ ะทําใหอาการภายใน
ไมสะดวก เมื่อใชความคิดปรุงมาก ธาตุขนั ธกอ็ อ นเพลีย และออนเพลียภายในอวัยวะ
สวนละเอียดนัน่ แล จะปฏิบัติยังไงถึงจะระงับความออนเพลียเหลานี้ใหอยูในความพอดี
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ปกติทางสวนรางกาย พอแยกออกมาเทานีก้ เ็ ขาใจเรือ่ งสมาธิภาวนา ที่พระอรหันตทั้ง
หลายทานทําเปนประจําจนตลอดอวสานแหงชีวติ วามีความจําเปนตอกันดังกลาวมา
การคิดไปคิดมา นั่นเปนการทํางานทางขันธ ฝนคิดมากเขามันก็ไมไดเรื่อง จะ
ฝนคิดก็ไมได นีก่ ร็ ชู ดั อยูภ ายในใจ มันเหมือนกับเราดึงสายยาง ดึงออกไปยาวๆ เพื่อ
จะใช พอวางมันก็ดีดพับเขามา ดึงออกไปวางก็ดีดพับเขามา ฝนดึงตอไปคือฝนคิดตอ
ไปเลยไมออกไมปรุงไมหมาย ทั้งสังขาร ทั้งสัญญา หดตัวเขาก็อยูเ ฉยๆ อยางนัน้ แลไม
ทํางานให เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองหยุดพัก ที่จิตคิดเรื่องนั้น วาดภาพเรือ่ งนี้ ก็เพือ่ ใชการ
ใชงานนัน่ เอง ยิง่ เปนการกะการตวงการคํานวณดวยแลว ยิ่งจะใชสัญญากับสังขารเกี่ยว
ของกันอยางมากมาย ทีนเ้ี วลาใชนานๆ เขามันก็ทาํ ใหออ นเพลียได ตอไปก็ไมทํางานให
ยอมเหนือ่ ยภายในธาตุขนั ธ เฉพาะอวัยวะสวนละเอียดก็ปรากฏเหนือ่ ยออนเพลียขึน้ มา
ก็จาํ ตองระงับเสียดวยวิธสี มาธิภาวนา ดังพระพุทธเจาทรงเขาสมาธิสมาบัติ พระสาวกก็
เขาที่ภาวนา เพราะเปนเครื่องบังคับกันอยูในตัว
พอกําหนดเขาทีจ่ ติ ก็ปลอยงานทันทีทนั ใด เพราะอยากจะปลอยอยูแ ลว เนือ่ ง
จากงานนัน้ ไมใชงานยึดงานถือ ไมใชงานถอดถอนกิเลสแตอยางใด เปนงานที่ทําไป
ธรรมดาๆ ถาเปนงานยึดงานถือทีเ่ รียกวาอุปทานแลวก็ปลอยไดยาก เพราะจิตไมยอม
ปลอยมันเสียดาย แตงานของพระขีณาสพทานไมไดมีอะไรเสียดาย ทําไปตามความจํา
เปนเกี่ยวกับสมมุติเทานั้น คิดปรุงดวยเรือ่ งราวทีม่ คี วามจําเปน พอคิดจะปลอยเทานั้น
ทานก็ปลอยของทานไดอยางรวดเร็ว อาการแหงขันธทง้ั หลายก็สงบตัว จะสงบนานเทา
ไรนั้น แลวแตความพอของธาตุขนั ธ หรือจิตถอยตัวออกมารับสมมุติ รับรูสิ่งตางๆ
เมือ่ ออกจากทีน่ น้ั แลวธาตุขนั ธกส็ บาย กระปรี้กระเปราภายในธาตุขันธ ทราบได
อยางชัดเจน เชนเดียวกับคนที่ทํางานเมื่อยหิวออนเพลียเต็มที่ มารับประทานแลวนอน
พักผอนรางกายใหสบาย พอตืน่ ขึน้ มาก็มคี วามสุข ธาตุขันธก็แข็งแรง
ระหวางจิตกับขันธทพ่ี กั กันโดยความถูกตองเหมาะสม ก็เปนเชนนัน้ เหมือนกัน
อายุขัยที่จะเปนไปไดตามกาลตามเวลา ก็เพราะการปฏิบตั ริ ะหวางขันธกบั จิตใหถกู ตอง
เหมาะสมแกกนั นัน่ แล ความเกีย่ วของกับกิจการงานมากๆ ฝนอยูเรื่อยๆ จิตอยากจะ
พักก็ฝน กัน ฝนกันไปฝนกันมา ความแพกม็ าแพทข่ี นั ธนแ้ี หละ ใหแพที่จิตจริงๆ ที่
บริสุทธิ์แลวนั้นไมมีทางแพ เพราะนั้นหมดเรื่องความแพความชนะไปแลว ตั้งแตขณะที่
ไดบรรลุธรรม ความแพความชนะเปนอันวาหมดปญหาไปในทันทีทันใด แตการที่จะ
ทรงธาตุขันธใหเปนไปตามอายุขัยนั้น ขึน้ อยูก บั การปฏิบตั ริ ะหวางจิตกับขันธใหเหมาะ
สมกัน ไมใหมากเกินไป ซึ่งเปนการตัดทอนอายุขัยลงโดยลําดับที่ฝนความพอดี
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การเกีย่ วของกับสมมุตนิ ยิ ม ผูค น การเทศนาวาการ เหลานี้เปนเรื่องสมมุติเปน
เรื่องงานทั้งนั้น ตองมีการพักผอนใหพอเหมาะพอควร อายุกเ็ ปนไปไดตามกาลอันควร
ถาหากฝนมากไปอายุกส็ น้ั เขามาๆ เชนเดียวกับเรามีเงินอยูร อ ยบาทในครอบครัวของ
เรา ใชหมดไปเทาไรในวันหนึ่งๆ ครอบครัวนอยๆ ใชวันหนึ่งหมดไป ๒๐ บาท อยางนี้
ก็ใชเงินรอยบาทนัน้ ไดถงึ หาวัน ถาเรามาใชเสียอยางฟุมเฟอย วันละ ๔๐-๕๐ บาท ก็ใช
ไดเพียงสองวันเงินก็หมด ทั้งๆ ที่ไมจําเปนที่ควรหมดก็หมดได เพราะความฟุมเฟอย
บัน่ ทอน
เรือ่ งของธาตุขนั ธกม็ กี ฎมีเกณฑของมันอยู เชนประมาณอายุเทานั้น ขันธนธ้ี าตุ
นี้จะหมดสภาพการรวมตัวใชการงานอะไรได จะหมดความหมายในประมาณเทานั้นป
เชน ๘๐ ป ธาตุขนั ธนจ้ี ะหมดสมรรถภาพ ทุกสิง่ ทุกอยางสลายตัวลงไป ถาหากวาใช
แบบหักโหมก็ไมถงึ นัน้ ถาใชเขียมๆ ใชใหพอเหมาะพอสม ดังที่เขาใชเงินรอยบาทให
พอเหมาะกับครอบครัวของตนนัน้ ก็ยอ มไดตามกําหนด
นี่คือความจริงที่พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี พระสาวกก็ดี ทานทรงบําเพ็ญเพียรอยู
ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน เพือ่ ความรับผิดชอบในธาตุขนั ธนเ้ี ทานัน้ เปน
สําคัญ กิเลสอาสวะไมตอ งพูดวาทานจะแกอะไรอีก ทานไมมีความมุงหมายอะไรในการ
แกกเิ ลส เพราะไมมกี เิ ลสทีจ่ ะใหแกใหถอดถอนอันเกีย่ วกับเรือ่ งความเพียร ที่เรียกวา
กิเลสหมดนัน้ หมดอยางนี้ ไมใชหมดแลวจะเกิดขึ้นมาอีก เอ ทําไมกิเลสนีก้ ว็ า สิน้ ไปแลว
วันนี้ทําไมมันโผลขึ้นมา นี่ก็แสดงวากิเลสยังไมสิ้นยังไมหมด เพราะไมสามารถที่จะคน
พบสานละเอียดของมันที่ฝงอยูอยางจมมิด มันถึงตองโผลขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล
ขึ้นมาได แตถาหมดไปจริงๆ แลวจะเอาอะไรมาโผล มันไมมีตั้งแตขณะบรรลุธรรมถึง
ขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว จากนั้นไปกระทั่งวันนิพพาน จะไมปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมา
วาเปนกิเลสภายในจิตใจดวงนัน้ เลย ความจริงเปนอยางนี้
แตการประกอบความเพียรของพระอรหันตทานผิดกับพวกเราอยูมาก ประกอบ
เพื่อเปนวิหารธรรมระหวางขันธกับจิตที่ครองกันอยูใหเปนความสะดวกเหมาะสม ได
รับความผาสุกสบายไปตามกาลอันควรจนกวาจะถึงอายุขยั แลวก็ผา นไป นี่เปนประเพณี
หรือเปนความจําเปนของพระอรหันตทานนับแตพระพุทธเจาลงมา เพราะฉะนั้นครูบา
อาจารยทานจึงประกอบความพากเพียรของทานอยูเสมอมิไดขาด
เพียงเราซึง่ เหมือนกับหนูตวั หนึง่ นีก้ พ็ อเขาใจได ถาลงจิตยุง มากๆ เกีย่ วกับหนา
ที่การงานแลวมันตองทราบทันที ตองหาทีห่ ลบทีซ่ อ นปลดปลอยวางภาระนัน้ ดวยความ
สงบใจ ปลอยวางอารมณทง้ั หลายเสีย เหลือแตความรูล ว นๆ ก็ผาสุก เรียกวา วิหาร
ธรรม เวลาจิตพักสงบอารมณแหงขันธดงั ทีพ่ ดู ตอนตนนัน้ ก็ไมมอี ะไรรบกวนใจ ถึง
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อะไรจะมีอยูก็เหมือนไมมี ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ ธาตุขันธของเราเองซึ่งนั่งอยูนี้ มัน
ก็ไมมีในความรูสึก ในเวลาจิตพักสงบตัวไมใชขันธ มีสญ
ั ญาขันธ สังขารขันธ เปนสําคัญ
ถาจะพูดวามี ก็มีแตความรูอันเดียวเทานั้น แตคาํ วามีนม่ี นั ก็ฝน ๆ ไมสนิทใจ
เพราะคําวาเหลือวามีนี้เปนสมมุติ แตธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติ จะวาเหลือหรือมีกม็ แี ต
ความรูเ ทานัน้ พูดอยางเต็มปากก็พูดไมได เดี๋ยวธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอา ถาให
เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไมพูดเสียเทานั้น ทั้งๆ ที่พูดนั้นก็ทราบวามันไมมีอะไร แต
ก็ทราบอยูง น้ั แหละ ผูทราบนั่นซิผูที่พูดไมถูก เพราะไมใชฐานะจะพูด
นี่จิตเปนยั้งงั้น ถึงขั้นพูดไมไดมันพูดไมได เลยละเอียด ละเอียดยังพูดได เลย
ละเอียดไปแลวก็พนสมมุติไปแลว ทั้งๆ ที่อยูในทามกลางแหงสมมุติมีขันธเปนตนนั่น
แหละ การพูดใหถูกตองตามหลักธรรมชาตินั้นซิมันพูดไมถูก นีจ่ ติ แทนอกสมมุตแิ ลว
เปนอยางนี้
สภาพรูๆ นีม้ อี ยูก บั ทุกคน เปนแตเพียงวาสิ่งที่ไมมีราค่ําราคาทั้งหลายมันปกปด
กําบังไว อันนีก้ เ็ ลยมาเดนแทนจิตแทเสีย และตั้งราค่ําราคาใหตัวเองทั้งๆ ที่ไมมีราคา
ตามความเปนจริง มายกตัวขึ้นใหเปนของมีคามีราคา มันเลยทับสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามีราคานัน้
เสีย เมือ่ แกสง่ิ นีอ้ อกโดยลําดับ สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาโดยหลักธรรมชาติกค็ อ ยปรากฏขึน้ มาๆ
เราก็คอ ยๆ เห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสกสรรวามีราค่ําราคานี้ไดชัดขึ้นตามลําดับแหงการ
ชําระได เมื่อเห็นโทษก็มีชองทางแกไขและมีทางปลดเปลื้อง มีทางตอสูก นั เพือ่ ชัยชนะ
เอาตัวรอดเพื่อเห็นยอดธรรม คือวิมุตติหลุดพน
เพราะแตกอนไมรูวาอันนี้เปนภัย เมื่อรูแลวใครจะไปนอนใจอยูได ตองพยายาม
เต็มสติกําลังความสามารถ จนกระทัง่ เอาชีวติ เขาแลกกันเลย เมื่อเห็นโทษเห็นภัยเต็มที่
ก็ฟดกันเต็มกําลัง และสลัดปดทิง้ อยางไมมอี าลัยเสียดาย คุณคาของจิตก็แสดงตัวเต็มที่
ไมมีอะไรปดบังหุมหอไดดังที่เคยเปนมา จะเรียก อิสรจิต อิสรธรรม ไดทั้งนั้น ไมมี
อะไรมาขัดขวาง ลงกิเลสไดสน้ิ ซากจากใจแลว ในแดนสมมุตกิ ม็ กี เิ ลสเทานัน้ เปนตัวกีด
กันขัดขวางจิต ขัดขวางธรรม
การพยายามชําระสะสางนี้ จงระวังเสมออยาใหกิเลสเขามาแทรก พอจะเริ่ม
ภาวนามันหากมีเรือ่ งอันใดอันหนึง่ เขามากีดมาขวางจนไดนน่ั แหละ มันแสดงเปนกล
อุบายตางๆ ออกมาพร่าํ สอนเรา เพราะมนุษยเรานี้มันสอนงาย ถากิเลสสอนสอนงาย
นิดเดียวสอนมนุษยนะ สวนธรรมะสอนละสอนยาก กิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเทานั้น
แหละยอมหมอบราบเลย ทั้งเชื่อทั้งหมอบราบ ไมมีทาทางตอสูเลย ความจริงเปนอยาง
นัน้ จะใหวา ไง
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ธรรมะสอนไมคอยลงไมคอยเชื่อ ทําไมมันจึงเปนอยางนัน้ เพราะกิเลสมันเปน
แนวหนาอยูต ลอดเวลานี่ ไมใหธรรมะเขาไปแทรกไดเลย กิเลสเปนแนวหนา เปน
อาจารย อาจารยใหญ อาจารยรอง รองลําดับลําดาลงมา ขัน้ ศาสตราจารยกม็ ี รอง
ศาสตราจารยก็มี รองลงมาเปนอาจารยธรรมดา รองลงมาเปนครู เปนครูรองลงไป
เรื่อยๆ มันมีหลายอาจารยอยูใ นภายในจิตใจ แตละอาจารยประจําอยูทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ มีแตอาจารยเหลานีท้ ง้ั นัน้ เปนเจากีเ้ จาการ แลวธรรมะ
จะแทรกเขาไปไดอยางไร
เมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เปนอยางนี้ดวยหลักธรรมแลว เราก็มที างแก
ไขดวยอุบายแหงธรรม ถึงจะยากลําบากเพราะกลอุบายของกิเลสมันจะแทรกจะแซง
กระซิบขึน้ มาโดยอาการตางๆ ซึ่งเราเคยเชื่อมัน เราก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเคียงถึง
เหตุถึงผล ความไดความเสียของมันและของธรรมได และพอฟดพอเหวี่ยงกันไป ไม
ยอมหมอบราบเสียทีเดียวดังที่เคยเปนมา
ทุกขกท็ น ลําบากก็ทน ยากงายก็ทน พอไดเมื่อไรเอา พอสูเมื่อไรสู เอาเวลา
แพๆ ไปกอน แพใหทราบวาเราแพ แตแพเพื่อที่จะตอสู เมื่อมีกําลังจะตอสูไมถอยเพื่อ
ชัยชนะตามความมุง หมาย สูห ลายครัง้ หลายหน สูไมหยุดไมถอยมันก็มีทางชนะได ไม
ชนะอยางละเอียดก็ชนะอยางหยาบ มันตองเคาะกันเขาไปตัง้ แตเปลือกกระพีน้ ก้ี อ น
แหละ แกะเปลือกออกแลวฟนเขาไปกระพี้ ฟนเขาไปถึงแกนจนไดเมื่อฟนไมหยุดไม
ถอย ฉะนัน้ จงยึดเอาคติตัวอยางของพระพุทธเจาแลสาวกมาใชฟนกิเลส อยาปลอย
แนวทางทานและอยาทอถอย อยางไรจะชนะขอจงฟาดฟนกันลงทาเดียว จะเปนศิษย
พระตถาคตอยางสมบูรณแบบหาที่ตองติตัวเองไมได
จะภาคภูมิใจโดยถายเดียว
ตลอดอนันตกาล
ปกติเราเชื่อมันงาย เชือ่ กิเลสนะ เพราะเคยสนิทติดจมอยูดวยกัน จนกระทั่งเรา
กับกิเลสไมทราบวาอะไรเปนอะไร มันเปนเรา เราเปนมันเสียทั้งหมด กิเลสทุกประเภท
กลายมาเปนเรา เรากลายเปนมันเสียสิ้น จะแตะตองกิเลสมันก็จะเปนการแตะตองเรา
ไป เลยไมอยากแตะตอง เพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไมออก นีล่ ะทีท่ าํ ใหคนนอนใจ
หาทางแยกไมไดเพราะไมหา เพราะไมเห็นเรื่องกิเลสกับตน เนือ่ งจากมันเปนอันเดียว
กันเสียหมดแลว
แมจะเปนเชนนัน้ ก็ตาม เราเปนผูมีความเชื่อความเลื่อมใสตอหลักธรรมของ
พระพุทธเจา การเอือ้ มมือวิงวอนพระองคใหชว ย ก็คอื การยึดถือศาสนธรรมนัน่ แหละ
นอมนําศาสนธรรมเขามาแกตวั เองชวยตัวเอง ยากลําบากก็สอู ดสูท น ตอไปก็คอ ยเปด
ทางเขาไปๆ และเห็นแงแหงความผิดของตน ความโงของตน อันเปนเรือ่ งของกิเลสไป
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เรื่อยๆ ดวยอุบายแหงธรรม ทีนี้ความเชื่อในธรรมก็คอยเดนขึ้นๆ ความเชือ่ กิเลสนอย
ลงไปๆ เพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆ เห็นความโกหก มายาของมัน การพูดกับการทํา
ไมตรงกันของมัน
เอา พูดงายๆ ก็วา กิเลสตัวเลหก ลมันหลอกไปอยางหนึง่ แตเวลาทํามันทําไปอีก
อยางหนึง่ ผลเปนอยางหนึ่งขึ้นมา ไมสมความมุงหมายที่เราเชื่อมันอยางตายใจ แลวถูก
มันตมเสียเปอยๆ ไมมีคําวาตมใหสุก แลวรับประทานอรอยเปนสุขกายสุขใจ ถาเราจะ
ฝนเชือ่ มันไปเรือ่ ยๆ ก็ตอ งจม จมอยางไมมีหวังตั้งตัวไดเลยตลอดไป เอา ฟตกลับตัว
กลับใจหันหนาเขาสูธ รรม หันกนใหกเิ ลสตัวลวงโลก
สวนธรรมนั้นเปนยังไงเปนยังงั้น จริงตลอดสายตั้งแตขั้นตนจนกระทั่งขั้นสูงสุด
เปนความจริงลวนๆ ไมมหี ลอกหลอนซอนกลอะไรเลย เวลาทําตามธรรม แมจะไดรับ
ความลําบากลําบน แตผลปรากฏขึ้นมาเปนความสุขโดยลําดับเปนที่พอใจ ยากกับงายก็
ไมสนใจนํามาเปนอุปสรรค ไมถอื เปนภาระวาหนักมากยิง่ กวาทีจ่ ะทําใหยง่ิ ขึน้ ไปกวานัน้
ทีนอ้ี าจารยทง้ั หลายฝายหลอกลวงก็คอ ยถูกขับไลไปเรือ่ ยๆ ถูกขับไลดว ยอรรถดวย
ธรรม ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรทุกอยาง กําจัดปดเปาไปเรื่อยๆ ตามเขาไปๆ
จนกระทั่งถึงที่สุดไมมีอะไรเหลือ
เมื่อวัฏวนที่เปนเหตุใหหมุนเวียน เปนสิง่ หลอกลวงจิตใจหมดสิน้ ไปจากใจแลว
ก็เหลือแตธรรมทั้งแทงหรือธรรมทั้งดวง ไดแกจติ ทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว นๆ เดนอยูภ ายในตัวเอง
นั่นแลที่นี่จิตเปนเอกแลว มีอันเดียวเทานั้นในโลกนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือน พอรูอันนี้
อยางเต็มภูมิแลวยอมปลอยอะไรเต็มภูมิเต็มที่ ไมมีเหลือเลยในขณะเดียวกัน ไมมีอะไร
เปนคูแขง ในโลกนี้ไมมี เมื่อถึงธรรมอันนี้แลวไมมีอะไรเปนคูแขง และหมดปญหา นี่
คือผลของการฝนจิตใจตอสูกับกิเลสเพื่อธรรมดวงเลิศ ยอมประจักษดังที่กลาวมานี้
ปกติใจกิเลสตองชอบจะกอกรรมกอเวรใสเจาของอยูเ รือ่ ยนัน่ แหละ กอเรือ่ งกอ
ราวก็เหมือนกอกรรมกอเวรนัน่ แหละ การทําการคิดไมดีขึ้นมาก็เปนผลสนองตอบเขาสู
ตัวเราเอง เหมือนกับกอกรรมกอเวรใสตวั เองอยูต ลอดไป ยิง่ กวาคนอืน่ มาทําใหเปน
ไหนๆ สิ่งไมดีที่ตนทําขึ้นเพราะกิเลสชักจูง จึงเปนสิง่ ทีน่ า กลัวนาระวัง ยิ่งกวาสิ่งไมดีที่ผู
อืน่ มาทําใหหลายพันหลายหมืน่ เทา เรื่องกระซิบกระซาบดวยการชักจูงนั้น มันเปนอยู
ภายในจิตใจของปุถชุ น มันพาใหชนดะ ไมมคี าํ วาผิดหรือถูก ควรไมควร
ทุกคนนัน่ แหละ ไมวา เฉพาะทานๆ เราๆ เพียงเทานี้ มันทัว่ โลก ขึน้ ชือ่ วาธรรม
ชาตินี้มีอยูภายในจิตใจ ยอมยุแหยกอ กวนอยูภ ายในใจตลอดเวลา ไมเลือกกาลสถานที่
บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น เพราะพวกนีพ้ วกหารายได พวกลาโลกลาสงสารมาเปนบริษัทบริวาร
ไมหวังขาดทุนสูญดอก ไดนอ ยก็เอา มากก็เอา มีแตเอาทาเดียว คําวาขาดทุนเปนสิง่
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สะเทือนมันอยางมาก มันจึงพยายามกีดกันตานทานไวไมใหมขี น้ึ ไดเลย ใครจะไปทางดี
มันตองทรมานอยางหนัก ตัดแขงตัดขา ตีตามเนือ้ ตามตัวอวัยวะนอยใหญใหเจ็บปวด
รวดราวไปหมด ไมใหไปวัดฟงธรรมจําศีลไดเลย เพราะมันกลัวจะขาดบริษัทบริวาร
ในวงวัฏจักรที่อยูใตอํานาจของมัน
ความไมยอมเสียสละก็คอื กิเลส ไมยอมเสียสละใหใครทั้งนั้น ใครจะดีเทาฟาก็สู
เราไมได ยกตัวอยางเหมือนกับคนเมาเหลา ธรรมดาก็เมาเพราะฤทธิก์ เิ ลสอยูแ ลว ยัง
ไปเอาเหลามากินเขาไปอีกก็ยง่ิ เมาใหญ เพิ่มกิเลสตัวเมานี้ใหเดนขึ้นไปอีก ขณะเปนบา
พูดพลามไดทุกสิ่งทุกอยางไมมียางอายก็คือขณะเมาสุรา ขณะโงที่สุดก็คือขณะเมาสุรา
นัน่ แหละ แตสาํ คัญวาตนฉลาดทีส่ ดุ ก็ขณะนัน้ เอง มีใครมาพูดผานหูไมได เขาอยูฟ าก
เมฆโนนก็ตาม “เอา หามกูเขาไปตีกบั มันหนอย ไอนั่นนะมันเกงนัก” ฟงดูซิ ทั้งๆ ที่ไป
ไมไดก็ใหคนหามไปตีกับเขา นัน่ คือความสําคัญทีม่ อี ยูภ ายในจิต ฉะนั้นจึงตองแกตรงนี้
ที่เปนคลังแหงความลุมหลงมัวเมา ดวยความพยายามของนักธรรมะ
ผูเ ห็นโทษก็คอื ผูร โู ทษแลว ผูเห็นคุณก็คือผูรูคุณอยางเต็มใจแลว ไดแกพระ
พุทธเจาของเรานั่นแล ถาไมเชื่อคนอยางพระพุทธเจาจะเชื่อใคร ที่จะพูดไดเด็ดดวง
และถูกตองแมนยํายิง่ กวาพระพุทธเจานีม้ ใี ครทีไ่ หน มันไมมใี นโลกอันนี้ สาวกทีเ่ ปน
พระอรหันตก็เพราะเชื่อตามคําของพระพุทธเจา แลวนําธรรมมาปฏิบัติตน จึงไดเปน
อยางนัน้ ขึน้ มาใหเราไดกราบไหวบชู าอยูท กุ วันนี้
เราที่ยังไมไดเปนอรหัตอรหันตก็ตองการจะเปน
จะพนจากทุกขดวยการ
ประกอบความพากเพียรดวยวิธตี า งๆ อยูแ ลวเวลานี้ ถาพูดถึงวาสนา เราก็มีของเราเต็ม
ตัวอยูแ ลว เราไมไปยืมวาสนาของใครมาบําเพ็ญคุณงามความดี มันเปนขึ้นมาดวยจริต
นิสัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราเอง เราทําของเราเอง เราไมบกพรองที่ตรง
ไหนพอจะไปหยิบยืมของคนอืน่ มาชวยสนับสนุน จงภาคภูมใิ จในวาสนาของเราและ
ประกอบความดีสําหรับเราใหยิ่งขึ้น อันบุญวาสนานัน้ เราก็มอี ยูใ นตัวของเราแลว เราไม
บกพรองที่ตรงไหน ตนวาสนาก็คือรางกาย ใจของเราเอง เวลานีก้ ส็ มบูรณอยูแ ลว ใจ
เราก็พอใจและเชือ่ เลือ่ มใสในธรรมอยูแ ลว และบําเพ็ญความดีเรือ่ ยมามิไดขาด
ถาเราทราบวาเราบกพรองที่ตรงไหน เราก็พยายามสงเสริมแกไขจุดทีบ่ กพรอง
นั้นดวยตัวของเราเอง เราไมไดไปยืมความดีของใครมาแกไขสิ่งที่บกพรองในตัวเรา สติ
ปญญาก็มีอยูกับเรา ความเพียรก็มีอยูกับเรา ที่จะสงเสริมที่จะแกไข ธรรมเหลานี้มีอยู
กับเราอยูแ ลว มีแตการบํารุงสงเสริมใหมากมูนขึน้ ไปโดยลําดับถายเดียว เราไมไดหยิบ
ยืมของใครมาชวยตัวเรา จะวาเราไมมวี าสนาไดยงั ไง วาสนามีอยูก บั ทุกคน สวนการมี
มากนอยทานไมใหนาํ มาแขงกัน เพราะผิดวิสัย เนือ่ งจากตางคนตางเปนผูร บั ผิดชอบ
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ตัวเอง มีมากมีนอ ยก็รอู ยูก บั ตัวเอง แกไขดัดแปลงอยูท ต่ี วั ของแตละราย บําเพ็ญอยูที่
ตัว เวลาพอแลวก็ตวั เองเปนผูห ลุดพน ความหลุดพนก็ไมนํามาแขงใคร ใครบําเพ็ญ
เต็มภูมแิ ลวก็ผา นพนไป ใครยังไมเต็มภูมิก็บําเพ็ญไป และหลุดพนตามกันไปเรื่อยๆ
เชนเดียวกับผูรับประทานอิ่มตามกันไปเรื่อยๆ ฉะนัน้ ไมใชฐานะจะนํามาแขงกัน
ที่เราเคยไดยินแตขาวทาน พระพุทธเจาและพระสาวกทานเปนพระอรหันตเขาสู
ปรินิพพาน เมื่อถึงขาวของเราผูบําเพ็ญเต็มที่อยางนั้นแลว เราก็เปนไปไดเชนเดียวกับ
ทาน เพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางปลีกแวะไปเปนอื่นที่ไหน ตองเปนอยางทาน
นัน่ แล จะเปนอยางอื่นไปไมได ผิดจากหลัก สวากขาตธรรม เพราะทานตรัสไวชอบ
แลวทั้งนั้น ผูดําเนินตามนั้นแลวตองเปนนิยยานิกธรรม นําผูบําเพ็ญใหพนทุกขไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งพนทุกขโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกับพระพุทธเจาและสาวกทาน
ฉะนัน้ จงพยายามดูจิตของตัวใหมากกวาดูเรื่องอะไร ดูเรื่องใครก็ตาม มันไม
เห็นโทษเห็นคุณชัดเจน ยิ่งกวาดูเรื่องของตัวเอง ดูเรื่องคนอื่นดีไมดีเปนการสั่งสมกิเลส
ขึ้นมา พอกพูนขึ้นโดยเจาตัวไมรูและพอกพูนมากขึ้นโดยลําดับ ดีไมดีกินไมไดนอนไม
หลับ วุน ทัง้ กลางวันกลางคืน เพราะความสนใจดูแตเรือ่ งภายนอก ไมสนใจดูเรื่องของ
ตัว
การดูตวั เองคือใจ ซึ่งเปนผูไปปรุงไปแตง ไปหาเรื่องหาราวดวยสติ ก็ยอ มทราบ
ความผิดถูกดีชั่วของตัวได ใจก็สงบตัวลง พอมีทางไดรับความสงบสุข และเห็นโทษใน
ความคิดความปรุงของเจาของที่ตะครุบเงาหลอกตัวเองไมมีสิ้นสุดยุติ
ใจนี้เปนมหาเหตุ เหตุปจฺจโย จะหมายถึงอะไรมีเหตุเปนปจจัย ปจจัยเครื่อง
หนุนจะเกิดทีไ่ หน ถาไมเกิดขึ้นจากใจซึ่งเปนตนเหตุอันสําคัญ อารมฺมณปจฺจโย มัน
เปนอารมณมาจากไหนถาไมเปนไปจากใจ ปรุงขึน้ มาใหเกิดใหเปนอารมณ อารมณเปน
ขึ้นจากใจซึ่งเปนตัวมหาเหตุนี่แล จงสํารวมระวัง อยาปลอยใจออกเพนพานสูอ ารมณ
ถาไมอยากเจอไฟคือความทุกขรอ นนอนครางเผาผลาญใจ
อภิธรรมทานสอนจิตลวนๆ จึงเขาใจยาก กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา นี่
เหมือนกัน เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจโย เหมือนกัน
ธรรมทีก่ ลาวเหลานัน้ มีอยูท ใ่ี จ พระอภิธรรมทานสอนใจ ถาเราไมเขาใจเรื่องอภิธรรม
เราก็อยาดวนไปสนใจใหเสียเวล่าํ เวลาเลย ใหดูใจซึ่งเปนรากฐานของอภิธรรม เปนที่
แสดงออกแหงกิรยิ าของอภิธรรม เชน เหตุปจฺจโย เปนตน เปนอาการหนึง่ ๆ ที่ทาน
แสดงออกไปจากใจ เมื่อทราบนี้แลวทราบไปหมดปดไมอยู เพราะอภิธรรมทั้งเจ็ด
คัมภีรนั้น เกิดขึ้นที่พระจิตของพระพุทธเจา ทานสอนจิตทัง้ สิน้
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ขอใหสรางใจใหฉลาด คําวาฉลาดนีฉ้ ลาดรอบตัวเองนะ อยาไปสําคัญวาความ
ฉลาดกวาผูใ ดแลว เปนความเลิศความประเสริฐยิ่งกวาความฉลาดรอบตัวเอง นี่คือ
ความฉลาดอันเลิศประเสริฐอยูที่ตรงนี้
ความเปนใหญในตัวนีด้ ี เปนใหญในผูอื่นไมคอยดียิ่งกวาความเปนใหญในตัว
ความรูรอบตัว แกไขตัวไดดี อาการใดทีแ่ สดงออกมาผิดถูกดีชว่ั นั่นจะแสดงมาจากตัว
และรูเรื่องรูราวของตัว จึงชือ่ วาผูป ฏิบตั ิ จงมองดูจุดนี้อยาไปดูจุดอื่น ชือ่ วาผูป ฏิบตั โิ ดย
ถูกทาง เรื่องราวอะไรๆ ก็สงบลงไปๆ สุดทายก็จะมาเห็นโทษทั้งหมดที่มันรายออกไป
ตะครุบเงาไปโนนไปนี้ที่จิตแหงเดียว เพราะทีเ่ กิดอภิธรรมและยอดอภิธรรมก็คอื จิต
ดวงบริสทุ ธิล์ ว นนีแ่ ล จะเปนอะไรที่ไหนไปเลา จงปฏิบัติตามเยี่ยงอยางของพระพุทธเจา
แลสาวกทาน ถาอยากเห็นคลังแหงอภิธรรมคืออะไร อยูท ไ่ี หน ผูป ฏิบตั นิ น่ั แลจะทราบ
ในตัวเองดวย สนฺทฏิ ฐ โิ ก โดยไมมีกาลสถานที่ใดๆ มายืนยันรับรอง จะพอตัวอยูกับสนฺ
ทิฏฐิโกภายในใจตัวเอง
เอาละ วันนี้แสดงเพียงเทานี้

สารบัญ

<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙

สัจธรรมภายใน
การเทศนยอ มเปนไปตามกาล สถานที่ บุคคลเหมือนกัน สถานทีบ่ างแหงตอง
เทศนยับๆ ยั้งๆ วกๆ เวียนๆ ไมสะดวก คําวาสถานที่ หมายถึงบุคคลเปนสําคัญ สถานที่
นั้นก็คือวาชุมนุมนั้น สถานที่จะเหยียบคันเรงใหเต็มที่เพราะทางราบรื่นดี ไมมีหมูบาน
สัตวผานไปมา ผูคนสัญจรไมคอยมี ทางก็สะดวก การขับรถก็สบายมองเห็นไดไกล เปน
เครือ่ งปลุกประสาทไปไปในตัวดวย เพราะการขับรถเร็วตองใชประสาทมากกวาการขับไป
ตามปกติธรรมดา
การแสดงธรรมก็ไมผิดอะไรกับการขับรถ การเทศนยบั ๆ ยั้งๆ รั้งๆ รอๆ ก็ไม
สะดวก ใหสะดวกจริงๆ นัน้ ถึงเหงือ่ จะแตกออกจนผาเปยกหมดก็ตาม แตมนั สะดวกอยู
ภายในใจ เลยไมทราบวาความรอนความเย็นเปนอยางไร เพราะจิตไมออกมารับทราบ
ทราบอยูเฉพาะความรูกับธรรมที่สัมผัสกันแย็บๆ เทานั้น มีเทานั้น ไมมอี ยางอืน่ เขามา
แอบแฝง ถาเปนอยางนัน้ แลวก็แสดงเต็มทีแ่ ละสะดวก หนักเบาขนาดไหนก็เปนไปตาม
ขั้นของจิตของธรรม ของจิตคือของจิตผูฟ ง ของธรรมก็คือธรรมที่ใหเหมาะสมกับผูฟง
เปดเต็มที่ เรงตามอัธยาศัย ธรรมก็ถึงใจทั้งผูเทศนและผูฟง
ฉะนัน้ การเทศนสอนพระนักปฏิบัติลวนๆ กับเทศนสอนคนทัว่ ๆ ไปจึงตางกันอยู
มาก จะใหเหมือนกันไมได เพราะสถานทีบ่ คุ คลไมเหมือนกัน การเทศนก็เพื่อใหเปน
ประโยชนแกผูฟง ผูฟ ง จะสามารถรับประโยชนมากนอยเพียงไรก็ตอ งแสดงออกตามนัน้
จะใหเลยนั้นก็ไมเกิดประโยชน ผูสามารถจะรับฟงไดอยางเต็มที่ในธรรมทุกขั้น จะมา
เทศนธรรมะขัน้ ทีไ่ มเหมาะสมนัน้ ก็ไมคอ ยเกิดประโยชนเทาทีค่ วร เพือ่ ใหเกิดประโยชน
จะทําอยางไร ก็ทาํ ใหเหมาะสม คือเทศนดวยเนื้อหาแหงธรรมใหเหมาะสม
ดวยเหตุนี้เอง เทศนบางกัณฑจึงไมมีเทป หามไมใหอดั เลย ถากัณฑอยางนัน้ ตอง
เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวย เทศนเต็มที่เต็มฐานของอรรถของธรรม ของเหตุของผลทุกสิง่
ทุกอยางรวมลงไปในนัน้ หมด ถาเปนรถก็พุงๆ ผูฟงขั้นสมาธิ ขั้นปญญา เฉพาะปญญาขัน้
ละเอียดเหมาะสมทีส่ ดุ กับธรรมประเภทเผ็ดรอนนัน้ จิตผูฟงจะขยับตามพับๆ เทศน
ขนาดไหนจิตตามไดทง้ั นัน้ เหมือนกับทานเบิกทาง คือเทศนบกุ เบิกทางใหกวางขวางเวิง้
วาง มองเห็นทิศทางใกลไกลไดสุดสายหูสายตา ทะลุปรุโปรงทางสติปญญา เพราะธรรม
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เปดใหรูใหเห็นทุกแงทุกมุมไมมีทางสงสัย ราวกับมรรคผลนิพพานอยูแคเอื้อมมือในขณะ
นัน้ บางรายก็แกไดในขณะที่ฟงเปนระยะๆ ไป
ที่ทานวาทานสําเร็จมรรคผลนิพพานตอพระพักตรของพระพุทธเจา เวลาประทาน
พระโอวาทใหแกพุทธบริษัทก็เปนดวยเหตุนี้เอง
แตกอ นเราก็ไมไดคดิ อะไรมากนัก
เหมือนกับวายังไมใชวิสัยในระยะนั้น เพราะกําลังศึกษาเลาเรียนซึ่งมุงตอความจํามากกวา
ความจริง เวลาปฏิบัติไปๆ ก็คอ ยเกีย่ วโยงกันไปเอง เพราะความสนใจในภาคความจริง
จากการปฏิบัติมีมากขึ้นโดยลําดับ มาปจจุบันนี้เชื่อรอยเปอรเซ็นตวา ทําไมพระพุทธเจา
ประทานพระโอวาทดวยพระโอษฐเองตอพุทธบริษัทสมัยนั้น จึงตองไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานกันมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพระพุทธเจาผูเปนศาสดา ทรงรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยว
กับอรรถธรรมลึกตืน้ หยาบละเอียด ทรงบรรจุไวในพระทัยโดยสมบูรณ พรอมทีจ่ ะนํา
ออกสั่งสอนสัตวโลกใหรูเห็นอรรถธรรม ตามขัน้ ภูมแิ หงอุปนิสยั ของตน ไมมีอัดมีอั้นใน
การแสดง อีกประการหนึง่ พุทธบริษัทผูพรอมแลวดวยอุปนิสัยที่ควรรับธรรมของพระ
พุทธเจาเขาสูใจและรูเห็นอยางรวดเร็วก็มีอยูมากมาย
เหมือนแพทยผชู าํ นาญในการ
รักษาโรคชนิดตางๆ กับโรคทีค่ อยรับยามีจาํ นวนมากปฏิบตั ติ อ กันยอมไดผลเปนทีพ่ อใจ
ถาจะเทียบก็เหมือนกับถวยชามหรือภาชนะสําหรับใสสิ่งของตางๆ บางอันสกปรก
มาก ภาชนะบางอันมีความสกปรกนอย การลางก็งา ย น้ําก็เปนน้ําที่สะอาด ลางก็สะอาด
ไดงา ยเพราะมีความสกปรกนอย นี่หมายถึงจิตใจที่มีมลทินเบาบางอยูแลว พอไดรบั
ธรรมซึ่งเปนน้ําที่สะอาดจากพระพุทธเจา ใจก็ใสสะอาดไดรวดเร็วจนกลายเปนใจบริสทุ ธิ์
ได ที่เรียกวาบรรลุธรรมขั้นนั้นๆ ตอพระพักตรของพระพุทธเจา
นีใ่ จพวกเราเทียบก็เหมือนกับภาชนะ บางอยางก็สกปรกมาก ลางเสียจนจะหมด
น้ําเปนถังๆ มันก็ยังไมสะอาดได มิหนํายังเทีย่ วกวานเอามูลสดมูลแหงมาเทลงในภาชนะ
และเทลงใสนาํ้ ทีส่ ะอาดใหกลายเปนน้าํ ทีส่ กปรกไปดวยอีก
ภาชนะบางอยางลางไมไดกม็ ี สุดวิสัยที่จะลางใหดีได น้ํายังมีคุณคายิ่งกวาสิ่งที่ถูก
ลางเสียอีก นําไปชะลางใหเสียน้ําไปเปลาๆ ยอมไมใชฐานะที่ควรทํา ที่พระพุทธเจาทาน
ชักสะพานนั้นก็เพราะเสียดายธรรมที่ไมควรเสียไปโดยไมเกิดผลอันใด จะเปนทํานองเอา
ยาไปรักษาคนตายทีอ่ ยูใ นโลงผีใหฟน คืนชีพมานัน่ แล เพราะพวกปทปรมะไดแกประเภท
ที่ลางไมออกเลย คือสิ่งสกปรกติดกันมาจนหาทางแยกกันไมได ลางยังไงก็เหมือนกับเรา
ลางถวยชามทีม่ ลี วดลายมาดัง้ เดิมนัน่ แล มันติดมาของมันอยางเหนียวแนนประหนึ่งเปน
อันเดียวกัน ในเวลานั้นมันติดกันถึงขนาดจมเทียว ไมสามารถจะลางออกดวยน้าํ ได
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นี่พวกปทปรมะ คือพวกมืดแปดทิศแปดดานทั้งวันทั้งคืน ไมมีกระแสจิตใจที่จะ
เล็ดลอดออกมารับความจริงคือธรรมได ธรรมแสดงลงไป สอนลงไปเทาไร ก็ไมเกิด
ประโยชน ก็เมื่อไมเกิดประโยชนแลวธรรมเปนของมีคุณคา จะสอนไปใหเสียเวล่ําเวลา
และเหนื่อยเปลาไปทําไม ตองชักสะพานคือไมสง่ั สอนเสียเลยดีกวา ประเภททีง่ า ยก็
เหมือนกับภาชนะที่มีความสกปรกนอย พอลางก็เริ่มสะอาดๆ ไปเรื่อยๆ จนสะอาดเต็มที่
ทําประโยชนไดเต็มภูมิ
คนมีหลายประเภทดังที่วานี้ เหมือนภาชนะมีหลายชนิด ฟงครัง้ นีค้ ราวนีไ้ ดอบุ าย
อยางนั้นขึ้นมา เขาใจหายสงสัยในธรรมหรือในกิเลสประเภทนั้น หรือตัดไดขาดกิเลส
ประเภทนั้นแขนงนั้น ฟงครั้งตอไปเขาใจอยางนั้น หลายครัง้ หลายหนก็เลือ่ นชัน้ เลือ่ นภูมิ
ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะผูเทศนๆ ดวยความจริง รูแ ลวคอยมาเทศน ไมใชนํามาเทศนแบบ
สุมเดาทั้งๆ ที่ตนไมรู และสอนดวยความลูบคลํา ผูฟงก็จะเอาความจริงความแนใจมา
จากที่ไหน มันก็ตองลูบคลําเหมือนกัน เชนเดียวกับคนตาบอดจูงคนตาบอดจะไปถึงไหน
ตองวกเวียนอยูน น้ั ตนเสาตนเดียว ตนไมตน เดียว คนตาบอดโดนไมทราบกีค่ รัง้ กีห่ น ก็
ไมทราบวาเปนตนไมทเ่ี คยโดนมาแลว เพราะตามองไมเห็น คนตาบอดจูงคนตาบอด
ยอมเปนดังทีก่ ลาวมา คนตาดีจูงคนตาบอดยอมไปถูกที่ถูกทางและปลอดภัย จึงผิดกัน
อยูม าก
พระพุทธเจาทรงเปนผูฉลาดแหลมคม เรียกวาคนตาดีพรอมญาณวิถี ทัง้ ตานอก
ตาในประกอบกันโดยสมบูรณ การสั่งสอนสัตวโลกจึงเปนไปเพื่อความรูจริงเห็นจริงได
งายยิง่ กวาสาวก แมจะรูถึงธรรมขั้นสุดยอดดวยกัน แตความกวางขวางลึกซึ้งในอุบายวิธี
การตางๆ นัน้ ไมเหมือนพระพุทธเจาซึง่ เปนพุทธวิสยั เพราะฉะนั้นการสั่งสอนจึงตางกัน
ในสวนปลีกยอยทั้งหลาย แมสวนใหญเหมือนกันก็จริง แตการสัง่ สอนธรรมสวนละเอียด
ทีใ่ หนามวาสวนใหญ ระหวางพระพุทธเจากับพระสาวกก็ยอ มตางกัน กิเลสสวนปลีกยอย
ซึ่งมีอยูในบรรดาสรรพสัตวนั้นมีมากตอมาก ที่จะตองนําอุบายเหมาะสมกันมาสั่งสอนให
พอดีกบั นิสยั นัน้ ๆ เพื่อจะไดรับประโยชนจากการฟง จึงตางกันระหวางพระพุทธเจากับ
พระสาวกผูทรงธรรมบริสุทธิ์ดวยกัน
การไดเห็นไดยนิ มาดวย การรูประจักษใจตนดวย ไมวาจะเปนเรื่องของโลกเรื่อง
ของธรรมยอมพูดไดอยางเต็มปาก ไมสะทกสะทานวากลัวจะผิดไป ความรูธรรมเห็น
ธรรมก็เชนเดียวกับเรารูเราเห็นสิ่งตางๆ นัน่ แล เราเห็นดวยตาของเรา สิง่ นัน้ มีรปู
ลักษณะอยางไร สีสนั วรรณะอยางไร ยอมไมสงสัยในบรรดาคนมีนยั นตาอันดีทง้ั หลาย
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เสียงนั้นเสียงอะไร มีลักษณะและความหมายอยางไร คนรูภาษาเดียวกันพูดภาษาเดียว
กันรูเรื่องกัน ยอมไมสงสัยในคําพูดนัน้ ๆ จะนําเรื่องนั้นมาพูดไดอยางคลองแคลววองไว
ดวยความองอาจกลาหาญตอเรื่องหรือเหตุการณที่ไดประสบมา
ธรรมซึง่ เปนจริงเต็มสวนอยูแ ลว ผูประพฤติปฏิบัติรูเห็นตามความจริงเต็มเม็ด
เต็มหนวย ยอมนํามาพูดไดตามหลักความจริงนัน้ ๆ โดยไมสะทกสะทาน ดวยเหตุนก้ี าร
ประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจาจึงเปนเครื่องชักจูงจิตใจของสัตวโลก ใหเขาใจใน
อรรถธรรมไดงายกวาธรรมดาของสามัญชน หรือผูที่รูไมจริงทั้งหลายแสดง
สมัยพุทธกาลทานสอนกันดวยปากเปลาทั้งนั้น สอนออกมาจากความรูจ ริงภายใน
ใจ เพราะทานปฏิบตั ทิ างใจ ทานรูดวยใจ ไมวา สมาธิ ทานพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
เพราะจิตของทานเคยปฏิบตั สิ มาธิ รูเ ห็นสมาธิ จิตเปนสมาธิมาแลวโดยลําดับ จะเปน
สมาธิขั้นใดทานไมสงสัย เพราะทานเปนมาแลวทานถึงไดนํามาสั่งสอนคน ปญญาจะเปน
ปญญาขั้นใด มีแยกแยะแขนงออกไปลึกตืน้ หยาบละเอียดอยางไรบาง มีความฉลาด
แหลมคมขนาดไหน ทานเคยผานมาแลวดวยการปฏิบตั ขิ องทาน การแสดงออกจึงไมมี
การสะทกสะทาน เขาใจทุกแงทุกมุมในธรรมที่นํามาพูด เมื่อเปนเชนนั้นทําไมผูฟงจะไม
เขาใจ เพราะพูดความจริงไมผิดเพี้ยนไปไหน เราก็ปฏิบัติเพื่อรูความจริงอยูแลวดวย
กําลังเสาะแสวงหาความจริงอยูแ ลวดวย ตองเขาใจเปนลําดับไป
แมแตบรรดาพระอรหันตซึ่งเปนผูถึงวิมุตติพระนิพพาน อันเปนหลักใหญดว ยกัน
ก็ตาม แตอบุ ายวิธที จ่ี ะแนะนําสัง่ สอนประชาชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ยอมมีแตกตางหรือ
ลึกตื้นหยาบละเอียดตางกันในอุบายวิธีตางๆ เพราะความฉลาดแหลมคมในแงตางๆ นัน้
ตางกัน สวนหลักใหญนน้ั ยกไววา เหมือนกัน
ครัง้ พุทธกาลทานทรงอรรถทรงธรรมไวดว ยใจ แสดงออกทางวาจา สั่งสอนกัน
ดวยวิธีนี้ทั้งนั้น ครั้นเวลาศาสนาลวงไปไดหลายรอยป จึงไดพากันคิด กลัวศาสนาหรือ
ธรรมของจริงนี้จะเลือนรางและเสื่อมสูญไปเสีย เพราะไมมีใครทรงธรรมอันแทจริงไว
เหมือนอยางครั้งพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู จึงไดจดจารึกลงไวในคัมภีร
เมื่อออกมาสูคัมภีร ธรรมก็เปนธรรมในคัมภีร เปนธรรมในหนังสือไปละที่นี่ ผู
ศึกษาศาสนาก็พากันอานไปตามนั้น ชื่อของกิเลสก็ไปอยูในหนังสือหมด ชื่อของอรรถ
ของธรรมก็ไปอยูในตําราหมด กิเลสพันหาตัณหารอยแปด มรรคผลนิพพานก็ไปอยูใน
คัมภีรหมด ไมไดคิดวากิเลส มรรคผลนิพพาน อยูท ห่ี วั ใจคนดังทานชีบ้ อกไว ผูเรียนก็ไป
จดจําเอาชือ่ เอาเสียงของกิเลส มรรคผลนิพพานนั้นมา แตไมไดตัวจริง ไดแตชื่อตัวจริง
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ไมมี ถาเปนเงินก็มแี ตบญ
ั ชี แตตัวเงินไมมี บัญชีจะเขียนไวมากนอยก็มีแตชื่อ ตัวเงิน
จริงๆ ไมมีตามบัญชีนั้น นี่มันเกิดประโยชนอะไร อานวันยังค่ําก็ไมจบบัญชีเงิน อานนับ
กันไมทราบวากีล่ า นๆ ก็ไมจบ แตตัวเงินสตางคหนึ่งก็ไมมี มันเกิดประโยชนอะไร
เมือ่ ศาสนาออกไปสูค มั ภีรใ บลาน ถือคัมภีรใบลานเปนศาสนาโดยไมคํานึงถึงตัว
ศาสนา คือตัวเราตัวทานเปนผูรับเรื่องของสัจธรรมทั้งมวลแลวก็ไมเกิดประโยชนอะไร ได
แตชอ่ื ของศาสนา ไดแตชื่อของกิเลส ชื่อของมรรคผลนิพพานไวในความจดจําเทานั้น
สวนกิเลสที่สนุกรองเพลงอยูบนหัวใจเราไมถลอกผิวบางเลย มรรคผลนิพพานก็เขาแทรก
หัวใจไมได เพราะไมมใี ครสนใจหาตัวจริงของมรรคของผล แลวจะเกิดประโยชนอะไรกับ
พวกเราชาวพุทธซึ่งทําตัวประดุจนกขุนทอง
คําวาสัจธรรม ทุกข แนะ คัมภีรใ บลานไมไดเปนทุกข ไมไดแสดงทุกขขึ้นมาในตัว
คัมภีรเอง
สมุทัย เรือ่ งของความคิดความปรุงของใจ ความคะนองของใจ เกิดขึน้ จากกิเลส
ตัณหาทั้งมวล ทานเรียกวาสมุทยั ซึ่งมีชื่ออยูในคัมภีรโนน แตตัวสมุทัยจริงๆ ตัวกิเลส
จริงๆ มันอยูก บั คน อยูกับหัวใจคน ความทุกขจริงๆ อยูก บั กายกับใจของคน คือเราๆ
ทานๆ นี้ แตเราไมมาคํานึง ไมมาเรียน ไมมาสังเกตตรงนี้ ซึง่ เปนจุดของศาสนาชีบ้ อกไว
และเปนจุดที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนโดยแทจริง ใจกลับไปอยูคัมภีรโนนเสีย ตะครุบเงา
อยูโนนเสีย ไมหันมาหาตัวจริงที่อยูกับตัวตามคัมภีรชี้บอก
มรรค ก็มชั ฌิมาปฏิปทา มีสมั มาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป มีสัมมาสมาธิเปนที่สุด นี่
คือทางเดินหรือเครือ่ งมืออันทันสมัยสําหรับแกกเิ ลสทุกประเภท ก็มีแตชื่อเสียเราไมทํา
ตาม ปลอยทิง้ ธรรมเหลานีใ้ หอยูใ นคัมภีรโ นนเสีย มอบธรรมเหลานี้ใหไปฆากิเลสใน
คัมภีรโนนเสีย ไมสนใจนําเขามาฆากิเลสในใจตัวเอง
นิโรธ คือความดับทุกข ก็ไดแตชื่อวาดับทุกขๆ ทั้งๆ ทีท่ กุ ขเต็มหัวใจ ไมไดถลอก
แมนดิ หนึง่ เลย จากความจําไดวานิโรธๆ นัน้ นะ ไดพากันคิดบางหรือยังวา กิเลสมรรค
ผลนิพพานที่มีชื่อในคัมภีรทานชี้เขามาที่ใจชาวพุทธเรา ใหพากันปฏิบัติกําจัดกิเลสดวย
มรรค คือปฏิปทาเครือ่ งดําเนินซึง่ มีอยูก บั ใจกับกายเราดวยกัน คือทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค อันแทจริงมีอยูกับตัวเรา สวนชือ่ ธรรมเหลานีม้ อี ยูใ นคัมภีร
นีม่ นั ออกไปขางนอกเรือ่ ยๆ ตอมาก็เลยกลายเปนนอกไปเสียหมด จากนั้นก็จะ
กลายเปนศาสนพิธีเต็มตัวชาวพุทธ ไมมีความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไวเลย แลวจะ
เอามรรคผลนิพพานมาจากไหน ตอจากนั้นก็วามรรคผลนิพพานไมมี จะมีอะไรกับโมฆ
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บุรุษ โมฆสตรีที่ไมสนใจในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ไม
มีจริงสําหรับคนที่มีแตชื่อศาสนาเต็มตัว ศาสนาพิธเี ต็มใจ การปฏิบัติไมมีแมนิด
แมในครั้งพุทธกาลก็เปนไดเชนนี้เหมือนกัน ผูไมเชื่อไมเคารพเลื่อมใส ไม
ประพฤติปฏิบัติตามก็เปนโมฆบุคคลอยูโดยดี ทั้งๆ ที่ทานผูปฏิบัติตักตวงมรรคผล
นิพพานนับจํานวนไมนอ ยผานหนาผานตาอยูห ยกๆ ก็ไมสนใจ นี่มรรคผลนิพพานไมมี
เพราะเหตุที่กลาวมานี้แล ไมวาสมัยใดก็เปนโมฆะไดและสมบูรณไดเพราะคนทําใหเปน
ถาหากการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม ทีท่ รงสัง่ สอนไวแลวโดยถูกตองมี
อยูต ราบใด เรื่องมรรคผลนิพพานไมตองถาม เพราะไมมีกาล ไมมีสถานที่ของการสิ้นสูญ
ไปแหงมรรคผลนิพพานแกผูปฏิบัติตามอยู หลักศาสนาจึงอยูท ก่ี ารปฏิบตั ิ อยูท ก่ี าร
ปฏิบัติมาตั้งแตไหนแตไร และจะยังอยูท ก่ี ารปฏิบตั นิ ต้ี ลอดไป เพราะความจริงมีอยูท ต่ี รง
นี้
ทุกข จะเปนทุกขกายก็ตาม ทุกขใจก็ตาม ก็เปนเครือ่ งประกาศใหความรูค อื ใจนัน้
ทราบอยูต ลอดเวลาทีท่ กุ ขแสดงขึน้ มา เพราะคนไมใชคนตาย คนมีหวั ใจ ใจนี้เปนธรรม
ชาติทร่ี บั ทราบอยูเ สมอ มีความรูอ ยูโ ดยลําพังตนเอง และรูส ง่ิ ทีป่ รากฏขึน้ มาสัมผัสเกีย่ ว
ของตนเอง เชน ทุกขเกิดขึน้ มากับกายกับใจ ใจเปนผูรับผิดชอบกายกับใจตัวเองอยูแลว
ทําไมจะไมทราบเรื่องของทุกข ทุกขมากทุกขนอ ยทราบไดทง้ั นัน้ นอกจากคนตายซึ่งไมมี
ใจครอง จึงไมทราบวาทุกขเปนยังไง ทุกขมีหรือไมมีก็ไมรู เขาเอาไปเผาไฟจนเปนเถา
เปนถานก็ไมแสดงอาการทุรนทุรายอะไรเลย เพราะความรูท ร่ี บั ผิดชอบสุขทุกขทง้ั หลาย
ไมมี นี่ทานเรียกวาทุกขสัจ คําวาสัจจะก็คอื ความจริงอันหนึง่ แทๆ มีอยูท น่ี ่ี คือที่กายกับ
ใจนี้
สมุทัย เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข หรือธรรมชาติทผ่ี ลิตทุกขใหเกิดขึน้ มาทางจิต
ใจไดแกธรรมชาตินี้ จะแกดว ยวิธใี ด ธรรมชาตินค้ี อื อะไร ยนยอเขามาตามทีท่ า นบอกไวมี
สาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้คือตัวสมุทัย ทานใหชื่อวาสมุทัย แลวจะแก
อันนีด้ ว ยวิธใี ด ธรรมชาตินี้เกิดที่ใจ อยูท ใ่ี จ
ทานสอนมรรค วิธแี กคอื สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาทิฏฐิ คือความฉลาด
แหลมคม ความเห็นชอบ เห็นชอบในอุบายที่ควรจะแกกิเลสทุกประเภทไดนั้นเอง จึง
เรียกวาเห็นชอบ ถาความเห็นเปนเครือ่ งสงเสริมกิเลสก็ไมเรียกวาความเห็นชอบ เรียกวา
มิจฉาทิฏฐิ ไมใชสัมมาทิฏฐิ
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สัมมาสังกัปโป ความดําริ ดําริชอบทานก็บอก ดําริชอบ อาการของความดําริ
ชอบนีม้ กี แ่ี งทา นก็บอก ทานแยกเปนแขนงออกไป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ความดําริเพื่อ
ความไมพยาบาทปองรายหมายโทษผูอ น่ื ความคิดที่ผิดนั้น ตนก็ทําลายตนได และปอง
รายผูอื่นได เพราะความคิดที่ผิดนี้ไมเขาใครออกใคร ใครคิดขึ้นมาผูนั้นก็ชื่อวาคิดเพื่อ
ทําลายตนและทําลายคนอื่นได อวิหึสาสงฺกปฺโป ความไมเบียดเบียนตนเองและผูอ น่ื อัน
ใดที่เห็นวา
เปนภัยตอจิตใจรวมหมดทั้งกายดวย
ก็พยายามหลีกเวนในสิ่งนั้น
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ความดําริคดิ เพือ่ จะออกจากเครือ่ งผูกพัน ทานแยกแขนงๆ ไปอยางนี้
เหมือนดังตนไมมแี ขนงมีกง่ิ กานสาขาตางๆ จนกระทั่ง สมฺมาสมาธิ เปนที่สุด นีค้ อื
เครื่องแกกิเลส แกสมุทยั นีเ้ อง
การดําเนินเพือ่ การแกกเิ ลสดวยธรรมอันชอบแปดประการนี้ ก็ชื่อวาเปนผูดําเนิน
เพือ่ การแกกเิ ลสไปโดยลําดับ กิเลสก็มีอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด มรรคก็มี
อยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด เหมาะสมกัน เหมือนเครือ่ งมือทํางานมีทง้ั อยาง
หยาบ อยางกลาง อยางละเอียด
คําวานิโรธ คือความดับทุกข เมือ่ สติปญ
 ญามีความสามารถดับทุกขไดมากนอย
นิโรธะ คือความดับทุกขกแ็ สดงขึน้ มาโดยธรรมชาติของตน ไมตองไปบังคับใหนิโรธตอง
แสดงทาดับทุกขทา นัน้ ทานี้ มันเปนอาการเปนกิริยาอันหนึ่งเทานั้นที่เกิดขึ้นในขณะที่
บําเพ็ญ ทานแจงไวอยางนีเ้ พือ่ เราไดเขาใจกิง่ แขนงตางๆ แตไมใหไปยึดไปถือวาเปนตน
เปนตัว จนลืมขอปฏิบตั ทิ จ่ี ะกําจัดกิเลสนัน้ เสีย ไดแตกิริยา ไดแตชื่อก็ไมเกิดประโยชน
อะไร
นี่คือเครื่องตัดสินของศาสนาวา สามารถจะยังคนใหบรรลุมรรคผลนิพพานได
มากนอย เปนเครือ่ งตัดสินดวยเครือ่ งมืออันนี้ ผูที่นําเครื่องมือนี้ไปประกอบ มีความ
สามารถฉลาดแหลมคมขนาดไหน เอา ถาเปนผูม คี วามสามารถ เครื่องมือนี้เหมาะสมอยู
แลวเอาไปเถิด ไปปฏิบตั เิ ถิด ไมมีกิเลสตัวใดจะเหนือเครื่องมือหรือเครื่องประหัต
ประหารนี้ได กิเลสทุกประเภทตองหมอบราบลงดวยเครื่องมือนี้ไมวากาลใดสมัยใด อดีต
ทีผ่ า นมาแลวก็ดว ยเครือ่ งมืออันนี้ ที่กิเลสราบไปไดเปนพระอรหันตขึ้นมา ก็เพราะเครือ่ ง
มือมัชฌิมาปฏิปทานี้
พระพุทธเจาไดเปนพระพุทธเจาก็เพราะเครือ่ งมืออันนี้ พระสาวกทั้งหลายไดเปน
พระอรหันตกเ็ พราะเครือ่ งมืออันนี้ ที่จะเปนในระยะตอไปก็เครื่องมืออันนี้ ไมมสี ง่ิ ใดกีด
ขวางทางเดินเพื่อความถึงวิมุตติหลุดพนได ธรรมชาติทก่ี ดี ขวางก็คอื สมุทยั เปนสําคัญ
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เครื่องมือบุกเบิกธรรมชาติที่กีดขวางนี้ก็คือมรรคเปนสําคัญ
เมื่อทั้งสองอยางนี้เขา
ประกอบทําหนาทีต่ อ กันแลว ก็เปนการบุกเบิกทําลายกิเลสไปในตัว นิโรธวิง่ ตามหลัง
เฉยๆ มรรคฆากิเลสเพื่อดับทุกขไดขนาดไหน นิโรธก็แสดงความดับทุกขๆ ไปตามลําดับ
เพราะอํานาจของมรรคทํางานฆากิเลสโดยถายเดียว นิโรธไมเกีย่ วกับการฆากิเลส
ธรรมจึงเปนมัชฌิมาอยูเ สมอ ไมมีที่จะตองดัดแปลงแกไขที่ตรงไหน วาครัง้
พุทธกาลทานฆากิเลสดวยธรรมนั้นๆ บัดนีธ้ รรมนัน้ ๆ ไดลาสมัยไปแลว กิเลสแซงหนา
ธรรมไปไกลแลว ไมมีธรรมประเภทใดที่สามารถแกกิเลสได จึงตองผลิตธรรมขึน้ มาใหม
อยางนี้ไมมี ธรรมเปนธรรม เปนเครื่องปราบปรามกิเลสดวยความเหมาะสมตลอดมา จึง
เรียกวามัชฌิมา คือเหมาะสมอยูเสมอ
ผูที่กีดกั้นทางเดินของตัวก็คือเรา กีดกั้นมรรคผลนิพพานก็คือเรา ผูจ ะบุกเบิก
มรรคผลนิพพานใหปรากฏขึ้นมาในใจก็คือเรา จึงไมมสี ถานทีห่ รือบุคคลใดทีน่ า ตําหนิวา
มากีดขวางทางเดินเพื่อความพนทุกขของเรา นอกจากจะตําหนิเราเทานั้น วาเปนผูก ดี กัน
และทําลายตัวเอง สถานที่ กาลเวลา ไมมีทางที่จะไปตําหนิเขาได มันเปนความจริงแตละ
อยางๆ เรื่องทั้งหมดขึ้นอยูกับเรา
มรรคผลนิพพานไมมี มันจะมีอะไร ก็โมฆบุคคล มันหมดคุณคาราคาเสียทุกอยาง
แลวจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนซึ่งเปนของมีคุณคามาก มาเกี่ยวของกับบุคคลที่หมด
คุณคาราคาแลวนัน้
เหมือนคนตายแลวเอาสายสรอยสังวาลไปประดับตกแตงใหมีสงา
ราศี สวยงามทีต่ รงไหนก็คนตายแลว เอาเครือ่ งประดับไปประดับหาพระแสงอะไรก็
ประดับคนตาย มีคาที่ไหน มันเหมาะสําหรับฟนไฟเทานั้น คนตายทั้งเปนก็เปนอยางนั้น
จะเอามรรคผลนิพพานไปประดับยังไง ตองประดับคนทีม่ คี ณ
ุ คามีราคา ผูมีความใคร
ความสนใจในอรรถในธรรม มีความประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรม ผูเชนนี้คูควรกับ
มรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยูก บั คนนี้ ซึ่งเหมือนกับคนเปน เอาอะไรมาประดับ
ก็ได ธรรมาลังการ ธรรมะเครื่องประดับประเภทไหนไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับเจาของที่จะ
สามารถนําธรรมะนัน้ ๆ มาเปนเครื่องประดับตัว
จิต ไมใชจะมืดบอดอยูต ลอดเวลา เหมือนอยางกลางคืนเวลานี้ไมใชจะมืดอยู
อยางนี้ตลอดไป พอพระอาทิตยโผลขึ้นมาความมืดก็หายไป นีค่ วามมืดทีม่ อี ยูใ นจิตใจ
ของเรา ก็เพราะสติปญญายังไมสามารถผลิตตัวขึ้นมาไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเทานั้น ความ
มืดที่มีอยูภายในใจจึงเหมือนมีอํานาจและทําใจใหมืดไดตลอดไป ประหนึง่ ใจจะไมมวี นั
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สวางไสวไรความมืดมิดปดทวารนี้ไปไดเลย
จะมืดบอดอยางนัน้ ตลอดกัปตลอดกัลป
ความจริงก็ไมเปนเชนนั้นเสมอไป ใจที่มีธรรมยอมมีเวลาสวางได
ถาการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจา
ยังมีอยูในจิตใจดวงใดใน
บุคคลผูใ ด จิตของผูนั้นจะมีความสวางขึ้นมาโดยลําดับจนถึงความสวางเต็มที่ ไมมมี ลทิน
แมนิดแปดเปอนภายในจิตใจ กลายเปนผูบ ริสทุ ธิข์ น้ึ มาไดจากความโงเขลาเบาปญญาซึง่
เคยมีมาแตกอ น
พระพุทธเจาก็ทรงอุบัติขึ้น ในทามกลางแหงความโงเขลาเบาปญญาเชนเดียวกับ
พวกเรา ความมืดบอดมีเหมือนกัน กิเลสมีอยูจะไมเรียกวาคนมืดบอดยังไง พระราชบิดา
พระราชมารดาทั้งสองก็เปนคนมีกิเลส พระองคก็เปนคนมีกิเลส เกิดในทามกลางแหง
ความมีกิเลสทั้งรางกายและจิตใจที่เต็มไปดวยกิเลสเหมือนกัน
แตเมือ่ อาศัยการชําระสะสางซักฟอกอยูเ สมอ จิตใจก็โผลขน้ึ มาจากความมืดบอด
ทัง้ หลาย กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมา พระทัยสวางกระจางแจง เปนโลกวิทู รูแ จงโลกทัง้ ปวง
แตกอนไมไดทรงเปลงพระวาจาวารูแจงโลกเพราะยังไมแจง แมแตจะรูแจงตัวเองยังไมรู
แจงได จะไปรูแจงโลกไดยังไง โลกขันธตวั เองยังไมรจู ะไปรูโ ลกขันธ โลกธาตุภายนอกได
ยังไง พอทราบตัวเองแจงชัดก็กระจายไปหมด รูไดหมด จึงทรงมีพระนามวาโลกวิทู เรื่อย
มาจนปจจุบันนี้
สาวกทั้งหลายก็เกิดมาในทามกลางแหงคนมีกิเลสเหมือนกันกับพวกเรา จะวาใคร
ดีใครยิ่งใครหยอนกวาใคร เมือ่ มีพอ แมเปนแดนเกิดดวยกัน เปนผูม กี เิ ลสดวยกัน ผูเกิด
มาก็เปนคนมีกิเลส พอแมผใู หกาํ เนิดก็เปนผูม กี เิ ลสดวยกัน ซึ่งเปนเรื่องของความมืด
บอดดวยกัน อาศัยที่เราบําเพ็ญทั้งใหมและเกาอยูเสมอ ประพฤติปฏิบัติตัวดวยธรรมนี้
แลซึง่ เปนเครือ่ งขัดเกลาสิง่ ทีม่ ดื บอดทีม่ อี ยูภ ายในใจ
ใจคอยสวางกระจางแจงขึน้ มา
เรื่อยๆ
อยางคําที่วาจิตสงบ นีเ่ ราไมเคยไดยนิ แตกอ น อยาวาถึงเราไดทําเลย ความไดยิน
ก็ไมเคยไดยนิ แตเมือ่ เราไดศกึ ษาอรรถธรรมกับครูกบั อาจารยเรือ่ ยๆ เราก็ทาํ ดวย ความ
สงบก็คอยปรากฏขึ้นภายในใจเรา เออ วันนี้สบาย จิตสงบไมวนุ วาย ถายิ่งไดประพฤติ
ปฏิบัติมากเขา ความสงบก็เปลี่ยนสภาพสูความละเอียดเรื่อยๆ ไป ความสงบมีมากเพียง
ไร ความสบายก็มมี ากเพียงนัน้ ความสุขมีมากเพียงนั้น
เทาที่ความสุขไมปรากฏก็เพราะความสงบไมมี ความวุนวายนั่นแลเปนเครื่องกอ
กวนไมใหเกิดความสงบขึ้นมาได เพราะฉะนัน้ การชําระจิตใจดวยจิตตภาวนาจึงเปนการ
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ระงับดับความวุน วายทัง้ หลาย เพื่อใหความสงบปรากฏตัวขึ้นมา ความสุขซึ่งเปนเงาเทียม
ตัวกับความสงบนัน้ ยอมปรากฏตัวขึ้นมาตามลําดับ จนกระทั่งปรากฏอยางเดนชัด นี่
ทานใหชอ่ื วาสมาธิ ไดกลายมาเปนสมบัติของผูบําเพ็ญจิตตภาวนาอยางชัดเจน
เมือ่ จิตมีความสงบหลายครัง้ หลายหนก็เปนฐานมัน่ คงขึน้ มาภายในใจ เรียกวาจิต
เปนสมาธิ คือจิตมีหลักฐานมั่นคงไมหวั่นไหวโยกคลอนงายๆ เหมือนอยางแตกอน
ความรับสัมผัสรับไดเพราะจิตเปนเจาฉลาดรูตลอดเวลาอยูแลว ทําไมจะรับทราบไมได
อะไรสัมผัสตองรับทราบ แตไมหวั่นไหวไปตามนั้นอยางงายดายเหมือนแตกอนเทานั้น
เอง
ทีนี้เราควรพิจารณาทางดานปญญา เอา ปญญาคือความฉลาดแหลมคม ขุดคนลง
ได ลึกตื้นหยาบละเอียดสามารถทําไดทั้งนั้น เราขุดดินทัง้ แผนเราขุดไดกเ่ี มตรเรายังขุด
ได เจาะหินเจาะเพชรยังเจาะได แตจะมาเจาะธาตุขันธของตัวเองนี้ ทําไมจะเจาะไมได
เจาะไมทะลุ ถาใชปญญาเจาะยิ่งลึกยิ่งกวาเจาะสิ่งเหลานั้นเสียอีก สติปญญายังละเอียด
แหลมคมยิ่งกวาเครื่องมือทั้งหลายที่เจาะหินเจาะเพชรนั้นอีก พระพุทธเจาทานเจาะดวย
วิธนี ้ี ปญญาคือความฉลาดแหลมคม สอดสองเขาไป ขุดคนเขาไป
ความจริงมีอยู เราปนเกลียวความจริงตางหาก จึงขนเอาทุกขขึ้นมาเผาตนเอง แต
เราก็ไมเห็นโทษแหงความปนเกลียวกับธรรมวาเปนโทษ จึงตองปนอยูเ สมอ ปนเสมอก็
ทุกขอยูเสมอ ปนไมหยุดก็ทุกขไมหยุด ทุกขอยูร่ําไปไมมีใครชวยไดถาเราไมชวยตัวเรา
เอง ดวยการฝนกิเลสและปฏิบัติตนตามธรรม
เอา เพื่อไมปนเกลียว มันเปนยังไงในธาตุขนั ธอนั นี้ พิจารณาดูทั้งขางนอกขางใน
นับแตวนั เกิดมารางกายเปนยังไง ตัวเล็กๆ โตขึ้นมาขนาดนี้แลวเปนยังไง มันคอยทรุด
โทรมลงไป ขางนอกขางในมันเปลี่ยนไปโดยลําดับลําดาเห็นไดอยางชัดเจน ไมปด ไมบงั
ทั้งวันทั้งคืน รูอยูเห็นอยูดวยใจของเราเองซึ่งเปนผูรับทราบกับสิ่งเหลานี้
เรื่องอนิจฺจํ ก็เห็นไดชัด ทุกขฺ ํ ก็เปนอยูแ ลว ทุกฺขํ มันขังเรานีซ่ ิ นัง่ ก็นง่ั อยูก บั กอง
ทุกข นอนอยูกับกองทุกข ยืนเดินนั่งนอนอยูกับกองทุกขทั้งนั้น ถูกทุกขมันขังอยูตลอด
เวลา เราจะวาทุกขขังเราก็ได แยกไปซิสติปญญาเรามี ยอมจนตรอกใหกิเลสกองทุกขขัง
อยูท าํ ไม
อันใดเปนอุบายที่จะถอดถอนหรือไดสติสตังขึ้นมา ไดความคิดอานแปลกๆ ขึ้น
มาเพือ่ ถอดถอนความโงเขลาเบาปญญาของตน อันนัน้ เรียกวาปญญา เรียกวาธรรมทั้ง
นัน้ ไมจําเปนจะตองมีอยูในแบบแผนตํารับตําราอยางเดียว เพราะกิเลสไมใชจะถูกขังให
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อยูใ นแบบแผนตํารับตําราถายเดียวเทานัน้ มันอยูไดกับหัวใจของคน สิ่งที่ใหเปนกิเลส
มากนอยมันเปนไปไดทง้ั นัน้ โดยไมคํานึงถึงแบบแผนตํารับตําราเลย แตเวลาเราจะ
พิจารณา
ทําไมจึงตองไปคนหาแบบแผนตํารับตําราเสียทุกบททุกบาททุกคาถาบาลี
อุบายวิธนี ม้ี ใี นตําราไหม อุบายวิธนี ท้ี า นเขียนไวไหม บทเวลาสั่งสมกิเลสพอกพูนหัวใจไม
เห็นไปดูตําราเสียกอนละ ถาอยางนัน้ ก็ไมทนั กัน เพือ่ ใหทนั กัน เอา คิดขึ้นมา อุบายวิธใี ด
ที่เปนไปเพื่อความถอดถอนตัวเองใหรูแจงเห็นจริง นัน้ แหละคือ ปญญา นั่นแหละคือ
ธรรม
ธรรมมีอยูกับเรา จงหาอุบายวิธีฉลาดแหลมคมแกตัวเราเอง ดูทต่ี รงขันธนด้ี ใู ห
ชัดเจน หนาที่ของเราที่จะดู เวลานีก้ าํ ลังทํางาน จงบังคับจิตใจใหทํางานในหนาที่ของตัว
อยาใหวอกแวกคลอนแคลนสงไปขางนอก การสงไปไหนทั้งวันทั้งคืน สงตั้งแตวันเกิดมา
ไดประโยชนอะไร เวลานีจ้ ะสงจิตใจเขาสูส ภาวธรรมทัง้ หลายมีกายเราเปนตน เพื่อจะ
ถอดถอนตนออกจากหลมลึกนี้ ทําไมถึงไมพอใจคิดเขามา มีแตพอใจคิดภายนอก ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟทั้งนั้น ยังไมเห็นโทษอยูเหรอ เอาเผ็ดๆ รอนๆ อยางนัน้ ซิ อุบายวิธีแกตัว
เองหรือสัง่ สอนตัวเองตองสัง่ สอนอยางนัน้
คนเขาไปใหเห็นชัด ในรูปในกายก็อยางทีเ่ ห็นนีแ้ หละ โลกทัง้ โลกทีม่ รี ปู มีกายมัน
เหมือนกัน สีสันวรรณะความสูงต่ําอะไรไมสําคัญ สําคัญที่มันเหมือนกันในเรื่อง อนิจฺจํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา หรือเปนรูปเปนกายเหมือนกัน
อนตฺตา เอา พิจารณาดู อันไหนเปนเรา อะไรเปนของเรา กองรูปทั้งหมดที่เรียก
วารางกายทั้งทอนนี้แหละ ทั้งเวทนา ความสุข ความทุกข เฉยๆ ที่ปรากฏตัวขึ้นมาแลว
ดับไปๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้มันเปนอาการอันหนึ่งๆ เทานัน้ ไมไดมารับ
ทราบเราวาเราเปนอยางนัน้ เราเปนอยางนี้ มีแตเราไปรับทราบเขา ก็หลงเขา ไปยึดเขา
ปนเกลียวกับธรรมทีท่ า นวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนตฺตา สพฺเพ ธมฺ
มา นาลํ อภินเิ วสาย ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น ถึงขัน้ สุดทาย พิจารณาหมดบรรดาสภาว
ธรรมทั้งมวล นั่นฟงแตวาทั้งปวงนั้นคือทั้งหมด ไมควรถือมั่น
นัน่ ถึงเวลาจะปลอยแลวปลอยหมด ขึ้นบันไดไปถึงบานแลวก็ปลอยบันได เดิน
ทางเขามาถึงจุดทีห่ มายแลวก็ปลอยทาง เมื่อจิตกาวขึ้นเปนตัวของตัวอยางเต็มที่โดยไม
ตองพึ่งพิงอาศัยอะไรแลว จิตก็ปลอยหมด นีส่ พฺเพ ธมฺมา อนตฺตา จุดสุดยอดจริงๆ
แลว สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ปลอยหมดโดยประการทั้งปวง
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นัน่ คือปญญาแทงทะลุไปหมดแลวจะไมปลอยยังไง จะไปถืออะไรไว รูปก็ปลอย
เวทนาก็ปลอย เวทนา ความสุข ความทุกข เฉยๆ ที่เปนภายในรางกายจิตใจปลอยไป
หมด สัญญา ความจําไดหมายรูม ามากนอยจําไดเทาไรปลอยหมด สังขาร วิญญาณ
ปลอยหมด แมที่สุดจิตซึ่งเปนที่ยึดในตัวอันสําคัญ พิจารณาเขาจริงๆ จังๆ แลวปลอย
หมด จิตก็ไมยดึ จิต รูจริงแลวไมยึด นัน่ ละทานวา สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห นิจฺฉาโต ปรินิพฺ
พุโต ถอนกิเลสตัณหาออกพรอมทัง้ ราก เปนผูดับสนิทในความหิว นิจฺฉาโต ปรินพิ พฺ โุ ต
ความหิวคือความอยากดวยอํานาจของกิเลสตัณหานัน่ แหละดับสนิท ก็มีเทานั้น
นี่จะเรียกวาไดมรรคผลนิพพานหรือไมที่นี่ เมือ่ พิจารณาถึงขนาดนัน้ แลว ไดไมได
ก็ไมเห็นสําคัญอะไร ทราบอยูก บั ตัวแลวจําเปนตองไปหาชือ่ หานามทีไ่ หนมาอีก มาตีตรา
กันทําไม เหมือนรับประทานอิ่มแลวตีตราใหหรือไมตีตราให เซ็นใบอิม่ ใหหรือไมเซ็นใบ
อิม่ ให ใหประกาศนียบัตรหรือไมใหไมสําคัญ ก็เราอิ่มแลวรูอยูนี่ เอาใบประกาศมาทําไม
รูอ ยูใ นตัว ใบประกาศมันเกิดประโยชนอะไร ชื่อนามเกิดประโยชนอะไร สิ่งที่เปน
ประโยชนแทๆ ก็เราเปนผูทรงไวแลวเวลานี้ นั่นละมรรคผลนิพพานแทๆ เปนอยางนัน้
มีอยูกับจิตทุกดวงที่วามาทั้งนี้ ไมวาจิตหญิงจิตชายเมื่อชําระได อันนั้นเปนสมมุติ
อันหนึง่ ธรรมชาติของความรูนั้นไมไดมีอยูกับคําวาเปนหญิงเปนชาย อันนี้แหละเปน
แกนสําคัญ เปนแกนสําคัญ เปนแทนเปนแกนอันสําคัญ แกก็แกเพื่อจะใหเห็นธรรมชาติ
อันสําคัญนี้เต็มภูมิของจิตของธรรม
แบกอะไรมันก็ไมทกุ ขเหมือนแบกธาตุแบกขันธ แบกอุปาทานในขันธและอารมณ
ทั้งปวง เราแบกไมหามเสาถึงเวลาปลอยวางก็ไดปลอย แบกธาตุแบกขันธนี้มันไมได
ปลอยนา ตายแลวยังหวงอีกดวย เวลาจะตายยังหวงไมอยากตาย หวงก็คอื อยากจะหาม
อยากจะแบกทุกขตอไปอีกอยูนั้นแล ใหรูใหปลอยทั้งที่ยังไมปลอยขันธนี่ซิ วางเสียตอนที่
ยังไมไดวางขันธทิ้งนี้ มันเหมาะ อยูส บาย
ใครจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ทีส่ ง่ั สอนสัตวโลกใหถงึ ความ
สบายอันสูงสุดนี้ มีหรือในโลกนี้ มีใคร ไมมองเห็นใครจะฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจา พุทธฺ ํ
สรณํ คจฺฉามิ เอา ยึดใหถงึ ใจ ปฏิบัติใหถึงตัวจริงความจริง
เราจะพบศาสดาทีต่ รงความจริงลวนๆ นัน่ แหละ คือจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว นๆ นัน้ เมื่อ
ถึงจิตบริสทุ ธิแ์ ลว เราจะไมถามหาศาสดาเลยวาอยูท ไ่ี หน นิพพานไปแลวกี่ปกี่เดือนอัน
เปนกาลสถานที่เวล่ําเวลาเทานั้น ไมมปี ญ
 หาอะไรเลย ความจริงก็คอื อันนี้ อันนีเ้ ปนฉันใด
พระพุทธเจาเปนฉันนัน้ แลวจะไปถามหาพระพุทธเจาที่ไหนอีก เพราะอยูท ไ่ี หนก็เหมือน
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อยูก บั พุทธะ นี่แหละพุทธะแท ถึงพุทธะนีแ้ ลวก็เหมือนเขาเฝาพระพุทธเจาอยูต ลอด
เวลาอกาลิโก
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นสมควร รูส กึ เหนือ่ ยๆ

สารบัญ

<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙

จิตเปนสิ่งที่ฝกได
พระกรรมฐานทานผูป ฏิบตั มิ งุ อรรถมุง ธรรม มุง มรรคผลนิพพานจริงๆ เราดู
ทานนาดูอยางซึง้ นาดูอยางบอกไมถูกก็มี นาดูที่พอพูดไดก็มี ในกิริยาที่ออกมาจากใจ
ซึ่งมีความเขมแข็ง มีสติสตัง มีความระมัดระวังของทาน อยูไหนทานอยูแบบอนาถาดู
ไมคอยกังวลอะไร เหมือนไมมีความกังวลอะไร ทานนะสบาย ผูไปดูความเปนอยูของ
ทานแลวสลดสังเวชเพราะสงสารทาน ทานอยูอ ยางจนๆ เขียมๆ ในปจจัยสี่ ในปาในถ้ํา
ในภูเขาอันเปนสถานทีบ่ าํ เพ็ญของทาน ทั้งนี้ก็เปนมาดั้งเดิมแตพระพุทธเจาพระสาวกที่
พาดําเนินมา
หลักใหญที่ออกมาจากความมุงมั่นแหงธรรมนั้นแสดงออกมาเปน อปฺปจฺฉตา
คือความมักนอย เหมือนนกมีแตปกกับหางคืออวัยวะเทานั้น บินไปหากินผลไมที่สุก
ตามที่ตางๆ พออิม่ ทองแลวก็บนิ ไป ไมไดมีความหวงใยตนไมนี้วาเราเคยกิน ผลไมนี้
เปนของเรา เปอกตมนี้เปนของเรา เราติดสถานที่นี่ เราชอบสถานทีน่ ่ี นกไมมีอารมณ
ยุง กับสิง่ เหลานัน้
ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน ไปที่ไหนแลวเปนอันวาผานไปๆ ไมเปนสัญญาอารมณกับ
สิ่งตางๆ ซึง่ เคยไดอยูอ าศัย เคยสนิทสนมมาแลว ความไมเปนอารมณเหลานี้ก็เพราะ
ความมุงมั่นตอธรรมเปนสิ่งสําคัญ เหมือนกับแมเหล็กอันหนึง่ ดึงดูดความรูส กึ ตางๆ
ใหเขาไปสูจุดเดียวนั้น กิริยาอาการที่แสดงออกจึงสอใหเห็นวาแมเหล็กนั้นดึงดูด คือ
ความมุงมั่นนั้นดึงดูดใหกิริยาอาการทุกอยางหนักไปในธรรม จึงเปนกิรยิ าทีน่ า ดูนา
เคารพเลือ่ มใสแกผไู ดเห็นไดยนิ
การภาวนาของทานไมไดถือแตเวลานั่ง เวลาเดินจงกรม เวลานัง่ ภาวนา ทานถือ
สติเปนสําคัญ ความระมัดระวังสติตง้ั คอยรักษาจิต เพราะจิตนั้นเทียบแลวก็เหมือนนัก
โทษ ตอนนัน้ ยังไมมคี ณ
ุ คาอะไรพอจะเรียกวา “นักคุณ” เอาอยางนีด้ กี วา ควรเรียกวา
นักโทษดีกวา เหมือนผูตองหา คําวานักโทษก็ไดแกความรุมรอนที่มันกลุมรุมอยูภายใน
จิต ผูตองหาก็ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลาย หาเรือ่ งนัน้ ใสหาเรือ่ งนีใ้ ส หาเรื่องนั้นมาทุบหา
เรื่องนั้นมาตี อยูทํานองนั้น ไมมใี ครชวยเหลือไดเลย
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น

๑๐๑

๑๐๒

เราจะเรียกวา
จิตเรียกรองหาความชวยเหลือจากเราอยูตลอดเวลาก็ไมผิด
เพราะจิตไมมีความปรุโปรงโลงทะลุภายในตัวเองพออยูเปนปกติสุขไดเลย มีแตถูกรุม
ลอมดวยกิเลสอยูตลอดเวลายืนเดินนั่งนอน อิริยาบถทั้งสี่ไมเคยมีอิสระ
ความไมมอี สิ ระ ความอยูใตอํานาจแหงความกดขี่บังคับมันเปนความสุขที่ไหน
มีแตความทุกขทั้งนั้น เพราะความเปนนอยเขา นอกจากความเปนนอยแลว เจานาย
บังคับเราก็คือตัวกิเลส มันจะไวหนาใคร บีบบังคับอยูต ลอดเวลา จะหาความสุขที่ไหน
จึงเรียกวาผูตองหา เรียกวานักโทษกวนตัวเอง หาความสุขก็ไมเจอ มองไปไหนก็มืด
แปดทิศแปดดาน ทางที่จะเล็ดลอดออกไปก็ไมมี จิตก็ตอ งเรียกรองหาผูช ว ยเหลือ แลว
ใครจะเปนผูชวยเหลือจิตที่ไดรับความทุกขความกดขี่บังคับนอกจากเรา คําวาเรามีขึ้น
มาอีกอันหนึง่ แทรกกันขึน้ มาจากจิตนัน่ แล ก็หมายถึงสติปญญา หมายถึงความรูสึก
ชนิดหนึ่งที่แทรกผุดขึ้นมาจากใจมาเปนความรับผิดชอบใจ มีสติปญ
 ญาคอยควบคุม
รักษา ผูน แ้ี ลทีจ่ ะใหความชวยเหลือได
เมื่อผูนี้สามารถใหความชวยเหลือได ผูตองการที่จะรื้อถอนจิตออกจากความ
กดขี่บังคับก็ตองพยายามทางสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเขาใหมาก เพื่อจิตจะได
เบาบางจากสิ่งกดถวงทั้งหลายลงโดยลําดับ เรานี้แลเปนผูใหความหวังความพนทุกข มี
กําลัง มีศรัทธา มีความเพียรกลา มีความอดความทน เปนผูเหนียวแนนแกนนักรบก็ที่
ตรงนี้เอง
เพราะในโลกนี้ไมมีอันใดมีคุณคาหรือใหญที่สุดยิ่งกวาจิต จิตเปนสิ่งที่ครอบ
โลกธาตุ เพราะจะคิดเรื่องอะไรก็มีจิตเทานั้น ออกจากใจผูเดียวไปใหความหมายในสิ่ง
ตางๆ ถาดีกด็ เี ลิศ ถาเลวก็เลวทีส่ ดุ ไดแกจติ ดวงเดียวนี้ เมือ่ จิตนีท้ าํ ไดทง้ั สองอยาง
ใครจะตองการความเลวที่สุดเลา ยิ่งผูมุงตอความดีอยางยิ่ง ผูที่มีความเชื่อความเสื่อม
ใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจา และผูป ฏิบตั เิ ปนนักบวชดวยแลว ก็ยิ่งจะหนักแนน
ในทางความพากเพียรใหมากขึน้ โดยลําดับ
จิตเมือ่ มีผชู ว ยเหลือ ก็ยอมไดรับความสวางไสวความเบาภายในตัวเอง ถาโรคก็
เรียกวาพอหลับพอนอนได ไมครวญครางอยูท ง้ั วันทัง้ คืนนัก พอมีเวลาหลับได แมจะมี
ทุกขเวทนาเกิดขึน้ ก็พอทนได ไมถึงกับตองรองครางเพื่อความลมตายถายเดียวเพราะมี
ยา ยาเขาไปกําราบปราบปราม หรือยาเขาไประงับโรครายใหบรรเทาเบาบางลงไป คน
ไขก็พอนอนหลับได พักได พอทนไดกับทุกขเวทนาไมสาหัสจนเกินไป
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จิตเมื่อไดอาศัยธรรมเปนธรรมโอสถ กิเลสประเภทตางๆ ซึ่งเปรียบเหมือนกับ
โรคก็คอยถอยตัวลงไป จิตใจก็พอมีความสงบสุข เรียกวาพอนอนหลับไดดว ยความ
สงบเย็นใจ เพราะใจนี้เหมือนกับคนไขนั่นเอง และพยายามโดยทางหยูกยา คือความ
พากเพียรเขาเรือ่ ยๆ จนกระทั่งจิตคอยสบายหายวันหายคืนไป ความสวางกระจางแจง
ก็ปรากฏขึน้ มาเรือ่ ยๆ สิง่ ทีไ่ มเคยรูก ร็ ู สิง่ ไมเคยเห็นก็เห็น รูเห็นขึ้นที่ใจ เพราะใจเปน
สิ่งที่ละเอียดที่สุดในโลกนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือน แมจะถูกกิเลสกดขี่บังคับหนักเบา
ขนาดไหน ความคลองแคลววองไวของจิตไมเคยลดละตัวเองเลย ยิง่ ไดปลดเปลือ้ งสิง่
โสมมทัง้ หลาย สิง่ กดถวงทัง้ หลายออกไดโดยลําดับดวยแลว ก็ยิ่งแสดงความคลอง
แคลววองไว ความเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความอัศจรรยภายในตัวเอง
โดยที่ไมเคยคาดฝนมากอน
เพียงแตสมาธิสงบอยางเต็มที่ใหเราเห็นเทานั้น ก็เห็นเปนความอัศจรรยของเรา
โดยไมตองไปถามใคร เวลาสงบจริงๆ มันขาดหมดนี่ ไมมอี ะไรสืบตอกันเลย เพียงขั้น
สมาธิที่สงบแนบแนนอยางเต็มที่ก็เห็นไดชัดกับตัวเอง หายการไขวควาทีเ่ คยเปนมา มี
แตตั้งหนาบําเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อผลอันยิ่งใหญตอไปไมลดละทอถอย
ความที่จิตขาดจากอารมณอะไรทั้งหมด ไมมอี ะไรมาประสับประสานยุง กวน
เวลานั้นแลเปนเวลาที่จิตสงบและเปนตัวของตัวเต็มที่ในขั้นสมาธิ
ผลที่เกิดขึ้นจาก
ความสงบก็คอื ความสุข ความอัศจรรยเห็นไดอยางชัดเจน แมสมาธินั้นจะคอยผานไป
ขณะนั้นจะผานไป กลายมาเปนจิตธรรมดาก็ตาม ความเชื่อในผลที่เคยรูเคยเห็นจาก
การปฏิบตั ขิ องตนนัน้ จะไมถอดถอนเลย จิตใจก็มีความสงบเย็นเปนพื้นฐานของใจ ไม
วอกแวกคลอนแคลนเหมือนแตกอนที่จิตยังไมไดหลักยึดเปนที่พอใจ
คําวา อจลศรัทธา ก็เกิดขึน้ มาเอง คือเชือ่ ไมหวัน่ ไหว ทีนเ้ี ชือ่ แนแลววาผลแหง
การประพฤติปฏิบตั ใิ นแงจติ ตภาวนาเปนเชนนี้ นีเ่ ปนอจลศรัทธา อจลา สุปติฏฐ ติ า
ความเชื่อไมหวั่นไหวโยกคลอนตั้งดีแลว ดังทานสวดอนุโมทนาตอนเชา เปนหลักของ
ใจหลักของความเชื่อมั่น จะเห็นหรือไมเห็น รูห รือไมรกู ต็ าม ตองการทุกเวลาก็ตาม
ความพยายามจะพยายามอยูเรื่อย ผลปรากฏขึน้ มาเรือ่ ยๆ และปรากฏผลสืบตอกันไป
ไมขาดสาย จนกระทั่งใหสงบไดทุกเวลา จับไดทุกเวลา ตามความชํานาญของจิตเปน
อยางนั้น
จิตเปนสิ่งที่ฝกได ถาฝกไมไดพระพุทธเจาก็ไมสอนใหฝก พระพุทธเจาก็ไม
บริสุทธิ์เพราะฝกไมได มันเปนอฐานะ คือเปนสิ่งที่ไมควรเปนได แลวจะเปนไดยงั ไง
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แตนี้เปนฐานะ สิ่งที่ควรเปนไปได ศาสนธรรมที่สั่งสอนโลกก็เปนฐานะ เหมาะกับโลก
ทัง้ หลาย ในธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้ เปนธรรมที่อยูในฐานะของโลกที่จะ
ปฏิบัติไดตามสติกําลังของตนดวยกัน
สิง่ ใดทีเ่ ปนอฐานะ พระพุทธเจาจะไมนาํ มาแสดงใหสตั วโลกเสียเวล่าํ เวลาเลย
และพระองคเองก็ไมทรงสอนใหเสียเวลาเหมือนกัน ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้
อยูในวิสัยของสัตวโลก ที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติไดแมไมทุกรายก็ตาม แตมจี าํ นวน
มากตอมากที่จะสามารถรูได เปนไปไดตามธรรมแงนน้ั ๆ รวมแลว ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ เพื่อจริตนิสัยของสัตวที่มีจํานวนมาก จะไดเลือกเอาตามจริตนิสยั หรือความ
ถนัดของตนไปปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นมา
เรานักปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ถายังไมจนตรอกมักไมเชื่อตัวเองได เมือ่ จนตรอกสัก
ทีสองทีเขาไป จนตรอกดวยการตอสู ไมใชจนตรอกดวยความสิน้ ทาถอยหลัง เมือ่ จน
ตรอกจริงๆ แลวก็สูกัน สูดวยสติ สูดวยปญญา ไมไดสูดวยความอดทนเฉยๆ โดยไมมี
สติปญญาเปนเครื่องมือสําหรับใชในการตอสู สูอยางนี้ผลจะแสดงขึ้นมาใหเราเชื่อตัว
เองได
สวนมากคนเราถาไมจนตรอก สติปญญาก็ไมเกิด อยูปกติก็เหมือนโงดวยกันทุก
คน แตธรรมดาทั่วๆ ไปแลว คนเราไมใชจะโงอยูตลอดเวลา ถึงเวลาฉลาดมันมีได เชน
เวลาจนตรอกคนเราตองหาชองหาทางความคิดความอานตางๆ ในแงสติปญ
 ญาเอาให
เต็มสติปญญาจนขนาดวาเอาตัวรอดไดนั่นเอง คิดจนเต็มภูมเิ พือ่ เอาตัวรอด หมดสติ
ปญญาแลวจึงจะยอมตาย ถายังพอมีทา คิดทาสูอ ยูแ ลวจะไมยอมตายงายๆ คนเรา นั่น
แหละสติปญ
 ญาเกิดตรงนัน้ แหละ นักปฏิบตั นิ น่ั แลจะรูค วามโงความฉลาดของตนจาก
การตอสูใ นเวลาคับขันจนตรอกจนมุม เชนทุกขเวทนากลาในเวลานัง่ ภาวนานานๆ และ
เวลาเจ็บไขไดปว ยหนักๆ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ จะแสดงฤทธิเ์ ดชแหงธรรมทัง้ หลาย
มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตนขึ้นมาเพื่อชวยตัวเองในเวลานั้น ใครๆ ไมยอมตายอยู
เฉยๆ แหละ ตองสู ตองพิจารณา
เชนทุกขเวทนาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไขไดปวย ก็ถือทุกขเวทนานั้นเปนเปาหมาย
แหงการพิจารณาไมลดละทอถอย ไมปรุงไมหมายใหทกุ ขเวทนาดับไป ความอยากให
ทุกขดับไปนั้นเปนภวตัณหา กามตัณหา ความอยากใหทุกขหายนั่นละคือกิเลส ถามัน
หายดวยความอยากจริงๆ ก็ไมตอ งหาหยูกหายามารักษากัน ใครก็อยากหายดวยกันทุก
คน โรคตองหาย ความเจ็บปวดนั้นๆ ตองหายดวยความอยากใหหาย แตนไ้ี มไดหาย
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ดวยความอยาก เพราะความอยากเปนการเพิ่มความทุกขใหมากขึ้นโดยความสําคัญ
ของตน จึงไมตอ งไปอยากใหทกุ ขเวทนาหาย พิจารณาใหรูตามความเปนจริงของมัน
ดวยสติปญญา มันจะหายมันก็หาย มันไมหายก็ใหรวู า มันไมหายดวยการพิจารณา ไม
ตั้งความอยากใหหายสูมัน จะเปนการเสริมสมุทัยและเพิ่มทุกขยิ่งขึ้น
พิจารณาลงตามความจริงใหเห็นทุกข ทานวา ทุกขฺ ํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนของจริง
เปนของจริงอยางไรบาง พอคนเขาไปเจอแลวยอมรับเอง โอ คําวา ทุกขฺ ํ อริยสจฺจํ ทุกข
เปนของจริง จริงอยางนี้เอง นัน่ พอวาจริงอยางนี้เองแลวมันถึงใจแลวนั่น ทีนี้ทุกขไม
สามารถเขามากระทบกระเทือนจิตใจไดเลย เพราะแยกกันออกแลว ถาลงไดทราบทุกข
วาเปนของจริงประจักษใจแลว ทุกขภายในใจก็ไมมีในขณะนั้น ทุกขในรางกายก็เปนสัด
เปนสวนไมกระทบกระเทือนถึงใจเลย เพราะแยกจากกัน ทุกขเปนอันหนึง่ ใจเปนอัน
หนึง่ ไมใชทกุ ขเปนเรา เราเปนทุกข มันแยกกันไดในขณะที่ปญญาพิจารณารอบกาย
เวทนา จิต
จงคิดถึงเวลาจะเปนจะตาย มาเทียบเคียงกับความทุกขธรรมดาของเราที่เปนอยู
เพราะการเจ็บปวย เพราะการนัง่ ภาวนานานๆ กับทุกขเวทนาในเวลาจะตาย มันมีขอ
หนักแนนตางกันอยางไรบาง เพียงเทานี้เราสูไมไดเราทอถอย บทเวลาจะเปนจะตายนั้น
เปนเรือ่ งทีห่ นักมาก มันจะตายแนๆ จิตทอถอยก็ไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากจะทํา
ใหเสียทาเสียที
เพราะไมมีสติปญญาพอจะแกไขตัวใหรอดไปไดในเวลาจําเปนนั้น
ฉะนั้น จําตองเตรียมพรอมกับการตอสูก เิ ลส ตัวกลัวทุกขกลัวตายใหรอบตัวไวแตบัดนี้
แมเวลาจะตายซึ่งเปนเรื่องธาตุขันธ จิตก็ไมหวั่นไหวโยกคลอน ตายไปอยางสุคโตของผู
องอาจกลาหาญตอคติธรรมดาซึ่งเปนหลักความจริง
นี่จึงเชื่ออยางฝงลึกในการพิจารณาทุกขเวทนาดวยสติปญญา
เพราะเคย
พิจารณาและเห็นผลมาแลว เห็นผลอยางประจักษโดยไมตองไปถามใครอีกแลว เวลา
ทุกขมากๆ นั้นไมมีทางไปจริงๆ เราก็ตง้ั ใจตอสูอ ยูแ ลวนี่ ตั้งทาตอสูอยูแลวมันจะถอย
ไปไหน เอา ถอยไมได ทุกขมเี ทาไร เอาจงแสดงใหหมด เราจะฟงอริยสัจมีทุกขสัจ
เปนตนจนกระทั่งตาย ถาไมตายถึงเวลาแลวจึงจะออกจากสมาธิลงเวทีกันครั้งหนึ่ง แต
เวลานีจ้ ะสูก นั บนเวที ชนะกันบนเวที หรือตายบนเวทีดว ยทาสมาธินเ้ี ทานัน้
ทุกขมีมากเทาไรสติปญญาจะนอนอยูไมได ถาอยูเฉยๆ ทุกขก็ยิ่งบีบบังคับเขา
ไปๆ อยากใหหายเทาไรยิง่ ทุกขมาก จะทําไง มันก็ตองไดจับทุกขขึ้นเปนที่พิจารณาซิ
เอา มันทุกขที่ตรงไหน ทุกขทต่ี รงไหนมาก จิตจอเขาไปตรงนัน้ สติจอ ทีต่ รงนัน้ ปญญา
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คลี่คลายดูตรงที่วาเปนทุกขนั้น กําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ มันก็ประจักษใจวาอวัยวะ
สวนตางๆ มันมีของมันอยูตั้งแตวันเกิดโนน ทุกขพง่ึ มาปรากฏในเวลานี้ แลวทําไมวา
อวัยวะสวนนั้นสวนนี้เปนทุกข มันหลอกเรานี่ อาการตางๆ มันมีอยูตามความจริงของ
มัน
ทุกขมนั ก็เปนความจริงของมันอันหนึง่ เทานัน้ เชนเดียวกับไฟไดเชื้อ มันลุกลาม
สงแสงพุงขึ้นจรดเมฆก็ตาม ไฟนั้นก็ไมทราบความหมายของตนวารอนหรือสงแสงไป
ถึงไหน คนตางหากเปนผูไ ปใหความหมายในเปลวไฟนัน้ อันนี้ความทุกขที่จะแสดงขึ้น
มากนอยเขาก็ไมทราบความหมายของเขา ไมทราบตัวเองวาเขาเปนอยางไร เปนแตจิต
นี้ไปใหความสําคัญมั่นหมายตางๆ กับเขา เมื่อไปใหในทางผิดก็เผาตัวเองเขาอีก ถาให
ในทางถูก เขาใจตามความจริงของเขาดวยปญญาชอบ ทุกขก็สักแตวาทุกข กายสวน
ตางๆ ก็สกั แตวา กาย ความรูค อื จิตนีก้ ส็ กั แตวา จิต แนะมันขาดกันทีต่ รงพิจารณารอบนี้
แล
ทุกข เมือ่ เราพิจารณาเห็นความจริงอยางประจักษใจนีแ้ ลว ทุกขก็ดับไปประการ
หนึง่ อีกประการหนึ่ง แมทุกขจะไมดับแตก็ไมสามารถจะประสับประสาน หรือทําจิตใจ
ของเราใหกระทบกระเทือนไดเลย ตางอันตางจริง เมื่อตางอันตางจริงแลวก็ไมมีอะไร
กระทบกระเทือนกัน ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอยเราก็ดูไดอยางไมลําเอียง ดูไดดวยสติ
ปญญาของเราอยางเต็มภูมิ ไมมีความสะทกสะทานหวั่นไหว
เชนเดียวกับเราดูเปลวไฟที่แสดงเต็มที่อยูดวยความหางไกล ไมใหความรอน
นัน้ มาสัมผัสตัวเรา เราก็สนุกดู นีเ่ ราดูทกุ ขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ภายในรางกาย จะมากจะ
นอยเราดูดวยความมีสติรูรอบคอบแลว ทุกขก็ไมสามารถแผดเผาเราได ทีท่ า นวา
อริยสัจเปนของจริง จริงอยางนี้ ไมใชจริงดวยความจําไดเฉยๆ แตจริงดวยความรูความ
เขาใจดวยปญญาจริงๆ แลวเราจะคานพระพุทธเจาไดทต่ี รงไหน หาที่คานไมได ก็ตอ ง
กราบทานอยางราบคาบเทานัน้ ซิ
ตอนที่จิตพิจารณารอบหมดแลวนั้น จิตตองแสดงความสงาผาเผย ความองอาจ
กลาหาญทีส่ ดุ เดนดวง ความสวางกระจางแจงก็เดน ความองอาจกลาหาญก็เดน เดน
ทุกอยางขึน้ ชือ่ วาสิง่ ทีพ่ งึ ใจปรารถนา เดนขึ้นหมดในเวลานั้น เมื่อเปนเชนนี้เราจะไป
ตําหนิทกุ ขกต็ าํ หนิไมลง ก็ไมทราบจะไปตําหนิเขาทําไมกัน เพราะเขาเปนความจริงของ
เขาอยางนัน้ รางกายสวนตางๆ ที่วาเขาเปนทุกขก็จะไปตําหนิไดลงคอยังไง เพราะเขา
ไมไดเปนทุกข เขาเปนสวนนัน้ ๆ ของเขาตางหาก ตางอันตางจริง นอกจากจิตเราเปน
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บาหาเรื่องใสเขา แลวก็กอบโกยทุกขเขามาเผาตัวเทานั้น จึงไมมอี ะไรทีน่ า ชมในขณะ
นัน้
เมื่อพิจารณารอบแลวจิตก็เดนดวง
นอกจากนั้นยังเกิดความอาจหาญไปถึง
อนาคตคือวาระสุดทายของธาตุของขันธ เออ เวลาจะตายนัน่ นะ ทุกขเวทนาจะหนักเบา
มากนอยเพียงไรจนถึงขนาดตาย มันก็เปนทุกขเวทนาตัวที่เรากําลังพิจารณาอยูเวลานี้
และตัวทีเ่ รารูอ ยูเ วลานี้ จะเปนทุกขเวทนาหนาไหนมาหลอกเราพอใหลมุ หลงมันนา มัน
อาจหาญขนาดนัน้ ทีนี้ความกลัวตายก็ไมมีปญหา จิตไมกลัว
ความตายก็ไมมีปญหา เพราะเปนสวนผสมของธาตุ หมดกําลังของมันแลวก็
สลายตัวลงไปตามความจริงเทานัน้ ถาความปลอมแลวก็วา เราเกิด แลวก็วาเราตาย
แลวก็วาเราจะฉิบหายปนปไมมีอะไรเหลือ สิน้ สุดกันเพียงเทานี้ เราจะไมมีอะไรสืบภพ
สืบชาติ ไดรูไดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอไปอีกเหมือนขณะที่เปนอยูนี้ นีค่ วามจอมปลอมของ
จิตมันหลอกอยางนี้ หากความจริงแลวไมหลอกไมเขยา
ตายก็ทราบอยู สวนผสมคือธาตุขันธนี้สลายตัวลงไป ธาตุไหนก็ลงไปสูธ าตุเดิม
ของตน ดินก็ลงไปสูสภาพดิน ลม ไฟ น้าํ ก็ลงไปสูสภาพเดิมของเขาตามความจริง แม
จะอยูในรางกายมันก็เปนธาตุ เปนสวนของใครของมันอยูนั้น เปนแตมาผสมกันเขา
เปนรูปเปนราง ที่โลกใหชื่อวาเปนหญิงเปนชาย เปนเราเปนเขา เปนสัตวเปนบุคคล
เพราะอํานาจของจิตอวิชชาเขาไปยึดครองตางหาก ความจริงจิตก็เปนจิตมาดัง้ เดิมจะ
เปนอะไรไป
ความเสกสรรความสําคัญตางๆ ของกิเลสนัน่ แลหลอกเรา เพราะฉะนั้น จึงตอง
แกสิ่งหลอกลวงทั้งหลายออกดวยสติปญญา จนเขาใจตามความปลอมของมันประจักษ
ใจแลวก็หายกังวล การปฏิบตั ธิ รรมปฏิบตั อิ ยางนี้ และเวลารูก ร็ อู ยางนี้
คําวาสนฺทฏิ ฐ โิ ก ดังพระพุทธเจาประทานไวนั้นไมมีปญหา จะรูเอง ก็เราปฏิบตั ิ
เองทําไมจะไมรูเอง ความรูความเห็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้พระพุทธเจาไมทรงผูก
ขาด มอบไวกับผูปฏิบัติทุกคนจะพึงรูพึงเห็น ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ อันทานผูร ู
ทัง้ หลายพึงรูจ าํ เพาะตน นอกจากทานผูรูแลวก็ไมมีใครจะรู คนมืดคนหลงจะไปรูไดยัง
ไง รูธ รรมนะ
เราเคยอยูก บั ทุกขมานาน เราทําไมถึงกลัวทุกขอยูต ลอดเวลา กลัวอยางหวัน่
อยางไหว อยางไมมีทาตอสูใหเห็นความจริงของมันบางเลย ความกลัวนี้ก็ไมเกิด
ประโยชนอะไรกับเราแมนอ ย นอกจากสั่งสมกิเลสเพิ่มแกเราเขาอีก และเพิ่มทุกขเขา
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ไปอีกเทานัน้
เพราะความกลัวเปนตัวภัยทําใหเราเกิดความหวัน่ ความไหวไขวควาหา
หลักยึดลมๆ แลงๆ จึงควรพิจารณาเรือ่ งความกลัวเหลานี้ จนเห็นตามความจริงแลวก็
ไมกลัว ถารูค วามจริงแลวไมกลัว กลัวอะไร อะไรตาย จิตไมตาย สิง่ เหลานีก้ ส็ ลายลง
ตามสภาพของมัน นอกจากนัน้ จิตทีไ่ ดชาํ ระสะสางตนดวยดีแลว ไมตองถามถึงภูมิอันดี
ของจิต
จิตดวงที่ดีอยูแลวไปที่ไหนก็ดี ไมละความดีของตน เขาสูภพกําเนิดไหนก็ดี จะ
เอากําเนิดเลวทีไ่ หนมาสวมจิตไดทง้ั ๆ ที่จิตดีอยู ภพกําเนิดใดที่เหมาะสมกับจิตที่จะ
กาวเขาสูภพภูมินั้นๆ จิตจะกาวเขาเองเพราะจิตดีอยูแลว ของชั่วจะเขาถึงของดีไดยังไง
ปจจุบันเปนอยางไร อนาคตเปนเครื่องสอถึงกัน เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหชําระจิต
เสียตัง้ แตบดั นี้ ใหเห็นความจริงของจิตของธรรมแตยังไมตายเปนเหมาะที่สุด เอาจน
เห็นตัวภพตัวชาติประจักษใจ เพราะตัวภพตัวชาติอยูก บั ใจเราเอง สิง่ ทีก่ เิ ลสตัวหนา
ดานสันดานเลวปฏิเสธเหยงๆ อยางไมมยี างอายตอความจริงบางเลย เชนบาปไมมี บุญ
ไมมี ตายแลวไมไดเกิด คือตายแลวสูญเหลานี้ ก็มีอยูในจิตดวงนี้ จิตตองรูตองเห็น ปด
ไมอยู เพราะมีอยูก บั ใจ รูข นาดกิเลสอาย หนาหงายหายหนาไปเลยไมกลามาแหยมได
อีกนั่นแล
เราแบกภพแบกชาติแบกกําเนิดเกิดตายมากี่กัปกี่ลานกัลป เรายังมาเปนปญหา
สงสัยภพชาติในตัวเราอยูอะไรอีก ถายังไมเห็นก็จงมองดูตวั เราขณะนีซ้ ิ เห็นไหมนี่มัน
ตัวภพหรือตัวอะไรกัน จะวาเราฉลาด ฉลาดที่ตรงไหน เพียงเรื่องของตัวที่คลุกเคลากัน
อยูกับภพชาติไมทราบกี่ภพกี่ชาติ เรายังไมสามารถทราบได ยังแบกความสงสัยอยูเต็ม
หัวใจของผูเ ปนนักกอสรางชางรับเหมาการเกิดตาย แลวจะวาเปนคนฉลาดไดอยางไร
จะวาเราฉลาดไดอยางไร ภพชาติอยูก บั เรา ถาอยูนอกโลกนอกสงสารนั้นก็สุดวิสัย เรา
ไมรูไดเพราะอยูหางไกลกัน แตนี่อยูตัวเราเองทุกรายไมมียกเวน เรื่องภพเรื่องชาติเรื่อง
เกิดเรือ่ งตายนีอ้ ยูก บั เรา เราไมทราบไดวาเหตุที่จะเกิดเปนเพราะอะไร การเกิดมาเปน
ภพนอยภพใหญดีชั่วตางๆ เปนเพราะเหตุไร ทัง้ ๆ ที่การเกิดการตายมีสาเหตุดวยกัน
ทั้งนั้น แตเราไมสามารถทราบได จะเรียกวาเราฉลาดไดยังไง ถาไมเรียกวาโงเต็มตัว
เพราะปญญาไมรอบตัวรอบใจจะเรียกวาไง ถาจะใหฉลาดเต็มตัวก็เรียนวิชาจิตนีใ้ หดใี ห
จบซิ
จิตนี้แลเปนตัวการสําคัญ กิเลสอาสวะประเภทตางๆ ดีชว่ั ทัง้ มวล บาปบุญคุณ
โทษรวมอยูท จ่ี ติ ออกจากจิตนีเ้ ปนกิรยิ าแหงการทํา ผลก็ยอนเขามาหาสูจิต เมือ่ ปฏิบตั ิ
ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น

๑๐๘

๑๐๙

ชําระเขาไปดวยภาคปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาโดยลําดับ จะสามารถทราบไดโดยไมตอ งสงสัย
และไมตองถามใครซึ่งเปนการลบลวดลายของ สวากขาตธรรม ทีต่ รัสไวชอบแลว ให
เสียศักดิศ์ รี เพราะภาคจิตตภาวนาเปนภาคจะใหรูความจริงทุกสวนที่ไมตองถามใคร
สนฺทฏิ ฐ โิ ก บอกเอง มีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ที่ฝงจมอยูในจิตเปนสําคัญในวงวัฏจิต
พระพุทธเจาไมทราบสิ่งดังกลาวนี้ พระองคจะเอาอะไรไปสอนโลกละ เรื่องภพ
เรื่องชาติ เรือ่ งบุญเรือ่ งบาปอันเปนสิง่ ทีม่ อี ยูก บั ใจ เปนสิ่งที่ใจจะรูจะเห็นดวยการ
ปฏิบัติ เมื่อรูเห็นแลวก็นําออกมาพูดไดเต็มปากไมสะทกสะทาน ดังพระพุทธเจาสอน
โลกทานสอนตามสิ่งที่มีอยูเปนอยู ซึง่ เปนความจริงลวนๆ ทั้งนั้น เปนแตโลกไมรูไม
เห็นตามสิง่ ทีเ่ ปนทีม่ นี น้ั เทานัน้ จึงยุงนุงนังไมจบสิ้นกันเรื่อยมา นอกจากไมรไู มเห็น
แลวยังมีการปฏิเสธ แตการปฏิเสธดวยความไมยอมรับตามหลักธรรมคือความจริง นัน่
ไมทราบวาไดความรูความฉลาดมาจากไหน ถาไมไดมาจากอวิชชฺ าปจฺจยา พาสัตวให
มืดบอดจอดจมจะไดวิชชาวิเศษมาจากไหน นัน่ ยอมรับทันที
ไมคิดอานไตรตรองพอใหกิเลสเสียเวลารอฟงบาง เชนไมเชื่อบุญวามี ไมเชื่อ
บาปวามี ไมเชื่อนรกสวรรความี ความรูนี้ไปเอามาจากไหน ถาไมเอามาจากคลังกิเลส
ดังกลาวแลวนะ ถาวาไปรูไ ปเห็นความไมมมี าแลวจึงมาบอกเพือ่ นมนุษยกเ็ ปนอีกอยาง
หนึง่ นี่ทั้งๆ ทีไ่ มรกู ด็ น เดาเชือ่ งาย ฝายที่หวานปาก หวานคอ หวานลิ้น ก็คือกิเลสวัฏฏ
นัน่ แล จะเปนเราเปนทานที่ไหน ฉะนั้นจึงอยามัวเพลินฟงเพลงกลอมของมันไปชานาน
จะเสียการณ จะวาไมบอก
เรื่องของกิเลสโลกยอมเชื่องาย ถาเปนเรือ่ งของธรรมสัตวโลกไมคอ ยเชือ่ และ
เชื่อไดยาก เพราะถูกปดบังถูกกีดกันจากกิเลสมารภายในใจ ทําใหจิตใจปลอมไปทั้ง
ดวง ความจริงเขาซึมซาบไมได กิเลสไมยอมตอนรับ ถาของปลอมแลวรับกันวันยังค่ํา
คืนยังรุงไมมีคําวาปดประตูพอแลว กิเลสกับใจกลมกลืนเปนอันเดียวกัน นอนอยูดวย
กันกินอยูดวยกัน จมอยูด ว ยกันไมมวี นั มีคนื เลย ไมมีขึ้น มีแตจมดิ่ง กิเลสชอบ เพราะ
ใจกับกิเลสเปนอันเดียวกัน ของจริงถึงแทรกเขาไมได
เรายังมีความเชือ่ ความเลือ่ มใสตอพระพุทธเจาอยูแ ลว เราประพฤติปฏิบัติคน
หาความจริงซึ่งมีอยูกับตัวของเราทําไมจะไมพบ ทําไมจะไมรู ทําไมจะไมเห็น ปราบลง
ไปซิพญามารภายในใจดังกลาวมา ปราบพญามารตัวพาใหมืดมิดปดใจออกแลว ความ
สวางแหงธรรมจะแสดงออกมาเอง และยอมรับตามสิ่งที่มีที่เปนนั้นๆ โดยลําดับจน
ตลอดทั่วถึง
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อะไรเปนสาเหตุใหเกิดภพนอยภพใหญ สาเหตุใหดใี หชว่ั ใหโงใหฉลาด มันเปน
มาจากไหน จงพิจารณาดวยปญญาจะทราบกับตัวเอง วิธกี ารปฏิบตั ขิ องจิตตภาวนาจะ
ไมหนีจากจุดนีเ้ ลย เมื่อพิจารณาเขาไป ปญญาจะเขาไปถึงจุดนีแ้ หละ ปดกั้นไมอยู จะ
เปดเผยออกโดยลําดับ อะไรจะใหเกิด ใหดใี หชว่ั ตางๆ เปนเพราะอะไร ทราบชัดๆ เขา
ไปตามลําดับ เอา สาเหตุที่จะใหเกิดไมวาภพนอยภพใหญ ภพดีขนาดไหน เชน พรหม
โลกหรืออรูปภพ ซึง่ ถือวาเปนภพละเอียด ก็สามารถทราบไดภายในใจวามีอะไรเปน
สาเหตุใหเกิดในภพนี้ คนเขาไปจะรูหมด รูเขาไปจนกระทั่งไมมีภพ ไมมอี ะไรเหลือภาย
ในจิตเลย หมดเรื่องเกิดๆ ตายๆ หมดเชือ้ ทีจ่ ะใหเกิดในภพนอยภพใหญภายในจิต ก็
ทราบไดชดั วาหมด ทีนี้หมดแลว หมดปญหาโดยสิน้ เชิง
เรือ่ งความเกิดความตายนีเ้ ปนปญหาใหญโตมาก จากจิตดวงเดียวนีเ้ ทานัน้ ที่
หลงตัวเอง เมือ่ มาทราบเรือ่ งของตนพรอมทัง้ ตนเหตุทต่ี นเปนผูส ง่ั สมมาดวยเหตุใด
อยางชัดเจนแลวก็หมดปญหา นีเ่ รียกวิชาจิต คือเรียนเรื่องตัวเองเรียนอยางนี้ รูเ รือ่ งตัว
เองรูอยางนี้ ใครจะวาโงวาฉลาดก็ตาม ถาเรียนเรื่องของตัวจบแลวเปนจอมปราชญ ดัง
พระพุทธเจาแลสาวกทานเปนจอมปราชญทั้งนั้น ไมจําเปนตองหาใบประกาศนียบัตร
มาแขวนคอเหมือนขิกเหมือนขอก็ได นีเ้ รียนเพือ่ รูจ ริงๆ ตองรูอยางนี้
ธรรมของพระพุทธเจาจริงอยางนี้แล ทาทายดวยการพิสจู น เอา พิสูจนซิถาตั้ง
ใจจะพิสูจนจริงๆ จะเห็นความจริงจากการพิสูจนดวยหลักธรรมะของพระพุทธเจาโดย
ภาคปฏิบัติไมสงสัย เรือ่ งความเกิดความตาย นรก สวรรค อยาไปหาพิสูจนดวยการดน
เดาคาดคะเน แลวเอาเรื่องบาๆ บอๆ มืดๆ ดําๆ มาพูดกันหลอกกันไปวันยังค่ําหา
ความจริงไมได เหมือนกระตายตืน่ ตูม ขาหักไปเปลาๆ นัน่ แหละ ถาพิสูจนเขาหาความ
จริงดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมภาคจิตตภาวนา ความจริงมีอยูทําไมจะไมรูไมเห็น
พระพุทธเจารูจ ากความจริงอันนี้ สาวกทั้งหลายรูจากความจริงอันนี้แทๆ ธรรมทานก็
สอนไวแลวเพือ่ ความจริง ธรรมก็เปนความจริงอยูแ ลว ทั้งสอนเพื่อความจริงดวย
ความจริงก็มีอยูดวย ผูป ฏิบตั กิ ป็ ฏิบตั จิ ริงดวย ทําไมเราจะไมรไู มเห็น ตองรูตองเห็น
ทานผูเ รียนจบแลวทานแสนสบาย คือเรียนเรือ่ งของจิตจบแลวแสนสบาย
ไมมอี ะไรจะสบายในโลกทัง้ สามนีเ้ ทาการเรียนจิตจบ
ทานจึงวาเหนือโลก
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก ก็คือจิตเหนือโลกสมมุติทั้งปวงนั่นเอง แตกอนอยูใต
อํานาจของกิเลส ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายทั้งวันทั้งคืนไมมีการลดหยอนผอนคลาย จิต
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เรียกรองหาผูชวยเหลือแสนทุกขทรมานอีกทางหนึ่ง เวลาไดรับการชวยเหลือเต็มที่ก็
หลุดพนไปไดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ เปนอิสระเต็มตัวตลอดอนันตกาล
เอาละการแสดงธรรมเทานี้ เหนือ่ ย

สารบัญ

<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙

อํานาจแหงความดี
เวลาอยูในที่สงัด เราบําเพ็ญภาวนา จิตใจทีม่ คี วามสงบเปนขัน้ ๆ ขึน้ ไป จน
กระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแลวนั้น จะมีเสียงมีอะไรกระทบกระเทือนก็ตาม เชน
เสียงนก เสียงกา แมที่สุดเสียงรองรําทําเพลงเชน เขารองรําทําเพลงอยูในหมูบานดวย
เครื่องกระจายเสียงก็ตาม เสียงนัน้ จะเพียงแววๆ อยูภายนอก ไมสามารถจะเขาไปถึง
ความรูท เ่ี ดนชัดอยูภ ายในนัน้ ไดเลย
เฉพาะจิตที่บริสุทธิ์ดวยแลวเปนหลักธรรมชาติ
เสียงที่ผานเขามานั้นจะเปน
เพียงผิวเผิน เพียงแย็บๆ เทานัน้ จะไมเขาในวงแหงความรูนั้นไดเลย แตจติ ทีล่ ดหลัน่
กันลงมานัน้ อาจจะเขาไปเกีย่ วของไดบา ง หรือเกี่ยวของไดตามขั้นของจิตที่มีความเขม
แข็งและออนแอตางกัน นี่หมายถึงจิตที่มีความทรงตัว มีรากมีฐานพอเปนหลักของตน
ได ไมเหมือนจิตที่ไมมีอะไรเปนเครื่องยึดเลย จิตประเภทนัน้ คอยทีย่ ดึ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ อะไร
ผานเขามาตองเขาถึงๆ ซึง่ เปนเรือ่ งรบกวนทัง้ นัน้
เพราะฉะนัน้ ในขณะทีเ่ ราภาวนา ตอนทีเ่ รายังไมไดหลักเกณฑภายในจิตใจนี้
เสียงเปนตนจึงเปนภัยตอความตั้งใจของเรา เปนภัยตอการภาวนาของเราอยางมาก
มาย ถึงกับภาวนาไมไดเรือ่ งเลยก็มเี พราะเสียงรบกวน เสียงมันเขาไปกังวานอยูใน
ความรูเสียทั้งหมด เมือ่ ความรูม เี สียงเขาไปสอดแทรก มีเสียงเขาไปทําลายแลว อรรถ
ธรรมที่จะพึงรูพึงเห็น หรือความสงบ หรืออารมณแหงธรรมทีต่ นกําลังนึกบริกรรม
ภาวนาอยูนั้นก็หลุดลอยไปหมด เหลือแตความรูกับสิ่งเหลานั้นเขามาคละเคลากันวุน
กันไปไมไดเหตุไดผล ไมไดความสงบเย็นใจเลย นี่ผิดกันอยูมากระหวางจิตธรรมดาที่
ยังไมไดหลักฐานกับจิตที่ไดหลักฐาน จนกระทัง่ จิตทีพ่ อตัวแลว มีเหลือ่ มล้าํ ต่าํ สูงตาง
กันอยูมากมาย
ฉะนั้น เราจึงไดเห็นคุณคาของการอบรมจิตใจบุคคลคนเดียวกันนัน่ แล เวลาที่
จิตเปนจิตธรรมดา ซึ่งยังไมไดหลักไดเกณฑอะไรเลยนั้นมันเปนอยางที่วานี้ อะไรผาน
เขามามันคอยจะรับกวานเขามาเปนสื่อเปนทางไดเปนอยางดี ตัวจิตเองนั่นแหละเปน
สื่อคอยรับเรื่องทั้งหลายเขามาภายในตัว ทั้งๆ ทีเ่ ราไมอยากรับ แตธรรมชาติอันหนึ่งที่
เหนือเรามันคอยจะตอนรับ ตองการตอนรับ อยากตอนรับและตอนรับตลอดเวลา
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คราวนี้พอมีธรรมเปนเครื่องดื่ม มีธรรมเปนหลักใจพอเปนกําแพงไดบา ง เสียงเหลานั้น
ก็ประปรายไมคอ ยมีฤทธิม์ อี าํ นาจมาก ไมคอ ยเขามาแทรกมาสิง มาทําลายจิตใจไดเต็ม
ที่เหมือนอยางแตกอน นี่เราก็พอเห็นคุณคาของจิตอีกขั้นหนึ่ง
พอจิตมีความมัน่ คงเขาไปโดยลําดับ แมจะยังไมถึงความสิ้นสุดวิมุตติก็ตาม ก็
ยิ่งเห็นความชัดเจนของจิตที่เดนภายในตัวเองกับสิ่งภายนอกที่เขามาเกี่ยวของ เหมือน
อยางขโมยเดินมาเลียบๆ บริเวณบานขางนอกเรา เขาไมกลาทีจ่ ะเขามาภายใน เดิน
เลียบๆ เคียงๆ อยูขางนอก ลอบๆ มองๆ เพียงเทานัน้ ก็ผา นไปๆ ไมเขามาถึงบริเวณ
ภายในบานเราได
จิตทีเ่ ปนหลักธรรมชาติตายตัว ไมเกีย่ วเกาะ ไมยึด ไมซึมซาบอะไรเลย เพราะ
ความพอตัวแลวจากสมมุติทั้งหลาย จิตประเภทนัน้ แมอะไรจะมาผาน มันก็สักแตวาเทา
นัน้ เราพูดไดสักแตวาผาน จะเปนความนินทา ความสรรเสริญ เสียงรื่นเริงบันเทิง
เสียงอะไรก็ตาม เปนแตเพียงรับทราบแย็บๆ แลวผานไปๆ พรอมในขณะนัน้ คือดับ
ไปพรอมๆ โดยหลักธรรมชาติ ซึ่งเราไมบังคับบัญชาจิตใจใหดับ หรือไมมีความจงใจที่
จะดับสิง่ เหลานัน้ บังคับสิง่ เหลานัน้ ไมใหมาเกาะเกีย่ วกับจิตเรา แตมันเปนธรรมชาติ
ของมันอยางนัน้ นี่เราจึงไดเห็นความแปลกตางของจิตเราดวงเดียวนี้เปนลําดับๆ มา
ตัง้ แตขน้ั จิตธรรมดาถึงขัน้ เริม่ แรกแหงการปฏิบตั ธิ รรม ตลอดมาถึงขั้นสมบูรณเต็มภูมิ
ของใจ
ใจจึงเปนสิง่ สําคัญ พระพุทธเจาทรงประทานพระโอวาทไวทั้งหมด ทรงมุง หวัง
ตอจิตใจเทานั้นเปนสําคัญกวาอยางอื่น เพราะใจเปนนาย ใจเปนหัวหนางานทุกแผนก
เรียกวาใจเปนนาย กายกับวาจานี้เปนบาว กิริยาอาการจะแสดงออกในลักษณะใด ขึน้
อยูก บั ใจเปนผูบ งการ เมื่อใจไดรับการอบรมที่ถูกตองตามหลักอรรถหลักธรรมแลว
ยอมจะสามารถยังความเคลื่อนไหวของกาย วาจาใหแสดงออกในทางทีถ่ กู ทางเสมอไป
และไมเปนพิษเปนภัยแกตนและผูเกี่ยวของมากนอย จิตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรจะไดรับ
การอบรม
เราทุกคนมีฐานะที่จะอบรมจิตใจไดดวยธรรมของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิง่
เราก็มีฐานะพอสมควรไมยุงเหยิงวุนวายจนเกินไป ไมถกู บังคับเสียจนกระทัง่ ไมมเี วล่าํ
เวลาจะประกอบคุณงามความดี ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เราพอเปนไปไดแมจะมี
งานการเหมือนโลกทั่วๆ ไปที่เขามีกันก็ตาม แตเราก็มเี วลาทีจ่ ะหลบหลีกปลีกตัวใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อประกอบจิตใจของเราใหมีความสงบรมเย็นได เวลาที่เรายังมีชีวิต
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อยูนี้ เปนเวลาที่แนนอนเห็นประจักษกับตัวเราเอง เราทําไดทุกอยาง แมกระทัง่ ความ
ชั่วเรายังทําไดขณะที่มีชีวิตอยูนี้ เหตุใดเราจะทําความดีไมไดในชีวิตอันเดียวกัน
ความดีเปนสิง่ ทีท่ ว่ั โลกประสงคปรารถนากันทัง้ นัน้ เราไดเขามาชองแหงความดี
นีแ้ ลว เราจงพยายามเดินตามแนวทางแหงความดี หรือสืบทอดความดีนี้ไวใหไดตาม
สติกาํ ลังของเรา อยาปลอยใหเวล่ําเวลา เดือน ป นาที โมง กินไปเสียเปลาๆ ในวันหนึ่ง
ขณะหนึ่งมีแตเวล่ําเวลากินไปๆ กินไปจนกระทั่งชีวิตของคนทั้งคนไมมีอะไรเหลือเลย
โดยไมเกิดประโยชนอะไรอยางนี้ แสดงวาเรานีป้ ระมาทจนเกินตัว
การทีเ่ ราไดบาํ เพ็ญคุณงามความดีมาโดยลําดับลําดาเชนนี้ ชือ่ วาเราไมประมาท
เรารูสภาวะความเปนอยูของโลกนี้อยูใตกฎ อนิจจฺ ํ ดวยกัน จะตองมีความแปรสภาพไป
เรือ่ ยๆ แมตัวของเราเองก็มีความแปรปรวนไปอยูเสมอ กระทัง่ ถึงวาระสุดทาย จนไมมี
อะไรจะแปรอีกแลวนั้นแลถึงจะหมดปญหากันไป คือคนตายแลว หมดทางมันจะแปร
ไปอะไร เพราะหมดความรับผิดชอบกันแลว นั่นสุดวิสัย จะทําอะไรก็ทําไมได ขณะนี้
เปนเวลาทีเ่ ราทําได
ใจเปนสิ่งสําคัญมาก เมือ่ ไดบาํ เพ็ญจิตใจของเราใหมคี วามหนักแนน เฉพาะ
อยางยิง่ จิตตภาวนาปรากฏขึน้ ภายในจิตแลวนัน้ จะเปนสิ่งที่แนใจประจักษใจ อาจหาญ
ภายในตัวเอง อาจหาญตอความเปนอยูใ นปจจุบนั ดวย อาจหาญตออนาคตที่จะเปนไป
ขางหนา ภพหนา ชาติหนาดวย ไมมีความกลัว ไมมคี วามหวาดเสียวใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ
ประจักษภายในใจวา กําลังของเรามีอยางไรบางอยูแลว
เชนเราเดินเขาไปในปาแตตัวเปลาๆ นีม้ คี วามหวาดกลัวมาก ถามีศัสตราวุธติด
ตัวไปดวยแลวก็มคี วามอาจหาญ ยิง่ มีอาวุธทีท่ นั สมัยเขาไปโดยลําดับดวยแลว ก็ยิ่งมี
ความกลาหาญชาญชัยตอสิ่งตางๆ ทีถ่ อื วาเปนภัย เราสามารถจะปราบปรามไดหมด ผู
นัน้ อาจหาญ
ความดีของเรานี้แหละเปนเหมือนกับอาวุธที่ทันสมัย อาวุธเหลานีส้ าํ หรับปราบ
สิ่งที่เราไมพึงปรารถนา คือความทุกขยากลําบากตางๆ ทีจ่ ะประสบพบเห็นดังโลกทัว่ ๆ
ไปประสบกัน สัตวโลกหลีกเวนไมไดในเรื่องความทุกขมากนอย ตามแตกรรมของตนที่
ทําลงไป ทีนี้กุศลธรรมเราไดสรางโดยลําดับมา จนกระทั่งมารวมอยูภายในจิตดวงเดียว
นี้ แลวเราก็ไมหวาดกลัวมาก และไมกลัว
ผลแหงทานที่เราทําไปมากนอยก็เขาไปอยูที่จิต ศีล อํานาจแหงการรักษาศีล
เจริญเมตตาภาวนามากนอย รวมเขาไปอยูที่จิต เลยไปเต็มอยูท จ่ี ติ ประจักษอยูที่จิตนั่น
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ละ เหมือนกับไดเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย ยังเปนอยูก็อาจหาญ เวลาจะตายก็ไมสะทก
สะทาน ตายแลวจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไมหวัน่ ไหว ไมกลัว เพราะเหตุไร เพราะ
ธรรมชาติที่มีอยูภายในจิตใจ ไดแกใจของเรานี้เต็มไปดวยความดีอยูแลว เต็มไปดวย
ความรืน่ เริงบันเทิง เพราะอํานาจแหงความดีที่หลอเลี้ยงอยูภายในจิตใจเรา เราจึงไมมี
ความหวัน่ ไหวพรัน่ พรึงกับสิง่ ใด ตายไปก็เปนสุคโต นี่อํานาจแหงความดีที่ผูบําเพ็ญได
บําเพ็ญเต็มสติกําลังความสามารถของตน ยอมจะทําผูนั้นใหมีความรื่นเริงบันเทิงทั้ง
ปจจุบันที่มีชีวิตอยู และอนาคตทีจ่ ะแปรสภาพไป ดังทีโ่ ลก อนิจจฺ ํ เปนกันเรื่อยมา จะ
เกิดในภพใดชาติใดก็ตองเปนภพเปนชาติของผูมีบุญตองไปเกิด ไมใชไปเกิดแบบผูม ี
บาป มีความทุกขรอนทรมานอยูทั้งโลกนี้และโลกหนาอยางนั้น
บุญ ทานจึงวาเปนความสุข ถากลาวโดยเหตุกเ็ ปนเครือ่ งชําระสิง่ ทีไ่ มดที ง้ั หลาย
ออกจากตน เหมือนกับน้าํ ทีส่ ะอาด ชําระสิง่ สกปรกโสมมทัง้ หลาย ถากลาวโดยผลก็คือ
ความสุข ความสุขนีไ้ มวา โลกไหนๆ สัตวประเภทใดไมมใี ครรังเกียจ มีแตผตู อ งการ
ดวยกันทั้งนั้น
การสรางคุณงามความดี จึงมีความมุงหวังตอความสุขความเจริญโดยถายเดียว
ความสุขจะเกิดขึ้นมากนอยดวยอํานาจแหงเหตุอันดีที่เราทําลงไป เมือ่ ทําลงไปไดมากๆ
สั่งสมไปทุกวันทุกเวลาไมประมาทนอนใจแลว ความดีกย็ อ มเพิม่ พูนขึน้ โดยลําดับ ถึง
วาระทีจ่ ะไปก็ไปอยางผาสุกสบาย ทานวา อิธ นนฺทติ อยูใ นโลกนีก้ ร็ น่ื เริงบันเทิง เปจฺจ
นนฺทติ แมละโลกนี้ไปแลวก็ไมเปนความลมจมเหมือนอยางโลกทั้งหลายคิดกัน แตไป
เพือ่ ความกาวหนา คือสุคโตเปนที่ไป อยูดวยความรมเย็นเปนสุข เกิดในภพใดชาติใดก็
มีความรมเย็นเปนสุขในภพชาตินน้ั ๆ
เพราะจิตนีไ้ มอนั ตรธาน ไมใชเปนผูส ญ
ู หาย ไมใชเปนผูฉ บิ หาย เปนผูทรงภพ
ทรงชาติไวเสมอมาตั้งแตกาลไหนๆ จนกระทั่งบัดนี้ และจะเปนผูทรงภพทรงชาติดีชั่ว
ไปเรื่อยๆ ตามอํานาจแหงกรรมและวิบากแหงกรรม จนกวาจะถึงความสิ้นสุดวิมุตติ
พระนิพพาน จิตนัน้ จึงกลายเปนจิตทีท่ รงอรรถทรงธรรมและเปนธรรมทัง้ ดวงตลอดไป
เพราะฉะนัน้ เราจึงตองสรางความดีเอาไว เพื่อจิตนี้จะไดมีเครื่องสนับสนุนใหทรงภพ
ทรงชาติที่ดี มีความสุขความเจริญในภพตอไป เมือ่ วาระสุดทายอํานาจแหงกุศลถึง
พรอมแลว ก็ผานพนไปไดโดยไมมีอะไรเกาะเกี่ยว ภพชาติตา งๆ ไมเกีย่ วของเลย ถึง
ความเปนตัวของตัวโดยสมบูรณแลว ไมตองอาศัยภพใดชาติใดเปนที่พึ่งที่ยึดที่อาศัย
อีกตอไปตลอดอนันตกาล
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ความสุขทีเ่ ราเคยไดรบั มาใดๆ ก็ตาม สูค วามสุขทีเ่ กิดจากจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว นๆ
ไมได ความสุขนัน้ เปนความสุขโดยหลักธรรมชาติซง่ึ ปรากฏอยูก บั จิตเอง ความสุขนั้น
ไมมคี วามแปรปรวน ไมอยูใ นกฎแหงอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดังความสุขความทุกขทง้ั
หลายทีเ่ ปนอยูใ นโลก อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา นี้ นี่ผิดกัน
เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี เมือ่ ทานปรินพิ พานไปแลวทานจึง
ไมมีภพมีชาติอีกตอไป ทานทราบแลวขณะทีท่ า นบรรลุธรรมหรือตรัสรูธ รรม ดังพระ
พุทธเจาเราตรัสรูธ รรม สาวกทัง้ หลายบรรลุธรรม คือ บรรลุถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง
พนทั้งภพทั้งชาติ เกิดแกเจ็บตาย พนทัง้ ความทุกขความลําบากทัง้ ภายในกายในจิต ที่
จะเกิดในภพนั้นๆ ดวยอํานาจกิเลสพาใหเกิดไมมเี ลย เปนบรมสุข
คําวานิพพานเทีย่ ง ก็หมายถึงจิตที่ชําระสิ่งที่เปนกฎ อนิจจฺ ํ ซึง่ แทรกสิงอยูภ าย
ในจิตใจออกหมดแลว จิตก็เทีย่ งเทานัน้ เอง จิตเทีย่ งก็คอื จิตทีบ่ ริสทุ ธิ์ เมื่อจิตเที่ยงก็วา
นิพพานเที่ยงเขาในอันเดียวกันนี้ เราจะไปหานิพพานที่ไหน เมื่อเจอจิตที่บริสุทธิ์แลวก็
เขาใจทันทีไมตองถาม ไมตอ งอยาก เราจะเคยอยากเคยหิวแทบลมแทบตายก็ตาม เชน
อยากไปสวรรค อยากไปพรหมโลก อยากไปนิพพาน ความอยากนี้เปนมรรคที่จะใหเรา
เกิดความอุตสาหพยายามวิง่ เตนขวนขวายเพือ่ จะไปภูมนิ น้ั ๆ
แตเมื่อเต็มภูมิแลว
สวรรคกผ็ า น พรหมโลกก็ผา น แมนพิ พานก็ไมอยาก อะไรเปนนิพพานก็รูเสียภายใน
จิตใจนัน้
คําวานิพพานนัน้ เปนชือ่ สมมุตอิ นั หนึง่ ธรรมชาติของนิพพานจริงๆ นั้นคืออะไร
ก็รูประจักษอยูกับจิตนี้เสีย ความหิวโหยซึ่งเคยรบกวนใหอยากเสาะแสวงหาเพื่อไป
นิพพานนั้นก็หมดไป ความอยากไมมี เมือ่ ความอยากไมมแี ลวอะไรจะมากวนใจ ไมวา
ความอยากดี ไมวาความอยากประเภทใด เชน ความอยากเปนกิเลสตัณหาก็เปนเรื่อง
กวนใจ ความอยากไปในทางที่ดีซึ่งเปนมรรคก็เปนเรื่องรบกวนเหมือนกัน แตความรบ
กวนอันนี้เพื่อจะใหทําทางที่ดี มันก็เปนขอกังวลความกังวลอยูเหมือนกัน เพราะเปน
งานที่เราจะตองทําเพื่อความพนทุกข
เมื่อไดผานพนความอยากอันนี้ไปทั้งหมด ถึงทีต่ นประสงคทต่ี นตองการแลว
ความอยากทั้งหลายก็หายไปในทันทีทันใด เชนเดียวกับเราอยากมาวัดปาบานตาด มี
ความมุง หมายตัง้ แตออกเดินทางทีแรก มุงตอวัดปาบานตาดเรื่อยมา พอถึงวัดปาบาน
ตาดแลวเทานัน้ ความอยากไปวัดปาบานตาดก็หายไป นี่จะวาเราประมาทไหม ทั้งๆ ที่
เราอยากมาวัดปาบานตาด พอถึงวัดปาบานตาดแลวความอยากนัน้ หายไป
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ความอยากไปนิพพานก็เชนเดียวกัน เมือ่ ถึงธรรมชาติทแ่ี ทจริงทีเ่ รียกวาเปน
นิพพานนั้นแลว จะอยากไปไหนอีก ความอยากไปนิพพานก็หมด เพราะเมือ่ ถึงจุดแลว
ก็หมดไปดวยกันไมวาอะไรทั้งสิ้น อยากรับประทานคือ ความหิว ความอยาก พอรับ
ประทานอิ่มแลวความหิวก็หมดไปแลว จะอยากอะไรอีกมันอิ่มแลว นี่เมื่อจิตอิ่มตัวก็
เปนอยางนั้นเหมือนกัน นี่อํานาจแหงการอบรมจิต จิตจะมีความเปลีย่ นแปลงตัวเอง
กาวเขาสูค วามละเอียด ความดีเปนลําดับๆ
ความดีอยูก บั จิต ไมไดอยูกับที่วาอดีต อนาคต สิง่ ทีล่ ว งมาแลวและวันหนาหรือ
กาลหนาตอไป ภพหนาชาติหนาที่ยังไมมาถึง ขอใหจติ ซึง่ เปนตัวสําคัญในตัวเราและรับ
ผิดชอบนี้ดีเถอะ อยูไ หนก็ผนู แ้ี หละจะเปนผูด ี ถาจิตนีไ้ มดเี สียอยางเดียว จิตนี้เปนตัว
สั่งสมบาปสั่งสมกรรมตางๆ กอความเดือดรอนใหแกตนและผูอื่นตลอดเวลาแลว จะ
หวังภพใดชาติใดก็มีแตความหวังเฉยๆ แตสง่ิ ทีจ่ ะสนองความตองการยอมจะเปนผลที่
เกิดจากตนทําไวนน่ั แล จะตองไปเจอตั้งแตความทุกขความเดือดรอนในอนาคตโดยไม
ตองสงสัย
เพราะฉะนัน้ การปรับปรุงแกไขจึงตองปรับปรุงที่ตัวของเรา ไมไดปรับปรุงที่
อดีตอนาคต ไมไดปรับปรุงที่วันเวล่ําเวลา สถานที่นั้นสถานที่นี้ ภพนัน้ ภพนี้ แตปรับ
ปรุงตัวของเราใหเหมาะสมกับความดีงาม เมือ่ ปรับปรุงตนใหเหมาะสมกับความดีงาม
แลว ไปอยูที่ไหนก็คือผูดีงามนั้นแล จะเปนผูท รงความสุขความเจริญดวยอํานาจแหง
ความดีงามนัน้ ๆ พาใหเปนไป จงมีความตั้งมั่นและมีความแนใจที่การปรับปรุงตัวใหดี
แตบดั นี้ จะไมเสียใจในภายหลัง ทั้งจะภูมิใจในตัวเราเองขณะที่มีชีวิตอยูนี้
การปฏิบตั ศิ าสนานัน้ ปฏิบตั ใิ จเปนสําคัญ ใหพยายามสังเกตใจของเราใหดี
เมื่อใจดีแลว ไปที่ไหนก็ไปเถอะคนเรา ไมไดวติ กวิจารณ ไมไดเดือดรอนวุนวาย มีแต
ความสุขความสบายเปนทีร่ องรับทุกกาลสถานทีไ่ มสงสัย
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้
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n°µ´ÊÈ¦³µ¥°°¤µµµ¥ªµµ ÄÁ}¼o´Éµ°°¤µ ¦³µ¥°°¤µ
µµ¥ªµµÁ}µ¦Îµ¸¡¼¸ Îµ´Éª¡¼´Éª Îµ¨µÇ ¡¼¨µÇ Á}·¦·¥µÂ®nµ¦
¦oµ¦¦¤°´®¹ÉÇnµÁ¦¸¥ªnµ¦¦¤´Ê´Ê¦¦¤´«µ¦¦¤ÈÁ} °¼nª¦´

µ¦´É°«µµÁ¤ºÉ°¡¼¹®¨´µº°·ÄÂ¨oª¦¤¸ªµ¤¤»n®¤µ¥Ä®o´ªr
Ã¨Åo¦µªnµÄ¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµÅ¦Â¨oª ¹o°°Á¦ºÉ°¦¦¤¸ÉÁ¸É¥ª´Ä ¹É¤¸
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÒÚ

ÒÓÑ



µ¦¦³Îµ°¥¼n¨°Áª¨µÁ¡ºÉ°¦µª·¸µ¦· °ªnµ·ÅÄµ¸É·³ª¦ÂoÅ
°¥nµÅ¦ ·ÅÄµ¸É¼³ª¦nÁ¦·¤°¥nµÅ¦ Â¨³Ä®o¦µªnµªµ¤·nµÇ ´Ê
Á}µ °· µ °·´É Â¨nµÁ¦¸¥ªnµ¦¦¤ º°¦¦¤¦³Îµ· µ¦n°¦oµ
¦³Îµ·Å¤n¤¸·Ê¨ÅooµÅ¤n¤¸¦¦¤®´®oµ¤Ä®o Ä®on°Áµµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
oª¥Á®»¸Ê¦¦¤¹ÎµÁ}¤µÎµ®¦´·ÄÁ¦µ Á¡ºÉ°¦¼o´ÁÈ º°¦³´ªµ¤·¸ÉÅ¤n¸
Â¨³¦´¬µ·Ä®o¨°£´¥Äµ¦·¦»nµÇ Å¤n¨n°¥Á¨¥µ¤Á¨¥¹É ³¡µÄ®oÁ¨°³
Á°³Åo

Á¤ºÉ°¦¦¤¸¦¦¤´Éª º°µ¦¦³Îµ¸¦³Îµ´Éª ¤¸°¥¼n£µ¥Äµ¥ªµµÄ °´ªr
Ã¨°¥¼nÂ¨oªÄ¦³¨¨oµ®¦º°·ÁÎµªnµ»Â¨³µ°´Á}Á¦ºÉ° °ªµ¤¸ªµ¤´Éª
ªµ¤» ªµ¤» r´ÊÅ¤nÅo o°Â¨» » rÂn¼oÎµ°¥¼nÁ¦ºÉ°¥Å Ä¦³¤¸°Îµµ
Á¡¸¥Å¦Èµ¤¸É³¤µ¨¨oµ¨¸ÉÎµÂ¨oªÁ°µÁ¥ÇÃ¥¸É¥´Îµ¦¦¤´Ê°¥¼n Án¥´
Îµ¦¦¤´Éª°¥¼n ³¨¨oµªµ¤´ÉªÂ¨³¨Â®nªµ¤´ÉªÅoÂnªµ¤» r´ÊÅ¤nÄ®o¤¸ ¥n°¤
Á}ÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³¦¦¤¸É ÎµÁ}¼o ¨· Ê¹ ¤µÁ° Ä¦Å¤n¨· Ä¦¹¨¨oµÅ¤nÅo
o°´ªÁ°Á}¼oÎµ¦¦¤´Ê¦¦¤´Ê¹³®¥»Ä®o¨n°Å

ªµ¤¦µ ¹ÊÂ®nª·µ ¦µ ¹Êµµ¦¦³Îµ´Ênµ®µ  Å¤nÅo¦µ
¹Êµ·ÉÄ µ¦¨¨oµÈo°¨¨oµ¸É¦´Ê ªµ¤·¦³Á£´ÊÁ¸¥ ³Á}
¦³Á£ÄÈµ¤¸ÁÉ ¦µÅ¤n°o µ¦Å¤n¡¹ ¦µ¦µ Á¦µ¡¥µ¥µ¤Áªo ¡¥µ¥µ¤
¦³¤´¦³ª´¦´¬µÅ¤nÄ®o·Å¤nÄ®oÎµ ¹Ê¤µ·É´ÊÈ¦³´Å®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®È¤¸·´
´´ªµ¤·´ÊÇ¦³´É¨³ªµ¤·´ÊÅoÃ¥ÁÈ µÅ¤n°µ· ¹Ê¤µ°¥nµ´Ê
Åo°¸Á¨¥ Á¡¦µ³°Îµµ °·{µÁ}¼o »o ´¢{Ä®o µÅoÂ¨oª´ÊÂ¨ºÉ°ªnµ
Á}¼o¨¨oµ¦¦¤´Éª·´ÊÇ Åo Å¤n¤¸¼o°ºÉÄ³¤µ¨¨oµ ³¤µ°°¦¦¤´Éª
´Ê®¨µ¥µªµ¤·ªµ¤¦» µ¦¦³Îµ °µ¥ªµµÄÅ¤nÄ®oÂ¨Åo °µ
´ª¼oÎµÁ¸¥ª³ÂoÅ ¨¨oµÅooª¥µ¦®¥»Å¤nÎµn°ÅÁnµ´Ê

Îµªnµ ¦¦¤ º°µ¦¦³Îµ¸´Éªµµ¥ªµµÄ ¸ÉÁ}ªµ¤¦·¦³ÎµÃ¨
¦³Îµ¦¦¤¤µ´Ê Á·¤ Å¤n¤°¸ ³Å¦³¤µ´Â¨®¦º°¨¨oµÄ®oÁ}°ºÉ Åo Á}¦¦¤
µ¥´ªÁ}¦¦¤µ¥´ªÂ¨³Á}ª·µ¸´Éªµ¥´ª°¥¼n´µ¦¦³ÎµÅ¤nÁ}°ºÉ«µµ
¹ÁªoÎµªnµ¦¦¤¸ÊÅ¤nÅo ¦¦¤¸Ê¹Á}®¨´Îµ´°¥¼nÄª¡¦³«µµ Á¡¦µ³´ªrÃ¨
Îµ¦¦¤¸´Éª´°¥¼n´Éª·Â Å¤n¤¸Ä¦°¥¼nÁ¥Ç ÅoÃ¥Å¤nÎµ°³Å¦´ÊµÄ ´Êµ
ªµµÂ¨³µµ¥Á¤ºÉ°Å¤nÎµµÄÈo°Îµµ®¹É°¥¼n´ÉÂ¨

Á¤ºÉ°µ¦¦³Îµ¥´¤¸°¥¼n Á¦ºÉ°ªµ¤·¼¹ÉÁ· ¹Êµµ¦¦³Îµ´ÊÈ¥n°¤¤¸
Á¤ºÉ°Á}Án¸ÊÈo°¤¸µ¦°´Ä®o¦¼oª·¸ ª·¸¦³Îµ Îµ°¥nµÅ¦¹³Á}ªµ¤¼ Îµ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÑ

ÒÓÒ



°¥nµÅ¦Á}ªµ¤· Â¨³³ÂoÅ ªµ¤·´Êoª¥ª·¸Ä ³Îµ¦»nÁ¦·¤ªµ¤¸´ÊÄ®o
Á¦·°µ¤ ¹ÊÃ¥¨Îµ´oª¥ª·¸Ä ¸ÉÁ}°»µ¥ª·¸µ¦nµ°Ä®o¦¼o´ª·¸·´·´ª
°´ªrÃ¨¼oÎµ¦¦¤¸´Éª Â¨³¦´Áª¥¨°¥¼nÁ¦ºÉ°¥¤µÅ¤n¤¸¨®¥n°n°¨µ¥oµÁ¨¥
³Åo·´·´ªoª¥ª·¸¸É¼µ¨³Á}»Á}¦³Ã¥rÂn´ªÁ°Ánµ¸Éª¦Å¤n¦oµ
Ânªµ¤» r¦o°ÄnÃ¥nµ¥Á¸¥ª

«µµnµ°®¤¼nÄ®o¦¼oª·¸·´·n°´ªÁ°¸ÊÂ¨ Å¤nÄnnµ°oÅ¤o £¼Á µ
·¢jµ°µµ« °¼o¸É¡°³Á oµÄÅoÄÁ¦ºÉ°ªµ¤¸ªµ¤´Éª¸É¤¸°¥¼n´´ªÁ¦ºÉ°»Á¦ºÉ°
µ¹É¤¸°¥¼n´´ª ¼o¡°³Á oµÄÅoÂ¨³·´·µ¤Åo «µ¦¦¤ÈÁ}»Á}
¦³Ã¥rÂn¼o´Ê¼o´ÊÈª¦Ân«µ¦¦¤

¡¦³°rnµ°´ªrÃ¨¦³Á£¸É¡°³Á oµÄ ®¦º°¼o¸É³Á oµÄÅo°¥nµ¨¹¹Ê
Â¨³ªoµ ªµ ¹É¤¸°¥¼noª¥´¸É¦³Á£ °»·
´ s¼ Á}¼¡o ¦o°¤Â¨oª¸É ³¦¼o ³Á®È
¦¦¤µ¤¡¦³°rÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª ®¦º°¼o É¸ ³Á µo Äµ¤®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÅo
°¥nµ¦ªÁ¦Èª ª··
´ s¼ ¦°´¨¤µ oµ¡¼¹Á°¦rÁÈr ®¹É ¡¦o°¤Â¨oª¦o°¥
Á°¦rÁÈr ®¹É¡¦o°¤Â¨oªÚÖ¦³Á£¸Éµ¤Á¥¥³Á}¼o¡¦o°¤°¥¼nÂ¨oªÖÑ
¹ÊÅ

¦³Á£¸É¸ÉÅ¤n¤¸Á°¦rÁÈrªÁ¨¥ ¤¸ÂnÁ°¦rÁÈr¨ Á¨  Ñ «¼¥r  Ã¥
nµ¥Á¸¥ªÁ}¦³Á£®¼®ªµ°Å¤nÁºÉ°Å¤nÄÄÎµªnµ»Â¨³µ°µ·É
¸Éo°µ¦°¥nµÁ¸¥ª·¼Å¤nÎµ¹³ÎµÁ·Á·Åµ¤·É¸Éo°µ¦°¥nµÁ¸¥ª
Å¤nÅoÎµ¹¹ªnµÁ}ªµ¤·¼¸´Éª¦³µ¦ÄÁ¨¥ ¦³Á£¸ÊÁ¦¸¥ªnµÅ¤n¤¸Á°¦rÁÈr
ªÁ¨¥ nµÁ¦¸¥ªnµ ¦¤³ º°¤º´Ê¨µª´¨µº¥ºÁ·´É° ¨°Áª¨µ
°¥¼noª¥ªµ¤¤º°£µ¥Ä·ÄÁnµ´Ê ´ÊÇ ¸ÉµÁºÊ°¤¸°¥¼nÈ´ÂnªnµµÁºÊ° Ánµ
°´ªr ®¼ÈÁnÁ¸¥ª´®¼ °´ªr Å¤nÄ³¢{°¦¦¢{¦¦¤ªµ¤¼o°¸µ¤
°³Å¦´Ê·Ê

µ¦¨nµª´Ê¸Ê¨nµªµ¤°¦¦¦¦¤¸ÉÂÅªoµ¤¦³Á£ °´ªrÃ¨ ªnµ¤¸¦·
·´¥®µµnµ´ Â¤oÄ´ªÁ¦µ´ª¡¦³¹ÉÁ}µª¡»ÂoÇ ¥´¤¸¦¤³Åo Äµ
ª´¥ µµ¨ µµ¸É Áª¨µ ¦¤³ Â§·ÍÄ®´ªÄ Än°¼oÁoµ °´
Áoµ °Ä®oªµ¤Á¡¸¥¦¨o¤Á®¨ªÅn°®oµn°µ¥´¤¸Å¤no°¥Á¨¥¦¤³¤´Åªo®oµÄ¦
¸ÉÅ®¡°³®¥·ÉªnµÄ´ªÁ¦µÅ¤n¤¸¥´¬rÅ¤n¤¸¸·´ª ¡°³Å®´ªÁ¦µ³Â¨³»·Ç Á¦ºÉ°
°ºÉÁ µ

¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ°µ¤¦³Á£¸Ê¹ÉÁ}¼oª¦ Îµªnµ Á¥¥³ Á}¼o
ª¦Â³Îµ´É°Åo ®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®Èn°¥Á ¥· ¹ÊÅ ¡ºÊµ¤¸°¥¼nÂ¨oª ÖÑ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÒ

ÒÓÓ



Á}°¥nµo°¥ Á¦¸¥ªnµ Á¥¥³ Á}¼oª¦¸É³ÎµÅÅo ª¦´¼ÅÅo Á¤ºÉ°Â³Îµ´É
°®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®Èn°¥Á ¥· ¹ÊÅÁ} ×Ñ ØÑ ¹ÊÅ¦³´É¹¦o°¥
Á°¦rÁÈr ÅoÂn¹¸É»»®¤µ¥¨µ¥µ Á¡¦µ³µ¦¢{®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥® µ¦
ÎµÁ¡ÈÅ¤n®¥»Å¤n°¥Å¤n¨¨³ªµ¤Á¡¸¥¦
ÎµÁ¡ÈÅÁ¦º°É ¥Ç
µ¤·µÎ ¨´
ªµ¤µ¤µ¦ °Á ¥· ¹ÊÅo¹¦o°¥Á°¦rÁÈr

´ªrÃ¨µ¤¦³Á£¸ÊÂ¨Á}´ªrÃ¨¸Éª¦Ân«µ¦¦¤ º°¦¦¤¸ÉÁ}
°»µ¥´É° °¡¦³¡»Áoµ Â¨³µ¤¦³Á£¸ÊÂ¨³Á}¼oª¦Ân¦¦¤Âo¸É¨nµªÅªo
ÄÁºÊ°o Îµªnµ¦¦¤Âo¸É«µ¦¦¤Â·¦·¥µ°°¤µ´Ên³ ³¦µ¸É·´¤´
¦´¦¼o¸É· Á}¤´· °·Ã¥ÂoÅ¤n¤¸¨°¤ nµÂ°ª·¸·´·Á¡ºÉ°Ä®oÁ oµ¹
¦¦¤Âo´Ê¡ª¸ÊÂ¨³Á oµ¹¦¦¤Âo´Êoª¥µ¦¥¹«µ¦¦¤Á}®¨´·´· Á}
ÂªµÁ}Á È¤·«µÁ·

¡»«µµnµ°°¥nµ¸Ê Á¤ºÉ°¦¼oÂ¨oªÁ®ÈÂ¨oªoª¥Á°¥n°¤®µ¸ÉoµÅ¤nÅo
oµ³oµ¦¦¤ÈoµÁ°Á¸¥ oµ³¨¨oµ¦¦¤È¨¨oµÁ°Á¸¥ oµ³Îµ¨µ¥
¦¦¤ÈµÎ ¨µ¥Á°Á¸¥Á¡¦µ³¦¦¤°¥¼n ´ Á¦µ¸¦É Ç
o¼ Á®ÈÇ°¥¼n ³¸Ç
Ê ´´Ê Á¦º°É ¹
¤¸°¥¼nªnµoµ°¥µÎµ¨µ¥ÈÎµ´Éª¨ÅÃ¥³·Áªnµªµ¤» rÅ¤n¤¸ µÅ¤n¤¸Èµ¤
Á¤ºÉ°¥´Îµµ°¥¼nÂ¨oªÈºÉ°ªnµµ¦Îµ¨µ¥Á¡ºÉ°ªµ¤Áº°¦o° ¨o°Á}ªµ¤Áµ
¨µ°¥¼nÃ¥¸

µ¦nÁ¦·¤µ¦nÁ¦·¤«µµoª¥µ¦¦´¬µ«µµµ¦·´·µ¤«µµ
Èº°µ¦nÁ¦·¤ µ¦¦´¬µ µ¦·´·n° µ¦¥oª¥ªµ¤¸ªµ¤°
´ÉÂ¨¨¥n°¤Á}ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂn´ªÁ°µ¦¨¨oµµ¦Îµ¨µ¥«µµÈº°¨¨oµ
 µ¦Îµ¨µ¥´ÉÁ° Á¡¦µ³«µµÁ¸É¥ªÁºÉ°Á}°´Á¸¥ª´´Á¦µ º° °Á¦µ
Äµ¸É¼¸É¸Á¡ºÉ°ªµ¤» ªµ¤Á¦· µ¦ iµ g«µµ°´Á}ªµ¤¼o°¸µ¤ ¹
Ánµ´ iµ gÁ¦µÄµ¸É¼¨¥n°¤Á}» rÂn´ªÁ¦µÁ°

«µ¦¦¤¸É¡¦³¡»Áoµ°Åªo°¥¼n´´Ê®¤ Á¡¦µ³¦¦¤¤¸°¥¼n¸É´É Å¤n
°Å°ºÉÄ®o³¦»Áµ´Å¥»n´Å nµ°µ¤®¨´ªµ¤¦·´Ê·Ê Á¡¦µ³Áª¨µ
¡¦³¡»Áoµ¦·´·¤µÈ·´·°¥nµ´Ê Á¤ºÉ°¦¦¼oÁ®È ¹Ê¤µÈ¦¦¼oÁ®È ¹Ê¸Éµ¥¸É
Ä °¡¦³°rÅ¤nÅoÅ¦¼o¸É°ºÉ¸ÉÄ¡°³´É°Ã¨Å¸É°ºÉÇ

Á¤ºÉ°´É°´ªrÃ¨ È´É°Á¡ºÉ°Ä®o¦¼oÁ¦ºÉ° °´ªÂ¨³¦¼oª·¸µÁ· °· ·
Á¦ºÉ°·¼°³Å¦oµµ¦¦³Îµµµ¥ªµµÎµ°¥nµÅ¦·¼¦³µ¦Äoµ¦¸ÊÂª
Â³ÂªµÄ®oÁ oµÄª·¸·´·n°Ã¥¼o° ·ÉÄ¸ÉÁ}£´¥n°oª¥µ¦¦³Îµ
·É´ÊÈÂ³Îµ´É°Ä®o¡¥µ¥µ¤¨³° ¹ÉÁ}Á®¤º°´°Á¡ºÉ°°®´ª®µ¤°°
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÓ

ÒÓÔ



µÁoµ °Á¦µ¸ÉÎµ¨´Á¸¥Â°¥¼n iµÁoµ ´É®¨´«µµnµ°¨¸Éµ¥ªµµÄ
¤»¬¥rÃ¥Á¡µ³Å¤n°Å¸É°ºÉ ®¨´µÎµ´¸É³·´·Ä®o¼o°¹°¥¼n¸Éµ¥
ªµµÄ °Á¦µÁ°

³´Ê ¹Å¤nª¦ÁºÉ°°³Å¦ Å¤nª¦Ä°³Å¦¤µ¥·Éªnµªµ¤ÄÄ¦¦¤³¸É
³Îµ¤µ¦´¦»ÂoÅ Á° nÁ¦·¤Á°Ä®o¼o°¸µ¤µ¤®¨´«µ¦¦¤ ÁºÉ°
Á¦ºÉ°¦µ ° ¨´ÁºÉ°»n¤¸É»n¤®oµ®µ®¨´ÁrÅ¤nÅo ÁºÉ°ª´¸ Áº°¸ e¸ §¬r¥µ¤¸
¹É³¡µÄ®oÄÁ ªÅÄµ¸É· Îµªnµª´Áº°e È°°Åµ¤º´Âo¸ÊÁnµ´Ê ³¸
³´Éª³ª·Á«¬ª·Ã¤µµÅ®È¦¼oÇÁ®ÈÇ´°¥¼nÁÈ¤µ°¥¼nÂ¨oªÅ®¨°³Å¦´

Îµªnµªµµ¦µ«¸ Èº°ª °¦¦¤¨µ¥¤º°Èº°¨µ¥ °¦¦¤´ÉÂ¨¸ÉÁ µ
¼¨µ¥¤º°¼ ¼ª¼ ¼ª¼ Á µÈÁ¦¸¥®¨´ª·µ¤µ¼ ®¨´ª·µ¸ÉÁ µÁ¦¸¥¤µÈ
°°¤µµ´ª °¸ÊÂ®¨³ ¹É¤¸¦¦¤¸´ÉªÁ}¦µµ°¥¼nÂ¨oª oµÁ¦µ¤¸ªµ¤¨µ
µ¤µ¦Á¦¸¥¼ª ®¦º°Á¦¸¥¼¨µ¥¤º°Ä®o¦¼oµ¤ªµ¤Á}¦·Â¨oª ÈÅ¤nÎµÁ}³o°
¤µ¼¨µ¥¤º°Ánµ´Ê  ³µ¤µ¦Á µo Ä¦³´É ¨µ¥Áoµ ¼ µo ®¨´ÈÁ µo Ä ¼ µo ®oµÈ
Á µo ÄÁ¡¦µ³¦nµµ¥Á¦µ»nª¤´Á}´ª¦¦¤ Á}¦¼¨´¬³ °¦¦¤¸ªÉ´ °Åªo
¦°´ª Â¨³Á}¨ °¦¦¤Â°°¤µoª¥´´Ê´Ê ÂnÁ¦µÅ¤nµ¤µ¦¦¼oÅo¨°
´Éª¹µ¤ªµ¤Á}¦· °¦nµµ¥nªnµÇ Ánµ´Ê ¦¼oÁ¡¸¥¼Ç ¨µÇ ´o
¨µ¥ÈÅ¤n¼ÂnÈ°¼´ Á¡¦µ³¤»¬¥r¤¸·´¥°Ã® Å¤n° °¦· oµÁ¦ºÉ°
Ã®Â¨oªÁ¡¨·Á¡¨·¨º¤Áª¨ÉÎµÁª¨µ ¨º¤®¤¨º¤¥´ Á·Á¨¸Ê¥¦³Álµ ÄÈÅ¤nÁ«¦oµ
Ã«Á¡¦µ³ªµ¤°ªµ¤Á¡¨·¡µÄ®oÁ}Å

nª¤µÈ¤µ¦¼oÁ¡¸¥ iµ¤º°¼¨µ¥¤º°¼ªÁ·ª´´ÊÁº°¸Ê e´ÊÁnµ´ÊÈ¥´
¡°Á}ÂÁ}´¡°µ¥´Ä®oÁ¡¨·Ç ¼o¸ÉÁºÉ°È¡°ÁºÉ°Ä®oÁ¡¨· µ¸È¼ µ¸
È· oµ³¼Ä®o¼¦·Ç È¼´ª °Á¦µ¸ÊÂ®¨³Á}·É¸ÉÁ®¤µ³¸É» º°¼ªµ¤
Á¨ºÉ°Å®ªµµ¥ ªµµ Ä °Á¦µÁ°ªnµ ¤´Á¨ºÉ°Å®ªÅÄµ¸®¦º°µ´Éª È¦¼oªnµ
ªÁ¦µ´ªÁ¦µ¸Â¨³Å¤nÅ¸ µ¤µ¦¦³Îµ °´É Â¨

¸ÉÁºÉ°¦¦¤ÈÎµ´ªÄ®o¼o°¸µ¤°¥¼nÃ¥¤ÉÎµÁ¤° ´ªnµÁ}¼o¸É¤¸ª¸ ¸
°¥¼n¨°Áª¨µ Å¤nªnµ¦³¥³´Êª¤´ ¹Ê¤´¨ Á¦µ¡µ ¹ÊªÈ ¹Ê Á¦µ¡µ¨ªÈ¨
Á¡¦µ³ª¤´°¥¼n´Á¦µ Á¦µ¡µ¸¤´È¸ ¡µ´Éª¤´È´Éª ¼Å¤n¼¤´È¸´´Éª °¤´°¥¼n´Ê
Â¨ Á¦µ®µÅ¼Áª¨µ´Ê¤´¸¥´´Ê ¤´´Éª¥´¸Ê³ ªµ¤¦·¤´È¸´´ÉªÁ}¦³Îµ°¥¼n
Â¨oª µµ¦¦³Îµ¸Â¨³´Éª °Á¦µ µ´ª °Á¦µ ¹ÉÁ}´ªª®¦º°Á}´ª¨µ¥ °
¨µ¥¤º° ¼¦¸ÊÁ}Á®¤µ³¸É»Îµ®¦´µª¡»Á¦µ °¥nµ¡µ´´¤º°°¥¼nÅ¤nÁ}» ¨oª
Ân¦³Álµ ´¨oªÅ¤n®¥»Å¤n°¥ Å¤nÁ ÈÅ¤n®¨µ Á·Ä¦³ÁlµÅ¤nÁ®¤º°ÊÎµÄo°
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÔ

ÒÓÕ



¤®µ¤»¦È¤¸µ®¤ÅÅo Á¡¦µ³¤º°Ä®nÈ¨oª¤µ ¤º°o°¥È¨oªo°¥ ¥n°¤®¤Å
ÅoÁ®¤º°´³Á°µ°³Å¦¤µ

µ¦°È°Åµ¤®¨´¦¦¤°¥nµ´ÊÁ°´Ê¸ÉÅ¤nÂnÄªnµ³¤¸nµ¼oÄ¢{
Â¨³ {ªµ¤ÁºÉ°Ä¦¦¤¸É´É°¸Ê Â¤o³¼µ¤ªµ¤¦·Á¡¦µ³ªµ¤ÁºÉ°Â¨¤Ç
Â¨oÇ ´ÊÁ¥Á}Á¡¨¨n°¤Ä¤µµÂµÁ¸¥Â¨oª Ä¦³ÅÄ¨³¤´nµ¥Ç
°µ¦»¤´Å °Ä®o¡¦³nµ¼ª ¼¨µ¥¤º°Ä®oÁ¸¥°¸ ¤´¹Ä¸ªnµ¦µªµ¼Ä®o
Á¡¦µ³¡¦³nµ¤¸«¸¨¤¸´¥r nµÅ¤nÃ®Á®¤º°¦µªµ Ä¦Ç ÈÁºÉ°Â¨³ÅªoÄ Ân°µ
¨º¤·ÅÈÅoªnµ¡¦³nµÃ®Å¤nÁ}È¦·ÂnªÂ¨³®¨´ª·µ¡µÄ®oÃ®nµÎµo°
¡¼µ¤ªµ¤®¨´ª·µÂ¤oµ¥·Å®oµª¸nµÈ¤·ÅoÃ®ª´®¨´ÅÄ®onµ¼Ä®¤n
È¥´ Åo³Á}Å¦Å¼¤´ ¼ÁlÃnn³³Á¦¸¥ªnµ´¼o ´ ¼ÄÉ¸ ¹¦·

®¨ªµ´ª¤´°µ£´¡ªµµÅ¤n¤¸®´ªÄµ¼µÁµ¹Å¤nÄÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ
°µÎµÁ}¦·ÇÈ¼Ä®oÁ¸¥¸®¹ÉµÇ³¼Ä®o´¦µ¥Á¡¸¥¡¼Â¥ÈÁnµ¸ÊµÈ¨»
ªµªÂ¨oª´Ê ¥´´ªoª¥ ¦³®µ¥°¥µ¡µ´Ã¤µ¼¨µ¥¤º°¨µ¥®¤°¸Éª´iµoµµ
Å¤nÄn¥´´Ê³¡¼Ä®o¢{ ¦¦¤µ¸É¤µ´¤µn°¤µ¦µ¥ ¥n°¤¤¸¼o³°µ´
´¤µÂ¨³µ¤Åo ®¨ª¡n°¼®¤° ¼¨µ¥¤º°Á}Å®¤ ³µ¦¼´Ê ¼Åoµ¥Å¤n·
¥°¤¦´ªnµ¼Â¤n¥Îµ¤µ´µ¨»ªµª ¹Ê´¸ oµ´Ê¼Ä®o¤oµª¥´¡¦o°¤´¥ºÉ¤º°
Â°°¤µÄ®o®¤°¼´¸ ®¤°°°¥nµ°µ®µ¤´Á¥¼Â¤n¥Îµ¤µµ³oµ¨³
¼Â¨oªÅ¤nªnµÂn iµ¤º°®¨´¤º°Á¨¥ Â¤o¨Îµ´ª®¦º°¸ÉÅ®Ç È¼Åo´Ê´Ê Â¨³µ¥Å¤n·Â¤o
¦³Á¸¥Á¸¥ªoª¥
µÎµÁ¨º°¼Á µÂ¡¨ÈÁ¸¥ªoª¥ªµ¤Á¦n ¦¹¤ ¡¦o°¤´µ¥°°¤µÁ¸Ì¥ª´Ê
Á¨¥ ³¸ÉÁ¤ºÉ°°Á}ÁÈ Â¤nÁ¥®ªoª¥Å¤nÁ¦¸¥ªÂ¨³ iµ¤º°n°¥ÄnÅ®¤´ Á}Ånµ
Â ³ÄnÅ®¤ °µ¤¦°¥nµÃ®®¤°³´ o°¥°¤¦´ªµ¤¦·µ¤®¤°µ¥
¦³¨¹Åo®¤°µ¥´ÊÁ¤ Ã°oÃ± ÂnÁÈÇ Å¤nªnµÄ¦Èo°Ã®ªoª¥´®¸Å¤n¡o
Á¡¦µ³ªµ¤µ¤¦³µÁÈ ³Â¤o°ÃÂ¨oªÂ¤nÈÁ¥»n°¥Á¡¦µ³ªµ¤Á¨Å¨Än
Å®¤´ ¥°¤¦´Á¡¦µ³°ÃÈ°¸Â®¹É ³Â¤o°¤¸¦°¦´ªÂ¨oªÈÃÁ¤¸¥ ¼n
n°¥Ç Á¡¦µ³Îµ´ªÂ¨µ³»ÄÁ µÄnÅ®¤¨n³´ ·´¥¼o®·°nÈnoµ´É
Â®¨³
³¸Éµ¥¤µ´Êµ¤ o°¸Ê ¤¸ o°Å®·oµÅ®¤ oµ·Ä®o¦¸°Å¤no°Á¦Ä³
Å¢dª·µÁ¸¥Ä®¤nÅ¤nÄ»  ¥´¤¸· ÅoÉ¸´ Á¡¸¥Ánµ¸Ê¼o¤µ¼®¤°ÈÁ È®¨µµÁo®oµ
Å¤n¨oµ¤µÄ®o¼°¸ ¨Åoµ¥¦µ¥Å®Â¨oª ¼Á È¦³´Éª´µ¥ÈÅ¤n®´®oµ¤µ¤°
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÕ

ÒÓÖ



®¤°Åo°¸Á¨¥ ³¨oµ¤µ°¸¥´Å Èµ¥¼»¦µ¥¸É oµ³·Áªnµ°Á}ÁÈÂ¤n
Å¤nÁ¥Á¸É¥¸Á¨¥È³´°¸ªnµÅ¤nÁ¥»oµ®¦º°Á°µ¼Á Èªµ¤¦·Â¤n´¨¼
Å¤nÁ¥Á¸É¥¸Â¨³»nµ´oµ¤¸®¦º° ®¤°¸ÉÂ¤n¥ÎµÈo°µ¥o°´µ¤»¸É¼´ÉÂ¨
¹¤µ¤ªnµ®¤°¼Â¤n

Á¦µ¼°ºÉ ¼nµ¥ Åo¨Á¦Èª Ân³¥o°¤µ¼´ªÁ°¸Ê¨Îµµ ¹Å¤nn°¥¤¸Ä¦
°¼´ªÁ°µ¦¼Ã¬ °´ª¼ªµ¤· °´ªÁ¦µÅ¤n°¹Å¤nÁ®Èªµ¤· °
´ª Å¡¨nÅ¼Ânªµ¤· °°ºÉ ¨¹¤¸Ânµ¦·Á¸¥·µ´´Éª·Â´Ê¸ÉÅ¤n
Á·¦³Ã¥r°³Å¦Á¨¥ÂnÈ°¼´Â´Ê
Á°µ¨³Ân¸Ê
<<

สารบัญ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÖ

ÒÓ×



Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÒÖ´ªµ¤¡»«´¦µÓÖÒÚ

¦³µ««µµÂ¦¦¤ÂÃ¨


Á¦µÁ}µª¡»Ä®oº°®¨´¦¦¤Á}¸É´Ê¦¦¤Á¤ºÉ°Á¦µo°¤¹ ¹Ê£µ¥ÄÄ¦¦¤
³¦µ Ê¹ £µ¥ÄÄ ¡»ÃÈÁ}¦¦¤ ´¤Ã¤ÈÁ}¦¦¤ ´ÃÈÁ}¦¦¤ Á¦µ¹¸ÄÉ 
°Á¦µºÉ°ªnµÄ °Á¦µ¤¸¦¦¤oµÅ¤n¹¹¡»Ã´¤Ã¤´ÃÅ¤n¹¹¦¦¤ÄÇÁ¨¥ÄÈ
Å¤nÁ}¦¦¤ÄÈÅ¤nÁ}¡»Á}rÄÈÅ¤nÁ}¡»¦·¬´ ¹Îµ´°¥¼n ÄÉ¸ µ¦·´ · È
·´·¸ÉÄ

¡¦³¡»Áoµ¦·¡· ¡µÅÅo ÓÖÒÚ eÂÊ¸ ¨oª Á¦µÁ·¤µÅ¤nÁ¥Á®È¡¦³¡»Áoµ
ÂnÁ¦µ·´·µ¤«µ¦¦¤¸Énµ¦´É°ÅªoÂ¨oªÈºÉ°ªnµÁ¦µÅo·´·µ¤¡¦³¡»Áoµ
®¦º°Á}¨¼ÁoµÁ®¨nµ° °¡¦³¡»Áoµ Á}¡»¦·¬´ °nµ Â¨³ºÉ°ªnµÁ}¼o°»´¤£r
°»{µÄ¨o··´nµoª¥µ¦·´·¦¦¤ °Á¦µ

¥·ÉÁ¦µÅoÁ®ÈÅo¦¼o°¦¦¦¼o¦¦¤ ¹ÊÁ}¨Îµ´ ´Ânªµ¤Á¥º°Á¥È£µ¥ÄÄ
¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª¨µ ·Ä¤¸ªµ¤ªnµ¦³nµÂo ¨³·Á¨ÅoÁ}¨Îµ´¨Îµµ ÈºÉ°ªnµÁ¦µ
ÅoÁ®È¡¦³¡»Áoµ ÅoÁ®ÈµÁ}¨Îµ´¨Îµµ ¹ÊÅ oµÁ¦µ·´·¹ª·¤»·®¨»¡o
Á¨¥ È°Éº ªnµÁ¦µÅoÁ®ÈµÁÈ¤°r Á®È¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³rÁÈ¤°r
¸Á¸¥ª o°Îµ´¹°¥¼n´Á¦µ

nª£µ¥°Á°µÂn°Å¤nÅo Â¤o³Á°µÂn°Å¤nÅo °¥nµo°¥£µ¥Ä °Á¦µÈ
Ä®o¤¸ªµ¤Ân° ¤¸ªµ¤¤´Én°®¨´¦¦¤oª¥µ¦·´· ³Á}·¦·¤¨ÂnÁ¦µ°¥¼n
Á¤° Îµªnµ oµ°Á°µÂn°Å¤nÅo¸Ê Án Á¦µo°µ¦¡¦³rµ¦³Á«Å¥Å°¥¼n
¦³Á«°´§¬ ¸ÁÉ }ªµ¤o°µ¦ °Á¦µ Ânµ¦¸É ³Á}ÅÅoµ¤Ä®ª´®¦º°Å¤n Á¦Èª
®¦º°oµµÁ¡¸¥Å¦´ÊÈ ¹Ê°¥¼n´µ¨Áª¨µ ¹Ê°¥¼n´Á®»¨¸Éª¦³Á}ÅÅooµ®¦º°Á¦Èª
®¦º°³Á}ÅÅ¤nÅo¤¸®¨µ¥°¥nµoª¥´¸É³ÎµÄ®oÁ°µªµ¤Ân°Å¤nÅo

Á¦µ¹º°µ¦·´· °Á¦µÁ}·ÉÎµ´  ¹ÉÁ¸¥´Á¦µÅo·´·¡¦³¡»Áoµ
¡¦³¦¦¤ ¡¦³r °¥¼Ãn ¥¤ÉµÎ Á¤° ´Ê Ç ¸¡É ¦³rÄÁ¤º°°´§¬Á¦µÈÅ¤n¤¸
¡¦³¡»ÁoµÈÅ¤n¤¸oµ¡¼µ¤¤¤»· Ân¤¸°¥¼n£µ¥Ä·Ä °¼o·´· ¸ÉÁ} °Îµ´Á¦µ
ª¦³·´ · É¸ ¦¸Ê ÅoÁÈ °µÁ¤º°É Å¤nÅoÈ µÎ Á}³Îµ°¥nµÅ¦Á®»¨ª¦³Åo¤´ o°Åo
oµÁ®»¨Å¤nª¦³Åo¤´ÈÅ¤nÅo°¥¼n´ÉÁ° Â¤o³°¥µ¤µo°¥Á¡¸¥Å¦È¥n°¤Á}ÅÅ¤nÅo
Á¡¦µ³´ÊÁ¸É¥ª´·É£µ¥°

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓ×

ÒÓØ




·É£µ¥Ä¹ÎµÁ}ªnµ¸ÉÁ¦µ¡°³µ¤µ¦ÎµÅoµ¤Îµ¨´»Áª¨µ Ä®o¤¸Ä®´Ân
´Êªµ¤®ª´Åªo¸ÉÄ¸Êoª¥µ¦·´· ¨³¦µ ¹Ê¤µÁ}¸É¦n¤Á¥ÈÂn´ªÁ¦µÁ°Án¹
¡»ÃÇ Á¦µÅ¤nÁ¥Á®È¡¦³¡»Áoµ ¹´¤Ã¤Á¦µ¥´Å¤nÁ¥Á®È¡¦³¦¦¤ È³¦¼o ³Á®È Ê¹ ¸É
Ä ¹¹¡¦³rÈÁ®¤º°´ °¥¼n¸É¸ÉºÉ°ªnµ¤¸ª´¦ Å¤nÁ}ª´¦¦oµ ¤¸ª´¦º°
£µªµª´¦¤µ·ª´¦ª´°¥¼n¸É¦¸ÊÁ¤ºÉ°¤¸¤µ·ª´¦¤¸£µªµª´¦Â¨oªÈÁ¦¸¥ªnµÁ¦µ¤¸ª´Å¤n
Á}ª´¦oµ

ª´£µ¥°´ÊÁ°µÂn°Å¤nÅo Â¤o¡¦³¤¸°¥¼noµ·´·Å¤n¸ÈÁ®¤º°´ª´¦oµª´¤¸
°¥¼nÂnÅ¤n¤¸¡¦³ÈÁ®¤º°ª´¦oµ ¸É¡¥µ¥µ¤¦´¬µª´Å¤nÄ®o¦oµÈº° ¡¥µ¥µ¤¦´¬µ´ª °Á¦µ
oª¥µ¦·´·´¸ÉÂ¤µÂ¨oª¸Ê

¤µ·£µªµ°¥nµ¨¨³ Á¦µ°¥¼n¸ÉÅ®ÈÁ®¤º°Á¦µ°¥¼n´¡¦³ Á¦µ°¥¼n´ª´ °¥¼n´
¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r Â¤oÅ¤n¦µÁ®È°rµn Á·¤µÁ®¤º°´ªÉ Ç ÅÈ
µ¤ÂnÁÈ }ªµ¤Ân°ªnµÁ¦µ¤¸¡¦³¤¸¡¦³¡»Áoµ¤¸¡¦³¦¦¤¤¸¡¦³r°¥¼n ÄÉ¸  °
Á¦µ ¸ÉÁ}·ÉÎµ´ ¡¥µ¥µ¤¦´¬µª´¸Ê Áµ³Âªª´¸ÊÄ®o¤¸ ¹Ê ¦´¬µª´¸ÊÄ®o
Á¦·¦»nÁ¦º°ª´¸ÊÂ®¨³³Â¨ ¹Ê¸É´ª °Á¦µ¼o¤¸ª´¦

Á¦ºÉ°Åo¡¦³rÅ·´·Å°»´¤£r°»{µÂ³Îµ´É°È¸°¸Ân®¹ÉoµÁ¦µ´Ê
ªµ¤®ª´Åªo¤µ Á¤ºÉ°Å¤nÅoÈ³Á·ªµ¤Á¸¥ÄÂ¨³ª»nªµ¥Å®¤ ¥·É¦oµ¥ªnµ¸ÉÁ¦µÅ¤n´Ê
ªµ¤®ª´Á¸¥°¸ Á¦µ°¥¼nµ¥Ç oª¥µ¦°¦¤´ª¹ÉÁºÉ°¤µµ¦¼°µµ¦¥rÅoÁ¥Â³Îµ
´É°ÅªoÂ¨oª ´ÊÂ®¨³Á}ªµ¤¸ªµ¤°Îµ®¦´Á¦µ Â¤o³Å¤n¤¸¡¦³¤µ¦oµª´°¥¼n´
Á¦µÈÅ¤nÁ¸¥Å¤nªoµÁ®ªnÅ¤n¦µ«µ¸É¡¹É¡¦³¸É¤¸°¥¼n£µ¥ÄÄÁ¦µ¨°Áª¨µ

¡¦³r¸É³Å°¥¼nµÃo nµÈo°¡¥µ¥µ¤°¦¤nµÄ®o¤¸®¨´¤¸Ár oµÅ¤n¤¸
®¨´¤¸Ár Ä¦ °¤µÈnÅ»n¤¸É»n¤®oµ ´ªÁ°È¦´¬µ´ªÅ¤n»o¤ ´É°´ªÁ°ÈÅ¤nÅo Å¤n
¦µªnµ¤µ·Á}¥´Å{µÁ}¥´Å Å¤nÁ¥¦µ£µ¥Ä·ÄÁ¨¥ ÂnÂ¨oªÈ³Å°
¤µ· °{µ°ª·¤»·®¨»¡oÄ®o°ºÉÈÁ}ÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³Á°µÂnºÉ°Å°Á°µ
Ânªµ¤ÎµÅ° Å¤nÁ°µªµ¤¦·Å°Á¡¦µ³Å¤n¦¼oªµ¤¦· °¥nµ¸ÊÈÁ}µ¦¨Îµµ ¸
Å¤n¤¸ ¸ µÁ¸¥Åo ¹Å¤nª¦£¼¤Ä· Ã¥nµ¥Á¸¥ªÁ¤º°É ¤¸¡¦³®¦º°Åo¡¦³Å°¥¼n ªo ¥¤Áµ¸É
o°µ¦nªÁ¸¥°µ¤¸Â °¥¼n´¸É¨nµª¤µ

·Ä¸ÉÅ¤n¤¸®¨´Ár¸ÊÁ}·Ä¸ÉÅ¤nÂn° oµ·Ä¤¸®¨´Ár´ÊÁ}ªµ¤
Ân° ¦¼o¦³´¬rªnµ°³Å¦ª¦°³Å¦Å¤nª¦°¥¼n´Á° Â¨³·´·ÎµÁ·Åoª¥ªµ¤
¦µ¦ºÉ¸µ¤ ¡¦³°¥nµ¸Ê®µ¥µ Á¡¸¥ªµ¤°¥µÅo °Á¦µÈ°¥µÅo¡¦³ Ân¡¦³¸É³Å
Â³Îµ´É°Ä®oÁ oµ°Á oµÄ ¡¦o°¤´ÊnµÈ¤¸®¨´¤¸Ár¦³®¹Éªnµ Á}Á¦ºÉ°¦´¦°
°¥¼nÄ´ª °nµÂ¨oª Â¤o°ºÉÅ¤nÅo¦´¦³Ã¥r ÂnnµÈÁ}¦³Ã¥rÎµ®¦´nµÁ°
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓØ

ÒÓÙ



Å¤n¤¸Á¸¥¡¦³°¥nµ¸Ê®µ¥µ¤µÂ¤oÄÁ¤º°Å¥Á°È®µÅ¤nnµ¥Á¨¥°¥nµªnµÂnÁ¤º°°´§¬
Å¤n¤¡¸ ¦³Â¨³®µ¡¦³¥µÁ¨¥

oµ®¨´ÄÅ¤n¤¸°ºÉÈÅ¤nÁ·¦³Ã¥r´ªÁ°ÈÅ¤nÁ·¦³Ã¥r°µ´Ê¥´³
Á}ªµ¤ÁºÉ°¤Á¸¥ÂnÁ°°¸ Å¤nÄn °¸ ¼oÎµ°ºÉ ´ªÁ°o°¤¸®¨´ÁrÁ¦ºÉ°Îµ
µ°ºÉ¹³Åo¦´¦³Ã¥roª¥

¸ÉÂ®¨³®¨´ °¡¦³¡»«µµ¸Énµ´É°Ã¨nµ´É°°¥nµ¸Ê ¤¸¤¸Ár
¤¸Á®»¤¸¨Å¤nÄn´É°´ÅÂ¨»n¤Ç°Ç»n¤¸É»n¤®oµ°ÂÃ¨¦³µ««µµ
ÂÃ¨¦³µ««µµÂ¦¦¤´ÂÃ¨´Ê·´¡¦³¡»Áoµ¦³µ««µµ´Ê
¦³µ«Â¦¦¤ µª¦³µ««µµÂ¦¦¤ º° Á°È·´·Á°È¦¼o ´É°
oª¥Á¤µ¦¦¤Å¤nÅo´É°oª¥ªµ¤Ã¨£ªµ¤Ã¨Á¨oª¥Ã¨µ¤·ÄÇÁ oµ¤µÁ¨º°Â 
Á¨¥

Å¤nÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°¤¸¦·¬´¦·ªµ¦¤µ®¦º°Å¤n¤µ ´º°¤µ®¦º°Å¤n¤µ°³Å¦nµ
Å¤nÄ ÄÂn¸É³Ä®oÁ}¦³Ã¥rÂn Ä®oÅoÁ oµ°Á oµÄÄÁºÊ°°¦¦ÁºÊ°¦¦¤
¸É´É°Å Á¡ºÉ°³Á}ªµ¤» ªµ¤Á¦·ÂnÁ µ´Êoµ·ÄÂ¨³ªµ¤¦³¡§·nµÇ
Ä®o¤¸®¨´¤¸Árµµ¦Â³Îµ´É°¦´Ê¡»µ¨nµ°°¥nµ´Ê

¸Éªnµ°«µµÁ}ÂÃ¨Á}¥´Å®´ªÄÁ¦µÈÁ}Ã¨Á¤ºÉ°®´ªÄ¥´Á}Ã¨Â¨oª
¥n°¤¤¸´Êªµ¤Ã¨£¤¸´Êªµ¤Ã¦¤¸´Êªµ¤®¨Á}Å´«µµÁ}Å´µ¦´É°
ÈÅ¤nÁ}¨Á}¦³Ã¥rÁnµ¸Éª¦³Á}´ª¼o°Á°È´É¤ªµ¤Ã¨£ªµ¤Ã¦ªµ¤
®¨ ¦µ³´®µÂ ÅÄ´ªoª¥ Â¸É³Á}´Á¸¥¨³µ¤®¨´«µµ¸ÉÎµÅ°
Á µ¸ÉÂ¨¸Éªnµ°«µµÂÃ¨°¥nµ¸ÊÅ¤n¼ ¸Å¤n¸¼o°«µµ¨´³Á¨µ³´Á¸¥°¸
Á¡¦µ³nµnµÎµªµ¤Ã¨£Å°¸É Ã¨£Èº°Ã¨´ÉÁ° °°¤µµÃ¨Â¨oªÈÁ¦¸¥ªnµ
Ã¨£ÂÂ °°¤µÁ}Ã¨£Á}Ã¦Á}®¨

°Á µÄ®o¨³·Á¨ Â¸É³Ä®oÁ µ¨³·Á¨Ân¨´´É¤·Á¨ oª¥ªµ¤°¥µ
¤¸¦·¬´¦·ªµ¦¤µ °¥µÄ®oÁµ¦¡´º°¤µ °¥µÅo°·Á¦¨µ£¤µ °¥µ¤¸°Îµµ
ªµµ¤µ °¥µ¤¸ºÉ°Á¸¥Ãn´ °¥µ¤¸··«´¡r··»¤µ °¥µÄ®oÁ µ¦¼o´Éª·Â
°¥nµ¸Ê¤´Á}Ã¨´Ê´ÊÅ¤nÁ}¦¦¤´¡¦³¡»ÁoµÂ¨µªnµ´É°«µµ

µ¦´É°Á¡ºÉ°ªµ¤Á}¦¦¤´Ê ¥n°¤Á}Åoª¥ªµ¤¤ÉÎµÁ¤° º°¦¦¤Á}
¸É´Ê Å¤nÁ°µÁ¦ºÉ°Ã¨µ¤·Á oµ¤µÁ¸É¥ª o°£µ¥ÄÄ °¼o° µ¦°È¤¸Á®»¤¸¨ °¤¸
¤¸Ár ¤¸ªµ¤¡°¸ ¤¸¦³¤µÁ}®¨´Á}¸É´Ê nµ°Ç ´°¥nµ´ÊÂn¦´Ê
¡»µ¨¹¤¸ªµ¤¦µ¦ºÉ¸µ¤Á¤°¤µ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÙ

ÒÓÚ




ª´ÈÁ®¤º°´ ¡¦³r¸É°¥¼nÄª´nµÈ´ÊÄÁ}¦¦¤ Å¤nÄ®oÁ}Ã¨ »ª´¸Ê¤´
Â¦Á}Ã¨ÅÁº°³Å¤n¤¸Á®¨º°Â¨oª³ªnµÅ °¥¼nÄª´ÂnÁ¦¸¥ª·µµÃ¨ Á¡ºÉ°³Åo
ªµ¤¦¼oª·µÂ¨oª¹°°ÅÎµ¦µµ¦µÁ¤º°®µ°¥¼n®µ· °µ«´¥Á¡« °«µµÁ}¸É°¥¼n
°µ«´¥¡°Á¨¸Ê¥¸¡ ÂnÁµ´Ê¤»nÅµÃ¨Á¸¥ ÎµªnµÁ}Ã¨nª¤µÁ}°¥nµ´ÊÂ¨
Áª¨µ¸ÊÎµ¨´Á} ¼Á°µ nµ¤¸®¼¤¸µ ¸É¡¼µ¤ªµ¤¦·¹Å¤n· ¼oÁ}nµ®µ· ¼o¡¼
µ¤Á¦ºÉ°ªµ¤¦·¡¼ÅoÅ¤n· oµ¡¼µ¤ªµ¤¦·· ¦¦¤È°Ã¨Å¤nÅo Á¡¦µ³°
µ¤ªµ¤¦·¸É

´Ê¸ÊÅ¤nÅoÎµ®· ¡¼ªµ¤¦· oµÁ¦¸¥µÃ¨Á¡ºÉ°´É°Ã¨ ´ÉÈÁ}°¸°¥nµ
®¹É Á¦¸¥ªnµ´É°Ã¨Ã¥¦¦¤µ °Ã¨ Ã¨Á µÁ¦¸¥ª·µÂ nµÇ ¡°Åo¦¼oª·¸°
ÁnÃ¨Á¦¸¥Â¨³°´´ÊÅ¤n·Á¡¦µ³Á}Á¦ºÉ° °Ã¨¸ÉÁ¥·´·n°´¤µÂ¨oª

¦µªµÁ¦¸¥¦¦¤Â¨³°¦¦¤Á}µ°µ¸¡ ÈÅ¤n¤¸Ä¦³»µ³»Ä Á¡¦µ³
Á}¦µªµÂ¨³Á}°µ¸¡ °Á µ nª¡¦³¼o°«µµÅÎµ°¥nµ´Ê¤´ ´´ ´´Ê
¹Åo¨nµªµ¦°«µµÂÃ¨ °«µµÂ¦¦¤Åªo Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ¨º°Á¢j
´Â¨Á°µµ¤¸ÉÁ®Èª¦

Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ ¹ÊºÉ°ªnµ¦¦¤Â¨oª¥n°¤Á®º°Ã¨Á¤° Á¦¸¥¦¦¤Ä®o£µ¥Ä
·ÄÁ°³ Ä®o¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤¨µÂµ£µ¥ÄÄ oª¥ o°ª´¦·´·oª¥«¸¨¤µ·
{µÁ°³ Á¦ºÉ°Ã¨´¦¦¤¸ÊÁ}ªµ¤Á¸É¥ªÁºÉ°´ ³o°´É°Åo°¥nµ°°µ
¨oµ®µÄÁ®»Â¨³¨¸ÉÁ¥nµ¤µ Â¨³¹Ä´Ê¼o´É°Â¨³¼o¦´¢{ ´¡¦³¡»Áoµ
Â¨µªnµ¦³µ«°¦¦¤Á}´ª°¥nµ

Å¤n¤¸°³Å¦³´É°Åo¼o°¸µ¤¥·ÉªnµÁ¦ºÉ°¦¦¤ Á¡¦µ³³´Êµ¦Á¦¸¥
¦¦¤¨oªÇ ¸ÊÈÁ}µ¦Á¦¸¥Ã¨°¥¼nÄ´ªÁ¦È Á¡¦µ³Ã¨´¦¦¤¨³Á¨oµ´°¥¼n
¨°Áª¨µ
Å¤nµÎ Á}o°Å®µÃ¦¦ÉµÎ Ã¦Á¦¸¥Á¦¸¥´Á¡º°É °¦·µ´Ê ¦·µ¸Ê
£µ¥Äª´¹É¡°ÅoÄ¦³µ«Â¨oªÈÁnÇ¤´Á}Ã¨ÅÁ¸¥oª¥°µµ¦°¥nµ¸ÊÂ¨

®oµ¸Éµ¦µ°³Å¦ÈÁ}Ã¨Å®¤ ¸ÉÂ®¨³¦¦¤¨µ¥Á}Ã¨ ª´È¨µ¥Á}
oµÅÁ¸¥¨³· ¡¦³Á°µ®oµ¸É °¦µªµ¤µ´¤µÎµ°¥¼nÄª´°¥nµÁ}¨ÉÎµÁ}´¸É ¸Â¦
È¤¸ ¥³Â ¥Á°¸¥°µ¥oµ n°¤µÈ·µ®oµoµÅ®¤ Ä¦Îµ®··Á¸¥oµÅ¤nÅo °¥
Ân³®µÁ¦ºÉ°®µ¦µª®µÁ¨n®r®µÁ®¨¸É¥¤¥·Éªnµ»´ °¥³´´Á¸¥°¸ ´É Á¦¸¥¦¦¤¥´Å
¹Á}°¥nµ´Ê Á¦¸¥¦¦¤¦·ÂnÄ¤·ÅoÁ}¦¦¤oª¥¤´Á}Ã¨Á}·Á¨ÁÈ¤®´ªÄ¹
ÅoÁ}°¥nµ´Ê

Á¦¸¥¦¦¤Á¡ºÉ°¦¦¤Èo°Âo··¤µ³Âo·É¸É³¦³¦³Áº°¹É´Â¨³´¹
³¼µ¤ªµ¤®¤µ¥ °¦¦¤ Ä®´ÄÁ®»¨ Á¤ºÉ°¼Îµ®··Á¸¥È¥°¤¦´oª¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÓÚ

ÒÔÑ



Á®»¨ Á µ¤È¥°¤¦´oª¥Á®»¨oµ³¦´ oµÅ¤n¦´ÈÄ®o¦µoª¥Á®»¨ Â¨oª¨n°¥
ªµÅªoµ¤ªµ¤¦· ´Êªµ¤·Á¸¥´Êªµ¤¦¦Á¦· ¦¦µÃ¨¦¦¤ÂÁ oµÅ´¤´
°µ¥³Å¤n¹¤µÄÁ¨¥ Â¤o´¤´ÈÁ¡¸¥¦´¦¼oÅ¤n¹¤µÁ oµ£µ¥Ä·ÄÅo ¸ÉºÉ°ªnµ¼oÁ¦¸¥
¦¦¤¼¦o o¼ ¦¦¤µ¤ªµ¤®¤µ¥ °¦¦¤

Á¤ºÉ°Å¤n¤¸ªµ¤°ÊÎµ Å¤n¦´ªµ¤¦³¦³Áº°Á¡¦µ³Ã¨¦¦¤¤µ´¤´
´¤¡´rÂ¨oª ÈÁ}¼o¤´É ´É°°ºÉÄ®o¤¸ªµ¤Ân®µ¤´ÉÅooª¥¡¨´Ä °
´ªÁ°Á¦µÁ°ÈÅ¤n¤¸Îµ¨´ÄÅ¤n¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤¨µÅ¤n¤¸®¨´Ä³´É°Ä®o¤¸ªµ¤¦¼o
ªµ¤¨µ¤¸®¨´·®¨´ÄÅo°¥nµÅ¦¤´¨Îµµ°¥nµ¸ÊÁ°³´Ê¹ª¦¡·µ¦µoª¥¸

Á¦µ°¥¼n¸ÉÅ®Á¦µÈ¤¸ª´oµÎµ´ªÄ®o¤¸ª´ °Ä®o¤¸ª´¦£µ¥Ä·ÄÁ°³ °¥¼nÄoµÈ¤¸
ª´  °¥¼nÄª´È¤¸ª´ °¥¼n¸ÉÅ®È¤¸ª´ oµ·®nµÁ®·µ¦¦¤ÈºÉ°ªnµ®nµÁ®·µª´ Â¤o³
Å°¥¼n£µ¥Äª´È°¥¼n´Ânªnµ¡ºÊ¸É  ¡ºÊ¸É¸ÉÅ®È¤¸¤¤»· ¹ÊÄ®oÁ}ª´Á}oµ ¤´Åo
´Ê´Êµ¤ªµ¤¤¤»·Ä®oºÉ°Ä®oµ¤ °Å¤n¤¸·Ê» Á¦ºÉ°¤¤»·¤´Á}°¥nµ´Ê o°
Îµ´°¥¼n¸É´ªÁ¦µÁ°

´É°´ªÁ°¸ÉÂ®¨³Îµ´¤µªnµ´É°¼o°ºÉ Á¦µ·´É°¥µ Á¦µÈÁ}
Ç®¹É´É°Á¦µÄ®o¦¼o¥µ¦¼onµ¥¦¼o¸¦¼o´ÉªÄ´ªÁ¦µn°Â¨oªn°¥´É°°ºÉ¹¥µnµ¥È
¡°´É°´ÅÅoÁ¡¦µ³¦¼oª·¸µ¦°oµÈ¥´Å¤n¦¼oª·¸°Á¨¥³Å´É°°ºÉÄ®o
¦¼oÁ¦ºÉ°¦¼o¦µª´Ê¤´¥µ¸ÉÂ®¨³Âªµ °¡»«µµnµ°Ã¨nµ°°¥nµ¸Ê

Ânn°nµ°oª¥µÁ¨nµ´Ê´Ê Å¤n¤¸´¤£¸¦rÄ¨µ ´Ân¡¦³¡»Áoµ¨¤µ
Ã¥¨Îµ´ ¡¦³rµªÅÅ®nµÅ¤nÅoÂ´¤£¸¦rÅ ´¤£¸¦r°¥¼nÄ´ª °nµ®¤
Á¡¦µ³ªµ¤¦¼o¦¼o ¹Ê¸ÉÄ Á}°¥¼n¸ÉÄ ¦¦¤°¥¼n¸ÉÄ Îµ¦¦¤°°µÄÅ°Ã¨¹Å¤nÅo
Â´¤£¸¦rÄ¨µÅoª¥ Îµ°¦·¥´ Îµ´¤£¸¦rÁ¨ºÉ°¸É Îµ¼o¡¦³Å¦dÁ¨ºÉ°¸É¸É°¥¼nÄ
°rnµÅÁ¸É¥ª´É°Ã¨oª¥´´Ê´ÊÄ¦´Ê¡»µ¨

¡¦³µªÁ¤º°É ¦¼Áo ®Èµ¤¡¦³¡»ÁoµÂ¨oª È°¦³µoª¥¦¦¤¸É µn ¦¼o µn 
Á®È µ¤ ´Êµ¤£¼¤· °¼o¤µ¦´µ¦°¦¤«¹¬µ ªnµ³ª¦°®´Áµ¤µo°¥®¥µ
¨³Á°¸¥Á¡¸¥Å¦ nµ°µ¤´Ê ¦³´É«µµ¨nªÅÅo´Ê®¨µ¥¦o°¥e ¹Åo¤¸¼o
·o ¹Ê¤µªnµ ®µ®¤¡¦³°¦®´r¼oÁ¸É¥ªµÄ°¦¦Ä¦¦¤ÅÂ¨oª Îµ° °
¡¦³¡»ÁoµÈ³¨Á¨º°Â¨³¼®µ¥Å®¤Á¡¦µ³Å¤n¤Ä¸ ¦¦ÎµÅªoÅo Áº°É µÅ¤n¤¸ ¤o¼ ¸
ªµ¤¦¼oªµ¤Á¨¸¥ª¨µÂµ ¹Åoµ¦¹ ¹Ê¸®¨´Á}¡¦³Å¦d ¡¦³ª·´¥d
¡¦³°£·¦¦¤d¡¦³»´d¦ª¤´Â¨oªÁ}µ¤dÁ¦¸¥ªnµ¡¦³Å¦d

Á¤ºÉ°Åoµ¦¹¨Ä´¤£¸¦rÂ¨oªÈÁ¦¸¥´ oµÈÁ¦¸¥Á¡ºÉ°°¦¦Á¡ºÉ°¦¦¤Á¡ºÉ°·´·
¦·Ç oµÈÁ¦¸¥Ã¥Å¤nÄ³·´· Á¦¸¥¡°ÅoºÉ°Åoµ¤µ°¦¦µ¦¦¤ ¹ÉÁ}
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔÑ

ÒÔÒ



ºÉ°Á}µ¤ °·Á¨Â¨³µ¦¦¤ÄÂnnµÇ Â¨oª ÈªnµÁ¦¸¥¤µ¦¼o¤µ ªnµÁ¨¸¥ª
¨µÂn·Ä´É´É¤·Á¨oª¥ªµ¤Îµ´nµÇÂ¨³¡°´ª ¹ÊªnµÁ¦µ¸Ê°¤¦µr
¨µÂ®¨¤¤Å¤n¤¸Ä¦¼o Á¦µÁ¦¸¥Åo¤µ¦¼oÅo¤µ°µ´Ê¥´´Ê´Ê´Ê£¼¤·Ä®o ´¦¦¤
¦¸ ´¦¦¤Ã´¦¦¤Á°¤®µÁ¦¸¥µ¤¦³Ã¥¸É¦³Ã¥®oµ¦³Ã¥®¦³Ã¥
ÁÈ¦³Ã¥ Â¦³Ã¥ Áoµ¦³Ã¥ Á oµ¸ÉÅ®Á®¤º°´Ân·³¨n¤ÃnÂn³
Á¡¦µ³¤´®´ª·µªµ¤¦¼o °´¦µroª¥ªµ¤Îµ´ ÂnÅ¤nÅoÁ}´¦µroª¥
ªµ¤¦·Á¡¦µ³³´Êªµ¤Îµ´ªµ¤¦·¹nµ´°¥¼n¤µ

¸¸ÊÈ¤¸ÂnºÉ°®µ´ª¦·Å¤n¤¸ «µµÈÁ¨¥Å°¥¼nÄ´¤£¸¦rÁ¸¥®¤ Å¤n°¥¼nÄ®´ªÄ
Å¤n°¥¼n´µ¦¦³¡§··´· °¤µ· {µÈ°¥¼nÃoÄÎµ¦µÃn¹É¤¸ÂnºÉ°oµ³
Á¸¥µµ¦®¦º°ÂrÂ¨oªÈ¤¸Ân´¸Á· ÁÈ¤°¥¼nÄÂr®¦º°µµ¦´Ê Ân´ªÁ·
¦·Ç Å¤n¤¸Äµµ¦ ¤¸ÂnºÉ°Å¤n¦µªnµ¸É¦o°¥¸É®¤ºÉ¸ÉÂ Á¦ºÉ°¸É¨nµªÁ¤ºÉ°Á¸¥Â¨oª
Á}°¥nµ´Ê

«µµÁ¨¥¤¸ÂnºÉ°Á¸¥ ¤¦¦¨·¡¡µÈ¤¸ÂnºÉ° Á°µºÉ°ÅÎµ®nµ¥ µ¥·
¤µ¤µ¥nµ¥° °¥nµ»ª´¸Ê ¼· ¡·¤¡r¦¦¤³ µ¥´Á¨ºÉ°Å®¤ °¥¤µ°¤µ
Â¦Á°µÅÂ´ª¥Ã°µ °¥nµ¸ÉÁ¦µÁ ¸¥¸ÉÈÁ®¤º°´ °¥Á°µÅ¨¸¨³Á¨È¨³
o°¥Ä®´º°Á¡ºÉ°Á}µ®µ· Á¦µ¦¼o¹¨´ÁªÄ´Á¦ºÉ°¡¦¦r¸Ê ¸ÉÁ¦ºÉ°«µµ¦·
´«µµ¨°¤Â¦´Å°¥nµ¸ÊÂ¨

¦´Ê¡»µ¨´¤´¥{»´¸Ê¤´·´oª¥Á®»¸Ê oµ·´·Ä®o¦µ¤Âª¸É
¡¦³¡»Áoµ¦´É°ÅªoÂ¨oª «µµ¦´Ê´Ê´¦´Ê¸ÊÈÅ¤n¤¸°³Å¦·´ Á¡¦µ³Á}ªµ
µ¦¦¤¸É¡¦³¡»Áoµ¦´Åªo°Â¨oªoª¥´ Å¤n¤¸°³Å¦ ´Â¥o´Á¨¥ ¼o·´·´Ê®¨µ¥
Å¤n¤Á¸ ¦º°É ³Á¨µ³Áµ³ÂªoÁ¡¦µ³nµnµ¤»n Á®»¤n» ¨ ªµ¤³Á¨µ³Áµ³Âªo³Á·¤µ
µÅ®oµÅ¤nÁ·¤µµ··¤µ³ªµ¤Å¤n¨¦°¥´Á¡¦µ³ªµ¤Á®ÈÂn´ªÁ®ÈÂnªµ¤¦¼o
°´ªµ¦Á oµ´ª¸Ê¹Á}µ¦¦³¦³Áº°¤µ

oµµ¦Á oµ¦¦¤º°Á oµ´Á®»´¨³Å¤n¤¸°³Å¦Á· ¹Ê°¥nµ¡¦³°¦®´rnµ°¥¼n
oª¥´¸É¦o°¥¸É¡´°r Å¤nÁ¥¦µªnµÅoÎµ¦³¸°·¦rnµÁ¨¥ oµÁ}»»Â¨oª Ã°o
Ã±o¥ ´¤ª¥Â¤Áe¥¥´¼oÅ¤nÅo Á µ¥´¤¸Áª¨µ ¹Ên°¥´ ¤¸Áª¨µÄ®oÊÎµ ¤¸Áª¨µ®¥» ¤ª¥
¡ª¸Ê¤ª¥ eµ¤ª¥··¤µ³ Å¤n¤¸¥°¤Å¤n¤¸¨´ ¤¸Ân³Á°µ³nµÁ¸¥ª ¹ÊºÉ°ªnµ·Á¨
Â¤oÁ oµÂ¦¦¦¤ÈÅ¤n¥°¤¨¦°¥´¦¦¤ o°Á}·Á¨°¥¼nª´¥´ÉÎµ Á¤ºÉ°Á oµÂ¦®´ªÄ
ÈÎµÄ®oÅ¤n¨Ä¦ÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔÒ
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Á¡¦µ³³´ÊÁ¡ºÉ°®µ´ª¦· ¹ª¦·´·µ¤®¨´¸Énµ°Åªo ³ÅoÁ®È´ª¦·
¹Ê¤µ³Å¤n´¥ªnµ¡¦³¡»Áoµnµ¦¼o¥´ÅÁ®È¥´Ånµ°«µµ¥´ÅÁ¦µ³¦¼o³Á®È
oª¥µ¦·´ · µ¤®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ´É Â¨·´ Ä· ®o¦·Ä®o´ 
Á°µÁnµ´ÊÂ®¨³ª´¸Ê
<<

สารบัญ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔÓ

ÒÔÔ



Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÒÖ¤¸µ¤¡»«´¦µÓÖÓÓ

°Îµµ¦¦¤®´®oµ¤·É´Éª¦oµ¥Åo


nµ¸É¥´Å¤nÁ¥¢{¦¦¤³µoµ·´· oµ³°¥ÎµÁ°µÁºÊ°Á¦ºÉ°nµÇ ¸Énµ
Á«rÅÁ®¤º°³Á}Á¦ºÉ°··µ°³Å¦Îµ°´Ê ·Åon°´Á¦ºÉ°´¦µªÅ Å¤nn°´
´ªÁ°ÈÅ¤nn°¥Åo¨Ä ³¸É¢{ ³´Ê¹Á¸¥Ä®o»Ç nµÅo¦µÅªo ÄÁ¦ºÉ°µ¦¢{
Á«rÄ®oÎµÁ¦È¨ ¹ÊÄ{»´ º°´Ê·Åªo´´ª ¤¸·¦¼o¹´ª°¥¼n£µ¥Ä¸Ê  Ã¥Å¤no°n
¦³Â·Å¸ÉÅ® Â¤oÂnn¤µ®µ¼oÁ«rÈÅ¤nÎµÁ} º°°¥¼n´ªµ¤¦¼o ªµ¤¦¼o´Énµ
Á¦¸¥ªnµ·Ä®oªµ¤¦¼o°¥¼n´´ª¤¸·°¥ª»¤

³¢{Á«rÈÅ¤nÎµÁ}o°ÎµªnµnµÁ«rÁ¦ºÉ°°³Å¦oµ ÂnÄ®oÎµªµ¤¦¼o¹Åªo
ÎµÁ¡µ³®oµ¸ÁÉ ¦¸¥ªnµ {»´ ¦¦¤ {»´ · Á¤º°É ·´Ê ¦´Åªoªo ¥¸ ¦³ÂÂ®n¦¦¤¸É
nµÂÅ¥n°¤³Á oµÅ´¤´¸ÉÄ¹É¦´¦¼o°¥¼nÂ¨oª´ÊÄ®o¦¼oºÁºÉ°´ÅÃ¥¨Îµ´·ÄÅ¤n
¤¸Ã°µn°°¼n£µ¥°Á¡¦µ³¦´¦µµ¦³Â¦¦¤ ®¦º°¦³ÂÁ¸¥Â®n¦¦¤¸Énµ
ÂÅ ªµ¤¦¼o´ÊÈºn°´ÅÃ¥¨Îµ´Å¤n µª¦¦ µ° ¦³´ÉÁ«r¨
Á¡¸¥Ánµ¸ÊÁ¦µÈ¡°Á®È¨µµ¦¢{¦¦¤ªnµ¤¸· ªµ¤ °·´ÊÁ}¨¸ÉÁ· ¹Ê
µµ¦¢{¦¦¤oª¥ªµ¤´ÊÄÅªo¼o°nªÁ¦ºÉ°¦µªnµÇ¸ÉnµÂ´ÊÄÁ¦ºÉ°Ä
¸Éoµ°¥¼nÄªµ¤¦ÎµÈ¥n°¤ÎµÅoÁ°Ã¥Å¤nn°ªnµ³Îµ

Á¤º°É · Ä¥n°¤Á}»  ¸ÄÉ Å¤n¤¸ ªµ¤» Á¡¦µ³ÄÅ¤n Ä¦ª´ªÁ°°¥¼n
¨°Áª¨µ Å¤nªnµ°·¦·¥µÄÁªoÂn®¨´·Á¸¥Ánµ´Ê Á¦ºÉ°ªµ¤¦»ªµ¤· Á¦ºÉ°¦µª
nµÇ °´Á}Á¦ºÉ°¥»nªÄ´ÊÅ¤nÂÄ ³¸É®¨´· Ânoµ®¨´Å¤n·ÈÎµÄ®o {Å
nµÇº°£ª´rÂ®nªµ¤®¨´¤¸ÁnÁ¸¥ª´£ª´rÂ®n¤µ· °·´¥µnµ

oµ·Á oµ¼n£ª´rÂ®nªµ¤®¨´°¥nµ·Â¨oª³Å¤n {ºÉ ¹Ê¤µÈ¦¼o¹¦nµµ¥¤¸Îµ¨´
oµ {Ão {¸Ê {Å¤n®¥»Å¤n°¥Å¤nn°¥¤¸Îµ¨´µ¦nµµ¥ ´Éº°·Å¤n¨¼n£ª´rÂ®n
ªµ¤®¨´·Á¤ºÉ°¥n°¤¤¸ªµ¤» ¹Ê¤µÁ¦µ¹¡°Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤Å¤n °ÄªnµÁ}
Á¦ºÉ°n°ªÎµ¨µ¥ªµ¤» °Ä µ´ÊÈÎµÄÄ®o »n¤´ª ¨Â®nªµ¤ »n¤´ª °ÄÈ
Á·Á}» r ¹Ê¤µÂnÅ¤n¦¼oª·¸ÂoÅ 

³¸ÁÊ } ³¸É ³¢{¦¦¤Á¡º°É ¨¦³Ã¥rµoµ·ÄÃ¥Á¡µ³¹Å¤nª¦n
·Å¼nÁ¦ºÉ°®¦º°µ¸É°ºÉÄÄ ³¸É¢{ Á¤ºÉ°¢{oª¥°µµ¦°¥nµ¸Ê¨³Á}ªµ¤» 
¨¸ÉÁ· ¹Ê´ÊÁ¦¸¥ªnµÁ}°µ·rÂ®nµ¦¢{¦¦¤  ·¤¸ªµ¤Â¨³ªµ¤n°Ä nµ
ªnµ¤¸°¥¼n®oµ o°oª¥´º°¨¸ÉÁ· ¹Êµµ¦¢{¦¦¤®¦º°°µ·rÂ®nµ¦¢{¦¦¤Ä®o¡µ´
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔÔ
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Á oµÄÅªo°¥nµ¸Ê nª¤µ ÚÚ ¡¦³·´· ¤´³ÂÁ¦ºÉ°¦µªÄª´¦¦¤ Å¤nn°¥³
ÂÁ¦ºÉ°·µ Án¥·µÃo¤µµ ¥·µ¸Ê¤µµÁ¦ºÉ°´ÊÁ¦ºÉ°¸Ê ´ÊÁ}
°¥nµ´Ê ¸ÊÁ}°¥nµ¸Ê Á«rµ£µ·´·nµÅ¤nn°¥¥·µ¤µÂ nµÁ«r
Á¦ºÉ°ªµ¤¦·¸É¤¸°¥¼n´´ª °Á¦µ»Á¡ºÉ°¦µªµ¤¦·Á¤ºÉ°¦µªµ¤¦·Â¨oªÈ¤¸µ
ÎµÁ·®¦º°¤¸°»µ¥ª·¸¨Á¨ºÊ°n°Å

nµ´Ê®¨µ¥¤¸ªµ¤ÄÄ¡»«µµ Â¨³µ¦·´··£µªµ ¹ÉÁ}ÅÁ¡ºÉ°
ªµ¤µoµ·ÄÅo°»nµ®r¡µ´¤µ¹Åo¨¤µÂÄ®o¢{µ¤Áµ¸É¤»n¤µÂ¤o³
¤¸ªµ¤¨Îµµoª¥» £µ¡Å¤nn°¥Á®¤º°Ânn°Èµ¤ Á¡¦µ³» £µ¡»ª´¸Ê¦¼o¹ªnµ¦»
Ã¦¤ ¤¸Ã¦°Ã¦ º°Ã¦®´ªÄ®¹É Â¨³Ã¦ÁÈ®¨´ÁÈÁ°ª®¹É  Á¤º°É Á¦ÈªÇ ¸Ê È ´ ¥°
Áª¨µ{ªµÁ}°¥nµ¤µ¸Á¸¥ª o°¦³¥µ´Ê®oµª´·´ ¹n°¥¥´´Éªoµª´°
ª´¸Ê oµ¦¦¤µÂ¨oªÈÅ¤nÁ¸É¥ª o°´Ä¦ °¥¼nÃ¥¨Îµ¡´ Á¡ºÉ°ªµ¤ °µ» ´r ªµ¤
³ª °µ» ´rÁnµ´Ê ¸Énµ´Ê®¨µ¥ÈÅo´ÊÄ¤µÂÄ®o¢{µ¤¤ª¦¸É³Á}ÅÅo
oª¥Á®»Ê¸ ¹ ¦»µ´Ê Ä¢{Ä®oµÎ Á¦È¦³Ã¥r

¦¦¤Á}¦¦¤µ·¸ÉÁ¨·«¦³Á¦·»ÄÃ¨Å¤n¤¸·ÉÄÁ¤°Á®¤º°Á¨¥µ¦¸É¦¦¤¸Ê
³¦µ´ªªnµÁ}ªµ¤®¦º°Á}ªµ¤°´«¦¦¥r¤µo°¥Á¡¸¥Å¦´Ê¤¸·Á}¼o¦´¦µ
¤¸· Á}¼¦o ´ ¦° ¤¸· Á}£µ³Îµ®¦´¦¦¤´Ê ®¨µ¥ ®µ·¥´Å¤nµ¤µ¦¸É ³¦´¦¦¤
´Ê®¨µ¥ Á¡µ³°¥nµ¥·Éµoµ·´·Åo ¦¦¤Â¤o³¤¸°¥¼n¤µ¤µ¥Á¡¸¥Å¦ÈÅ¤n¦µÄ®o¦¼o
ªnµÁ}·ÉÎµ´®¦º°«´·Í··Íª·Á«¬¦³µ¦ÄÈ¤¸Ân¡¼´¨¤Ç Â¨oÇÃ¥Å¤nÁ®Èªµ¤
¦·´ÊÁ¨¥ Â¨oªÈÎµÄ®oÁºÉ°¤«¦´µ¨Åo Á¤ºÉ°Å¤n¤¸´ ¸¡¥µÁ}Á¦ºÉ°¦´´¦³®ªnµ·´
¦¦¤ Á¡¦µ³³´Ê µ¦·´··£µªµ¹Á}¦³Ã¥°´Îµ´°¥nµ¥·É¸É³¦´¦µ
¦³®ªnµ·´¦¦¤Á oµ´¤´´ Á¡¦µ³·Á}£µ³¸ÉÁ®¤µ³¤°¥nµ¥·É´¦¦¤ ¦¦¤
¥n°¤·¸É·¸ÊÁnµ´ÊÅ¤n¤¸¸É°ºÉÁ}¸É·Á}¸É°¥¼nÄ´¦¦¤¹Á®¤µ³¤´°¥nµ¥·É

oª¥Á®»¸Ê«µµ»°r¸É¦³µ«¦¦¤°Ã¨ ¹°¨¸ÉÄ °¤»¬¥rÁ¦µ ¹É
Á}¼¦o o¼ ¤¤»· ªÉ´ ¸ µ»»Ã¬¦³Ã¥r¤Ä· n¦³Ã¥r Å¤nÁ®¤º°´ªrªÉ´ ÇÅ¹É Å¤n¦o¼
£µ¬¸£µ¬µ°³Å¦ ¡¦³¡»Áoµ¼o°¦¦¤È°¨¸ÉÄ  Á¡¦µ³ÄÁ}£µ³Îµ´´¦¦¤
´Ê®¨µ¥ Ä¤¸¦¦¤Á}°µ®µ¦ ®¦º°Ä¤¸°µ¦¤rÁ}°µ®µ¦ ¦nµµ¥¤¸ª´»Á}°µ®µ¦Á}¸É
°µ«´¥ Án¹¦µ¤oµn° ÁºÊ°oµ °µ®µ¦µ¦¦·Ã£ ®¥¼¥µnµÇ  ¸ÉÁ}Á¦ºÉ°°µ«´¥ °
¦nµµ¥ Á}Á¦ºÉ°Îµ¦»¦nµµ¥Ä®o¤¸ªµ¤Á}°¥¼nÂ¨³¤¸ªµ¤µ» nªÄ¤¸°µ¦¤rÁ}¸É
¥¹Á}¸É°µ«´¥Ân°µ¦¤r´Ê¤¸°¦³Á£º°°µ¦¤r´Éª°¥nµ®¹É°µ¦¤r¸°¥nµ®¹Éoµ
°µ¦¤r´ÉªÈÁ}£´¥n°·Ä ÎµÄÄ®oÁ·ªµ¤Áº°¦o°ª»nªµ¥ oµ°µ¦¤r¸ÈÁ}»Ân
·ÄÄ®o¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÅÃ¥¨Îµ´Án¦¦¤Á}°µ¦¤rÂ¨³Á}¸É¥¹ °Ä
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔÕ
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°µ¦¤r¸nµÁ¦¸¥ªnµ»«¨¦¦¤°µ¦¤r´ÉªÁ¦¸¥ªnµ°»«¨¦¦¤¹ÉÁ· ¹ÊÅoµ·
ªÁ¸¥ª¸Ê Â¨oªÂn³ÁdÃ°µÄ®oµÄÁ· ·µ¤µ¦ÎµÄ®oÁ· ¹ÊÅo Á¡¦µ³³´Ê
¦¦¤¹ÉÁ} °¸ ¹ª¦Ân¼o®ª´¸ ªµ¤¸´Ê®¨µ¥³¡¹·´·Ä®o¦¦¤Á oµ´¤´Ä
¡¦³¡»ÁoµÅo¦´¤´¦¦¤°¥nµÁÈ¤¡¦³´¥ Á}¡¦³´¥¸É ¦·» ·Í » nªÂ¨oª¹ÅoµÎ
¦¦¤´Ê¤µ´É°´ªrÃ¨ Ã¥º°¡¦³°rÁ°Á}¼o¦³´Á}®¨´¦³´ªnµ ¦¦¤³¸É¤µ
´É°´ªrÃ¨¸Ê ¤¸Îµª¤µn°¤µÅ¤n°µµ Ânµ¦¹ÅªoÄ´¤£¸¦rÁ¡¸¥¡°¦³¤µ
ªnµ ÙÕÑÑÑ ¡¦³¦¦¤ ´r¹Éo°¥·Á¸¥ª Å¤n¤£¼¤·´«µµ¸É´É°Ã¨´Êµ¤ ªnµ
³o°Äo°»µ¥ª·¸nµÇ ¤µ¤µ¥Ä®oÁ®¤µ³¤´¦··´¥ °´ªrÃ¨¦µ¥´ÊÇ ¹ÉÅ¤n
Á®¤º°´ ¦¦¤¹o°¤¸¤µ¤µ¥ Â¨³¦¦¤´Ê ¤ª¨¸°Ê °¤µµ¡¦³´¥¸É ¦·» ·Í É¸ ¦¦¼o
¦Á®ÈÂ¨oª»·É»°¥nµÃ¥Å¤n´¥µ¦´É°´ªrÃ¨¹Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¼o°¸µ¤
» ´ÊÂ®n¦¦¤

¡»«µµ ¤¸¡¦³¡»ÁoµÁ}°r¦³´Ä®¨´¦¦¤´Ê®¨µ¥¸É¦o¡Â¨oª
´ÊÁ®»º°µ¦ÎµÁ·´Ê¨¸ÉÅo¦´Èº°¦¤» ¸É¡¦³¡»Áoµ¦¦¦¨»º°¦¤» µ´ÊÈ
¦´É°¦³µÄ®oÁ·ªµ¤ÁºÉ°ªµ¤Á¨ºÉ°¤Ä µÎµ¡ªÈ¨³°°ªµ¤ÁÈ
¡¦³¡»Áoµ¨µ¥Á}µª°¦®´°¦®´r ¹Ê¤µÎµª¤µ ¸ÉÁ¦µ´Ê®¨µ¥Åo¦µÅ®ªo
¼µ¦³¨¹¹nµªnµ¡»½Î ¤½¤Î ½Î ¦Î ½µ¤· ¸Ê¨oªÂnÁ}¦¦¤µ·¸É¦·»·Í¨oªÇ
Å¤nÅo¡¼ Â¨¤Ç Â¨oÇ Ã¥®µªµ¤¦·Å¤n¤¸ ¡¦³¡»Áoµ¤¸ªµ¤¦·ÁÈ¤¡¦³°r ¡¦³
¦¦¤¤¸ªµ¤¦·ÁÈ¤nª ¡¦³rµªÈ¤¸ªµ¤¦·ÁÈ¤°rnµ¸ÉÁ}ª·»·»¨ Á¦µ
o°¤¦³¨¹¹nµ ¹Á}Á®¤º°¦³¨¹¹¦¦¤°rª·Á«¬«´·Í··ÍÁ oµ¤µ·°¥¼n¸É®´ªÄ °
Á¦µ Ä¹Á}·¦·¤¨ Á¡¦µ³¦¦¤´Ê®¨µ¥Á}¤®µ¤¨°¥nµ¥·ÉÅoÁ oµ¤µ¼nÄ oª¥ªµ¤
¹o°¤Â¨³µ¦·´·µ¤nµ

Ä ´ÊÁ¦·É¤Â¦È¡¥µ¥µ¤ f®´·Ä °¥nµ¨n°¥Ä®oªµ¤·°´Á}·Én°ªÅ¤nÁ·
¦³Ã¥rÂ¨³Á·Ã¬Ã¥nµ¥Á¸¥ª´Ê¥ÉÎµ¥¸¤µ´ Ä®o¡¥µ¥µ¤´Â¨ÂoÅ ¡¥µ¥µ¤®´
®oµ¤ ·Á}·É¸É f Åo oµ f Å¤nÅo¡¦³¡»ÁoµÈÅ¤n¦°´ªrÃ¨Ä®o f ·Ä
ÄÁ}Á¦ºÉ°Ä®nÃÄ»¨Â¨³´ªr ¨°¹®oµ¸Éµ¦µÂnµÇ ªoµÂ¨¹ºÊ
®¥µ¨³Á°¸¥ ¹Ê°¥¼n´Ä¸É f°¦¤oª¥¸¸Ê´Ê´Ê
Ä¹ª¦Åo¦´µ¦°¦¤Ä®o¼o°
Á®¤µ³¤ Á¡ºÉ°³ÎµÁ··µ¦´ÊÇ Ä®oÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¦µ¦ºÉ¸µ¤ Â¨³Åo¨Á}¸É¡¹
¡°Ä Á¡µ³°¥nµ¥·É·£µªµÁ¤ºÉ°Îµ¨Å¨³¦µ ¹ÊÁ}ªµ¤ ÄÁºÊ°oÁ}
ªµ¤Á¥ÈÄ ¡°Á®È¨ ¹Ê¤µÂ¨oªªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦È¤µÁ° Á¡¦µ³ÁºÉ°Ä¨¸É
¦³´¬r´Ä °Â¨oªÈ¡¥µ¥µ¤ÎµÁ¦ºÉ°¥Ç

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔÖ

ÒÔ×




Á¦µ³Îµ®¦¦¤ÄÈµ¤ µ¤Ân¦··´¥¸É°Ä¦¦¤´ÊÇ Án °µµ
µ· Îµ®¨¤®µ¥ÄÁ oµ°° Îµªµ¤¦¼o¹°¥¼n´¨¤¸É´¤´°ª´¥ª³nªÄ¤µ Án´Ê
¤¼Á}oÁ}¸É´¤´¨¤¤µªnµÁ¡ºÉ°ÈÄ®o´Ê·Åªo¸É¦´Ê ³¸É¨¤nµÁ oµÈÄ®o¦¼o ¨¤
nµ°°ÈÄ®o¦¼o ¤¸·n°°¥¼n´¦³¼º°n°¤¼¸ÊÁnµ´Ê ¨¤Á oµ¨¤°°¦´¦µ°¥¼nÃ¥
¨Îµ´Çºn°ÁºÉ°´Å¤nÄ®o µª¦¦ µ°oª¥ªµ¤¤¸·Ã¥Å¤no°µ¤¨¤Á oµÅ oµ
ÄÂ¨³Å¤nµ¤¨¤°°Å oµ° oµÁ}È¥ºÁ jµ¦³¼°¥¼n´Ê Ä¦Á oµ¤µ¦³¼È¦¼o Ä¦
°°ÅÈ¦¼oªnµ°°Á oµÇ Ä®oÎµ®¦¼o°¥¼nÁnµ´Ê ¸ÉÁ}°µ¦¤r°´®¹É®¦º°Á¦¸¥ªnµÁ}
°»µ¥°´®¹É¸É³ f®´·ÄÄ®oÅo¦´ªµ¤

Ã¥¨Îµ¡´ °ÄÅ¤n¤¸¸É¥¹¥n°¤®µªµ¤Â¨³®¨´ÁrÅ¤nÅo ªµ¤¦¼o¤¸´Ê¦nµ Ân
Å¤n¦µªnµ´ª¦¼o¦·Ç º°°³Å¦ °¥¼n¸ÉÅ® ´´ªÅ¤nÅo ¹o°°µ«´¥¨¤Á}¸É¥¹  oµ¡¼Â
Ã¨Ç ·o°°µ«´¥Á¦ºÉ°¨n°¹Åo Á®¤º°¼o¸Éo°µ¦¨µ ÅÁÈÈo°Á°µÁ®¥ºÉ°
Á¸¥Än¸É¨µ¥ÁÈ´Ê Á¡ºÉ°¨µ³Åo·Á®¥ºÉ°Â¨oªÈ¦³»¨µ´ÊÅo oµ¤¸ÂnÁÈÁnµ´Ê
¨µÈÅ¤n· ¤¸Ânªµ¤¦¼oÈÅ¤n¦µªnµªµ¤¦¼o°¥¼n¸ÉÅ® ¹o°°µ«´¥°µ¦¤rÁ}¸É¥¹¸É°µ«´¥
°Ä Án °µµµ· ®¦º°³ ¡» Á oµ Ã °° ÈÅ¤n· ®¦º°³¥¹Îµ¦·¦¦¤ÄÈÅo
µ¤Ân¦··´¥¸É° Ân o°Îµ´º°·Ä®o¦¼o°¥¼n´´»Â®nµ¦Îµµ´Ê °¥nµÄ®o
Á¨ºÉ°¨µÅ¸ÉÅ®

Á¦º°É ¤¦¦Á¦º°É ¨Á¦º°É ª¦¦r¡· ¡µÁ¦º°É ·¤· Áª»¦Áªµ°·¦r¡¦®¤°³Å¦
´¸ÉÁ¥Åo¥·°¥¼nÁ¤°´Ê °¥nµÎµ¤µÁ}°µ¦¤rÄ ³£µªµoª¥¦¦¤´ÊÇ oµÎµ¤µ
Á}°µ¦¤rÈ³¤µ¦ªµ °Á¦µ¹ÉÎµ¨´Îµ°¥¼nÄ{»´´ÊÄ®oÁ¸¥Å ¨³Å¤n¦µ
¹Ê¤µ ·ÉÁ®¨nµ´ÊÁ}£µ¥°Å¤nÎµ´¥·Éªnµ·´£µªµ ·Á}·ÉÎµ´¤µ Ä®o
¡¥µ¥µ¤°¦¤Ä®o¼o°µ¤®¨´£µªµ´¸É¨nµª¤µ¸Ê Ä®oÁ·ªµ¤Á¥ÈÄ ¹Ê¤µ ´É
º°¨¸É¼o° °µ¦£µªµ

¨Â®nµ¦·´·«µµ°¥¼n£µ¥ÄÁ° Â¨³µ¤µ¦oµµ¥Åo£µ¥Ä Á·
ªµ¤°µ®µ¦ºÉ Á¦·¡¼Å¤n³³oµÅ¤n¨´ª³·ÅÁ¡¦µ³Á¦µ¦¼°o ¥¼n ÄÉ¸ Å¤nªµn ¤µ· Ê´ Ä
Å¤nªnµ{µ ´ÊÄ ®¦º°¤¦¦¨ ´ÊÄ ¦³´É¤¦¦¨°´¼» ÈÅo¦¦»ÅªoÂ¨oª£µ¥Ä
Ä¸ÊÃ¥¤¼¦r µ¦¡¼¹¤¦¦¹¨ ¹¤µ· ¹{µ ´ÊÄÈµ¤ ¹¡¼Åo
³ªµ¥ oª¥ªµ¤¦·ÄÂ¨³°µ®µ ¡¦³¡»ÁoµÁ¡¸¥¡¦³°rÁ¸¥ªÁnµ´Ê µ¤µ¦
¦³µ«¦¦¤ÅoÊ´ µ¤Ã¨µ» ½µ Áª¤»½ µÎ ´ÉÁ¦µ¢{· Á}¦¼´Ê¤»¬¥rÂ¨³
Áªµ´Ê®¨µ¥´Ân´Ê¡¦®¤Ã¨¨¤µ

ÂnÁª¨µ¸Ê«µµÎµ¨´¼¹Á oµ¤µ¼n´ª Â¨³¹Á°µÁªµ´ÊnµÇ Á oµ¤µ¼n´ª
°´Á}£¡¤»¬¥r Å¤nÅoÁ}Åµ¤ªµ¤¦· °¡¦³¡»Áoµ¸É ¦´É ° ÈÁ¦·¤É ¤¸Â¦Á µo
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔ×

ÒÔØ



¤µoµÂ¨oªÁª¨µ¸Ê ¦µr¤´¥¦ªÎµ¨´Á¦·É¤Á· ÁnÁªµ¸ÉÅ®³¤¸ÁªµÈ¤»¬¥rÁ¦µ
¸ÉÂ®¨³ Á°µ¦¸ÊÁ¨¥ ¦¸ÉÅ®¤¸ È¤¸Á¦µ¸ÊÂ®¨³ Á¨¥·Á·É£µ¥°ÅÁ¸¥®¤
Á®¤º°´ªnµ oµª¸Ê¤¸°¥¼n£µ¥Äµ¸ÊÁnµ´Ê ªµ¤¦··ÉÁ®¨nµ¸Ê¤¸¸É¤µµÅ¦nµµ µ¥»o
µ µ®¤o°®» oµªµ¤¨Îµ´ Án oµª¸É°¥¼nÄµ¸Ê¤µµÅ® ¤µµ®¤o° °°µ®¤o°
¤µµÅ®¤µµ¸É´ÉÇ¦³´É¹¨Åo°µÁÈ¤Åoª¥ oµª¤´o°¤¸Ä¨o¤¸Å¨¤¸Ä
¤¸° Ä¦³¨µÂ®¨¤¤¥·Éªnµ¡¦³¡»Áoµ Á¦µ³Å°ª·°ª¸¥·Éªnµ¡¦³¡»Áoµ
´Ê¤´Á}ªµ¤ÃnÁ·¤»¬¥rÅ ¼o¸É¡¼°¥nµ´Ê¤¸°¥¼n¤µ¤µ¥Áª¨µ¸Ê Îµ¨´¦ª¦´«µµÁ oµ
¤µ¼nªµ¤¦¼o ° Á}«µµÂ¡¦³¡»ÁoµÃ¥¸ÉÎµ¨´Ãn¸É»Ä ³´Ê ¤¸Áª¨µ¸Ê
Á¦·É¤¤¸¤µ ¹Ê ¼o·´·¹ª¦Äoªµ¤´Áoª¥¸ Å¤n´Ê®¨»¤¡¦µ °·Á¨µ¨¤µ
°«µµ¤´¥¦ªµªÁ¸¥¤

·ÉÁ®¨nµ¸ÊÅ¤nªnµ£µ¥Ä£µ¥° ¡¦³¡»Áoµ¦¦¼o¦Á®È nª¸É¦¦µ ¦Á®È
oª¥µÁºÊ°¡¦³°rÈÁ®ÈÁnÁ¸¥ª´Á¦µ ·É¸ÉÅo¥·oª¥®¼®´ÈÅo¥·Á®¤º°°¥nµÁ¦µ ·É¸É
µ¤µ¦¦¼oÅooª¥¡¦³µ¡¦³°rÈ¦¼o ÂnÁ¦µÅ¤n¦¼o Â¨³Åo¥·oª¥·¡¥Ãº°®¼·¡¥r ¹ÉÁ}
°°ÅµÄ¸É¦·»·Í °¡¦³°rÃ¥nµ¥Á¸¥ªÅ¤no°°µ«´¥®¼ °µ«´¥µ¤¼¨·Êµ¥¸Ê
Á¨¥ ¡¦³°rÈ µ¤µ¦¦¼Åo oÁ®ÈÅoµ¤·É ¸¤É °¸ ¥¼n Ê´ ®¨µ¥Å¤n¤°¸ ³Å¦d´¡¦³µÅo Á¡¦µ³
µ¦·´· °¡¦³¡»Áoµ¨°ªµ¤¦¼oªµ¤Á®ÈÃ¨´Ê®¨µ¥Å¤nµ¤µ¦·´·Åo¦¼oÅoÁ®È
Åo°¥nµ¡¦³°r Á¡¦µ³³´Ê ªµ¤¦¼o °Ã¨´Ê®¨µ¥³µ¤µ¦¦¼oÅo°¥nµ¡¦³¡»Áoµ
°¥nµÅ¦Á¨nµ Á¦ºÉ°¡»ª·´¥ Á¦ºÉ°ªµ¤µ¤µ¦¨µÂ®¨¤Â®n¡»ª·´¥ ÈÎµÁ°µ¤µÁ¸¥´
Á°¹Éªµ¤¦¼oªµ¤¨µÂn®µ°¹É¼o®µ¦³¦°¦³ÂÈÅ¤nÅo Å¤n·¦³µ°µ¥®¼¸É
®µ¥µªªnµªµ¤¦¼oªµ¤¨µ °´ªoµ®¦º°Ånµ°´°µ¥ÂÁ¸¥¦·

·ÉÄÃ¨¸Ê¤¸°¥¼n¤µ¹ÉÁ}·É¸É¨³Á°¸¥»ª·´¥ °Á¦µ Â¤oÂnª´»°´¨³Á°¸¥ Á¦µ¥´
Å¤nµ¤µ¦¤°Á®Èoª¥µÁºÊ° Án ÁºÊ°Ã¦·nµÇ ¹É¤¸¤µn°¤µÅ¤n°µµ´Åo
o°°µ«´¥¨o°n°¨Å¹³Á®È µÁºÊ°¦¦¤µÅ¤n¤¸ªµ¤®¤µ¥´ÁºÊ°Ã¦Á®¨nµ´Ê ¸É
Á¡¸¥ª´»ÂoÇ Á¦µ¥´Å¤nµ¤µ¦Á®Èoª¥µÁºÊ° Á®»Ä·É¸É¨³Á°¸¥¥·Éªnµ¸ÊÁ¡¸¥µÁºÊ°³
Åµ¤µ¦¦¼oÁ®ÈÁ°µÁ¸¥®¤ Á¤ºÉ°Å¤n¦¼oÈ¦³¤ª¨Á oµ¤µªnµ·ÉÁ®¨nµ´ÊÅ¤n¤¸oµ ªnµÅoÂn´ªÁ¦µ
Á°oµ ·Á·É£µ¥°¸É¤¸°¥¼nµ¤ªµ¤¦· °°¥nµ·ÊÁ· ¨µ¥Á}ªµ¤¦¼oÁ¡ºÉ°Á oµ
´ª Á®ÈÂn´ª  Â¨³¨¨oµªµ¤¦·Å®¤¹ÉÁ}ªµ¤¦¼o¨´·Á¨¸Ç ´ÉÂ¨ ³Á} °
Â¨µ®oµµ·Á¨ ·¦·¥µ °·Á¨¸ÉÂ°°¦Å®´ ·É¸ÉÎµ¤µ¨nµª°´Á}µ¦
¨¨oµªµ¤¦·¸Ê ·Á¨¤´ªµ£µ¡Â¨³¸¦µÄn®´ªÄ´ªrÃ¨¤µµÂ¨oª¹Å¤nª¦Îµª·µ
°·Á¨¤µ°ªª·µ¦¦¤Â¨³¨¨oµ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ Ä®o¦µrnµ®´ªÁ¦µ³Â¨³¨
°·½ µª½ µ¦µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔØ

ÒÔÙ




¡¦³¡»Áoµ¤¸Â¥Â¥³£µ¥Ä£µ¥° ¼ÉÎµ oª¥ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È °¡¦³°rÁ°
»·É»°¥nµ °¥nµÁ®¤µ³¤ ¹Á¦¸¥ªnµ ªµ µ¦¦¤ ¸É¦´Åªo°Â¨oª Ä¦³¦´
°¥·Éªnµ¡¦³¡»Áoµ¤¸Á®¦°Á¡¦µ³¦¼o°»·É»°¥nµÃ¥¨°´Éª¹¤µÂ¨oª·É¸ÉÁ¦µÅ¤n
¦¼o¡¦³°rÈ¦¼o Â¨³µ¤µ¦ÂÅo»·É»°¥nµ¦¦µ¸É¦¦¼o¦Á®ÈÂ¨oªÃ¥Å¤n³
³oµ Á¦µÅ¤nµ¤µ¦·´ Å· o Å¤nµ¤µ¦³¦¼Åo oÁ®¤º°°¥nµ¡¦³°r Á¦µ¹¥°¤¥nµ
Á}¦¼ ªµ¤Á¨·«Èº°¡¦³¡»Áoµ ¦¦¤¸ÉªnµÁ¨·«Èº°ª¡¦³´¥¸É¦·»·ÍÁÈ¤nªÂ¨oª
¦¦¤´ÄÁ}°´Á¸¥ª´ Á oµ¨¤¨ºÁ}°´Á¸¥ª´Â¨oª ´Éº°ªµ¤Á¨·«Â®n¡¦³´¥
®¦º°ªµ¤Á¨·«Â®n¦¦¤

µ¦£µªµÁ¦µ°¥nµÅ·£µ¥° ÄÁ¦ºÉ°¸É¨nµª¤µ¸Ê Án ¦È¸ ª¦¦rÈ¸ Áª
»¦ÁªµÁ¦¸ÄÇÈ¸°¥nµÅÄ·Ä®oÁ¸¥Áª¨ÉÎµÁª¨µ³Îµ·ÄÄ®oÁ ª °Ä®o´Ê®¨´
·Åªooª¥¸Á· Ã¥µ¦£µªµ¸É¼o°µ¤®¨´ ¨³¡¹¦µ ¹ÊÃ¥¨Îµ´ oµ·´¥¸É
ª¦³¦¼oÂoÁ®È¦·Ä·ÉÄoµ¹ÉÁ}nª£µ¥° °µ¤¦¦¨¸É³¡¹Åo¦´µµ¦
·´·¸ÊÂ¨oª ¨¡¨°¥Åo³¦µ£µ¥Ä·µ¤¦··´¥ ÂnÁª¨µ¸ÊÅ¤nÄ®oµÄ®o®¤µ¥
Å¤nÄ®o°¥µ ·É¸ÉÄ®o°¥µÈº°ªµ¤Á¥ÈÄ ªµ¤®¨»¡oªµ¤¦¼oÂoÁ®È¦· ¸ÊÁ}·É¸É
ª¦°¥µ Á¡¦µ³ªµ¤°¥µ°´¸ÊÅ¤nÁ}·Á¨´®µÂnÁ}Á¦ºÉ° °¤¦¦ °¥µ¡o» r
Á}Á¦ºÉ°¤¦¦ oµÅ¤n°¥µ¡o» r³ÎµÁ·Á¡ºÉ°ªµ¤¡o» rÅo°¥nµÅ¦ ªµ¤°¥µÁ}
oÁ®»Ä®oÁ·ªµ¤¡¥µ¥µ¤ ¤¸»·É»°¥nµ¸ÉÁ} iµ¥¸¦ª¤°¥¼nÄªµ¤°¥µ°´Á}¤¦¦
´Ê®¤ oµÅ¤n°¥µÁ¨¥¥n°¤Å¤n¤¸Îµ¨´Ä³ÎµÁ¡ÈÂ¨³³Á¸¥³µ¥oª¥°»µ¥Â¨³ª·¸µ¦
nµÇ´´Êªµ¤°¥µ¦³Á£¸Ê¹Îµ´¤µª¦Á¦·Ä®o¤¸ ¹ÊÄÄ¤µÇÄ³¤¸Îµ¨´Ä
µ¦ÎµÁ¡Èªµ¤¸»oµ¹¸É°´Á¬¤Ã¥¤¼¦rÂ¨oª ªµ¤°¥µ°´Á}¤¦¦¸ÊÈ
®¤®oµ¸ÉÅÁ°

°¥µ¸ÉÁ}´®µnµÁ¦¸¥¤»´¥ °¥µÂo·Á¨´®µ °¥µ®¨»¡oµ» r
°¥µ®¨»¡oµ·Á¨´®µ°µª³nµÁ¦¸¥ªnµ¤¦¦ Á}ªµ¤·ªµ¤Îµ¦·¸É° Á}
ªµ¤Á¨¸¥ª¨µ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ{µ Å¤nÄn°³Å¦Ç ¡°¦µÁ}ªµ¤°¥µ ¹Ê¤µÈ³Á}
·Á¨Å®¤°¥nµ¸ÊÈ· Á¡¦µ³ÎµÄ®o°¤º°°ÁoµoµªÅ¤n°° »oµ¥È°°¥·Á¨®´É
®°¤®´É¦³Á¸¥¤°¥¼nÁnµ´Ê´É¸¨³®¦º°

ª·¸µ¦´É£µªµ Åo°·µ¥Ä®o¢{¡°Á}®¨´Á}Ár Ä®o¡¹Îµ Áª¨ÉÎµÁª¨µ¸ÉÁ¦µ³
ÎµÁ¦µ°¥nµ®µÁ¦ºÉ°ÄnÁ¦µÁ·¤µ´Áª¨ÉÎµÁª¨µ´ÊÂnª´°»´· ¹Ê¤µ¦³´É´¸Ê°¥¼n´¤º
´Âo¨°¤µ °¥¼n´ª´Áº°e¨°¤µ ÎµÅ¤Áª¨µ³¦³°ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦Á¡ºÉ°Á}
¨¦³Ã¥r°´¸µ¤ÂnÃ¥¦ ¹®µÁ¦ºÉ°®µ¦µª¤µÎµ¨µ¥ Ã¥®µªnµÁª¨ÉÎµÁª¨µÅ¤n¤¸
oµµ¦µ¥»noµ °³Å¦¥»nÅ®¤ ¤¸ÂnÁ¦ºÉ°³¤µÎµ¨µ¥ ¸Éº°¨°»µ¥®¦º°¨¤µ¥µ °
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÔÙ
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·Á¨¤´Á¥®¨°¡ªÁ¦µ Á¦µÁ¥ÁºÉ°¤´Á¸¥°¥nµ¤¤·¤°®µ´ªÅ¤nÁ° ¼·Á¨¨º
Á°µ®¤ oµ¥´Å¤n¦µÈª¦¦µÁ¸¥Ân´¸Ê ³¤¸µn°¨µ¥µµ¦¼o¤»qoª¥¨
°»µ¥ °¤´Áª¨ÉÎµÁª¨µ³¡°»o¥Á ¸É¥®µÅooµÅ¤nÄ®o¤´Á°µÅ·Á¸¥®¤

Á¤º°É Å¤n¤¸ ¦¦¤Á}Á¦º°É ¦º°Ê ¢g  Å¤n¤¸ ¦¦¤Á}Á¦º°É °Á¸¥Á¸¥ ÈÅ¤n¦µ
Á¦ºÉ° °·Á¨ªnµ¤´·¤´¼¦³µ¦Ä¤¸Ânªµ¤ÁºÉ°µ¤¤´Ã¥nµ¥Á¸¥ª ÂnÁ¤ºÉ°¤¸¦¦¤
Á}Á¦ºÉ°°Á¸¥Á¸¥Â¨oª¥n°¤³¦µÅoªnµ·É´Ê¦··É´Ê¨°¤Á®¤º°´¦oµ
¤¸Ân¨°¤Á¸¥¦·ÇÈÅ¤n¦µªnµ°³Å¦Á} °¦·Á¤ºÉ°¤¸´¦¦·Á oµ¤µÂ¦ °¦·Á oµ
¤µÁ¸¥Á¸¥´È¦µªnµ¸ÊÁ} °¦·´ÊÁ} °¨°¤¡¦³¡»Áoµnµ°¦¦¤ÅªoÈ
Á¡ºÉ°Ä®oÁ}Á¦ºÉ°Á¸¥Á¸¥ Â¨³°°·É¸ÉÅ¤nÁ}¦³Ã¥rÂ¨³Á}ªµ¤» r°°µ
·Ä Â¨³ÎµÁ¡È¦¦¤Á µo Ä®o¤µÁ¡¦µ³Á} °¦· ¥n°¤Îµ¦³®¦º°³¨oµ·É ¦Ã¤¤
°¥¼n£µ¥ÄÄ°°Åo ÄÈ³ªnµÅªÁ° ·É¸ÉÅ¤nÁ¥¦¼oÈ¦¼o ¹Ê¤µ Á¤ºÉ°¦µ«µ·Éd´
´Ê®¨µ¥Â¨oª ·É¸ÉÅ¤nÁ¥¦¼oÈ¦¼o ·É¸ÉÅ¤nÁ¥Á®ÈÈÁ®È ·ÉÅ¤nÁ¥¨³ÅoÈ¨³Åo ·ÉÅ¤nÁ¥¦³
¡Á®ÈÅ¤nÁ¥ÅoÈÅoÁª¥ÁÈ¤®´ªÄÁ¡¦µ³µ¦·´·ÎµÁ¡È

¦¦¤Å¤n¤¸Á¡« Á¡¦µ³³´Ê Å¤nªnµÁ¡«®·Á¡«µ¥ ´ª ¦µªµ¹ÎµÁ¡È®¦º°
ÎµÅooª¥´Á¡¦µ³·Å¤n¤¸Á¡« ·Á}¦¦¤µ·¸É¦¼oÁnµ´Ê nªµ» ´r¸Ê¹Á}Á¡« Á}
¤¤»· ¦³Á£®¹É  ¦¦¤¹Á µo ´Åo´ · Á¡¦µ³¦¦¤Å¤n¤Á¸ ¡« ·ÈÅ¤n¤Á¸ ¡« ¦³¡§·
·´·¦¦¤Åo »µÅ¤n¤¸Á¡« » » rÅ¤n¤¸Á¡«Á¤ºÉ°Îµ¸o°Á}» ¹Ê¤µÎµ´Éªo°Á}
» r ¹Ê¤µÄ®oÁ®È°¥nµ´Á Å¤nªnµ¼o®·¼oµ¥´ª®¦º°¦µªµ Á¡¦µ³³´ÊÁ¦µ¹
·´·¦¦¤Åooª¥´

Îµªnµ·¤´¨Å¥´Å°¥nµÅµ ®¦º° ¹ÊÅÅ®°¥nµÅµ ·ªµ¤¦· Ä®o
¦¼o°¥¼n´· ·Á oµ¤µµ°µ¦¤rnµÇ ÈÄ®o¦µÃ¥®¨´ªµ¤¦·¸É¤¸°¥¼n´·´Ê ¦¼o
°´ÄÁ®È°´Ä ¹Ê¤µÈÄ®o¦¼o°¥¼nÄª´Ê Á®È°¥¼nÄª´Ê °¥nµÅµÅ®¤µ¥ ¹ÉÁ}
ªµ¤· ¸Å¤n¸È®¨Á¡¨·Åµ¤ Â¨³º°ªµ¤·ªµ¤°¤¨°¤´ÊªnµÁ}ªµ¤¼o°
ÅÅoÂ¨³ÎµÄ®o°ºÉÁ¸¥Åoª¥¼o¸ÉÁºÉ°nµ¥È¡¨°¥Ä®oÁ¸¥Åoª¥Á®¤º°¦³nµ¥ºÉ¼¤

¦³nµ¥ºÉ¼¤ nµ´Ê®¨µ¥ÈÁ¥Åo°nµ¤µÂ¨oªÁ¡¦µ³Á¥Á}´Á¦¸¥ ¦³nµ¥
°®¨´°¥¼nÄooµ¨¨¤¡´¤³¼¤®¨n¨¤µ¼oµµ¨Â¨³Äµ¨¤³¼¤®¨n¼¤µ¤¨
¤µ®µ¦³nµ¥¸É°°¥¼nÄooµ¨´Ên³ Îµ¨´°®¨´Á¡¨·°¥¼n´Ê ¡°ÄºÉ ¹Ê¤µÈ
Á oµÄªnµ¢jµ¨n¤ ¹Ãª·É®¸µ¥Å¤n¤¸µ¸ Å¤n¤¸Á®»Å¤n¤¸¨ ª·ÉÅ¹Å® ´ªr´ªÅ®
µ¤ªnµª·É°³Å¦ È°ªnµ¢jµ¨n¤ÅoÎµÁ¸¥ª Å°o¡ª¸É°¤ÃnÈª·Éµ¤´Å¨o¤¦³Á¦³µ
Â o®´ µ®´ ÁÈÁºÊ°ÁÈ´ªµ¥¡·µ« Å¹¡µ¦µ¸®r ¡µ¦µ¸®rµ¤ ¡µ´ª·É¤µ
°³Å¦³ª·É´Å°³Å¦´ª´ÊÈªnµ¢jµ¨n¤´ª¸ÊÈªnµ¢jµ¨n¤¢jµ¨n¤¸ÉÅ®¡µÁ¦µÅ¼ Â¨³Ä¦
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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Á}ªnµ¢jµ¨n¤ »oµ¥Á¦ºÉ°È¤µ°¥¼n¸É¦³nµ¥ ¡µ¦µ¸®rÄ®o¡µÅ¼µ¸É¢jµ¨n¤ªnµ¤´
¨n¤¥´Å Á¤ºÉ°Å¼ÈÁ®È¤³¼¤®¨n¼Äµ¨®¨»¨¤µ°¥¼n¸É oµÇ ¦³nµ¥°®¨´´Ê
Â¨´É¤´Å¤n¤¸Á®»¨´ªr¸ÉÁºÉ°Â¨³ª·Éµ¤¦³nµ¥¹¡µ´®¥»ª·ÉÅ¤n¨o¤µ¥¡·µ«´°¸
n°Å

°´¸ÊÄ¦ªnµ°³Å¦ÈÁºÉ°µ¤Ç Ã¥®µ®¨´µÅ¤nÅo ³Á}¦³nµ¥ºÉ¼¤ ¡µ
¦µ¸®rn³Èº°´¦µrnµ¦³nµ¥´ÊÈÁ®¤º°¡ªÁ¦µ¸ÉÂ®¨³ÃnÁnµÁnµ»nªnµ°³Å¦Ç¸
®¤ ¥·ÉÁ µÃ¬µ°³Å¦ªnµ°´´Ê¸ °´¸Ê¸oª¥Â¨oª oµÁºÉ°Â®¨³ Ã¬µ°³Å¦ÁºÉ°Å®¤
Á·®¨´É Å®¨°°µ¦³ÁlµÅ¤n¤°¸ ³Å¦Á®¨º°Á¨¥  Á}¦³Álµ¦oµÁ®¤º°oµ¦oµ Á¡¦µ³
ÁºÉ°nµ¥Ã¥Å¤nÎµ¹¹Á®»¹¨Á¡¦µ³³´Ê¦¦¤¹Á}Á®»Á}¨°´¸µ¤Á®¤µ³¤´
¼o·´·¹ÉÁ¦µ´Ê®¨µ¥ÈÁ}µª¡»°¥¼nÂ¨oª

µ¦·´·Ä®oº°®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÁ}ÁrÎµ´ ¥·Éªnµ¼o°ºÉÄ¸É
³¤µ¡¼Ä®o¢{ Á¦º°É ´Ê Á¦º°É ¸Ê Á¦º°É ¦ª¦¦rÁ¦°»¦µ¥°³Å¦ÅoÁ®È¸É É´ ÅoÁ®È¸É É¸
°¥nµ¸Ê¤´³ÎµÄ®oÁ ªµ®¨´ °µ¦£µªµ Á¤ºÉ°¹¦µª³ª¦¦¼oµ¤·´¥ °Â¨oªd
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¨n°¥ÄÅ¤nÄ´µ¦®´®oµ¤oµÁ¨¥
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Á¦®oµ¤¨o°È®oµ¤ Å¤nÄ®oÅ Å¤nÄ®oÎµ Á¡¦µ³·°¥¼nÄo°Îµµ °·{µ ·{µÁ}
Áoµ ° °· Ã¥··³¼®¤»´´Ä®oÅÅ®ÈÅ Án·Á¨´´Ä®oÅ ·ÈÅ
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°¥nµ¸ÅÊ ¤nÁ¥¤¸ ¡¦³°rÈ °o Á}°µµÂ¨³ °µÁ µ¤µÁª¥Ã¥¦Â¨³ f °¦¤
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¹´ÊÎµµ¦nªÁnÁ¸¥ª´Ä ³¸É°nµ¦¦¤³´ÊÁ¦¸¥´¦¦¤Â¨³°nµÅ¦¦¤µÇÈ
Á·ªµ¤¨´Áª Á®È¨o°¥µ¤¦¦¤ÅÁ¦ºÉ°¥Ç Â¨³Á®Èªµ¤· °¸ÉÁ¥Á}¤µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÕÕ



ÒÕÖ

Åoª¥Ä ³°nµ¦¦¤³ Á·ªµ¤Á¨¸É¥Â¨µoµ·Ä µ¦³¨µ· µµ¤
Îµ®Áª¨µ¸É Ê´ ÅªoÂn°n ª·ÄÈÁ¨¸¥É Â¨Å ¹Åo°°µoµµÅ«¹¬µÁ¨nµ
Á¦¸¥Ä¸ÉnµÇ´¸É¦¦µ¨¼®¨µ¦µÂ¨oª´Ê

µ´Ê È°°¦³¡§··´ · ¨µ¥¤µÁ}®¨ª¡n°´ª¹{»´ ¸Ê È´ ªnµ
Á}·°´¸Îµ®¦´´ªÂ¨³®µ¸ÉÎµ®·Á°Å¤nÅo Á¡¦µ³µ¦¦³ÎµÎµÁ¡È¦¦¤Á}¸É
£µ£¼¤·ÄÂnÁ° Å¤nÄn¼o°ºÉÄ³Îµªµ¤£µ£¼¤·ÄÄ®oÁ¦µÅo Ã¥¸ÉÁ¦µÅ¤n¦oµ»µ¤
ªµ¤¸°´Ä µ¦¸ÉÁoµ °Á}¼o¦oµÁ°ÎµÁ° Â¨oªÈ¤¸ªµ¤£µ£¼¤·ÄÄ´ªÁ°´ÊÁ}
ªµ¤°¦¦¤ ¹ °Ä®o¨¼®¨µ»·´·¸n°´ªÁ° ³Á}¸É£µ£¼¤·Äoª¥
ªµ¤°¦¦¤

¦³´É {»´ ¸Ê ¹É Å¤nÁ¥µ·ªnµ³¤¸¨¼ «·¬¥r¨¼ ®µ ´Ê ¡¦³´Ê Á¦¸¤É µµ
nµ´®ª´nµ£µnµ¦³Á«Á Â¤µ¤µ¥ ª´®¹ÉÇ ®¨´ÉÅ®¨Á oµ¤µ°¥µ³°¥¼nÎµ
¡¦¦¬µoª¥ ÂnÁ¡¦µ³ªµ¤ÎµÁ}´´È¦´ÅªoÅ¤nÅoµ¤ªµ¤¦³r °¼o¤µ °°¥¼n
°µ«´¥°´¦µÈ¤°¸ ¥¼Án ¡¸¥ÓÒ¦¼Âne ÅÊ¸ oÁ¡·¤É Ê¹ Á}ÓÕ¦¼oª¥´¡¦³ ¦´É ×¡¦³Å¥
ÈÁ}ÒÙ¦³¤´Å¤nÅo·ªnµ³Á}¦¼Á}°µµ¦¥r °nµ¼oÄÄÃ¨Á¦µ¸Ê ÂnÈÅo¤¸¼o
Á¦¦Ä®oÁ}{»´¸Ê ¸ÉÁ}Á¦ºÉ°°´®¹É¸ÉÎµ¤µ¦¦¥µ¥Ä®oÁ}Á¦ºÉ°¦ºÉÁ¦··ÄÂn
¦¦µ¨¼®¨µ´Ê®¨µ¥

°Ä®o·ªnµÁª¨µ¸ÊÁ¦µÁ}ÁÈ Îµ¨´°¥¼nÄª´¥«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ µ¦Á¦¸¥Á¡ºÉ°ªµ¤¦¼o
ª·µ®µÂªnµº°ªµ¤¦¼oªµ¤¨µÄnÁ¡ºÉ°°µ³¤¸ªµ¤¦µ¦ºÉºÉÄ¸ÉÁ}®¨´
Îµ´¦³µ¦®¹É  ¦³µ¦Îµ´º°µ¦¦³¡§· µ¦¦³¡§·o°¤¸®¨´¦¦¤
Á}®¨´Ä oµ¤¸Ânª·µ¸ÉÁ¦¸¥¤µ°¥nµÁ¸¥ª Å¤n¤¸®¨´¦¦¤Á}Â£µ¥ÄÂ¨oª Á¦µ
¤´³Á®¨ªÅ®¨Åo ´ÊÇ ¸É¤¸ª·µªµ¤¦¼o¤µ °µÁ}Á¦ºÉ°¤º°Ä®oÎµªµ¤Á¸¥®µ¥Åo
¤µªnµ¦¦¤µÈÅo Á¡¦µ³ªµ¤¦¼o ªµ¤¨µÄoÅÄµ¸É ·  È¥°n ¤³Îµªµ¤
Áº°¦o°Ä®oÂnÂ¨³nª¦ª¤Åo¤µ¤µ¥

oª¥Á®»¸Ê °Ä®o»Ç ´Ê®oµ´Êµ¡¥µ¥µ¤«¹¬µ®µªµ¤¦¼oª·µ ³Á¸¥ª´È
Ä®o´Ê®oµ´Êµ¦³¡§··´·Á}¸ Á}´Á¦¸¥´«¹¬µ¸É¸¤¸«¸¨¦¦¤£µ¥ÄÄ
Â¨³ªµ¤¦³¡§·
Ä®oÁ}¸ÅÉ ªoªµÄÂnÅoÂ¨³Á}¸ÅÉ ªoªµÄÂn¡°n Â¤no¼ ¦°
¨°¦¼°µµ¦¥r¼oÂ³Îµ´É° Á¤ºÉ°Á}¸¡¦o°¤´Ê¤¸ªµ¤¦¼oª·µ¦³Îµ´ªÂ¨oª °¥¼n¸É
Å®È¤¸ªµ¤°°»nªµ¤¦¼oÈÅ¤nµ¦µÈ®µÅonµ¥

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÕÖ



ÒÕ×


®¨´Îµ´Èº°Á¦µÁ}¸Â¨³¤¸ªµ¤¦¼oª·µ³ÅÎµ®oµ¸Éµ¦µÄÈÁ}ªµ¤
³ª¦µ¦ºÉ  Å¤n°¹ °´ ´ Äªnµ³ÎµÅ¤nÅo ÎµÅ¤nÁ} ªµ¤¦³¡§·È Å¸ ¤n´ ®µ¤´Ê
µ´ªÁ°Å¸ÉÅ®È³ª¤´¦µÈnµ¥®´ª®oµµ®¦º°µ¥oµÈÅªoªµÄÁ¡ºÉ° ¼È
¦´Â¨³·¤Áª¨µ¸Ê°¥¼nÄª´¥¸É«¹¬µÄ®o¡¹´Ê·´ÊÄ«¹¬µ°¦¤oª¥¸ÂnÄª´¥ÁÈ¸Ê
Á}oÅ ªµ¤¸Â¨³ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦³Á¥·n°·´¥ Áª¨µÁ·Ã ¹ÊÈÁ}¸
Â¨³Á}®¨´ °¦°¦´ª ´¤¨°¦³Á«µ·Åo°µ«´¥ Á¡¦µ³¸´ª´®µ¥µ ¹Ê
»ª´¤´¥¸Ê

ª´¸ÊÁ}ª´¦¼ ¦¦µ¨¼®¨µ´Ê®¨µ¥¦µÅ®¤ªnµ ª´¦¼®¤µ¥ªµ¤ªnµ°¥nµÅ¦
¦¼º°¼oÎµ£µ¦³Á}¼o¸É¦´£µ¦³°´®´oµÂ¨°°Á}£µ¬µ´§ªnµ»¦» oµµ¦ª³
oµÂ¥°°¤µÄ®o´ÁÎµ®¦´£µ¬µÅ¥Â¨oªÁ¦¸¥ªnµ¦¼Â¨ªnµ¼o¦´£µ¦³°´®´®¹É
µ¦ª³ Â¨ªnµ¼o¸Éª¦Áµ¦¡¼µ °¦¦µ¨¼«·¬¥r¨¼®µ Án ´Á¦¸¥Á}o®¹É ¹
Á¦¸¥ªnµ¦¼

ª´¸ÊÁ}ª´Å®ªo¦¼ ¦³¨¹¹¦¼ µ¦¸ÉÁ¦µ¦³¨¹¹¦¼ ¹¼o¤¸»¤¸»n°Á¦µ¤¸¡n°Â¤n
¦¼µ°µµ¦¥rÁ}Îµ´¤µ µ¦¦³Îµªµ¤¦³¨¹¹nµ¼oª¦¦³¨¹¼µÁn¸Ê Á}´
µµ °¤»¬¥r¸ÉÁ}¤µ¤µ o°Îµµ¦Áµ¦¡¼µ¹É´Â¨³´ Â¨³¤¸ªµ¤°n°
o°¤n°¤n°nµ¼o¤¸»¤¸»ÂnÁ¦µ ¸ÉÁ} ¦³Á¡¸°´¸µ¤Îµ®¦´¤»¬¥rÁ¦µ
°Ä®o»ÇÎµÁ°µÅªoÂ¨³Îµªµ¤Áµ¦¡¦³¨¹¹»¹» °¦¼°µµ¦¥r¸É¦³··Í
¦³µªµ¤¦¼oª·µÂ¨³ªµ¤¦³¡§·µ¦µÂnÁ¦µoª¥Áµ¸É°n°o°¤n°¤¦·Ç
°¥nµ´Ânªµn Îµ¡°Á}·¦¥· µ´É Å¤n¼ 

·µ¤µ¦µÁ}¼oÎµ´ Á}¼oÄ®oÎµÁ·Á· ¹Ê¤µoª¥ Á}¼oÁ¨¸Ê¥¼Á¦µoª¥ Á}¼o
Â³Îµ´É°Á¦µ¤µn°Ä¦Ç oª¥ Å¤n¤¸¼oÄ³Á¨¸Ê¥¼Â¨³³»°¤Á¦µoª¥ªµ¤
¦·»·ÍÄ oª¥ªµ¤µ¦Á¤µoª¥ªµ¤¦·»·ÍÄ¥·Éªnµ¡n°´Â¤n µ¦Á¦µ³®r
®µ¨¼ÁoµÂn¨³Ç´´ÊÂnª´°¥¼nÄo°¥µÎµ¦»¦¦£rÈo°¤¸ ¥µÎµ¦»¦¦£rÅ¤nÁ·¤¸
¹Ê¤µÁ¥Ço°¤¸¤´·Á·¦µÅºÊ°®µ¤µµ³ °¡n°Â¤nÂn¨³ÈÅ¤n¤ÉÎµÁ¤°´¤¸
oµ¤¸oµµ¦µ¥¦·ÇÂn°¥nµÅ¦Èµ¤µ¦ ª ªµ¥oª¥ª·¸nµÇÁ¡ºÉ°¨¼ °
´Ê¥n°¤Å¤n¤¸µÄµÊÎµÄ ¡¥µ¥µ¤Á¨¸Ê¥¼Á¦µ³®r®µoª¥ªµ¤¦´ªµ¤
Á¤µ¦· Ç Á¡¦µ³³´Ê¨¼»¹o°Á®È»Á®È» °»¡n°»Â¤n ¼µ»
¡n°»Â¤n Áµ¦¡¡n°Â¤n Áµ¦¡¦¼ Áµ¦¡°µµ¦¥r ¹É¨oªÂn¼o¤¸»¤¸»Ân¤µÂ¨oª
´Ê´Ê
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÕ×



ÒÕØ


Á¤ºÉ°Á®Èªnµ¨¼Ân¨³³ª¦Åo¦´µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥Â¨oª ¡n°Â¤nÈnÁ oµ¤µ«¹¬µ
Á¨nµÁ¦¸¥ ¦¼ÈÁ}¼o¦´£µ¦³°´®´Äµ¦ f° ¹Á¦¸¥ªnµ »¦» ®¦º°¦¼Â¨ªnµ ¼o
¦´£µ¦³°´®´ ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³ÁÈÅ¤n¦¼o¸É¦³Á£ ´Ê®·´Êµ¥Á oµ¤µ¦ª¤´Îµª¤µ ¤¸
¦··´¥nµ Ç ´ µÈ®¥µ µÈµ¨µ µÈ¸ µ¸¤µ oµÁ}
ÁÈ¸É¤¸·´¥¸ °°°nµ¥¦¼°µµ¦¥rÈÁµÄÂnnª¤µ¤´Å¤nÁ}Án´Ê¤´¤¸Ân
ªµ¤¹ªµ¤³° ®´ªº°Ê º°¦´Ê °°Å¤n¢{  °°Å¤n¥°¤Îµ °n°Á¦º°É 
°®µÁ®»Å¤nÄÃ¦Á¦¸¥ °Á°µÂnÄ´ªÁ° Á¡¦µ³ªµ¤Á®n°Á®·¤Å¤nÄn°µ¦
Á¦¸¥ Á®¨nµ¸ÊÎµÄ®o¦¼®´Ä Á¡¦µ³³´Ê ¹Á¦¸¥ªnµ¦¼¼o¦´£µ¦³°´®´ ¥µ¥«´¡r
°°¤µ°¸Á}µ¦ª³Â¨ªnµ¼o¸Éª¦Áµ¦¡¼µ¨oµ¥¨¹´·µ¤µ¦µÁ¦µª¦Á·¼
Á¤°°¥nµ¼¼Á®¥¸¥®¥µ¤°´Á}ªµ¤¦¼oÂ¨³µ¦Â°°°¥nµÁ¨ª¦µ¤Å¤n¤ª¦Ân
Á¦µ¼oÁ}´Á¦¸¥

Áª¨µÅ¡¦¼°µµ¦¥rµ¸ÉÄ Ä®o¥¤º°Å®ªoÂ¨³Îµªµ¤Áµ¦¡°¥nµ°n°o°¤
n°¤¦·Ç °¥nµÎµ´ªÂ È ¦³oµÂ¨³Á¥Á¤¥Å Á®¤º°ªµ¤¦¼ªo · µ °Á¦µÁ· Ê¹ ¤µ
µ·µ®oµ Å¤nÁ· ¹Ê¤µµªµ¤°»nµ®r¡¥µ¥µ¤ ÊÎµ¡´ÊÎµÂ¦ ªµ¤Á¤µµ¦
°¦¼ Ä®oÁ¦µ·¹¦¼ªnµÁ}¼o¤¸»nµ°¥¼n®´ªÄÁ¦µ ®¦º°°¥¼n¦³®¤n°¤°¤ ª´ °
Á¦µÁ¤° °¥nµÅo¨º¤ °¥nµÅo¨®¨¼n¼®¤·É Á¦µ³Á}¼oÁ¦·Ä°µÅ¤n°´ÁµÁ«¦oµ®¤°
Áª¨µÁ¦µÁ}¼oÄ®n®¦º°Á}¦¼°µµ¦¥r¥n°¤¤¸Áµ¦¡°°ªµ¤¸ °Á¦µ

¼Äo Á}¼¦o o¼ ´ »¦¼o ´ » °¡n° °Â¤n °¦¼ °°µµ¦¥r ¼o Ê´ ³¤¸ªµ¤Á¦·
³Á}¼¤o Á¸ n®r Å¸ÅÉ ®¤¸¦´°Á¡¦µ³Á}¼¤o ¸ ªµ¤°n°o°¤n°¤¥n°¤Á}¸¦É ´
¸ÁÉ µ¦¡´º° °Á¡º°É  ¼  ¨°¹¼Äo ®n¤È ¸ ªµ¤Á¤µ ¼o °o ¥È¤¸ ªµ¤Áµ¦¡¦´Â¨³
´º°Á¡ºÉ° ¼´È¤¸ªµ¤·µ¥ÄÁ¡¦µ³ªµ¤Á}¸

Îµªnµ °¸´Ê Å¤nªnµÁºÊ°oµ Á¦ºÉ°ÄoÅ¤o°¥nµÇ °µ®µ¦Á¦ºÉ°¦·Ã£ ¤¸
o°µ¦´Ê´Ê ¸Ä¦³Å¤no°µ¦ ¥·ÉÁ}¸ ´É¨³´Ê¦³Á«Á¦µ¸Êo°µ¦
oª¥´´Ê´ÊÅ¤no°µ¦ªµ¤Á¨ª¦µ¤Á¨ª¦µ¤·ÉÁ¨ª¦µ¤´Ê®¨µ¥¡µ´´ÊÄ
¢{Ä®o¸ Ä®oÁ·¦³Ã¥r ®¨ª¡n°¤¸Áª¨µÁ¡¸¥Á¨Èo°¥¢{Ä®oÅoÁ}·¦¤· ¨Ân· Ä °
Á¤ºÉ°Åo¥·Åo¢{Â¨oªÄ®oÎµÅ·ÎµÅ·´·Á¡ºÉ°ªµ¤Á}¸

ª´¸Ê¡¼Á¦ºÉ°ª´¦¼ ª´Å®ªo¦¼ º°Îµªµ¤Áµ¦¡¦¼ °Á¦µ Á¦µ¤¸ªµ¤¦¼oª·µ¤µ
´ÊÂno¹{»´ª´¸Ê o°°µ«´¥ fÂ¨³Á¦¸¥µ¦¼µ°µµ¦¥rÁ}¼oÂ³Îµ´É°
Â¨³ fo°¤Ä®oÁ¦ºÉ°¥¤µ ¡n°Â¤n °Á¦µÁ¨¸Ê¥¼Ä®o oµªj°ÊÎµ¤Â¨³ªµ¤¦¼oÄÁºÊ°o Ân
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÕØ



ÒÕÙ

ªµ¤¦¼o¸É³Á}®¨´Á}ÁrÁ}°µ¸¡ °Á¦µÄ°µ Â¨³Á}¡¨Á¤º°¸ ¤¸ªµ¤
Á¨¸¥ª¨µÄ´¤ ¨°®oµ¸Éµ¦µnµÇ o°°µ«´¥Á¦¸¥µÃ¦¦ÉÎµÃ¦Á¦¸¥ ¸ÉÅ
µ¦¼Á}¼o¡¦ÉÎµ°

¡¥µ¥µ¤´ÊÄ«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥» °¥nµ ¸ÊÁ¸¥ °¥nµÁ¨Å¨ °¥nµÁ®Èµ¦Á¨n
¸ªnµµ¦Á¦¸¥ Á®Èµ¦Á¦¸¥¸ªnµµ¦Á¨n ³£µ£¼¤·ÄÄ´ªÁ° Áª¨µ°È°µ®µ
Å¤n³³oµ Â¨³°Åo³Â¼ Á¡¦µ³ªµ¤ ¥´Á¦¸¥¥n°¤Åo³Â¸Á¤° ·
´ ¸ÊÁ¸¥Á¦¸¥°¥¼n¤µ °¥nµÁ°µ¤µÁ}´ª°¥nµ³Á¸¥Ä£µ¥®¨´ ¦¸Á¦¸¥¤´ªÄÁª¨µ
Á¦¸¥Â¨³n°°°¥nµÄ®o¡¦n°Ä®¨´ª·µ¸ÉÁ¦¸¥

Áª¨µ° Á¦µ³Îµ®·¦¼ÈÅ¤nÅo Á¡¦µ³Á¦µ ¸ÊÁ¸¥ ¡¦n° o°Îµ´µ¦°
Á¸É¥ª´É¨³ÎµÄ®oÁ¦µ°Á¤ºÉ°°Â¨oªÎµÄ®oÁ·ªµ¤ ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµÁ oµ°¸Â¨³°
oµ¤µ¤´Á¡ºÉ° ¼¸ÉÁ¨ª¦µ¤ Á¦µÈ¥·É¤¸ÄÉÎµ¦µ¤ÅÁ¦ºÉ°¥Ç ¤°Á®È¦¼Á®È
°µµ¦¥rÁ·ªµ¤¦³µ°µ¥ ¨´ª¦¼³´³µ¤´É¸É Å¤n°¥µÁ oµ®oµÁ¸¥Â¨oª Á¡¦µ³
·Ä¤´Á¸¥¤´Á¨ª¨ Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ}´¸É¨nµª¸Ê ¦¸´Â¨Ân{»´º° ³¸Ê
´¸Ê ¨°Å

Áª¨µ¸ÊÁ}Áª¨µ¸ÉÁ¦µÎµ¨´°¥¼nÄª´¥«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ Îµ¨´°¥¼nÄª´¥¦´¦»´ªÁ¦µÄ®o¸
°µ³¸¤¸ªµ¤¦µ¦ºÉºÉÄÂ¨³¤¸®¨´µ¤´É´É¤¼¦r ÈÁ¡¦µ³®¨´{»´¸ ªµ¤
¦³¡§·Á} °Îµ´ ªµ¤¦¼oª·µÁ}Á¦ºÉ°¤º°Îµ®¦´ÎµÁ· ªµ¤¦³¡§·Á}Â
°´Îµ´ Á¡º°É ¦³´»£µ¡ °Á¦µÂ¨³»£µ¡ °µ Á¡º°É ¤¸¨Äµª¤·Än¤¸ ¨
Äµ¨º°¨µ¸ÉÎµ¨µ¥´ªÂ¨³ºÉ°Á¸¥Ä®oÁ¸¥Å

oª¥Á®»¸Ê¹¥ÊÎµÁ¤°ªnµ ªµ¤¦³¡§·Îµ®¦´´ªÁ¦µÂn¨³ Ç °¥nµ¤° oµ¤Å
Á¤ºÉ°°¥µÁ}¸ ªµ¤¦¼oª·µ¸ÉÁ¦¸¥¤µ¤µo°¥³Á}Á¦ºÉ°¦³´Ä®oÁ}¤¸«´·Í«¦¸
¸µ¤nµnµÁ¥Á¡¦µ³ªµ¤¦³¡§·¸Á}Â°¥¼nÂ¨oª´¤¤»¬¥r¼o¸´Ê®¨µ¥º°ªµ¤
¦³¡§·¸Á}Îµ´ Á¡¦µ³¸ÊÁ}®¨´ÄÂ¨³®¨´¦´¡¥r ª·µªµ¤¦¼o¸ÉÁ¦¸¥¤µÁ}µ
°µ¸¡ Â¨³Á}µÅ®¨¤µÂ®nÃ£¦´¡¥rÄµ¸É ¼ ¸É ¸ ¤¸ªµ¤¦³¡§·¥¸ °n ¤ÁÈ
¦´¡¥rÅªoÅoÅ¤n¦´ÉªÅ®¨Â¹¤ÅÄµÁ¸¥Â¨³Îµ¨µ¥

µ¦Á¦¸¥ ´ÊÄ«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥oª¥Än°n°ÁºÉ°¦·Ç °¥nµ°Á¸É¥ª
Á¦ÈÁ¦nÁ¦n¦n°Å¸É´É¸É¸É´Á¡ºÉ° ¼n°¥Ç¹ÉÅ¤nÁ·¨Á·¦³Ã¥r®´Á oµÎµÄ®oÁ¸¥
·´¥ Á¸¥µ¦Á¦¸¥Â¨³Á¸¥ Á¡¦µ³µ¦Å®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®¥n°¤Á}ªµ¤Á¥·Â¨³

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÕÙ



ÒÕÚ

·Ä ¨µ¥Á}ÁÁ¦ÅÅo ®¨´ª·µ¸ÁÉ ¦¸¥¤µ¤µo°¥ÈÅ¤nÁ·¨Á·¦³Ã¥r
Á®¤º°Á°µ°Å¦³´¨·¥´´Ê Â®¨³

µ¦Á°µ°ÎµÅ¦³´¨·´Ê Å¤n¼  o°¦³´¹³¼ ¨·¤´Å¤n¤¸ 
» nµ
Á¡¦µ³¤´Á}´ªr °¸É¤¸»nµÈ¨µ¥Á} °Å¤n¤¸»nµÅoª¥¨·ª·µªµ¤¦¼o¸É¦³´
¡µ¨Å¤n¸ Å¤n¤¸ 
» nµ È¤¨¸ ´ ¬³ÁnÁ¸¥ª´Á°µ°Å¦³´¨·´É Â¨
Á¡¦µ³³´ÊÁ¦µ¦oµ´ªÁ¦µÄ®oÁ}¸ Á¡ºÉ°¦°¦´ªµ¤¦¼oª·µ¸ÊÅªoÄ®oÁ}nµ¦µ«¸Ân´ª
Á¦µ

¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Äµ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ °¥nµ ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµ ¦Å®¸É¥µ¸É
¨ÎµµÄ®o¡¥µ¥µ¤Á¦¸¥Â¨³n°Á¤°ÎµÅo o°Ä¸É¦¼° ®¦º°¦¼´ÉÄ®on°ÎµÄ®oÅo
n°Ä®oÅo· µ·°¦·Ç°´Å®Á}ªµ¤Á µo ÄÅ¤nÅo°n ÈÄ®oÁ µo Ä¦·Ç

¸ÉÅ®Å¤nÁ oµÄÄ®o«¹¬µÅnµ¤¦¼Á¡ºÉ°ªµ¤Á oµÄ °¥nµÁÈÁ°µÅªooª¥ªµ¤°µ¥¦¼
Â¨³Á¡ºÉ° ¼¹ÉÁ}·É¸É³dµÁ¡ºÉ°ªµ¤Á oµÄ °ÄÁª¨µÎµÁ}ÁnÁª¨µ°Á¦µ
¦³¨¹Å¤nÅo´ÊÇ¸É·É¸ÊÁ¦µ´¥ª¦³µ¤¦¼°¥¼nÂ¨oªÂnÅ¤nµ¤Áª¨µ o°°°°¤µÈ¤µ
¼»¸ÁÉ ¦µÅ¤n¦o¼ ÁÉ¸ ¦µ´¥´Ê  ÈÁ¨¥ µ¨ µ¦³Ã¥rÅÉ¸ ¤nª¦³ µÅÁ¸¥ Â¨³¼´
³Â¨Å¸ÉnµÁ¸¥µ¥°¥nµ¥·É ¨µ¥Á}Á·oµ¨oµ®¨´Å¤n´Á µ ´´Ê¹o°
¡¥µ¥µ¤«¹¬µÄ®oÁ µo °Á µo Ä»Ân» ¤»¤Å¤n³Á¡¦nµ¤´nµ¥ ª¦¡¥µ¥µ¤ f ®´Ä®oÁ}
¨³Á°¸¥¦°°Åoª¥Á}µ¦¸ Áª¨µ°³Å¤n¡¦ª¡¦µÂ¨³¤´Åo³ÂÉÎµÂ¨³
°Á¤°

µ¦Á¸É¥ª Áª¨µ¸ÊÅ¤nÄnª´¥Á¸É¥ª Á}ª´¥«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ Ä®oÎµªµ¤Á oµÄ´´ªÁ°
°¥nµ¸Ê°¥¼nÁ¤° ³Å¤n¨º¤´ª¤´Éª»¤Â¨³Á¨Å¨ Á¦µ´ÊÂ®¨³Á}¼o´´´µÁ¦µ Á}¼o
´Â¨Á¦µÁ° ´´Á¦µÁ° °¥nµ¤°Ä®o¡n°Ä®oÂ¤n´´´µ °¥nµ¤°Ä®o¦¼µ
Ã¦Á¦¸¥Á}¼o´´´µÃ¥nµ¥Á¸¥ª Å¤n¼ Á¦µo°¤¸·{µ¦´¬µ´ªÁ¦µ»µ¨
µ¸É Á¡¦µ³ªµ¤´Éªªµ¤¸ ¡¦o°¤³Á·´Á¦µ°¥¼nÁ¤°Å¤n°oµµ¨Á¦µÁ°¥n°¤¦¼oªµ¤
Á¨ºÉ°Å®ª °Á¦µn°¼o°ºÉÂ¨³´´ÂoÅ Åo´nª¸

Án ¨¼Á}ÁÁ¦ ¨¼Å¤n¸ ¡n°Â¤n¤µÎµ®·¦¼ªµn Å¤n¸ ÅÈ ¤n¼  Á¡¦µ³¨¼´Ê Å¤n
ÁºÉ°¢{Îµ´É°Å¤n°¥¼nÄÃ°ªµµ¦°¦¤ °¦¼ ¹¨µ¥Á}´ÉªÅÁ¦ºÉ°¤´ ¹Ê°¥¼n´
ÁÈÁ¦µ³Îµ®·Ä¦°ÈÁ µÅo³Â¼ÇÁ¦µÈÅo³ÂÉÎµÇÂ¸É³ÅoÈ
ÅÁ¸¥ Á¡¦µ³Á¦µÎµ´ªÅ¤n¸ Îµ¨µ¥»nµ °´ªÄ®o¨¨Â¨³Á¸¥ÅÁ¡¦µ³ªµ¤Å¤n¸ °

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÕÚ



ÒÖÑ

Á¦µÁ°Á¡¦µ³³´Ê¹nµnµ·´·´ªÄ®o¸¤´Á oµÃ¦Á¦¸¥Ã¦n¤·´¥ f®´·´¥
Ä®oÁ}¸

Á¦µ³¸Á¥ Ç ´Ê ¸Å¤nÅo o°¸ªo ¥µ¦ f °¦¤ Â¤oÂnÅ¤oÁÉ¸ ¦µÎµ¤µ¨¼
Ã¦¦ÉÎµÃ¦Á¦¸¥¸ÉÁ¦¸¥°¥¼nÁª¨µ¸Ê Ânn°¤´Á}Å¤o´ÊoÁ°µ¤µÎµ°³Å¦Å¤nÅo o°Á°µ¤µ´
¤µÁ¨ºÉ°¥ ¤µÅ¨Á®¨¸É¥¤ Áµ³´ÊÁµ³¸Ê ¦´¦»¨¼¦oµÁ}oµÁ}Á¦º°¹³
ÎµÁ¦È¦³Ã¥rÅo Á¦µÈÁ®¤º°´ Á· ¹Ê¤µÁ}Â¨oª³ªnµÁ}¸Á}ÁÈ¸
¸Á¸¥ª¥n°¤Á}ÅÅ¤nÅo¹o°°µ«´¥µ¦°¦¤

¡n°Â¤nÈ°¦¤µoµ µÃ¦Á¦¸¥ ¦¼Ènª¥°¦¤Â¨³Ä®oªµ¤¦¼oª·µÂ nµ Ç
´Á}®¨´ª·µÄ´Ê´ÊÇÁ¦µÈ¡¥µ¥µ¤Á¦¸¥Â¨³¡¥µ¥µ¤°¦¤n¤·´¥ °Ä®o¸oª¥
´Ê®oµ´Êµ«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ Á}¼oÁ°µµ¦Á°µµ ·µ¦µµoµÈÅ¤n¨¨³ ¤¸ªµ¤
¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ nª¥µ¦nª¥µ¡n°Â¤nµ¤¸ÉÁ®¤µ³¤´Îµ¨´ °Á¦µ ¤µÃ¦Á¦¸¥È´ÊÄ
«¹¬µ°¦¤Á° ¢{Îµ¸ÂÊ  °¦¼°¦¤´É °ÄÂnµn Ç ·¼ ¸ªÉ´ ÄÇ ¦¼³
°¦¤´É°°¥¼nÁ¤°Á¦µÈ¡¥µ¥µ¤¢{Á¡ºÉ°Á°µªµ¤¦¼oÁ¡ºÉ°Á}¸

ªµ¤¸°¥¼n ´ ´ª °Á¦µ¼o ·´ Å· o oµ µµ¦·´ · ª´  Á°µµ¤Ä° µ¦
µ¤Ä° °ÁÈª´¥¸Ê¹É µªµ¤Å¦n¦°Ä¦n¦ª³o°Á}µÁ¸¥ÚÖÁ¡¦µ³
ÁÈª´¥¸ÊÄ®´ÅÄªµ¤°¥µ¦¼o°¥µÁ®ÈÂ·Å¤nÁ¨º°
ÁºÉ°µÎµ¨´°¥¼nÄª´¥
³°´Ê®·´Êµ¥ ¹¤´Á¸¥Åonµ¥ oµÅ¤nÁ®¥¸¥Á¦Â¦ Ç ®n°¥ Á¦È°¥¼n´Á¦µ
¼o¦´·°´ªÁ° oµ³Á®¥¸¥®oµ¤¨o°È®oµ¤Åo´Ä¥·ÉªnµÄ¦³¤µÁ®¥¸¥®oµ¤¨o°Ä®o
Á}Å®Ç°µÅ¤nÁ®¥¸¥Á¦¥·ÉªnµÁ®¥¸¥´Á¦nÁ¡ºÉ°¨¨°´Ánµ´ÊÁÈª´¥¸Êoµ
Á}¦È¨¨°Åonµ¥ªnµ³ª·ÉÁ¦¸¥Åµ¤oª¥ªµ¤¨°£´¥ µ¦Á®¥¸¥Á¦
®oµ¤¨o° º°µ¦®´®oµ¤´ªÁ°Å¤nÄ®oÎµÄ·ÉÅ¤n¸ µ¦Á®¥¸¥´Á¦nº°µ¦´´´ªÄ®o
¦³¡§·¦³ÎµÄ·É¸É¸Â¨³µ¦µ¸É°oª¥ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Å¤n ¸ÊÁ¸¥´ÉÂ¨

´´Ê °Ä®o¨¼®¨µÎµ®ÎµÎµ®¨ª¡n° ÎµÅ·´·n°´ªÁ° ¨¼®¨µ³
¨°£´¥ ¸É´É°Án¸ÊÈÁ¡¦µ³Á¥¡Á¥Á®È¤µn°¨¼®¨µ ¹ÅoÁº°Åªon°Á}
µ¦¸ªnµÂo¹Énª¸ÉÁ¸¥ÈÁ¸¥ÅÂ¨oª

Á¡¦µ³Äª´¥¸ÊÁ}ª´¥¸É·ÄÁ¦n¤µ¦o°¤µ °¥µ¦¼o°¥µÁ®È°¥µÁ}»·É
»°¥nµ ªµ¤Ã£µ¡®¨°´ªÁ°¦³´É¨»n¤®¨Ånµ Ç µµÈ¤¸Á¥°³ Á¦µ°¥nµÄ®o
Á}°¥nµ´Ê Ä®o¡¥µ¥µ¤´Ê®¨´{»´Ä®o¸ Án Áª¨µ¸ÊÁ¦µÁ¦¸¥´ÊÄ ®¨´ª·µÄ´Ê
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´ÊÇ ¤¸°³Å¦oµ ¡¥µ¥µ¤¼®¨´ª·µÄ®o¸oª¥ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦ °Á¦µ Á¦µ°¥nµ¨¨³ °¥nµ
Á}¤´nµ¥Â»Á°µÁµ·Å¤n¸Å¤nÁ¦·

°¥nµÁ¸É¥ªÁ¦ÈÁ¸É¥ªÁ¦n Áª¨µ¸ÊÅ¤nÄnÁª¨µÁ¸É¥ªÁ¦ÈÁ¦nÁ¦n¦n° ¹Áª¨µ³ª¦Á}
®µn°¥Á}ÅÁ°Á¦º°É °µ¦¤r¹ ³°ÈÁ®¤º°´°»Á±±µ°Áµ³°Á¸¥Ê ª
°Á¨¸Ê¥ªÃnÁ¨¸Ê¥ª¸ÉÅ¤n¸ Án ´Á¦¸¥¼o®· ´Á¦¸¥¼oµ¥ È°¥nµÅ·´Äµ
µ¤µ¦¤r°´Á}µÁ¸¥®µ¥ µÁµoµÁ¦º°n°¨¼¥´Å¤nÁ¦È ¤´·®µ¥Ä¦³¥³¸Ê
Äª´¥¸ÊÁ}ª´¥Á¦¸¥Å¤nÄnª´¥Á¨nÁ¨¥ °Á  °¥nµ¨´ªÃ¨µ jµµ¢µ¸Ê³¼®µ¥ÅÅ®
¤´Å¤n¼®µ¥ÅÅ®Â®¨³ Á¡¦µ³¤´¤¸°¥¼n´Á¦µ´nµ»Áª¨µµ¸ °µÅo¸
¦³µ¨¤´ÅªoÅ¤nÄ®oÁ}¨·ÅÁnµ´ÊÅ¤n´Ê¨·³¤µÂ¥nÁ°µ¤»¬¥rÅ·®¤

¤»¬¥rÁ¦µº¡´»r¤µ´ÊÂno°ªµ{»´¸Ê Â¨³¥´³¤¸n°ÅÅ¤n¤¸¸É·Ê»
Á¦ºÉ°®·´µ¥Â¨oªÅ¤n¼¡´»r Á¦ºÉ°¸ÊÅ¤no°«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ Ä®oÁ¡·É¤Ã¦oµµ¤Á oµÅ°¸
Å¤no°¤¸Ã¦¦ÉÎµÃ¦Á¦¸¥°´Ã¦µ¤È¡¦o°¤³Á¦·°¥¼nÂ¨oª ´´ªrÁ¦´µÁ µÈÅ¤n
¼¡´»r Á¡¦µ³Á¦ºÉ°µ¤·Á¨¸ÊÁ}·É¸É¤¸°¥¼nÄ®´ªÄ´ªr´Ê´ª¼o´ªÁ¤¸¥´Ê®·´Êµ¥¤¸
°¥¼n ªo ¥´´Ê ´Ê Å¤n¤¸ µÎ ªnµ¡¦n°Á¡¦µ³Å¤nÅoÁ¦¸¥Å¤nÅon Á¦·¤¤´

Áª¨µ¸ÊÅ¤nÄnÁª¨µ¸ÉÁ¦µ³ÅÄ´·ÉÁ®¨nµ¸Ê °´³Á}µ¦Îµ¨µ¥µ¦«¹¬µÁ¨nµ
Á¦¸¥Â¨³Îµ¨µ¥°µ °Á¦µÄ®o»oªÁ oµ¤µ Á¦µ¤¸®oµ¸É¸É³«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥Â¨³¦´ª¨
ª´ª´Ê ®·´Ê µ¥ ¼o µ¥È¦´ Á¸¥¦· °´ªªnµÁ}µ¥ ¼®o ·Èª«´·«Í ¦¸°´ ¸µ¤
°ªnµÁ}»¨¦¸ µ¤¦³Á¡¸ °¤»¬¥r¤o¼ ¸ ¤´· o¼ ¸ °Á¤º°Å¥Á¦µº°´¤µ°¥nµ
´Ê  °°µ®¨´¦³Á¡¸ °µª¡»¸É µª¡»Á¦µ¦´ªÂ¨³Á·¼¤µ Á¡¦µ³Á}
®¨´¦³Á¡¸°´ ¸µ¤¤µÂn¹ Îµ¦¦¡r Å¤nÁ¥¨oµ¤´¥Â¨³¤¸¤o°¥¦n°¥®¦°Ân¦³Á¡¸
°µ·ÄÄÃ¨

¥·ÉÁ¦µÁ}´Á¦¸¥oª¥Â¨oª Á¦¸¥ªµ¤¦¼oÈÄ®o¦¼o ªµ¤¦³¡§·ÈÄ®o¸ µ¦ª´ª
¦´¬µ´ªÈÄ®onµnµ¦´¬µÄ®o¸¤¸«´·Í«¦¸´Ê®·´Êµ¥ ¼oµ¥È°¥nµÁ}Á®ÈÂn´ª
´¤¸n°ªnµ¦Å®Á oµÎµ¨µ¥¹ÉÁ}µ¦Îµ¨µ¥«´·Í«¦¸ °´ª´ÉÂ¨µ¦ÎµÁn´ÊÁ}
ªµ¤Á¨ª¦µ¤ °´ªÁ° Á}¼oµ¥Â¨·ÅªoÄÅ¤nÅo »£µ¡¦´Á¸¥·Á¸¥ ´ÊÁ¸¥
Á¸¥¦·Â®nªµ¤Á}¼oµ¥¼o®·¸É°¨n°¥´ªÁ}Änµ¥ µ¥¨n°Á} µ¥n°
º°Ê »n°®nµ¤´É º°®·Á¨ª¦µ¤¹Áª¨µÁ°µ¦·Á°µ´Å¤n¤Ä¸ ¦º°Ê ÄoÅ¤nÅoÂ¨³Å¤n
¤¸Ä¦´®oµº°µ°¥µÎµ¤µÁ}«¦¸³Ä£o¨´ªÁ¦³Á}»¨ µ¥°¨µ
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Á¡¦µ³³´Ê ¹o°¦´ª¨ª´ª´ÊÂn´¸ÊÁ}oÅ ¹µ¨¹Áª¨µ¸É³ª¦¤¸
Á®¥oµ¤¸Á¦º°¤¸¦°¤¸¦´ªÂ¨oª®µÁ}ÅÁ° ´Ã¨¸ÉÁ¥Á}¤µÂ¨oª dÅ¤n°¥¼n´ÊÅ¤nÅo
Á¦ºÉ°Á®¨nµ¸ÊÁ}Á¦ºÉ° °Ã¨¸ÉÁ}´¤µÃ¥®¨´¦¦¤µ· Å¤nÄnÁ}·É¸É¼o®¹É¼oÄ°»¦·
Ân ¹Ê¤µ¡°¸É³¨¨oµÅÅo ÂnÁª¨µ¸ÊÅ¤nÄnÁª¨µÁn´Ê Á}ª´¥°¥¼nÄµ¦«¹¬µÁ¨nµ
Á¦¸¥ °Ä®o¡µ´´Ê®oµ´Êµ«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥Â¨³¦³¡§·´ªÄ®o¸Á¡ºÉ°¦³´´ªÂ¨³ª«r
»¨

¨´Å¹oµ¹n°Â¨oªÈ®¼ ´º° °¥nµÁ¨Å¨Á¸¥É ª°ÂÂÁ¦º°É ¦µªÅ¤n¸
¨´¤µÁ}µ¦oµ¨µ´ªÂ¨³¼o¦° oµ¤¸Áª¨µªnµµ¼®´º°ÈÄ®onª¥¡n°Â¤nÎµ
µ¦Îµµ¸Éª¦Ânµ³Â¨³Îµ¨´ ° °¥nµÁ} ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµ°ºÉµ¥ ¸ÉÁ}
®¨´Îµ´ °´Á¦¸¥Á¦µ¸Éª¦·´·Ã¥´Éª´ oµÁ¦µ·´·´ª °Á¦µÅo°¥nµ¸ÊÂ¨oª È
Á}¸ Á}ÁÈ¸ ¡n°Â¤n¦È ´  Á¡º°É  ¼ ®·µ¥È¦´  ¦¼°µµ¦¥r¦È ´  Å¸ÅÉ ®¤¸Ân
¦´¸É¤¸¦´¥n°¤Á}¤¸nµ¦µ«¸Á}¸É£¼¤·ÄÂn´ªÁ°Â¨³ª«r»¨

«¸¨¦¦¤´ÊÁ¦µª¦¥¹ÅªoÁ}®¨´ÄÁ¤°Ánª·¦·¥¦¦¤ÅoÂnªµ¤¡µÁ¡¸¥¦Ä
µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥Äµ¦n°n®¨´ª·µnµÇ ¨°ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦Ä·µ¦°ºÉÇ È
Á¦¸¥ªnµÁ} ª·¦·¥¦¦¤ ´· º°ªµ¤°ªµ¤n°µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ ®´ÈÁ°µÁµÈ¼o
Å¤n¨¨³o°°¥ °µ´Ê  Ç ÎµÁ¦È {µ¤¸ªµ¤Ä¦n¦ªÅ¦n¦°Ä·¸É µÎ
Îµ¸¡É ¼ µ¸É µÎ °¥¼Án ¤° µÅ®³Á}µ·È®´ ®oµ¤·ÄÅªo µ¥¤´È°¥¼Án °oµÄ
Å¤n¡µÎµ Îµ´¸ÉÄ´ª¹³°´ÉÂ¨ ¡µµ¥ ¡µªµµÄ®o¥»n°¥¼nÅ¤n®¥»Ä·ÉÅ¤nÁ}
¦³Ã¥rÂ¨³Á·Ã¬°¥¼Ån ¤nªµ¥

ÄÁ} °Îµ´ÄÁ}·É¸É®´®oµ¤Åooª¥·Â¨³{µÄ¦n¦ªoª¥¸Â¨oª®´
®oµ¤Åo Ä·É ¸ÅÉ ¤nª¦Îµ°¥nµ g Îµ Îµ¨ÅÈ·  ªµ¤Îµ·´Ê Á®¤º°´´µ¦´Å¢
o°¦o°Á¤°ªµ¤·´Ê Å¤n· °³Å¦´Å¢¸Ê °o ¥È¦°o o°¥¸¤Ê µÈ¦°o ¤µ¸ÄÊ ¸ÂÉ o
È¦o° ¸ÊÄ¸É¨´È¦o° Á°µ¤µ¸Ê´ªÁ°¼·Å¢ Å¢Á} °¦o°Îµ¤µ¸ÊÄ¸Éµµ¦È¦o°
Á¦µÅd¦³¼®°o ¸Ê Á¸¥ªÈÃµ Ç °¥¼n Á¸¥ªÄ®o°´Ê Â®¨³ Á¡¦µ³Å¢Á} °
¦o°Å¤nÅo Ê¹ °¥¼n ´ ¸ÂÉ o¸¨É ´ 

ªµ¤·ÈÁ®¤º°´·É Ä¸É · °¥nµ º Îµ¨ÅÄ®o¡¥µ¥µ¤¦´´ªª´ªµ·É ¸É
· Á¡¦µ³´Éº°·ÉÎµ¨µ¥´ªÁ¦µ Å¤nÄn·É¸Énª¥Ä®o¤¸«´·Í«¦¸¸µ¤ Á¦µ¸ÉÂ®¨³Á}o Á}
¦µµÂ®n¤´·´Ê®¨µ¥ ¦´¬µ´ªª´ª ¡¥µ¥µ¤¦³¡§·´ªÄ®o¸Á¡ºÉ°ªµ¤µª¦
¤´ÉÄ°µ °¥nµÁ}ÁÁ¦ °¥nµ°Á¨nµ¦¡´ ´n°nµÇ °´Á}µ¦Îµ¨µ¥
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¦µµ °·ÄÂ¨³¦´¡¥r¤´· °¥nµ°Á¸É¥ªÁ¦ÈÁ¦nÁ¦n¦n°Åµ¸ÉÁ¦·¦¤¥r¤µ¥
¹ÉÁ}µÁ¸¥®µ¥ª´¸ÊÈÁ¸¥Åoµª´´ÊÈÁ¸¥Åoµoµn°oµ®¨µ¥oµ¦ª¤´Á oµÈ
Á}ªµ¤Á¸¥®µ¥¤µªµ¤Á¸¥®µ¥´Ê®¨µ¥ÈÁ¸¥®µ¥´ª °Á¦µ´ÊÂ®¨³

Á¤ºÉ°Á¸¥®µ¥ÅÂ¨oªÁ¦µ³Îµ®·¼oÄ³Îµ®·¡n°Â¤nªnµÅ¤n¸ÈÅ¤n¼ÈÄ¦³Å¤n°¥µ
Ä®o¨¼ °´ª¸ °¥µÄ®o¸oª¥´» ¦¼°µµ¦¥r¸ÉÂ³Îµ¡¦ÉÎµ°È°¥µÄ®o¨¼«·¬¥r¸
oª¥´» ÂnÁ}¦¦¤ °¨¼«·¬¥rÅÉ¸ ¤nÁº°É ¢{¡n°Â¤n ¦¼°µµ¦¥r ¹Á}ªµ¤Á¸¥
®µ¥ÅÅoÁ¦µ°¥nµÄ®oÁ}¨¼Á}¨¼«·¬¥r®¦º°Á}¦³Á£´Ê

Á®¤º°´ªr¡µ®³¸ÁÉ ¨¸¥Ê Åªo°¥¼Än ®¤¼Än  ¼ ÈÅ¤n¥°¤°¥¼n ®¨®¨¸¨¸´ªÂ®ª
ÂªÁ oµiµÁ oµ¦Åµ¤¨Îµ¡´ È¼Á µÁ°µÅnµ·Á¸¥Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°®¨° Á®¨º°Ân
¦³¼Ánµ´Ê Á¦µ¸É¦³Á®Á¦n¦n°Â®ªÂª Å¤n¢{Ã°ªµ °¦¼ °°µµ¦¥r °¡n°Â¤n
ÈÁ}Án´ÊÅoÅ¤n°µ´¥ ´´Ê¡ªÁ¦µÄ®o¡¥µ¥µ¤¦¼o¹´ªÁ¦µÂ¨³¦´¦»´ªÁ¦µÄ®o¸
Á¸¥Ân´¸Ê¸ÉÁ}Ã°ªµ¸ÉÅoÄ®oÂn¦¦µ¨¼®¨µÄ®oÎµÅÁ} o°·Â¨³Á}·Áº°Ä
¦³¡§··´·µ¤³Á}¼oÁ¦·´Ê{»´Â¨°µ

µ¦¡´ ´n°Á®¨nµ¸ÊÄ®o¦³ª´Â¨³Áªo°¥nµÁÈ µ°¥nµÄ®o¤¸ ¥µÁ¡¥r·Á}·É
Îµ´¤µ °¥nµÄ®o¤¸ÄÃ¦¦ÉÎµÃ¦Á¦¸¥ °¥nµÄ®o¤¸Ä¼o®¹É¼oÄÈµ¤ Ä®onµnµÁ®Èªnµ
Á}£´¥°¥nµ¥·Éµ¤ªµ¤Á}¦· °¤´°¥nµÁ oµÄ¨o·°¥nµ·¤´¥µÁ¡¥r·Án
Á±Ã¦°¸ Á}o ¥µ¸Êoµ¨ÅoÁ¦·É¤¼ o°Á¦·É¤·Â¨³·¦³´ÉÁ¸¥Å´Ê´ÉÂ¨
¢{Ânªnµ¥µÁ¡¥r·´ÊÁ°³Á¤ºÉ°Á¡Á oµo°·o°Á¸¥Å¤nªnµ®·ªnµµ¥¸É¼Îµ®·È
Á¡¦µ³ªnµÁ¤ºÉ°·Â¨oªÎµÄ®oÁ¸¥Á¸¥¦´¡¥rÅ¤nÁnµÅ¦Á¸¥¸ÊÁ} °Îµ´¤µ¤´¥¸Ê¤¸
Á¨ºÉ°¨µµ¤µ¸ÉnµÇ Â¤oÄÃ¦Á¦¸¥¸ÉÎµµ ¥´Å¤nÁªoªnµ³Å¤n¤¸¥µ¦³Á£
´®µ¦¸Ê Ä¦®¨ª¤´ª °» ´Ê³Á°°¤®´» r ¦´ÊÁ}ÄÂ
¤»¬¥rÃÉ¸ ¨¨´ª´ ¡µ´¦³ª´°¥nµÁ ¤o ªª ´  °¥nµÁ®È¥µ´®µ¦¸ÁÊ } °»
·»³Á¸¥Ä£µ¥®¨´

µ¦¡µ¨ÈÁ®¤º°´ Îµªnµ¡µ¨È®¤µ¥¹Á ¨µ Á}£´¥ÂnÂ¨³
´¤ Å¤n· °nµÅ¦n¦°oª¥·
{ µ °Îµ°³Å¦µ¤Ä° Îµµ¤ªµ¤°¥µÎµ
°¥µ¡¼¹Énª¤µÁ} iµ¥·¨µ¥Á}´ÉªÁ¸¥®µ¥Ã¨Á¦¸¥ªnµ°´¡µ¨
°´³ Â¨ªnµ¤º °´¡µ¨ Â¨ªnµ´Ê ¤º´Ê ° Îµ°³Å¦ÈµÎ Â®¨´®¼®¨´µÎµ Å¤n
·¹¨Åo¨Á¸¥ Å¤nÅoÎµoª¥·{µ Îµoª¥ªµ¤°¥µ Îµoª¥ªµ¤³Á¥°³¥µ
Îµoª¥ªµ¤¹³° ¨Á¸¥®µ¥¹Á· Ê¹ Ânª´ °¥¼Án ¤° Á¤º°É Á· Ê¹ ¤µ Ç È¦³µ
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µ¦³µ¥Ân´¤ ÎµÄ®o°ºÉÁº°¦o°Á¸¥®µ¥Åoª¥ ¹ª¦¦³ª´Ä®o¤µÄµ¦
¡µ¨´µÁ¨ª

¥µÁ¡¥r·Á} °Îµ´ Áª¨µ¸Ê¤¸¦³µ°¥¼n»Â®n»® Â¤oÂnÄÃ¦Á¦¸¥
¤®µª·¥µ¨´¥Ä®n Ç È¤Á¸ ¥°³ ®¨ª¡n°Å¤nÅoÅ Ân®¨ª¡n°È¦µ Á¡¦µ³¨¼«·¬¥r¤°¸ ¥¼n
¤µµ¤µ¸É µn ÇÁ¡¦µ³³´Ê ¹dÅ¤n°¥¼n É¸ ³Å¤nÄ®o¦µÁ¦º°É ¸Á¦º°É ´ªÉ Á¦º°É °³Å¦È
o°¦µÅoÁ¡¦µ³¨¼«·¬¥r¤¸¤µ Á¤ºÉ°¦µÂ¨oªÈÎµ¤µ°¨¼®¨µÄ®o¦¼o´ª·¸¦´¬µ´ª
°¥nµÄ®o®¨ª¤´ªÁ oµÅ

¸Â¦È·ªnµÁ}Á¦ºÉ°»Á¤ºÉ°·Á oµÅÂ¨oªÈÁ®¤º°´¨µ·ÁÈ´ÉÂ®¨³¤´
¤¸Á®¥ºÉ°°¥¼n·Á¸¥ª¸É¨µ¥ÁÈ´Ên³ ¡°·Á oµÅÁnµ´Ê ¼ÁÈÁµ³µ ¸¸Ê·ÊÅ¤n®¨»
Â³Å¤n°°Â®¨³ÁÈÁµ³·Á¨¥Â¨oªÈµ¥¥µÁ¡¥r· ÈÁ®¤º°´Á¤º°É Á¡Á µo ÅÂ¨oªÈ
··Â¨oªÅ¤nÅoÁ¡Å¤nÅo¤Éº Å¤nÅo· °¥¼Ån ¤nÅo »¦»¦µ¥Á·° µo ª °Å¤n¤¸ ´ªÈÅo
·¥µÁ oµÅÂ¨oªÎµ°¥nµÅ¦ ®µµ¦·»·ÍÅ¤nÅoÈ®µµ»¦·Á¸É¥ªÁ¸É¥ª¨´ Á¸É¥ª¨o
Á¸É¥ª¸Ê ¸É n¤Á®Ä¦ÅoÁ}Á°µ´Ê´ÊÎµªnµ¥µ°µ¥Å¤n¤¸Ä®´ªÄ

Á¡¦µ³ªµ¤°¥µªµ¤®·ªÃ®¥¤´´´ ´ÅÄ®o°¥¼nÁ}·» Å¤nÅo ÁºÉ°µ
¥µÁ¡¥r·´ÊÂ®¨³¤´Á}´ª´´®´ªÄ ´´Ä®oÎµ´ÉªÅ¤n¤¸¦³¤µÂ¨³¥µ°µ¥
Á¦µ¹o°¦³¤´¦³ª´´ÊÂno¤º° ¤´¦oµ¥¥·ÉªnµÁº°Ã¦n´ª®¹ÉÇ ÄÂªoµµÁ¦µ¸Ê
Áº°´ªÁ¸¥ªÈÅ¤n¤Á¸ ª¨µ¸Ê Ân°n Áº°¤¸Á¥°³¹É Á}·É ¸É µn ¨´ªÂn¹ ³Á¥°³ÈÅ¤nµn ¨´ª¥·É
ªnµ·ÉÁ®¨nµ¸Ê¹ÉÎµ¨µ¥Åo¤µªnµÁº°Á}Å®Ç

¥µÁ¡¥r· Á}·É ¸É µn ¨´ª¤µ oµ·ÅÂ¨oª¦³´É ª´µ¥ÈÅ¤n¤¸ µ®µ¥ Å¤n
Á®¤º°Ã¦£´¥Å oÁÈ¸ÉÁ· ¹Ê£µ¥Ä¦nµµ¥ ¦´¬µoª¥®¥¼oª¥¥µ¥´¤¸Áª¨µ®µ¥ Ân
¥µÁ¡¥r·¸Êoµ¨Åo·Á oµÄ¦µ¥ÄÂ¨oª ¦µ¥´Êo°Á ¸¥Äµ¥Ä®oÁ¨¥ Á ¸¥Äªnµ®¤
»nµµ¥´ÊÁ}ÅªoÄ®oÁ¨¥¸Á¸¥ª´Ê¸É¥´Å¤nµ¥

Á¦µÅ¤no°µ¦Á}Án´ÊÁ¤ºÉ°Á¦µÅ¤no°µ¦¡¥µ¥µ¤¦³¤´¦³ª´¦´¬µ´ª¥µ
Á®¨nµ¸Ê¤´¤µ®¨µ¥oµ®¨µ¥µ ¤µµ¦È¤¸ ¤µÂ®¨°Ç È¤¸ ¤µÄ®o¼oµ¤
oµ´Á¦ºÉ°ºÉ¤nµÇ oµÅ¤n°µµ Á¦µÅ¤n¦¼o¹´ª o°¦³¤´¦³ª´ ·É¸É¦¼oÂ¨oª´ Ç
°¥nµ gÎµ¨ÅÁ}°´ µ³Á}µ¦Á¸¥´ª°¥nµ¦oµ¥Â¦®µ¸É°£´¥Å¤nÅo

¸É°Ä®o¦¦µ¨¼®¨µ¤¸®¨´Ä Ã¥°µ«´¥®¨´¦¦¤Á oµÁ}Á¦ºÉ°´»Á}
Á¦ºÉ°j°´´ª Á}Á¦ºÉ°¦´¬µ´ª Á}¦¦¤°°»nÄ Áª¨µn°°°¥nµo°¥Ä®oÅ®ªo
¡¦³°·· Ãd ²½ªµ½ µÃ®¦º°°¦®Î ½ªµ½ µÃ²»·½Ã²Â¨oªÁª¨µ³°Ä®o¦³¨¹
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ÒÖÕ



ÒÖÖ

¹Îµ¦·¦¦¤£µªµ Á¡ºÉ°Ä®oÁ}¡¨´ °· Án¡»ÃÇÇ Á}o Á¦µ´É£µªµ°¥nµ
o°¥Åo´®oµµ¸Ä®o´É¹°¥¼n´¡»ÃÇÇ¸¸ÊÁª¨µ°¨ÅÈÄ®o¹¡»ÃÇ¦³´É
®¨´¸É·ÄÁ¦µÈÂn¤ºÉÁ·µ®¨´ {ÅÈÅ¤n {¦oµ¥ {nµ¨´ªnµÇ·ÄÈ¤¸¡¨´

»¨¸É®oµ¤°µ¦¤rªµ¤·¦»nµÇ oª¥¦¦¤ ®oµ¤oª¥¤µ· oª¥¤³
ªµ¤Ä¸Ê ¥n°¤¤¸Îµ¨´µ·Ä ÄÈÁ¥ÈÅ¤nª¼nªµ¤ ¥´¥´ÊÅonµ¥ Å¤n¨»¨´
Á¡¦µ³³´Êµ¦°¦¤µ·Ä¹Á} °Îµ´ Å¤nªnµµ¦µÄÇ Èµ¤ ÄÁ} °
Îµ´ oµÄÅo¦´µ¦°¦¤ ¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª¨µ ¤¸¡¨´µ·ÄÂ¨oª Îµ®oµ¸Éµ¦µ
°³Å¦¹É°¥¼nÄª·´¥³ª¦ÎµÁ¦È °¤»¬¥rÂ¨oª¥n°¤ÎµÁ¦È ¡¨´Ä¹Á} °Îµ´¤µ ¹
ª¦ f ®´´

Îµªnµ¦¦¤¤¸°¥¼n´»Ä¼oÄ®¸Ä´¤£¸¦rÄ¨µÈ¤¸ ´ÊÁ}ºÉ° °¦¦¤ºÉ°
µºÉ°» ºÉ°»ºÉ°Ã¬ ºÉ°¦ºÉ°ª¦¦r ºÉ°´Ê´ÉªºÉ°¸Ê¸ ¤¸°¥¼nÄ´¤£¸¦r´ÊÁ}
ºÉ°´Ê´Ê¸É³Ä®oÁ}¦¦¤ ¹Ê¦·ÇÁ¦µo°Îµªµ¤¸ ¹Ê£µ¥Ä´ª °Á¦µÁ¦µÈÁ}¸
Îµªµ¤´ÉªÁ¦µÈÁ}´Éª¤´ ¹Ê°¥¼n´¼oÎµ¸É¨³¦¦¤¹°¥¼n¸ÉÁ¦µ

oª¥Á®»¸Ê µ¦Îµªµ¤¸¹Á}®oµ¸É °Á¦µÄª´¥¸ÊÁ¦µÅ¤nÁ°µ¸°³Å¦¤µ¤µ¥Á°µ
¸Á¡µ³¡¥µ¥µ¤Îµ´ª °Á¦µÄ®oÁ}¸ °¥nµÁ¸É¥ªÁ¸É¥ª¨´ Á¸É¥ª¨oÁ¸É¥ª³¤
Á¸É¥ª¦³´¥´¥°¸·ª·É¦µª¹ÉÁ}ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÈÁ}¸Â¨oª°¥nµÁ¸É¥ªºÉ¤ÊÎµÁ¤µ
¥µÁ¡¥r·nµÇ°´³Á}ªµ¤Á¸¥®µ¥ÂnÅ¤n¤¸¸É·Ê»¸ÉÈÁ}¸Â¨oª¸ÅÁ¦ºÉ°¥Ç

Á¦µ®´Á}¼o°°°nµ¥ °¥nµÁ}ºÊ°¹ iµ gÃ°ªµ¦¼°µµ¦¥r¡n°Â¤n¸É
Ä®oµ¦°¦¤´É° Ä®o¡¥µ¥µ¤·´·µ¤ Áª¨µ¸Êªµ¤¦¼o °Á¦µ¥´Å¤n¤¸ Á¦µ¤µ«¹¬µ
°¦¤µ¦¼µ°µµ¦¥r o°¡¥µ¥µ¤¢{Îµ °nµ nµ³Åo°¦¤´É°Á¦µ Â¨oªÎµ
°o ·´ ®· ¦º°µ¦°¦¤ °nµÅ¦³¡§··´ · ª´  ÈÁ}¸ Ê¹ ÅÁ¦º°É ¥Ç ¦³´É
ªµ¤¸¸ÊÁ oµ {·´¥·Ä Á}¦µÁ}µÂn·ÄÂ¨oª ÄÈ¤¸®¨´Â¨³ªµ¤Á¥º°Á¥È
Á®È¸Á}¸ Á®È´ÉªÁ}´Éª ·ÉÄÅ¤nª¦Îµ¦¼o´Á£µ¥Ä·ÄÂ¨oªÅ¤nÎµ ¸Éº°·´¥Â®n
ªµ¤Á}¸°¥¼n£µ¥ÄÄ

Á¡¦µ³³´Ê Äªµ¦³»oµ¥¸ÉÅo¡¼Ä®o¨¼®¨µ´Ê®¨µ¥¢{¸Ê È °Ä®oÎµÅ¡··
¡·µ¦µÄ®o´Êªµ¤°»nµ®r¡¥µ¥µ¤»
Ò´³Ä®o¤¸ªµ¤¡°Än°µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ °
Óª·¦¥· ³Ä®o¤¸ ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤°¥¼Án ¤°°¥nµ¨¨³o°°¥
Ô·³Á°µÄ {Ä in°µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ °°¥nµ®nµÁ®·n°µ¦Á¦¸¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÖÖ



ÒÖ×

Õ ª·¤´µÄ®oÄ¦n¦ªoª¥·{µoª¥¸ ³Îµ³¡¼³·³ÅÅ®¤µ
Å® ³´nµ¥Äo°¥ ³Á¸É¥ªÅµ¤®¤¼nµ¤Á¡ºÉ° ¼Äµ¸ÉnµÇ Ä®o¡¹·¡¹
Îµ¹¹ªµ¤·¼¸ªÉ´ °¥¼Án ¤°Å¦n¦°Á¨º°Á¢joª¥¸Á¸¥n°Â¨oªn°¥Ån°¥Îµ

¸ÉÂ¨¦¦¤Á}·É¸É³ÎµÄ®oÎµÁ¦Èµ¤ªµ¤¤»n®¤µ¥nµÁ¦¸¥ªnµ°··µº°·É
¸É³ÎµÁ¦Èµ¤ªµ¤¤»n®¤µ¥Åo¤¸°¥¼n¸É¦³µ¦ º° ´³ ª·¦·¥³ ·³ ª·¤´µ °Ä®o
¦¦µ¨¼®¨µÅoÎµÅÄo Á¡ºÉ°Îµ¦»¦´¬µ´ªÄ®oÁ}¤¸Ânµ¦ ¤¸®¨´µ¤´É ¤¸
°µ¦µ¦ºÉ¸µ¤Åµ{»´¸ÉÅo·´·´ªoª¥¸°¥¼nÂ¨oª¸Ê ³Á}¼o¤¸°µ°´
¦µ¦ºÉºÉÄ

Ä°ªµÂ®nµ¦¡¼´¨¼®¨µ¸Ê °»µ»£µ¡Â®n°r¤ÁÈ¡¦³¼o¤¸¡¦³
£µÁoµ ¡¦o°¤´Ê¡¦³¦¦¤Â¨³¡¦³r ¤µ»o¤¦°¦¦µ¨¼®¨µ ¤¸¦¼¤¸°µµ¦¥r
®¨µ¥nµ¸ÉÁ}¦³µÄµ¦°¦¤¤µ°¥¼noª¥´¸Ê Ä®o¤¸ªµ¤» ªµ¤Á¦· ¤¸Ânªµ¤
¦µ¦ºÉ¸µ¤Ã¥¨Îµ´´Éª®oµ´Á°


<<

สารบัญ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÖ×



ÒÖØ

Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÓÖ·®µ¤¡»«´¦µÓÖÓÓ

nÁ¦·¤»µµ¦¤¸



¡ªÁ¦µÁ·¤µÁ}¤»¬¥r Å¤nÁ¸¥µ·ÅÉ¸ oÁ·Änµ¤¨µÂ®n¡¦³¡»«µµ°´
Á}«µµ¸ÉÁ¨·«µ¤ªµ¤Á}¦· Å¤nÄnÁ¨·«oª¥ªµ¤¦¦Á¦·Á¥·¥°Ã¥®µªµ¤¦·
Å¤nÅo ¡¦³¡»Áoµn°¸É ³Á}«µµÁ°ÄÃ¨ ¡¦³°rÈ ¦¦³¡§··´ · o ªoµ
°¥¼nÁ}Áª¨µ®e Ä¦³¥³®e¸ÉÁÈ°°µªµ¤Á}¬´¦·¥rÅ¼nªµ¤Á} °µ
´Ê  ÈÅ¤n· °³Å¦´¸É µª¦¦r¨Å¦ Á¡¦µ³µ³Â®nªµ¤Á}¡¦³Áoµ
Ân·´µ³Â®nªµ¤Á} °µÄ ³¸É¦ª°¥¼n´Ê ¦¼o¹ªnµ·´°¥¼n¤µ
¦µª´ªnµÁ}¨³Ã¨¹Á¸¥´ÅoªnµÁ®¤º°Á¦µµª¦¦rÂ¨oª¨Å¦´ÊÁ°

¡¦³°r¦oªoµoª¥ªµ¤» rªµ¤¨Îµµ°¥¼nÁ}Áª¨µ®e Ä ³¸É¦
ÎµÁ¡Èoª¥ªµ¤» r¦¤µ¡¦³°r°¥¼n´Ê Å¤nÁ}ªµ¤¨Îµµ¨ÎµÁ¡µ³µ¦ f 
°¦¤®´®oµ¤ ®¦º°n°¼o´·Á¨´Ê®¨µ¥Á¡¸¥Ánµ´Ê ¡¦³°µµ¦»nªÂ®n¡¦³¦¸¦³
°¡¦³°rÁÉ¸ ¥Á}¬´¦·¥r ¹É Á}·É ¸¨É ³Á°¸¥°n°¤µÁ¸¥É ª´·É ¸¤É µÁ¸¥É ª °o  Án
{´¥¸É Á¦ºÉ°»n®n¤°µ«´¥ °µ®µ¦µ¦¦·Ã£ ¸É°¥¼n ¨°¹®¥¼¥µ Á}·É¸É¨Îµµ µ
Â¨oª¥´´Ê´Ê £µ¥Ä·Èo°n°¼o´·Á¨¹ÉÁ¥Á} oµ«¹n°¦¦¤¤µÂnµ¨Å®
Ç Å¤n¨¨³ µ¡¦³µ¥È¦¨Îµµ¦¤µ¤µ¨Å¹µ¤¦´Ê oµÅ¤n¢gÈÁ¦¸¥ªnµ
µ¥º°Å¤n¡oµ¥Ân¸ÉÈ¦¢g¨´¤µÅo¹µ¤®¹Åo¦´¦¼o¦¦¤

Îµªnµ¦´¦¼o¦¦¤´Ê®¤µ¥¹¦¼oÂoÁ®È¦·Ä·É¸É¤¸°¥¼n´Ê®¨µ¥´Ê£µ¥°£µ¥Ä
Ä °¡¦³°rÁ° ·Á¨´®µ°µª³»¦³Á£¦¦µ¸É¦»¤¨o°¤°¥¼n£µ¥Ä·ÄÂ¨³¸
´Ê ·Ä¡¦³°r°¥¼n ¨°¤µ´Ê  È¦¦¼Âo oÁ®È´Â¨³°°Îµ¨µ¥´¨ÅoÃ¥Å¤n
Á®¨º°Á¨¥ Á¡¦µ³¡¦³{µ¨µµ¤µ¦Â®¨¤¤ °¡¦³°rÊ´ Á° Á¤º°É ·Á¨¹É Á}
·É ÉµÎ ¦µ¤´Ê ®¨µ¥Åo®¨»¨°¥°°Åµ¡¦³´¥Ã¥·Ê Á·Â¨oª Äª´Ê ¹¨µ¥Á}
¦¦¤´Ê ª Ê¹ ¤µ Á¡¦µ³³´Ê  ¡¦³°r¹ ¦¦¼o Ê´ ·Á¨ ¹É Á}·É ¡°¡¼®´ªÄÂ¨³Îµ
ªµ¤» r¤µÄ®o°¥¼n¨°¤µ Â¨³¦¼o´Ê¦¦¤°´Á¨·«¦³Á¦·»£µ¥Ä¡¦³´¥ ¸É¦³®ªnµÄ
´¦¦¤Åo¨¤¨ºÁ}°´®¹É°´Á¸¥ª´Â¨oª´Ê {®µ´Ê¤ª¨¸ÉÁ¥¡µÄ®oÁ·ÂnÁÈ
µ¥¤µÃ¥¨Îµ´¦³´Éµ·{»´ Â¨³·Á¨´Ê¤ª¨¸ÉÁ¥Á¸¥Â·Ä °¡¦³°r
Á¦ºÉ°¥¤µ´Ê ÅoÎµÁ¦ÈÁ¦È·Ê¨ÅÅ¤n¤¸·ÉÄÁ®¨º°°¥¼nÁ¨¥£µ¥Ä¡¦³´¥ ¡¦³°r¹¦¦¼o
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÖØ



ÒÖÙ

Âo´Ê °¦¦´Ê ¦¦¤°´Á} °Á¨·«Ã¨ °¦³Á¦·Á®º°Ã¨ Â¨³¦¼Âo o´Ê ·Á¨´®µ
°µª³oª¥ªµ¤Á®ÈÃ¬°¥nµ¹ÄÂ¨³¨³ÅoÁÈ µ

Á¤ºÉ°Á}Án´Êµ¦Îµ´ÊÁ¦ºÉ°¸Á¦ºÉ°´Éª ¸É¦¦¼o¦Á®ÈÂ¨oª¤µ´É°´ªrÃ¨ ¹
¦´É°oª¥ªµ¤¦¼oÂoÁ®È¦·Å¤n³³oµ
£µ¥ÄÈ¦¦°¦¼o¨°´Éª¹
£µ¥°È¦¦¼¦o ° °· ´Ä¡¦³» °¡¦³°rÁÉ¸ ¦µ´Ê ®¨µ¥Åoª°¥¼Án ¤°ªnµ
Ã¨ª·¼ ¦¦¼Âo oÃ¨ È®¤µ¥¹´Ê Ã¨°Ã¨Ä ¦¼o ¨°´ªÉ ¹´É Á° Ã¨°ªoµ
Â µÅ®È¦¼o ¦£µ¥° ¦£µ¥Ä °´Á}ºÉ°¸É³Ä®o¡µÅ¦£µ¥°
¡¦³°rÈ¦¼o ª¦¦r£µ¥Ä ª¦¦r£µ¥° º°ª¦¦r£µ¥Ä¸É³Ä®oÁ}ºÉ°µoµªÁ oµ¼n
ª¦¦r£µ¥°¡¦³°rÈ¦¼o ¡¦®¤Ã¨£µ¥Ä¸ÉÁ}¡ºÊµÄ®ooµª ¹Ê¼n£¼¤·Â®n¡¦®¤Ã¨
£µ¥° ¡¦³°r¦È o¼ ·¡¡µÄ ´ r¡¦³°r¦È o¼ ·¡¡µ° ´ rÁª¨µ ´ r¨µ¥¨Å
Ã¥·ÊÁ·Â¨oª¡¦³°rÈ¦¼o ¹Á¦¸¥ªnµ ¦¼oÂoÃ¨ º°Ã¨Â®n ´rÈ¦¼o Ã¨£µ¥°È¦¼o
£µ¡´ªÉ ÇÅ¡¦³°r¦¦¼Âo oÂ¨°Å¤n¤°¸ ´ Äd´¸ÁÉ }ÂnÄ®o´¥

Á¡¦µ³³´Ê µ¦¦³µ«¦¦¤´É°Ã¨ ¹¦³µ«Åo°¥nµ´´ÁÁÈ¤
¡¦³´¥Å¤n¤¸ªµ¤³³oµÁ¡¦µ³ÅoÁ®ÈÂ¨oª¦¼oÂ¨oª»·É»°¥nµ¹ÅoÎµ¤µÂ¹
Å¤nÂoª¥°µµ¦oÁµ µ³ÁÅnµÇ µµÁ®¤º°´Ã¨´ÉªÇ Å ¸ÊÂ®¨³¦¦¤
¹´ªnµÁ}ªµ µ¦¦¤¸É¦´Åªo°Â¨oª»Ân»¤»¤» ´Ê °¦¦¤

Á¦µÅo°»´ Á· ·¤µÁ}¤»¬¥rÂ¨³Åo¡¡¦³¡»«µµ º°Îµ´É °¡¦o°¤oª¥
Á®»Â¨³¨ °´Á}ÂªµÄ®oÅ¹¨°´¸¸É¡¹®ª´ ¹ºÉ°ªnµÁ¦µÁ}¼o¤¸ªµµ°¥¼nÂ¨oª
Áª¨µ¸Ê Á}Á¡¸¥Á¦µ³nÁ¦·¤Á¡·É¤Á·¤ªµµµ¦¤¸ °Á¦µoª¥ª·¸µ¦nµ Ç Ä®oÁ}´ª
»¡¼¨ ¹Ê¤µ Á}Á¦ºÉ°´»·Ä °Á¦µ Ä®oÅooµª¡oµ» rÅÃ¥¨Îµ´
¹ª·¤» ·®¨»¡oÁnµ´Ê nªªµµ °Á¦µ¤¸°¥¼nÂ¨oª ¤¸°¥¼noª¥´» Á}ÂnÁ¡¸¥
ªnµ¤µo°¥nµ´ Á®¤º°´ÉµÊÎµ¸É°¥¼n¨¹oµºÊoµ ¼o¦¦¨»¦¦¤Åo¦ªÁ¦Èª Án » µ
·µ · ½ µ£·s
½ µ´Ê ·´ · ³ª´Ê ¦¼Åo oÁ¦Èª´É ÈÁ®¤º°´µÊµÎ °¥¼n Êº Ç »¨Å
Å¤n¨¹ ´ÈÁ°µÊµÎ Â¨oª Â¨³¸°É ¥¼¨n ¹ ¨Åªnµ´Ê È¤¸ » µ ·µ ½µ£·s
½ µ ·´·
³ªÂn¦¼oÅooµ´ÊÈ¤¸»½ µ·µ½µ£·s
½ µ´Ê·´·¨Îµµ´Ê¦¼oÅooµ°¥nµ´ÊÈ
¤¸ »½ µ·µ · ½ µ£·s
½ µ·´·¨ÎµµÂn¦¼oÅoÁ¦Èª°¥nµ´ÊÈ¤¸ ¤¸°¥¼nÄ·Ä °Á¦µ
¸ÂÊ ®¨³ ·µ´Ê ¸É ÅÊ¸ ¤n°Á®º°Åµ·Ä °¼o ·´ · ¦¦¤Á¨¥ °¥nµ·Å¸°É Éº Ç
³·µ®¨´¦¦¤°´¼o°Â¤n¥Îµ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÖÙ



ÒÖÚ


³Á}¦³Á£ÄÈµ¤Ä¸É¦³Á£¸Ê Á}Á¦ºÉ° °Á¦µ¸É³nÁ¦·¤Á¡·É¤Á·¤»µ
µ¦¤¸ °Á¦µ Á®¤º°´´Á µ »n° Å¤n¹ ÊµÎ Å¤n°¥ ³°¥¼n Êº ®¦º°°¥¼¨n ¹ ÈÁ}Á¦º°É  °
Á¦µ³ »Ä®o¹ÊÎµ µ °Á¦µ ª °Á¦µ ³Îµ¥µÎµnµ¥Á¦µÎµÁ}o°ÎµÁ¡¦µ³ªµ¤
ÎµÁ}´´ ³ÅÎµµÎµÅ¦nÎµª °°ºÉ¸ÉÁ µÎµÅonµ¥Ç Á µÅnµ¥Ç Åo¨¤µÇ
ÈÁ}ÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³Å¤nÄn¤´· °Á¦µ Å¤nÄnµÅ¤nÄnª °Á¦µ ·¥´ ªµµ °È
Án´ ³¨¹ºÊ®¥µ¨³Á°¸¥ÈÁ}»ªµµ °Á¦µ¸É³´É¤°¦¤ Á¡ºÉ°¡°¡¼»
µ¤ªµ¤¸oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤ °Á¦µÁ°Á¡ºÉ°¹»®¤µ¥¨µ¥µ

¡¦³¡»Áoµ¼Áo }¦³ °¡ªÁ¦µ nµÅ¤nÁ¥¥n°o°°n°Â°n°®oµ¸É µ¦µ
Â¨³·Á¨¦³Á£ÄÇ ´Ê·Ê ¦µÄ®oÁ¦¸¥oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤ oª¥ªµ¤°ªµ¤
 oª¥¡¦³·{µ °¡¦³°r ¡¦³°r¦ÎµÁ¡Èµ¤¡¦³·´¥ªµµµ¦¤¸ °
¡¦³°rÁ° Å¤n¦Å¥¹Á°µ¡¦³·¥´ ªµµµ¦¤¸ °¡¦³¡»Áoµ°rÄ¸É ¦ÎµÁ¡È
Â¨³¦´¦¼oÁ¦Èª®¦º°oµ¤µÎµÁ· ªµ¤¦´¦¼oÁ¦Èª®¦º°oµÁ}Åµ¤¡¦³·´¥ªµµ °Ân¨³
¡¦³°r

Á¦µÁ}¨¼«·¬¥rµÈª¦¥¹¦¦¤ªnµ °½µ ®· °½Ã µÃ Á}¸É¡¹É
°¤µÎµÁ· nµ´Ê®¨µ¥Åo°» nµ®r¤µµµÅ¨ ¨³´Ê®oµ¸Éµ¦µÁª¨ÉÎµÁª¨µ
Â¤o¸ª·È¥°¤¨³ÅoÄ ³¸É¤µ
ÈÂÄ®oÁ®ÈªnµÊÎµÄ °Á¦µ´ÊÁ}ÊÎµÄ °«·¬¥r
µ º°¤»n¨¦³Ã¥rÂnÂ¨³nª¦ª¤Á}¸É´Ê µ¦Âª»µ¦Îµ»Á}·É¸É
ÎµÅo¥µÎµ®¦´¼oÅ¤n¤¸°»·´¥ ÂnÁ}·É¸ÉÎµÅonµ¥Â¨³¨n°´ªÎµ®¦´¼o¤¸°»·´¥¤¸
·Ä¦´Ä¦nÄ°¦¦Ä¦¦¤ °«µµ Á¦µÈ°¥¼nÄ nµ¥Â®nªµ¤Á}¼o¤¸·´¥ªµµ°¥¼n
Â¨oª¹°»nµ®r¡¥µ¥µ¤¤µÂ¨³ÎµÁ¡Èoª¥ªµ¤¡°ÄÁ¨ºÉ°¤Ä«¦´µÁ¦ºÉ°¥¤µ

µ¦ÎµÁ¡È· ¸ÉÁ}·É¸É¥µªnµµ¦ÎµÁ¡È·É´Ê®¨µ¥°¥¼nÁ}¦¦¤µ µ¦Ä®o
µÈÁ}»Á}»«¨Á¦ºÉ°´»·Ä °Á¦µÄ®o®¨»¡oµ» rµ¦¦´¬µ«¸¨ÈÁ}
»µ¤ªµ¤¸Á}»Á}»«¨¸É´»·Ä °Á¦µÄ®o®¨»¡oµ» r Ân´Ê°
¦³Á£¸Ê ÎµªnµµÁ}ªµ¤ªoµ ªµ¤µµ¤µµo°¥µ°³Å¦Èµ¤µ¤µ
¸É ´ ¸É ¨´ m ¦´¬µ«¸¨¤µ¸É ´ ¸É ¨´ mÈ µ¤Á¦µÁ°È´ Å¤nÅo »´Ê ®¨µ¥´Ê È¤µ¦ª¤¨¸É
·£µªµ¹ÉÁ®¤º°´ÎµÄ®nÁ}¸ÉÅ®¨¦ª¤Â®nÂ¤nÊÎµ Îµ´ÊÁ}¸É¦¦»Åªo¹ÉÊÎµ
´Ê®¨µ¥·£µªµÈ¥n°¤Á}¸ÉÅ®¨¦ª¤Â®n»µ¤ªµ¤¸´Ê®¨µ¥µµ¦¤¸ «¸¨µ¦¤¸
¨°»«¨¸É¦oµÎµÁ¡Èoª¥°µµ¦°ºÉÇ¥n°¤¦ª¤¨¤µ¸É·£µªµÂ®nÁ¸¥ªÄ®oÁoµ °
¼o µÎ Á¡ÈÅo¤¦³´¬rÄ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÖÚ



Ò×Ñ


·Á}¼o µÎ µ¦Ä®oµ ¦´¬µ«¸¨£µªµ ¤µo°¥¤µÂn´ Ä´¨mÄÅ¤n
¼ ®µ¥Å
Å® ·Â°¥¼n¸É·Å¤n¨Á¨º°ºµ Á}ÂnÁ¡¸¥·ÎµÅ¤nÅoÄµ¦¦³Îµ °
Ánµ´Ê nªÁ®»¸¸ÉÅoÎµÂ¨oª°¥nµÄ Â¨³¨Â®nµ¦Îµ¸ÅoÎµÅªo¤µo°¥Á¡¸¥Å¦ ¥n°¤
¦ª¤°¥¼n¸É· Á¡¦µ³·Á}´ªÁ®»º°¼oÎµ ·Á}¸É¦ª¤Á®»¦ª¤¨´Ê¤ª¨ Â¨³Îµ·Å
Á·Äµ¸É¸ ·¸ÉÁ} »Ã ¤¸ªµ¤» ªµ¤Á¦·Á¡¦µ³°ÎµµÂ®n» ´¦µr
´Ê®¨µ¥¹¤Á¥¦¦Á¦·nµ¼oÄ»»µ ªµ¦³»oµ¥È¦ª¤¨¸É·£µªµ ¹ÉÁ}
¸É¦ª¤Â®n»Â®n»«¨´Ê®¨µ¥ ¡°·Á¦·ÅÃ¥¨Îµ´Â¨oª ³ÅoÁ®È»µ¤ªµ¤¸
´Ê®¨µ¥¸É¦oµÅªo¤µ¦ª¤´ª°¥¼nÄ¸É·£µªµ¹ÉÁ}ÎµÂ®n»´Ê®¨µ¥

Ânµ¦£µªµ¦¼o¹³¨Îµµoµ
°¥nµÅ¦Èµ¤Á¦µÄ®oº°¡¦³¡»ÁoµÁ}
·µ»· ¤´¸ÉÁ¦µÁ¨nªµµÂ¨³·Ä¹nµªnµ ¡»½Î ¦Î ½µ¤· oµ¡Áoµ °¹
¡¦³¡»ÁoµªnµÁ}¦³¡¹ÉÁ}¡¹Éµ¥ ¨°ª·¸µ¦ÎµÁ· °nµ Á¦µÈÎµ¤µÁ}Â
´ÎµÁ·µ¤Â¤o³Å¤nÅo¦µ¤nµ»¦³Á¸¥ÂnÈ°¥¼nÄÁrÂ®nªµ¤Á}«·¬¥r
¸É¤¸¦¼ ¡¦³°r¤¸ªµ¤¨Îµµ¥µÁ¥ÈÁ¡¸¥Å¦Â¤o³¦¤¸ªµµµ¦¤¸ÁÈ¤Áe~¥¤°¥¼nÂ¨oªÈ
¥´o°¨Îµµ¹ ´Ê¨Å¨ ·¼Â¤onµÅo¦´ªµ¤¨Îµµ¨Îµ nµ¥´ iµ gÂ¨³n°¼o
ÎµÁ¦È¨»¨nªÅÅo´¡¦³´¥®¤µ¥Â¨oª¤µÁ}«µµ °¡ªÁ¦µ

¦¼µ°µµ¦¥r´Ê®¨µ¥È¨oªÁ°µµ¥Á°µÄ¦°¦´» rµªµ¤Á¡¸¥¦ Á¡ºÉ°ªµ¤¸
¤µÂ¨oªµª´Ê®¨µ¥¸ÉÁ}½Î ¦Î ½µ¤· °¡ªÁ¦µoµ¡·µ¦µµ¤Îµ¦´Îµ¦µ
¦³ª´· °nµÂn¨³°rÇ ´Ê Å¤n¥°n ¥Á¨¥ µ°r µi ÁoµÂÁ¡¦µ³¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦
¤µµ°r´¬»ÂÁ¡¦µ³ªµ¤Á¡¸¥¦¤µÅ¤n¥°¤®¨´°Án¡¦³´ »µ¨Á}o¸É
¥¤µÁ}´ª°¥nµÁ¡¸¥¥n°Ç µ°r¡È °¨¤¨Å¤¸Ã¦¨«¸¦¬³Ánµ´Ê 
¡·µ¦µ°·½Î »½ Î °½µÂ¨oª¦¦¨»¦¦¤Ä ³´ÊÁ¨¥È¤¸ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ» µ·µ
· ½ µ£·s
½ µ ´Ê·´·³ª´Ê¦¼oÅoÁ¦Èª µ¦·´·º°µ¦¡·µ¦µ °nµÄ ³¸É
Îµ¨´¨¤´ÊÁ¦¸¥ªnµ µ¦·´· º°¡·µ¦µÂ¨oªÅo¦¦¨»¦¦¤Ä ³´Ê ¸ÊÁ¦¸¥ªnµ
» µ ·µ · ½ µ£·s
½ µ ·´ · ³ª´Ê ¦¼Åo oÁ¦Èª nª¤µÅ¤n°n ¥¤¸°¥nµ¸Ê ¤´¤¸Ân
ªµ¤¨Îµµ¨Îµ» r¦¤µ¤µn°³Åo¦¦¨»¦¦¤

Â¤onµ¼oÅo¦¦¨»¦¦¤°¥nµnµ¥µ¥Â¨³¦ªÁ¦Èª È¡¹¦µªnµnµÁ¥»®µ
iµ¹Â®n·Á¨¤µÂ¨oªÄµ·µn° ¤µµ·{»´nµ¹nµÅÅonµ¥ ¡ªÁ¦µ¥´
Å¤nÅonµ®µÂ¨³» r¤µ¤µn° È¥n°¤³Á°ªµ¤» r¨Îµµ´oµ ª¦Á°µ
Á¡¦µ³·Á¨Å¤nÁ¥Åªo®oµ¼oÄ Å¤nÁ¥Ä®o¼oÄ¤¸ªµ¤»  ÁºÉ°µ·Á¨Á} oµ«¹n°¦¦¤
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

Ò×Ñ



Ò×Ò

ªµ¤Ä¦n¦¦¤¤¸¤µÁ¡¸¥Å¦ ¹Ánµ´µ¦n°¼o´·Á¨¸É ´Â¥on°¦¦¤¤µÁ¡¸¥´Ê
´´Ê¼o·´·´Ê®¨µ¥ ¹o°Åo¦´ªµ¤¨Îµµ¨ÎµÄµ¦ÎµÁ¡Èªµ¤¸Á}¦¦¤µ
Ân¨Á}¸É¡°ÄÂ¨³Á}Á¨·«ÁºÉ°µÁ®»Á¦µ»n¤Á¨ÁÈ¤ªµ¤µ¤µ¦

Á¤ºÉ°´¦¼n¸ÊÁ¦µÅo¡¼´¹Á¦ºÉ°µ¦´É£µªµ Îµ°¥nµÅ¦¹³´ÉÅoµ °´¸Ê¤¸°¥¼n
®¨µ¥ÂnÉ¸ ª¦³Â¥°°¡¼Á}°Ç Å ¼Áo ¦·¤É f ®´Ä®¤n¡È ¥µ¥µ¤ f ®´ÅÁ¦º°É ¥Ç
Á¤ºÉ°ªµ¤Á¥·n°¥¤¸ ¹ÊÁ· ¹ÊÂ¨oª µ¦´ÉµÈ³Á¦·É¤Á}ÅÂ¨³´ÉÅoµÁ oµÁ}
¨Îµ´
¦³µ¦¸É°·ÄÁª¨µ f®´£µªµ¤¸ªµ¤Á¥È¹´¦ª¤°¥nµ·Â¨³
·¤¸ªµ¤» Á¡¨·Á¡¨·ÄÁª¨µ ´ÊÈ´ÉÅoÁ}Áª¨µµ ·Å¤n°°°¤µµªµ¤
Á¤ºÉ°Å¦ µ¨µ¸ÉÁª¨ÉÎµÁª¨µªµ¤Á®ÈÁ®ºÉ°¥Á¤ºÉ°¥¨oµÈÅ¤nÁ oµ¦ª·Ä Á¡¦µ³Ä
Å¤n°°¤µ¦´·ÉÁ®¨nµ¸Ê¹É¤¸°¥¼n£µ¥Ä¦nµµ¥
¦³µ¦¸Éµ¤ µ¦n°¼oÄ ³¸Éª¦n°¼o Án » Áªµ¨oµµ®´ ³¸É´Éµ
¸Ê o°Á}¼o¤¸ÄÁÈ µÎµ´³Á}Á¡¸¥¦µ¥ÇÁnµ´ÊÅ¤n´ÉªÅÁ¦¸¥ªnµÁ}¦¸¡·Á«¬
¸É¤ÅoÁ¥·´·¤µÂ¨oª Å¤n´¥Äª·¸µ¦Â ¸Éµ¤¸Ê º°´Én°¼o´» Áªµ
¡·µ¦µoª¥·{µ Á¡¦µ³» r¸ÊÁ}´¦¦¤ nµ¨nµªÅªoÄÎµ¦µªnµ »½ Î °¦·¥½Î
» Ár } °¦·¦³Á£®¹É ¤»´¥°¦·¥½Î¤»´¥º°·Á¨´®µ°µª³¦³Á£nµÇ
Á}ªµ¤¦·¦³Á£®¹É¤½°¦·¥½Î o°·´·¤¸· {µ«¦´µªµ¤Á¡¸¥¦Á}
o¹ÉÁ}Á¦ºÉ°Âo·Á¨®¦º°¦µ¦µ¤·Á¨ÈÁ}ªµ¤¦·°´®¹É·Ã¦ªµ¤´» r
´Ê¤ª¨£µ¥Ä·ÄÈÁ}´¦¦¤ °¦·°´®¹É

Á¤ºÉ°» rÁ· ¹Ê£µ¥Ä¦nµµ¥Á¦µ¤µÇ Á¡¦µ³µ¦´Éµ ÁÈ´Êª¸ÊÂ¨oª
ÁÈª ¹ÊÃ¥¨Îµ´ ®´Á oµÈÁ®¤º°¦nµµ¥¸Ê³Â¦³µ¥°°µ´Ä ³´Ê
´ÉÂ®¨³Á} ³¸É³o°n°¼o´Ä®oÁÈ¤¸ÉÁÈ¤µ
¹ ´ÊÁ°µÁ}Á°µµ¥Á oµÂ¨´
·
{ µ¤¸ÁnµÅ¦»¤n Á´¨¸É É´  Å¤n¹ Å¤n°¥µÄ®o» ®r µ¥ ªµ¤¹ªµ¤°¥µÄ®o» r
®µ¥Á}µ¦nÁ¦·¤·Á¨¤»´¥Ä®o» r¦»Â¦¤µ ¹Ê ®µ¥®¦º°Å¤n®µ¥Èµ¤ Ân¡·µ¦µ
» Áªµ¸ÊÄ®oÁ®ÈÁ}ªµ¤¦·´¡¦³¡»Áoµ¦°Åªo ³¡·µ¦µ¤»´¥°´Á}
·Á¨´®µ¸ÊÄ®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦·¸É¡¦³¡»Áoµ¦°Åªooª¥¤¦¦ º°·{µ Á}
o Â¨oª »o´¨¸É¦nµµ¥Â¨³·Ä Å¤n¥°¤Ä®o·{µ¡¦µµ¦nµµ¥Â¨³
» Áªµ´ÊÅ¸ÉÅ®Á}°´ µ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

Ò×Ò



Ò×Ó


»oÁ¸¥Á¸¥´»´»nªÂ®n¦nµµ¥nªnµÇ Án ¦nµµ¥Á¦µ»nª
Á}´ª» r¦·Ç Â¨oª Áª¨µµ¥Â¨oª¦nµµ¥¸Ê¥´¤¸°¥¼n Á°µÅÁµÅ¢È¸ {·È¸ Á µ
nªnµ°³Å¦ Á µnªnµÁ µÁ}» Á}» rÅ®¤ Á µÅ¤nÅon Áª¨µ¥´¤¸¸ª·°¥¼n¸ÊÎµÅ¤¹o°
ªnµ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}» r oµªnµ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}» rÂ¨³» rÁ}·ÉÁ®¨nµ¸Ê¦· Áª¨µ» r´Å
ÎµÅ¤·ÉÁ®¨nµ¸Ê¹Å¤n´Åoª¥ º°¦nµµ¥nªnµÇ ÎµÅ¤Å¤n´Åoª¥oµÁ}°´®¹É°´
Á¸¥ª´¦·ÇÂ¥Â¥³o¨ªÅ¤n¦¼o¸É¦´Ê¸É®
» rÁ·¤µÁnµÅ¦·{µ¥·É®¤»·ÊªÁ oµ¼nªµ¤¦· Å¤n¥°¤Ä®o°¥®¨´Á}°´
µ µ¥ÈÁ°µµ®oµ Ê¹ º°É ªnµ°¥®¨´Å¤nÄ®o¤¸ Â¤oÉ¸ »¨¨o¤¨ÅÈ¥°¤Ä®o¨¤o Á¡¦µ³
»ª·¥´  ·´¦³°Å¤n¤¸ Ân¡°¦¼o ¹ ´ª Ê¹ ¤µ³¦¸´É ´¸ n°¼o ´ » Áªµ¸Ê
¦³´É¹Áª¨µ¸ÉÎµ®ÅªoÁ}°¥nµo°¥ ªnµÁ}ª´Ä®¤n ¹Ê¤µn°¥¨»µ¸É µ¤¸É´Ê
´³°·¬µÅªoµ¦´Ê ´³°·¬µ´Ê ¤¸°°¥nµº° ´Ê °·¬µÄ ³Á¦·¤É n°¼o ´
» Áªµ®¹É Åo´Ê°·¬µÅªon°ªnµ ³´É£µªµ¹ªnµª´¦»n ¹Ê¹³¨»µ¸É
®¹É

·{µÂ ÈÂ¦nÁª¨µ´ÊÁ¡¦µ³Å¤n¤¸¸É¡¹É ³¡¹ÉÁª¨ÉÎµÁª¨µÈªnµÃn¹³°°Åo
³¡¹É °³Å¦È¡É¹ Å¤nÅoÁª¨µ´Ê  Á¤º°É Á}Án´Ê ·
{ µÈ°o nª¥´ªÁ° »o¨Ä®oÁ®È
Ân¤Âo´ÁÄ®¨´ªµ¤¦· Án » r´µ¥ Â¥´°°¼·´Áªµ´µ¥
Â¥´°°Á}´nª Á®È¦³´¬r£µ¥ÄÄ¦·Ç Â¨oª®¹É » r£µ¥Äµ¥¸É
Á®¤º°´¦nµµ¥³Â°¥¼nÁª¨µ´ÊÅo®µ¥ÅÁ®¤º°´¨··Ê° Â¤o¦nµµ¥³Á}
» °r ¥¼n È µ¤Ân¦³®ªnµ·´» Áªµ´Ê Å¤n¥¹ º°Å¤nº n°¹É ´Â¨³´Å¤nÁ¸¥É ªÃ¥
´ Å¤n¦³´¦³µ´Á®¤º°Áª¨µ¦¦¤µ¸ÉÅ¤nÅo¡·µ¦µ¦¼oÁnµ´ ¦nµµ¥´·Â¨³
» ÁªµÈÂ¥´Á}ªµ¤¦·Ân¨³°¥nµÇ µ¥È´Ânªnµµ¥ Á}ªµ¤¦·°´®¹É
» rÈ´Ânªnµ» rÁ}ªµ¤¦·°´®¹É ·È´Ânªnµ·Á}ªµ¤¦·°´®¹É Á¤ºÉ°nµ
°´nµ¦·¦³´¬rªo ¥{µ¸¡É · µ¦µÃ¥¦°Â¨oª´Ê  nµ°´nµÈÅ¤n¦³´ ³
´É µ´ÁnµÅ¦ÈÉ´ Åo Â¤o» Áªµ³Á· Ê¹ µ´ª´É °¥¼n È µ¤ ·³¥·¤Ê °¥¼Ån o
¨°Áª¨µ Á¡¦µ³Å¤nµ¤µ¦¹¤µÁ oµ¹ÄÅoÁ¨¥Á®¤º°Ânn°¸É¥´Å¤nÅo¡·µ¦µ
¦°´ª

¸Éº°°»µ¥ª·¸¸ÉnµÄoÄÂn¸Éµ¤Ân¸Ê³Á}ÅÅoÁ¡µ³µ¦µ¥Ánµ´Ê¦µ¥¸Êo°
Á}¼¤o Ä¸ ÁÈÁ¸¥É ª°µ®µ¡¦o°¤oª¥·
{ µ Å¤nÄn³´É » °r ¥¼Án ¥Ç Ã¥Å¤n
¡·µ¦µ ´ÊÅ¤nÄnµ » rÁ·¤µo°¥o°¡·µ¦µÄ®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦· ®µ¥®¦º°Å¤n
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

Ò×Ó



Ò×Ô

®µ¥Å¤nÎµ´ Îµ´¸Éo°Ä®o¦¼oµ¤ªµ¤¦·oª¥·{µªnµ» rÁ}°¥nµÅ¦´Ân µ¥
Á}°¥nµÅ¦´Ân µ¥Á}°¥nµÅ¦´Ân ·Á}°¥nµÅ¦´Ân Á¤ºÉ°·Åo¡·µ¦µÁ®È·É
Á®¨nµ¸Ê´Áoª¥{µÂ¨oª´Ê¦nµµ¥nªnµÇ´Ê» Áªµ´Ê·Ènµ°´nµ¦·
nµ°´nµ°¥¼Ån ¤n¦³¦³Áº°´
°µ´ÊÁ¦µ¥´Á®Èªµ¤°´«¦¦¥rªµ¤Â¨¦³®¨µ£µ¥Ä·¸ÉÁnª °¥¼n
Á}Á°Á«°´®¹Éµ» ÁªµÂ¨³µ¦nµµ¥nªnµÇ Å¤n¨³Á¨oµ¹É´Â¨³´
Á¨¥ ¸ÁÉ }ªµ¤°´«¦¦¥rÉ¸ 
{ µµ¤µ¦´·É Á¸¥É ª °o ´Ê ®¨µ¥°°µÄÅoÅ¤n¥¹ ¤´É
º°¤´É  °µªµ¤Å¤n¥¹ ¤´É º°¤´É Â¨oª ·¥´Âªµ¤Â¨¦³®¨µ°´«¦¦¥rÄ®o
Áoµ °ÅoÁ®ÈÅo¤°¥nµ£µ£¼¤Ä· Å¤n¤ª¸ ´ ¨º¤ oµ·Å¤nµo ª Ê¹ £¼¤· ¼ ¥·É ªnµ Ê´ ´Ê Â¨oª³
¨º¤Å¤nÅoÁ¨¥ Á¡¦µ³Á}¦¦¤°´«¦¦¥rÅ¤nÁ¥¡Á¥¦³¤µn° ¸Éº°ª·¸µ¦¡·µ¦µ
» Áªµ

°µÁ¦µÁ®È¨¦³´¬r Á·ªµ¤¨oµ®µµ´¥n°» Áªµ»¦³Á£
Å¤n³³oµÂ¨oª ¥´¦³¤ª¨Á¦º°É °µ¸É ³Á}ÅÄµ¨ µo ®oµÁ µo ¤µ¼ªn {»´
Åo°¥nµ°µ®µoª¥ Án ªµ¦³»oµ¥¸É³µ¥³» r¤µ µÅ® ¦nµµ¥¸ÊÈ³
oµªÁ oµ¼n»´ÊÁ®¤º°´Äª´Áª¨µ®¹ÉÂn° Á¤ºÉ°¹µ¨´Ê³Îµ°¥nµÅ¦ ÈÁ¤ºÉ°
» Áªµ´Ê®¨µ¥Åo¦³¤ª¨´¤µ
¦µ°¥nµ´Áoª¥{µÄ ³¸Ê°¥¼nÂ¨oª
» ÁªµÄªµ¦³»oµ¥º°Áª¨µ³µ¥´Ê ³Á}» Áªµ®oµÅ®¤µ®¨°¨ªÁ¦µ
Ä®o¨»n¤®¨Åµ¤Á¨nµÅ¤n¤¸µ¸É³®¨°¨ªÁ¦µÅo o°Á}ªµ¤¦·ÁÈ¤nª´¸ÉÁ}¦·
°¥¼nÁª¨µ¸ÊÅ¤nÁ¨¸É¥Â¨Á}°ºÉ Á¡¦µ³Á}´¦¦¤º°ªµ¤¦·¨oªÇ °´Á¸¥ª´ ·¤¸
ªµ¤¨oµ®µ´Ê ³Á}°¥¼n¸Ê ´Ê ³³µ¥Äµ¨ oµ®oµ®¦º°³µ¥Ä{»´¸ÊÈÅ¤n
¤¸ªµ¤³³oµ Á¡¦µ³Â¥¦³®ªnµ·´µ¥ ¦³®ªnµ·´Áªµ°°Åo°¥nµ
´ÁÂ¨oª·Á} °Å¤nµ¥¦¼Åo o°¥nµ´Ç¦³´¬rÄ

Á°pµoµÂ¥¦nµµ¥¨Åªnµ°´Äµ¥ÈÅ¤nÁ®È¤¸°³Å¦µ¥¹Ê ¨Å¹µ»É¸ ·ÊµÎ 
¨¤Å¢nªÊÎµÁ}ÊÎµnª¨¤Á}¨¤nªÅ¢ÈÁ}Å¢nª·ÈÁ}·Åµo°¸É¤
´ªnµÁ}´ªrÁ}»¨Á}Á¦µÁ}Á µ Á¤ºÉ°¦³µ¥´ª¨Å¼nµ»Á·¤ °Â¨oªÈÁ}
ªµ¤¦·Â®nµ»°¥¼nÁnµ´ÊÅ¤nÁ®È¤¸°³Å¦·®µ¥Â¨³µ¥·¼o¸É¨´ªµ¥Á°µ¤µÇ´ÊÈ
Å¤nÁ®Èµ¥ ¥·É¦¼oÁn¦¼o´¦¼o¦³´¬r´ªÁ°Ã¥Å¤n´¥ ¥·É¦¼ooª¥ªµ¤n°Ä ªµ¤nµnµ
Á¥ ªµ¤°°µ¨oµ®µ Á¡¦µ³·{µÁ}Á¦ºÉ°»Á·Ä®o·Â´ª ¹Ê¤µ°¥nµ
ÁÈ¤¸É ´¢{·É ¸®É ¤»o ®n°Á¸¥É ª °o ·°°ÅoÃ¥·Ê Á·Áªo°ª·µn°¥¡¼ªµ¦³n°Å ¸É °º
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

Ò×Ô



Ò×Õ

ªµ¤°´«¦¦¥r °´£µªµ¸Én°¼o» Áªµoª¥·{µ Å¤nÄnn°¼ooª¥´É°¥» r
®¦º°¼o » °r ¥¼Án ¥ÇÂno¼ ªo ¥·
{ µ°½µ®· °½ÃµÃÁ}¡¹É °´Ê ¤µ
Án´Äªµ¦³¸Ê

Á¦µ¹Å¤nÄn³Ãn°¥¼n ¨°Å Á¤º°É ¹¦µª¦°¤»¤Â¨oªo°¡¥µ¥µ¤nª¥
´ªÁ°Åo Ä¦°¥µ³¨n¤¤·®µ¥Â¨³µ¥Â·ÊnµÁ¨nµ o°nª¥´ªÁ° ¸ÉÁ}Á¦ºÉ°
°·¸ÉÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°µ¦´ÉÅoµ´Éoª¥Á®»¸Ê´Á}¦³µ¦¸Éµ¤

¸¸ÊÁ¤ºÉ°ÅoÁ®È¨µµ¦´É¦³Á£¸ÊÂ¨oªÈÁ}Á®»Ä®oÎµÁ¦ºÉ°¥Ç ¸¸Ê´É¦¦¤µÇ
Å¤n¹´´É¨°¦»nÈÅoµ¤¸É´ÉªÃ¤Å¤nÁ®È¤¸Á®ÈÁ®ºÉ°¥ª °³Å¦ Á}¦¦¤µÇ
Á¡¦µ³ªµ¤Á¥·®¹É Á¡¦µ³·¤¸ªµ¤Á¥·n°µ¦¦³¡§··´·Â¨³¦¼o°¦¦¦¼o¦¦¤
Á¡¨·Á¡¨·Ä¦¦¤¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°°¥¼n ¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°°µ«´¥¥·Éªnµ³¤µ¡¹É¦nµµ¥
°´¸Ê®¹É Ä¹Á}´ª °´ª ´ÉÁ}Áª¨µ¦¦¤µÁ¦µ¸ÊÈÅo µµ¤¸É´ÉªÃ¤Å¤nÁ®È¤¸
ªµ¤» r°³Å¦¦µ ¹Ê¤µ ¡°¸É³Á}µ¦¦ª·ÄÁ¨¥ Á}¦¦¤µ ¸É¤´¤¸®¨µ¥
´Ê ´Ê¸Éµ¤Á} ´ÊÎµ´¸É³¦¼oÁ®»¦¼o¨ °ªµ¤Á}ªµ¤µ¥ ¦¼oªµ¤» rªµ¤¨Îµµ
®´Áµ¤µo°¥¦¼ooª¥·{µÂ¨oªÂn¤Âo¥·Éªnµ¦¼ooª¥ªµ¤ªµ¤Îµ

Á¡¦µ³ªµ¤Îµ´ªµ¤¦·´Ênµ´¤µ ³¥ o°Á¦¸¥Á¸¥Ä®o¢{ ¤¤»·ªnµÄ
¦³Á«Å¥Á¦µÁnÁ µªnµÁ¤º°°»¦Á}°¥nµ´ÊÇÁ¦µÅÁ®ÈÁ¤º°°»¦Á}°¥nµ´ÊÇ¼o¸É
Å¤nÁ¥Á®È´®ª´°»¦³o°ªµ£µ¡ Ê¹ ´¸´ Äªnµ ´®ª´°»¦o°Á}°¥nµ´Ê Ç
Á}£µ¡ ¹Ê¤µ °´´ÊÁ}ªµ¤Îµ´¤´É®¤µ¥®¨°nµ®µ Å¤nÄnªµ¤¦· Á}
ªµ¤ÎµÁ¡¦µ³°ºÉÁ¨nµÄ®o¢{ Â¨oªÈªµ£µ¡ ¹Ê¤µ®¨°¨ªÁ° ¸ÉÁ}¦¦¤µ Å¤nªnµ
³¡¼¹Á¦ºÉ°Ä»¨Ä£µ¡ °Á¦ºÉ°´Ê»¨´Êoµ´ÊÁ¤º°´Ê³Â ¹Ê¤µ´¸
¸ÉÁ}£µ¡µ¤´µ°µ¦¤r¸ÉÁ¥´ª¦³Îµ· o°ªµ ¹Ê¤µÅo ¹Å¤nÁ¦¸¥ªnµªµ¤
¦· ¸¸Ê¡°Á¦µÅoÁ·µ¤µ¹´®ª´°»¦¦·Ç Â¨³Á·Åµ¤°µ¤°¥ µ¥
nµÇ ¨°´Éª¹Â¨oª £µ¡¸ÉÁ¦µÁ¥ªµÅªo´Ê¤´È¨o¤¨³¨µ¥®µ¥ÅÁ° Á®¨º°Ân£µ¡
Â®nªµ¤¦·¸ÉÁ®Èoª¥µ¸ÊÁn´£µ¥Ä·Ä

°´¸ÊÈÁ®¤º°´ ÁnÁ¦µªµ£µ¡ªnµ ª¦¦r³Á}°¥nµ´Ê ¦³Á}°¥nµ¸Ê
·¡¡µ³Á}°¥nµ´Ê°¥nµ¸ÊÁ}o ¸ÉÁ}ªµ¤ÎµµÎµ¦´Îµ¦µ¸ÉÁ¦¸¥¤µ Îµ¦´Îµ¦µ
´ÊÁ}°¥nµ®¹É ªµ¤¦·¸ÉÁ¦µÅo·´·Á° ¦¼oÁ°Á®ÈÁ°ªnµ·Á¨¦³Á£ÄÁ}°¥nµÅ¦
ªµ¤Ã¨£ ªµ¤Ã¦ ªµ¤®¨ ¤¸¨´ ¬³°¥nµÅ¦ ¤¸Ã¬°¥nµÅ¦ Â¨³ª·¨¸ ³ ¨³°¥nµÅ¦
¡°Á¦µ¨³Åooª¥´ªÁ° °Á¦µÁ°Å¤nªnµ·Á¨¦³Á£Ä
¦¼o»nµÂ®nµ¦¨³·Á¨oª¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

Ò×Õ



Ò×Ö

´ªÁ°¦³´¬rÄÂ¨oª ¸Éº°ªµ¤¦· ®µ¥´¥ ªnµµÁ}°¥nµÅ¦È®µ¥´¥ »Á}
°¥nµÅ¦È®µ¥´¥

Á¡¦µ³»Äªµ¤ÎµµÄªµ¤Îµ¦ª¦¦rÄªµ¤Îµ¡¦®¤Ã¨Äªµ¤Îµ
·¡¡µÄªµ¤Îµ´ÊÈÅ¤n·°³Å¦´Ã¨Á µÎµ´Â¨³ªµ£µ¡¨¤Ç Â¨oÇ ´ÁÈ¤®´ªÄ
Ânªµ¤¦·¸ÉÁ¦µÅo¦¼oÁ°Á®ÈÁ°¸Ê·´°¥¼n¤µÁ¸¥´Å¤nÅo Á¡¦µ³Á}·É¸É¦³´¬rÄ
®µ¥´¥Ã¥·ÊÁ· ÁnÁ¸¥ª´Á¦µÅÁ®ÈÁ¤º°°»¦oª¥µ °Á¦µÁ¸¥Á°´ÉÂ¨ ¸É¦o°¥¸É
¡´³¤µ´oµÄ®oÁ¦µÁ®È·¡¼·µªµ¤¦·´Ê Á¦µÁ®È·¡¼·ÅÅ¤nÅo ³Ä®o
Á¦µÂ¦£µ¡ªµ¤¦¼oªµ¤Á®Èµ¤¸ÉÁ¦µÁ®È´®ª´°»¦Á}°¥nµÅ¦Â¨oª Ä®oÁ}°ºÉ´Ê
Á}ÅÅ¤nÅo °µ³Ä®oÁ}Åµ¤¸ÉÁ¦µ¦¼oÁ¦µÁ®È´ÊÁnµ´Ê °´¸ÊÁ®¤º°´ ¼o¸É¦¼o¦·
Á®È¦·ÄµÄ»¦ª¦¦roª¥Ä´ªÁ°µ£µ·´·Â¨oªÅ¤n¤¸ªµ¤®ª´ÉÅ®ª Å¤n¤¸
ªµ¤´¥Ä¦³¤µ´oµoµµ¦³µ¦ÄÈÅ¤n¤¸ªµ¤Ä¸É³Å´¥Án®r®¦º°
Á°Á°¸¥®¦º°¨o¤¨³¨µ¥Å´ªµ¤Á¨nµ¨º°Ä¨¤µ °Á µÁ¡¦µ³´ÊÁ}Á¡¸¥ªµ¤Îµ¸Ê
Á}ªµ¤¦·Á®Èoª¥Ä¦¼ooª¥Ä¦³´¬r°¥¼n´Ä

¸ÉÂ¨¡¦³¡»Áoµnµ°Ã¨ nµÅ¤nÅo°ÂÁÈÁ¨n»pµ Ã¥°ªnµ Á°pµ
Ä®o¡µ´Îµ»Ä®oµ³Áª¨µµ¥Â¨oª³ÅoÅª¦¦r ÂnÁª¨µ¸Ê¥´Å¤nÅo»Â¨³ªµ¤¸
ÄÇ ·µ¥·ÄÂ®¨³ °¥ÅÁ°µª¦¦rÃn¸Á¸¥ª³´¸Ê ÄÃ¨¸ÊÈ°³Å¦¡µÄ®oÁ·
» rÁª¨µ¸Ê¥´Å¤nÅ¹¦®´ªÄÈÁ}¢gÁ}Å¢°¥¼nÂ¨oª¦nµµ¥ÈÁ}¢gÁ}Å¢Áª¨µÁÈ
Å oÅoiª¥¤´» r µÅ®ÈÁ}¢gÁ}Å¢Ä®oÁ®È°¥¼nÂ¨oª Áª¨µÅ¦¤´È¥·É³Á¡·É¤ ¹Ê
Å°¸ Á¦µÈ¦¼o°¥¼nÂ¨oªÄÃ¨¸ÊÄµ¥ÄÄ¸Ê ¸¸Ê»º°ªµ¤» ªµ¤µ¥¸É¤¸°¥¼nÄ·Ä
Á¡¦µ³µ¦¦oµ»¤¸·£µªµÁ}oÁ¦µÈ¦¼o°¥¼n¸ÉÄ¸Ê°¥¼nÂ¨oªÁ¤ºÉ°¦³´¬r°¥¼n´´ªÂ¨oª
Á¦µ³´¥¸ÉÅ®Á®ÈÅo´¦¼oÅo´¸ÉÄ¸ÉÁ°

¡¦³¡»Áoµnµ¹°¨¸ÉÄ Á¡¦µ³ÄÁ}£µ³¸ÉÎµ´ ÄÁ}£µ³¸É
Á®¤µ³¤°¥nµ¥·É ´¦¦¤» Ê´ »£¼¤· ¹ª·¤» ·¦¦¤³Å¤n°Á®º°ÅµÄÁ}¼¦o o¼
¼o¦Åªo oª¥Á®»¸Ênµ¹°Ä®o°¦¤·ÄÄ®o¸ Á¤ºÉ°°¦¤·ÄÄ®o¸°¥¼nÁ¤°ÇÈÁnµ´
Á¦µ¨·»£µ¡°´¸µ¤µ¤ ´Êµ¤£¼¤·Á oµ¼n·Ä ®¦º°¨·»£µ¡°´Á¨·«¦³Á¦·Á oµ¼n
·ÄÁÈ¤£¼¤·Â¨oª Äª´ÊÈÁ}Ä¤¦¦Ä¨Ä·¡¡µ Á}Ä¸É¦»nµ¤®µ«µ¨
Á}ªÄ¸É¦³Á¦· ¤¸¸ª·°¥¼nÈ¦¼o°¥¼n°¥nµ´Á£µ¥Ä· µ¦¦³µ¥®¦º°Â°°È
Á}»Á}¦³Ã¥rÂn¼oÁ¸É¥ª o°Å¤n¤¸¦³¤µ
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¦´ oµ¤´¼o¸É¨·¥µ¡·¬Á oµ¼nÄ¹ÉÁ¦¸¥Á®¤º°´¦³Á·¸ÉÁ µ¦¦»·É¸ÉÁ}
¡·¬Á µo ÅªoÄ´ª °¤´ ¨¼¤Á¸¥ªÁnµ´Ê È¡· µ«Å®¤Â¨oª Îµ¨´³o°Îµ¨´Â¦ °
¦³Á·ÈÁ}£´¥ ¡·¬ °¤´ÈÁ}£´¥ Á¸¥ °¤´ÈÁ}£´¥ ¸Â °¤´ÈÁ}£´¥ Á¡¦µ³
¡·¬£´¥¤¸®¨µ¥¦³Á£¸ÉÁ µ¦¦»°¥¼nÄ´ª¦³Á·´Ê ¸¸Ê·¤´È¤¸®¨µ¥¦³Á£¸ÉÁ}¡·¬
¡·¬¸ÉÁ}¤µµªµ¤Ã¨£È¤¸ Á}¤µµªµ¤Ã¦È¤¸ Á}¤µµªµ¤®¨È¤¸ Á}¤µ
µ¦µ³´®µÈ¤¸ Á}¤µµªµ¤¦´ ªµ¤´ ªµ¤Á¨¸¥ ªµ¤Ã¦ ¦o°¥Â¡´
¦³µ¦£´¥¤¸´Ê´Ê Ä¹¼Ân¥µ¡·¬·nµÇ ÂÁµÅ¤n¤¸µ¨µ¸É°·¦·¥µ ³Å¤n
Á¦¸¥ªnµ°» r ¨´» År o°¥nµÅ¦Á¡¦µ³» r Ê´ ¤ª¨°°¥¼n ÄÉ¸ ªÁ¸¥ª´Ê 

°³Å¦Á¨nµ³µ¤µ¦´» r¤»´¥Ä®´ªÄÅo°µ¦¦¤
¤¸¦¦¤°¥nµÁ¸¥ª
µ¤µ¦´» rµÄÅo ·É´Ê®¨µ¥Äµ¤ÂÃ¨µ»¸ÊÅ¤nÄn¥µ¦´¬µÄÄ®o®µ¥» rÅo
¡¦³¡»Áoµ¸¡É ¦³°r¤µ°Ã¨ÈµÎ ¦¦¤¤µ° ¤·ÅoµÎ ·É °ºÉ Ä¤µ° Á¡¦µ³·É
Á®¨nµ´ÊÅ¤nÄnÁ¦ºÉ°´» rÄ®´ªÄ´ªr ¤¸¦¦¤°¥nµÁ¸¥ªÂ¤o³¤¸Á·¤¸°°Ánµ£¼Á µ
ÈÁ}°Á·°°°£¼Á µÁ¥Ç Å¤nÄn°ªµ¤» ªµ¤Á¦·¸É ³¤µ¡¥»·ÄÄ®o
Á·ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» ÅoÁ¨¥ °µ¦¦¤Ánµ´Ê ·ÉÁ®¨nµ´ÊÁ}{´¥Á¡¸¥°µ«´¥Å
ª´®¹ÉÇ Ánµ´Ê ³Á°µ¤µÁ}ÁºÊ°Á}®´Á}ªµ¤» ªµ¤Á¦·ÂnÄ°¥nµÂo¦·
Á®¤º°¦¦¤º°»»«¨¥n°¤Å¤nÅo

µ¦¨nµª´Ê ¸ÅÊ ¤nÅo¦³¤µÁ¦º°É Ã¨µ¤· ¤´Á· ·° µo ª ° ¹É Á}·É ¸ÃÉ ¨
°µ«´¥´Éª®oµ´Åµ¤µ¨µ¤Áª¨µ¸Éµ» ´r¥´¤¸¸ª·Ân°¥nµÄ Ân¨nµªÄ®oÁ®Èµ¦
»¸É¤¸ªµ¤Ânµ´nµ®µ ¦³®ªnµ¤´·£µ¥°´¤´·£µ¥Ä º°°µ®µ¦µ¥
´°µ®µ¦Ä Â¨³Á¡ºÉ°Å¤nÄ®o¨º¤´ª´Ê¤´·£µ¥°´Ê¤´·£µ¥Ä ÄÁ}·ÉÎµ´¤µ
Ä°¥¼Ån oªo ¥°µ®µ¦ °Äº°¦¦¤ ¦nµµ¥È°¥¼Ån oªo ¥°µ®µ¦ °µ¥º°ª´»®¥µ Á}
Á¦º°É Á¥¸¥ª¥µ¦¦º°°¥¼Án ¤°¹°¥¼¤n µÅo¨°»ª´¸Ê ·Äoµ³¤¸Ân¥µ¡·¬Áµ¨µ
°¥¼n¨°Áª¨µ³¦´ªÅo¥´Å¤¸Ânªµ¤Áº°¦o°ª»nªµ¥nµ¥Ân»°·¦·¥µ¤¸Ân¢gÂn
Å¢Áµ·Ä Å¤n¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» oª¥°ÎµµÂ®n»µ¤ªµ¤¸ ¤µ·£µªµÎµ¦»
nÁ¦·¤°¥¼noµÁ¨¥Â¨oªÄo°Áº°¦o°®µ¸É¨ªµÅ¤nÅoÁ¦µ

·ÈÄ®oÁ}µ¦³µ· °µ®µ¦ °·ÈÄ®o¤¸º°»µ¤ªµ¤¸ Á¦µ³¦oµoª¥ª·¸
ÄÁnµ¦Ä®oµ¦´¬µ«¸¨£µªµÁ}µ¦¦oµªµ¤¸Â¨³Á}µ¦ ª ªµ¥°µ®µ¦Á oµ
¼nÄÁ¦µ µ¦Áµ³Âª®µ¤´·Á·° oµª °Äµ¦°µ¸¡ ´ÉÈÁ}ªµ¤ÎµÁ}Îµ®¦´
°µ®µ¦ °¦nµµ¥ÄÅo°µ«´¥oµÁ¨Èo°¥Á¡¦µ³ÄÁ}µ¤¦¦¤·ÉÁ®¨nµ´ÊÁ}ª´»Ä
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¹¤ª¦Ân»Ân»«¨Ân»µ¤ªµ¤¸¹ÉÁ}µ¤¦¦¤oª¥´
oª¥Á®»¸Ê¼oÅ¤n
¦³¤µ¹o°Å¤n¦³¤µ´Ê µ¦nµµ¥Â¨³oµ·Ä º°Å¤n¤° µo ¤·Ä Ã¥ÅÁ®È
Ân¦nµµ¥Á}Îµ´¤µªnµÁn¤°oµª´»¤µªnµoµµ¤¦¦¤¥n°¤Á}µ¦Á¨°
´ª¤° oµ¤·Ä
Ä¹Éª¦³Åo¦´µ¦Îµ¦»¦´¬µoª¥°µ®µ¦¸É¼o°º°¦¦¤Ä®o¤¸
ªµ¤» ªµ¤Á¦·ÂnÅ¤n ª ªµ¥ ´ÉºÉ°ªnµ¤¸Ân¦nµµ¥Á}Ä®nÂ¨³¤°Ânµµ¥
µÄ¼°·ÊÅ¤nÁ®¨¸¥ªÂ¨ Áª¨µÁ·» r ¹Ê¤µÈº°Á¦µ´ÉÂ¨Á}» r Á¡¦µ³µ¥´Ä
°µ«´¥´°¥¼noª¥´¸Éª¦¼Â¨Ä®o´Éª¹Â¨³¤ÉÎµÁ¤°´

Áª¨µµ¥Â¨oª¦nµµ¥ÈÂ¦£µ¡¨ÅÁ}· Á}ÊÎµ Á}¨¤ Á}Å¢ ·Ä¸ÉÅ¤n
µ¥Ån°ÎµÁ·Á·¸ÅÉ ® È¤Â¸ nªµ¤» r ªµ¤Áº°¦o° Á¡¦µ³Å¤n¤°¸ µ®µ¦ °ÄÁ}
Á¦ºÉ°Áª¥ Á¡¦µ³Å¤nÅo¦oµÅªo´ÊÂnÁ¤ºÉ°Áª¨µ¤¸¸ª·°¥¼n oª¥Á®»¸Ênµ¹°Ä®o
ÎµÁ¡È»µ¤ªµ¤¸Á¡ºÉ°Á}°µ®µ¦ °Ä´Ê{»´Â¨³°µÅ¤n¤¸¸É·Ê» ¦³´É
¹ª·¤»·¡¦³·¡¡µ ³¦µ«µ»µ¤ªµ¤¸°´ Á}°µ®µ¦ °ÄÃ¥Á¡µ³ÅÅ¤nÅo
µ¸É¼Â¨³¤ÉÎµÁ¤° µ¦nµµ¥Èª·ÉÁo ª ªµ¥®µ¤µÎµ¦»¦´¬µ Á¡¦µ³Ã¨µ» ´r
¸¤Ê ¸ ªµ¤¡¦n°o°µ¦°¥¼Án ¤° Å¤nÅo°¥¼Ån o· È°¥¼Ån ¤nÅo Å¤nÅo®¨´Åo°È°¥¼Ån ¤nÅo
Å¤nÅo¡´ n°°®¨´oµÈ°¥¼Ån ¤nÅo o°Á¥¸¥ª¥µ¦´¬µ´oª¥ª´»µn Ç oª¥°µµ¦
nµÇ °¥¼nÁ}¦³Îµ ·ÄÈo°ÅoÁ¥¸¥ª¥µ¦´¬µoª¥¦¦¤Á¦ºÉ°Îµ¦»°´¸µ¤  Á¤ºÉ°
¡¦o°¤´°¥nµ¸ÊÂ¨oª°¥¼nÄÃ¨¸ÊÁ¦µÈÁ}»  ÅÃ¨®oµÃ¨Å®Á¦µÈ¤¸ªµ¤»  Á¡¦µ³
°µ®µ¦ °Äº°»µ¤ªµ¤¸ÅoµÎ Á¡ÈÁ}¸ÁÉ ¡¸¥¡°£µ¥ÄÄ°¥¼Ân ¨oª

¸¸Ê³°·µ¥Á¦ºÉ°µ¦£µªµn°Å°¸ ¹ ´Ê¸É¨nµªªnµÁÈÇ ÁÈÇ ¦o°Ç ´¸É
¨nµª¤µÂ¨oª´Ê¨¸É¦µ ¹Ê¤µÈ»o¤nµº°Á}¨Á¨·«Á}¨¦³Á¦·Á}¨¸ÉÁ¦µÅ¤n
Á¥¦¼oÁ¥Á®È ´ÊÇ ¸É®´ªÄÈ°¥¼n´Á¦µ»ª´»Áª¨µ ÂnÁ¤ºÉ°¥´Å¤nÁd·É¸É¦¦»¦´¸É
¨»¤®»¤o ®n°Ä´Ê °°ªµ¤Ánªªµ¤¦³Á¦·ªµ¤«´·Í · ·ªÍ Á· «¬ °ÄÈÂ´ª
°°¤µÅ¤nÅo Á¡¦µ³³´Ê  ¹o°Ád·É Á®¨nµ¸°Ê ° Îµ¦³´¢°·É ¸°Ê °Åo¤µÁ¡¸¥Å¦
·Ä¥·ÉÂªµ¤Â¨¦³®¨µ°´«¦¦¥rÁnª°°µ¨oµ®µ ¹ÊÃ¥¨Îµ´

·{µ¹ÉÁ¥ÄoÂnn°Â¨o¤¨»¨»¨µ £µªµÅo´Éª®¹Éµ¸¤´Á¨°Å
Â¨oª¸É¦´Ê ®oµµ¸Á¨°ÅÂ¨oª·¦´Ê°¥nµo°¥ ¸É·µ¸Á¨°ÅÂ¨oª¦o°¥¦´ÊÁ}°¥nµ
o°¥ °¥nµ¸ÊÈµ¤ µ¤®¨´ °µ¦£µªµÄÁºÊ°o®¦º°µ¦ f ÄÁºÊ°o n°Å
·
{ µ¸É f °¦¤°¥¼Án ¤°È°n ¥¤¸µÎ ¨´ª´µ ¤¸ªµ¤Îµ·µÎ µ Ê¹ ÅÁ¦º°É ¥Ç 
¨µ¥Á}·{µ¸ÉÎµ®oµ¸Éoª¥ªµ¤ÄÄ¦n¦¼oÄ¦nÁ®È Å¤n ¸ÊÁ¸¥Â¨³¡¨´ÊÁ¨° Â¨³
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

Ò×Ø



Ò×Ù

¨µ¥Á}¤®µ·¤®µ{µ´¦´Ê¡»µ¨nµ¨nµªÅªo Ân¸ÊÁ¦µÅ¤n°µÁ°ºÊ°¤Á¡¦µ³Á¦µ
Á}¡¦³iµÂiµÇ °¡¼ÂnÁ¡¸¥ªnµÁ}·
{ µ°´Ã¤´· °º ®¤»´ªÅÁ°Ã¥®¨´
¦¦¤µ· °·
{ µ¸¤É ¸ µÎ ¨´ÁÈ¤´ªÂ¨oª ´É Â®¨³Á¦º°É ªµ¤Á¡¸¥¦Âo Å¤n°o ´´
®µ®¤»´ªÅÁ°

Ânn°¤¸Ânªµ¤ ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµÂ¨³ªµ¤¦Îµµ ¡°³´É£µªµÁ®¤º°´ °
°£´¥¤µÇ³¡¼µ¤®¨´ªµ¤¦·¼®¤µÄn ´É Â®¨³¤´¦o°Á°qÇÇÈ¤´ Å¤n°¥µ
µ ¸Én³°´¸ÊÁ¦µ³£µªµ¤´ÈÁ®¤º°´¼®¤µÄn ´ÉÂ¨ÄÅ¤n°¥µ¼´´Å¤n
°¥µ» rÁ¡¦µ³£µªµ Ân» rÁ¡¦µ³°¥nµ°ºÉÅ¤nÄ· ÁºÊ°o¤´Á}°¥nµ´Ê Á¤ºÉ°
¼´´®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®ÈÁ¥·ÅÁ°¹ ´Ê·{µ°´Ã¤´·®¤»´ªÁ}Á¨¸¥ª
´Ê ª´´Ê º¥ºÁ·´É °Å¤n¤®¸ ¥»¤¸¥Ê´  ·Á¨¸ÁÉ ¥¤¸µÎ ¨´Ân°n È¼ Îµ¨µ¥¨ÅÇ
·
{ µ¥·É ¤¸ªµ¤Ân¨oµµ¤µ¦Â¨³Áº°É Îµ¨´ ° ·Á¨®¤°®µ¸®É ¨n° Ân
n°o°o®µ¦¦¤Á¡¦µ³¦¦¤®¨n°¤¸Ân·Á¨Ã¤¸¦¦¤Â®¨Á®¨ªÅ®¤

n°¤µ·
{ µ¤¸µÎ ¨´¤µ ¢µ¢{®´É Â®¨·Á¨ µ³´Ê Å»·«»µ
Åo¥»o Á ¥É¸ ®µ·Á¨¤´ÅÅ® Á¤º°É ¹ Ê´ Å¤n°¥ Á¤º°É ¹ Ê´ Å¤n¤¸ µÎ ªnµÂ¡oÂ¨oª¢{´ÁÈ¤¸É
ªµ¤Á¡¸¥¦Á}ÅÁ°Á}°´Ã¤´·´Ê¨µª´¨µºÅ¤n¤¸®¥»®¥n°°n°Îµ¨´Á¨¥®¤»
·ÊªÇ °µºÅ¤n¥°¤®¨´¨°¦»n Á¡¦µ³µ¦oªoµµ¦¡··¡·µ¦µ¼o´·Á¨
¨°Áª¨µÂ¤oÎµ¨´´´®´ÈÎµµÅµ¤®oµ¸É °¦³®ªnµ·´·Á¨·{µ
´·Á¨ Å¤nÄ´¦µ·°µ®µ¦Á¦¸Ê¥ª®ªµÁÈÁÈ¤°³Å¦Á¨¥ Á¡¦µ³ªµ¤¦¼o¹»oµ
Å°¥¼n´ªµ¤Á¡¸¥¦nµ·Á¨Á¸¥®¤

»°·¦¥· µ¡¼ÅoÁÈ¤µ¦¼Åo oÁÈ¤Äªnµ ¤¸°¦· ¥· µÄ ³Ä¸É ·ÅoÁ¨°Åµ
·µªµ¤Á¡¸¥¦Äµ¦n°¼o´·Á¨Å¤n¤¸Á¨¥ ´Ân ³ºÉ°¤µ¦³´É{»´º°
³¸É µÎ ¨´¦Îµ¡¹Á¦º°É ·°¥¼n ¤¸ ³Äoµ¸É ·ÅoÁ¨°´ª´¸ÁÉ ¥Á}¤µÂn°n Å¤n¤Á¸ ¨¥
¤¸Ânnµn°¼o¨°Áª¨µ ´É¹Á¦¸¥ªnµ·{µ°´Ã¤´· º°®¤»ÅÁ°ªµ¤Á¡¸¥¦Á}Å
Á°o°Åo¦´ÊÁ°µÅªoÅ¤n¥´Ê´Ê³Á¨¥Á·Îµªnµ¦´Êº°µ¦¥o°·Á oµ¼nªµ¤º°¤µ· Á¡ºÉ°
¡´n°°µ¦¤rÉ¸ ¹ Á¦¸¥´µ µ¦Îµµ¹³¤¸¨ °µ¦µÈµ¤ ÂnµÎ Å¤n
®¥»Èµ¥ÅoÁ¦µ o°¤¸µ¦¡´n°¦´¦³µ°µ®µ¦ °®¨´¡´µ»¡´ ´ rÂ¨oª
n°¥Îµµn°Å°¸´ÊÁ}ªµ¤Á®¤µ³¤ Áª¨µ¸ÉÁ¸¥ÅÁ¡¦µ³µ¦¦´¦³µ°µ®µ¦
Â¨³¸ÉÁ¸¥ÅÁ¡¦µ³µ¦¡´n°¦nµµ¥ Á°pµ Á¸¥Å Á¡¦µ³Á¸¥ÅÁ¡ºÉ°Á}¦³Ã¥r Á}
¡¨´ °¦nµµ¥¸É³Îµµn°ÅÅoÁ¡¦µ³°µ®µ¦Á®¨nµ¸ÊÁ¡¦µ³µ¦¡´n°Á®¨nµ¸Ê
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µ¦¡´n°·Á oµ¼nªµ¤º°¤µ· ¹ÉÅ¤nÄn·¦·¥µÂ®nµ¦n°¼o·Á¨´Ê®¨µ¥
Á¦µÈ¡´Á¸¥Ä ³´Ê Á¡ºÉ°Á}Îµ¨´®»{µÄ®o¨n°´ªÂ¨³Á¸¥ µÄµ¦¡·µ¦µ
ÁnÁ¸¥ª´¤¸¸ÉÅo¨´®·Â¨oª¥n°¤¤¨oµ ´¢{°³Å¦ µÅo¦ªÁ¦Èª´Ä {µ¸É
Åo¦´µ¦®»µ¤µ·¥n°¤Îµµ¨n°´ª Ân{µÄ ´Ê¸Ê¥n°¤Á¡¨·Äµ¦¡·µ¦µ
Å¤n°n ¥Îµ¹¹µ¦¡´´ªÄ¤µ·Îµo°¦´Ê Á°µÅªoÁ¡º°É ªµ¤¡°¸{µ Ê´ ¸ÁÊ ¡¨·´µ¦
¢µ¢{®´ÉÂ®¨´·Á¨°¥¼nÁ¦ºÉ°¥ÅÅ¤n¦¼o´Áª¨ÉÎµÁª¨µ o°¦´ÊÁ°µÅªoÄ¤µ·Á}µ¨
Á}Áª¨µ ¡°·¤¸Îµ¨´Â¨³¨n°¥°°µ¤µ·Â¨oªÈ®¤»·ÊªÁ oµ¼n¦µ¤ ¢µ¢{´¼n
n°¼oº°·Á¨Å¤n¤¸Îµªnµ°¥ ¦³´ÉÅo»o¥Á ¸É¥®µ·Á¨ Á¡¦µ³·Á¨Á oµ ´Ê¨³Á°¸¥
·{µÈÁ oµ ´Ê¨³Á¨¸¥ÁÈ¤¸É o°o®µ´µ¦o®µ·Á¨ÈÁ}µµ¦n°¼o´·Á¨
ÈÁ}µ· °·
{ µ

ªµ¤¦··Á¨³ÅÅ® ¤´È®¨n°°¥¼Än o¨¼ µ °{µ¸¤É ª´ Á¡¨·´ªo®µ
¤´°¥¼n É´ Á° Á¤º°É {µ¥´Å¤n¥°o ¨´¤µ¼¨¼ µ´ªÁ¤º°É Å¦È¥´ Å¤nÁ°·Á¨ Îµªnµ¨¼µÈ
º° ·´°ª·µÎµ¨´¨¤¨ºÁ}°´®¹É °´Á¸¥ª´´É Á° n°Á¤º°É {µ¥o°¨´¤µ
¡·µ¦µ·°´Á}¸®É ¨n° °°ª·µ ¹Á°·Á¨º°°ª·µÄ·´É Â¨ Á¤º°É Á°È¢{
´Â®¨·Áª¸ º°º°Á°µ·Á}Áª¸¦·Á¨°ª·µ »oµ¥°ª·µÈ¡´nª·Å¤n¡´
Ân¨´¸´ª Ê¹ ¹ Ê´ Ã¨»¦°¥nµÁÈ¤£¼¤· ®µ³°»µÄÄªnµ ·Î Á¤ ·Î Á¤ Á¦µ³
Â¨oªÇ ÈÅo Ân³ ·Î Á¤ ´°³Å¦ Á¡¦µ³·Á¨¼n°¦·È¦¦¨´¥Á¨¸Ê¥ÅÂ¨oª ³·Î Á¤
Á¡ºÉ°Ä®oÄ¦¦´¢{¼o³¢{ÅoÈº°¼o¦·»·Í®¦º°·¦·»·ÍÁnµ´Ê³·Î Á¤®¦º°Å¤n·Î Á¤
·ª´ÊÈÅ¤n¦´ªnµÅoªnµÁ¸¥oª¥¸ÉÁ¡¦µ³¡°´ªÂ¨oª

¸ÉÂÃ¥¥n°¨Ä»¸ÉÎµÁ}Ânµ¦¡·µ¦µÎµo°oªoµ¤µÂn¦¼ ´rÁªµ
´r ´µ ´r ´ µ¦ ´r ª·µ ´r Â¨³¦¼oÁnµ´Á oµ¤µÃ¥¨Îµ´ ·Á¨Å¤n¨oµ
Â´ª°°¤µÁdÁ¥Á®¤º°¦µª¸ÉÎµ¨´Á¦º°°Îµµ®´ªÄ {µo° »o®µ
·Á¨

n°Å¸Ê¥o°¡·µ¦µ ´r®¥µ¤¸¦¼ ´rÁ}o ¹ª·µ ´rÅÃ¥¨Îµ´
µ¤ªµ¤´¡·µ¦µ¦¼Á¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°´¤´Ã¥Å¦¨´¬r°·½Î»½ Î°½
µ ¦°Ã¨µ»Â¨oª {µ¦¼oÂoÁ®È¦· °¥´ªÁ oµ¤µ¡·µ¦µ¦¼º°µ¥ °Á¦µ
Áªµ ªµ¤»  ªµ¤» r Á¥Ç ´Ênª¦nµµ¥Â¨³·Ä ´µ ´ µ¦ ª·µ
¡·µ¦µ¦¼oÂoÁ®È´Â¨oª¨n°¥ªµ¨Å·Á¨Á¤ºÉ°¼Å¨n³¨n°¤Á oµÅnµ¦Ão¢{
¦¸ÁÊ µo ÅÈ¦ª¤Á µo Å¼n · ªÁ¸¥ªÁ¡¦µ³Å¤n¤¸ °É¸ °°°µµÈÅ¤nÅo µ¦¼µµ
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È´Â¨oªoª¥{µµÁ¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°´¤´´Â¨oªoª¥·{µ³°°¤µ¥¹
¦¼Áªµ ´µ´ µ¦ª·µ °¸Ê ÁÈ }°°·½ Î »½ Î °½µ´´ µ
Â¨oªoª¥·{µ

·Á¨Å¤n¤¸ µ°°ÈÁ µo ¼°n »Ã¤r °»Ã¤rÁÉ¸ }¸°É ¥¼Án ·¤ °·Á¨º°· nµªnµ·
°ª·µ¦ª¤´ª¨Å¸É É´ ·
{ µµ¤o°Á µo Å¢µ¢{~ ®´É Â®¨¨ÅÂ¤o¦³´É ·
Á°pµ oµ·Å¤nµn°µ¦¡·¼r Å¤nµn°µ¦¡·µ¦µoª¥·{µ³Â®¨Á®¨ª
ÅÁ®¤º°·Á¨ ¦¦¨´¥ÅÁ®¤º°·Á¨ÈÄ®o¦¦¨´¥Å ³Á}®´ª°Å¤n¦¼o°³Å¦Á¨¥ÈÄ®o¦¼o
°Ä®o·Á¨·ÊÅÈÂ¨oª´·³·ÊÅoª¥Å¤n¤¸ªµ¤¦¼o·´ªÈÄ®o¦¼o ¤´³Á}®´ª°ÈÄ®o
¦¼o´ÊÇ ¸É¥´¸ª·°¥¼n ³Åªo®oµ·Á¨®¦º°³ª·ÈªÅ¤nÅoÁ¡¦µ³·Á¨ {°¥¼n´·
Á¤ºÉ°¹ ´ÊÅ¨n´Á oµÅ¦·ÇÂ¨oª°¥¼nÄ·Á°µÄ®oÂ®¨·{µ¢µ¢{®´ÉÂ®¨¨¦
´Ê µ³´ÊÅ®¤Å¤n¤¸·ÉÄÁ®¨º°Â¨oª ¸ÊÂ¨º°ÂÂ®nªµ¤¡o» r ³Å®µ¸ÉÅ®
´ ¤´¦¼o ¹Ê¤µÁ° ®µ¦¦¤®µ¸ÉÅ® ·Á¨°¥¼n¸ÉÅ® ¤´¦ª¤¨¸ÉÄªÁ¸¥ª ·Á¨´®µ
°µª³´Ê¤ª¨ µ³´Ê¨oª¥°Îµµ °¤®µ· ¤®µ{µ ¤®µª·¦·¥³º°ªµ¤Á¡¸¥¦
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ªµ¤¼Å´Ã¨´Ê ®¨µ¥¤¤»· ´ ªnµ¤¸°¥¼Ân ¨³¼Å
ÂnÁ}ª·¤» ·¦¦¤¸°É ¥¼Än 
nµ¤¨µÂ®nªµ¤¼Â¨³ªµ¤¤¸°¥¼n
oµ³¡¼¡°Á}¸É µ¸ÁÉ µo Ä´Åoµo È°¥¼Än nµ¤¨µÂ®nªµ¤¼Â¨³ªµ¤¤¸
°¥¼n¸ÊÁnµ´Ê Å¤nÁ}°¥nµ°ºÉ°¥nµÄ Å¤n¤¸µ¨µ¸ÉÁ oµÅ¨¨oµÎµ¨µ¥ÅoÁ¨¥ ´ÉÂ®¨³
nµ¼o¦¼o¦¦¤Á®È¦¦¤¦³Á£¸ÊÂ¨ Á}¼o¸ÉÁºÉ°¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r¸ÉÁÈ
nµÅÂ¨oªoª¥µ» oª¥ ´r°´Á}nª¤¤»· nµÁµ¦¡ª·»·¦¦¤ °nµ nµ
Áµ¦¡°¥nµÁÈ¤Ä ¦¼°o ¥nµ¹Ä ¹¦¦¤ ¹¡¦³¡»Áoµ´Ê ®¨µ¥ ¡¦³¦¦¤È¸ ¡¦³r
µª´Ê®¨µ¥È¸Á®¤º°´´¸ÉÁ}°¥¼n´nµÁª¨µ¸Ê

¡»³ °¡¦³¡»ÁoµÂn¨³¡¦³°rÊ´ Á}¦¦¤µ·Áoªµ
Å¤n¤°¸ ¸
°µ µ¨¤´¥Á oµ¤µÁ®¥¸¥¥ÉÎµÎµ¨µ¥Åo oª¥Á®»¸ÊÁ°nµ¨nµªªnµ ·¡½¡µÎ ¦¤Î
»s½Î ¡¦³·¡¡µÁ}¼°¥nµ¥·É  ´Ê °°¤µµ®¨´¦¦¤µ· °nµ¼¦o ¡o¼ ¦³·¡¡µ
¦·Ç Ân¼o¸ÉÅ¤n¦¼o¡¦³·¡¡µ¹o°µo°®¤µ¥ Á°µªµ¤¼°´¸ÊÅªÁ oµ´ªµ¤
¼ °Ã¨Á¨¥¥»n´ÅÄ®n¨µ¥Á}·¡¡µ¥»nÅ´¨¤µÅ¤n¤¸·Ê»¥»·

Ä¦ÈÅ¤n°¥µÅ·¡¡µÁ¡¦µ³Å¼Å·Ê Å¨n¤¤·®µ¥ie Å´ÎµÅ¤Â¤o
¡¦³¡»ÁoµÈ³ÅÎµÅ¤¡¦³·¡¡µ oµ·¡¡µÁ}·É¸ÉÎµ¨µ¥´ªrÃ¨Ä®o·®µ¥ie
¥·É¼o¤¸ªµ¤¦·»·ÍÁnµÅ¦Â¨oª¥·É¨´ª¤®´r» r ³o°Å¦´ªµ¤¼ªµ¤·ÊÄ¦³
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒØ×



ÒØØ

°¥µÅ·¡¡µ ®µ·¡¡µÁ}·É¸ÉÎµ¨µ¥¼o¸É¦¦¨»´ÊÄ®o¹ªµ¤¨n¤¤·®µ¥°¥nµ
´Ê  Å¤n¤Ä¸ ¦°¥µÅ¡¦³·¡¡µ´ Å¤nªµn ¡¦³¡»Áoµ°rÄÅ¤n°Ã¨Ä®oÅ·¡¡µ
Â¤o¡¦³¡»Áoµ°r´ÊÈÅ¤n¦µ¦µªµ¤Á}¡¦³¡»Áoµ ¹¦µ¦µÂ¨oª¡°¹ ´Ê
Â®nªµ¤Á}¡¦³¡»Áoµ¦·Ç Â¨oª¨´¨µ¥Á}Á¦ºÉ°¼ÅÁ¸¥®¤ ·®µ¥ieÅ
Á¸¥·Ê ³o°¦³µ«Ä®o¦³µ¦µ Ä¦°¥nµ¤µÁ}¡¦³¡»Áoµ Ä¦°¥nµ¤µÁ}
µª¡»¦·¬´ °¡¦³¡»Áoµ³ ³·®µ¥ieÁ ®¤º°Á¦µ¹É Îµ¨´Á}¡¦³¡»Áoµ
°¥¼nÁª¨µ¸ÊÂ¨³Îµ¨´¼·ÊÅ¤n¤¸·Ê¸°¥¼nÁª¨µ¸Ê¡¦³¡»Áoµ³o°¦³µ«°¥nµ¸Ê

ÂnÊ¸ µÎ Å¤¹¦´ µo ¤·¡½¡µÎ ¦¤Î » Î ¡¦³·¡¡µÁ}» °¥nµ¥°Á¥¸É¥¤®µ
·É ÄÁ¤°Á®¤º°Å¤nÅoÄÃ¨¤¤»· Ê¸ ´É ¢{· ®µ·¡¡µ¼Å¦·ÇÎµÅ¤³¤µ¦¤Î
» Î Åo¨n³ °´¸ÊÁ}Á¦ºÉ°¦´¦°»£µ¡ °¡¦³·¡¡µÃ¥´Á°¥¼nÂ¨oªªnµ·¡¡µ
Á}» °¥nµ¥·É ®µ¼·ÊÅÃ¥¦³µ¦´ÊªÅ¤n¤¸Á®¨º°Â¨oª Îµªnµ» °¥nµ¥·É¸ÊÈÅ¤n¤¸
ªµ¤®¤µ¥ Á¡¦µ³Å¤n¤¸´ª¥º¥´ Ân¸Ê¤¸ª·»·¦¦¤ ª·»··Á}Á¦ºÉ°¥º¥´°¥nµ
¤¼¦r°¥¼nÂ¨oª¹Å¤n¤¸{®µÄÇ¤µ ´Â¥o

Ânµ¦µ®¤µ¥¦¦¤µ µ¦µ¦Îµoª¥µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥¸É³Ä®o®µ¥ o° o°
Ä´¥Ä¤¦¦¨·¡¡µ´ÊÁ}ÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³¡¦³¡»ÁoµÅ¤n°Ä®o«¹¬µÎµ
¡»«µµÂ¨oª®µ¥´¥ÄÁ¦ºÉ°µÁ¦ºÉ°»»Ã¬¦ª¦¦r·¡¡µÂn¦°
Ä®o¦³¡§··´·µ¤®¨´¦¦¤¸É¦´É°ÅªoÂ¨oªÁnµ´Ê ³Á}¼o¦µ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÃ¥
Å¤no°´¥ ´¡¦³¡»Áoµ¹É¦ÎµÁ¡Èoª¥µ¦·´·¤µn°Â¨oª µ¦¦¼o¦¦¤Á®È
¦¦¤´Ê®¨µ¥¸ÉÎµ¤µ´É°Ã¨ ¡¦³°r¦¦¼o¦Á®È ¹Êµ£µ·´·Ã¥nµ¥Á¸¥ª
Å¤nÅo¦¦¼oÁ®È ¹Ê¤µµ£µÂ®nªµ¤Îµº°µ¦Á¦¸¥Ã¥nµ¥Á¸¥ª´ÉÁ¡¸¥Á}µÁ}
µÁ}Á È¤·«µÎµÁ·Ánµ´Ê oµÅ¤n·´·Ánµ¸Éª¦³¦¼o³Á®ÈÈÅ¤n¡oµ¦°°
ªµ¤´¥°¥¼n´ÉÂ¨

Îµªnµ ·Áª³ ªµ¤¦¼oÂoÂ¨°¸Ê Á}¨¸ÉÁ· ¹Êµµ¦·´·Á¡ºÉ°Á oµ¼n
ªµ¤¦· Á¤º°É ¹ªµ¤¦· Ê´ Ä ·Áª³ º°ªµ¤¦¼Âo oÈÂ³¨»ÅÃ¥¨Îµ´¹
ªµ¤¦¼oÂoÃ¥¤¼¦rÁ¡¦µ³µ¦·´·¹ªµ¤¦·ÁÈ¤nª

Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ Â¤oÁ¦µ³Å¤n¦¼oÅ¤nÁ®ÈÄ·É¸Énµ¨nµªÅªo¸Ê ¦¦¤´Ê®¨µ¥¸Énµ
ÂÅªoÊ¸ ÁÈ }ªµ µ¦¦¤ ¦´Åªo°Â¨oª ¼o°»Ân» ¤»¤Ä¦¦¤» Ê´  Á¦µ¤¸
ªµ¤ÁºÉ°ªµ¤Á¨ºÉ°¤Äªµ¤Áµ¦¡´º°n°¡¦³¡»Áoµ ÈÁ}ªµ¤ÁºÉ°ªµ¤Á¨ºÉ°¤Ä
°´¼o°¸µ¤ Â¨³Á}¤¨°¥nµ¥·É Ân· Ä °Á¦µ°¥¼Ân ¨oª Â¤o³¥´Å¤nÁ®È µ¦
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒØØ



ÒØÙ

¦³¡§··´·ÎµÁ¡Èoª¥»µ¤ªµ¤¸´Ê®¨µ¥¸Ê ³¥´¨Ä®o¦µ ¹Ê¸ÉÄÁ¦µ¹É
Á}Áoµ °¼o ¨·»µ¤ªµ¤¸Ê´ ®¨µ¥ Ê¹ ¤µÃ¥Å¤n°o ´¥

oµ¥·É Åo¦³¡§··´ · µ¤®¨´¦¦¤¸É µn ¦´É °ÅªoÂ¨oªÃ¥µ£µ·´ ·
¤¸·£µªµÁ}Îµ´oª¥Â¨oª È¥·É³´¤´´¤¡´r¦¦¤´Ê®¨µ¥Á oµÅÁ¦ºÉ°¥Ç Án
µ¤¸»¤¸¦¤¸ª¦¦r¤¸¡¦®¤Ã¨¤¸·¡¡µ¤¸³°Á®º°Äª¸ÊÅÅ¤nÅoÁ¤ºÉ°Ä
ª¸ÊÅooµªÁ oµ¼nµoµ·´· µ¤®¨´¦¦¤¸É¡¦³°r¦ÎµÁ·Â¨³¦¦¼oÁ®È¤µn°
¡ªÁ¦µÂ¨oª ³o°¦¼oÁ®ÈÅµ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ ° Â¤o³Å¤nªoµ ªµ¨¹¹Ê
Á®¤º°¡¦³¡»Áoµ Ânªµ¤¦·Ä·É´Ê®¨µ¥¸É¨nµª¤µ¸ÊÁ}·É¸É³o°¦³´´Ä
Á¦µÃ¥Å¤n´¥

Îµªnµ µº°°³Å¦ nµªnµµÈº°ªµ¤´Éª ªµ¤Á«¦oµ®¤° ªµ¤¤ººÊ°£µ¥Ä
·Ä ¨Á}ªµ¤» r Á¡¸¥Á·Ç Á¦µÈ¡°¦µÅoÂ¨oªªnµª´®¹ÉÇ ·ÄÁ¦µÅo´¤´
´¤¡´r´ µ¤µo°¥Á¡¸¥Å¦ º°ªµ¤» r ªµ¤Áº°¦o°¸ÁÉ · Ê¹ Á¡¦µ³ªµ¤·
ªµ¤¦»· Â¨³µ¦¡¼·µ¦Îµ· °´ªÁ° Á¡¸¥Ánµ¸Ê ¡È °¦µÅoµo Â¨oª Áº°É 
oÇ Á¡¸¥Ánµ¸Ê ¡È °´ÅoÂ¨oª ¥·É Á µo ¼n ªµ¤¨³Á°¸¥Â®¨¤¤ °Ä ¸É ³o°´¤´
´¤¡´r´ªµ¤¦·´Ê®¨µ¥´Ê iµ¥¸´Ê iµ¥´ÉªÁ oµÅÃ¥¨Îµ´oª¥Â¨oª  È¥·ÉÁ}ªµ¤
´Á¤µ ¹ÊÃ¥Å¤n°µ´¥ ³¦³nµÂo ¹ÊÅÁ¦ºÉ°¥Ç ¹Îµ¸Éªnµ·¡¡µ ¹ÉÁ}
·É¸Éªnµ»ª·´¥ °¤»¬¥r¤¸Á¦µÁ}Îµ´ Á¤ºÉ°oµªÁ oµÅ¹´ÊÂ¨oª ¤´»ª·´¥¸ÉÅ® ¼o¸Éªnµ
»ª·´¥´ÊÂ¨Ân·´·Å¤n®¥»Å¤n°¥Èn°¥ÁÈ¤ºÊ ¹Ê¤µÇÂ¨³ÁÈ¤ ¹ÊÃ¥¤¼¦r ·É¸É
Å¤nÁ¥Á®ÈÈÁ®ÈÅ¤nÁ¥¦¼oÈ¦¼o ¹Ê¤µÃ¥Å¤n¤¸°³Å¦d´ÊÅo

´¡¦³¡»Áoµ Ânn°nµÁ¥Á®Èµ » » Ã¬ ¦ ª¦¦r ·¡¡µ ¸É
Å®nµÈÁ}µ¤´¤ºÎµÎµµÁ®¤º°°¥nµ¡ªÁ¦µÂnÎµÅ¤nµµ¤µ¦¦¼oÅoÁ®ÈÅo
ÈÁ¡¦µ³µ¦ f °¦¤¡¦³°rÉ´ Â¨ Á¦µÈ¡¥µ¥µ¤ ´ Á¨µ·Ä¸¤É ª´ ®¤°Åoª¥·É
¨»¤°´¤º¤·dµ´Ê ®¨µ¥¸Ê Ä®o¦³µ¥°°Å µ°°Å ÄÈ¤¸ ªµ¤nµnµÁ¥
¹Ê¤µªnµ¦³nµÂo ¹Ê¤µÁ®È·«´Ê·«¸ÊÁ®È·É´Ê·É¸ÊÅÃ¥¨Îµ´

»oµ¥È¨µ¥Á}¦¦¤¦³nµÂo ¹Ê£µ¥ÄÄ ¸Éªnµ Ã¨ª·¼ ¦¼oÂo®¤nµªnµ¦¼o
ÂoÃ¨Ã¨£µ¥ÄÈº°Ã¨Â®nµ»Â®n ´r¸Ê¦¼o®¤Ã¨£µ¥°È´ªrÃ¨ªµ¤Á}Å
°Ã¨Á¦º°É °·½ Î »½ Î °½µµ¦Á·µ¦µ¥Å¦Åª¦¦r¦¤¸¸É´Ê¸É£¼¤·
°¦ ª¦¦rÉ¸ Ê´ ¸£É ¤¼ · °ª¦¦r ¨°¡¦®¤Ã¨¹·¡¡µ ¦¼Âo oÂ³¨»Åoµ¤

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒØÙ



ÒØÚ

£¼¤·ªµµ¸Éª¦¦¼o¨³Á°¸¥¨¹¹Ênµ´Á}¦µ¥Ç ÅÁ¡¦µ³µ¦¦³¡§··´· ¸Éº°ªµ¤
¦·¸É¼o·´·³¡¹´¤´µ·ÄÂ¨³Á}ªµ¤ÁºÉ°Å¤n®ª´ÉÅ®ª

µ¦¸ÉÁ¦µÁºÉ°µÄ¦Ç Èµ¤¡¼Ä®oÁ¦µ¢{´Ê Á}ªµ¤ÁºÉ°¦³Á£®¹É Ân¥´
®ª´ÉÅ®ªÅo ÁºÉ°µ¤Îµ¦´Îµ¦µ¸Énµ¸ÊÂÂ°Åªo Á¦µ°nµÁ oµÄÅoª¥ ¤¸ªµ¤ÁºÉ°
Åµ¤´ÊÈµ¤ ÂnÈ¥´¤¸®ª´É¤¸Å®ª Å¤nÂnÄ°¥¼n´ÉÂ¨ oµÁ¦µÅ¤n¦¼oÅ¤nÁ®ÈÁ¸¥Á° ·ÉÄÈ
µ¤ÄÃ¨¸ÊÅ¤no°¡¼Á¦ºÉ°¦¦¤Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª¡¼Ã¨oª¥ÈÅo·ÉÄÁ¦ºÉ°Ä¼oÄÁ¦µ
µ¹Á¦ºÉ°¼oÄ ¹Ê¤µ ¸É°¥¼nÄªµ´´Ên³¥´Å¤nÁ¥Á®È¼o´Ê º°µ¥ 
µ¥ ®¦º°Á¤º°´ÊÇÈµ¤ÂnÈµ¤µ¦ªµ£µ¡ ¹Ê®¨°´ªÁ°Åoªnµ´Ê¤¸¨´¬³
´Ê Ç ´Ê Ç ¸ÅÉ ¤nÁ¥Á®ÈÂ¨³´Ê Ç ¸ÅÉ ¤n¦· ¨´¬³nµµ °£µ¡¸É ¦µ Ê¹ ¤´Å¤n¦·
ÂnÈÁºÉ° ÁºÉ°Åµ¤ªµ¤oÁµÁ¸¥n° Á¤º°´Ê¦³Á«´ÊÁ}°¥nµ´ÊÇ Èªµ£µ¡
Ê¹ ¤µ³¤¸®µ¤¸µo Á¦º°°¥nµ´Ê Çªoµ ªµ¨°¹¤¸¦³µ¤¸®·¤¸
µ¥Á· ª´Å ªn°¥nµ´Ê °¥nµ¸Ê ¤´·Å®¤ Ân¡°Áª¨µÅoµo ªÅ¼Án ¤º°´Ê Á®È°¥nµ
´Áoª¥µ °Á¦µÂ¨oª £µ¡¸ÉÁ¥®¨°¨ªÁ¦µ¤µÂn ³Â¦¸ÉÁ¥Åo¥·´Ê®µ¥Å
®¤Á¡¦µ³ªµ¤¦·¸Ê¨¨oµ

ªµ¤¦·º°°³Å¦ º°Á¦µÅÁ®Èoª¥µ °Á¦µªnµÁ¤º°¸ÊÁ}°¥nµ¸Ê Á¦µÁ®Èoª¥µ
Â¨oª£µ¡®¨°¸ÉÁ¥ªµ¤Ã£µ¡ ¹ÊÅªo´ÊÂn¥´Å¤nÁ®È´Ê¤´®µ¥Å®¤

¸ÉÈÁ®¤º°´Á¦µªµ£µ¡»£µ¡µ£µ¡¦£µ¡ª¦¦r ¡¦®¤Ã¨¨°
¹£µ¡·¡¡µ Ê¹ ¤µ º°·³o°ªµ£µ¡ Ê¹ Ã¥¨Îµ´ Á}ªµ¤Á¥· °·°¥nµ¸Ê
¤µ´ÊÁ·¤ Ân¥´ÅÈµ¤´ÉÅ¤n¤¸¤¼¨ªµ¤¦· Äªµ£µ¡ ¹Ê¤µ´¸Éªµ£µ¡Á¤º°´ÊÁ¤º°
¸Ê Ê´ Â®¨³ ¡°Å¹¦·Ç Â¨oªÁ¦º°É Å¤nÅoÁ}°¥nµ¸ªÉ µ£µ¡Á°µÅªo ¤´Á}°¥nµ®¹É
nµ®µ·ÈÁºÉ°Ä·É¸ÉÁ¦µÁ®Èoª¥µ °Á¦µÂ¨oª´Ê£µ¡Á®¨nµ¸ÊÈ¨µ¥Å

Îµªnµ»ªnµµ Á¤ºÉ°·ÅoÁ oµ´¤´´¤¡´r´Á¦ºÉ°»Á¦ºÉ°µ°¥nµÂo¦·Â¨oª
´¤´´¤¡´r´¦ª¦¦rÁ oµ£µ¥ÄÄ¦·Ç ·ÄÁ}¼o¤° Á}¼o¦¼oÁ®ÈÅÃ¥¨Îµ´
¨°¹¡¦®¤Ã¨¦³´É ¹·¡¡µ Â³¨»Å®¤oª¥ªµ¤¦·£µ¥ÄÄ Á} ½
·ß·Ã ¹Ê¤µÁÈ¤¸ÉÄ®´ªÄÂ¨oª Á¦ºÉ°¸ÉÁ¥ªµ£µ¡ÅªoÂnn°´ÊÅ¤nªnµ³Á}£µ¡·Ä
£µ¡µ£µ¡»»Ã¬£µ¡¦ª¦¦r¸É´Ê¸É£¼¤·¨o¤¨³¨µ¥Å®¤¼oªµ¤¦·¸ÊÅ¤nÅo
Á¡¦µ³ªµ¤¦·¸ÊÁ®Èoª¥Ä¦¼ooª¥Ä

¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÈ°´ªrÃ¨Á¡ºÉ°Ä®o¦¼oÄ®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦·¸É¤¸°¥¼n¸ÊÂ¨ Ã¥
µ¦·´ · µoµ·Ä³¦µÅoÃ¥Å¤n°o ´¥ ¤µo°¥µ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦Â®n
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒØÚ



ÒÙÑ

µ¦·´· °¼o´ÊÇ Ân¸ÉÁ¦µ³ªµ¤Ã£µ¡Á¥Ç ®¦º°ªµoª¥ªµ¤ªµ¤Îµ¸Ê È
Á®¤º°´Á¦µªµ£µ¡Á¤º°´ÊÁ¤º°¸Ê´ÊÂ®¨³ ®¨°°¥¼n°¥nµ´Ê Å¤nÁ®Èªµ¤¦· Å¤n¤¸
ªµ¤¦· ÂnÁ¦µÈ¥°¤ÁºÉ°£µ¡´ÊÇ °¥¼nÁ¦ºÉ°¥Å ¸ÉÄ®o¡¥µ¥µ¤·´·Ä®oÁºÉ°ªµ¤¦· Ä®o
Á®Èªµ¤¦·¦³´¬rÄ

Ä¸ÊÁ}®¨´µ°´Îµ´¤µ¸Á¸¥ªÁ}®¨´Ä®n Á}¸É¦ª¤Á}¸É¦¼o·É´Ê®¨µ¥
´Ê ®¤°¥¼n ÄÉ¸  ¦¦¤¸É µn ªnµ¦³Á¦·Ç Á¨·«Ã¨ Á¦µÈÁ¡¸¥ªµ£µ¡ Å¤n¤¸ É· Ä¸ÁÉ µo Å
¡·¼r¦¦¤´ÊÇ Åo°Á®º°ÅµÄ ÄÁnµ´ÊÁ}Îµ´¸É³µ¤µ¦´¤´¦´¦¼oªµ¤
®´Áµ¤µo°¥Â®n¦¦¤ ´Ê´ÊÇ ¦³´É¹ª·»·¦¦¤ º° ªµ¤¦·»·Í®¤
Â®n¦¦¤´·¸É¦·»·ÍÁÈ¤¸ÉÂ¨oªÁ oµ´Åo°¥nµ·

¦»Â¨oª¤¸ÄÁnµ´ÊÁ}¼oÁ®¤µ³¤ Á}¼o³µ¤µ¦ª´ªµ¤®¥µ¨³Á°¸¥¨¹ºÊ
®µµ®¦º°ª·Á«¬ª·Ã °¦¦¤Åo ¤¸ÄÁnµ´Ê ¦nµµ¥Á}Á¡¸¥Á¦ºÉ°¤º° °ÄªµµÈ
Á®¤º°´ ÁnÁ¦µÁ·Åª´Åªµ Á·¦¤ ´É¤µ·£µªµ ¡¼¦µ¦£´Á¦ºÉ°°¦¦
Á¦º°É ¦¦¤Á}»Á}»«¨¸Ê Á}Á¦º°É ¤º° °ÄÁ}¼o n °°°¤µÄ®oµÎ °¥nµ´Ê Ç

Á¡¦µ³³´Ê »µ¹Å¤noµ°¥¼n¸Éµ¥¸Éªµµ ¦¦µ¨Á oµÅ¦ª¤°¥¼n¸ÉÄ¹É
Á}´ªµ¦Á}¼on°Á}¼o¸Ê»·É»°¥nµ°¥¼nÄ´Ê®¤µ¦¦¼oµ¦Á®È¦¦¤´Ê®¨µ¥
¤¸ÄÁnµ´ÊÁ}¼oµ¤µ¦ °´ÊÅ¤n¤¸Á¨¥ ÄÃ¨¸ÊÅ¤n¤¸°´Ä¸É³´¤´¦´¦¼o¦¦¤ ®¥µ
¨µ ¨³Á°¸¥ ¨³Á°¸¥» ¦³´É »¥°Â®n¦¦¤ÅoÁ®¤º°Ä Ä¹ª¦Åo¦´ µ¦
°¦¤°¥nµo°¥È¡°Åo¦´ªµ¤Á¥ÈÄÈ¥´¸

Á®»¨Ánµ´ÊÁ}Á¦ºÉ°³´´·Ä °Á¦µ Ä®oÁ}Åoª¥ªµ¤³ª¦µ¦ºÉ
ºÉÄÅo ªµ¤°¥µ³Å¤nÁ}¦³Ã¥r°³Å¦oµ¦µ«µÁ®»¨ nª¤µªµ¤°¥µ
¤´³Á}Á¦ºÉ° g¦¦¤Á¤° Ä ³Á¸¥ª´ÈÁ¦¸¥ªnµÁ} oµ«¹n°¦¦¤ Á¤ºÉ°·ÉÄ g
¦¦¤·É´Êo°Á} oµ«¹n°¦¦¤ ¸¸ÊÁ¦µÁ}¼oo°µ¦¦¦¤ ·ÉÄ iµ g¦¦¤ÈÁ¦¸¥ªnµ
Á¦µÁ}¼o iµ g¦¦¤ Â¨³Á¦µÈÁ} oµ«¹ °¦¦¤°¥¼nÄ´ª »oµ¥Èº°Á¦µÁ} oµ«¹n°
Á¦µÁ°Á¡¦µ³¦¦¤°¥¼n´Á¦µ

oª¥Á®»¸Ênµ¹°Ä®oÂoÄ®o°Ä®o° Ä®o¦³¤´¦³ª´·É¸É³Á}£´¥n°´ªÁ¦µ
Á° º°ÄÁ}Îµ´ ¥µ¨ÎµµÄ®oÁ}Åoª¥Á®»¨ Á¦µ°¥nµ®µÁ¦ºÉ°®µ¦µª°´Á}¨
¤µ¥µ °·Á¨¤µ®¨°¨ªÁ¦µ ªµ®oµ¦¦¤°¥¼nÁ¤° ¡°Á¦µ³oµªÁ oµ¼n¦¦¤·Á¨¤´
oµª¤µ ªµ®oµÅªoÁ¸¥Â¨oª´ÊÇ ¸ÉÁ¦µÈÅ¤n¦µÁ¨¥ªnµ°³Å¦Á}·Á¨ Á oµÄªnµ´ÊÁ}Á¦µ
Á¸¥ Á} °Á¦µÁ¸¥ Á}°»µ¥°°´ªÅÁ¸¥ ªµ¤¦·Á}°»µ¥¤´°Áoµ ° ·Á¨¤´
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÙÑ



ÒÙÒ

Å¤n¤¸ÎµªnµÂo ¤¸ÂnÎµªnµ¼ªnµ¤´ ¤´Á¦µ¸ÊÂ®¨³ Á¦µo°Á¦¸¥ª·µ¦¦¤³Ä®o´´¨¤µ¥µ
°·Á¨Ã¥Á®»Ã¥¨¸Ê Á¦µ¹³µ¤µ¦¤´°·Á¨Åo °´Á}µ¦ÂoÂo´Ã¥
¦¦¤

µ¦¦³¡§··´·¥n°¤¤¸¥µ¤¸¨Îµµ µ¦³ g´·Á¨¹ÉÁ}Áoµ°Îµµ¦°
®´ªÄ´ªrÃ¨ Â¨³Á}¼o ¸É´´¦¤µ´ªrÃ¨¤µ¸É» Èº°·Á¨°µª³¦³Á£
nµÇ Á¦µ³ f ¦¤µÂoÁ· ¨´ª¸Ê ªo ¥°¦¦oª¥¦¦¤ ¹o°¤¸µ¦n°¼o ´  ¤¸ªµ¤
¨Îµµ¨ÎµÁ¡¦µ³·Á¨ g¦¦¤ Á¦µÈ g·Á¨¹É°¥¼n´ÄÁ¦µÁ° Ä °Á¦µ¸ÊÈÁ}Áª¸
¹Ê¤µ¦³®ªnµ·Á¨´¦¦¤n°¼o´°¥¼nÁª¸º°Ä °Á¦µ¼o´¸É¦¸Ê Á®»¨Á}Îµ´
´¦¦¤³o°Á}´Á®»¨ ªµ¤¥µ¨Îµµ°¥nµÎµÁ oµ¤µÁ¸É¥ª o° Á®»¨Ánµ´ÊÁ}
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®¨°¨ªµ·Á¨Ã¥¦Äµ¦³ÎµÁ¡Èªµ¤¸

Ânµ¦´É¤·Á¨ ·Á¨Å¤nÁ®È°ªnµÁª¨µ¸Ê·Á¨®¤¤´¥ÅÂ¨oª Á®¤º°´
¦¦¤¸É®¤¤´¥ÅÂ¨oªÂn¦´Ê¡»µ¨Ão Ä¦´Ê¸Ê·Á¨ÈÅ¤n¤¸ ¦¦¤ÈÅ¤n¤¸ Á¡¦µ³®¤
¤´¥Åµ¤Ç ´ °¥nµ¸Ê·Á¨Å¤nÁ®È°ÅªoÁ¨¥ ·Á¨Á}·Á¨ª´¥´ÉÎµ ªµ¤Ã¨£oµ
Á· Ê¹ £µ¥ÄÄ ÈÂªµ¤¦³ª¦³ªµ¥Ä®oÁº°¦o°Å®¤ ®µªµ¤°·¤É ¡°Å¤nÅo
´Êµ¥oª¥ªµ¤®·ªªµ¤Ã®¥Á¡¦µ³ªµ¤°¥µ´ÉÂ®¨³¤´nµ´ªÁ°ªµ¤Ã¦È´ª
Îµ´ªÂ Ê¹ ´Ê ¦´Ê ´Ê ¦´Ê ¸ÁÊ ®¤º°´Á}Å¢Åoªo ¥´´Ê ¦´Ê ´Ê ´Ê ¦´Ê ¸Ê

Á¦µ¹Å¤nª¦Á¨º°µ¨¸É³·´·n°·Á¨¦³Á£nµÇ Îµ¦³·Á¨¦³Á£nµÇ
oª¥°¦¦oª¥¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¹ÉÁ}°µ¨·¦¦¤ ®µµ¨®µÁª¨µÅ¤nÅo Ä¦Îµ¤µÄo
Á¤º°É Å¦o°Åo¨Åo¦³Ã¥r¨°ÅÅ¤nÁ¨º°µ¨µ¸É

Á°®·½·Ã ¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁ}·É¸É¤¸°¥¼n´ÉªÅ´Ê£µ¥°´Ê£µ¥Ä Ä®oÁ®ÈÅo°¥nµ
´Á nµ¹°ªnµ Á°®· nµo°¤· ¥o°·Á oµ¤µ¼n£µ¥Ä´ª °nµ¸Ê Á°®·
´Én³

Ä®o¡·µ¦µ¼Á¦ºÉ° µ·d »½ µ ¦µd »½ µ ¤¦¤½d »½ Î °¦·¥½Î µ·
ªµ¤Á·È°¥¼n¸Éµ¥¸Ê¦µªµ¤ÂnÈ°¥¼n¸Éµ¥¸Ê¤¦³ªµ¤ÁÈÅ oÅoiª¥¹ ´Êµ¥¤´È¤¸
°¥¼n£µ¥Äµ¥¸Ê Ä®oÁ®È·É¸ÉÁ}£´¥n°´ªÁ°°¥nµÅoÁ¡¨·ÅoÁ¡¨·¨º¤ÁºÊ°¨º¤´ªÅ¤n¦¼o´
¥´¥´Ê´Éª¦³´Éª´µ¥ µ¥Åoª¥ªµ¤®·ªªµ¤Ã®¥ oª¥°Îµµ·Á¨»¨µÅ
¨°°Ád®µ¸¥É ´ ¥´Ê Å¤nÅo µ¥Â¨oªÈ®µ¸°É ¥¼n °É¸ µ«´¥Å¤nÅo Á¡¦µ³Å¤nÅo¦oµ»µ¤
ªµ¤¸°´Á}¸É¥¹¸ÉÁµ³Åªo ÁºÉ°µÁºÉ°·Á¨Á¸¥Á·Å ®¤ÁºÊ°®¤´ª ¹
¦µªÎµÁ}·Á¨¤´Å¤nÁ®¨º°¤°Á¨¥ ¨n°¥Ä®o¤ÅÁ¡¦µ³¡·¬ °¤´ Á°®·½·Ã ª¦
¡·µ¦µ¥o°Á oµ¤µ¼n´ªÁ¦µ´¸É°·µ¥¤µ¸Ê ³¦´ªµ¤¦·¹É¤¸°¥¼nÄ´ªÁ¦µ°¥nµ
¤¼¦r°¥¼nÂ¨oª

Äµ¦·¥´·nµ¨nµªÅªoªnµ Á°®·½·Ã µ¤µ¦¦³µ«°ºÉÄ®o¤µ¼¦¦¤ °
¦·Åo Á¤º°É ¡¼Ä®o¹ Ä³Å¦³µ«Ä¦Ä®o¤µ¼¦¦¤ °¦·Åo¨³n ¦¦¤ °¦·¸É °ºÉ
³ª¦ÁºÉ°Åo°¥¼n¸ÉÅ®Áª¨µ¸Ê oµÁ°µÄ®o¦·Ä®o´È´ªÁ°Á}¼o·´· ¡¦³¡»ÁoµÂªnµ
»½ Î °¦·¥½Î ¤¸°¥¼n¸ÉÅ® oµÅ¤n°¥¼nµ¥´Ä °Áª¨µ¸Ê °Á¦µÁª¨µ¸Ê Å¤n¼¸Éµ¥¸ÉÄ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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°¸ÂÉ » r Ê¹ ¤µ¨°Áª¨µ³¼ÅÉ¸ ® Â¨³³¦³µ«¦¦¤ °¦·¸ÅÉ ®Ä®o
°ºÉ¦µÄ®o°ºÉÁºÉ°Åo Á¡¦µ³¦¦¤Á}µ¤¦¦¤Å¤nÄnª´»¡°³Îµ°°ÃªrÂÃ¨Ç
Ãªr´¸ÉµÁ°®·½·ÃÄ®o¥o°· °nµÁ oµ¤µ¼¦¦¤ °¦·¸Éµ¥¸ÉÄ¸Ê ¦¦¤nµ¤»n
°´ªÁ¦µÁ°¼o·´·Ä®o¥o°·Á oµ¤µ¼´ªÁ°¸Éµ´¨µÄ»n¤º°µ¥º°Ä¸Ê· Å
¦³µ«¨¤ÇÂ¨oÇ¸ÉÅ®Á¸Ì¥ªÁ µ³®µªnµoµ«µµ³ªnµÅ¤n°

ªµ¤¨Îµµªµ¤¦¤µµ¥ÄÈÁ¡¦µ³µÁ®»ÅoÂn ¤»´¥º°´ª·Á¨¨·¨
¹Ê¤µÄ®oÅo¦´ªµ¤Á}» r¦¤µnµÇ Á¦µ³Á°µ°³Å¦Á}Á¦ºÉ°´¤´Ä®o·ÊµÅ
°µ¦¦¤Â¨oªÅ¤n¤¸ Îµ¤¦¦Á oµ¤µ ¤½ °¦·¥½Î ¤µ´ »½ Î °¦·¥ ½Î Â¨³
¤»¥´  °¦·¥½Î ´oª¥¤¦¦ ÅoÂnµ «¸¨ £µªµ ®¦º° «¸¨ ¤µ· {µ ¥n°Á oµÅ
ÅoÂn·´ {µÁ}Îµ´

Âo» r ´ ¤»¥´ ÂoÉ¸ ¦¸Ê ¤´oµµ¥°¥¼n É¸ » r È ¦µ°¥¼°n ¥nµÁÈ¤´ª Ä®o¦o¼
°¥nµ´ÁÅ¤nªnµ¨µª´¨µº»³Á¸¥¼Å¤n¼È¦¼o ¨µª´È¦¼oÅo ¨µºÈ¦¼oÅo ÁÈ
¹Ê¸Éµ¥¦Å® °ª´¥ª³nªÄ ªµ¤» rÁ· ¹Ê£µ¥Ä·Ä Á· ¹Ê ³Ä¤µo°¥
Á¡¸¥Å¦ Á· Ê¹ Á¡¦µ³Á®»¨¨Å°´Ä ¤´ÈÁ·¸ÄÉ  Å¤nµÎ Á}o°»Åo®¦º°ÁdÅ¢¢jµ
¼¤´ÈÁ®È Á¡¦µ³» r¤»´¥Â´ª´Ê¨µª´¨µº Å¤n¤¸Áª¨ÉÎµÁª¨µ ¤´Á}°µ¨·Ã
°¤´°¥¼n°¥nµ´Ê¼Áª¨µÅ®ÈÁ®È°¥nµ´ÁoµÄ¼oª¥ªµ¤°¥µ¦¼o°¥µ¨³o°
Á®Èo°¦¼o o°¨³ÅoÁ¡¦µ³Á}·É ¸É ª¦¦¼Åo oÁ®ÈÅoÂ¨³¨³Åo¨°ÅÅ¤nÊ´ ¡¦³¡»Áoµ
Å¤n°Ä®oÄ¼ ®o¦Äo¼ ®o¨³

nµ¹°ªnµ Á°®·½·Ã Ä®o¥°o ·Á µo ¤µ¼ªµ¤¦·¸ÁÉ }°¥¼n ´ µ¥´Ä °
Á¦µ»ª´Áª¨µoª¥·{µ ³µ¤µ¦¦¼oÂoÂ³¨»ªµ¤¦·´Ê®¨µ¥¸Êoª¥°ÎµµÂ®n
·{µ ¡oÅÅ¤nÅoÁ¨¥ Á¤ºÉ°·{µ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Ân¨oµÁÈ¤¸ÉÂ¨oª ¥n°¤µ¤µ¦
´´ª¤»´¥°´Á}µÁ®»Â®n» rÄ®o µÅÃ¥¨Îµ´ ·Ã¦ º°ªµ¤´» r ³´Å
µ¤¨Îµ´Â®n¤¦¦¸É¤¸Îµ¨´´·Á¨ µÅÁ}°Ç
Á¤ºÉ°¤¦¦¤¸Îµ¨´ÁÈ¤¸ÉÂ¨oªÈ
µ¤µ¦´» rÅoÃ¥·ÊÁ·¸ÉÁ¦¸¥ªnµ·Ã¦ÁÈ¤£¼¤·

´ÉÂ®¨³nµªnµ ½·ß·Ã Á®ÈÁ° ÈÁ®È¸É¸É Á°®·½·Ã Ä®o¥o°·Á¦µÁ oµ¤µ¼
¸É¸É ³µ¤µ¦¦³µ«¦¦¤ °¦·¸É¦¼oÁ®È°¥¼n´Ä¸ÊÄ®o°ºÉÁ oµÄÂ¨³ÁºÉ°Åo·Ä
Á°®·½·Ã nµ¤µ¼¦¦¤ °¦· ¦¦¤ °¦·´Ê °¥¼n ÅÉ¸ ® Â¤oª´ Á°È¥´ ´°´Ê ¼o
Á®¤º°ÅnµÂ Ä¦³¤µ¼¦¦¤ °¦·Åo Á¸¥Ì ªÁ µ³®µªnµoµÅ´É  Á·ÅÅ®Å
·µÈªnµ¤µ¼³¦¦¤ °¦·°¥¼n´°µ¤µ°µ¤µ¦¼o¦¦¤ °¦·Â¨oª°¥nµ¸ÊÁ µ³
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Á¦¸¥ªnµ¡¦³¸Éª·¦·ÅÂ¨oª¸É Á µÎµ¨´³Änµ¦È³Án®¸´®¤Â®¨³ Á¡¦µ³¡¦³
¦³µ«Ä®oÁ µ¤µ¼¦¦¤ °¦·¸¤É °¸ ¥¼Än ´ª ´Ê Ç ¸É ª´ È¥´ Å¤n¦o¼ ´ªÈ¥´ Å¤nÁ®È¦¦¤ °
¦·´Ê³¦³µ«°ºÉÄ®oÁ µ¤µ¼¦¦¤ °¦·Ä´ªÅo¥´Å

Á¡º°É ªµ¤Á®¤µ³¤´ªµ¤¦·Â®n¦¦¤ ´ªÁ°o°¥o°·Á µo ¤µ¼ª´ °´ª
¤´ªnµÁ°®· Ç¡¦³¡»Áoµ¦°µªÂ¨³¦¦¤¸ÊÁ}Á¦ºÉ°°Á}¼o°
È°ªnµ nµ¥o°·Á oµ¤µ®µ´ªÁ° Á}ÎµÁº°Áoµ °Ä®o¥o°·Á oµ¤µ¼»¸É
¦¦¤¤¸°¥¼n ´Ê ¤»¥´  ´Ê » r ´Ê ·Ã¦ ´Ê ¤¦¦ ¤¸°¥¼Än µ¥ÄÄ °¸Ê ¼É¸ ¦¸Ê ³¦¼o
ÂoÂ¨°Äµ¸ÉÁnÁ¸¥ª´¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª´Ê®¨µ¥¦¦¼oÁ®È¤µÂ¨oª Å¤n
·´Â¤o¦³Á¸¥®¹ÉÁ¨¥°µ¨·ÃÈÅo¨nµªÂ¨oª

½½Î Áª·¡½Ã¡ ª·ss
½ ®¼ · ¦¦µnµ¼o¦¼o´Ê®¨µ¥¦¼oÂoÁ®È¦· ¹Ê¸ÉÄ¸Ê
Ã¥Á¡µ³ ÄÁ}£µ³°´Á®¤µ³¤°¥nµ¥·É´¦¦¤´Ê®¨µ¥ ¦¦¤³¦µ ¹Ê¤µ
o°¥ ¦µ ¹Ê¸ÉÄ ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³rµªnµÎµ¦¦¤°°¤µµÄ °nµ¤µ´É
°¡ªÁ¦µ Á¡¦µ³³´Ê  ´Â¨£µ³ °Ä®o¸ ÅoÂnÄ ³Á}¸É ¤¤´
¤®¤µ¥¦¦¤´Ê®¨µ¥³¦µ ¹Ê¤µ¸ÉÄ´ÊÂ®nÁ¸¥ªÅ¤n¦µÄ¸É°ºÉÄ

¤µ·¦¦¤¹ÉÁ¥Åo¥·ÂnºÉ° È³¦µÁ}ªµ¤ ¹Ê¤µ¸ÉÄ °´·´·
Å¤nªnµ¤µ· ´ÊÄ ·¤µ·È¸ °»µ¦¤µ·È¸ °´µ¤µ·È¸ ³¦µ ¹Ê¸ÉÄ °¼o
´Ê Ä®oÅo¤oª¥ °o ·´ · ° {µ Ê´ ÄÈµ¤´Ê Ân¦»ª·{ µÅoÂn
{ µ Ê´
°n° ¡·µ¦µªµ¤Á·ÂnÁÈµ¥¹É¤¸°¥¼nÄ¦nµµ¥ ° Â¨³´ÉªÃ¨µ»Á}°¥nµ
Á¸¥ª¸Ê®¤¡·µ¦µ¦Å®ÈÅo¦³´¦³µ´´Ê oµ° oµÄ¹{µ ´ÊÂn
¨oµµ¤µ¦³¦µÁ}´ª¦·ªµ¤¦· ¹Ê¤µ¸ÉÄ¸Ê

´·{µ¸Énµ¨nµªÅªoªnµ°½½µªµ¡®·½µªµµÁ¥µ¥µ»½¸ª·®¦·
°¥nµ¸ÊÁ}o¡·µ¦µ´Ê£µ¥°¡·µ¦µ´Ê£µ¥Äoª¥·{µ°´Â®¨¤¤¥n°¤³
µ¤µ¦¦µÅo ®¦º°¦¼oÂoÂ¨°Ä¦¦¤´Ê®¨µ¥¹É¤¸°¥¼n£µ¥Ä´ª °Á¦µ¸Êoª¥
{µ®¸
{ µÅÅ¤n¡o 

¼o·´·´Ê®¨µ¥ Á¡µ³°¥nµ¥·É£·¬»¼o·´· ¹ª¦Ä´¤µ·Â¨³{µÄ®o
¤¸ªµ¤ÁnµÁ¸¥¤®¦º°Á¤°´´ÉÂ¨Á} °Îµ´ ´É°¥¼nÈÄ®o¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦ Á·°¥¼nÈÄ®o¤¸
ªµ¤Á¡¸¥¦ °¥nµ´ÂnªnµÁ· Á·¦¤ Á·ª´¥´ÉÎµÈµ¤ oµ®µ·®¦º°{µªµ¤¦¼o
ªµ¤¡··¡·µ¦µ ·ªµ¤¦³¨¹¦¼o´ª°¥¼nÄ ³´ÊÅ¤nÅoÂ¨oª ³Á·´Êª´´ÊºÈ´Ân
ªnµÁ·Á®¤º°´Ã¨Á µÁ·´ Á µ¤¸Â o¤¸ µÁ µÁ·´Åo´Ê´ÊÂ®¨³ ¥·É»´ oª¥Â¨oª
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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¤´¤¸Ê´ ¸É µ Å¤nªµn ÂnÁ¡¸¥Á· ¤´ª·É ÈÅo»´ n³ ¥´Å¤nÁ®È¤´¦³Á¦·°³Å¦ ¥´Á}
»´ °¥¼n´ÉÂ¨Á¡¦µ³¤´Á·µ¤£µ¬µ»´ ª·Éµ¤£µ¬µ»´ Á¦µÁ·¦¤µ¤£µ¬µ °
Å¤n¤¸ ·È ³Á·¨Á·¦³Ã¥r°³Å¦

Îµªnµªµ¤Á¡¸¥¦ ¡¦³¡»Áoµ¦¤»n ¹·´ {µ¸É n°n°®oµ¸É µ¦µ °
Â¨³¡·µ¦µoª¥{µ°¥¼nÃ¥¤ÉÎµÁ¤° µ¤µ¨°´ª¦¸É³Îµ{µ¤µ¡·µ¦µ
nµ¹Á¦¸¥ªnµªµ¤Á¡¸¥¦ ªµ¤Á¡¸¥¦¦³Á£¸ÊÂ¨Á}ªµ¤Á¡¸¥¦¸É³¦µ¦µ¤·Á¨Ä®o
®¤Åµ·ÄÅo Å¤nÄnªµ¤Á¡¸¥¦´Ânªµn Á·¦¤ Á·ÅÁ·¤µ·ÄÅ¤nn°´
µ °Á¨¥´É ÈÉ´ Án°´É ®¨´´É ´®´°¥nµ¸ÄÊ ¦ÈÉ´ Åo´ ®´Åo ¤¸
ÁÈ¤Å®¤Äª´·´·£µªµÁ¦µ°¥nµÁ oµÄªnµ³Å¤n¤¸Á¨¥ ¸É¥·É³¤¸¤µªnµÁª¨µ´Ê·
¤¸{µ¡·µ¦µÁ¸¥°¸Ä ´ÊÁ¦·É¤Â¦Â®nµ¦ f®´£µªµ ¤Á°ÈÁ¥Á}¤µÂ¨oª¸É ¹
ÅoÎµ¤µ¡¼Ä®oÁ¡ºÉ° ¼¢{Á¡ºÉ°¦³ª´´ªÄ®o¸ °¥nµÄ®o·Á¨´ªÁ®¨nµ¸Ê¤µÂ¥nÅ·®¤ ¥´
Á®¨º°Ân¦nµ¡¦³¦¦¤µ

oµ®µªnµªµ¤´®´¤´Á}¤¦¦ ®¦º°¤´Á}Á¦ºÉ°´®µ¦·Á¨µ¥Åo
Â¨oª Ä¦Ç ·Á¨Èµ¥Åoª¥´´Ê´Ê Á¡¦µ³¡°³Á¦·É¤´É£µªµ¤´ÈÁ¦·É¤´®Å
oª¥´³Á¦µÁª¨µ´É¢{Á¡¨¼¨·Á¨³¦·É¸ÉÁ¡¨·Á¡¨·´ÊÃ°p¥´Ê¦o°´Ê±µ¥»nÅ
®¤¥·ÉªnµÁ¸¥¨º¤ÁºÊ°¨º¤´ª ¨º¤Á}¨º¤µ¥ ¡°³´É£µªµÄ®o·¤¸ªµ¤Á¥È
oµÈªn Á®µ®µª°´®´ÅÁ¸¥Á¤º°É ·Å¤n¤¤¸ ´ È°o ´®®¨´µ´Ê ¤´È
®¨´Ánµ´ÊÁ°¤´³¡µÅª¦¦r·¡¡µ¸ÉÅ®°µÁºÉ°´®¤°n³

ªµ¤Å¤n¤¸·Äµ¦£µªµ¹Å¤n´ªnµÁ}ªµ¤Á¡¸¥¦ ³Á·¦¤°¥¼nÈ´Ânªnµ
Á· ´É£µªµ°¥¼nÈ´Ânªnµ´É °·¦·¥µnµÇ oµÅ¤n¤¸·{µÁ}¼oÎµ´µ°¥¼nÂ¨oªÅ¤n
Á¦¸¥ªnµªµ¤Á¡¸¥¦ ªµ¤Á¡¸¥¦ °¡¦³¡»Áoµ¸É¦³µÅªo´Êº° ªµ¤Á¡¸¥¦¸É´¤¥»
oª¥·Â¨³{µ Á}ªµ¤Á¡¸¥¦¸É³Îµ·Á¨Ä®oÁ®º°Â®oÅµ·ÄÅo¦·Ç Å¤nÄn´
Ânªnµªµ¤Á¡¸¥¦´ÂnªnµºÉ°´Ânªnµ ¦³Á¡¸Á¥Ç

Á¡¦µ³«µµÅ¤nÄn«µµ¦³Á¡¸ Å¤nÄn«µµ´Ânªnµ Á}«µµ°°¤µµ
¡¦³¡»Áoµ°rªÁ· «¬°¥nµÂo¦· µ¦´É °¡¦³¡»Áoµ¦´É °°¥nµÂo¦· ¼o
·´·³¤µÎµÁ¡¸¥¨»n¤Ç °Ç Á¡¸¥Á}¦³Á¡¸ Á¡¸¥Á}·¦·¥µÁnµ´Ê Á oµ´´
®¨´«µ¦¦¤Å¤nÅoÁ¨¥

oª¥Á®»¸Êµ¦Âo·Á¨»¦³Á£Âooª¥ªµ¤Ä ¤¸·Á}Îµ´¤µ Á¦µ³
Îµ®·Ä®o ÈÄ®o¤¸· ®¨´µµ¦Äoµ¤³Á¡ºÉ°Á}ªµ¤ °Ä ³ÄoÎµ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÚÖ



ÒÚ×

¦·¦¦¤ÄÈÄ®o¤¸ªµ¤ÂnªÂn ¤¸·n°n°Îµ¦·¦¦¤´Ê È¡oªµ¤ÅÅ¤nÅo
Á¡¦µ³Ä¸Ê¸Éª°Âª¨°Â¨Èoª¥°Îµµ °·Á¨»¨µÅµÃo»¨µÅ¸Ê Á¤ºÉ°
¦¦¤Á oµ¦³´´´®¦º°n°¼ooµµ´ ·Ä¤¸¸É¥¹´°¦¦´¦¦¤ÈÁ oµ¼nªµ¤
¦n¤Á¥ÈÅo ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ ¤µ· Á}¨ ¹ÊÂ¨oª£µ¥ÄÄ °Á¦µ Ânn°Á¥Åo¥·ÂnºÉ°µ¤
Îµ¦´Îµ¦µ ®µ´ª¦· °¤µ·ÂoÅ¤nÁ° Â¨oªÈ¤µÁ°¸ÉÄÁ¦µ¸ÊÁ}¤µ· º°ªµ¤
ÂnªÂn£µ¥Ä·Ä®¦º°¤¸¦µµ°´Îµ´¤´É°¥¼n£µ¥ÄÄÁ¦¸¥ªnµ¤µ·

{µ ÅoÂnµ¦¨¸É¨µ¥¡·µ¦µ Á¡µ³°¥nµ¥·É ¨¸É¨µ¥¼¦¼µ¥¦¼µ» °
Á¦µ¸ÊÂ®¨³ ¦¼µ»¦¼ ´r°´¸ÊÁ}ÁºÊ°oÂ®nª·{µ ¡·µ¦µ¼´ÊÂnªµ¤Á·
°°¤µµo°Â¤n Â¤oÂn°¥¼Än o°ÈÁ}» °r ¥¼Ân ¨oª ¼ ´ °¥¼n Ê´ ÁoµÁº°·Áº°
Á¦µ³Å¤nÁ}» r°¥nµÅ¦ °¥nµ´Ã¬ ¤´ªoµ µÅ®µ¸É°¥¼n °Á µ Á µ¥´
Åo¦´ªµ¤» rªµ¤¨Îµµ¤µ¤µ¥ Á¦µ°¥¼nÄo° °Â¤n¤µÁ}Áª¨µÁoµÁº°·Áº°¸Ê
» ®r ¦º°Å¤n» Är ¦³¨oµ·ÁÅo Á¡¦µ³Á}ªµ¤¦·ÁÈ¤¸É ªo ¥´»¦µ¥ oµ³
¡·µ¦µ¥o°®¨´Ä®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦· °´ªÁ°¸ÉÁ}¤µ o°Á®Èªµ¤¦·Ã¥dÅ¤n°¥¼n
°¥¼Än o°Â¤nªoµ µÅ®o°Â¤n °Á¦µ´É n³Ä¦ÈÁ·¤µµo°Â¤nªo ¥´

¼· ªµ¤» rÁ}¥´ÅÁª¨µ°¥¼nÄo°Â¤n´Ên³ » r µÅ® Áª¨µ¨°
°°¤µÈ°°¤µµn°Â¨Å¨ ¡oµªµ¤¨Å¨Á¦¸¥ªnµ¦°µ¥ ¹Ê¤µÂ¨oª
Á¦µ¹Åo¤µÁ} Ân°ºÉ ¸¤É °¼È °¸ ¸Äªnµ¨¼ °ÁoµÁ· ¨¼ °ÂÁ· ¨¼ °
nµÁ· Â®¤¸°¥nµ´Ê°¥nµ¸Ê ¸´Ên³¤´¤°ÂnÁ·Ç ¤°¼ÂÂ®®oµ ¹Ê¢jµ
Ão Å¤nÅo¤°¼Â¤no¼ µÎ µ¦¨°Â¨³µ¦¼o ¨° ¹É Îµ¨´³µ¥Åoª¥´Ä
³´Ê ¼o¸É¦°ªµ¤µ¥°°¤µ´Ên³ µ¦µ¥µ¥Äo°È¤¸ µ¦µ¥µ¥Än°ÂÈ
¤¸°µ´ÊÈ¨Å¨°°¤µÅ¤n¦¼oÁºÊ°¦¼o´ª´É¤´» r µÅ®¸É¡¼¹µ·d »½ µ
¤´» °r ¥nµ¸Ê ¤´¦°µ¥oª¥´´Ê Â¤nÊ´ ¨¼µ¦µ¥Â¤nµ¥¨¼Å¤nµ¥µ¦µ¥¨¼µ¥
Â¤n¦°µ¥µ¦µ¥µ¥Åoª¥´´ÊÂ¤n´Ê¨¼¸É¤´» r µÅ®¡·µ¦µ·

oµÁ¦µ¡·µ¦µÄ®oÁ®Èµ¤®¨´ °{µ¸É¡¦³¡»Áoµ¦¦¼o¦·Á®È¦·°Åªo È
³o°Á®È£´¥Â®nªµ¤Á· Â®nµ¦¨°°°¤µ°¥nµ¹Ä Â¨³Á È ®¨µÅµ¤Ç
´ Å¤n¤¸Ä¦³¨oµ®µn°ªµ¤Á·Â®¨³ Â¨³Å¤n¤¸Ä¦¨oµ®µ°¥µÁ oµÅ° Ã
Âªµ¤» r ¦¤µ°¥¼Än o°Â¤nÅo°¸ ®¨´µnµn°Â¦°µ¥¤µÂ¨oªÂ¤oÂn
Â¤nÁ°ÈÅ¤n¨oµ³Ä®o¨¼Ç ´Ê®¨µ¥¨´Á oµ¤µ°°¥¼nÄo°Â¤n°¸ Á¡¦µ³ªµ¤Á È®¨µ
µÁo®oµ°¥nµ¹Äoª¥´
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Â¤oÁ·¤µÂ¨oª ´ÊÂnª´Á·¤µÁ}¥´Å o°Á¥¸¥ª¥µ¦´¬µ´¨°Áª¨µ {´¥´Ê
¸¨É ³Å¤nÅoÁ¨¥ Á¦º°É »n ®n¤o°dÄ®oÊ´ Ân ³¨°°°¤µ ¥µÂoÃ¦Âo£¥´ 
°µ®µ¦¤¸¤Â¤nÁ}o ºÉ¤¤µ·¤µ´ÊÂn´´Ê¨°¤µÁ·ÃÂ¨³¦³´É´¸Ê¨n°¥
Å¤nÅo µ¥¦·Ç oµ¨n°¥ Ç ®¹É®¤Å¸É¨oµ¸ÉÂoµ·Á}Á·Á}° Á¡¦µ³
{´¥´Ê¸ÉÅoÂnÁ¦ºÉ°»n®n¤Äo°¥ÁºÊ°oµ°µ£¦rnµÇ Â¨³°µ®µ¦µ¦¦·Ã£Á¦ºÉ°
°»¦rµ¦Äo °Ân¨³Ç ¤¸¤µ¤µ¥Â¨³®¤¤µo°¥Á¡¸¥Å¦ ¨oªÂnÁ°µ¤µÁ¥¸¥ª¥µ
°» Är ®o¡°°¥¼Ån oÊ´ Á°Å¤nÊ´ ¤´µ¥ÅµÂ¨oªµ¥Ân ³Â¦Á·ÃnÂ¨Ä¦³¤¸
µ» ´ rÁ®º°Ã¨¤µµÅ®´¡°³µÅo

oµÁ¦µ³Á¸¥ªµ¤» r¸ÉÁ¦µ¦¦Áµ» r°¥¼n»ª´ ÈÁ®¤º°´¸ÉÁ°µnµÅ¢¸É
ÁÈ¤Åoª¥Å¢ªµÅªo µi ¤º° oµªµÅªo µi ¤º°µÇ µi ¤º°È³o°¼¨ª¦o°Á}
Îµ¨´Å¤nÅ®ª ¹o°Ã¥ ¹Ê°µµ«oµÂ¨oª¨n°¥Ä®o¨¤µoµ ¡°Åo¦¦Áµ
´ªÉ ³Ç ¦³´É ¹µ¸É ¨¸É Ê· nµÅ¢´Ê  ¸¦É µn µ¥ °Á¦µÈ°o ¦´¦³µoµ
¡¼nµ¥Ç Èªµn o°· o°° o° ´  o°nµ¥ o°Á· o°´É  Á¨¸¥É °·¦¥· µ°¥¼n
¨°Áª¨µ°¥¼n°¥nµ´Ê¨°¤µ ¹ÉÁ®¤º°´Ã¥nµÅ¢ ¹Ê¢jµ¡°Åo¦¦Áµ ¦¦Áµ
oª¥µ¦®¨´° ¦¦Áµoª¥µ¦¦´¦³µ ¦³´ªµ¤®·ªÃ®¥¤´´´  ¦¦Áµ
oª¥®¥¼oª¥¥µÁ¡¦µ³Ã¦¤´´´Á¸¥ÂÄ¦nµµ¥nªnµÇ ¨oªÂ¨oª´ÊÂnÁ}
Á®¤º°´Á¦µÃ¥nµÅ¢ ¹Ê°µµ«Â¨oª¨¤µ iµ¤º°¸ÉÁnµ´ÉÂ¨ Ã¦£´¥Å oÁÈÈÁµ
µÅµ¦nµµ¥´Éª ³ÇÂ¨oªÃ¦´ÊÁ· ¹Ê¤µÃ¦®·ªÁ· ¹Ê¤µÃ¦nªÁ®µ®µª°
Á· ¹Ê¤µ ÁÈÅ oÅoiª¥Á· ¹Ê¤µ ÁÈ®´ª´ª¦o°Á· ¹Ê¤µ Á· ¹Ê¤µÁ¦ºÉ°¥Ç Á¥¸¥ª¥µ´
°¥¼nÁ¦ºÉ°¥Ç¨°¤µ¸Éº°µ¦¡·µ¦µªµ¤» rµ·d »½ µÄ´ªÁ¦µ

¦µd »½ µ Á¦ºÉ°¦µÁ¦µÈ¦µÂ¨oªÁ}¥´Å ÂnÁ·¥´Å Ân°¥¼nÄ£µ¡
Ä ´É °¥¼Án }¥´Å£µ¡ °Ân Á·Á}¥´Å£µ¡ °Ân Îµ¨´¦´¦³µÁ}
¥´Å£µ¡ °Ân °°¥¼n £µ¡ °ÂnÁ}¥´Å ¨oªÂn°» °r ¥¼n Ê´ ´Ê  » r
¸´Ê¨°Áª¨µ ¥·É®µÂn¤µªnµ¦¦¤µ¸É®»n¤µª¸ÉÁ¸¥°¸ Ân³ ¸É¨³nµ¹ªnµ
¦µd»½ µ¤´Á}» °r ¥nµ¸Ê

¤¦¤½d »½ Î ³¸É ³µ¥¸Ê È ¦³ª¦³ªµ¥ ¦³Áº°¦³ÁnÁ¸¥ª´Áª¨µ
¨°°°¤µ´É Â®¨³ ¥·É Å¤n¤¸ ·´ Å¤n¤°¸ ¦¦¤¸¦¦¤Á}Á¦º°É ´´Á}Á¦º°É 
Á¥¸¥ª¥µ¦´¬µ ¦³´¦³°·Äoª¥Â¨oª ®µ·Å¤nÅoÁ¨¥ ¹ÊÁºÊ°¹Ê´ªµ¥Å´ªµ¤
Å¤n¤¸ ·É´ Â¨Å¤nÁ} °¸Á¨¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÚØ



ÒÚÙ


nµ¹Ä®o¡·µ¦µªµ¤» r´Ê®¨µ¥Á®¨nµ¸Ê oª¥ªµ¤¤¸· oª¥ªµ¤¤¸{µ
·Ä¤¸ªµ¤Ân¨oµµ¤µ¦ ¡·µ¦µ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÅo°¥nµÉÎµ°oª¥ªµ¤°°µ¨oµ
®µ Â¨³¨n°¥ªµªµ¤¥¹¤´Éº°¤´ÉÎµ´·ÅÅoÁ}ª¦¦Á}° ¸ÉÁ}nª®¹É
°µ¦¡·µ¦µª·{µ °´£µªµ

¨Îµ´¸É ÓÈº°Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¦nµµ¥Á®¨nµ¸ÊÂ¨oªÁ¨nµÊÎµÇµÇªÅÁª¸¥¤µ
Á oµÄÂn¤Âo´ÁÂ¨oª·¥n°¤¨n°¥ªµªµ¤¥¹¤´Éº°¤´ÉÄ°»µµÂ®n¦¼µ¥°´¸Ê
Á¸¥ÅonªÁªµ´µ´ µ¦ª·µ´ÉÈÁ}°¸°´®¹É¸ÉÁ¦¸¥ªnµ ´r®oµÁ®¤º°´
´ÊÁ}µ¤ ´r È¡·µ¦µªµ¤» r » rÁ· ¹Ê¸ÉÅ®£µ¥Ä¦nµµ¥¸Ê ¨°¹Á· ¹Ê
£µ¥Ä·ÄÈo°¡·µ¦µÂ¥Â¥³°°µÄÄ®oÁ®Èoª¥ªµ¤´Áµ{µ

» Ár }» r Á· Ê¹ ¤µ¸ÅÉ ®ÈÁ}» r É¸ É´ ¤´Á}ªµ¤¦·°´®¹É °¤´¤´
¡¹É Á· Ê¹ Â¨oª´Åµ¤£µ¡ ·Á} °¤¸°¥¼n Ê´ Á·¤£µ¥Ä¦nµµ¥ °Á¦µ¸Ê Å¤nÄn» r
» År ¤nÄnÄ ÄÅ¤nÄn» r µ¥Å¤nÄnÄ ÄÅ¤nÄnµ¥ Â¥Â¥³´Ä®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦· °
¤´´Âooª¥{µÂ¨oª ·È°´ª°°µÁªµ°´´Ê °¥nµÁ¡¸¥Ân¡¼ªnµ
» Áªµ¸É¤´¸´Ê¹ÉÁ¦µÅ¤n¦µ¦µ´Á¨¥ Â¤oÂn» Áªµ·ÈÂ¥°°Åo oµ
{µ¤¸ªµ¤¨µÂ®¨¤¤¡°Â¨oªÂ¥Åo´Ê» Áªµ» ÁªµµÄ

´µ ´ µ¦ ª·µ ªµ¤ÎµÅo®¤µ¥¦¼o ªµ¤·ªµ¤¦» ÈÁ}°µµ¦
°´®¹ÉÇ ¹ÉÁ· ¹Êµ· Á·Â¨oª´ÅÇ ÁnÁ¸¥ª´·É´Ê®¨µ¥ Å¤nªnµ·¸·´Éª´
Åoª¥´´Ê ´Ê  ·
{ µ¡·µ¦µ®¥´É ¦µ¨°´ªÉ ¹ ¥n°¤¨´°°µ·ÄÅoÅ¤n
¥¹Å¤n¤¸·ÉÄÁ®¨º°¸ÉnµÁ¦¸¥ªnµª·{µ°¥nµ¸ÊÂ®¨³

¡¦³¡»ÁoµÈ¸ µªÈ¸ nµ¦ÎµÁ·°¥nµ¸Ê Â¨³nµ¨n°¥ªµ£µ¦³´Ê®oµ°´
Ä®n®¨ªº°£¼Á µ£¼Á¦µ¹ÉÁ}°¥¼n£µ¥Ä¦nµµ¥Â¨³·Ä¸Ê°°ÅoÃ¥¨Îµ´¦³´ÉÅ¤n
¤¸É· ÄÁ®¨º° Á®¨º°´Ê Ân· ´·Á¨°´¨³Á°¸¥» ¹É Á}Áº°Ê ¸É ³¡µÄ®oÁ·Ä®oµ¥°¥¼n
£µ¥ÄÄÃ¥Á¡µ³Ánµ´Ê
{µÈµ¤µ¦Â³¨»Á oµÅÄ»´ÊÅ¤n¤¸Á®¨º°
ÁnÁ¸¥ª´ °ª·½ µ½¥µ ½ µ¦µ µ¦³ÁÈ°°ÅµÄ Á®¨º°ÂnÄ¸É ¦·» ·Í
¨oªÇ´ÉÂ¨º°Ä¸ÉÁ}¦¦¤´Êª´ÊÂ¨¦¦¤¸É¦¦»´Ä´Êª¦¦»´¸É¦´Ê

ªµ¤¦¼Âo oÂ¨°È¦Âo¼ oÂ¨°¦¸ÁÉ ¥¨»¤n Ç®¨Ç¤ºÇÎµÇÂn°n 
£µ¥Ä®´ªÄª´ÊÂ¨ ÁnÁ¸¥ª´µ¸É¸É Áª¨µÅ¤n¤¸Å¢Á}¥´Å ¤ºÂ·«Âoµ
ÂnÁª¨µÁdÅ¢ ¹ÊÂ¨oª¤´¦³nµÂo ¹ÊÄµ¸É¤ºÇ¸ÊÂ¨·Á¨¤´³Á¥¤º®µÎµµ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÚÙ



ÒÚÚ

¤µµÁnµÅ¦Èµ¤Å¤nÎµ´¡°{µÅoÁ· ¹ÊÁnµ´ÊÂªnµoµ£µ¥ÄªÄ °Á¦µ
È¦°´ª´¸

·Á¨»¦³Á£¹É Á}°¤¤º°¤°¨µ¥Å®¤Å¤n¤¸ É· ÄÁ®¨º° Á®¨º°Ân
ªµ¤¦·»·Í¨oªÇ ´ÉÂ¨nµªnµÁ®È¦¦¤ Á®ÈÄ´ªÁ° ´Ê iµ¥·Á¨ÈÅoÁ®È°¥nµ
´ÁÅoÂoÅ ·Á¨ n°¼o ´ ·Á¨oª¥ª·¸ µ¦ÄÇ È¦µ´°¥nµÁÈ¤¸ÁÉ È¤µ£µ¥Ä
·Ä Á¦¸¥ªnµ½·ß·Ã ¦¼oÁ°Á®ÈÁ°´Ê·Á¨Â¨³¦¦¤ ¦¼oÁ°Á®ÈÁ°´Êµ¦n°¼o´·Á¨
oª¥¨°»µ¥ª·¸Ä®´Áµ¦³µ¦Ä¦¼ooª¥Á°Á®Èoª¥Á°·Á¨ µ³´ÊÅµ
ÄÈ¦¼ooª¥Á°Á®Èoª¥Á° Á¤ºÉ°·Á¨®¤ÅµÄÅ¤n¤¸·ÉÄÁ®¨º°Â¨oª Á®¨º°´ÊÂn
¦¦¤´ÊÂn£µ¥Ä·Ä¸É¦·»·Í¨oªÇ Â¨oªÈ¦µoª¥½·ß·ÃªnµÄÅo®¤·ÊÁ¦ºÉ°
´ÊªÂ¨oª Á¦ºÉ°ªµ¤Á·ÂnÁÈµ¥Á¡¦µ³°Îµµ °·Á¨Â¦·Á}ÁºÊ°°¥¼n£µ¥ÄÄ
Ä®o¡µÁ·µ¥Åo·ÊµÅ®¤Â¨oª ´¸Êªµ¤Á·°¸®µÅ¤nÂ¨oª ´ÉÂo´Á° Å¤no°
µ¤Ä¦

µ¦¡·¼rÁ¦ºÉ°ªµ¤Á·ªµ¤µ¥ Ä®o¡·¼rµoµ·´·µ¤®¨´¦¦¤ °
¡¦³¡»Áoµ³Å¤n´¥´ªÁ° ¡¦³¡»Áoµ³¦·¡· ¡µÅµÁ¡¸¥Å¦Èµ¤ ªµ¤¦·
ÁoªµÅ¤nÅoÅµ¤¡¦³¡»Áoµ ¤¸ªµ¤¦·°¥¼n ¨°Áª¨µ´»¨Ân¨³ ¼o °º
ªµ¤¦·º°®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÁ¡ºÉ°¦¼oªµ¤¦·oª¥µ¦·´· o°¦¼oÅoÁ®ÈÅo¦·
Åoªo ¥´ Å¤n Ê¹ °¥¼n ´ ¼®o ¹É ¼Äo  Á¡¦µ³¡¦³¡»ÁoµÅ¤n¦¼ µÄÁ¦º°É ¤¦¦¨
·¡¡µ ¸É¼o·´·³¡¹Åo¦´µ¤Îµ¨´Â®nªµ¤µ¤µ¦ ° ¸Éµ¦¡·¼rÁ¦ºÉ°ªµ¤
Á·ªµ¤µ¥¡·¼r¨¸É¦¸Ê

Á¡¸¥ªµ¤µªµ¤®¤µ¥ªnµµ¥Â¨oªÅÁ·¸ÉÅ® Á¦µÁ·¤µ¸É£¡¸Éµ·Å¤n¦¼oÁ¦ºÉ°
´Ê Ç¸ÁÉ ¦µÁ}´Á·´µ¥´n°Á¸¥É ªÁ¦µ³¦¼Åo o¥´ ÅÁ¤º°É ·É ¸É dÎµ´Á¦µ¤´¤¸°¥¼n
°µµ¨ oµ®oµÁ¦µ³¦¼oÅo¥´ÅÁ¡¦µ³{»´¤´¤º°°¥¼nÂ¨oª Á¤ºÉ°Âo{»´´ª¤º
°¸ÊÄ®oªnµ¦³nµÂo ¹Ê¤µ£µ¥Ä´ªÂ¨oª °¸È´ª¸ÊÂ®¨³Á}¼o¦¼o Á}´ªÁ·
°µÈª´ ¸ÂÊ ®¨³ ·ªÁ¸¥ª¸ÂÊ ®¨³¸É ³¡µÅÁ· Á·Á}£¡Äµ·ÄÎµÁ·ÄÈ
µ¤ È´ª¸ÊÂ®¨³Á}´ªµ¦Å¤n´¥ Á¤ºÉ°¦¦¤µ·¸É³¡µÄ®oÁ·Åo·Êµ¨ÅÂ¨oª
Á®¨º°Ân·¸É¦·»·Í¨oªÇ Ánµ´Ê ¼o¸ÊÂ¨Á}¼o®¤£´¥ ¼o¸ÊÂ¨Á}ª·ª´´¦ Å¤nÁ}ª´
´¦Á®¤º°Ânn°¨´¤µÁ}ª·ª´´¦®¥»Â¨oª¹Éªµ¤®¤»Áª¸¥Á®¨º°Ânª·ª´´¦º°
Å¤n°o ®¤»Å¤n°o ¤¸É· Ä¤µ¥»Â®¥n°n ª¤¸Ânªµ¤» ¨oªÇ£µ¥ÄÄ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÒÚÚ



ÓÑÑ


¦nµµ¥³ÂÈÂÅ Á¡¦µ³Á}Á®¤º°Ã¨´ÉªÅ °´¸ÊÁ¦µ®¥·¥º¤¤´· °
Ã¨¤µÄo³Ä®oÁoªµ°¥¼nÅo°¥nµÅ¦·ÊÎµ¨¤Å¢¤µ¤´Á oµ¤¸·Á oµÅ¥¹¦°
¨µ¥Á}´ªrÁ}»¨ ¹Ê¤µÁ¦µÈ¥¹º°·ÊÎµ¨¤Å¢ªnµÁ}Á¦µÁ}´ª °Á¦µ®µÁ¦µ
Å¤n¦°°Á¤ºÉ°·É¸Êª·¨ª·µ¦ÅÁ¦µÈÁº°¦o°Á¸¥ÄÁ}Ã¦£µ¥ÄÄ ¹Ê°¸®´¥·Éªnµ
Ã¦£µ¥Äµ¥Á· ¹ÊÄÁºÊ°oÁ}Å®Ç

Á¤º°É ¦¼Âo oÂ³¨»É· Á®¨nµ¸ÂÊ ¨oª ¹µ¨³ÅÈÅ Á¤º°É ¥´Å¤nÅÈÁ¥¸¥ª¥µ¦´·°
´Å Á¤ºÉ°¹µ¨Â¨oª¨n°¥ªµ¨µ¤Á}¦· Á¡¦µ³µ nµ¥º°µªµ¤¦¼oÂoÂ
¨°´ÊÅo¦°Å®¤Â¨oª´£µ¡Á®¨nµ¸Ê ³µ¥Á¤ºÉ°Å¦Èµ¥ÅoÅ¤nÁ¸¥µ¥³¥´°¥¼nÈ
Å¤nÁ}´ª¨¥¹º°·É Ä

ªµ¤µ¥È¸ ªµ¤¥´¤¸ª¸ · °¥¼n È ¸ °¡¦³ 
¸ µ¡´Ê ®¨µ¥¼o Ê· ·Á¨Â¨oª ¹¤¸
ÊµÎ ®´Ánµ´ µ¥ÅnµÈÅ¤nÅo¤¸ °o ®´Ä ³¥´°¥¼n µn ÈÅ¤n¤¸ °o ®´Ä Á¡¦µ³µ¥Å
ÈÅ¤n¤¸°³Å¦Á¸¥ ªµ¤¦·»·Í °nµÅ¤nÄnªµ¤µ¥ Á¦ºÉ°ªµ¤µ¥ªµ¤¨µ¥Á}Á¦ºÉ°
µ»Á¦ºÉ° ´rnµ®µ ·¸É¦·»·ÍÁ}·¸É°µ ´rÂ¨oªÅ¤n¤¸nªÁ¸É¥ª o°ÅoÁ¸¥´
°¸ nµ³ÅÁ¸¥Ä´·ÉÁ®¨nµ´Ê°¥nµÅ¦´ nµ¹Å¤nÁ¸¥Ä ¤¸¸ª·°¥¼nnµÈÅ¤n®ª´Á°µ
°³Å¦Á¡·É¤°¸µµ» ´r´ÊÄ®o¥·ÉÅªnµªµ¤¦·»·Í´Ê

Á¡¦µ³³´Ê ªµ¤Á}°¥¼n´ªµ¤µ¥Å °¡¦³°¦®´r oµÅ¤nÂ¥Â¥³°°Å¼n
¦³Ã¥r °¦³µÁ oµ¤µÁ¸É¥ª o°Â¨oª nµ¤¸ÊÎµ®´Ánµ´ oµÂ¥Â¥³ªµ¤Á}°¥¼n
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r¦³µ´Ê ªµ¤Á}°¥¼n¤¸ÊÎµ®´¤µªnµ º°nµ¤¸¸ª· ªµ¤Á}°¥¼n
µÁ¡¸¥Å¦  Ã¨ÈÅo¦´¨¦³Ã¥rµnµoª¥µ¦Â³Îµ´É° Á µ¦µÅ®ªo¼µ
Îµ»Ä®oµ Á µÈÅo¦´¨¦³Ã¥rµÁºÊ°µ»°´ª·Á«¬ª·Ãµnµ nµ¹º°ªnµ
µ¦¥´¤¸¸ª·°¥¼n¤¸ÊÎµ®´¤µªnµµ¦µ¥ÅÁ¸¥ ´Ê¸ÊnµÁ¡ºÉ°¦³µÁnµ´Ê Å¤nÄnÁ¡ºÉ°
nµ µ¥ÅÈ°º µ» ¨µ¥ÅÈ°º µ» ¥´¤¸ª¸ · °¥¼n Ê¸ È °º · ÊµÎ  ¨¤ Å¢ ÄÈ°º Ä¸É
¦·» ·¦Í ¦o¼ ° °·Â¨oª Å¤n¥¹ Å¤n°º  °»µµªµ¤¥¹¤´É º°¤´É Å¤n¤¸ ¹Á}Á®¤º°´
µ¥®¦º°Å¤nµ¥ÈÅ¤n¤°¸ ³Å¦Á¸¥É ª °o ´

¸Éµ¦¦³¡§··´·¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ oµÎµÁ·µ¤®¨´Â®nªµ¤¦·¸É
¦¦¤°ÅªoÂ¨oª³Å¤nÁ}°¥nµ°ºÉ  Á¡µ³°¥nµ¥·É  £·¬»o¼ ·´ ¡· ¹ Îµ®oµ¸É ° Ä®o
¤¼¦roª¥µ¦¦³¡§··´· Á·¦¤´É¤µ·£µªµ¸Éº°µ °¡¦³Ã¥Âo¦·
µ°´ÊÁ}µn°ªµ¤´ª¨oµÁ¨¥ªµ¤¡°¸ÅÂ¨oª¨µ¥Á}ªµ¤´ª¨¡¦³ª
¤µµ Á µ¤¸µo ¤¸Á¦º° ¡¦³o°¤¸» · ¤¸°É¸ ¥¼n °É¸ µ«´¥Á}¦¦¤µ ÂnÄ®o¡°°¥¼¡n °
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÑÑ



ÓÑÒ

Á}¡°Å ¡°Åo®¨´Åo°dªµ¤Á¥Èªµ¤¦o°ªµ¤®µª·¢jµ°µµ« j°´
·ÉÁ®¨nµ¸ÊÅ¡°¦³¤µÁnÁ¸¥ª´¦³µÁ µ°µ«´¥oµÁ¦º°´ÊÅ¤nÁ¸¥®µ¥Ânªµ¤
®´Ânµµ¦Á¦·«¸¨ ¤µ· {µ °Ä®o¥·É¥ª ¹ÊÅ ´ÊÁ}µ °¡¦³
Ã¥¦ Ä®oµÎ ªµ¤®´Ân¤´É n°µ¸Ê °´Ä³ µ¡¦n°Å¤µo°¥Å¤n
Îµ´ Îµ´¸É µ¦¤µ·£µªµ µ¡¦n°Å¤µo°¥È µ»´ªÁ°Å¦·Ç ÅoÈ
Åo´ªÁ°¦·Ç µ¸Ê¹Á}µÎµ´¤µ ¡¦³¡»Áoµ¦°Áo®´¨Äµ¸Ê
¤µªnµµ°ºÉÄÎµ®¦´´ª

°Ä®o» Ç nµ¤¸ªµ¤Än°µ ° º°µÁ·¦¤ ´É ¤µ·£µªµ ¸É
º°µ °¡¦³Âo ¦´Ê¡»µ¨nµ¤¸µ°¥nµ¸ÊÁ}ÁºÊ°Á}®´Á}¸ª··Ä µÁ}
µµ¥ Å¤nÅo¤µ¥»nÁ®¥·ª»nªµ¥´µ¦n°¦oµ´Ên°¦oµ¸ÊÂ n ´´¦oµª´»Â n ´
´Á¨¥ Á¡¦µ³·ÉÁ®¨nµ´Ê°°Åµ°· µ¼ µ¦µ¥ µÁ®¨È n° ¹Ê¸É®¤ºÉ¸É¡´¸É
Â´Ê ¤´È°º ®·º°¼º°°·º°¦µ¥Â n ´ ´ÎµÅ¤Ân·´Ê Ã¨¤´¤¸°· ¤¸¼ 
¤¸®·¤¸¦µ¥´Ê´ÊÂ n ´´Å®µ¦³Ã¥r°³Å¦Á¦µ°¥¼n´Áª¨µ¸ÊÈÁÈ¤Åoª¥°·¼®·
¦µ¥ · ÊµÎ  ¨¤ Å¢ °¥¼Ân ¨oª ·Ê ¦®µ°³Å¦´°¸ °µ¦¦¤°´Á¨·«¸ÁÉ ¦µ¥´Å¤n¤¸
Ánµ´Ê¸Éª¦ÄÄ i {°¥nµ¥·É

Â n ´´·Á¨¸Ê¸ªnµ ·Á¨¤´n°¼o´Á¦µ Á®¥¸¥¥ÉÎµÎµ¨µ¥Á¦µ»ª´®µÁª¨µ³
¤´Å¤nÅo Á°oµn°¼oÄ®o³¤´Á°µ³·Á¨Â¨oªª·Á«¬ª·Ã·ÉÁ®¨nµ´ÊÅ¤nÁ} °ª·Á«¬Á¡¸¥
°µ«´¥Å´Éªµ¨Áª¨µÁnµ´Ê ¸ÉÁ}®¨´Ä®n °¼o·´·µoµ£·¬»Á¦µ °Ä®o»nµÅo
ÎµÅ¦³¡§··´·°¥nµ®´Ân¤´É

Á°µÄ®o®´ Ä®o·Á¨¤´Åo®µ¥o° ¹Ê¢jµ¼Ä®oÁ®Èn°®oµn°µÁ¦µ´¸Á°³nµ
ÂnÅ¤n°¥µÁ®È¸Éªnµ¡¦³®µ¥o° ¹Ê¢jµ®¨´¦°Ç ®¤° Á¡¦µ³·Á¨´ª ¸ÊÁ¸¥
°n°Â° o°ÂoÁ®¨ªÅ®¨ n°¥Á°µ Á¦µÅ¤n°¥µÁ®È Á¡¦µ³ÁºÉ°Á®È¤µ¡°Â¨oª Á¨¥¸ÊÈ°
Âµ¥
Á°µ¨³ °¥»·Á¡¸¥Ánµ¸ÊÅ¢ÂÁ¦·É¤ ¹ÊÂ¨oª
Ã¦®´ªÄÁ¦·É¤ºÉ°Á¦·É¤Â¨ª¨µ¥ 


<<

สารบัญ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÑÒ



ÓÑÓ

Á«r°¦¤¡¦³Â¨³¦µªµª´iµÂoª»¤¡¨¨¦
Á¤º°É ª´¸É ÒØ¡§¬£µ¤¡»«´¦µÓÖÓÔ

¦¦¤·¥¤



Ã¤½£ªÃ°¦®Ã¤½¤µ¤½¡» ½ ½²

Á¤ºÉ°ª´¸É ÒÒ È¦³µ«ªµ¤¦·Ä®oÁ¦µnµ¼o¥´¤¸¸ª·´Ê®¨µ¥Åo¦µ ¸ÉÅo
¡¦³¦µµÁ¡¨·«¡ °nµ»¡´r ª´oµoµ¥¤µª´¸Ê¦´ª´¸É ÒØÈ¦³µ«Á¦ºÉ°
ªµ¤¦· Ê¹ °¸¦µ¥®¹É  º°nµ·®r° ¹É ´Ê °¸ÁÊ }¡¦³ª´iµoµµ¤µ´Ê Á·¤
Á¥¤»¤´oª¥´¤µ´ÊÂn°¥¼nÄiµÄÁ µÁ¦ºÉ°¥¤µ Â¨³¤µ°¥¼nª´iµoµµoª¥´
¡°®¨´µ´Ê ÈÅoÃ¥¥oµ¥¤µ°¥¼n °Â®n¸Ê ¹¤¸ªµ¤Á¸¥É ª °o ´°¥¼¤n µ ´Ê oµ °o ª´¦
·´·Â¨³µoµ·ÄÃ¥Á¡µ³ ¨°¹ªµ¤Á}ªµ¤µ¥È¤¸µ¦Á¸É¥ªÃ¥´ oª¥
Á®»¸Ê¹ÅoÁ oµ¤µÁ¸É¥ª o°Äµ¸Ê Á¡ºÉ°ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ Ä®oÁ}Åµ¤°¦¦µ¤¦¦¤
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¤¸Ã¦¼o¦oµ¥Á oµ¤µd¨o°¤»·³Îµ¨µ¥nµ ³»³¸nµ nµÈÁ®µ³°°®¸ÅÁ¸¥®¨µ¥
¦´Ê®¨µ¥®Á¡¦µ³nµ¤¸§µ«´µ»£µ¡¤µÂnÁ¤ºÉ°Á}®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®Á oµnµÈ
¥o°¡·µ¦µ¤µ¹Á¦ºÉ°¦¦¤ È¦µ °o° ¦¦¤¸Ê¸ÉÁ¦µÅoÁ¥¦oµÅªoÄ°¸ ÅoÎµªµ¤
Å¤n¸º°Á¥nµ·µ¤µ¦µ´ÊÂn¤´¥n°ÇÃo¦¦¤´Ê·µ¤¤µ¥´Å¤n·Ê¦¦¤Â¤oÄ
nµ³´ µµ¦¦¤Ã¥¦³µ¦´Ê ªÂ¨oª Ân ´ r°´ ¸¤Ê ´ Á}Á«¬ °¦¦¤ Á¡¦µ³
Á}¤¤»· ¦¦¤È°º ¤¤»· ¦³Á£®¹É Ç¤¤»· °n ¤¤»¥· °n ¤Á µo ´Åo°¥nµ·

Á¡¦µ³³´Ê ¡¦³Ã¤´¨¨µr¹¥°¤¦´¦¦¤ ³¤¸§µ«´µ»£µ¡ µÅ®
£µ¥Ä·Ä ¸É³¥¦nµµ¥¸ÊÄ®oÁ®µ³Á®·Á·¢jµÅÅoÁ¦Èª¥·Éªnµªnµ¨¤Èµ¤ Á¤ºÉ°
¦µÂ¨³Áº°É ¦¦¤Â¨oªÈ°§·Í º°Îµ¨´Ä¸É ³¥¦nµµ¥¸ÄÊ ®o¡o £´¥ÅÁ¸¥´¸ÁÉ ¥
Â§µ«´µ»£µ¡¤µÂ¨oª´Ê°°Á¸¥ ¨n°¥Ä®oÃ¦»¸Â®¨ nª· °nµÅ¤n
¦³¦³Áº°Á¡¦µ³·¦¦¤Â³o°Å¤nÅo ·´Ê Á}ª·¤» ·· ¦¦¤Á}¤¤»· Å¤n
µ¤µ¦³Á µo ¹·ª·¤» · °nµÅonµÈ¨n°¥Ä®oÃ¦¥ÉµÎ ¥¸Â¸ ®¨º°Ã¦´Ê ®¨µ¥¥ÉµÎ ¥¸
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÑØ



ÓÑÙ

¸Â®¨¦nµµ¥¹ÉÁ}nª¤¤»·oª¥´ °´Á oµ´Åo´¦¦¤°´Á}¤¤»·ÁnÁ¸¥ª´
¦³´ÉÃ¦Á®¨nµ´Ê»¸Á}¸É¡°Ä Á oµÄªnµnµµ¥Â¨oªÈ¡µ´®¸Å nµ¹¤µ
¦³µ¦nµµ¥ °nµÁ oµoª¥¤µ·¤µ´·Â¨oªÅ¼¨¨µ¡¦³¡»ÁoµÁ oµ¼n·¡¡µ Á¤ºÉ°
¡¦³°r¦´´Éµ¤ªnµ³·¡¡µ¸ÉÅ® nµÈ¼¨ªnµ³Å·¡¡µÄµ¸É¸ÉÃ¦»¸´Ê
Â¨¡¦³°rÈ¦´´Éªnµµ¤Ân°´¥µ«´¥Â¨³µ¨°´ª¦ °Á°Á·

¡¦³°rÅ¤nÁ®È´oµ Å¤nÁ®ÈÎµ®··Á¸¥¡¦³Ã¤´¨¨µrªnµ ÈÁ°´Ên³
Ã¤´¨¨µr ®¹É °´µªÁºÊ°oµ¥ °Á}¼o¤¸§µ«´µ»£µ¡ Á®µ³Á®·Á·¢jµÅo
Ã¦³¦³¤µ´¸®É ¤ºÉ ¸ÂÉ Èµ¤ nµÁ°Å¤nÅo Á¡¦µ³Á°¤¸§µ«´µ»£µ¡¤µ
ÎµÄ®o®µ¥´ªÈÅo Â¨oªÎµÅ¤Á°¹¥°¤Ä®oÃ¦¤µ»¸Á°µÁ¸¥Â®¨°¥nµ´Ê¨n³ Å¤nÁ®È
¡¦³¡»Áoµ¦Îµ®·µn Á¨¥

Á¡¦µ³¡¦³¡»Áoµ¦¦µÁ¦ºÉ°®¨´Â®n¦¦¤ °´ªrÃ¨»¦³Á£ ÅoÁ}
°¥nµ¸Å¤n¤¸Ä¦Á¤°Á®¤º° ¹¤¡¦³µ¤ªnµÁ}«µµÁ° °Ã¨ ¹Å¤n¦Îµ®··
Á¸¥¡¦³Ã¤´¨¨µrªnµ ¤¸§µ«´µ»£µ¡¤µÂnÁ°µ´ªÅÅ¤n¦° ´¸ÉÃ¨´Ê®¨µ¥
Îµ®··Á¸¥´Â¨¤Ç Â¨oÇ ÁÈ¤Ân·Á¦ºÉ°¥¤µ ¸ÉÁ¦ºÉ° °¦¦¤Á}°¥nµ¸Ê nª
·¸É¦·»·ÍÂ¨oª´Ê Å¤n¤¸¤¤»·Ä ¦¦¤Ä ¸É³·µ¤nµÁ¨¥ ´ÊÂn ³¦´¦¼o¦¦¤
®¦º°¦¦¨»¦¦¤Â¨oª ·o°Á}·¸É¦·»·Í µ¥Ä ³Ä Áª¨µÄ °·¦·¥µÄ ÂÄ
nµÄ Å¤nÎµ´ Á¡¦µ³´ÊÁ}Á¦ºÉ° °¦nµµ¥Â¨µ¥nµ®µ nª·¸É¦·»·ÍÂ¨oª
Á}ª·¤» ·¨°µ¨Å¤n¤¸ µÁ}°ºÉ 

·¼o ¤É¸ ¸ 
» µ¤ªµ¤¸ Â¤o³Å¤n¹ Ê´ ª·¤» ·®¨»¡oÈµ¤ Ân¤®¸ ¨´·Äoª¥»
µ¤ªµ¤¸Á}Á¦ºÉ°¦³´¦³°nÁ¦·¤ µ¥Äµ¸ÉÄ ³µ¥ÄiµÄÁ µ ÄÊÎµ
®»Á µÅ¤nÎµ´ Îµ´¸É¼o´ÊÁ}¼o¸ ·Ê¦nµÁ¤ºÉ°Å¦ÈnµÅÅoÄ»Ã Å¤n¤¸µ¦µ¥nµ
ÄÇ¤µÁ}°»¦¦Â¨³¨¨oµªµ¤¸Åoo°Å¸Á¡¦µ³°¥¼n °È ¥¼n ¸ Îµ¸Áª¨µÅo°Å¸
o´¨µ¥o°¦´Á¤°¸É °º ®¨´¦¦¤°´¼o°Â¤n¥Îµnµ°°¥nµ¸Ê

Á¦µ¹Å¤nª¦´¥Äªµ¤µ¥ÄÂnnµÇ °nµ¼o¸Éµ¥ÅÂ¨oªÄ´¸ÊÈ¸®¦º°
¸ÁÉ ¥µ¥¤µÂ¨oªÈ¸ Â¨³³µ¥ µo ®oµÈ¸ ¤´Á}°Îµµ °¦¦¤ Á}Á¦º°É  ° ´ r
Á}Á¦º°É  °ªµ¤µ¥³Á}Åµ¤¦¦¤µ· ° ´ rÂn¨³ ´ r
Å¤n¤¸ ªn Á¸¥É ª °o 
Îµ®¦´Ä¸É¸°¥¼nÂ¨oª °µ³¥°¤Îµn°¦¦¤ªnµÁ}ÅÅo°¥nµ¸Ê¦·Ç Ã¥
nµ¥Á¸¥ªÅ¤n¤¸¸É´oµ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÑÙ



ÓÑÚ


Á¡¦µ³¡¦³¡»Áoµ¦´¦¼oÁ}«µµÁ°´Ê°r ³Å¤n¦¦¼o¦¦¤Â¨³°¦¦¤Ân
´ªrÅo¥´Å °³Å¦Á}¦µµÎµ´ °¡¦³¡»«µµ Èº°¦¦¤Á}Îµ´ ¤½¤Î ½
Áª·£· ¥·Î ®¸½¸Î ¸É¦³µ«Åªo³Áº°Ã¨¤µÁ}Áª¨µµÁnµÅ¦¹Ä °¡ª
Á¦µÅ®¤ ªnµ¦¦¤Á}Á¦ºÉ°ÎµÂÂ´ªrÄ®o¦³¸Á¨ª¦µ¤nµ´ nµÅo°ÅªoÅ®¤
ªnµ ¦¦¤ÎµÄ®o´ªrÃ¨Á¤°´®¤ ¦µÁ®¤º°´®oµ¨°´¸Ê Â¤oÁ¦µ°¥¼n¦ª¤´
Á¸Ì¥ª¸Ê ¼°µ¥»¡¦¦¬µÈÅ¤nÁ®¤º°´ ´ÊÁ·ª´´Ê Áº°´Ê e´Ê ¡«´Ê ¤¸n°¤¸
®¨´ ¤¸¦¼¨´¬³·¦·¥µnµµ µ³ ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ ªµ¤ÃnÁ ¨µÁµ{µ ¤¸´
´°¥¼n » Ân» ¤»¤»¦¼»µ¤Å¤nÁ®È¤¸Ä¦³Á¤°´ÅoÁ¨¥Á¡¦µ³°³Å¦¹Å¤nÁ¤°´
ÈÁ¡¦µ³¤½¤Î½Áª·£·¥·Î®¸½¸Î ®¨´¦¦¤´ÉÂ¨Å¤nÄnÁ¡¦µ³ªµ¤Îµ´¤´É
®¤µ¥jµ¥Âjµ¥¨¤iµÇÁºÉ°Ç´¡ªÁ¦µ³¦»Áµ´¸É

¸ÉÂ¨¦¦¤ oµ¦¦¤Á} °Å¤n¦·Á¦µ³ÎµÄ®o¦·³¦·ÅoÅ®¤Ä®oÃ¨¸ÊÁ¤°´
®¤ ¦µÁ}®oµ¨°Á®¤º°´®¤ ¤´ÈÁ}ÅÅ¤nÅo ¸¨É ³¦¦¤Á} °Îµ´Â¨³
Ä®nÃªnµ´ªrÃ¨¤µÁn¸Ê Ã¨µª¡»Á¦µ¹¥°¤ÁºÉ°¦¦¤ °µÃ¨®¤o°¦
Â³Å¤n¥°¤Áº°É °³Å¦Á°µ«¸¦¬³Á®ª¸¥É Á µo ÄnÁ¨¥Á}°³Å¦È¥°¤¦´Á°µÁ¡¦µ³»ª·¥´ Á·
ÂoÂ¨oª

nµ°Ä®o¦³ª´¦¦¤µ¦¦oµ¦¦¤¦¦¤¸Á¦¸¥ªnµ»«¨¦¦¤¦¦¤´ÉªÁ¦¸¥ªnµ
°»«¨¦¦¤ Ä®o¡¥µ¥µ¤¦³¤´¦³ª´¦¦¤´Éª ÎµÂ¨oªÅ¤nÅÅ® Áoµ °Á}¼oÎµ ¸¦µÅªo
Â¨oªÂ¤oÅ¤n¤¸Ä¦¦µÈº°Á¦µÁ}¼o¦µÁ¸¥Á°ÎµÁ¸¥Á°¸¦µÄÁ¦µÁ°Â¨oª¨¦¦¤
¸ªÉ´ ´Ê ³Å¸ÅÉ ® ¦¦¤Å¤n¨µÎ Á°¸¥n°¼®o ¹É ¼Äo  ÎµÅoÅ¤nÅoÅ¤nµÎ ´ Îµ´¸É µÎ ¨Å
Â¨oª°µ³¡¥µ¥µ¤®µª·Â¸ oÅ ´Â¨Á¸¥Ä®¤nÄ®oÁ}ÅÄµ¸É ¸ ¥n°¤¤¸µÎµ
Åo Á¡¦µ³ÊÎµ³°µ¤¸ÅªoÎµ®¦´³¨oµ·É®¦º°µ¸É¸É¦ «µ¦¦¤Á}¦¦¤¸É
³°µÎµ®¦´³¨oµ·É¦£µ¥Äµ¥ªµµÄ °´ªrÃ¨ ¥n°¤Á}µ³Ân´Â¨³
´

¼o¸Â¨oªµ¥¸ÉÅ®Èµ¥ µ¥®°¦µµÈÁ}¸ µ¥°¥¼n°ªµ«ÈÁ}¸
µ¥°¥¼nÄiµ Ä£¼Á µ ÄÊÎµ ÁºÊ°¤µ ¦¦µ Á¦º°Á®µ³Á¦º°· ÄÊÎµ  Äµ¸É
ÄÇ ÈÁ}¸ ·Ä¥n°¤Å¸Á¤° ¸ÁÉ } ªµ µ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¸ÁÉ ¦µª¦³
ÄÄ ³¸É¤¸¸ª·°¥¼n¸Ê

°¥nµ¤´ªÁ¡¨·¤´ªÁ¡¨· ºÉÃ¨ºÉµ¦ªnµ³¡µÁ®µ³Á®·Á·¢jµ Á¦µÅ¤n¤¸e¤´·
Å¤nÅoÂ®¨³ ´Ê Ân¤¸e È¥´ µ¥ ¸É µÎ ´È°º ¦oµÄ®o¸ °¥¼n ÅÉ¸ ®°¥nµÎµ¨µ¥oª¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÑÚ



ÓÒÑ

µ¦Îµ´Éªoµ¨µ¤nµÇ Ä®o¡¥µ¥µ¤°¦¤´É° ÂnÁ¦ºÉ° °·Á¨£µ¥Ä·Ä´ÊÄ®o
¡¹¦µoª¥´ªnµo° g ¦¦¤Á¤°o°Á} µo «¹´¦¦¤Á} µo «¹n°Á¦µ¥·É Áª¨µ³
Îµ»µ¤ªµ¤¸ªo ¥Â¨oª o°¼¢{¼Á®ª¸¥É  ¼»¼¸µ·Á¨Á¸¥°¤¡¦³¦µ¤Å
µ¤Ç ´ ´Ân¡¦³¡»Áoµ¨¤µ¹Á¦µÇ nµÇ ¤´Å¤nÅªo®oµÄ¦´Ê·Ê ¹o°¡µ´
¦³ª´Ä®o¸Å¤n´ÊÃ¨o¤¦ºÄn®¤°Å¤n¦¼o´ª³ªnµÅ¤n°

oµ³ÎµÁ¡È»µ¤ªµ¤¸ Áª¨ÉµÎ Áª¨µÈÅ¤n¤¸ ¦nµµ¥È°°n Áe¥Å®¤ ÁÈ´Ê
ª¸Ê ÁÈ®´ª´ª¦o° Å¤n¤¸Áª¨ÉÎµÁª¨µ ·µ¦µÈ¥»n¥µ µÈ®¤° ®µ°¥¼n®µ·Å¤n¡°
µ¡°o° Ân¡°³Åµ¤¥µ¦¦¤°´Á}Á¦º°É  °·Á¨ Ä®oÁ}µ°Å n °·Á¨
Â¨oªÅÅoª´¥´ÉÎµº¥´¦»n ¨º¤µ¥ Å¤n¤¸iµoµÄªµ¤¦¼o¹ ¸É¤¸Á¥°³ ¸ÉÂ®¨³·Á¨¤´
®¨°´ªrÃ¨®¨°°¥nµ¸ÂÊ ¨ÎµÅªoµo Å¤nÅo¤µÈ¥´ ¸

Å¤n¤¸£µ¡Ä·ÉÄ³¤¸ªµ¤¨³Á°¸¥ ¨µÂ®¨¤¤¥·Éªnµ·Á¨®´ªÄ °´ªr
Á¸Ê¥¤°´ªr¤µÁ}Áª¨µµÂµ Á¦µ¹¥°¤ÁºÉ° Å¤nÁ¡¸¥Ân¥°¤ÁºÉ°³ ÁºÉ°·
®¤°¦µÁ°µÁ¨¥ ÁºÉ°¤µÂnµ¨Å®Ç oµÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨Â¨oªÁºÉ°nµ¥ Á¡¦µ³¤´Á¥
Á}¦¼Á}°µµ¦¥r®¦º°Á}¼o¦µÁ¦µ¤µÁ}Áª¨µµ ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ³Á oµ¤µ
Â¦£µ¥Ä·ÅoÂn¨³¦´Ê¨³¦µª¸Ê Á®¤º°¢jµÂ¤Â¨oª®µ¥Á¸¥ ´É¡¦³¡»Áoµ¤µ
¦´¦¼o Ân¨³°r´Êº°Á¦ºÉ°n°¼o Á¦ºÉ°¦µ·Á¨¤µÂ¨oª ·Á¨®ª´É·Á¨¨´ª¤µ ¼o¤¸
°»·´¥È¦³®¥·É¤¥·Ê¤Â¥o¤Ân¤Ä ¦µª´³Á®µ³³·Á¡¦µ³ªµ¤¥·¸´ª¨°¥ Ân¼o¥´
®µÂnÈ¨´ª·Á¨³¼¨oµiµoµ ª·Éµ¤·Á¨®´ª»®´ª»®¤»·Êª ¸ÉÂ¨Ä¤¸ªµ¤¦¼o
nµ´´¸É¨nµª¤µ ¦»µÎµÅÁ¸¥´Á¦µÁ°ªnµÄ¥·¸´µÅ®¤µªnµ´ Â¨³¦¸
Å¦n¦°Â¨³ÂoÅ Äµ¨°´ª¦³Å¤nµ¥Á·Å

·Á¨´¦¦¤o°Á} oµ«¹´ Á¡¦µ³³´Ê Áª¨µÁ¦µ³¦³°»µ¤ªµ¤¸
o°Åo¦´ oµ«¹º°·Á¨´ª ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµ ´ª°n°Â° ´ª°Îµµªµµo°¥ ´ªÅ¤n¤¸
°Îµµªµµ Á}ÃnÁ ¨µÁµ{µ Á}¼o®·Å¤nµ¤µ¦³ªÅoÁ®¤º°
¼oµ¥®¦º°Á}¼oµ¥Ân°Á¡¨·°Á¡¨·¨º¤ÁºÊ°¨º¤´ªÁnµÂn¦µÁ¸¥n°¹³
ÅÎµÁ¡È»ÎµÁ¡È»«¨ ´ªµÅ¤n¤¸ »Å¤n¤¸ ¦Å¤n¤¸ ª¦¦rÅ¤n¤¸ Ã®´Á¨nµÇ
Á¨¥¼·Á¨Ã®Å¤n¦o¼ ª´ Â¸É ³n°¼o ´ ¤´

¦¦¤µ»»Ã¬¦ª¦¦r¸ÊÁ}nµ¼o¦¼o¼o¨µÂ®¨¤¤°¥nµ¥·ÉÁ}
«µµ °Ã¨Îµ¤µ´É° ÂnÁ¦ºÉ°µ » ¦ ª¦¦r Å¤n¤¸´ÊÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨´ª
¤ºÎµ¤µÁ¸¥Ê ¤° Á¦µÁº°É Åoµn ¥Ç ¸É Á¤º°É Áº°É µÅ®nµ¥È°o Á°Åµ´Ê ¨o¤Åµ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÒÑ



ÓÒÒ

´Êoµ¨Åo¨o¤Â¨oªo°°o°¤Å¤n¤¸Îµªnµª·ÉªnµÁ·¸Éª·É¸ÉÁ·Å¤nÄn¨o¤°
Å¦n¦°Ä®o¸¦¦µ¸ÉÂ¤µ

µ¦³¦³°»µ¤ªµ¤¸°´Á}ÂªµÄ®oÅo¦´ªµ¤» ªµ¤Á¦·¥·ÉÇ
¹ÊÅ ¹o°Åo¦´·Á¨¹ÉÁ} oµ«¹°¥¼n£µ¥ÄÄ ¸É°¥¦³·¦³µ°¥¼n¨°Áª¨µ
Á¦µ°¥nµªnµÂnµªoµ´Ê®¨µ¥Á¨¥ ´·´·Á¡µ³¡¦³ Á°oµÁ¡µ³¡¦³¦¦¤µ ·Â¨oª
° °Â¨oª· Á¦¸¥´ÊÂn´Ê°Â¨oª· ·Â¨oª°°¥¼n°¥nµ´Ê ³´Ê¡¦³
Ãµ ¡¦³·µµ ¡¦³°µµ ¡¦³°¦®´r ´ÊÅ¤nÅo¥·Á¸¥ Á¸¥ Åo¥·ÂnÁ¸¥¦
¦°Ç ´ÉÁ®ÈÅ®¤ Á oµÂª¦ÎµÅ¤¹ ¹Ê®¤°Ä®o·Á¨´Á°µ´¦°Ç Á¦µÅo´¥
³¤µµÅ® °µ·Á¨¥·¤Ê ÂjÁnµ´Ê  oµ¤¸®ª´ ®°¤¦³Á¸¥¤È°¥´¨Å ¥Îµ
´¨Å¤´·°·¤É Â¨³Ånµ¥°°Â¨oªÁ¦µ¥´Å¤nÉº ¥´¦°Ç°¥¼n É´ Á®ÈÅ®¤·Á¨¨n°¤
¤¨n°¤¡¦³¦¦¤µ°rÁ oµ¼nÂª¦¤´¨µ¥Á}Á oµ¼nÂª®¨Ã¥Å¤n¦¼o´ª

Á°oµ Á¦µ°¥µ³¦¼o´Á ¼o·´·¨°Á oµ¼nÂª¦¦·Ç · ´¡¦³¡»Áoµ °Á¦µ
nµ¦Îµ»°¥nµ¦³¡Á®È¤µ»°¥nµ´ÊÁ®»´Ê¨°¥nµ¦³´¬r¡¦³´¥Â¨oª¹
ÅoÎµ¦¦¤Îµ´É°´Ê¤µ´É°¡ªÁ¦µ ¡¦o°¤oª¥Á®»oª¥¨Ã¥¤¼¦r®µ¸É´oµ
oµµÅ¤nÅo Á¦¸¥ªnµ ªµ µ¦¦¤ ¦´Åªo°Â¨oª»Ân»¤»¤ oª¥ªµ¤¦¼o¦·Á®È
¦·Å¤n¤¸Îµªnµ¨°¤

Á¦µÎµ¦¦¤³Á oµ¤µ·´·Á¡ºÉ°Îµ´·Á¨ Á¡ºÉ°n°¼o´·Á¨¹ÉÁ}°¤«µµÂ®n
Å¦£¡°¥¼n£µ¥Ä·ÄÁ¦µ¹o°¨Îµµ¨ÎµÁ¡¦µ³·Á¨¤´¦³·¦³µ¤´¤¸°Îµµ
Á®º°¦¦¤ ¦¦¤¥´¤¸o°¥ ·Á¨¹o°¦µ¦¦¤Ä®o°¥¼n¸Á¸¥ªoµªÅ¤n°° Á·¦¤È
Á·Å¤nÅo¹ µ¤oµª ®´ªÁ µn °n°Â¨oª Á·®¥È°Ç ®´ªÁ µn È°°n Â¨oª ·ÄÈÁn°¤°Ão
¤°¸ÁÊ ®¤º°Å¤n¤¸ ·´ ¤¸ÂnÁ·¦¤ Á·ÅÁ¥Ç »´ ÈÁ·Åo ¤´ª·É Åo ³ªnµ
°³Å¦µ¦Á·Å¤n¤¸ ·Å¤n¤¸ ªµ¤Îµ´°³Å¦Á¨¥Á·È¸ ´É È¸ Ä®o¤¸ ·ª»¤·Ä °
Å¤nÄ®onµ¥ÂnÅÄ°µ¦¤r¸ÉÁ} oµ«¹°´Á}Á¦ºÉ° °·Á¨ ¹´ªnµÁ}ªµ¤Á¡¸¥¦°
Îµªnµ¦¦¤o°Á}µ¦®´®oµ¤·Á¨oª¥· Å¤nÄ®o· ÅÄÂnµn Ç °´Á} µo «¹Ân
Á°

µ¦Îµ¦¦¤¤µn°¼o´·Á¨¹Å¤nÄnÁ¦ºÉ°Á¨Èo°¥ ¥´ª°¥nµ¡¦³¡»Áoµ °Á¦µ
¨¹µ¤¦´ÊoµÁ¦µ³¡¼µ¤£µ¬µÃ¨ÇÁ¦µÈÁ¦¸¥ªnµ ¹ÊÁª¸¼·Á¨È°Á°µ¨o¤¨Å
¨¹µ¤¦´Ê¡¦³¡»Áoµ ¡°¦´Ê»oµ¥ÈÈ°·Á¨Ä®o¦µÅÁ¨¥ ´Éº°¦´¦¼oÄª´
Á¡ÈÁº°®Åo´¥³Â¨oª·Á¨·ÊµÂn´´Ê¤µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÒÒ



ÓÒÓ


¡ªÁ¦µ¸ÉÁ}«·¬¥rµ¤¸Ä¦¨´¦´ÊoµÅ®¤ ¡°Ã°o°ªªnµªµ¤Á¡¸¥¦¥·É
ªnµ¦¼ °µ¨¨®¤°Ánµ´Ê Å¤nÁ®È¨Å¸ÉÅ®¤µªnµ´Ê Ä®o®µ°»µ¥·
°¥nµ¸Ê oµÁ·ªµ¤¨Îµµ¨ÎµÄµ¦¦³°ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦Ä®o¦³¨¹¹«µµ °Á¦µ
ªnµ ¡»½Î ¦Î ½µ¤· nµ¨µ¤® nµÁ¡¸¥¦¨Å¤n¹µ¥ ÂnÁª¨µnµ¢{´
·Á¨·Á¨µ¥¡·µ«·®µ¥Å¤n¤¸ª´¢gÁ¨¥Îµ®¦´nµÁ¡¸¥¨Äµ¦n°¼o´·Á¨

µ¦¨Á}ªµ¤¸Â¨oª®¦º° Á}ªµ¤» ªµ¤µ¥Å®¤¨n³ Á¦µ¡·µ¦µ
¼· » r µÅ®µ¦¦³°ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦Á¡º°É n°¼o Á· ¨ ¤¸É· ÄÄÃ¨¸Ê É¸ ³Á®¸¥ª
ÂnÂnµ¥·Éªnµ·Á¨£µ¥Ä·Ä °´ªrÃ¨Å¤n¤¸ ³´Ê ¹Á}·É¸ÉÂo¥µ¤µ
Á®º°·ÉÄÇ ÄÃ¨ nª¤µn°¤µ¼¤´¨n°¤Á°µÇ Áª¨µÁ oµÅ¹ªnµÁ oµÅoµ®¨´
¤´ ¨´®¨´µÁ oµÅ oµ®oµÄ®o¤´´Á°µÁ Á°µ ¤¸ÂnÂ¡o¤´°¥nµ¦µÇ ®¤°¦µ
Á¦ºÉ°¥Çnª¤µÁ}°¥nµ´Ê

nµ¹°Ä®o¤¸·{µ Á¡µ³¡¦³´·´·¸ÉÁ oµ¼nÂª¦µ¤nµ¦°Åªo
Â¨oªªnµ ¦»½ ¤¼¨ÁµÎ Á}o Ä®oÅ°¥¼nµ¤iµµ¤Á µ¨ÎµÁµÅ¡¦ ÄÊÎµ ÁºÊ°¤µnµÇ
°´Á}µ¸É¦³°ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦Ä®oÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤³ªµ¥¨µ¥·Á¨´®µ
°µª³°°µÄÄ®o¹ª·¤»·®¨»¡o Ä®oÁ°´Ê®¨µ¥¡¥µ¥µ¤Îµªµ¤Á¡¸¥¦Äµ¸É
Án´Ê¨°¸ª·Á· µ¸É¨nµª¤µ¸ÊÁ}µ¸É³ªÁ®¦° Ä¦³°¨n³¤»¬¥r´Ê
Ã¨o°Å¤n¤Ä¸ ¦Á®¨º°¤°°¥nµªnµÂn³°Á¨¥

Ä¦³¦µ¦µÅ°¥¼nÄÁ¸¥ª ÄiµÁ¸¥ª ÄÁ µÁ¸¥ª °°¥µ µ
Â¨ °³Å¦È°o °o° ÂnµÎ ®¦´¼¦o ´ ¦¦¤Â¨³®ª´®¨»¡oµ» r È µÎ o°°¥¼n
Îµo°°o° Îµo°¡µÁ¡¸¥¦ ´·´ Á· ¡º°É n°¼o Á· ¨ °¥¼n ªo ¥ªµ¤Á®¨º°Á¢g° °¥¼n
oª¥ªµ¤¢¼i¢iµ¢»i¤Á¢g°¥´Ê¤´Á}Á¦ºÉ° °®¤¼ ¼ »°µ®µ¦Á oµÅÂ¨oª°°¥Á ¸¥ Ân
Îµ®¦´´¦o°Á ¸¥¤Ç ´»·É»°¥nµÅ¤n¨º¤´ª Ânªµ¤Á¡¸¥¦¹Á¦¸¥¨°µ¨
µ¸É°·¦·¥µÁ}nµ °´¦°¥¼n¨°Áª¨µ

¼o¸ÉnµÅo¦´ªµ¤ª·Á«¬ª·Ã¤µ°Ã¨´¡¦³¡»Áoµ °Á¦µ °°¥µ®¦º°Å¤n°
°¥µ ¨Îµµ®¦º°Å¤n¨Îµµ¹ ´Ê¨ ¡¦³µª°r¸É°°¤µµ»¨nµÇ »¨
¡¦³¦µµ¤®µ¬´¦·¥r Á«¦¬¸ »Ý¤¡¸ ¡n°oµ ¦³µ¦¦¤µ Ä¦oµªÁ oµ¤µ¦´¡¦³
Ã°ªµµ¡¦³¡»Áoµ°¥nµ¹ÄÂ¨oª ÈÁ oµ¼niµ¼nÁ µ¨ÎµÁµÅ¡¦ ¦³°®oµ¸Éµ¦µ¹É
Á}µ°´Ä®n®¨ª ° Å¤n¤¸Á¥ºÉ°Ä¥Ä i {´¤´·Á·° ¦·¬´¦·ªµ¦µ·¤·¦
ÄÇ¤»n®oµn°Â¡o» rÃ¥nµ¥Á¸¥ªoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦¨oµnµ°»Ã¤µÂ¨³°´«¦¦¥r
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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µ¦º°Ê £¡¦º°Ê µ·¦°Êº ª´µ¦ º°°» r Ê´ ¤ª¨°°µÄÅ¤nÄnÁ}µÁ¨Èo°¥
Îµo°»n¤ÁÎµ¨´ªµ¤µ¤µ¦»oµ¨ÅÂ¨³nµ¡oÅÃ¥¨Îµ´ªnµ°r´ÊÅoÎµÁ¦È
°¥¼nÄÁ µ¨¼´Ê °r´ÊÎµÁ¦È°¥¼nÄiµ´Ê ÊÎµ´Ê ÁºÊ°¤µ´Ê Á} ½Î ¦Î ½µ¤·
°¡ªÁ¦µnµÁ}¤µ°¥nµnµ¥µ¥Á¤ºÉ°Å¦nµÁ}¤µoª¥ªµ¤°°¥µ µÂ¨Â
´Ê´Ê ÂnnµÁ°µ ¼oo°µ¦ªµ¤¸o°Á°µ Á¦µo°µ¦ªµ¤¸Èo°Á®¤º°
nµµ¦ iµ g·Á¨µ¦¦µ¦n°¼o·Á¨Á}µ¥µ¤µÂn´ÊÁ·¤¤µ¤·Än¤µ¥µÁ¡µ³
¡ªÁ¦µ¤´¥¸Ê

Á¦µ°¥¼nÄo°Îµµ °·Á¨¤µµ ®µ³·³¸oª¥·Á¨ Åoªµ¤ª·Á«¬ª·Ã¤¸
ªµ¤» ªµ¤µ¥¡°Åo°ªÃ¨Á µÈ³Åo°ªoª¥´´Ê´ÊÂ®¨³ÄÃ¨¸ÊÁ¡¦µ³nµÈ
¤¸·Á¨ÁÈ¤®´ªÄoª¥´ ÂnÅ¸ÉÅ®¤¸Ânªµ¤nÁ¡o°¨³Á¤°ÅnµÇ ªnµÅo¦´ªµ¤» r
ªµ¤¥µªµ¤¨Îµµoª¥Á®»´ÊÁ®»¸ÊÅ¤n¤¸·Ê ¹ÉÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨´Ê¤ª¨¦»ªµ¤
¨Â¨oª ´É ª¦³¤´¦ÄÁºÉ°¤´ÅµÁnµÅ¦ªnµ³Á®ÈÃ¬ °¤´ ÎµÅ¤¡ªÁ¦µ¹
®¨´µÄ®o¤´®¨°o¤Åµ´®µÅ¤n¨º¤µº°·{µ¼®oµµ¤´oµ

Á¦µ¤¸¦¼¤¸°µµ¦¥r ¤¸°¦¦¦¦¤Á}Á¦ºÉ°n°¼o¢µ¢{´¤´°¥¼nÂ¨oª ª¦¸É³Îµ
¦¦¤³¸ÊÁ oµ¤µn°¼o Á¡ºÉ°Åo»µ¤ªµ¤¸µ¦nµ°´¸Ên°¸É³µ¥ÅÁ¸¥Á¤ºÉ°¹µ¨Áª¨µ
Â¨oª Ä®o¡µ¤´»¦µ¤´ÅoÂnµÁ¤º°Å º°ÅoÂnµ» ´r¦nµµ¥¸ÊÁnµ´Ê »µ¤
ªµ¤¸Á¦µ´ªÁÈ¤®´ªÄÂ¨oª µ¥¸ÉÅ®Èµ¥Á· ¥ºµ¥ÈÅ¤nªnµ ´Éµ¥ÈÅ¤nÎµ´
°µ¥Å¤n µ» ³µ¥oª¥ª·Ä¸ È°º ´ r¤´ Â¨µ¥¨Å¼n µ»Á·¤Á¡¦µ³Å¤n
Å®ª Ân·Ä¹ÉÎµÁ¡È»µ¤ªµ¤¸¦¦»¡°ª¦Ân®¦º°¦¦»Åªo°¥nµÁÈ¤¸ÉÂ¨oª
ªµ¤¸¥°n ¤¦³´¦³°ÅÄµ¸É ¸ ·ÁÉ¸ }»  » År ¤n¦ª¦µª¸ nµ¼¤o ¸
ªµ¤¸ÁÈ¤®´ªÄÂ¨oª¥n°¤®¨»¡oµ» rÃ¥¦³µ¦´Êª Â¤oÁª¨µ¥´¦° ´r°¥¼nÈ
Á}Á¡¸¥¦´·°Ä ´ rÅÁnµ´Ê Å¤nÅo¥¹ ¤´É º°¤´É ¡° ´ r¨µ¥¨ÅÂ¨oªÁ°o°®¤
Á¸¥¸£µ¦µ®Áªs½½ ½µÅoÂ®µ¤´¤µ¸ÊµÂ¨oª

Ân°n o°Â®µ¤ ´ r®µo oª¥ªµ¤¥¹¤´É º°¤´É Á¤º°É ¦¼Âo oÁ®È¦·Ä ´ rÂÊ¸ ¨oª
ÈÂ®µ¤¤´oª¥ªµ¤¦´·° ¸É¨´Á¸¥¸ ®µ¥ª»n °»µ·Á·¡¡µ ¹Â¨oª¹É
µ¸ÉÅ¤n¤¸´ª¨Ä¦¦µ¤¤»· ·Á}ª·¤»·¨oªÇÁ}¦¦¤¨oªÇ¸Énµªnµ¹Â¨oª¹É
Á¤º°Âoªº°¡¦³·¡¡µ oµ¤¤»·ªnµÁ}oµÁ}Á¤º° Á¤º°¸ÊÅ¤nÄnÁ¤º°´¥¨¼¨Îµ
Á®¤º°Á¤º°¤»¬¥r nµ¼Äo ¹Â¨oªÅ¤n¤¸ µ¦Ånµ¤´ªnµ Á¤º°¸Ê °º Á¤º°°³Å¦ ¤¸ªµ¤»
¤µo°¥Á¡¸¥Å¦ ³¼n¨Å®¤o°ÊÎµ¦o°ÄÂÂ®nª´´¦º°ªµ¤Á·ÂnÁÈµ¥°´
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Á}Â®¨nÂ®n°» r Ê´ ¤ª¨°¸Å®¤Á®¨nµ¸Ê Â¤o¦µ¥Á¸¥ª³Å¤n¤¸ µ¤´Á¨¥ Á¡¦µ³Á}
¦¦¤µ·®¦º°Á¤º°¡°Ã¥¤¼¦rÂ¨oª

°¥ÊÎµ°¸¸ªnµ ÄÁ}Îµ´ °Ä®o»nµ¹ÉÁ}µª¡»ÅoÎµ¹Á¤°ªnµ Ä¸ÊÂ¨
Á}´ª¥ºÃ¦Äµ¦Á·ÂnÁÈµ¥Ä£¡o°¥£¡Ä®n
°Ä®o¦oµ»µ¤ªµ¤¸
Á¦¸¥¤¡¦o°¤Åªo°¥nµÄ®o¡¦n°
Ânµ¦ÎµÁ¡È·ÄÄ®oÅo¦´ªµ¤Á¥º°Á¥ÈÁ}
¦µµÎµ´¤µ Á¡¦µ³Á}»¸É¦ª¤Â®nªµ¤¸´Ê¤ª¨ »µ¤ªµ¤¸´Ê®¨µ¥³Å®¨
¦ª¤Á oµ¤µ°¥¼nÄ·¸Ê

´´Êµ¦°¦¤·ÄÄ®o¤¸ªµ¤Á¥º°Á¥È¹Á}·ÉÎµ´¤µ ÄÁ¡¸¥
Ánµ´ÊÈÁ¦·É¤Á®È»nµ ¹Ê¤µÂ¨oª ÄÅ¤n¤¸ªµ¤®µ»nµ¸ÉÅ® ¤¸Ân¢gÂnÅ¢Áµ¨
´ªÁ°°¥¼n´Êª´´Êº¥ºÁ·´É°®µ»®¤µ¥¨µ¥µÅ¤nÅo Á¡¦µ³ÄÁ}¸É¦ª¤Â®n
» Â¨» roµ¦o°Ä¹¦o°¤µ» r¤µoµÁ¥ÈÄ¹Á¥È¤µ» ¤µ

µ³·Åµ¸É·ÊÎµÁ oµ°¸ªnµÃ°p¥µ¥Á¸¥¸ªnµ°¥¼nÄÃ¨¸Ê¤´» r¦¤µ
¤µÁ®¤º°´ªnµµ¥ÅÂ¨oª³Åoª¦¦rª·¤µ´µÁ®ÈÈ³Åoª¦¦rª·¤µ¸ÉÅ®Á¡¦µ³
Ä´ÊªÁ}Å¢´Ê°°¥¼nÂ¨oª Ä³Á°µª¦¦rª·¤µ¤µÄ®oÁ¦µoª¥ª·¸Ä Á¡¦µ³Äª
´Ê Á°³Å¼£n ¡®oµµ·®oµ µ» ´ rÅÊ¸ ¤nÅ ÂÂ¨oªÈ¨µ¥Å°¥¼n · ÊµÎ  ¨¤ Å¢
µ¤Á·¤ ·ª¦¦»Å¢´Ê°Åªo´ÊÂ®¨³³Å£¡®oµ Â¨oª³ÅÁ°µªµ¤¤®ª´¤µ
µ°³Å¦ oµÅ¤nÂo·Ä¹ÉÁ}Å¢´Ê°¸ÊÄ®o¨µ¥Á}ªµ¤¦n¤Á¥È Á}ÊÎµ ¹Ê¤µ
£µ¥Äo°Âo¦¸Ê¹³¤®ª´

·ÄÁ¡¸¥oª¥µ¦°¦¤Ánµ´ÊÈÁ¦·É¤Á®È»nµ °Ä ¹Ê¤µ ¥·É¤¸ªµ¤
¤µÁ¡¸¥Å¦È¥·ÉÁn¥·É´ ¥·ÉÂ¨¦³®¨µÂ¨³°´«¦¦¥r ¹Ê¤µÁ¦ºÉ°¥Ç ¦³®ªnµÄ´µ¥
È¦¼o´Åo´ªnµªµ¤¦¼o¸ÉÁnÇªµ¤¦¼o¸ÉÁ¥º°Á¥Èªµ¤¦¼o¸É¤¸ªµ¤°°µ¨oµ®µnµ
nµÁ¥¸Êº°Ä ¦nµµ¥Â¨³°µµ¦nµÇ °µ¥¸Êº°µ» ´r °´Á}nª¦nµµ¥¦¼oÅo
°¥nµ´Á

¥·É ¹ Ê´ {µ¡·µ¦µÂ¥Â¥³µ» ´ rÂ¨³°µµ¦nµÇ °°Á}°»£³°»£´
Á}°·½Î »½ Î °½µoª¥Â¨oª È¥É· ¦¼o » Ân» ¤»¤Â®n ´ r¤¦¸ ¼ ´ rÁ}o ¨°¹
Áªµ ´r ÅoÂnªµ¤» ªµ¤» r Á¥ÇÄ¦nµµ¥Â¨³·Ä{µµ¤µ¦¦µÅo
°¥nµ´ÁÅµ¤¨Îµ´ Á¡¦µ³ªµ¤¨¸É¨µ¥ »oÄ®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦· ´µ ´ µ¦
ª·µ ÈÁ}°µµ¦°´®¹É Ç ¹É Á}Á¦º°É  ° ´ r Á®¨nµ¸ÁÊ }°µµ¦ ° ´ rÂn¨³
°µµ¦ Å¤nÄn·È¦µÅo´Áoª¥{µ dÅ¤n°¥¼nÁ¤ºÉ°¹ ´Ê¸Éª¦¦¼oª¦Á®ÈÂ¨oª Å¤n¤¸
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°³Å¦¨µÂ®¨¤¤¥·Éªnµ{µ¹É¤¸®¨µ¥¦³´ ¸É³¤µÄo´£µª¦¦¤´ÊÇ Ä®oÅo¨
Á} ´ÊÇ°ÇÅ

·¥·É¤¸ªµ¤nµnµÁ¥ ¤¸ªµ¤nµ¦µ«¸ ¤¸ªµ¤°°µ¨oµ®µ µ¦Â¥Â¥³
¦³®ªnµ ´ r´ ·Åo¨³Á°¸¥Á¡¸¥Å¦ ·¥·É ¤¸ªµ¤nµnµÁ¥Â¨³¤°Á®È´ª·°¥nµÁn
ªµ¤µ¦Îµ´·É Á¸¥É ª °o °°ÅoÃ¥¨Îµ´Á¤º°É {µ¦°µ¥ªµ¤¥¹¤´É Ä¦¼
µ¥È®¤ÅÁ¡¦µ³ªµ¤¦¼oÂooª¥{µ ªµ¤¥¹¤´ÉÄÁªµ »  » r Á¥Ç Änª
¦nµµ¥È¦¼oÂoÁ®È¦·¨n°¥ªµ´¨Åo ´µªµ¤ÎµÅo®¤µ¥¦¼o ¹ÉÁ}°µµ¦°´®¹É
°·È¦Âo¼ oÁ®È´ Å¤n¥¹ ¤´É º°¤´É  ´ µ¦ ªµ¤·ªµ¤¦»nµÇ¸ÁÉ · Ê¹ ¤µµ·
·¸·´Éª¹É¤¸ÂnÁ¦ºÉ°°·½ Î »½ Î °½µÁÈ¤´ªÁ·Â¨oª´ÇÈ¦¼oµ¤Á}¦·¨n°¥
ªµÅªoµ¤Á}¦·ª·µªµ¤¦´¦µµµ¸É¦³¦¼Á¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°´¤´
È¦´¦µ»¦³¥³Ç ¸É·É´Ê¤µ´¤´Â¨oªÈ´Åµ¤¦³¥³Ç °¤´ ®µµ¦³Ânµ¦¸É
Å®¤¸®µÁ¦µ®µÁ µ¸ÉÅ®¤¸·¥n°¤¦¼oÁnµ´Â¨³¨n°¥ªµ

µ¦¡·µ¦µ »ooª¥{µÂ¥Â¥³µ» ´r´Ê®oµÄ®oÁ®Èµ¤ªµ¤Á}¦··
È¥·É¤¸ªµ¤Ánª nµ¦µ«¸ ªnµÅªÂ¨³°´«¦¦¥r´ªÁ°¸ÉÅ¤nµ·ªnµ³Á}ÅÅo¹
µ´Ê  ¦³´É ¸ÂÂ®¨¨³Á°¸¥Ä ´ rÊ´ ®oµ oª¥·
{ µ°´´¤´¥
°µ´Ê·{µ¥´µ¤µ¦¦³µ¥Á oµÅ£µ¥Ä·¹ÉÁ}n°Â®n£¡µ·¸É·Á¨Á oµ
Å { ´ª°¥¼£n µ¥Ä´Ê  Ä®oÂ¦³µ¥Åoª¥´®¤Å¤n¤°¸ ³Å¦Á®¨º° ¼o Ê´ ³Å¤n¦o¼ Åo
°¥nµ¦³´¬r´ Á°¥nµÅ¦ ½·ß·Ã ¡¦³¡»Áoµ°ÅªoÁ¡ºÉ°Ä¦ oµÅ¤n°ÅªoÁ¡ºÉ°¼o
·´ ª· µn ³o°¦¼Áo °Á®ÈÁ°µµ¦·´ · °Ã¥Å¤n´¥½· ß Ã· ³¡¹¦¼Åo oÃ¥
¨Îµ´¹ ´ÊÁÈ¤£¼¤··£¼¤·¦¦¤ ½·ß·Ã ÈÂÁÈ¤¸®É ¤ªµ¤´¥ Â¤o
¡¦³¡»Áoµ¦³´°¥¼n °n ®oµÈÅ¤n¨¼ µ¤Á¡¦µ³Á}°¥nµÁ¸¥ª´

¦³µ¦®¹É Á°®·½·Ã ªµ¤¦·´Ê®¨µ¥Á®¨nµ¸Ê¦³µ«¦µª´ªnµoµµ¥Á¦µ°¥¼n
¨°Áª¨µ Ä®o¥o°·Á oµ¤µ¼ Á°®·Ç nµ¥o°·Á oµ¤µ¼ªµ¤¦·´Ê®¨µ¥Äµ¥Ä
·¸Ê » °r ¥¼n É¸ µ¥¸ÄÉ Á¦µ¸Ê ¤»¥´ º°ªµ¤¢»j Á¢i°Á®n°Á®·¤½·¦µ®µ½¦½¦µ
£·½·¸Á¥½¥¸Îµ¤½®µ£ª½®µª·£ª½®µÁÈ¤°¥¼n ÄÉ¸ ¸Ê  » o¸É µ¥¸ÄÉ ¸Ê
oª¥{µ °¦¤·{µÄ®o¸ Á¡¦µ³Á}¤¦¦¸É³¢µ¢{®´ÉÂ®¨´·Á¨
´Ê®¨µ¥Ä®oÂ¦³µ¥°°ÅµÄ Îµªnµ·Ã¦ º°ªµ¤´» r´Ê³´ÅÃ¥¨Îµ´
Á¡¦µ³Îµ¨´ °·
{ µ°´Á} µi ¥¤¦¦Îµ®oµ¸É °ÅÅ¤n®¥»¥´Ê  ¦³´É ·Á¨
´ÅÃ¥·ÊÁ· Å¤n¤¸·ÉÄÁ®¨º°Â¨oª ·Ã¦ ªµ¤´» rÈ´» rÃ¥·ÊÁ·£µ¥ÄÄ
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·Á¨·ÊµÅ®¤Â¨oª¥´°³Å¦¸É¸É Å¤n¤¸ Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º° °µªµ¤¦·»·Í¨oªÇ
Ánµ´ÊÁ¦º°°Îµµ®´ªÄ ®¨´µ·Á¨°ª·µ¦¦¨´¥Å®¤Â¨oª Îµªnµ ¦¤Î » Î Å¤n
o°µ¤Ä¦¸ÅÉ ®°¸Â¨oª

µ¦n°Á¸É¥ªÄª´µ¦ Èn°Á¸É¥ªÁ¡¦µ³°Îµµ °·Á¨Á}´ª´¦®¤»·Ä
Á¤ºÉ°·Á¨¹ÉÁ}´ª´¦Åo¼´®µ¦Îµ¨µ¥Å®¤Â¨oªoª¥·{µ°´´¤´¥ °³Å¦³
¡µ®¤»°¸¸É¸É °µª·ª´³¸ÉÅ¤n®¤»Ánµ´Ê ·ÊÂ¨oªµ» r£µ¥ÄÄ¥´Á®¨º°Ân ´r
Ánµ´Ê ¹ÉÁ} ´r¨oªÇ Å¤n¤¸·Á¨¦°°Îµµ°¸n°Å ¦¦¤¦° ´r¦°ÄnµÅ¤n
¥¹Å¤n É¸ ´ ´Á®¤º°·Á¨¦¦¤¦° ´ rµn °´nµ¦·Å¤n ´ Â¥o´

¦¦¤Á®¨nµ¸Ê¡¦³¡»Áoµ°ÅªoÁ¡ºÉ°Ä¦ °ÅªoÁ¡ºÉ°¡¦³µª´Ê®¨µ¥¦´Ê´Ê
Ánµ´ÊÁ®¦° ¤¸·Á¨Á¡µ³¡¦³µª´Ê®¨µ¥ ¦³µ´Ê®¨µ¥ ¡»¦·¬´´Ê®¨µ¥¦´Ê
´ÊÁnµ´ÊÁ®¦° ¦´Ê¸ÊÁ}¼o¦·»·Í®¤Â¨oªÁ®¦° Á¦µ¹Å¤nÎµ¤µÄÁ¡ºÉ°ÂoÁ¡ºÉ°°
°´ªÁ¦µ Å¸ÅÉ ®°¥¼n ÄÉ¸ ¤¸Ânªµ¤» r ªµ¤¦¤µ´Ê ¦nµµ¥Â¨³·Ä Å¤nÄn» r
Å¤nÄn¤»´¥¹ÉÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨¸É°¥¼n£µ¥Ä´ª °Á¦µ³Á}Á¦ºÉ°°³Å¦

oµÁ¦µÄÎµ¦¦¤¤µÂoÄÁ¦µ ¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÅ¤n¤¸¦¹Å¤n¤¸¨oµ¤´¥ ´¤´¥
´·Á¨»¦³Á£¨°Å Á¡¦µ³·Á¨Å¤nÅoÁ¨¸É¥®oµÁ¨¸É¥µ¤µµ¸ÉÅ® ´ÊÂn
¤´¥Ão¤µ¦³´É¤´¥¸Ê Á}·Á¨´ª¸ÉÁ¥¤¸°¥¼n®´ªÄ¤µ´ÊÁ·¤´ÉÂ¨ Â¤o°µª» º°
{µ«¦´µªµ¤Á¡¸¥¦¹ÉÁ¦¸¥ªnµ¤¦¦ÈÁ}¦¦¤¸ÉÁ¥®ÊÎµ®´É´·Á¨Ä®oÂ¦³µ¥
ÅÂ¨oª¦³¤µÅ¤nÅo ·Á¨Á¥¨´ª¦³Îµ»¨ °¤´¤µÁ}Áª¨µµÂ¨oªÎµÅ¤¤¦¦
·µ¸Ê³o°¥®¦º°¨oµ¤´¥Â¨³¨´Â¡o·Á¨¤¸°¥nµÁ®¦° oµÁ¦µÅ¤n¡µÄ®oÂ¡o·°µª»¤¸
Ä¤º°Å¤n¥°¤¥· Ân¥°¤®¤°¦µÁnµ´Ê oµÁ¦µ´ÊÄÎµ¦¦¤Á®¨nµ¸Ê¤µ¦³¡§··´·
¤µÎµ´·Á¨·Á¨o° µ³´Ê ÅÅ¤n¤Á¸ ®¨º°ÁnÁ¸¥ª´¦´Ê ¡»µ¨´É Â¨

Á¦µ¢{·ªnµ ¤´·¤µ·µ nµ¤¨µ Á®¤µ³¤ Á®¤µ³¤°¥¼n¨°Áª¨µ
¤´·¤µ·µ¸ÊÁ}¦¦¤¸ÉÁ®¤µ³¤¨°Áª¨µÄµ¦Âoµ¦¦µ·Á¨»¦³Á£Å¤n
ªnµ·Á¨¦³Á£Ä oµÁ}¦³Á£Ã¨Ã ¤´·¤µ·µÈÃ¨Ã ¢µ¢{®´ÉÂ®¨
´¨Å·Á¨®¤°¦µ Á°oµ ·Á¨¦³Á£¨µ ¤´·¤µÈ¦³Á£¨µ ®¤µ¥¹
·{µ¦³Á£¨µ Á°µÄ®o·Á¨Â®¨®¤°¦µÅ ·Á¨nª¨³Á°¸¥¦³´É
°ª·µ¹ÉÁ}·É¨³Á°¸¥»Ä¦¦µ·Á¨ Å¤n¤¸·Á¨´ªÄ³¨³Á°¸¥°n°¥·Éªnµ°ª·µ
·
{ µÈÁ}¤®µ·¤®µ{µ´´¢µ¢{®´É Â®¨´Â¦³µ¥Å®¤
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Å¤n¤¸ Á· ¨´ªÄ³¤¸°µÎ µ°Á®º°¤®µ· ¤®µ{µ °´Á}¤´·¤µ·µ
¨³Á°¸¥°n°ÅÅoÁ¨¥ oµÎµ¤µ¦³¡§··´ · °o Á®È¨¦³´¬rÄ´ªÁ¦µ oµÅ¤nµÎ ¤µ
·´ ¤· Â¸ n°n n´nµ¥Á¸¥ª ÎµÁ°µµµ°¥¼Än ´¤£¸¦r Ê´ ´¤£¸¦r ¤Ê¸ µÃ°o°ªÁ¸¥
´ ¹ÊÁª¸ÊÎµ¨µ¥¢»j¦³µ¥ÅÂoµÊÎµ¨µ¥Å¤n¤¸¥»· Â´ÊÂ·Á¨®´ªÁ¦µ³ ·Á¨Å¤n
¦³Áº° µª¡»Á¦µª¦´ª¦¡¼¡°®°¤µ®°¤°

µ¦Á¸¥´Åo¦³Ã¥r°³Å¦ Á¸¥´·Á¨ °´ª¸ÁÉ } µo «¹n°´ª°¥¼n
£µ¥ÄÄ¸Ê Ä®o´·´¨Å¸É¸ÉÂ¨oª°¥¼n¸ÉÅ®Èµ¥¸ÊÁ}»Îµ´¸Éµª¡» °Á¦µ³
ª¦ÄÄ®o¤µªnµ¸ÉÁ}°¥¼n ´Ê¦³µÂ¨³´ª¼o·´· Á¡¦µ³¤¸·Á¨Á®¤º°´
oµ°¥µ¡oµ·Á¨Á¸¥n°¼o ´ ·Á¨ °°¥nµo°¥È¡°Ä®oÁ· ¨¦³´¨ÅÄ
Á¦µÈÅo¦´ªµ¤» ªµ¤µ¥¤´Á¦µÁ}µª¡»¡»³Â¨ªnµ¦¼o µª¡»Èº°µª¼o¦¼o
¨¼«·¬¥rµª¦ÎµÁ·µ¤¦¼ °Á¦µ³Á®È¨Ä¦¦¤´Ê®¨µ¥ Å¤n¤¸Ân¨¤Ç Â¨oÇ
®µ´ª¦·Å¤nÁ°

ª´¸ÊÅoÂ¦¦¤´ÊÂno°ªµ Ä®oÂnnµ¼o·´·Â¨³nµ¡»«µ·
´Ê ®¨µ¥¢{ ¹¦»µo°¤¦¦¤´Ê ®¨µ¥¸ÂÉ ¤µ¸ÁÊ µo ¼n ´Ê µi ¥¸ µi ¥´ªÉ  ´Ê µi ¥·Á¨
Â¨³ iµ¥¤¦¦Á¦ºÉ°¦³®´¦³®µ¦·Á¨ Ä®oo°¤Á oµ¤µ¼n´ªÁ¦µ Îµ¦¦¤ÅÎµÁ¡È
¦³Ã¥rÂn ³¤¸ªµ¤» µ¥µ¥Ä´ÊÄ£¡¸ÊÂ¨³£¡®oµ Á¦µÅ¤no°´¥¦¦¤
°¡¦³¡»Áoµ Á¡¦µ³¦¦¤Á}Á¦ºÉ°´»Ä®o¸¤¸ªµ¤» Á¥ÈÄ Ä®o¤¸ªµ¤
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°¤¸°¥¼n´ÊÁ·¤¼oÎµµ¼o¦´¨ °µ¦ÎµµÈº°¤»¬¥rÂ¨³´ªr Å¤nÄn·ÉÄÂ¨³¼o°ºÉ
Ä

µÁ} °¤¸°¥¼n Ê´ Á·¤ »Á} °¤¸°¥¼n Ê´ Á·¤ ¦ª¦¦rÁ} °¤¸°¥¼n Ê´ Á·¤
ÂnÁ¦µÅ¤nµ¤µ¦¤°Á®ÈÅooª¥µÁºÊ°®¼®´ °Á¦µ ®µªnµ¤°Á®È´oª¥µÁºÊ°®¼®´
Â¨oª ¡¦³¡»ÁoµÈÅ¤nÁ}¼¡o Á· «¬®¦º°Å¤nÁ}¼o ¦³Á¦·Á¨·«ªnµ´ªrÃ¨ ¥n°¤Á}Á®¤º°
nµÇÁ¦µÇÁ¦µ³¦µÅ®ªo¼ µ¡¦³¡»Áoµ¡¦³¦¦¤¡¦³rÅo¨°°¥nµÅ¦Á¨nµÁ¤º°É
nµ´Á¦µÈ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤¨µµ¤µ¦ÁnµÁ¸¥¤´°¥¼nÂ¨oª Å¤nÎµÁ}o°¦µÅ®ªo¼µ
nµ Á®¤º°nµ´Ê®¨µ¥Á}´«¹¬µ¤µÁ¦¸¥ª·µµ¦¼µ°µµ¦¥r ®µ³°µµ¦¥r¤¸
ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦¡°Ç ´´nµ´Ê®¨µ¥Â¨oª nµ´Ê®¨µ¥ÈÅ¤nÎµÁ}o°¤µ«¹¬µ
°¦¤ f®´´Â¨µ¤®¨´ª·µµ¦nµÇÂ¨³ª·¸µ¦·´·nµÇµ³°µµ¦¥r
´Ê®¨µ¥ ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³ÁºÉ°ªnµnµÁ®¨nµ´Ê¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦¨µ¥·ÉªnµÁ¦µ Á¦µ¹¥°¤
Á}¨¼«·¬¥r«¹¬µ·´·´nµ
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¸ÁÉ ¦µ´Ê ®¨µ¥¥°¤Á}¨¼«·¬¥r °¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³rÁÈ nÁ¸¥ª´
µnµÅ¤nÅoÁ®¤º°µ °¡ªÁ¦µ µÁºÊ°nµÈ¤°Á®ÈÅo´ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ Ânµ·¡¥r
º°´ »µnµµ¤µ¦Â³¨»Å®¤´ÉªÅ¦Ã¨µ» Å¤n¤¸°³Å¦¤µ¸ ªµ¡¦³¦¸µ
µ¸Éµ¤µ¦´ÊÁ¨¥ °³Å¦¸É¤¸°¥¼nÁ}°¥¼nµ¤· ° Å¤nªnµ¸É¨´¸ÉÂo®¥µ¨³Á°¸¥
¦¦µÅoÃ¥¨°´Éª¹ Á¡¦µ³³´Ê µ¸É´ªr´Ê®¨µ¥Å¤n¦¼oÅ¤nÁ®È¡¦³°rÈ¦¦¼o
¦Á®È»¸É´ªr´Ê®¨µ¥Å¤n¦¼o¡¦³°rÈ¦¦¼oÂoÂ¨°ÄµÄ»Ä¦¹ÉÁ}
°¤¸°¥¼n Ê´ Á·¤ ª¦¦r¡¦®¤Ã¨¨°·¡¡µ¡¦³°rÈ ¦¦¼o ¦Á®È Â¨oªÎµ·É ¸¤É °¸ ¥¼n
´Ê®¨µ¥´Ê iµ¥Ã¬ iµ¥»¤µ¦³µ«°´ªrÃ¨Ä®o¦¼oÄ®oÁ oµÄª·¸·´· ·É¸Éª¦¨³Ä®o
¡¹¡¥µ¥µ¤¨³oµÅ¤n¨³ÈÃ¦·Ç

Án¤¸¼o°ªnµ¤¸Áº°¦oµ¥°¥¼nÄiµ¸Ê Á}Áº°¨Îµµoª¥ ¼Á µ¥·ÁÈ´ª¤µ®¨
n°°¥¼nÄiµ¨³Á¤µ³¸Ê °¥nµ¡µ´Á oµÅoµÅ¤n°¥µµ¥ ¼oÅ¤nÁºÉ°Á oµÅÈÃÁº°¨Îµµ´ª
´Ê´·Á}°µ®µ¦¦·ÇÅ¤n´¥Á¡¦µ³Áº°¨Îµµ´Êo°µ¦°µ®µ¦¨°Áª¨µ°¥¼nÂ¨oª
Îµªnµµ»»Ã¬ÈÁ®¤º°´ µÁ}·É¸ÉÁ oµ´Åonµ¥´´Éª ¤¸·ÄÉÎµ¦µ¤
Á oµ´Åonµ¥´µÁnÁ¸¥ª´´Éªn°´ÉªÁ oµ´Åonµ¥··¡´´Åonµ¥¸
´¸Á oµ´Åonµ¥ ·´Åonµ¥ Ân¸´´ÉªÁ oµ´·Åo¥µÁ¡¦µ³Å¤n·¸´
ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È ªµ¤¦³¡§·Å¤n¨¦°¥´¹Á oµ´Åo¥µ ´Éª¸É¤¸ªµ¤Á®È·ªnµ
¦Å¤n¤¸´ÊÂ¨Á}¼o³¨¦Åo°¥nµnµ¥µ¥Â¨³¼oÎµµÅo°¥nµ·Ä Â¨³ 
» r¸ÉÁ· ¹Êµµ¦Îµ´Éª °Á oµ¤µ´¤Áµ¨Á°Ã¥Å¤n¤¸Ä¦nª¥Åo Èº°¸É
Á oµÄªnµµÅ¤n¤¸¦Å¤n¤¸´ÉÂ¨

Á¡¦µ³³´Ê «µ¦¦¤nµ¹°Ä®oÁ¦µ´Ê®¨µ¥Á oµÄÄ»µ ¦ª¦¦r
¨°·¡¡µ ¹ÉÁ}·É¸ÉÁ¸É¥ª o°´ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È Â¨³µ¦¦³Îµ¸´Éª °¤»¬¥r°¥¼n
»¦³¥³°¥nµ®¨¸Á¨¸É¥Å¤nÅo °µµ¥´ªrµ¥Â¨oªÁnµ´Ê¹Å¤nÎµ¦¦¤¸´Éª¸É³
Ä®oÁ}¨»µÂn´ªÁ°

¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÄn¦¦¤µÁ®¤º°¤»¬¥r´Ê®¨µ¥¸Ê Á}¼o¦¤¸®¼·¡¥rµ·¡¥r ¦¼o
ÂoÂ¨°´Éª¹ÄÂÃ¨µ» ¹É¤¸Ä¡¦³¡»»ªnµ ½µ Áª¤»½µÎ
¡¦³¡»ÁoµÁ}¦¼ °¤»¬¥rÂ¨³Áªµ´Ê®¨µ¥Äµ¤ÂÃ¨µ» ´É¢{Á°µ Îµ¦µ°´
Á}Â°¦³ª´·ªµ¤¦· °nµ¤¸ÎµªnµÁªµ¤¸®¨µ¥´ÊÁ}´ÊÇ´ÊÂn¡¦®¤Ã¨
¨¤µ¨oªÂnÁ}¨¼«·¬¥r °¡¦³¡»Áoµ Å¤n¤Ä¸ ¦µ¤µ¦°µÁ°º°Ê ¤Á}¦¼Á}°µµ¦¥r
°¡¦³¡»ÁoµÅoÁ¨¥Â¤oÂn¦µ¥Á¸¥ª nª¡¦³¡»Áoµ¦µ¤µ¦´É °Åo¨°
´Éª¹ Á¡¦µ³Á}¼o¦³Á¦·¥·Éªnµ´ªrÃ¨¸É°¥¼nÄÅ¦£¡´Ânoµª¤®µ¡¦®¤¨¤µ ¸É
Â®¨³¹¤ª¦¸ÉÁ¦µ´Ê®¨µ¥¦µÅ®ªo¼µnµªnµ¡»½Î¦Î½µ¤·
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n°¸É³Á}¡¦³¡»ÁoµÈ¦ÎµÁ¡Èoª¥ªµ¤³Á¸¥³µ¥» r¨Îµµ ¹
´Ê¨ Á¤ºÉ°Å¤n¢gÈµ¥Á¦µ » r¥µ¨Îµµ¦¤µ®´ µÅ®¹ ´Ê¨ o°
º°ªnµÁ}» r¤µ¸Á¸¥ª ¨¹ ´Ê¨Â¨oªoµÅ¤n¢gÈµ¥ nª¡ªÁ¦µ´Ê®¨µ¥Å¤nÁ®ÈÎµ
µ¦µ°³Å¦®´®µ Â¨³¥°¤Á¸¥¨³oª¥ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ oª¥ªµ¤¤»n¤´ÉÄ
¦³Ã¥rÂ¨³nª¦ª¤¹ ´Ê¨Å¨°¥nµ´ÊÁ¨¥ Á¤ºÉ°Îµ¤µÁ¸¥´¼Â¨oªµÂ¨³
¨µ °¡¦³¡»Áoµ´¡ªÁ¦µnµ´°¥¼n¤µ¦µª¢jµ´·®·´Á¡¦´ÊÂ¨

oª¥Á®»ÁÊ¸ ¦µ¹ª¦¥¹Á°µ¡¦³¡»Áoµ¤µÁ}¦¼Äµ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ Â¨³Ä
®oµ¸Éµ¦µ ° ÁnÁ¦µÎµ¨´Á}´«¹¬µ ÈÄ®o¤¸Ân·ÂnÄ´Ê®oµ«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥
¦·Ç °µ³Á}¸¤¸nµ¦µ«¸ ¤¸´®oµº°µÂ¨³¤µ¡¹É¡µ°µ«´¥Á¦µ¼oÁ}¸¤¸
®¨´¤¸Ár¤¸ª·µªµ¤¦¼o¡°Ä®oÁ µ¡¹É¡µ°µ«´¥Åo

®¨´«µµÁ}Á¦ºÉ°¦°·ÄÂ¨³®oµ¸Éµ¦µ ªµ¤¦³¡§· °Åo¸
¤µ Å¤n¤¸·ÉÄÁ®º°«µµ¸ÉÁ¨¥ Á}Âªµ®¦º°Á}Á È¤·«µÁ·°´¼o°¸µ¤Åo
Á}°¥nµ¸ Á¡¦µ³³´Ê«µµ¹ÎµÁ}Îµ®¦´Ã¨¸É®ª´µ¦»Ânµ«µµÂnÅ¤n
Á}¦³Ã¥rÂnÄo¼ ¸ÅÉ ¤nÄÄµ¦»´Ê ®¨µ¥ ÁnÁ¸¥ª´¥µÅ¤nÁ}¦³Ã¥rÂn
Å o¸ÉÅ¤n¦³r®¥¼¥µ ¸ÉÁ¦µ´Ê®¨µ¥Îµ¨´³oµª®oµ ¹Ê¼nªµ¤Á¦·´Êª´¥´Êªµ¤¦¼o
ª·µ¹ª¦¤¸«µµÁ}®¨´ÄÁ}Á¦º°É ¥¹Á®¸¥É ªÁ}Á¦º°É ¦´Ê ·Ä¦´Ê ªµ¤¦³¡§·
¸ÉÅ¤n¸Â¨³Á¦nªµ¤¦³¡§·¸®oµ¸Éµ¦µ¸Ä®o¤¸¦³··£µ¡¥·É ¹Ê

¦¦¤µÁ¦µ¸É°¥¼noª¥´ÅoÁ}µ» ¥n°¤¤¸®¤µ¥oµÁ¤º°Á} o°´´Åªo
Á¡ºÉ°ªµ¤» °nª¦ª¤ ®µÅ¤n¤¸®¤µ¥Á}Á¦ºÉ°´´ÅªoÄnª®¥µÂ¨oª
¤»¬¥r³Îµªµ¤Áº°¦o°ªµ¤¡·µ«·®µ¥Ân´Åo¤µ¤µ¥¥·Éªnµ´ªr´ªÄ Á¡¦µ³
¤»¬¥r¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª¨µ¤µµoµµ¦Îµ¨µ¥
¹Å¤n¤¸´ªr´ªÄÁ·¤»¬¥r
Á¡¦µ³³´Ê¹ª¦Îµªµ¤¨µ´Ê¥o°Á oµ¤µµoµªµ¤¸ ªµ¤¨µ¸ÊÈÎµÄ®o
Á}{µ ¹Ê¤µµ¤®¨´¡¦³¡»«µµ

ªµ¤¨µÄµ¦Îµ´Éªoµ¨µ¤´Ê ¡¦³¡»ÁoµnµÅ¤n¦Á¦¸¥ªnµÁ}¨µ
nµªnµÁ}Á ¨µ Á®¤µªµ¤´ÉªÂ¨°» r Å¸ÉÅ®Îµªµ¤Áº°¦o°ÂnÂ¨³¼o°ºÉ
Å¤n¤¸Ä¦°¥µ®µ¤µ¤®oµoª¥ °¥¼nÁ¸¥ªÈ¦o° oµ¤µ¤´Ä¦È¤¸Ân
n°ªµ¤¦»n¤¦o°Ä®oÁ µÁ¡¦µ³ªµ¤Å¤n¸ ° Á}¢gÁ}Å¢Áµ´ÊÂ¨³°ºÉÄ®oÁ·
ªµ¤Áº°¦o°Åµ¤Ç ´ oª¥Á®»¸Ê¹ÅoÁ¨nµÁ¦ºÉ°¡»«µµÄ¤µ¨ °
¡¦³¡»ÁoµÄ®oµn ´Ê ®¨µ¥Åo¦µªnµ«µµÁ}¤µ°¥nµÅ¦Á}¤µµ¡¦³¡»ÁoµÁ}
¼o¦Ä®oÎµÁ·¡¦³¡»«µµ¡¦³°rÂ¦ Â¨³¦³µ¦¦¤Ân´ªrÃ¨Á¦ºÉ°¥¤µ¹Á¦µ
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´Ê®¨µ¥ Á¡ºÉ°Á}¸ ¤¸ ºÉ°¤¸Â ¤¸Â´¤¸«¸¨¦¦¤¦³Îµµ¥ªµµÄ Á}¤»¬¥r¤¸
»nµµ¦¦¦¤¦³ÎµÃ¨

Îµªnµ¡¦³¦¦¤ Èº°®¨´¦¦¤µ·¸ÉÁ} °¤¸°¥¼nÁnÁ¸¥ª´·É´Ê®¨µ¥´ÉÂ¨
Á}ÂnÁ¦µÅ¤nµ¤µ¦°µÁ°º°Ê ¤ » o¦¦¤Ä®¨´¦¦¤µ· ¸ÁÉ } °¦³Á¦·´Ê Ê¹ ¤µ
Ä®o¦Áo¼ ®È¦³´¬rÄÅo ¡¦³¡»Áoµ¦o°¥¼®n ¡¦³¡¦¦¬µ¹Åo¦´¦¼o º°Á°¦¦¤ °
¦·°¥nµ´¦³´¬rÄ Á¤º°É ¦¦¤ °¦·Á µo ¹¡¦³´¥ÁÈ¤¸ÂÉ ¨oª·Á¨´Ê ®¨µ¥¹É Á} °
°¤¨°¤®¨°¨ª°¥¼n£µ¥ÄÄÈÂ¦³µ¥ ¦´ª¨¼¦´ªÁ¤¸¥¡n°Â¤n¼i¥µµ¥µ¥¹É
¨oªÁ}´ª£¡µ·´Ê®¨µ¥°°®¤ £¡o°¥£¡Ä®nÅ¤n¤¸£µ¥Ä¡¦³´¥ ¼Îµ¨µ¥Â
¦³µ¥Å®¤Á®¨º°Ân¦¦¤¸É¦·»·Í¨oªÇnµÁ¦¸¥ªnµª·¤»·¦¦¤º°ÂÂ®nªµ¤
®¨»¡o ®¦º°¦¦¤µ·¸É¥´»¨¸É¹Â¨oªÄ®o®¨»¡o´ÉÂ¨ Á¦µ´Ê®¨µ¥¦µ°¥¼n»ª´¸Ê
ªnµ ¤½¤Î ¦Î ½µ¤· ´ÊÁ¦µ¦µÂÂ®nª·¤»·¦¦¤¹ÉÁ}®¨´¦¦¤µ·¸É¤¸°¥¼n
´ÊÁ·¤

Á}ÂnÁ¦µÅ¤n¤¸Á¦ºÉ°´¤´Å¤n¤¸Á¦ºÉ°¦´¦°Å¤n¤¸£µ³°´Á®¤µ³¤¸É³¦°¦´
®¦º°Îµ·É´Ê¤µ¦³´Ä Â¨³Á}Á¦ºÉ°¥º¥´ªnµ¦¦¤´Ê¤¸°¥¼n ¦¦¤´Ê¦³Á¦·Ánµ´Ê
Ánµ¤¸ª·´¥¤°Á®È¸ÂnµÇÂn®¼Å¤nµ¤µ¦Á¡¦µ³®¼¤¸ª·´¥Åo¥·Á¸¥nµÇÂnµÅ¤n
µ¤µ¦´ÉÂ®¨³ ÁºÉ°µ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Å¨³Ân¨³µ Îµªnµ¦¦¤Á} °¤¸°¥¼n
´Ê Á·¤ÈÁ}ÁnÁ¸¥ª´ º°Á¦µÅ¤n¤Á¸ ¦º°É ¤º° » oÄ®oÁ°¦¦¤¦³Á£´Ê  Á¡¦µ³¦¦¤
´Ê®¨µ¥¤¸ÄÁnµ´ÊÁ}¼o¦´¦µ Á}¼o¥º¥´¦´¦° nµ¹¨nµªÅªoªnµ ¤Ã»¡½¡½¤µ
¤½¤µ¤ÃÁßµ¤Ã¤¥µ¦¦¤´Ê ®¨µ¥¤¸ÄÁ}Ä®n ¤¸ÄÁ}Îµ´ÎµÁ¦ÈÂ¨oªoª¥Ä
Â¤o³o¡¦¦¤ °¦·Èº°ÄÁ}¼oo¡°¥nµ°ºÉoÅ¤nÅoÁ®ÈÅ¤nÅo

ÄÁ}£µ³¸ÉÁ®¤µ³¤°¥nµ¥·É´¦¦¤» ´Ê ¦³´É¦¦¤°´ª·Á«¬ÅoÂn
ª·¤»·¦¦¤Äµ¤µ¦´¤´¦´¦¦¤¦¼o¦¦¤ ´ÊnµÇÅoÃ¥ª·¸¡·¼roª¥µ¦·´· ´
¡¦³¡»Áoµ¦·´ Â· ¨³¦¼Áo ®È¦¦¤Ã¥¤¼¦r¤µÂ¨oª ÂnÃ¨´Ê ®¨µ¥Å¤nµ¤µ¦
¤°Á®È ¦¦¤Ä®¨´¦¦¤µ·³¤¸°¥¼n»Â®n»®·¢jµ°µµ«Å¤n¤¸n°ªnµÈµ¤ Á¤ºÉ°
Å¤n¤Á¸ ¦º°É ¤º° Á¦º°É ª´ Á¦º°É ¡·¼ r Á¦º°É ¥º¥´Â¨oª ¦¦¤Á®¨nµ´Ê ÈÁ®¤º°Å¤n¤¸
ÁnÁ¸¥ª´µ°¤°Å¤nÁ®È°³Å¦ ¸ÂnµÇ Å¤n¤¸ªµ¤®¤µ¥Äµ° Á¸¥
nµÇÅ¤n¤¸ªµ¤®¤µ¥Ä®¼®ª´ÉÂ¨

¦¦¤´Ê®¨µ¥Â¤o³Á}·É¸É¤¸Â¨³³Áº°³oµ°¥¼n´ÉªÃ¨·ÂÈµ¤ ÂnÁ¤ºÉ°
Ä°Á¸¥°¥nµÁ¸¥ª ÄÅ¤nÄÄ°¦¦Ä¦¦¤Äªµ¤¦·´Ê®¨µ¥ Å¤n·oªoµ Å¤n
Áµ³ÂªÁ¸¥°¥nµÁ¸¥ª ¦¦¤Â¤o¤¸°¥¼nÈÅ¤n¤¸ªµ¤®¤µ¥Îµ®¦´Äª®¤ªµ¤®¤µ¥
Â¨oª´Ê
oª¥Á®»¸Ê¦¦¤¹Á}·ÉÎµ´¤µ¸É¼o°¥µ¦¼o°¥µÁ®È¦¦¤°¥µ¦³
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ªµ¤» ªµ¤Á¦·µ¦¦¤ ³ª¦¦´¦»·Ä °Ä®oÁ®¤µ³¤´¦¦¤ ´Ê´ÊÇ
°´ª¦Ânª·´¥Â¨³Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ °³¡¹ÎµÅo Â¨³¦´¦¦¤Åoµ¤ ´Ê£¼¤·Â®n
¦¦¤

°¥nµo°¥Á¦µÈÁ}¼o¤¸«¸¨¤¸¦¦¤ ´¸Énµ´Ê®¨µ¥Åo¦´«¸¨Á¤ºÉ°´¦¼n¸Ê «¸¨ ¤¸
ªµ¤ÎµÁ}°¥nµÅ¦´Á¦µÎµªnµ¡»½Î ¤½¤Î ½Î ¦Î ½µ¤· ¹Áoµªµ¦³´Ênµ¡¼
¥ÊÎµ¨ÅÁ¡ºÉ°Ä®oÁ}¸ÉÂnÄÁ®¤º°´ªnµnµ´Ê®¨µ¥Á oµÄÂ¨oª®¦º°Ç¡»½Î¤½¤Î½Î
¦Î ½µ¤· Ân¨³¦´ÊÇ µ¤ ¼ µ¤ Á}Áoµ¦´Êoª¥´ Á¡ºÉ°¥ÊÎµ¨ÅÄ®o¹Ä °
¡ªÁ¦µªnµ ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r ´É ª·Á«¬°¥nµÂo¦·¤·Än °¨°¤ ª¦³
Ä®oÁ oµ¹nµ¥ÊÎµÂ¨oª¥ÊÎµÁ¨nµ¹¦³¨³µ¤®¸Á¸¥ª

µ´ÊÈ¡¼¹°r«¸¨ µµº°°³Å¦ µ¦Îµ¨µ¥´Á}Ã¨¸ÉÁ¦·Â¨oª®¦º° Ã¨
Å¤nÅoÁ¦·oª¥µ¦Á¸¥Á¸¥µ¦Îµ¨µ¥´ Â¤oÂn´ ªrÁ µÅ¤nÅoÁ µo Ã¦¦ÉµÎ Ã¦Á¦¸¥Á µ¥´
¦¼o´ÁÈ´ª ¦¼o´Á}´µ¥ ¦¼o´¨´ªªµ¤¨o¤ªµ¤µ¥ ¤»¬¥rÁ¦µnµ´Á¸¥Á¸¥
´®µ¦³Ã¥r°³Å¦ oµÅ¤nÄnªµ¤¦¼oÂ¨³µ¦¦³Îµ °¤»¬¥rÉÎµªnµ´ªrn³ ´ªrÁ µ¥´
¨´ªµ¥ Ân¤»¬¥rÁ¦µ¤¸ªµ¤ÎµÁ¦·Á·µÄµ¦Á¸¥Á¸¥Îµ¨µ¥°ºÉ´ªr°ºÉÁ}·
¦³Îµ´ª¹ÉÅ¤n¤ª¦°¥nµ¥·É

¤»¬¥rÅ¸ÉÅ®´ªrÂ±º°Ç Á¡¦µ³ªµ¤¨´ª ªµ¤Á¨¸¥´¤µ´Ê´ªÅ¤n°¥¼n
Â¨³Án´Á}·ªÂªÁ¦µ¥´£¼¤·Ä°¥¼n®¦º°ªnµÁ¦µÁ}¤»¬¥r ¤¸«´·Í«¦¸¸µ¤ªnµ¦¦µ´ªr
¸É°¥¼n¦nª¤Ã¨´®µÅo·Å¤nªnµ¤»¬¥rº°¥´¬r´ªÂ °´ªr´Éª·Â´ªr´Ê®¨µ¥Á µ
nµÂn°¥¼n oµ®¨´Á}Á¸¥Á¸¥ª´ oµÁ µ¤¸Á¦ºÉ° ¥µ¥Á¸¥Á®¤º°¤»¬¥rÁ¦µ o°´¨´É
»®¥n°¤®oµ ÄÊÎµ Å¤n¥ÁªoÁ¨¥¨³ ¸Å¤n¸¤»¬¥rÅ¤n¨oµ°°µoµÁ¡¦µ³°µ¥
Á µ Á¦µ¥´Å¤n¦¼o¹´ªªnµÁ}¡ª¥´¬r®¼´Ê Å¸ÉÅ®Îµªµ¤¨ÎµµÁº°¦o°Ân¼o°ºÉ Å¸É
Å®´ªrÂ±º°Ç ¸É´É°¥¼n®¦º° ¸Éº°¡¦ °´ªr¸ÉÁ µÄ®o¤»¬¥r¸É£¼¤·Ä´ªÁ° Á µÄ®ooª¥
µ¦nµµ¦Ân ÂnÁ¦µÅ¤n¦µÁ¥Ç ¹¤´ªÁ¡¨·Â¨³Á¨·Á¨·Ê¤ÄªnµÁ}¼o¤¸«´·Í«¦¸¸
µ¤ Á¡¦µ³³´ÊÎµªnµ µµ·µ ¹Îµ´¤µÂ¨³°°µªµ¤¹Ê¡¦³´¥ °
¡¦³¡»Áoµ ¸ÉÅo¦Á®Èµ¦» °´ªrÂn¨³´ªÇ ªnµ¤¸»nµÂ®nªµ¤Á}°¥¼nÁnµ´
´¤»¬¥rÁ¦µ

Á¦µ°¥nµÁ oµÄªnµÁ¦µ¤¸»nµ¥·Éªnµ´ªr´Ê®¨µ¥Á¡¦µ³ªµ¤Á}¤»¬¥r ¤»¬¥rÈµ¤
´ªrÈµ¤ oµ¨¸ª·¨¤®µ¥ÄÅo µ³´Ê¨ÅÂ¨oª Á}¼o®¤µ¦ºn°oª¥´´Ê´Ê
´ªrÈÁ}´ªrµ¥ Äoµ¦Äoµ°³Å¦¤µÅo ÂnÁºÊ°®´Á µÁ oµ¨µÁ}Á·Á}°
°°¤µ nª¤»¬¥rÁ¦µ¸ÊÁ¤ºÉ°¸ª·®µÅ¤nÂ¨oª ÁºÊ°®´Á oµ¨µÅ¤nÅooµÅ¤n°¥µÄ®o¨µ¦oµ
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Á¸¥Á¸¥´Á} o°¸É®¹É

o°¸É°°·µ¤´· °Ä¦Â¤oÂnÁ È¤Á¨n¤Á¸¥ªÄ¦È¦´ÈªÂnµ¦Å
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¡¦³¡»ÁoµÁ}¼o¦³Á¦·Ã¥®¨´¦¦¤µ· oª¥µ¦·´·Ã¥¨Îµ¡´¡¦³°rÁ°Â¨³¦¼o
Á®ÈÁ°Å¤n¤¸Ä¦°»Á¦µ³®rnª¥Á®¨º° Á}ªµ¤µ¤µ¦ °¡¦³°rÁ° ¡¦³¦¦¤¸ÉÅo
¦´¦¼o´ÊÁ}¦¦¤¸É¦·»·Í»nª Å¤n¤¸·ÉÄ³Á¤°Á®¤º°Á¨¥ÄÂ®¨nÂ®nÅ¦£¡
°µ´Ê¥´¨·¡¦³rÄ®oÁ}¡¦³r¸É°´«¦¦¥r³Áº°Ã¨ ¹ÊÄ°´´n°¤µ°¸

¡¦³Á®¨nµ¸ÊÁ¦·É¤Â¦nµ°°¤µµ»»¤¸·Á¨®µ{µ®¥µ ÁÈ¤Åoª¥
·É¦ÄªÄÁ®¤º°´ÉªÅÄÃ¨ Á¤ºÉ°Åo¥·Åo¢{Á·ªµ¤ÁºÉ°ªµ¤Á¨ºÉ°¤Ä
Â¨³·´·µ¤¡¦³Ã°ªµ ¹¨µ¥Á}¡¦³°¦·¥»¨ ¹Ê¤µÁ} ´ÊÇ ´Ân¡¦³Ãµ
·µ°µµ¹ ´Ê°¦®´»¨nµÁ®¨nµ¸Ê¨oªÂnÎµÁ¦È ¹Êoª¥¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¸É
¦³¨oµÁ° Á¡¦µ³³´Ê  «µ¦¦¤¹Á}¦¦¤ °¦·»nª Â¨³Á¦·¤É ³Áº°Ã¨
Ân´´Ê¤µ¹¤´¥{»´º°¡ªÁ¦µµª¡» ¸ÉÅo¦µÅ®ªo¼µÁ} ª´µ ª´Ä
Â¨³·´·µ¤°¥¼n»ª´¸Ê

µ¦·´·¦¦¤Ä¦´Ê¡»µ¨¡¦³¡»Áoµ¹É¦ »o¦¦¤°¥nµÁ°µ¦·Á°µ´
ÅoÎµÁ¦ÈÁ}«µµÁ° °Ã¨ ¹Ê¤µ¦¦¤¸É¦´É°´ªrÃ¨È¦´É°oª¥¡¦³
Á¤µ»nªÅ¤n¤¸¼oÄÄÃ¨¸Ê³¤¸¡¦³Á¤µ¦»µ¤®µ·»¥·ÉÄ®nªnµ¡¦³¡»Áoµ¸É
¦´É°´ªrÃ¨ÁÈ¤¡¦³Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦»oµ»Ân»¤»¤ ªµ¦³»oµ¥ Â¤o
¦··¡¡µÅÂ¨oªÈ¥´¦³µ¡¦³Ã°ªµº°Îµ´É°Åªo
Ä®o¡ªÁ¦µ´Ê®¨µ¥Åo¡°
¤°Á®È»Á®Èµ Á®È»Á®ÈÃ¬ µ¤®¨´«µ¦¦¤´ÊÁ¦ºÉ°¥¤µ¦³´É¹
{»´¸Ê

¡¦³rµªnµÈÁ}¼o ¦·´oª¥µ¦¦³¡§··´ · Îµ´·Á¨»¦³Á£
£µ¥ÄÄoª¥ªµ¤ÁºÉ°¡¦³Ã°ªµ °¡¦³¡»ÁoµÃ¥Á¨¸É¥µªµ¤ÁºÉ°´ªÁ°¹ÉÁ}
Á¦ºÉ° °·Á¨¸É {¤°¥¼n°¥nµ¨¹¨´ Á¡¦µ³µ¤¦¦¤µ °´ªr °»¨¥n°¤¤¸·É¸É¡µ
Ä®oÁºÉ°°¥¼n£µ¥ÄÄ Å¤nÁn´ÊÈÅ¤nÁºÉ° o°¤¸·É¸ÉÁ®º°·Ä¦³Á£®¹É°¥¼n£µ¥Ä´Ê
°¥´¼°¥¦³·¦³µÄ®oÁºÉ°Ä®o¡°ÄÄ·É¦³·¦³µ´Ê

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÔÓ



ÓÔÔ


Ân·É´ÊÁ} oµ«¹´´ªÁ°Â¨³´¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ ¡¦³°rÅoÄ®oºÉ°Ä®o
µ¤ °·ÉÁ®¨nµ´Êªnµ·Á¨º°·É¤´ª®¤°Â¨³¤º¤·d®´ªÄ °´ªrÃ¨Å¤nÄ®o¤°Á®È
»Á®Èµ Á®È¦ª¦¦r °´Á}ªµ¤¦· ¹É¤¸°¥¼n´ÊÁ·¤¤µÂnµ¨Å®Ç ÅoÁ¨¥
Á¡¦µ³°ÎµµÂ®n·É¸ÉÁ} oµ«¹ÂnÂ¨³Ân¦¦¤d´ÊÎµ´Á¸¥®¤ ³ÁºÉ°ªnµµ¤¸
·Á¨¤´Å¤n¥°¤Ä®oÁºÉ°Á¸¥ ÁºÉ°ªnµ»¤¸ ·Á¨ÈÅ¤n¥°¤Ä®oÁºÉ° ·Á¨o°Îµµ¦¸ ªµn°
¦¦¤Á®¨nµ¸Ê°¥¼nÁ¤° Á¡¦µ³·Á¨´¦¦¤Á} oµ«¹´¤µ´ÊÂnµ¨Å®Ç ³ÁºÉ°»ÁºÉ°
µ ÁºÉ°¦ÁºÉ°ª¦¦r ÁºÉ°·¡¡µÈÁºÉ°Å¤nÅo Á¡¦µ³·Á¨Å¤nÄ®oÁºÉ° ·Á¨Á¥¤¸°Îµµ
¦°®´ªÄ °´ªrÃ¨¤µÁ}Áª¨µµ
oµ¨n°¥Ä®oÁºÉ°¦¦¤Á®¨nµ´Ê·Á¨o° µ
¨¦³Ã¥rÂ¨³°Îµµ¨Ã¥¨Îµ´ ´ªrÃ¨¸É¼®¨°¨ªÄ®o¤» r¤µµÈ³¡µ´
Â®ªªnµ¥®¸¸É»¤ ´ °·Á¨Á¸¥®¤ ·Á¨³°µ¥ ¹o°¸´oµµÅªoÁÈ¤Îµ¨´
°¤´Á¦ºÉ°¥¤µ

oª¥Á®»¸Ê·Ä °Á¦µ¹o°Ão¤Á°¸¥Å´·ÉÁ®¨nµ¸Ê°¥¼nÁ¦ºÉ°¥¤µ Å¤n¤¸¸nµªnµ³
·°nµªnµ¼®¦º°·Äªµ¤·Îµ¡¼ µ¦¦³Îµ´ÊÇ ¹ÉÁ}·É¸É¨·°°¤µµ·Á¨
´ªÁ} oµ«¹Â®n¦¦¤ Â¨³Å¤nÅo·ªnµ·É¸Êª¦Âo ·É¸Êª¦° ·É¸ÊÁ} oµ«¹n°´ªÁ¦µ
¹¥°¤¦´µ¦¡¦ÉÎµ°µ·ÉÂ®¨nµ¸Ê°¥¼n¨°¤µ ¦¦¤Á¦ºÉ°Âo» r¹Å¤nµ¤µ¦Â¦
Á oµÅ£µ¥Ä·ÄÅo Á¡¦µ³·ÉÁ®¨nµ¸Ê®µÂn¥·ÉªnµÎµÂ¡ÁÈ´Ê oµ³®¤»ÅµÉÎµ
Â¨oª¨ºÉ¥·ÉªnµÊÎµ¤´Á¦ºÉ°®¨n°¨ºÉoª¥ÊÎµÁ¡¦µ³Á¥¨n°´ª¤µÄ£¡Äµ·Äªµ¤Á·
ÂnÁÈµ¥Á¥¨n°´ª¤µoª¥ªµ¤Ã¨£ªµ¤Ã¦ªµ¤®¨¦µ³´®µ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°
°·Á¨¡µÎµÁ·¤µÁ}Áª¨µµÂµ ´ÊÄÅ¤n´ÊÄÈÁ}Åµ¤ÅoÁ¡¦µ³ªµ¤
¨n°´ªÎµµ¡°´ª

Á¤º°É Á}Án´Ê  ¼¤o µ·´ · ¦¦¤³Ä®oÅo°¥nµÄ®ª´°¥nµÁ¸¥ª Ã¥¸ÁÉ ¦µÅo¦´
Ã°ªµÎµ´É° °¡¦³¡»Áoµoª¥µ¦´¦´¢{ ®¦º°°nµ®´º°¦¦¤³´¤Ã¤ Â¨³
Åo¥·Åo¢{µ¦¼µ°µµ¦¥r°Â¨oªÁ·ªµ¤ÁºÉ° ¹Ê¤µ Ã¥¸É¥´Å¤nÅo¨¤º°n°¼o®ÊÎµ®´É
´·Á¨oµÁ¨¥ Ân³Ä®o·Á¨¡´¨µ¥ÅÁ¨¥´Ê¥n°¤Á}ÅÅ¤nÅo °¥nµ¡µ´®µ·
·Á¨³®´ªÁ¦µ³Á°µ Â¤oµ¦·´·Á¡ºÉ°Â®ªµ °·Á¨Å¼nªµ¤» Á}´ÊÇ È¥´
gÁº°Á®¨º°¸É³ gÁº° Â¨³¥´Âªµ¤ ´ o°¥»nÁ®¥· ¹Ê£µ¥ÄÄµ·Á¨»
¦³¥³Å Á®¤º°³ÁÈo°ª«¸¦¬³ Á}Å oª®´ª´ª¦o° ¹Ê¤µ´¸´Ä°¥¼nÁ¦ºÉ°¥Å
Á¡¦µ³¡·¬ °·Á¨¤´ ´¤´ ªµ ¤´¸´Ê´´¤´»¤´¸Å¤nÄ®oÁ¦µ°°°¨¼n°
µ °¤´Å ¨´ª·Ä °Á¦µ³Å¤n°¥¼nÄ°Îµµ °¤´ ¹o°¤¸µ¦n°¼ooµµÁ¤°
¸ÉÁ¦ºÉ°®¨´¦¦¤µ·ÂoÁ}°¥nµ¸Ê¤µ´ÊÁ·¤£µ¥ÄÄ °´ªrÃ¨

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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ÓÔÕ


¡¦³¡»ÁoµÅo¦´¦¼o ¹Ê¤µ ¹ÅoÎµÁ°µ¦¦¤¸Ê¹ÉÁ¦¸¥Á®¤º°´ÊÎµ¸É³°µÁ oµ
ÅÎµ¦³¨oµ·É¸É¦¹É {°¥¼n£µ¥ÄÄ´Ê Ä®on°¥³°µÅÃ¥¨Îµ´¨Îµµ¡°¤°Á®È
µ» »Ã¬ ¦³Ã¥r¤·Än¦³Ã¥r Â¨³¤¸ÂnÄ¸É³¦³¡§··´· ¨µ¥Á}
¸ ¹Ê¤µÅoÁ¡¦µ³¤¸Á¦ºÉ°´¢°¤¸Á¦ºÉ°n°¼o¤¸Á¦ºÉ°oµµ¤¸¼nÂ n¹É´Â¨³´

Ânn°Å¤n¤¸°³Å¦¤µÂ n·Á¨¹É {°¥¼n£µ¥ÄÄ®¹ÉÅ¤n¤¸°Èº°·Á¨Á¦º°°Îµµ
¸É¥´Å¤n¤¸¼nÂ n Ân¡°Åo¥·Åo¢{°¦¦¦¦¤µ«µ¦¦¤¸Énµ¦³µ«°ÅªoÂ¨oª¸Ê
Á oµÅ¼n·Ä¹¨µ¥Á}Ä¸É¤¸¼nnª¥¼nÂ nÄ¸É¤¸·Énª¥oµnµnª¥¦´¬µÄ·Á¨Å¤nÅo
Á®¥¸¥¥ÉÎµÎµ¨µ¥°¥nµÁÈ¤¸ÉÁ®¤º°°¥nµÂnn°¤µ Á¡¦µ³¤¸¦¦¤Á oµ ´ ªµoµµ¢{
Á®ª¸É¥´

¡¼¹Á¦ºÉ°ªµ¤¦³®¸ÉÈ¤¸µÁµÁ oµÅ ´ ªµÅ³¨oµÁ¸¥ ªµ¤Ã¦È¤¸
ªµ¤Á¤µµ¦ ·Á®ÈnµÁ®ÈÁ¦µ ¹É¤¸®´ªÄ°´Á}»nµÁ¤°´Á oµÅÁ}¼nÂ n
Á oµÁ}Á¦ºÉ°Á¸¥Á¸¥¤¸ ´·Ã¦´³ªµ¤°¨´Êªµ¤¥·Ê¤Â¥o¤ªµ¤µ¤µµ¤
ÄÁ oµÅ¸´oµnµÅ¤nÄ®oªµ¤Ã¦Â°°µ¤¡¨µ¦ªµ¤®¨È°µ«´¥·{µ
¡·µ¦µÅ¦n¦°°¥¼nÁ¤°¡¼¹Á¦ºÉ°¦µ³´®µ´ªrÃ¨È¤¸oª¥´»»´ªr ÂnÈ
°µ«´¥µ¦¡·µ¦µ ªµ¤¡°¸µ¤µ Å¤nµÃÃ¨Áo´´ªr´Ê®¨µ¥¸ÉÅ¤n¤¸«¸¨¤¸¦¦¤
Á¦ºÉ°®´®oµ¤oµµoµÁ¤º°È¤¸ªµ¤» ¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» ¤»¬¥rÈÁ}¤»¬¥r
¤¼¦rÂµ¤ªµ¤Á}¤»¬¥r Å¤n´Ânªnµ¦nµÂ®nªµ¤Á}¤»¬¥rÁ¥Ç Ân·Ä´Ê
¥·Éªnµ´ªrÁ¦´µÁ¡¦µ³ªµ¤Ã®¦oµ¥µ¦»µÃnµÇ

°ÎµµÂ®n¦¦¤Á¤ºÉ°Á oµÅÂ¦£µ¥ÄÄÂ¨oª¥n°¤³Á}··¦·¥µn°´´·É¸É
Á} oµ«¹n°Ä º°·Á¨¦³Á£nµÇ Ä®on°¥µÅÂ¨³®¤ÅÄ¸É» °¥nµo°¥ÄÈ
n°¥Ç ¨µ¥Á}·É¸É¤¸»nµ ¹Ê¤µoª¥µ¦·´·¦¦¤ oª¥ªµ¤ÁºÉ°¡¦³¡»Áoµ ÁºÉ°
¡¦³¦¦¤ ÁºÉ°¡¦³r Á¨¸É¥µªµ¤ÁºÉ°·Á¨¤µÁ}ªµ¤ÁºÉ°¦¦¤ Â¨oªÈ¥o°Á oµÅ
n°¼o´·Á¨ Á®È·Á¨ªnµÁ}£´¥ Á®È·Á¨ªnµÁ} oµ«¹n°Á°¹ÉÁ}·É¸Éª¦Âo Á}
·É¸Éª¦°° Á}·É¸Éª¦¦µ¦µ¤Ä®o®¤·ÊÅ Á¦µ³¸ ¸Á¡¦µ³µ¦·´·
¦´¬µoª¥¦¦¤ ¤·Än¸Á¡¦µ³·Á¨ ªµ¤Ã¨£¤µ ªµ¤Ã¦¤µ ¦µ³´®µ¤µ
ªµ¤¨»n¤®¨¤µ¥¤µ

Å¤nÄn°¥¼nÇ È¸ ¹Ê¤µ ¸ ¹Ê¤µÅ¤nÅooµÅ¤n¤¸·É¸É¡µÄ®o¸ Á¡¸¥Á·Á}¦¼¦nµ ¹Ê¤µ
Á}®·µ¥ ÈÁ®¤º°oÅ¤o¸É¥ºo°¥¼nµ¤µ¤iµ´ÉÂ¨ ³Á}Å¤oÁºÊ°Â È
ÁºÊ°°n° Å¤oÁºÊ°¸ ÁºÊ°Å¤n¸¦³Á£ÄÈµ¤ ÈÅ¤nÎµÁ¦È¦³Ã¥rÄ ³¸ÉoÅ¤o´Ê¥´¥º
o°¥¼nn°Á¤ºÉ°µ¥nµÅ´Å¢{ÅÁ¨ºÉ°¥Â¦¦¼nµÇ°°¤µµ¤ªµ¤o°µ¦Â¨oª
¥ ¹ÊÁ}oµÁ}Á¦º° Á}¦³µ¡ºÊ¦³µ µ Á}¼oÁ}®¸nµÇ µ¤ªµ¤
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÔÕ



ÓÔÖ

o°µ¦ Å¤o¦³Á£´ÊÇ ¹ÉÁ}·É¸É¤¸nµµ¤»£µ¡ °°¥¼nÂ¨oªÈÂ»£µ¡
°°¤µ oª¥°ÎµµÂ®nµ¥nµ¼o¨µ´Îµ ¹Ê¤µ Å¤o´ÊÈÎµÁ¦È¦³Ã¥roª¥¸µ¤
»£µ¡ °

Á¦µÈÁ®¤º°´ ³Á·Äµ·´Êª¦¦³ÄÈº° Á¡¦µ³Á}°¥¼nÂ¨oªÃ¥
®¨´¦¦¤µ·Â®nªµ¤¤¤»·´ÉªÇ Å Á·ÄiµÈº° Á·ÄoµÈº° Á·Ä
µ¸ÉÅ®Ç Èº° ÂnÁ®¨nµ¸Ê³ªnµÁ}¸Á¸¥¸Á¸¥ª ¥´Å¤n¸ Á¡¸¥ÂnªnµÁ}
Á·Ä»¨¸ÈÁ}¼o°¥¼nÄ»¨¸ ¥´Å¤nÁ¦¸¥ªnµ´Ê¸µ¤·É¸Éª¦³ÎµÄ®o¸n°Á¤ºÉ°Åo¦´
µ¦°¦¤ Å¤nªnµµ·´Êª¦¦³ÄÅo¦´µ¦°¦¤«¹¬µ ¥n°¤³¤¸ªµ¤¦¼oª·µÅµ¤Â 
nµÇ ¸ÉÅo¦´µ¦Á¨nµÁ¦¸¥«¹¬µ¤µ ¨°¹°¦¦¦¦¤Á¤ºÉ°Åo¥·Åo¢{Â¨oªÎµÅ
f®´´Â¨Á° Å¤nªnµ¼o®·¼oµ¥ Å¤nªnµµ·´Êª¦¦³Äª´¥Ä ¥n°¤³Á}¤¸
ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ ¥n°¤³Á}·¸ ¹Ê¤µoª¥ªµ¤¦³¡§·µ¦ f °¦¤ µ¤
Îµ¨´Â®nµ¦´Â¨ÂoÅ ´ªÁ°Á¡ºÉ°ªµ¤Á}¸Ã¥¨Îµ´´ÊÂ¨ Á¡¦µ³³´Ê µ¦
f °¦¤®¦º°µ¦Åo¥·Åo¢{Ã°ªµÎµ´É°°´Á}µ¸É¼¸É¸ °°¤µµªµ µ
¦¦¤¸¡É ¦³¡»Áoµ¦´Åªo°Â¨oª¹Á}ªµ¤¸µ¤Îµ®¦´¤»¬¥rÁ¦µ´ªÉ ÇÅ

¤»¬¥rÁ¦µ³Á}¤»¬¥r¤¼¦rÂ ¥n°¤ ¹Ê°¥¼n´Á¦ºÉ°´Â¨ÂoÅ  °´Ä
´ o° °´ÄÅ¤n¸ °´ÄÁ}Ã¬ÂnÂ¨³¼o°ºÉ ¡¥µ¥µ¤´Â¨ÂoÅ ·É´Ê Îµ·É¸É¸
Á oµ¤µÂ¸É
ÁnÁ¥¦³¡§·´ªÅ¤n¸È¡¥µ¥µ¤ÂoÅ ªµ¤¦³¡§·´Êoª¥ªµ¤
¦³¡§·¸ ·Ä¸É·®´ÅÄµÄ¹ÉÁ}Ã¬Á}£´¥Ân È¡¥µ¥µ¤®´®oµ¤·Ä
Å¤nÄ®o·ÅÄµ´Ê Á¡¦µ³·Å¤µÈ·Å¤µ Á¤ºÉ°¡¥µ¥µ¤®´®oµ¤·ÄÅ¤nÅ®o·
Â´ÊÅo¤µo°¥È´ªnµÅo¦´Êªµ¤Å¤n¸ °ÅªoÅ¤n¨n°¥Ä®oÁ¸¥Å¤µ
Â¨³·Ä¸ÉÅo¦´µ¦°¦¤¤¸ªµ¤ÁºÉ°ÄÁ®»Ä¨ µ¤®¨´ªµ¤¼o°¸µ¤
Â¨oª ªµ¤°¥µªµ¤³Á¥°³¥µ ªµ¤¢»jÁ¢j°Á®n°Á®·¤¹ÉÁ¥Á}¤µ£µ¥ÄÄ Â¨³»
¨µÄ °Á¦µÄ®oÁ¸¥Åoª¥´Ê Èn°¥Áµ¨ÅÇ ¥°¤¢{Á®»¢{¨»Ân»¤»¤
ªµ¤°¥µ´ÊÈÅ¤n¤¸°ÎµµÁ¡¦µ³Á®»¨Á®º°°Îµµªµ¤°¥µ´ÊÂ¨³ÈÎµÁ·µ¤
Á®»¨¸ÉÅo¡·µ¦µoª¥ªµ¤¼o°¸µ¤n°ÅÅ¤n¨¨³ Á¦µ¥n°¤³Á}¸ÅoÅ¤n¤¸
¦³¤µ

µ¦¦³ÎµÅ¤nªnµÎµ·µ¦µÄÁ¤ºÉ°Á®ÈÁ}¨Á}¦³Ã¥rÂnÂ¨³nª¦ª¤
Â¨oª¥µ®¦º°nµ¥ÈÎµÁ¡¦µ³Á®»¨n°Â¨oªªnµª¦ÎµÁ¡¦µ³Á}¨Á}¦³Ã¥r ·É
¸Éª¦³¡¼Á}¨Á}¦³Ã¥r È¡¼Åo®´Áµ¤µo°¥µ¤Á®»¨¸É°Îµª¥ ªµ¤·
ªµ¤¦»ÈÁ}µ °Ä¦³Á£®¹É ¸É³Â°°¤µµµ¥ ªµµ ªµ¤¦³¡§·
nµÇ ¸É¥·ÉÁ}·ÉÎµ´¸Éª¦Åo¦´µ¦°¦¤ Â¨³®´®oµ¤ªµ¤·Ä·É¸É³¡µÄ®oÁ¸¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÔÖ



ÓÔ×

ÁdµÄ®o·Ä·É¸É¸µ¤´Ê®¨µ¥Á}ªµ¤Á¥· ·È¥n°¤Á}·¸Åµ¤Îµ¨´
Â®nµ¦´Â¨ÂoÅ Å¤n iµ g

¦¦¤nµ¹°¨¸É·ÄÁ}Îµ´ Äª¦Åo¦´µ¦°¦¤Ä®o¦¼oÁ®»¦¼o¨¸´Éª
®¨´«µ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ´Ê ¦´É°Ä·É¸É¤¸°¥¼nÁ}°¥¼n»·É»°¥nµ Å¤nÁ¥
Îµ·É¸ÉÅ¤n¤¸¤µ°Ã¨Á¨¥Ánµ¤¸Á}oµÁ} °¤¸°¥¼nÂ¨oª´ÊÁ·¤Ä¦³¦¼o®¦º°Å¤n
¦¼oÈµ¤ ¦¦¤µ·º°µ¸Ê¤¸°¥¼nÂ¨oª »ÈÁ}¦¦¤µ·¸É¤¸°¥¼n´ÊÁ·¤Á®¤º°´ ¦
ª¦¦r ¡¦®¤Ã¨ ·¡¡µ Á}·É¸É¤¸°¥¼n´ÊÁ·¤¤µÂ¨oªÂnµ¨Å®Ç Å¤n¤¸µ¦ ¥´ ¥µ¥
Å¤n¤¸ µ¦¥´¥oµ¥Á¨¸¥É Â¨ÅÅ®Á¨¥ Á}Ânªµ¤µ¤µ¦ °¼o É¸ ³¦¼o µ¦¼o 
»  ¦¼o ¦
ª¦¦r ¡¦®¤Ã¨Â¨³·¡¡µ´Ê ¤¸ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨ÊÎµÉÎµ¼nµ´ ®¦º°Å¤n¤¸ªµ¤µ¤µ¦¦¼o
Á®ÈÅoÁnµ´Ê

¡¦³¡»ÁoµÁ}¡¦³°rÂ¦ ¦·´·¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª¨µÂ®¨¤¤¥·Éªnµ
´ªrÃ¨´Êµ¤£¡¸Ê µ¤µ¦¦¼oÂoÂ¨°Ä»Äµ Ä¦ ª¦¦r ¡¦®¤Ã¨
¨°·¡¡µÅo°¥nµ¦³´¬r¡¦³´¥ Á¤ºÉ°¦¦¼o¦Á®È·ÉÁ®¨nµ¸Êªnµ·ÉÄÁ}£´¥·ÉÄ
Á}»¦³´¬r¡¦³´¥Â¨oª ÈÎµ·É¸É¦¦¼o¦Á®ÈÂ¨oª¸Ê°°¤µ´É°´ªrÃ¨Ä®o¦¼oª·¸¨³
Ä®o¦¼oª·¸®¨¸ÁªoÄ·ÉÅ¤n¸ Ánµ¦Îµ°¥nµ´Ê µ¦¡¼°¥nµ´Ê µ¦·Án´ÊÁ}µ
Á}µ· Á}¡·¬Á}£´¥ÂnÁ°Â¨³¼o°ºÉ°¥nµ¡µ´ÎµÁ}o Â¤oµ¸¸Éª¦ÎµÁ¡È
Ä®oÁ·Ä®o¤¸¤µ¤¼ ¹ÊÄÈ¦°ª·¸ÎµÁ¡ÈÅªoÃ¥¨°´Éª¹

Ânn°¡¦³¡»Áoµ¥´Å¤nÁ¥·µ¡¦³°rªnµÅoÁ®ÈÂ¨oª¹Éµ Á®ÈÂ¨oª¹É
»Á®ÈÂ¨oª¹É¦Á®ÈÂ¨oª¹Éª¦¦r ¡¦®¤Ã¨¨°·¡¡µn°Á¤ºÉ°Åo¦´¦¼oº°¦´
¦¼o·É¸É¤¸°¥¼nÁ®¨nµ¸ÊÁ° ¦¦¼oÂoÂ¨°Â¨oª¹Îµ¤µ° ·É¸Éª¦¨³ª¦®¨®¨¸ È
¦°Ä®o¦¼oª·¸µ¦®¨®¨¸¨¸´ª ¦¼oª·¸µ¦¥´¥´Ê´Éª ·É¸Éª¦°¦¤ÈÂ³Îµ´É°
Ä®o°¦¤Ä®oÁ·Ä®o¤¸ ¹ÊÃ¥¨Îµ´¨Îµµ¹ ´Ê¤¼¦r

Îµªnµµ ÅoÂnªµ¤» r´ÊÁ· ¹Êµµ¦¦³Îµ· »¹ÉÁ}ªµ¤» °´Á}
¨´ÊÁ· ¹Êµµ¦Îµ¼Îµ¸ ¦ª¦¦r ¡¦®¤Ã¨·¡¡µÁ}µ¸É°¥¼nÁª¥ °
¼o¸¼o´Éª¸ÉÎµÂ¨oª³o°Å¼n¸É´ÊÇÅ¤n¤¸¼oÄ¸É³®´®oµ¤»¨µÅªoÅoÅ¤nªnµ³Åµ¦È
¼o Ê´ ¦¦»É· ¸ÁÉ }¦ ·É ¸ÁÉ }¢gÁ}Å¢ÁÈ¤®´ªÄ °Â¨oªÄ¦³Á°µÊµÎ ¸ÅÉ ®¤µ´
®´ªÄª´ÊÄ®o¡oµ¦ÅÅo Äª´ÊÈo°Á}Ä¦ °¥¼n¸ÉÅ®ÈÁ}¦°¥¼n´É
Â®¨³Á¤ºÉ°¹ ´Ê¦¦·ÇÈÁ}¦ÅÁ¨¥

¼o¸ÉÅo¦oµ»µ¤ªµ¤¸ °´Á}Á¦ºÉ°Á¥Èµ¥Á¥ÈÄ ®¨n°Á¨¸Ê¥·ÄÄ®oÅo¦´
ªµ¤» ªµ¤Á¦·´Ê{»´Â¨³°µÈÅoÅÁª¥ªµ¤¸°´¸Ê µ¸É¸É³Å °¼o¤¸
ªµ¤¸Án¸Ê°¥nµo°¥Èº°¤»¬¥r¤´·¥·Éªnµ´Ê ¹ÊÅÈª¦¦r¤´·°´Á}µ¸É°¥¼n
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÔ×



ÓÔØ

¸ÉÁª¥ °¼o¤¸»°´ÅoÎµÅªoÂ¨oªµ¤¨Îµ´¨Îµµ ¦³´ÉÁÈ¤£¼¤·Â®nªµ¤¸´Ê®¨µ¥
´¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª´Ê®¨µ¥nµ¹Á¤º°¡°Â¨oª

·¡¡µÈº°Á¤º°¡° Á¥Ã¨£¤µÁnµÅ¦È®¤µ· Á¥Ã¦ Á¥®¨ ¦µ³
´®µ ªµ¤¦´ ªµ¤´ ªµ¤Á¨¸¥ ªµ¤Ã¦ ¹ÉÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨ Åo
¦³®´¦³®µ¦Ä®o·Êµ¨ÅÂ¨oªµ·oª¥«¦´µª·¦·¥³· ¤µ· {µÅ¤n¤¸·ÉÄ
Á®¨º°Â¨oª Á}Ä¸É¡°´ª °·É¤´ª Å¤no°µ¦·ÉÄ¤µÁ¡·É¤Á·¤°¸ ³Îµ°°È¤·Änµ³
Á¡¦µ³´Êº°ªµ¤¡°¸Ã¥®¨´¦¦¤µ· ³Á¦¸¥ªnµ¹¤´·¤µº°ªµ¤¡°¸Ã¥®¨¸
¦¦¤µ·ÈÅ¤n·

ÄÁ¤ºÉ°¹ ´Ê¡°´ªÂ¨oª °¥¼n¸ÉÅ®È¡° ³Á}³µ¥ÈÅ¤n¤¸ªµ¤Îµ´°´Ä
Á¡¦µ³Á}Á¦ºÉ° °µ» ° ´r°´Á}nª¤¤»· ¹ÉÅo¡·µ¦µ¦°° °·Â¨³
¨n°¥ªµÂ¨oª´ÊÂn¥´Å¤nµ¥
°»µµ¥¹¤´Éº°¤´ÉÄ ´rÅo¨´{·ÊÂ¨oªoª¥·
{µ«¦´µªµ¤Á¡¸¥¦Á®¨º°ÂnÄ¸É¦·»·¨Í oªÇ¹ÉÁ}Ä¸É¡°´ª¨°Áª¨µ°¥¼nÂ¨oª
°¥¼n¸ÉÅ®ÈÁ}·¡¡µ ÅÈÁ}·¡¡µ °¥¼nÈÁ}·¡¡µ º° °»µ·Á·¡¡µ Á}
·¡¡µ´ÊÇ ¸É¤¸¸ª·°¥¼n¸Ê ´·¦¦µ·Á¨¦³Á£nµÇ Å¤n¤¸Á®¨º° ·Á¨´·
Â¨oªÁ¦¸¥ªnµ °»µ·Á·¡¡µ ¡°·Êª·µ ´r¸ÉÁ¥¦´·°Â¨oªÈÁ} °»µ·
Á·¡¡µ ´´Ê·Ä¸ÉÅo¦´µ¦´¢° ·Ä¸ÉÅo¦´µ¦°¦¤ ¥n°¤¤¸ªµ¤¸Â¨³¤¸
»nµ ¹ÊÁ}¨Îµ´¤¸»nµ°´¼»Å¤n¤¸·ÉÄÁ¤°Á®¤º°

Á¡¦µ³³´Ê «µ¦¦¤nµ¹°¨¸ÉÄ Á¡¦µ³ÄÁ}·ÉÎµ´¤µ Ã¨³Á·
ªµ¤Áº°¦o°ª»nªµ¥¦³ÉÎµ¦³µ¥ ®¦º°³n°ªµ¤¡·µ«·®µ¥Ân´È ¹Ê°¥¼n´Ä¸ÉÁ}
¢gÁ}Å¢ ÄÅ¤n¤¸¦¦¤Á oµÁ¨º°Â  Ä¥n°¤Å¤n¤¸µ¦¥´¥´Ê Â¤o³¤¸ªµ¤¨µ¤µ ¤¸
°Îµµ¦µ«´·Í¤µÁ¡¸¥Å¦ ¥·É³Îµªµ¤Áº°¦o°Á¸¥®µ¥®¦º°·®µ¥ªµ¥ªÅo¤µ
Á¡¸¥´ÊÁ¡¦µ³ÄÁÈ¤Åoª¥·Á¨°´Á}£´¥n°Ã¨

Å¤nªnµÃn¨µ oµÅ¤n¤¸¦¦¤Â¨oª µ¤µ¦³Îµªµ¤·¹ ´Ê¡·µ«·
®µ¥Åooª¥´ Á¡¦µ³ªµ¤¨µÄµÃ¨Á}ªµ¤¨µ¸ÉÁ· ¹Êµ·Á¨Á}¼oµ¦
ªµ¤¨µÄµ¦¦¤´ÊÁ}ªµ¤¨µµ¦¦¤Á}¼oµ¦ ¨µµ¦¦¤nµ
¹Á¦¸¥ªnµ´¦µr ¨µµÃ¨oª¥µ¦n°ªµ¤·®µ¥Ân®¤¼n´Ê µ
®¨´¦¦¤nµÁ¦¸¥ªnµ¡µ¨¡ª¤º°¦¼oÈ¦¼oÂn¦¼oÁ¡ºÉ°Îµªµ¤·Îµªµ¤·®µ¥Ã¥
nµ¥Á¸¥ª¹Å¤n´ªnµÁ}¼o¨µÂ®¨¤¤Ã¥¦¦¤

Ä¹Á} °Îµ´¤µ¸Éª¦Åo¦´µ¦°¦¤ Á¡µ³£µ¥Ä´ªÁ¦µÈ¤¸ªµ¤
¦n¤Á¥È ·´·Å ´Â¨Å ®´®oµ¤ÅÃ¥¨Îµ´ Å¤n¥°¤Ä®o·Á¨»¨µÅ
nµ¥Á¸¥ª ¤¸µ¦n°¼o ¤¸µ¦¥´¥´Ê ¤¸µ¦oµµªµ¤°¥µ· °¥µ¡¼ °¥µÎµÄµ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÔØ



ÓÔÙ

Å¤n¸ °°¥¼nÁ¤°®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®¥n°¤Åo´¥³n°Å³·³¡¼³Îµ°³Å¦³
ÅÅ®¤µÅ® Á®»¨ªnµª¦®¦º°Å¤nª¦³Á oµ¤µ°Á¸¥Á¸¥´´¸ Â¨³ÎµÁ·
µ¤®¨´Á®»¨¸ÉÁ®Èªnµ¼ªnµª¦´ÊÅ¤n iµ g Á¤ºÉ°Á®ÈªnµÅ¤nª¦Â¨oªÂ¤o³°¥µÅÈÅ¤nÅ
°¥µ°¥¼nÈÅ¤n°¥¼n °¥µÎµÈÅ¤nÎµ Á¡¦µ³Á®»¨Å¤n°Îµª¥Ä®oÎµ ¸Éº°ÁºÉ°Á®»¨ ÅoÂn
ÁºÉ°¦¦¤¥n°¤Îµ¦oª¥ªµ¤¦µ¦ºÉ¸µ¤

¸ÁÉ º°É ¦¦¤¥n°¤·´ · µ¤¦¦¤ Å¤n µi g ¦¦¤ ¨¥n°¤¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» 
°¥¼n£µ¥ÄoµÈ¤¸ªµ¤»  ¥·ÉÄ¦°¦´ªÂn¨³¦°¦´ªnµnµ¤¸«¸¨¤¸¦¦¤ iµ¥
µ¤¸È¤¸«¸¨¤¸¦¦¤ iµ¥£¦¦¥µÈ¤¸«¸¨¤¸¦¦¤ ¨¼ÁoµÁ®¨nµ° ¨¼ÁÈÁ¨ÈÂ®¨µÁ®¨
nµnµÅo¦´µ¦°¦¤µ¡n°Â¤n¦¼°µµ¦¥rÄµ«¸¨¦¦¤ Â¨³¤¸¤¸¦³Á¸¥Á}
Á¦ºÉ°·´·ÎµÁ·Ä®oÁ}ªµ¤ª¥µ¤nµ¼Â¨³¤¸ªµ¤Á¥ÈÄÅ¤nºÊ°¹Å¤n iµ gÅ¤n
µÃÃ³¥µ ªnµ¤¸ªµ¤Á¸É¥ªµ ¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª¨µ ªnµÁ}{µ´ÊÇ
¸ÉÃnoª¥ªµ¤¦³¡§·¥·Éªnµ´ªr´ªÅ¤nÅo«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥¤µÁ¨¥ ÂnÅ¤nÁ¸É¥ªn°¦¦¤Îµ
Á ÈÂn¼oÄÁ®¤º°¤´¸Ê{µ

µ¤®¨´ªµ¤¦· ¼o·´·¦¦¤¥°¤Å¤n³ ¤¸µ¦n°¤ÁºÊ°n°¤´ªÃ°°n°
n°¼oÄ®n n°¦¼n°°µµ¦¥r n°¡n°n°Â¤n n°nµ¼o¤¸»»Ân nµ¹Á¦¸¥ªnµ
´¦µrÁ¦¸¥ªnµ{µ¨¼È¨¼ÂoÁÈÈº°ÁÈ¸É¸µ¤ÂoÅ¤nÁ}ÁÈ®´ªÂ ÈÅ¤n
Á}ÁÈ¨µÂ®ªÂª µ¦¤¸¦¦¤¦°¦°¥n°¤Á}¸ÁÈ¸´¨nµª¤µ Ä
¦°¦´ª¥n°¤¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}»  ¡¼´¦¼oÁ¦ºÉ° ¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µ¡¼´È¦¼oÁ¦ºÉ° º°
¥°¤¦´Á®»¨ °´Â¨³´ Ä¦·¥°¤¦´ªnµ·Â¨³´Â¨ÂoÅ Å¤n®¤´®¤¤ ¥n°¤
°¥¼n´Á}µ»

Á¡¦µ³Á¦µ¥n°¤·Åo´Ê®·´Êµ¥´Êµ¤¸£¦¦¥µ´ÊÁÈ´Ê¼oÄ®n ¤¸µ¦·Åo
oª¥´ Îµ´¸É¡¥µ¥µ¤Âoªµ¤·Â¨³¥°¤¦´¹É´Â¨³´ ¥n°¤°¥¼noª¥´ÅoÁ¦µ
°µÅ¤n¥°¤¦´· È³¨µ¥Á}·µ¸Éµ¤¸£¦¦¥µ®¥nµ´Å Á¤ºÉ°¼µ¤ªnµÁ}¥´Å
µ¤ iµ¥¼oµ¥¹o°®¥nµÁ¤¸¥Á¸¥¨n³Á¤¸¥ÂÁ}¥´Å³³Å¤n®¥nµÅo¥´ Å¤´Á®¤º°®¤µ
¸É µ³°¥¼n ´ ¤´Åo¥´ ÅÁ¦µÁ}Ân¤´ Á}®¤µ¡¼´Å¤n¦Áo¼ ¦º°É ³°¥¼n ªo ¥´Åo¥´ Å´
¸¸ÊÈµ¤ iµ¥¼o®·°¸ Á}¥´ÅÅ°o´Én³¹o°®¥nµo°¦oµ´ Á}Á¡¦µ³Á®»Å¦ ³Ã°p¥
Å°o´É¤´¦oµ¥ªnµ®¤µ °¥¼n´¤´Åo¥´Å ¤´Å¤n µ®¤µ¤´¦oµ¥¥·Éªnµ®¤µ °¥¼n´¤´Åo
¥´ÅÈÁ¦µÁ}´Ê°¥¼n´´ªr¦³Á£¸É¦oµ¥ªnµ®¤µÅo¥´Å´´É
ªµ¤¦·¤´ÈÁ}®¤µ´Ê°´ª´ÉÂ®¨³¹Åo´´Â¨³Â¥µ´Á· ³
Îµ®·Ä¦ªnµÅ¤n¸ÈÎµ®·¥µ ®µ³¤¸nª¸°¥¼noµ iµ¥Ä iµ¥®¹ÉÈª¦Îµ´ªÁ}®¨´Åªo
°¥nµo°¥È³Å¤nÁ}®¤µ´Ê° °¸°¥nµ®¹ÉoµÁ¦µ·oª¥Å¤nÅo´ÊÄÄ®o· Á¦µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÔÙ



ÓÔÚ

¥°¤¦´·n°Á µÂnÁ µÅ¤n¥°¤¦´ ¤´ÈÎµÁ}ÎµÄÅoµ´Å µ¤¦¦¤µ¦³®ªnµµ¤¸
£¦¦¥µ·´Ê°Å¤n¸´Ê°È¤¸ iµ¥®¹É¸Ân iµ¥®¹ÉÅ¤n¸È¤¸ Ânµ¦ÄÄ i¦¦¤
¥n°¤³ÎµÄ®oÅo¸Åo´ÉªÃ¨ °¥nµªnµÂnÁ¡¸¥µ¤¸£¦¦¥µ¦°¦´ª¨¼®¨µÁnµ´ÊÁ¨¥
Á¡¦µ³¦¦¤Á¥Ä®oªµ¤¦n¤Á¥Èn°Ã¨¤µÂnµ¨Å®Ç°¥¼nÂ¨oª
Á¡¦µ³³´Ê µ¤¸£¦¦¥µ¹Á} °Îµ´¤µ ¸É³n°¦µn°µÄ®oªµ¤¦n¤Á¥È
Ân¨¼Á¨ÈÁÈÂÂ¨³®¨´µ¤´É ¥n°¤ ¹Ê°¥¼n´µ¤¸£¦¦¥µ º°¡n°´Â¤nÁ}®¨´
Ä®n ¸É³·´·Ä®oÁ}ÂÁ}´Â¨³Ä®oªµ¤°°»nÂn¨¼Áoµ®¨µÁ®¨¸Éº°¦¼
º°°µµ¦¥r º°»¡¡µµ¦¥r¼oÄ®oµ¦Á¨¸Ê¥¼Â¨³µ¦°¦¤´É°ÄÁºÊ°oÅoÂn¡n°Â¤n
ÁÈ¸ÉÁ·¤µµ¡n°Â¤n¥n°¤Á¦¸¥ª·µÄ®¨´¦¦¤µ·¸Ê
¡n°Â¤n®¦º°Ä¦°¦´ª
¦³¡§··´·°¥nµÅ¦ ¥n°¤Á}µ¦¦³·r¦³µªµ¤¦¼oªµ¤¦³¡§· Ä®¨´
¦¦¤µ·´Ê¸Â¨³Å¤n¸Ä®oÁÈ¨ºÁ oµ¼n¤°»Áª¨ÉÎµÁª¨µ°·¦·¥µ Á¤ºÉ°Á·Ã ¹Ê¤µÈ
¨µ¥Á}ÁÈ¦³Á£´ÊÅo oµÁ} iµ¥¸È¸ÅÅo oµÁ} iµ¥´ÉªÈ´ÉªÅÅo Á¡¦µ³ªµ¤
´¤´´¤¡´r {¤°Á oµÃ¥¨Îµ´ ´´Ê¼oÄ®nÁ¦µ»Ç ¹ª¦¤¸°¦¦¤¸¦¦¤Á}
ÂÁ}´ Á}Á¦ºÉ°ÎµÁ·Ä®oÁ®¤µ³¤µ¤µÁ¥ÈÄÅªo Îµ®¦´ÁÈÅoº°Á}·
´ª°¥nµ°´¸µ¤ÅÄoÅ¤n¤¸¦³¤µ ´ªÁ¦µÁ°ÈÁ¥È ¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µ¸É°¥¼n¦nª¤´ÈÁ¥È
Á¡¦µ³¸n°¸Á oµª´

·É¸ÉÁ}ªµ¤·¤µ Á}·É¸É ´Ä´¤µ¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µÈº° «¸¨°r¸Éµ¤
¸Énµ®oµ¤Åªo´ÉÂ¨ µÁ¤» ¤·µµ¦ ¸ÉÂ®¨³´ªÎµ¨µ¥·Ä¼n¦°°¥nµ·®µ¥ie
Á·³¤¸¸É¨oµ¸ÉÃ·¸ÉÂ¸É¡´¨oµÈµ¤ ÈÅ¤n¤¸ªµ¤®¤µ¥ oµ¨¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µÅoÎµ
·n°´Ä«¸¨ o°¸ÊÂ¨oªÁ¡¦µ³Á}µ¦Îµ¨µ¥¦µµ°´Îµ´Ä®o·®µ¥ieÅÅ¤n´¥
µ¦³ªµ¦µµÎµ´n°´Åo·º°°³Å¦ «¸¨ o°¸Éµ¤¸ÊÁ}Îµ´¤µÁ®¤º°´
³´Ê ¹nµnµ¦³¡§··´·oª¥ªµ¤Á®È°Á®ÈÄ´ Á¡¦µ³¦³®ªnµµ¤¸
£¦¦¥µ¥n°¤º°Á}¦¦¤··Í °oª¥´Ä¦³Å¤n¦´Å¤nª ¹ÊºÉ°ªnµµ¤¸£¦¦¥µ¹Éº°
Á}¤´·°´¨onµ °´ªÂ¨oª µ¤¸Èº°¤´·°´¨onµ °£¦¦¥µ £¦¦¥µÈº°¤´·°´
¨onµ °µ¤¸ Á·¼´µ¤®¨´«¸¨¦¦¤Â¨³¦³Á¡¸°´¸µ¤¨°Åª´°ªµ
Â®n¸ª·°¥nµÅoÎµ¨µ¥¨nªÁ·

·ÉÄ¸É³Á}µ¦¦³¦³Áº°n°·Ä¹É´Â¨³´°´Á}ªµ¤Á¸¥®µ¥Â¨oª
°¥nµÎµ³Á}µ¦Îµ¨µ¥Îµ¨µ¥¼oÁ¸É¥ª o°Â¨³Îµ¨µ¥«¸¨¦¦¤°´¸µ¤ °¤»¬¥roª¥
¦¦¤nµ°Åªo°¥nµ¸Ê °ÅªoÁ¡ºÉ°°³Å¦ °ÅªoÁ¡ºÉ°Å¤nÄ®oÄÂ¨³ªµ¤¦³¡§·°´Á}
£´¥n°´¦³Á¡ºÉ°¤ Å¤nÄ®oÁ¨¥ °Á  Å¤nÄ®oÁ¨¥ {~Á¨¥Â Å¤nÄ®o¦ª¦oµª Å¤nÄ®oÂ

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÔÚ



ÓÕÑ

¦³µ¥ ¡¥µ¥µ¤¦´¬µ·É¸É¤¸°¥¼nÄ®oÄoÅo¨°µ¨Â®n¸ª·¼n¦° ·É¸É¤¸°¥¼n ¤´·°´¤¸
°¥¼nº°µ¤¸£¦¦¥µÁ} °¤¸°¥¼nÁ}¤´·Á·¤¤´·o»¸É¤¸°¥¼nÂ¨oªoª¥´
°¥¼noª¥´¦³´¦³°´oª¥«¸¨oª¥¦¦¤ oª¥ªµ¤¦´£´¸n°´ ¤¸
ªµ¤º°É ´¥r» ¦·n°´ °¥nµÁ}Ã¦Á}¤µ¦n°´Ä¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µ °¥nµÁ}Ã¦
Á}¼o¦oµ¥ °¥nµÁ}Á¡µnµ°¸ iµ¥®¹Éoª¥µ¦Îµ¨µ¥«¸¨ o°¸Éµ¤ °¥nµÁ}°´¥µ¦
Á}¼oÎµ°ÎµµÂn¼oÁ¸¥ªÅ¤n¼ °ÎµµÄ®o¤¸Åo» ªµ¤Á}¦¦¤Â¨oª¤¸°Îµµ
oª¥´» ¤¸°Îµµ¸É³¡¼ÅoÄ·É¸É¼o° iµ¥®¹Éo°¥°¤¦´ Å¤n¥°¤¦´È µ¥
´ªÁ° ®¨´¦¦¤¤¸°¥nµ¸Ê ¡µ´ÎµÅ·´·Á¡ºÉ°ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂnÂ¨³¦°¦´ª
¨°´¤´ÉªÇÅ

Á¤ºÉ°nµnµ iµ¥´ÊÄ¦³¡§··´·¸Â¨oª¥n°¤¤¸ªµ¤¦n¤Á¥È ÅÅ®ÅÁ°³
µ¤¸£¦¦¥µ³ÅÎµµÄoµ°oµ ÄÁ¤º°°Á¤º°ÈÅ Å¤nªnµÂnÁ¤º°Å¥Â®¨³
Á¤º°°ÈÅ oµ¤¸ªµ¤¤´Én°«¸¨n°¦¦¤°¥¼nÂ¨oª ÅÅ®Èº°¼oºÉ°´¥r»¦·¼o
¦´£´¸n°¦°¦´ª °´ÉÂ¨¤´·Åo¤µ¤µo°¥ÈÁ}¨Á}¦³Ã¥r¤µÊÎµ»
¦°¦´ªÄ®oÅo¦´ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}»  ¨¼Áoµ®¨µÁ®¨¸ÉÁ· ¹Ê¤µÈº°¡n°º°Â¤n¸ÉÁ}
»¡¡µµ¦¥r¸ÊÁ}ÂÁ}´¨µ¥Á}ÁÈ¸Åµ¤Ç´»¨ÄÁÈÈÅo¦´µ¦°¦¤
µ¡n°Â¤n¸É¸ Á¡¦µ³¡n°Â¤nÁ}Â´°´¸°¥¼nÂ¨oª ¤µµ»¨Ä¤µ¨³Á¨oµ´È
ª¥µ¤´Ê´Ê
ÁnÄÃ¦Á¦¸¥Ä¤µ¤¤¸ÂnÁÈ¸ÉÅo¦´µ¦°¦¤Äµ¸É¸¤µoª¥´Â¨oªÈ¥·É
Åo·µ´Á}°¥nµ¸Å¤n¤¸¦³¤µ Å¤n¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥Á oµÁ¨º°Â Á¨¥ Ánµ¸ÉÁÈÁ¸¥
´ÊÁ¸¥Á¡¦µ³Å¤nÅo¦´µ¦°¦¤«¸¨¦¦¤´¸É¨nµª¤µ ¡n°Â¤nÈÁ}°¸Â®¹É Â¨oªÈ
Îµ®··Á¸¥¨¼ªnµÅ¤n¸°¥nµ´ÊÅ¤n¸°¥nµ¸Ê nª¡n°Â¤nÅ¤n¸ÁnµÅ¦Å¤nªnµÅ¤n¤°¼´ªoµÁ¨¥
Ân¨· °Å¤n¸Ä®o¨¼»°¥nµ»Áª¨µ°·¦·¥µÁÈÇ³Á}ÁÈ¸Åo°¥nµÅ¦

¸É¡¼Á¦ºÉ°µÃ¨ Èo°°µ«´¥¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¦° Å¤n°¥nµ´Ê®µ®¨´®µ
Ár®µªµ¤Á¥ÈÄÅ¤nÅo ªµ¤Á¥ÈÄ°¥nµÂo¦·Îµ®¦´¦°¦´ª´Ê ¦³®ªnµµ¤¸
£¦¦¥µÄ¦°¦´ª o°¤¸ªµ¤¦´£´¸n°´ ¤¸ªµ¤ºÉ°´¥r»¦·n°´ °¥nµÁ}Ã¦
Á}¼o¦oµ¥ °¥nµÁ}Áoµ°Îµµªµµ®¦º°Áoµ°Îµµµ¦Ä®nÄ¦°¦´ª º°®¨´¦¦¤
Á}Á¦ºÉ°¦° ´Ê¨³º°°Îµµ°´¼o° °Îµµ¸ÉÁ· ¹ÊÃ¥¦¦¤¸ÊÄ®oªµ¤»
Á¤°´Å¤n¤Ä¸ ¦¥·É Ä¦®¥n°Å¤n¤Ä¸ ¦ÅoÁ¦¸¥Â¨³Á¸¥Á¦¸¥´

Áª¨µ³®¨´³°Ä®oÁ¦·£µªµ Á¡ºÉ°°¦¤·Ä¹ÉÎµ®oµ¸Éµ¦µ°¥¼n£µ¥Ä
¨°Áª¨µ ·´Ê Â®¨³Á}¼o µÎ µ®´¸É »  ¦nµµ¥ÎµÁ}Áª¨ÉµÎ Áª¨µ ªµµ¡¼Á}µ¨
Á}¤´¥ÂnÄ´Ê·°¥¼n¨°Áª¨µÅ¤nªnµÁoµµ¥nµ¥Á¥È ³ÄÅ¤n¤¸ ³¸É³Å¤n· ´É
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÕÑ



ÓÕÒ

º°·Îµµ Á¦µª¦°¦¤·Ä °Á¦µoª¥¦¦¤ÄÈµ¤ ÁnÎµ®°µµµ·
º°¨¤®µ¥ÄÁ oµ°°oª¥ªµ¤¤¸· ®¦º°³Îµ®Îµ¦·¦¦¤ÄÈµ¤ Án ¡»ÃÇ
Á}o Ä®o·Åo¦¼o°¥¼n´Îµ¦·¦¦¤´Ê ¥¹Îµ¦·¦¦¤´ÊÁ}Á}Ár Á}®¨´Á}
µÁ}¸É¥¹¸ÉÁ®¸É¥ªÄ³®¥´ÉÁ oµ¼nªµ¤Á¥È

Á¤ºÉ°·ÄÅo®¥´ÉÁ oµ¼nªµ¤ £µ¦³ °·¸ÉÁ¥·Á¥¦»°´Á}µ¦n°Á¦ºÉ°
n°¦µªÄ®o·Äªoµª»n »n¤´ªÈ¦³´´¨Å oµÁ}ÊÎµÈÅ¤n¤¸°³Å¦ª ÈÄ³°µ ¹Ê¤µ
¤°Á®ÈÁµ´ªÁ°Åo ·ÄÁ¤ºÉ°¤¸ªµ¤Ä³°µ¦n¤Á¥È ¤°Á®Èªµ¤·¼¸´Éª
¤°Á®ÈÃ¬Á®È£´¥ °Á°
Â¨³Ä ³Á¸¥ª´È¤°Á®È»¸É³Á}ÅÄµ¨
oµ®oµÃ¥¨Îµ´ Á¡¦µ³·¥n°¤Ä ªµ¤Ä¥n°¤³¤°Á®È´Ê»´ÊÃ¬¹É¤¸°¥¼n
£µ¥Ä´ªÁ¦µÄÁ}Îµ´Ä´ªÁ¦µÂn¨³

Ä´ÉÂ®¨³Á}¡ºÊµÂ®nªµ¤Á·ÂnÁÈµ¥¸ÉÁ}¤µ»nµ»Á}ÂnÁ¦µ
Å¤n¦¼oÅ¤nÁ®È Á¦µ´ÊÂ®¨³º°´ªÁ·´ªµ¥ Á·£¡´Ê Á¨¸É¥¤µ£¡¸Ê µ£¡¸ÊÁ¨¸É¥Å
£¡´Ê¨oªÁ}°¥¼n´··¤¸·ÉÁ oµ·°¥¼n£µ¥Ä´ªÁºÊ°º°°ª·½µ½¥µ½ µ¦µ¸Ê³
ÎµÄ®o´ªrÁ·Ã¥Å¤no°´¥µ¦ÅÁ·Äµ¸É¸´Éªoª¥ÎµÁ·nµÇ´ÊÁ¡¦µ³ª·µ
¦¦¤ °·´ÊÁ°Åo¦oµÁ°µÅªo ÎµÅªo°¥nµÅ¦ oµÎµÅ¤n¸ÈÅÁ·Äµ¸ÉÅ¤n¸ ¸Éªnµ
Å¤nÁ·´ÊÁ}ÅÅ¤nÅoÁ¡¦µ³ÁºÊ°¸É¡µÄ®oÁ·¨´´°¥¼n¨°Áª¨µ¥º¥´°¥¼n£µ¥Ä´ªÃ¥
®¨´¦¦¤µ·

Á°oµ oµ°¥µ³¦µ·ÉÁ®¨nµ¸Ê ´ÊÄ·´··£µªµ¨Å ³®µ¸Éoµ
¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÅo ªnµ´ªr´Ê®¨µ¥¤¸ªµ¤Á·ÂnÁÈµ¥n°Á¸É¥ª°¥¼nÄª´µ¦µ¤£¡
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¦µ£µ¥°´ÊÁ¤ºÉ°Å¤n¤¸·ÉÄÁ®¨º°Â¨oª¤´Å°¥¼n¸ÉÅ®¸É¸É ·ÉÁ®¨nµ¸Ê¼ÅÅ®¤´È
¨ÅÁ}·Á}ÊÎµÁ}¨¤Á}Å¢ÁnÁ¸¥ª´£µ¡£µ¥°¸É¦µ´Ê·Á}¸ÉÂnÄ
Ä ³¸É¡·µ¦µ¦nµµ¥£µ¥°¸ÉÂ´ªªnµÁ}µ¥Â¨oªÅ¦µ´Ê ÈÅ¤n
¦¼o¹¦nµµ¥Á¦µ¸ÊÁ¨¥ Á¤ºÉ°¥o°Á oµ¤µ¡·µ¦µ¦nµµ¥°´¸Ê È¥o°Á oµ¤µ¡·µ¦µoª¥ªµ¤
Á oµÄ ÂnÄªnµÅ¤nÄn£µ¡°´¸ÊÅÁ}°¥nµ´Ê Á}ÂnÁ¡¸¥£µ¡°´®¹É¹ÉÂ o°
Á¦¸¥Á¸¥Ä®o¦µ´ÁÁnµ´Ê ·¹¥o°Á oµ¤µ¡·µ¦µ·ÉÁ®¨nµ¸Ê ÈÁ}Å°¥nµ
Á¸¥ª´°¸

¡°Á}Å¦´Ê¸É°¸Ê Á¤ºÉ°¨¹¡ºÊµÁ·¤ °µ» ´r¦· Ç Â¨oªÈ®¤ Á®¨º°
Ânªµ¤¦¼o¨oªÇ¦µÁn°´¸ÊÅ¤n¨ÅÁ}·Á}ÊÎµÁ}¨¤Á}Å¢Á}°µµ«µ»
Á}°³Å¦ Á}Ânªµ¤¦¼o¨oª Ç Á}ªµ¤¦¼o¸É°´«¦¦¥r Á}ªµ¤¦¼o¸ÉÁn´Å¤nÁ¥¦µ
Åo¦µ ¹Ê¤µÂ¨oªªµ¤¦¼o¸Ê Á¡¦µ³·ÉÁ¸É¥ª o°¡´ª¡´´ÊÅo¡·µ¦µ µª¦¦ µ°¨
ÅÂ¨oª Á®¨º°Ânªµ¤¦¼o ¸¸Êªµ¤¦¼o¸ÊÈ®¤·¦·¥µ¸É³Â°° Á®¨º°´Ânªnµ¦¼o Â¨³
Á}ªµ¤°´«¦¦¥rÂ °¥¼n´ªµ¤´Ânªnµ¦¼o´Ê   Á¡¦µ³Á}ªµ¤¨³Á°¸¥ °ªµ¤¦¼oÂo
Â¨³Å¤nÎµ®ÁrªnµÅo°¥¼n¸É¼¸ÉÉÎµ ·«´Ê·«¸ÊÅ¤n¤¸ ®µÅ¤n¨³ªµ¤¦¼o¸É¦µ°¥¼n ¸É
Á}¨¸ÉÁ·µµ¦¡·µ¦µ´Ê°£µ¡ °´Á}£µ¡ °´ªÁ°´Ê°°¥nµ ¸É¦³µ¦
®¹É

°¸¦³µ¦®¹É ¡°¡·µ¦µ£µ¡£µ¥°¸ÉÂÁ¦ºÉ°ªµ¤¨o¤ªµ¤µ¥Ä®oÁ®È
°¥nµ´Á Á¡¦µ³Á}£µ¡ °Âo Á¤ºÉ°¡·µ¦µ£µ¡´Ê®¤{®µ¨ÅÂ¨oª ÄÈ
®¤{®µÅµ¤£µ¡´Ê ¦nµµ¥°´¸ÊÁ¨¥®¤ªµ¤®¤µ¥ Á¡¦µ³¦nµµ¥¸ÊÅoÅÁ}
°¥nµ´ÊÄ®oÁ®ÈÂ¨oªÃ¥Å¤no°¥o°¤µ¡·µ¦µ°¥nµ¸Ê°¸È¤¸¸ÉÁ}°Â 

·Á¦µ³Á}ÄÂ ÄÈµ¤Å¤nÁ}ªµ¤·Äµ¦¡·µ¦µ °Ä®oÁ}ªµ¤´
Ä °Á¦µ ÂnÁ¦ºÉ°ªµ¤¨´ª´Ê°¥nµ¦oµ ¹Ê¤µ ¤´Á}Á¦ºÉ° °·Á¨³Â¦¦¦¤ Á}
Á¦ºÉ° °¤µ¦¸É³¸ ªµµÁ· °ªµ¤¦· ¹ÉÁ¦µÎµ¨´¡·µ¦µÄ®o¹µÂ®nªµ¤
¦·°¥¼noª¥·{µ °Á¦µ Á¦µ°¥nµ¦oµªµ¤¨´ªÁ}¨´ªµ¥ ¨´ªÁ}°¥nµ´Ê°¥nµ¸Ê
¹Ê¤µ °´´ÊÄ®o¦µªnµÁ}ªµ¤·¦» ° iµ¥·Á¨¸É³Îµµ¦¸ ªµ¨ªÄÁ¦µ Ä®o
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÕØ

ÓÕÙ



Á·ªµ¤°Ä Á·ªµ¤®ªµÁ¸¥ª Â¨oªÅ¤n°¥µ¡·µ¦µ°µµ¦Á®¨nµ´Ê°¸n°Å
°¥nµ®¹ÉÁ oµÄªnµµ¥Á¸¥¦·ÇÁ®¨nµ¸ÊÁ}ªµ¤Á oµÄ·

Ä®oÂnÄªnµ·´ÊÅ¤nÁ¥µ¥ÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ¤¸Ânªµ¤Á¨¸É¥Â¨Åµ¤°µµ¦¸É
Á¸É¥ª o°´· Án¦nµµ¥ÈÁ}ªµ¤Á¸É¥ª o° ´r´Ê®oµ¸ÊÁ}ªµ¤Á¸É¥ª o°´·
´Ê´Ê ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}°·½ Î  »½ Î °½µ ³o°Â¦Åµ¤£µ¡Â®nªµ¤¦· °Á µ
Á¦µ¼oo°µ¦ªµ¤¦·Îµo°¡·µ¦µ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÄ®o¦µµ¤ªµ¤¦· °Á µ Á¡¦µ³Á¦µÅ¤n
¤¸µ¦¨o¤µ¦µ¥µ¦·®µ¥µ¦¼·ÊÅÁ}´ÊÁ}¸ÊÁ®¤º°´·ÉÁ®¨nµ´Ê

·Á}´ª¥ºÃ¦Ä®oÎµªµ¤¤´ÉÄ°¥nµ¸Ê Å¤no°Ä³Á}°³Å¦ ¹Ê¤µªµ¤¦¼o¸Ê
³µ¤µ¦¦¼o µ¤Å®¤ Å¤n¤¸ µÎ ªnµ¨o¤ªnµµ¥ Å¤n¤¸Îµªnµ·®µ¥Åµ¤°µµ¦Á®¨nµ´Ê
¡°¸É³¦oµªµ¤°Ä ªµ¤¨´ªÁ}¨´ªµ¥ ¹Ê¤µ°´Á}°»¦¦ÂnÁ° ¹É
Á}Á¦ºÉ°ªµ¤¨n°¨ª °·Á¨´Ê¤ª¨ Ä®o¡¹¦µ¨¤µ¥µ °·Á¨Â¦¦¦¤Â¦Åo
°¥nµ¸Ê

³¸É·¤¸ªµ¤´ªoµÅ¤nÂ°µµ¦°°£µ¥°Á}£µ¡nµÇÈÄ®o°¥¼noª¥
ªµ¤°¥¼noª¥µ¦¡·µ¦µÁnÁ¦µÎµ®°µµµ· ÈÄ®o¦¼o°¥¼n´¨¤Ánµ´ÊÅ¤no°
Å¦»ÅÂnÄ®oÁ}°¥nµ´ÊÄ®oÁ}°¥nµ¸Ê Ä®o¦¼o°¥¼n´¨¤ ¤¸·Á}¼oª»¤µ°¥¼n
¨°Áª¨µÄ ³¸ÉÎµ¸ÉÁ}ªµ¤¼o°¨³¦µ ¹Ê¤µ°¥nµÅ¦´ÊÁ}Á¦ºÉ° °¨
¹ÉºÁºÉ°ÅµÁ®»Á}Á¦ºÉ°´»µ¤·´¥ °¼oÎµÁ¡È´Ê Ç ¹ÉÅ¤nÁ®¤º°´Ä
°µµ¦nµÇÂn³Á®¤º°´ÄÁ¦ºÉ°ªµ¤¸Éº°®¨´ °µ¦£µªµ

¥·É¡·µ¦µ ¥·É£µªµÅÁnµÅ¦ ¥·É³Á®Èªµ¤¨³Á°¸¥ ªµ¤Â¨¦³®¨µÄ
¦¦¤´Ê®¨µ¥oª¥ ªµ¤¨³Á°¸¥¨°° °Á¦ºÉ°®¨°¨ªº°·Á¨´Ê®¨µ¥oª¥ ¹ÉÁ}
oµ«¹n°´°¥¼nÂ¨oªÂ¨³¤µÂµ¦¸ ªµn°°¦¦n°¦¦¤n°µ¦¡·µ¦µÄÂnnµÇ
ÎµÄ®o¨»n¤®¨®¦º°Á¨°´ª¥°¤ÁºÉ°¤´ÅÅo
Â¨³ µ¨ µ¦³Ã¥rÁ}°¥nµo°¥
°µ´Ê¥´³Á}ªµ¤Á¸¥ÂnÁ¦µ°¸ Á¡¦µ³¨¤µ¥µ °·Á¨Â°°¤µ¹ÉÁ¦µµ¤¦¼o
µ¤Á®È¤´Å¤n´

µ¦·´··£µªµ oµÁ}¦µ¥Án¸ÊÄ®o¡¹¦µµ¤·´¥ ° ¹°µµ¦Ä³
Â°°Ä®oÁ¦µÁ®ÈÈµ¤ Ä®o¡¹¦µªnµÁ}°µµ¦ °¦¦¤¸ÉÂ°°Á¡ºÉ°¡¦ÉÎµ°Á¦µ
Å¤nÄnÂ°°Á¡ºÉ°Îµ¨µ¥Á¦µ ·É¸É³Îµ¨µ¥Á¦µ´Êº°ªµ¤·¦»°´®¹Énµ®µ¸É³
Â¦ ¹Ê¤µ Án ¸ÉÁ¦µ´É£µªµ°¥¼nÂo Ç ÎµÅ¤¹o°µ¥°¥nµ¸Ê Á¦µ¨´ªµ¥°¥¼nÂ¨oª
µ¤Á¦ºÉ° °·Á¨¸ÉÁ¥Á¨¸Ê¥¨n°¤Ä®oÁºÉ°·¤µµÎµÅ¤³Å¤n¨´ªÁ¤º°É ªµ¤¦»·
´ÊÁ· ¹Ê¤µ¸ÉÂ®¨³º°°»µ¥ °·Á¨Â¦¦¦¤¦µÅªoªnµÁ¦µÅ¤nµ¥°³Å¦³µ¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÕÙ

ÓÕÚ



°³Å¦³·®µ¥ Á¦µÁ}´¦¼o Áª¨µ¸ÊÈ·´·Á¡ºÉ°¦¼oÁ¡ºÉ°Á®Èªµ¤Á®È¦·°¥¼nÂ¨oª ÎµÅ¤³Å
¨´ªªµ¤µ¥

ªµ¤µ¥Á}Á¦ºÉ° °µ» ° ´r Å¤nÄnÁ¦ºÉ° °·°µµ¦ °µ¥¸ÉÂ°¥¼n´Ê
³Ág~°¥¡´¨µ¥¨ÅÁ}·Á}ÊÎµÁ}¨¤Á}Å¢¨µ¥Á}»µµ«ªnµÁ¨nµÅ
®¤ ÈÄ®oÁ®Èµ¤Á¦ºÉ° °¤´¸ÉÁ}´Ê Á¡¦µ³¼oÁ®È¼o¦¼oº°Ä Å¤nÄn¼o³·®µ¥ªµ¥ª
Å¤nÄn¼o³¨µ¥Á¨¸É¥Â¨ÅÁ®¤º°°¥nµ·ÉÁ®¨nµ´ÊÁ}¼o¼Á}¼o¦¼o¼oÁ®ÈÁ¡ºÉ°ªµ¤¦·
Á}®¨´ÄÂnnµ®µ

Å¤no°Å®ª´ÉÅ®ªÃ¥¨° ¨´ªÁ}¨´ªµ¥´°µµ¦nµ Ç ¹ÉÁ}°µµ¦ °
¦¦¤Â°°¤µoµÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨Â¦¤´È¨µ¥Á}Á¦ºÉ°®¨°¨ªÁ}ªµ¤·
¹Ê¤µÂ¨ÇnµÇÄ®o¨´ªÄ®o ¥µ¦´É¦oµ¤Ä®o ¥³Â ¥Å¤nÄn ¥³Â ¥Â·¡¡·µ
ªµ¤ÁºÉ°®nµ¥´¡¦³¡»Áoµ° ªµ¤ÁºÉ°®nµ¥°´´ÊÅ¤nÅoÁ·ªµ¤°·®µ¦³°µÄ
Å¤nÅoÁ·ªµ¤´¤ Å¤nÅoÁ·ªµ¤nª Å¤nÅoÁ·ªµ¤» rªµ¤¦¤µÂnÄ ¸É
Á¦¸¥ªnµªµ¤ÁºÉ°®nµ¥Ã¥¦¦¤nµÁ¦¸¥ªnµÁºÉ°®nµ¥Á}ªµ¤¨³Á°¸¥°n°¤µoµÁºÉ°
®nµ¥Â·Á¨Â¨oªÁ·ªµ¤» rªµ¤¦o° ¹Ê¤µ
ªµ¤¦´ oµÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨ÈÁ·ªµ¤» rªµ¤¦o° ¹Ê¤µ ªµ¤´ ªµ¤
Á¨¸¥ ªµ¤Ã¦ Á}Á¦ºÉ° °·Á¨ ¹¦oµ» rÄ®o´ªrÃ¨»¦³¥³» Ç°µµ¦ °
·Á¨¸ÉÂ ¹Ê¤µÂ¨ÇnµÇ´¨³o°Åo¦´Á}» roª¥´´Ê´ÊoµÁ}ªµ¤
¦´Ã¥¦¦¤ Án ¦´ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦ ¦´Äµ¦£µªµ ¦´Ä°¦¦Ä¦¦¤  °Ä°¦¦
Ä¦¦¤°´Á}¨¸É¦³¡§··´· ¤¸ªµ¤¦´ªµ¤ª  ¤¸ªµ¤¦³¤´¦³ª´Å¤nÄ®o·É
ÄÁ oµÁ¸É¥ª o° Å¤nÄ®o·ÉÄÁ oµ¤µÎµ¨µ¥ ªµ¤¦´ªµ¤ªÁ®¨nµ¸ÊÁ}¦¦¤ Å¤n¦oµ
ªµ¤» rÄ®oÂnÁ¦µ·´°¥nµ¸Ê
Îµªnµ¦´ªnµ°Ä®¦º°Å¤n°Ä¤¸Åo´Ê iµ¥¤¦¦º°¦¦¤¤¸Åo´Ê iµ¥·Á¨Ân¨
·´º°°´®¹É¦oµªµ¤» r ¹Ê¤µÄ®oÁ¦µ°´®¹ÉÅ¤nÅo¦oµªµ¤» rÂn¦oµªµ¤
» ¹Ê¤µ Â¨³Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤» r´Ê®¨µ¥Á¦ºÉ°¥Ç Å ·Ä¥·ÉÁµÁ¡¦µ³ªµ¤Á®È
Ã¬¥n°¤¤¸µ¦¨n°¥ªµ¨µ¥ªµ¤¥¹¤´Éº°¤´ÉÁ oµ¤µÃ¥¨Îµ´·Ä¥n°¤¤¸ªµ¤n°Ä
Â¨³¤¸ªµ¤Áµµ£µ¥Äµ¦¡·µ¦µ¦¦¤´Ê®¨µ¥Á}°¥nµ¸É¨nµª¤µ¸Ê

°µµ¦°³Å¦Èµ¤Â°°¤µoµÅ¤nÄn·É¸É³ª¦¡·µ¦µµ¤Á¡ºÉ°Ä®o¦¼oªµ¤´¥r
ªµ¤¦·´Ê ®¨µ¥ Ân¤µÂÄ®oÁ¦µÁ®È Á¦µ¥o°·Á µo ¤µ¼£n µ¥ÄÁ¸¥  £µ¡®¦º°°µµ¦
Á®¨nµ´ÊÈ®µ¥Å Á¡¦µ³´ÊÁ}°µµ¦°°Åµ· Å¤nÄn¤µµ¸É°ºÉ¸ÉÄ ÂnÁ}°µµ¦
°· Á}Áµ °·ÅÂ£µ¡Ä®oÁ¦µÁ®È Á¦µo°µ¦³¡·µ¦µÂ¥Â¥³Á}°¦¦
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÕÚ

ÓÖÑ



Á}¦¦¤ Á}ªµ¤Â¥µ¥Á¡ºÉ°¦¼oªµ¤¦· °·É´Ê Â¨³Á·¨¦³Ã¥rÂnÁ¦µ Á¦µ
¡·µ¦µÅo

oµÅ¤nª¦¡·µ¦µ®µ¦µÁ°£µ¥Ä´ªÁ°´£µ¡´Ê Ç¸¤É µ¦µÁ¦µÈ°
·°°µ´ÊÁ oµ¤µ¼n£µ¥Äº°ªµ¤¦¼oÄ®o¦¼o°¥¼n´Ä¸ÊÁ¸¥°µµ¦´ÊÈ³´¨Å´¸Å¤n
ÎµÄ®oÁ¦µÁ¸¥®µ¥Åo oµÁ¦µÅ¤n¨º¤®¨´ Å¤n®¨®¨´º°ªµ¤¦¼o Á¤ºÉ°°µµ¦ °ªµ¤¦¼o°°
ÂÈ°°µµ¦ °ªµ¤¦¼oÁ oµ¤µ¼n´ªÁ° º°ªµ¤¦¼oÃ¥¦¦¤µ·ÅoÂn·¸ÊÁ¸¥ °µµ¦
´Ê®¨µ¥³´Å´¸ Å¤nªnµ°µµ¦ÄÈµ¤Á¤ºÉ°¥o°·Á oµ¤µ¼n´ªÁ°Â¨oªo°´´Ê´ÊÅ¤n
¨»¨µ¤

ÂnÄ ´ÊÁ¦·É¤Â¦®µÅ¤nÎµÁ}Á¦µ°¥nµ·°¥nµo°¥nµÁµ³°¥nµÂªÄ®o£µ¡Á®¨nµ¸Ê
¦µ ¹Ê¤µoµ¦µ ¹Ê£µ¥Ä´ªÁ¦µÁ°Á}°¥nµ¸Éªnµ´Ê´ÉÁ}ªµ¤Á®¤µ³¤¥·Éªnµ
£µ¡£µ¥°Â°° Á}ªµ¤¼o°¸Á¸¥ª Å¤no°o°¤Á oµ¤µ¼n´ª °Á¦µ Ân¸ÉÁ}
®¨´·´¥ Áª¨µ³Á} ¹Ê¤µÁ¦µÅ¤nÁ¥µÁ¥·Á°µÅªo ®µÁ} ¹Ê¤µÁ° Â¨³·¦¦¤
®¦º°¦¦¤¸É» ¹Ê Á¦µ¡¼ÄÂnÂ®n¦¦¤¸ÉªnµÁ®¤º°´¤¸¤µ°°¥nµ´Ê Ç ´ÉÈº°
¦¦¤nµÂ°Á¦µ´ÉÂ¨ ° ¹Ê£µ¥ÄÄ Á} ¹Ê£µ¥ÄÄÂ¨oª´Å Á¦µ¥¹´Ê¤µ
Á}·Á}®¨´ Ä ³Á¸¥ª´È¤¸ÂnÂ®n´ µ¦¤µ¦¸É¦»®¨°ÅoÁ®¤º°´ Á¦µo°Åo
Äo{µ¡·µ¦µªnµª¦ÁºÉ°µ¤®¦º°Å¤nª¦ÁºÉ°¦³µ¦Ä oµ·É¸É» ¹Ê¤µ´ÊÁ}Á¦ºÉ°
®¨°¨ªÁ¦µÁ¦µÈ¦µªnµ´ µ¦¸ÊÁ}´ µ¦¤µ¦Á}Á¦ºÉ°®¨°¨ª·{µÁ¦µ¦¼oÁnµ
´Â¨oª·É´ÊÈ´ÅÅ¤n¤µ®¨°¨ªÁ¦µÅo°¸oµÁ¦µ®¨Á¡¨·Åµ¤°µµ¦´ÊÈ³Â
¹Ê¤µÁ¦ºÉ°¥ÇÈ³ÎµÄ®oÁ¦µ®¨ÅÁ¦ºÉ°¥Å¤n¤¸µ¥»·Â¨³Á¸¥Åoª¥´ µ¦¤µ¦´Ê¦·Ç

Á¡¦µ³³´Êµ¦¸Éªµ¤¦¼onµÇ» ¹Ê¤µ´Ê¹o°Åo¡·µ¦µÁ}°Ân Ân
®¹É» ¹Ê¤µÁ}¦¦¤¥°¤¦´´Ân®¹ÉÂ ¹Ê¤µÁ}ªµ¤®¨°®¨°®¨°¨ªÂn
´ÊÄ®oÄo·{µ´´´¸®¦º°´´ oµ´´¸ °µµ¦´Ê³´ÅÁ¡¦µ³Á¦µ¦¼o
®oµµ¤´Â¨oª¤´Å¤n¤µ®¨°Á¦µÅo°¸¸Éª·¸µ¦¡·µ¦µÁ}°¥nµ¸ÊÎµ®¦´Äª·´·

¤¸·£µªµÁnµ´Ê¸É³¦µÅoÄÂnnµ Ç °¦¦¤´Ê®¨µ¥¸É¨nµª¤µ¸Ê   ´Ê
nª®¥µÄ ´ÊÁ¦·É¤Â¦´¸É¨nµª¤µ¸Êoª¥´Ê ´Ê¨³Á°¸¥¥·ÉÅªnµ¸ÊÂ¨³ ´Ê¨³Á°¸¥»³
Å¤n¤¸°´ÄÁ}¼o¦´¦¼oÁ}¼oµ¤µ¦Á®¤º°·£µªµÁ¡¦µ³³´Êµ¦ÎµÁ¡È·£µªµ
¹Á}·ÉÎµÁ}¤µ Á}µ¸É´ÊÂ®nµ¸ÉÁ®¤µ³¤°¥nµ¥·É ¸É³Îµªµ¤¦¼oÂoÁ®È¦·
Ä·É´Ê®¨µ¥¸É¤¸°¥¼n´ÉªÅ¦Ã¨µ»´Ê£µ¥°£µ¥Ä ³°Á®º°Åµ·£µªµ¸Ê
Å¤nÅoÁ¨¥

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÑ

ÓÖÒ



¡¦³¡»Áoµ °Á¦µÅo¦´¦¼o ¦¦¤ Á}Ã¨ª·¼ ¦¼Âo oÁ®È¦·´Ê Ã¨°Ã¨Ä
¨°´Éª¹ÈÁ¡¦µ³·£µªµ ¡¦³µª´Ê®¨µ¥¸ÉÅoÁ}¦³ °¡ªÁ¦µ Åo¨nµª°oµ
Á}´ ¸¡¥µ®¦º°Á}¸É¥¹ µÁ} µµ¥ °Á¦µ¨°¤µªnµ½Î ¦Î ½µ¤· nµ
È¦µ ¹Ê¤µµ·£µªµ ¡¦³¦¦¤¸ÉÁ¦µ´Ê®¨µ¥Åo¦µÅ®ªo¼µ°¥¼n¸Ê È¦µÁ}
¨ ¹Ê¤µÄª·´··£µªµ ¹Á}¦³µ¤Ã¥°µµ¦ º° ¡»½ Î ¦Î ½µ¤·
ÅoÂn ¡¦³¡»Áoµ¼o ¦´¦¼o ¦¦¤ ¤½¤Î ¦Î ½µ¤· º°¡¦³¦¦¤°´¦·»·Í¸É
¡¦³¡»ÁoµÅo¦¦¼o ¦Á®È½Î ¦Î ½µ¤· ÅoÂn°rµª¹É¦·»·Í¡»ÃÁÈ¤ª
£µ¥ÄÄÁ}°µµ¦ °¦¦¤Ân¨³°¥nµÇÂn¨³°µµ¦¦ª¤¨Â¨oª¡»³È¸ ´³È¸
Á oµ¼n»Á¸¥ª´ º°Á}¦¦¤´Êª ¸ÉÁ} ¹Ê¸ÉÄ ¦¼o ¹Ê¸ÉÄ Ä¦·»·ÍÁÈ¤¸É ÄÈÁ}
¼n ª¦Ân¦¦¤°´¦³Á¦·ÁÈ¤ªÁÈ¤¸ÁÉ ®¤º°´

oª¥Á®»¸ÊÄ¹ª¦Ânµ¦°¦¤«¹¬µ®¦º° f®´´Â¨ Á¡¦µ³ÄÁ}£µ³¸É
Á®¤µ³¤´¦¦¤´Ê®¨µ¥Á}°¥nµ¥·Éoª¥ ÄÁ}·É¸É³´¤´´¤¡´r´¦¦¤´Ê®¨µ¥
´Ê®¥µ ¨µ ¨³Á°¸¥ » ´Ê»£¼¤· °¦¦¤oª¥ ¹ª¦Åo¦´µ¦°¦¤oª¥¸¹ ´Ê
¸Á¥¸¥É ¤Á}¦¦¤ÂnÁ¸¥ªº°ÄÁ°¦¦¤Á°Å¤n¤°¸ ³Å¦Á}¼Ân n 

ÎµªnµÄÅ¤nÄnÁ¦ºÉ°Á¨Èo°¥´Ê °´ªrÂ¨³ °»¨´ÉªÃ¨µ» ´ªr»´ª¤¸Ä¸Ê
Á oµ¦° Ä¸É³Á oµ¦°ªµ¤Á}´ªrÁ}»¨ Á·ÄÎµÁ·nµ Ç ¨oªÂ¨oªÂn¤¸ÁºÊ°
¡µÄ®oÅÁ·´¸ÁÉ ¥¨nµªÁ¤°ªnµ°ª·½ µ½¥µ½ µ¦µÁºÊ°¸Ê {°¥¼n£µ¥Ä·Å¤n
¦µo®¤µ¥¨µ¥µªnµ Á¥Á¸É¥ª o°´¤¡´r´¤µ´ÊÂnÁ¤ºÉ°Å¦ Ân³µ®¦º°Å¤nµ
ÎµÅo®¦º°Å¤nÅoÅ¤nÎµ´ Îµ´¸Éµ¦¡¥µ¥µ¤°° ¦³´´·ÉÁ®¨nµ¸Ê¨ÅÅooª¥
ªµ¤Á¡¸¥¦ °Á¦µ´ÊÂ¨Á}ªµ¤Á®¤µ³¤°¥nµ¥·É ÁnÁ¸¥ª´ªµ¤¤º ³Á¥¤º¤µ¸É
´¸É´¨mÂ¨oªÅ¤nÁ¥¦µoµ¥¨µ¥Á®» °ªµ¤¤º¸ÊÁ¨¥ ªnµÁ¥¤º¤µ´ÊÂnÁ¤ºÉ°Å¦
°¥nµ¸ÊÈµ¤ÂnÁ¤ºÉ°µ¤Å¢ ¹Ê®¦º°ÁdÅ¢ ¹ÊÁnµ´Êªµ¤¤ºÅ¤nÅo ¹Ê°¥¼n´µ¨Áª¨µÂn
¹Ê°¥¼n´ªµ¤ªnµ¸É¦µ ¹ÊÁnµ´Êªµ¤¤º¥n°¤¦³´´ÅÄ´¸´Ä

¸É·Á¨´®µ°ª·µ¹ÉÁ}Áoµ¦°®´ªÄ °´ªrÃ¨ªµ¡ºªµ¨Ä®oÁ·ÂnÁÈ
µ¥Â¨³¡³¦»¡³¦´Åoª¥ªµ¤» rªµ¤¨ÎµµÄ£¡o°¥£¡Ä®n Á}¤µµÁnµÅ¦È
µ¤ ÂnÁ¤º°É ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦¹É Á®¤º°´Á¦µµ¤Å¢®¦º°ÁdÅ¢ Ê¹  Å¢È¤Â¸ ¦Á¸¥nµ´
oµo°¥Â¦Á¸¥Èªnµo°¥ Á®Èo°¥ ªµ¤Èo°¥ oµÂ¦Á¸¥¤µ ¹ÊÁ¡¦µ³
Îµ¨´·{µ¤¸¤µ ¡¨´ °ÄÈ¤¸¤µ ¹Ê ·ÄÈ¥·ÉÂªµ¤ªnµ¤µ ¹Ê ·Á¨º°
ªµ¤¤ºÈn°¥®µ¥n°¥µ¨ÅÁ¦ºÉ°¥Ç ·{µÁÈ¤£¼¤·Â¨oª Èµ¤µ¦Îµ¨µ¥ªµ¤
¤º£µ¥Ä·ÄÅo¦°´ª ¨µ¥Á}ªµ¤¦·»·Í¡»Ã ¹Ê¤µÄ ³´Ê Ã¥Å¤no°Å
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÒ

ÓÖÓ



·¹µ¨¹Áª¨µÂ®nªµ¤¤º¹ÉÁ¥ {°¥¼n£µ¥Ä·Ä´ÊÁ¨¥
Ä ³Á¸¥ªÁnµ´Ê

ªµ¤¤º¥n°¤®µ¥Å


Ä¹Á} °Îµ´¤µ ÄÁ}¼on°£¡n°µ· ÄÁ}Ã¦µ¨·» r´Ê®¨µ¥
¨·ÁºÊ°Ä®o¡µÁ·ÂnÁÈµ¥ ¨·ª·µÄ®oÁ}¨¸´Éª ¹Ê¤µ oµ¼oÃnÈ³¨·Ânªµ¤´Éª
º°ÎµÂn´Éª ¡¼Ân´Éª ·ÂnÁ¦ºÉ°´Éª Á}µ¦´É¤» r ¹Ê¤µ£µ¥ÄÅ¤n®¥»®¥n°
µ¸ÉÄ»ÄÁ}µ¸É®¦º°Á}»¸É¦oµÁ®»¸´Éª ¨º°ªµ¤»  ªµ¤» r ³o°
Á· ¹ÊÄ»´ÊÃ¥Å¤nµµ¨µÁª¨µ ÎµÅo®¦º°Å¤nÅoÅ¤nÎµ´ ³Á·¸É´ÉÂ¨³·°¥¼n
´¸É´Êoª¥Á®»¸Ê¹o°Ä®oÎµ¦ª¤¦³ª´Ä¼o°¥n°Á®»oª¥ªµ¤Å¤n¦³¤µ°¥¼nÁ¤°

°¥nµo°¥ÈÄ®o¦oµ»µ¤ªµ¤¸ Án µ¦Ä®oµ nµ°ÅªoÁ}®¨´¦¦¤
Îµ´ µ¦¦´¬µ«¸¨ µ¦£µªµ ¦¦¤´Êµ¤¦³Á£¸ÊÁ}Á¦ºÉ°Îµ¦³¨oµ·ÄÁ¦µÄ®o µª
³°µªnµÅªÂ¨³¦ª¤Á oµÅ¼n·£µªµ¨Â®nµ¦Ä®oµÈ¸¨Â®nµ¦¦´¬µ«¸¨È¸
³¦ª¤ÅÁ}°´®¹É°´Á¸¥ª´´¨Â®nµ¦£µªµ Á¡¦µ³´ÊÁ}ÎµÄ®n Á}¸É
Å®¨¦ª¤Â®nÊÎµ®¨µ¥µ¥ ¦ª¤¨ÄÎµÄ®nº°·£µªµ´Ê®¤ ¦¦µ»»«¨¤µ
o°¥¸ÉÁ¥¦oµ¤µ¸É´¸É´¨m¸É£¡¸Éµ· ¦oµ¤µ¸É¦´Ê¸É®Å¤nÎµ´ ¥n°¤³Å®¨¦ª¤¨¼n
·ª´Ê´Ê·Ê

·ª¸ÊÅº°ÎµÁ·Á·Äµ¸ÉÄ ª·µ¹o°·µ¤·ª¸ÊÅ»ÎµÁ·
Ã¥Å¤n ¹Ê°¥¼n´µ¨Áª¨µ Å¤n ¹Ê°¥¼n´µ¦´µ¦°nµªnµÅoÎµ¤µÎµo°¥ µ®¦º°Å¤nµ
Á¡¸¥Å¦¥n°¤·ÂÅ´·

¼o¡·¼r·ÉÁ®¨nµ¸ÊÂ¨³¡·¼r·Á®ÈÅo°¥nµ´ÁÂ¨³Îµ°°¤µ´É°Ã¨ È
º°«µµ °µª¡»Á¦µ°rÁ¸¥ªÁnµ´ÊÄÃ¨´Êµ¤¸ÊÅ¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦¨µ¦¼o¨¤µ¥µ
°·Á¨Á¦ºÉ°¨»¤®»o¤®n°·Ä Â¨³¨n°¤´ªrÃ¨Ä®oÁ¡¨·Â¨³¤°¥¼nÄª´µ¦¸Ê
Å¤n¤¸Ä¦¦¼oª·¸µ¦nµ Ç Á¡ºÉ°¨Á¨ºÊ°°°µ¤´Åo °µ¡¦³¡»Áoµ¡¦³°r
Á¸¥ªÁnµ´Ê Á¤ºÉ°¦¦µ´ÊÁ®»´Ê¨Ã¥¦³´¬r¡¦³´¥Â¨oª ¹ÅoÎµª·¸µ¦´ÊÁ®»
ª·¸µ¦Îµ¦³ ´ÊÁ®»ª·¸µ¦ÎµÁ¡È¤µ´É°´ªrÃ¨ Â¨³¨Á}¸É¡¹ÄÈ°Á¦ºÉ°¥¤µ
¦³´É{»´¸Ê

Á¦µÁ}µª¡»Á}¡»¦·¬´ °nµ¼¦o o¼ nµ¼ªo Á· «¬¹ª¦Á¦¸¥®¨´¦¦¤ °
nµ¼¦o o¼ µn ¼ªo Á· «¬ Ä®o¦Áo¼ ¦º°É ªµ¤¦·´¸É µn °Åªo Á¦µ³¦¼o °n µ   ³Åoª¥ªµ¤
Â¨oª¨µ¨°£´¥Á}»Ã Â¤o£¡µ·o°¥Ä®n¥´¤¸°¥¼n Á¡¦µ³ÁºÊ°¸É³¡µÄ®oÁ·£¡
Á·µ·¥´¤¸°¥¼nÈµ¤ Á¦ºÉ°ª·µÂ®nªµ¤¸¥´³µ¤´»Á¦µÄ£¡´Ê Ç  ¹
»®¤µ¥¨µ¥µÃ¥¤¼¦rÂ¨oª ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÈ®¤{®µ´Å Á¡¦µ³ªµ¤Á¨·«ªµ¤
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÓ

ÓÖÔ



¦³Á¦· °·¸¡É °´ªÂ¨oª Å¤n°o µ¦·É ÄÁ µo ¤µnÁ¦·¤°¸ Áº°É µ·Á}¦¦¤¸É
£µ£¼¤·ÄÁÈ¤¸ÉÂ¨oª

nµ¹¨nµªÅªoÄ¦¦¤ªnµ »µ®·»¨ nµ¼o¤¸»Â¨³µ°´¨³Á¸¥
Â¨oª ¦µÄ¸É¥´¤¸£¡¤¸µ· ¦µ´Ê¥´¤¸ªµ¤ÎµÁ}n°»»«¨Á¦ºÉ°´»Ä®oÁ·
ªµ¤» ªµ¤µ¥Ä£¡´ÊÇ °¥¼n ÂnÁ¤ºÉ°¹¸ÉÂ¨oªªµ¤» Á®¨nµ¸ÊÅ¤nÅoÁ}ªµ¤» ¸É
°´«¦¦¥rÁ®¤º°¦¦¤ªÁ¨·«£µ¥ÄÄ¸É¡°´ªÂ¨oª´Ê ¥n°¤¨n°¥ªµ´ÅÁ°Ã¥Å¤n¤¸
°³Å¦¤µ´´ÁnÁ¸¥ª´Á¦µÁ·µ¤µª´iµoµµn°¸É³¹ª´iµoµµÁ¦µo°
º°µ¥µÁ}Îµ´ Á¤º°É Á µo ¹»¸ÂÊ ¨oª µÈÅ¤nµÎ Á}Îµ®¦´Á¦µ Á¡¦µ³»¸É °o µ¦È
º°¸É¸É Å¤nÄnµ ´ÉÁ}µ¥µÄ®oÁ¦µÁ·Á oµ¤µ¼n»¸Ê  Á¤ºÉ°¹»¸Éo°µ¦Â¨oªµ¹
®¤{®µÅÁ°

»»«¨Á}¦¦¤Á¦ºÉ°´»Ä®o¼oo°µ¦ªµ¤» ªµ¤Á¦· Â¨³ªµ¤¡o
» rÅoÎµÁ¡È Á¡ºÉ°Á}Á¦ºÉ°¥¹Á®¸É¥ªÁ¸É¥ªÁµ³¨°Å Á¤ºÉ°¹»¸É¡°´ªÂ¨oª   ¥n°¤
¨n°¥ªµªµ¤» ´Ê®¨µ¥°´Á}nª¤¤»·Ã¥¦³µ¦´Êª nµ¹Ä®oºÉ°ªnµ   »
µ®·»¨¼o¤¸»Â¨³µ°´¨³®¤Á¸¥Â¨oªÈÁ¡¦µ³·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}nª¤¤»··
ª·»·´ÊÁ}ª·¤»· »ª·´¥¸É¤¤»·³Á°ºÊ°¤Á oµ¹Â¨oª ·ª¸ÊÁ} °°´«¦¦¥r¹ µ
´ÊÂ¨ °¥nµ¤° oµ¤·¹ÉÁ}¦µµÎµ´°¥¼n£µ¥Ä¦nµµ¥Á¦µ» ³¨n¤¤·
®µ¥È¸³Á¦·¦»nÁ¦º°È¸ ¹Ê°¥¼n´·¸ÉÅ¤nÅo f °¦¤Â¨³¸ÉÅo f °¦¤Á}Îµ´

Á¦¸¥Ä®oÁ®È··´·Ä®oÁ®È·Ä®oÁ®È·ÉÁ¸É¥ª o°´·ªnµ¤¸ªµ¤Á¸É¥ªÃ¥´
°¥nµÅ¦oµ Ä®oÁ®È·É¸É¨»¤®»o¤®n°·Å¤n¦µªnµ·Á}°¥nµÅ¦ ¤°Á oµÅ¤¸Ân·É
®»o¤®n°d´¤ººÊ°Å®¤ª Å¤n¦µªnµªµ¤¦· °·´ÊÁ}°¥nµÅ¦oµÁ¨¥ ´ªr
Ã¨¹o°®¨Á¡¦µ³·Á¨Â¨³¨¤µ¥µ °·Á¨ ¸ÉÁ¥¦°Îµ®´ªÄ¤µµ¨µ¥Á}
Á}´ª Á}´ªrÁ}»¨ Á}Á¦µÁ}Á µÅÁ¸¥´Ê´ª´ÊÄ Â¥´Å¤n°° Á¡¦µ³Å¤n
¦µª·¸³Â¥¨µ¥Á}ªµ¤Å¤nÄ³Â¥ÅÁ¸¥¤µn°¤µ

³Îµ°³Å¦È¤¸Ân·Á¨Á oµ¸Á oµ ªµ Á¡¦µ³·Á¨´Á¦µ¤´Á}°´Á¸¥ª´Â¨oª
£µªµÁ¨Èo°¥È¨´ª³¨Îµµ¨Îµªµ¤¨´ª³¨Îµµ¨Îµªµ¤°·®µ¦³°µÄÈÁ}
Á¦ºÉ° °·Á¨®¨°Ä®oÁ}Á¸¥ ³Îµ»Ä®oµ¦´¬µ«¸¨È¨´ª³¨o¤³µ¥³®¤³·Ê
³Á¨º°Å ÈÄ®o·Á¨®¨°ÅªoÁ¸¥ Á¡¦µ³ªµ¤Á®ÈÂn´ªÅ¤n¤¸°³Å¦Á··Á¨ÅÅo¹ÉÁÈ¤
°¥¼n£µ¥ÄÄ¸Ê µ¦Á®ÈÂn´ªÈº°Á®ÈÂn·Á¨´ÉÁ° ÂnÁ¦µÅ¤n¦µªnµ·Á¨Á}°¥nµ¸Ê
¡µÄ®oÁ}°¥nµ¸Ê¹Å¤n¦µ³ÂoÅ °¥nµÅ¦Â¨oªÈ·´·µ¤¤´Ã¥Å¤n¦¼o¹´ªÁ®¤º°
·Á¨¼¼´ªrµ°Å¨Á®ª¨n°ÊÎµ¦o°´ÉÂ¨ ¦nµµ¥´Ê¦nµ ·Ä´ÊªÈ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÔ
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¨µ¥Á}®»n °·Á¨ÅÁ¸¥®¤®µªµ¤®¤µ¥£µ¥Ä´ªÅ¤nÅoÁ¨¥³Á°µ°³Å¦¤µn°¼o´
¤´ÅoÎµo°¥°¤Åµ¤Ç´´ÉªÃ¨·Â

ÂnÁ¤º°É Åo°µ«´¥µ¦¡·· ¡·µ¦µµ¤®¨´¦¦¤¸É µn °Åªo ¤¸· £µªµÁ}
Îµ´ Èn°¥¦µÁ¦ºÉ°¸´Éª Á¦ºÉ°·Á¨Â¨³¦¦¤ÅÅoÃ¥¨Îµ´ ´ÊÂn ´Ê®¥µo°n°¼o
´ÅÁ¦ºÉ°¥ÇÅ¤n¤¸·Á¨Á}¼nÂ n¹°¥¼nµ¥®µ¥» rÅoÄ®o¡¹¦µªnµ·Á¨»¦³Á£
¸É¤¸°¥¼n£µ¥ÄÄ °´ªr °Á¦µÅ¤n¤¸·Á¨´ªÄ³»£µ¡°n°Ã¥Â¨³¨o°¥µ¤¦¦¤Á®È
¦¦¤Á} °Á¨·« °¦³Á¦· Á®È¦¦¤Á} °¸ªÁ· «¬¡°¸É ³´ª·ÄÁ¦µ »¨µ
·ÄÁ¦µÄ®oÁ µo ¼n ¦¦¤ °µ·Á¨»¦³Á£Å¤nªµn ¨¼Áoµ®¨µÁ®¨¼¥i µn µ¥µ¥ °
·Á¨ o°Á} oµ«¹Ân¦¦¤Ã¥nµ¥Á¸¥ª ¹o°¸o° ªµ¦¦¤°¥¼nÁ¤°¤µÂ¨³Á¤°
Å ¡ªÁ¦µµª¡»¹Å¤nª¦°Äªnµ·Á¨³Ádn°ÁdµÄ®oµÎ Á¡Èªµ¤¸Á®¤º°
Á µÁdµeÄ®¤n°¥nµ¡µ´Â®n ªÅ°°¥°¥¼nµ¤®¨ªÄ®o¦¤µÁ¨nµ³Å¤n¤¸¨
µµ¦°»Ã¨¤n°´ °·Á¨Ân°¥nµÄ Å¤nÁ®¤º°¦´h¸É°n°ªÁe¥n°¡ª
Îµ¨µ¥µ·Ä®oÁ®È°¥¼n°¥nµÎµµÂ¨³°·®µ¦³°µÄÁÈ¤¦³µÁ¦ºÉ°¥¤µÂ¨³°µ³Á¦ºÉ°¥Å

oª¥Á®»¸Ê·Á¨¹o°¸ ªµÁ¦µ Á¡¦µ³Á¦µ´·Á¨Á¥Á}°´Á¸¥ª´ °³Å¦
Â°°¤µÁ¦µÈº°ªnµÁ}Á¦ºÉ° °Á¦µÁ¸¥®¤ Á¨¥Å¤n¤¸µÂo®¦º°Â¥Â¥³´ªÁ¦µ°°
µ·Á¨Åoªnµ°³Å¦Á}·Á¨°³Å¦Á}Á¦µ¸ÉÂ®¨³ªµ¤¨µÂ®¨¤¤ °·Á¨ªµ¤¹¤
µ °·Á¨ ¹¤µÅ®¤´Éª°ª´¥ª³¨°·Ä Å¤n¤¸¸Éªnµ¸É³Å¤n¤¸·Á¨Â¦°¥¼nÄ¸É
´Ê Á¨¥ Á¤º°É Á}Án´Ê µ¦Â°°ÄÂnÄ ·¦»ÄÁ¦º°É Ä ¹Á}ÅÁ¡º°É
¨¦³Ã¥r °·Á¨Á¸¥´Ê¤ª¨ nªÁ¡ºÉ°¦¦¤´Ê®µÅo¥µ °µ³Á¨È¨°°°¤µ
oª¥ªµ¤³Á¸¥³µ¥ °¼oÄ iÄÄ¦n¦¦¤¦· Ç nª¤µ·Á¨Á°µÅ·®¤ ¦³´É
ÈÅ¤nÁªo Å¤n¤¸Á®¨º°ÅªooµÁ¨¥ · Ç ÅÈnµ¨´Áª´¡ªÁ¦µ¸É¨µ¥Á}¼µ¨µ
³Á¨Ä®o·Á¨´Â¨³¦o°¥Á}¡ª Ç ¤µ µ¥Á¨ºÉ°¨µÅ¤n¤¸µ¦¼o´ª °µ¡µ´¦o°
Á¡¨Á¡¨·°¥¼nÄ¨µÂ µ¥ÃnÄ®o·Á¨ÊÎµÁ oµÅ°¸Ánµ´Ê
n°¸ÉÁ¦µ³Åo¦´Ã°ªµÎµ´É°®¦º°ÅoÁ¸É¥ª o°´«µµ ¹o°Á}°¥nµ¸Ê´
´Ê´ÊÁ¤ºÉ°Åo¦´Ã°ªµÎµ´É°Åo«¹¬µ o°°¦¦ o°¦¦¤oµÈ¤¸ o°· o°¡··¡·µ¦µ
¹oµ·£µªµÂ¨oªÈ¦µ¨°»µ¥ªµ¤Â¦¹¤ °·Á¨¦³Á£nµ Ç ÅoÃ¥
¨Îµ´ ¹ ´Ê·Á¨Â¥È°°Åµ·Ä Â°°¤µµ·ÄÁ¡¸¥¦³Á¡º°É ¤Ánµ´Ê È
¦µ´¸ Á¤ºÉ°¹ ´Êª¦¦µ´Â¨oªdÅ¤n°¥¼n ¦¼oÂ¨³¦µ·Á¨È¦¦¨´¥Á¡¦µ³ªµ¤
Á¡¸¥¦ ÁºÉ°µ·{µÁ}Á¦ºÉ°¤º°¸É´·Á¨Â¨³Á®º°·Á¨°¥¼n¦ÉÎµÅ »oµ¥·Á¨È

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÕ

ÓÖÖ



Â¦³µ¥®µ¥Å®¤£µ¥ÄÄ ´É¸É¸Éªµ¤»£µ¡¸É»Å¤n¤¸°³Å¦Á··ª¸É·Á¨´ª
Â È¦³oµ oµ µ´ªÁ} oµ«¹n°¦¦¤Åo¦µ«µÅÂ¨oª

¸ÉÁ¦µ¡¼Á¦ºÉ°·Á¨»¦³Á£Å¤n¤¸ªµ¤»£µ¡°n°Ã¥ ¤¸Ânªµ¤µÃ¤¸Ân
ªµ¤¦»Â¦ ¤¸Ânª´ ¦oµ¥µ¡·¬Á µo { ÄÂ¨³ÁµÄ°¥¼n ¨°Áª¨µ ¹Å¤n¥°¤¦´¦¦¤Å¤n
Á®Èoª¥¦¦¤ Á} oµ«¹ Á}·É´oµ Á}·Éoµµ Á}·Én°¼o´¦¦¤°¥¼nÁ¤°¤µ
¼o·´·¦¦¤Îµo°ÄoÁ¡¨¦oª¥ªµ¤µÃÃ³¥µ Äoªµ¤¦®° Äo
ªµ¤Á®¸Ê¥¤¸ Äoªµ¤Ã®¸ Âoªµ¤Ã®¦oµ¥ °·Á¨Ä®o´µ¤Á®»µ¦r °µ¦¦¡»n
·´¥´
¼o·´·¦¦¤¹o°ÅoÄoªµ¤°»nµ®r¡¥µ¥µ¤ ªµ¤°ªµ¤°¥nµ¤µ ¸É
Á¦¸¥ªnµ f¦¤µ ÈÁ¡¦µ³µ¦n°¼o´·Á¨¦³Á£ºÊ°n°¦¦¤ ¦³Á£Á} oµ«¹n°
¦¦¤ ¦³Á£n°¼o¦¦¤´ÊÂ¨ ·Á¨Áµµ¨Å ªµ¤ ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµ ªµ¤°n°Â°
ªµ¤Á®ÈÂn´ª°´Á}Á¦ºÉ° °·Á¨Èn°¥µÅÇ®µ¥ÅÇ»oµ¥ªµ¤ ¸ÊÁ¸¥ÈÅ¤n¤¸
»·É»°¥nµ°´Á}¨¤µ¥µ °·Á¨®¤ÅÇ Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°Á¨¥ Á®¨º°Ânªµ¤
¦·»·Í¨oª Ç ¸¸Êªµ¤»£µ¡°n°Ã¥Â®n·Â®n¦¦¤£µ¥Ä·Å¤no°µ¤ ¤¸°¥¼nÄ·
Ã¥¤¼¦r ÎµªnµÁ¤µ¦»µ¤¼¦r°¥¼nÄ·ªÁ}¨´Â®n¦¦¤°¥nµ¤¼¦rÂ¨oª
´Ê

Å¤n¤¸·ªÄ¸É³»£µ¡°n°Ã¥µÅ¤n¹ »£µ¡°¥nµÅ¤n¤¸ÄÃ¨µ»¸Ê ªnµ·
Ä¦³»£µ¡¥·Éªnµ·¸É¦·»·ÍÂ¨oªÄÃ¨µ»¸Ê¤¸·¦³¤µÁnµÅ¦´Ê°¥¼nÄ´ªrÄ»¨
¸ÉÁ·°¥¼n»Â®n»® Å¤nªnµÄÊÎµ Äo· °µµ« Å¤n¤¸·ªÄ¦¦µ¸É·Á¨
¦°Îµ°¥¼n³Á}·¸É»£µ¡°n°Ã¥·É¤ª¨ ¥·Éªnµ·¸É¦µ«µ·Á¨´ªÂ È¦³oµ
Â¨oª´Ê ·¸É¦·»·ÍÂ¨oª¹Á}·¸É·É¤ª¨¤µ¦³¤µÅ¤nÅo ¦³¤µÅ¤n¼ Å¤n¤¸°³Å¦
Á¸¥ Á¡¦µ³·É¸É³Îµ¤µÁ¸¥Á}Á¦ºÉ°Ã¨¤¤»·´Ê¤ª¨ ·´Ê®¤Â¨oª¦¦µ·É
Á¸¥Á¸¥°³Å¦ÇÁ°ºÊ°¤Å¤n¹´ÉÂ®¨³º°ªµ¤°n°Ã¥ °·Ã¥¦¦¤µ· °´ªÁ°
¸ÉÅ¤n¤¸°³Å¦Á oµÅÂ¦·Å¤n¤¸°³Å¦Á oµÅ¥o°¤Á oµÅn°ªoª¥Á®»¸ÊÎµªµ¤Á oµÄ´
ªµ¤Å¤n»£µ¡ °·Á¨ ªµ¤µÃ °·Á¨ µ¦¦¤µ´ªrÃ¨ °·Á¨ Á¸¥´
¦¦¤¸É¨nµª¤µ³¤¸¤µ³n°¼o¢{Á®ª¸É¥´¹¸É»

Á¤º°É ·Á¨Á}Án¸Ê µ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦³»£µ¡Åo°¥nµÅ¦ Á¤º°É µ¦¦³°
ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°n°¼o´·Á¨Ân·Á¨Å¤n¤¸¦³Á£»£µ¡Á¦µ³»£µ¡Åo°¥nµÅ¦µ¦ÎµÂ
n°¥Á}n°¥Ån°¥Îµ ªµ¤°ÈÄ®o¤¸o°¥ Ç ªµ¤°»nµ®r¡¥µ¥µ¤È¤¸Á¡¸¥Á¨È Ç
o°¥ÇÎµ»£µ¡°n°Ã¥Åµ¥Ç¸É¤¸ÂnÁ¡¨¨n°¤ °·Á¨´Ê¤ª¨¡µ´¦µ®¦º°
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÖ

ÓÖ×



¥´ oµ¥´Å¤n¦µÈª¦¦µÁ¸¥Ân´¸Ê °¥nµ´Ä®o·Á¨Îµ ¹ÊÁ ¸¥´¥ÎµÂ®¨³µ¥
Á·Âo´·´·Á¦µ

Á¡¦µ³³´Ê ª·¸µ¦ °¦¼ °°µµ¦¥r¸ÉnµÂ³Îµ´É° Án¤´¥{»´¸Ê ¤¸
ªµ¤ÂÁµ ¤¸ªµ¤ÁÈ¦o° ¦³´É¼oº°Ä´·Á¨Á}°´®¹É°´Á¸¥ª´¢{Å¤nÅo¤¸
Á¥°³ÎµÅ¤¹¢{Å¤nÅoÈ·Á¨¤´Å¤n¥°¤¢{¤´ªnµ¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁ}¦¦¤ÁÈ¦o°¤µ¦¦¤
Á®¨nµ¸ÊÁ}¦¦¤»nµ ¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁ}¦¦¤¦³¦³Áº° ¤´®µÅo¦³·Ä®oÁ¦µ
¦µ´·Å¤nªnµ ¦¦¤ÂÁµ ¦¦¤ÁÈ¦o° ¦¦¤»nµÁ®¨nµ¸Ê¨oªÁ}°µª»¦³Á£
·ªÁ¨¸¥¦r ·ª¦°®¥n°¨Än®´ª¡ªÁ¦µ¸ÉÎµ¨´Á}Áoµµ¥ °¡ªnµ°¥¼nÁ¦ºÉ°¥¤µ¹
Áª¨µ¸Ê ¡ªÁ¦µ³¡µ´¦¦¨´¥®¤Á¡¦µ³¦¦¤µª» ¦³Á£Á®¨nµ¸ÂÊ n° oµÅ¤n¦¸
Á· ª¡µnµ´Ê®¨µ¥´oµÅªo ªµ¤¦·Á®¨nµ¸Ê·Á¨Å¤nÁ¥¦³·Ä¦Ä®o¦µÁ¨¥
¨´ª³Án®¸µÅ¼n ¦¦¤Á¸¥®¤

ªµ¤¦·Èº°¦¦¤¦³Áº°®´ª·Á¨ º°¨°»µ¥ª·¸µ¦nµ·Á¨ µ¦Îµ¨µ¥·Á¨
´ÉÁ°nµnµoª¥ª·¸¸Ê nµÎµ¨µ¥·Á¨oª¥ª·¸¸Ê nµ¦´·Á¨oª¥ª·¸¸Ê ¼o´·Á¨oª¥
ª·¸¸Ê nµÅo´¥³·Á¨oª¥ª·¸¸Ê °µµ¦¸ÉÂ°°´Ê¤ª¨¸ÊÁ}·¦·¥µÂ®nµ¦n°¼o´Ê iµ¥
Á®»´Ê iµ¥¨ º°µ¦n°¼o´ ¨°ªµ¤ª·¤»·®¨»¡o nµÅooª¥ª·¸µ¦¸Ê´Ê´Ê nµ
¹ÅoÎµ°»µ¥Á®¨nµ¸Ê¤µ°¡ªÁ¦µÄ®oÎµÁ·µ¤ Â¤oÅ¤nÅoÁ®¤º°nµ»°¥nµ È°¥¼nÄ
Îµ°¨°¦¦¤¸ÉªnµÁ}«·¬¥r¸É¤¸¦¼´É°È¥´¸ Å¤nÁ}q°¥¸É®¤°¦µÄ®o·Á¨ÅÁ¸¥
®¤¦¦¤Â¨³µ¦ÎµÁ¡È¥´¡°»ÅªoÅooµ

µ¦Á«rÅ¤nÁ«r°³Á«r°Ä¦ Á¡¦µ³·Á¨°¥¼n´ ·Á¨°¥¼n¸É®´ªÄ
 µ¦¦µ·Á¨³¦µ¢jµ°µµ« Å¤nÄ®o¦¦¤Á µo ®¼Á µo ÄÈÅ¤nÅo Á¡¦µ³Á«rÄ®o
¢{ ·Á¨°¥¼n¸É®´ªÄ ¹o°Á«r¢µ¢{®´ÉÂ®¨Á oµÅ¸É¦´Ê Á}µ¦nª¥
¦µ¦µ¤·Á¨Ä®o Á¡ºÉ°¼o¢{´Ê®¨µ¥ÅoÁ oµÄª·¸µ¦nµ Ç ´Ê iµ¥Á®» iµ¥¨ Á¤ºÉ°
Á oµÄ°¥nµ¸ÊÂ¨oª ·ÄÈ¥·É¤¸ªµ¤µ¹Ê¼ºÉ¤Ä¦¦¤Á oµÅÁ}¨Îµ´ ´Êoµªµ¤
¡µÁ¡¸¥¦ ´Ê oµµ¦Åo¥· Åo¢{  ¤¸ªµ¤¦n¤Á¥È·ÄÄ ³¸¢É {  Á¡¦µ³ µ´Ê
·Á¨®¤° ÁºÉ°µ¼¦¦¤ ªµ¤ÂÁµÂ®n¦¦¤¦µ¨Å¸É·Ä°´Á}¸É Ç
·Á¨®¨n°´ª¦³´É·Á¨·ÊµÅµÄ¤¸Îµª¤µ¤µ¥Å¤n°µ¦³¤µÅo

µ¦¢{¦¦¤ oµÂ®µ¤·Á¨¤µ¢{oª¥ ·Á¨È³¡µ¤µ¸´Á¦µÎµ¨µ¥Á¦µ Ã¥
®µªnµ°µµ¦¥r°r¸ÊÁ«r»Á«rnµ°¥nµ¢{¸ªnµ Â¨³¡µÎµ¨µ¥°µµ¦¥rÃ¥®µªnµ°µµ¦¥r
°r¸Ê» Å¤n¸ Ä¦¤µ®µÈ» Ç°¥nµ¤µ¸ªnµÂn¤´Å¤n°Å¤n®¨°Â¦o°¦¦¤Á oµÅªnµ
°¥¼n´Á¦µ¸ªnµ°¥¼n´¦¦¤Á¦µÅ¤n»Ân¸Á¨¥¸Á°µÁ¨¥³Îµ°³Å¦ÈÅoÎµ´¤»¬¥rnµ¥³
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖ×

ÓÖØ



µ¥Å ¤´Å¤n° Ân¡¹¦µªnµÁ¦ºÉ°´Ê¸Ê¤¸ÂnÁ¦ºÉ°Îµ¨µ¥Á¦µÂ¨³¨¦³Ã¥r °Á¦µ
Á¡¦µ³ªµ¤¦³·¦³µ®¨°¨ª °·Á¨ ¦¼°µµ¦¥rÁ¤ºÉ°nµ·´·¸°¥¼n nµ³
Á¸¥®µ¥°³Å¦´µ¦Îµ®··Á¸¥ °·Á¨µÄµµ nµo°Á}nµ°¥¼nª´¥´ÉÎµ
´ÉÂ¨¼oÁ¸¥®µ¥Èº°¼oÁ}Á¦ºÉ°¤º° °·Á¨´ÉÂ¨³Á}Ä¦¸ÉÅ®´

oµ°¥µ¦¼o°¥µÁ oµÄ°¦¦¦¦¤µ¡¦³nµÂ°°¦·ÇÈ°¥nµ¡µ´®µ
®µ¤·Á¨¤µª´°¥nµ°°®oµ°°µ´¡¦³nµ¼Å¤nÅo Â¤o·Á¨¤¸°¥¼n£µ¥ÄÄÈÄ®o¡µ´
´·Á¨ °´ª Ç Ân¨³¦µ¥¤´Åªo´oÁµ«µ¨µÁ¸¥n° ÁdÃ°µÄ®o¦¦¤nµ°°
µ¤ Ê¹ Áª¸ÂÊ¸ °¦¦¦¦¤Åµ¤ªµ¤´¥rªµ¤¦·°¥nµÁÈ¤Á¤ÈÁÈ¤®nª¥ÁÈ¤°¦¦
ÁÈ¤¦¦¤ ³»¢{°¥nµÁ¡¨·ÄÂ¨³º¤É ÉµÎ Ä¦¦¤®µ°³Å¦Á¸¥Å¤nÅo Á¡¦µ³Å¤n¤¸ Á· ¨
°°¤µÁ¡n¡nµ ªµ°¦¦ ªµ¦¦¤ ¤¸Ân¦¦¤Â¨ª¨µ¥ÁÈ¤ e¤º° ³»´ªÁ°µ
Á®»Á°µ¨µ¦¦¤ Å·´·Ä®oÁ·ªµ¤Á¥ÈÄ´ÊÂ¨³¦°¦´ª ¨°
¼Áo ¸¥É ª °o Å¤n¤¸ ¦³¤µ ¤º°É ªnµ¤µ¢{¦¦¤ÎµÁ¡È»»«¨°¥nµÂo¦· Å¤n¤µÂ·Á¨
Á} ´¦º°¡ª¤µ¨´¥Á®¥¸¥Á¦®oµ¤¨o°Ä·ÉÁ}¦¦¤ Á®¥¸¥´Á¦nÄ·ÉÅ¤nÁ}
¦¦¤ ³Åoªµ¤¦¼oªµ¤¨µµª´ µ¦¼°µµ¦¥rÅÁ}·°Äª´¨³Á¨È¨³o°¥Å¤n
µ»¼°oª¥µ¦¼®¨°µ·Á¨Ã¥Å¤n¦¼o¹´¸ÉÁ}Ç´°¥¼nÁ¤°¤µ

µ¦´É ° Á¤º°É ¤µ¤´ªÁ¦ÄÈÁ¸¥ªµ¤´¥rªµ¤¦· °¦¦¤ Å¤nÁµ¦¡¦¦¤
µ¦»°´Âo¦·Èo°¥¨Â¨³Îµ°°ÂÅ¤n´ Îµ°°ÂÅ¤nÅo »oµ¥È³¤¸Ân
Á¦ºÉ° °·Á¨ ¹Ê¦¦¤µr¦³µ«¦³Á£Á¸¥ª´¢{È°Ân¦µr¢{Â¨oª¨
Ä´Áª¹¨ÎµµÄµ¦Â°¥¼Ån ¤n°o ¥Ánµ¸ÂÉ ª´¸Ê ÅÈ ¤nÂnÄªnµ³Å¤n¤¸ ¦¦¤¦³Á£
·Á¨¸Ê®oµnµ°®¦º°Å¤nÂnÈÎµÁ}ÎµÄo°Â

¹ °Ä®o»nµÅoÎµÅ¡··¡·µ¦µ Â¨oª·´·n°¼o´´·Á¨¹ÉÁ}´ª£´¥ {
´Ä¤µµ °¥nµÄ®oÁ}ªµ¤Á¥· Á¡¦µ³ªµ¤» rÁ· ¹Êµ·Á¨ Ä¦³·´¤´
Å¤nÅo ÁnÁ¸¥ª´Å¢n°Á oµÅ¦Å®Èo°¦o°´¸ ®µªµ¤·Å¤nÅo ¸ÉÁ}®¨´Îµ´
¸ÉÁ¦µ³ {Åªo£µ¥ÄÄÄ®oÁ}·Ân´ªÁ°°¥¼nÁ¤°
¹ °¥»· µ¦Â¦¦¤Á¡¸¥Ánµ¸Ê



สารบัญ

<<

«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖØ

ÓÖÙ



Á«r°¦¤¦µªµª´iµ»¦·¥µÁ¥È°Á¤º°¡¨ °Ân
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÓ¡§«·µ¥¡»«´¦µÓÖÓÔ

Ã¨°µ«´¥ªµ¤Á¸¥¨³Á}¡ºÊµ



Á¦µ¨´ªµ Á¦µ¤¸ªµ¤¨oµ®µn°µ¦ÎµÁ¡È» Á¦µ°¥µÅª¦¦r Á¦µ°¥µ
Á}¸ Á¦µ°¥µÅ¡¦®¤Ã¨ Á¦µ°¥µÅ·¡¡µ ªµ¤°¥µÁ®¨nµ¸ÊÅ¤nÄnªµ¤°¥µ
Á}Ã¤³ Å¤nÄnªµ¤°¥µ¸ÉÁ}·Á¨ Á}ªµ¤°¥µ¸ÉÁ}¦¦¤ Á}¤¦¦ Á¡¦µ³Á}
ªµ¤°¥µ¸ÉÁ}Åµ¤¦¦¤¸Énµ´É° Â¨³Á}ªµ¤°¥µÅµ¸É¸¹É¤¸°¥¼n¦·
nµ¼oÄ¦³¡§·´ª¸ nµ¼o´Ê¥n°¤Á}¸Á®ÈÅo°¥nµ´ÁÄ´ª ° Ç ´Êoª¥
Á®ÈÅo°¥nµ´Áµµ®¼µµ °°ºÉÄÁ¤ºÉ°¸´ÊÂ°°oª¥ ªµ¤°¥µ
Á®¨nµ¸ÊÁ}ªµ¤°¥µ¸É¼´»¤»n®¤µ¥Â®n¦¦¤oµ¤¸´ÉªÃ¨°¥µÄ¨´¬³¸Ê Â¨³
Îµ´ªÁ}¸µ¤ªµ¤°¥µ¸¸Ê Ã¨¤»¬¥rÁ¦µ³Á¥ÈÂ¨³nµ°¥¼nªnµ¸ÉÁ}°¥¼n¸Ê¤µ
¸Á¸¥ª
´ÉªÅ¸ÉÅ®¥n°¤Îµ·´¥´ÉªÅÄoÁ¤° Á¡¦µ³Á µÅ¤n¤¸ªµ¤¸¸ °Á µ°°Äo
Án¡ªÃ¦¼o¦oµ¥ ÅÅ®È¤¸Ânµ¦µ¦¨´µ¦¨oµ¦³¤ Á¡¦µ³Á µ¤¸°¥nµ´Ê Á µ
Å¤n¤¸¸ªnµ´Ê ¸Å¸ÉÅ®¤¸Ân¦³¡§·´ª¸ Îµ¦³Ã¥rÂnÂ¨³¼o°ºÉ Ä¦¤°Á®È
Â¨oªÈ¦¼o¹ªnµ´·´ÄÁµ¦¡´º° ªµ¤¸Á®¨nµ¸Ê¤µµÎµ° °¡¦³¡»Áoµ Å¤nÄn
¤µµÎµ° ° ¦´É¤´nµ®¦º°µ·Ä Ç Á¡¦µ³³´ÊÁ¦µ¹Å¤nÅo¤ªnµ ¦´É¤´nµ®¦º°µ·
ÄÇ¸ªnµÅ¥Äoµ«µµ

Å¥º°¡»«µµ ¡»«µµ¸Ê°°¤µµnµ¼oÁ¨·«º°¡¦³¡»Áoµ Á¨·«¦·
Ç¦¼o·ÉÄ¦¼o¦·Á®È¦·ÁnÁ¸¥ª´µ¸¤°Á®È·ÉÄÁ®È·É´Ê¦·ÇÅ¤nÁ®¤º°µ
° Á·Å»n¤¸É»n¤®oµÃÃoÃ¸Ê µ°Á}Án´Ê Ânµ¸Á¦µÅ¤nÃ Å
µ¸Éª¦®¨¸È®¨¸ ª¦ÁªoÈÁªo ª¦ oµ¤È oµ¤ÅÁ¸¥°¥nµ¸Ê ®¦º°ª´»¸Ânµ Ç
µ¸Á®ÈÅo°¥nµ´Á·´µ°Á}Å®Ç

Á¤º°Å¥Á¦µÁ}Á¤º°µ¸ ¦¼o´¨³°µ¥µ ¦¼o´¤¸ªµ¤Á o¤Â È Än°»n°
»«¨ Ä¦nªµ¤Á}¸n°°¥¼nÁ¤° Á}¼o°¥µÅª¦¦r ª¦¦rÈ¤¸¦·ÁnÁ¸¥ª´
¤»¬¥rÁ¦µ¤¸¦·¸ÂÊ ®¨³´ªrÁ¦´µ¤¸¦·´ªrÁ¦´µ¤¸É¸ ¦³Á£Á¦µ¼· ·ÁÅoÅ®¤
´ªrÁ¦´µ¤¸Îµª¤µÁnµÅ¦Â¨³¤¸¸É¦³Á£ nµnµ¤¸®¼¤¸µ¤°¼Â¨oª È¦¼ooª¥
µ¥µ °Á¦µ·Á´Å¤nÅo¦¦µµ¸ °µµ°¸É¤°Å¤nÁ®È°³Å¦Ánµ´Ê
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÙ

ÓÖÚ



¤´°µoµ®¦º°oµªnµ·É´ÊÅ¤n¤¸ ·É¸ÊÅ¤n¤¸ Á¦µÈ°¥nµÅÁºÉ°µ°Á¦µÁ}µ¸
ÁºÉ°µ°È·ª·´¥Å

¸ÉÁ¦µÁºÉ°¡¦³¡»Áoµ¸ÉÁ}µ¸®¼¸ Á®È»·É»°¥nµ¸ÉÃ¨¤»¬¥r´Ê®¨µ¥Å¤n
Á®È°¥nµªnµÂn ¦´ÉÅ¤nÁ®ÈÁ¨¥Ã¨´ÊÃ¨¸ÊÅ¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦³Á®È·É¨¹¨´Äµ¥µÂ¨³®¼
°»¨Åo ÂnÁ}·É¸É¤¸°¥¼n°¥nµÁn´oª¥ªµ¤¦· ° oµ®µÁ¦µ³ªnµ£µ¡
´¨nµª´ÊÅ¤n¤¸ ÈÁ®¤º°µ°Á·µÅµ¤®µ ªnµ®´ª°Å¤n¤¸ ªµ®µ¤Å¤n¤¸
®·ÃÃ¦Å¤n¤¸Ân»oµ¥Èµ°´ÊÂ¨ÅÃ®·ÃÃ¦oµÅÃ³»®´ª°
´Êoµ ÅÁ®¥¸¥ ªµÁ®¥¸¥®µ¤oµ µ¸¤°Á®ÈÂ¨oªÅ¤nÁ®¥¸¥Å¤nÃ Á·®¨¸
ÅÁ¸¥Å¤nÃ» rµ·ÉÁ®¨nµ´Ê

¸É¨¨oµªnµ¤»¬¥rÅ¤n¤¸ ª¦¦rÅ¤n¤¸ µÅ¤n¤¸ »Å¤n¤¸ ´ÊÂ¨º°¼o³ÅÃ
ÂnµÂn¦¦¤ÃÂnªµ¤» rªµ¤¦¤µÁnÁ¸¥ª´µ°Ã ªµ´®µ¤
´ÉÂ¨ Á¡¦µ³³´Ê µ¦¸ÉÁ¦µ´Ê®¨µ¥ÁºÉ°¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r ÁºÉ°µÁºÉ°
» ÁºÉ°»ÁºÉ°Ã¬ Áµ¦¡¦¼µ°µµ¦¥r Áµ¦¡¡n°Â¤n¼i¥nµµ¥µ¥ ¼o¤¸»¤¸»¸Ê ¹Á}
ªµ¤¼o° °¤»¬¥rÁ¦µÃ¥¤¼¦r

¤»¬¥rÁ¦µnµµ´ªr ¤»¬¥rÁ¦µ¤¸»nµÄªµ¤¦³¡§· Ä«¸¨Ä¦¦¤ Å¤nÅo¤¸
»nµ¸ÉÁºÊ°®´¤´´°³Å¦ ¤»¬¥r¹o°·´·´ªÁ}¸µ¤Á¥¸É¥°¥nµ¦³Á¡¸ °
´¦µr´Ê®¨µ¥¤¸¡¦³¡»ÁoµÁ}o¸É¦¡µÎµÁ·¤µ¹É¨oªÂ¨oªÂn °¦· °¸
¤¸nµÅ¤nÄn °¨°¤

»»«¨Á®ÈÅo´ Ç £µ¥ÄÄ Áª¨µÁ¦µ¦oµ»¦oµ»«¨ ³Á}µ¦Ä®oµÈ¸
µ¦¦´¬µ«¸¨È¸ µ¦£µªµÈ¸ Â¤o°ºÉ³Å¤nÁ®È °ºÉ³Å¤n¦¼o Á¦µÈ¦¼oÈÁ®È Á¡¦µ³Á¦µ
Á}ÎµÁ°£µ¥Ä´ªÁ¦µªµ¤Á¥º°Á¥ÈÁ}» °°»n£µ¥Ä´ª´Ê{»´Â¨³°µÈ
º°¼o¦oµ»´ÊÂ¨Á}¼o¦´Â¨³Á}¸ÉÅªoªµÄ´ªÁ°ÅoÅ¤nÁº°¦o°ª»nªµ¥ ·´
Å¤nÁºÉ°µÁºÉ°»Á}Å®Ç¹ÉÁ·ªµ¤Áº°¦o°Ân°¥¼n¨°Áª¨µoµÄ®oÁ¨º°Á¦µ³
Á°µµÅ®¤µÁ}¦¼Â¨³·´·µ¤Èo°Á°µµ¼µ¸´ÉÂ¨

«µµÁnµ´Ê¸ÉÁ}¼oª·Á«¬ ¸ÉÁ}¦¼°Ã¨ Á¦µª°¥¼n»ª´ªnµ ½µ Áª¤»½
µÎ ¡¦³¡»Áoµ°µÁ}¦¼ °¤»¬¥rÂ¨oª ¥´Á}¦¼ °Áªµ°·¦r¡¦®¤¥¤¥´¬r
´Ê®¨µ¥°¸oª¥ oµÁ}Å¤n¤¸ªµ¤µ¤µ¦³Á}¦¼°Ã¨´Êµ¤Åo°¥nµÅ¦ Ä
Ã¨¤¸Ä¦µ¤µ¦Å´É° ÅÁ}¦¼´É°Ã¨´Êµ¤Åo Å¤n¤¸ °µ«µµ°rÁ°
°rÁ¸¥ªÁnµ´Ê¸É¤¸ªµ¤Â¨oª¨oµµ¤µ¦ Á¡¦µ³¦¼oÁ®ÈÂ¨oª»·É»°¥nµÄ°»µ¥ª·¸ ¸É
³´É°Ã¨Ä®oÁ oµÄÄµ¸É¼o°¸µ¤ ¼o¸ÉÁ¥¤¸ªµ¤·¡¨µ¨µÁ¨ºÉ°¦³µ¦
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÖÚ

Ó×Ñ



Ä Ç ¤µ È°Ä®o¨´´ªÁ oµ¤µ¼nªµ¤¼o°¸µ¤ °»µ¥µ¦°Ä®oÁ}¸Å¤n¤¸
Ä¦Á·«µµ Á¦µ´Ê®¨µ¥¸É´º°¡¦³¡»«µµÈº° Á¦µ´º°´ª °Á¦µ Á¦µ¦´ª
«µµÈº°¦´ª´ª °Á¦µÁ¡¦µ³Á}·ÉÁ¸É¥ªÃ¥´

«µµÁ}¤´·¨µÁnÁ·° oµª °Á}o Ä¦¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Áµ³
Âª®µ¤µÅo¤µo°¥ ¤´·´ÊÈÁ} ° «µµÁ} °¨µ nµ¼oÄ¤¸ªµ¤
¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ÎµÁ¡È»ÎµÁ¡È»«¨ »»«¨´ÊÈÁ}°´¤´·º°Á}¤´· °
Ã¥Âo °¥¼nÈÁ}» µ¥ÅÈÁ}» Á}» ´ÊÃ¨¸ÊÂ¨³Ã¨®oµ»»«¨¹Á}Á¦ºÉ°Ä®o
ªµ¤°°»nÂn· ÄÁ¦µÁ¡¦µ³»»«¨Á}¸¡É É¹ µÄÃ¥¦

ª´»·É °Á·°°µ®µ¦{´¥nµÇÁ}¸É¡¹Éµ¦nµµ¥Á¡¦µ³¤¸ªµ¤¡¦n°
o°µ¦°¥¼nÁ¤° Á¸Ì¥ª¤¸ªµ¤®·ªÁ¸Ì¥ª¤¸ªµ¤¦³®µ¥ Á¸Ì¥ª°¥µ®¨´°¥µ° Á¸Ì¥ª
®µªÁ¸Ì¥ª¦o° ¹o°®µÁ¦ºÉ°Îµ´¤µÄ®o¦´¦³µoµ Ä®o®¨´Ä®o°Ä®oºÉ¤oµ Ä®o
°°µ¦´oµ°¥¼n°¥nµ¸ÊÁ}¦³Îµ ¸Êº°¸É¡¹É °µ¥ ®µ µ¸É¡¹ÉÁ®¨nµ¸Ê µ¥È®µ
ªµ¤» Å¤nÅo


nª¸É¡¹É °Ä´ÊÅoÂn¦¦¤ ÅoÂn»Ân»«¨ ¹ª¦¦oµ»»«¨Åªo Á}¸É¡¹É
°ÄÁ}°µ®µ¦ °Ä¦nµµ¥Åo¦´°µ®µ¦¤¸ªµ¤°·É¤®ÎµÎµ¦µÂnÄÂ®oµµ»
µ»«¨ µ«¸¨µ¦¦¤Â¨oª ´ÊÈ®µªµ¤» Å¤nÅo Á¡¦µ³³´Êµ¦¦oµ¸É¡¹É µ¦
¦oµÃ°µ¦º°°µ®µ¦Á}Á¦ºÉ°®¨n°Á¨¸Ê¥ ¹o°¦oµ´Ê°¦³Á£ º°¦oµÁ¡ºÉ°Ä®o
¦nµµ¥Åo¦´ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» ¨°°µ¥» ´¥ °¦nµµ¥´Êoª¥ ¦oµ»¦oµ»«¨º°
»µ¤ªµ¤¸  Á¡ºÉ°Á}Á¦ºÉ°°°»nÊÎµ¼·Ä °Ä®o¤¸ªµ¤»n¤Á¥È ´Ê{»´Â¨³
°µoª¥ ¼o´ÊºÉ°ªnµÁ}¼oÅ¤nÁ¸¥¸ ¤´·£µ¥°È¤¸ ¤¸¤´·Á·°Á}o ¤´·
£µ¥Äº°»»«¨È¤¸ ÄÈ¤¸¤´·£µ¥ÄÁ}¸É¡¹É ° ´ÊÁ}¼o¤¸ªµ¤» ªµ¤
µ¥µ¥ÅÈ¤¸¸É¡¹É

»s½Î » Î ¸ª·½ ¥¤½®· nµ¨nµªÅªoÂ¨oªÄ¦¦¤³ªnµ»¥n°¤¥´ªµ¤» ¤µÄ®oÄ
Áª¨µ·Ê¸ª· °¥nµªnµÂnÁ¦µ¤¸¸ª·°¥¼n¸ÊÁ¨¥ °¸É³·Ê¸ª·¦°¤»¤´ÊÂ¨ ·Á¦µ¥·É
Å ªnªoµ®µ¸É¡¹É¸ÉÁµ³ ¸¸ÊÁ¦µÅo¦oµ»¦oµ»«¨ÅªoÂ¨oª »´ÊÂ¨Á}ÎµÁ£µ°´Ä®n
Îµ®¦´¸É³ ¸É oµ¤ªµ¤» r´Ê®¨µ¥ ¤®µ¤»¦ ¤®µ¤¤»· ¤®µ·¥¤ ¤®µ» r ¤®µ£´¥
´Ê®¨µ¥Ä®o oµ¤¡oÅÅo ¦³´É¹ {~¢µÃoº°¡¦³·¡¡µ ³°Á®º°Åµ»
µ»«¨¸ÊÅ¤nÅoÁ¨¥

oµ¼oÅ¤nÅo¦oµ»¦oµ»«¨°³Å¦ Å¤nÄ´°¦¦´¦¦¤´»µ¤ªµ¤¸ ¤¸
ÂnÁ¦ÈÁ¦nÁ¦n¦°n Å nµªnµµ¤¸»¤¸ÈÅ¤nÄ ÁºÉ°´ªÁ° ´ª °´ª´Ê¤´¤¸°³Å¦°¥¼n
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

Ó×Ñ

Ó×Ò



£µ¥ÄÄ´Ên³ ¤´¤¸Ânªµ¤¤º° ·Á¨¤´®¨°ªnµµÅ¤n¤¸ÈÁºÉ°¤´Á¸¥ ·Á¨¤´
®¨°ªnµ»Å¤n¤¸ÈÁºÉ°¤´Á¸¥ ·Á¨¤´®¨°ªnµ¦Å¤n¤¸ÈÁºÉ°¤´Á¸¥ ª¦¦rÅ¤n¤¸ÈÁºÉ°¤´
Á¸¥ ¡¦®¤Ã¨Å¤n¤¸ÈÁºÉ°¤´Á¸¥ ªnµ·¡¡µÅ¤n¤¸ÈÁºÉ°¤´Á¸¥ µ¥Â¨oª¼ÈÁºÉ°¤´Á¸¥ ´Ê
Ç¸É¤´®¨°¤µ´Ê´´Ê´¨mÂ¨oª
·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}·É®¨°¨ªÅ¤nÄn °¦· µª¡»Á¦µª¦Äo·{µ¦¦¤¥o°
ª®¤´·Á¨´ªÃ®¡¨¤ÁnÇoµÅ¤nÅo®¦º°ªnµ¸É·»·³¦µÂn°¥¼nÁ¦ºÉ°¥¤µ
´Ê Á}Ä¦®¨°Ä®o· Á¡¦µ³µ¦ Ã¤¥Ã¥Á µo ÄªnµÁ µ³´Å¤nÅo oµÅ¤nÄnÁ· ¨´ª´ªÉ ¡µ
Ä®o Ã¤¥n³¦¦¤nµÅ¤nÅo°Ä®o Ã¤¥nµÅ¤nÅo°Ä®oÃ¨£°¥µÅo °Á µÂ
¨µ¤Á¦Á®¤º°·Á¨¸Éª³ ªµ¤¦·Á¡¸¥Ánµ¸Ê·Á¨È®µ¥ ·Á¨¤·ÅoÁnªnµ¦¦¤
¤·Åo¨µªnµ¦¦¤¦¦¤ªÁ oµÅ·Á¨o°®µ¥

¦¦¤nµ°Â¨oª µ¤¸¦· »¤¸¦· ¦¤¸¦· ª¦¦r¤¸ ¦· ¡¦®¤Ã¨¤¸¦·
·¡¡µ¤¸¦·¸Êº° °¦·Á¦¸¥ªnµ¦¦¤¦¦¤¸Ê¨Å¤n¼µn³¨Ä®o¼ÅÅoµ´ªÁ¦µ
Án¡¦³¡»Áoµ¼o·Êµµ¡¦³´¥Á}o
Á¡¦µ³Á} °°¤¨°¤Á}µ µ
ÁnÁ¸¥ª´µ µ¸É·°¥¼nµ¤·ÉÅ¤o µ µ´Ê¤´Á· ¹Ê¸ÉoÅ¤ooÄ Áno¤³¤nª
Á}o Ân¤´Å¤nÄno¤³¤nª ¤´Á}µ µ ·Éµ µ Á·Â¨oªÈ¼¹¤Á°µ·ÉÅ¤oo´Ê
Â¨Á}°µ®µ¦Á¨¸Ê¥´ª °´ªoÅ¤oo´ÊÈn°¥Á®¸É¥ªÂ®o¥»¥°ÅÃ¥¨Îµ´¥·Éµ µ¤¸
¤µÁnµÅ¦oÅ¤oo´ÊÅ¤nµo°µ¥

¸ÉÈÁ®¤º°´·Á¨´ª®¨°¨ªÁnÇ¸Ê¤´Á}Á®¤º°µ µ¤´Å¤nÄn´ª¦·
Å¤nÄn °¦· ¡¦³¡»Áoµ¹°Ä®o¨³Ä®oµÄ®oµ°°Åo Á¡¦µ³Å¤nÄnÁºÊ°Âo ÁºÊ°Âo
´Ê º°¦¦¤º° °¦·»¤¸ µ¤¸ ¦¤¸ ª¦¦r¤¸ ¡¦®¤Ã¨¤¸ ·¡¡µ¤¸ ¸É °º ¦¦¤
°¦· ¡¦³¡»Áoµ°°¥nµ¸Ê °´¸Ê¨Å¤n¼ Ä¦³ªnµÅ¤n¤¸ÁnµÅ¦È¤¸°¥¼n µ¤®¨´
¦¦¤µ· °nªµ´ÊÁ}·É¸É¨Åo ¨³Åo °Åo Á¡¦µ³³´Ê¡¦³¡»Áoµnµ
¹°Ä®o¨³Ä®o°Ä®o¨n°¥ªµ

°¥nµÁºÉ°¤´Á·Å Á¦µÁ¥ÁºÉ°·Á¨¤µµ Áª¨µ³Îµ»Ä®oµ¤´È¤µ¦³·
¦³µªnµ Á¸Ì¥ª®¤ÅÁnµ´Ê®oµÁnµ¸Ê· ®¤Å¦o°¥ ®¤Å¡´ Á¸¥Áª¨ÉÎµÁª¨µ Á¸¥
nµ°µ®µ¦µ¦¦°¸¡nµ Ç ¸É·Á¨´ª¦³®¸É ¤´Á®¸¥ªÂn ¤´Á oµ ´Á oµ ªµ Å¤n
°¥µÄ®oÎµ»Ä®oµ Ä ³Á¸¥ª´¤´È°¥µÄ®o°¥¼nÄÁºÊ°¤¤º° °¤´ ¤´°¥µ·¤´
°¥µÁª¥ °¦³Á£´Êoª¥ªµ¤¦³®¸ÉÁ®¸¥ªÂnÁ®ÈÂn´ª ªµ¤Á®ÈÂn´ªÈº°
ªµ¤Á®ÈÂn·Á¨´ÊÂ¨ Å¤nÄnÁ®ÈÂn¦¦¤ Á¡¦µ³³´Ê nµ¼o¸É¦·µµ ¹Á}¼o
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Îµ³ Á}¼o¦µ¦µ¤ªµ¤¦³®¸ÉÁ®¸¥ªÂn ªµ¤Á®ÈÂn°°Åo ¨µ¥Á}
¦³Ã¥rÂn¼o°ºÉÂ¨³nª¦ª¤ÅÅo¤µ¤µ¥¸É¦¦¤³Á}Á¦ºÉ°¦µ·Á¨´ª¦³®¸É

Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤¦³®¸É¤µ ¹ÊÁnµÅ¦ ªµ¤Á®ÈÂn´ªÈ¤µ Á¤ºÉ°ªµ¤Á®ÈÂn´ª¤µ ¹Ê
ÁnµÅ¦ ·Á¨´ª¦³¦³Áº° ´ª¦¸Å°ºÉ Ã°ºÉÈ¤µ ¹ÊÃ¥¨Îµ´ ¨oªÂn
Á}·Á¨´ª°oª Ç Â¨³Á} oµ«¹n°®´ªÄÁ¦µÂ¨³Á} oµ«¹n°Á¡ºÉ° ¼Å¤n¤¸¦³¤µ
¡¦³¡»Áoµnµ¹°Ä®o¤¸µ¦Á¸¥¨³ ¹ÉÁ}µ¦¦µ·Á¨´ª¦³®¸É¸ÉÁ®¸¥ªÁ}o
Ä®o°¤Ã¨ µµ¦Á¸¥¨³´ª´°oªoª ¹Ê Îµªµ¤» Á¥ÈÄ¤µ¼nÂ¨³¼o°ºÉÅ¤n¤¸
¦³¤µ

Á¡¦µ³¤»¬¥rÁ¦µ°¥¼noª¥´ o°¤¸µ¦Á¸¥¨³n°´ Â¤oÂn´ªrÁ¦´µÁ µÈ¥°¤
Á¸¥¨³n°´º°Ä®oµÂÂn´·Á¦µÁ®ÈÅ®¤¤Á µ °µ®µ¦¦³Á£Ä¤µ Å
Á} ¼ÇÂ¨oªÈÅ·oª¥´¤»¬¥rÁ¦µ°¥¼noª¥´¤¸´Ê¤¸¤¸´ÊÃn¨µÂn
ÈÁ}Á®¤º°´¤¸ªµ¤ÎµÁ}¸Éo°°µ«´¥{´¥´Ê¸Éº°°µ®µ¦Á¦ºÉ°»n®n¤Äo°¥¸É
°¥¼n¸É°µ«´¥ ¥µÂoÃ¦Âo£´¥ ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ» Á¡¦µ³³´Ê ¤»¬¥rnµ¹°Å¤nÄ®o
¦³¤µ¹É´Â¨³´ Â¨³Á®ÈÄµ¦Á¦µ³®r´µ¤¤ª¦Ânªµ¤ÎµÁ}¸É¡¹Îµ
Åo

» rÁ µÅ¤n°¥µ» rÅ¤n°¥µ ÃnÁ µÈÅ¤n°¥µÃn Á µ°¥µ¨µ¥·É
ªnµÄ¦´ÊÃ¨ Ân¦¦¤®µÁ}°¥nµ´ÊÂnÅ¤nÅoÂoÅ¤nÅo °Å¤nÅo Á¡¦µ³¦¦¤Á·¤
°ª·µ¦¦¤Á}°¥nµ´ÊÈo°¥°¤¦´Áª¥Å¼o¸É¤¸ª·µ¦¦¤°´¸ ¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª
¨µ ¤¸ªµ¤¤´É¤¸«¦¸»  È¤¸ªµ¤Á¨¸É¥´Åoª¥ªµ¤Á¤µµ¦ °´Á}®¨´¦¦¤
°¡¦³¡»Áoµ Ã¨È°¥¼noª¥´Á}µ»Á¡¦µ³µ¦Á¨¸É¥ÁºÉ°Ân ´´ÊÂn¨¼Áoµ ¹Ê¤µ
Ã¥¨Îµ´ ¨¼ÁoµÂn¨³ Ç ³Á·Ã ¹Ê¤µÁ}¼oÁ}°¥nµÁ¦µ Ç nµ Ç ¸ÊoµÅ¤nÅo
ªµ¤Á¸¥¨³¦·µµ¡n°µÂ¤n µ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥µ¼oÁ¸É¥ª o°³Á·Ã ¹Ê¤µÅo°¥nµÅ¦
Ã¨´Ê®¨µ¥¹o°°µ«´¥µ¦Á¸¥¨³Á}¡ºÊµ


´nµ´Ê®¨µ¥Åo¤µÁ¸¥¨³Á¡ºÉ°¦³Ã¥rnª¦ª¤ º°ª´Á}«¼¥r¨µÂ®nÄ
°¦³µ¡¦³Á¦´ªÉ ÇÅÄ¦Á µo ¤µª´Â¨oª¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» »{ ´¥Å¥µ
Åo¤µ¤µo°¥ÈÁ¡ºÉ°Îµ¦»¡¦³r¸Énµ¦«¸¨¦¦¦¤ ¦³¡§··´·¦¦¤Ä®oÅo¦´
ªµ¤³ªµ¥Â¨³n°´Ê¦oµ¸Ê ¹ÊÅªoÁ¡ºÉ°¡¦³Á¡ºÉ°Á¦Á¡ºÉ°¦³µ´Ê®¨µ¥Åo¤µ°¥¼n
°µ«´¥Á¡ºÉ°ÎµÁ¡È»µ¤ªµ¤¸¥·ÉÇ ¹ÊÅ

Án«µ¨µ®¨´¸ÊÁ}o ®µÅ¤n¤¸«µ¨µ®¨´¸ÊÂ¨oªÁ¦µ³°¥¼n¸ÉÅ® °¥¼nµ¤¦n¤Å¤o
µ¥µ®¦º°µ¤¸ÉÅ® Ç ®¦º°¨µÂoÈÅ¤n³ªµ¥ Á¤ºÉ°Á¦µnµnµÁ¸¥¨³ ¤¸
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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ªµ¤¡¦o°¤Á¡¦¸¥µ¤´¸¨³´Á}Á·Á}° µ¤·{µ«¦´µªµ¤Á¡¸¥¦ °
¤µn°¦oµ ¹ÊÅªoÈÁ}«µ¨µ ¹Ê¤µ Á¦µ´Ê®¨µ¥ÈÅo°µ«´¥ Á¡¦µ³µ¦Á¸¥¨³ °Ân¨³nµ
Ç ¨Â®nµ¦Á¸¥¨³Îµªµ¤¦n¤Á¥ÈÂnÁ¦µÄ®oÁ®È°¥¼n°¥nµ¸Ê Ä¦³¤µµ¸ÅÉ ®È¤µ¡´
Åoµ¤³ªµ¥ Á¦µ·°Á¸Ê¥Â®n»Â®n»«¨µµ¦n°¦oµ µµ¦Á¸¥¨³ °
Á¦µ Å¤n¤¸ª´¤¸º¤¸e¤¸Áº° ¦³´É«µ¨µ®¨´¸Ê¦nª¨Å¨µ¥¨ÅÂ¨oª »»«¨¥´Á}
°Á¦µÁÈ¤Áe~¥¤Å¤n¨o°¥°¥¨Å¤n¨µ¥Åµ¤«µ¨µ´ÊÁ¨¥

«µ¨µ®¨´®¹ÉÇ¥«µ¨µÁ}oÅ¤no°¡¼¹°¥nµ°ºÉÁ¦µ¦oµ ¹ÊÅªo«µ¨µ®¨´¸Ê
Å¤nÅoÅª¦¦rÅ¤nÅoÅ·¡¡µÅ¤nÅo¦´»¦´»«¨Å¤nÅoÁ}ªµ¤» «µ¨µÁ°ÈÅ¤nÅoÅ
¸ÉÅ®Ç¼o¸É¦·µÎµ»Ä®oµ´ÉÂ¨¼o³Åo»¼o³Åo¦´ªµ¤» ¼o³Åª¦¦r ¼o³
Å·¡¡µnª«µ¨µ¸ÊÅÅ®Å¤nÅo °¥¼n°¥nµ¸Ê¨³¦oµÅªoª´Å®È°¥¼nª´´ÊÅª¦¦rÈÅ¤n
Á} Å¦ÈÅ¤nÅo Á}Å¤oÁ}°³Å¦¨µ¥¨ÅÈÅÁ}·µ¤¦¦¤µ· °¤´ nª»
nª»«¨¸É¤¸«µ¨µ®¨´¸ÊÁ}oÁ®»Ä®oÁ·µ¦n°¦oµ ¹Ê¤µ´ÊÁ} °Á¦µ »´ÊÂ¨Á}
°Á¦µ«µ¨µ®¨´¸ÊÁ}¤´·¨µ»Á} °Ân¨³ÇÂn¨³nµÇ

Á¡¦µ³³´Ê  ¼Áo º°É »¹o°Îµ» «µ¨µ®¨´¸Ê ³¦nªÃ¦¥ÅÅ®Èµ¤Á¦µÅ¤n¦ªn 
Ã¦¥ » °Á¦µÁ} °Á¦µÅÁ¦ºÉ°¥ Ç nµ¨nµªÅªo°¥nµ¸Êµ¤®¨´¦¦¤ °Ä®o»nµÅo
ÎµÅ¡·· ¡·µ¦µ¦³¡§··´ ·

«¸¨¦¦¤Ánµ´Ê¸É³Îµ¤»¬¥rÁ¦µÄ®onµnµÁ¥ Ä®o¤¸ªµ¤ª¥µ¤µ¤µ¦¥µ µ¦
Â°°¤¸»nµ Èº°«¸¨¦¦¤°¥¼n´¤»¬¥r «¸¨¦¦¤¤¸´¤»¬¥r¤µo°¥ ¤»¬¥r´Ê
Á}¼o¤¸»nµ¤µ Á¡¸¥ÁºÊ°Á¡¸¥®´Á¦µ¸ÊÅ¤n¤¸»nµ°´ÄÁ¨¥ ¼o´ªr¡ªÁºÊ°¡ª¨µ
Å¤nÅo Áª¨µµ¥Â¨oªÁ°µÁ oµÅÄ¨µnµ¥ µ¥Á}Á·Á}°Á¨¸Ê¥´Å´ÉªÂn· nª
ÁºÊ°®´ °¤»¬¥r¦µ¥Ä¸Éµ¥Â¨oªÃ¥Á oµ¨µ¼·
oµÅ¤n°¥µÄ®o¨µÂ¦³´
¦³µ¥oµÂµÂ®¦ µÅÁ¡¦µ³Á µ¨´ª¸´É¦nµµ¥¤»¬¥rÅ¤n¤¸¦³Ã¥r°µ
Á¦µ³Îµ¦nµµ¥¸Ê¤µÎµ¦³Ã¥r º°Á}Á¦ºÉ°¤º°Îµ¦³Ã¥rÁ¸¥´ÊÂn´¸Ê µ¥Â¨oªÁ¦µ
³Åo°µ«´¥»»«¨¸Ê
ÄÁ} °Å¤nµ¥ ¦nµµ¥¸Ê¨µ¥¨ÅÈ¦·ÂnÄÅ¤n¤¸Îµªnµµ¥ °°µ¦nµ¸Êo°
Å¼n¦nµ´Ê°°µ¦nµ´ÊÅ¼n¦nµ´Ê°¥¼nÁ¦ºÉ°¥ÇÅ°¥nµ¸ÉÁ¦µÇnµÇÁ®È°¥¼n{»´
¸Ê¤µµÅ®oµÅ¤n¤µµ·É¸É¤¸°¥¼n ¸ÉÁ¥Á·Á¥µ¥¤µÂ¨oª ¤µÁ·Åo°¥nµÅ¦ ÁºÊ° °¤´
¤¸Èo°¤µÁ·Á·¼ÇÉÎµÇ¨»n¤Ç°Ç´ÊÁ}Á¡¦µ³ª·µÂ®n¦¦¤¸É¤¸¤µo°¥¸
´Éªnµ´ ¹ÎµÄ®o¤»¬¥rÂ¨³´ªr´Ê®¨µ¥Å¤nÁ®¤º°´ Á¤ºÉ°µ¦¦oµ»¦oµ»«¨Åo¤µ
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Ó×Ô
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o°¥´ÊÈ¥·É¤¸»nµ ¹ÊÃ¥¨Îµ´¨»oµ¥»´ÊÂ¨Á}Á¦ºÉ°´»¹ªµ¤
¡o» rÅ¤no°¤µÁ·ÂnÁÈµ¥®¤µ¥iµoµ´¸ÉÁ¥Á}¤µÁ®¨nµ¸Ê°¸n°Å

¸ÉÂ®¨³ª´¸Ê¸ÉÅo¤µÁ¥¸É¥¤¡¸Éo°´Ê®¨µ¥ ÈÅoÂ¦¦¤°´Á}®¨´Â®nªµ¤
¦³¡§·¸µ¤ °¤»¬¥r Á}¤´· °¤»¬¥rÂo Ä®onµ´Ê®¨µ¥ÅoÎµÅ¡··¡·µ¦µ
®µªnµÁ«r¸ÊÅ¤nÁ®¤µ³¤´¦¦¤µr Å¤nÁ®¤µ³¤´nµ´Ê®¨µ¥¥¥°Â¨oª °µµ¦¥rÈ
°Â®ªÂª¨¦¦¤µr

Ä°ªµÂ®nµ¦Â¦¦¤ª´¸Ê ¹ °°µ»£µ¡Â®n»¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤
¡¦³r ¤µ»o¤¦°nµ´Ê®¨µ¥Ä®o¤¸ªµ¤» µ¥µ¥Ä Â¨³·´·oª¥ªµ¤
¦µ¦ºÉ¸µ¤Ã¥´Éª´µ¦Â¦¦¤ÈÁ®Èªnµ¤ª¦ÂnÁª¨µ
¹ °¥»·Á¡¸¥Ánµ¸Ê


<<

สารบัญ
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Ó×Ö

Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É Ò¤¦µ¤¡»«´¦µÓÖÓÕ

®¨´¦¦¤º°®¨´Ä


ª´¸ÊÁ}ª´eÄ®¤n Ê¹eÄ®¤nª´¸Ê Ê¹eÄ®¤nÈ¤¸ªµ¤®¤µ¥Îµ®¦´Á¦µ¼oo°µ¦
ªµ¤» ªµ¤Á¦·®µÁ¥¦³¡§·´ªÅ¤n¸°¥nµÅ¦¤µÂnn°®¦º°en°ÇÈ¡¥µ¥µ¤
ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨ÄeÄ®¤n¸ÊÄ®o¨µ¥Á}¸Ä®¤n ¹Ê¤µµÁnµ¸ÉÁ¥¦³¡§·
´ªÅ¤n¸Ä®o¨µ¥Á}Ä®¤n Ê¹¤µ°¥nµnµºÉ¤¼o¦³¡§·´ª¸ÄeÄ®¤nÊ¸ÈÁ}¸ °
eÄ®¤nÂ¨³¡¥µ¥µ¤¦³¡§·Ä®o¸Á¡ºÉ°Á}¸Ê´eÄ®¤nÊ¸Â¨³eÄ®¤nÉ¸³¤µ¹Äe®oµ
Á}¸¦³Îµe °»ÇeÅ¸É¦³¡§·´ª¸´¨nµª¸ÊÁ}¸É®µÅo¥µ
®¨´Â®nªµ¤°¥¼nÁ¥ÈÁ}» °¤»¬¥rÁ¦µÈº°®¨´¦¦¤Ä¦¤¸®¨´¦¦¤Ä¦¤¸
¦¦¤Á}®¨´Ä¼oÊ´È¤¸®¨´ªµ¤¦³¡§·¤¸®¨´Á}¸É°¥¼nÉ¸Å¸É¦³°®oµ¸Éµ¦
µ¨°ªµ¤¦³¡§· Äo µnµÇoµ¤¸®¨´¦¦¤Á}®¨´Äªµ¤¦³¡§·Å¤n
Á®¨ªÅ®¨®oµ¸Éµ¦µÈ¸¤¸Á®»¨Á}Á¦ºÉ°¦´¦°Á}Á¦ºÉ°¥º¥´Åoªnµµ¸ÊÁ}
µ¸°¦¦¤¸ÉÁ·¦³Ã¥rÂnÂ¨³nª¦ª¤Å¤nÄnµ·®µ¥ªµ¥ª´ÊÂ¨³
¼o°Éº¼o¤¸¦¦¤Á}®¨´Ä¥n°¤Á}¼o³°µ´ÊÂ¨³®oµ¸Éµ¦µ¨ °µÈn»¤Á¥È
Ân¦³µ¥Å°¥nµªoµ ªµµ¤°Îµµ®oµ¸É °¼o¤¸¦¦¤ÄÄ¤¸¦¦¤Á}®¨´Ä
¼o ¤¸  ¦¦¤¥n ° ¤Î µ ¹  ¹  Á®» ¹  ¨º ° ªµ¤·  ¼  ¸ ´É ª °¥¼n Á ¤°Å¤n Î µ ¹  ¹ 
ªµ¤·¼¸É´ª¦³¡§·µ¤°ÎµÁ£°Ä¹ÉÁÈ¤Åoª¥ªµ¤°¥µªµ¤³Á¥°³¥µ®µ
ªµ¤¡°¸Â¨³ªµ¤Å¤nÅoÊ´³Á}¼oÁ®¨ªÂ®¨Â®ªÂª¨°Å¦³´Éª´
µ¥ÈÂo´ªÅ¤nÅoÁ¡¦µ³Å¤nÄ³Âo´ªÁ°¦³Á£¸ÊÁ}®¨´¨°¥®µ¸É¥¹¸ÉÁµ³
Å¤nÅo´ÊÁ}°¥¼nÂ¨³µ¥Å¦µª´ °»¨°¥µ¤ÊÎµ´ÉÂ¨Å¤n¤¸ªµ¤®¤µ¥°´ÄÄ´ª
Á¨¥´´Ê®¨´¦¦¤¹Á}·ÉÎµ´¸Éª¦Îµ¤µÁ}®¨´Ä °µª¡»Á¦µ
Ä¦³Á«Å¥Á¦µ°¥nµo°¥ÙÑº°«µµ¡»ÂnÁª¨µ¼µ¤¡¦³¡»Á}
°¥nµÅ¦¡¦³¦¦¤Á}°¥nµÅ¦¡¦³rÁ}°¥nµÅ¦hÅ¤n¦¼o  oµµ¤¹Á¦ºÉ°µ¸É¸É³n°
ªµ¤·®µ¥ªµ¥ª¨o¤Á®¨ªÂn¤»¬¥r´Ê ¦¼o´Â´Ê´Ê´Ê´É¤´«µµ¡»°³Å¦È
Å¤n¦o¼µ¸ÉÄÁ}µ¸ÉÎµÄ®oÁ¸¥ª´»É·Ä¸É³ÎµÄ®oÁ¸¥·ÉÁ®¨nµ´Ê¦¼o´Â¨³
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Ó××

°Îµ´Á}ÁºÊ°Á}®´¹Éµ¦Îµ´ÊÁ}µ¦ ´Â¥on°¦¦¤Á}µ¦Îµ¨µ¥¦¦¤
Â¨³Îµ¨µ¥ÅÄ´ª´Ê¸É¦¼oÇ´°¥¼n´ÉÂ¨
ªµ¤Å¤n¤¸¦¦¤¹®µ¸É®ª´Å¤nÅoÂn¤»¬¥rÈ¥´®ª´´ÁÈ¤Ân·®ª´´Â¨¤ÇÂ¨oÇ®µ·É
¡¹Ä°ÂÅ¤n¤¸È¥´®ª´´´Ê¸ÊÁ¡¦µ³Ã¨®µ¡µ´¦oµªµ¤®ª´Â¸Ê¤µµ¹Å¤n¤¸Ä¦³»
Ä·¡°Ä®o¦µ o°ÁÈ¦·Â¨³ÂoÅ Á®»°´³¥´¨Ä®o¤®ª´´Ánµ¸Éª¦
eÄ®¤n ¹Ê¤µÈÁ}Ánµ´ÊÂ¨oªnµÅÁ}eÄ®¤n°¸ÈÁ}Ánµ´ÊÅ¤nÄ¸É³
ÂoÁ°Ä®oÁ}ÅÄµ¸É¼¸É¸È®µªµ¤®ª´Å¤nÅoÁ¦µ´ÊÇ¸ÉÁ·¤µÁÈ¤Åoª¥
ªµ¤®ª´oª¥´Á¦µÅ¤nÄnÅ¤n®ª´»ª´Áª¨µ°·¦·¥µ®ª´oª¥´»Å¤nªnµÁnµÂn¦µ
Á¡«Äª´¥Ä¤¸ªµ¤®ª´oª¥´®ª´ªµ¤» ªµ¤Á¦·Â¨³®ª´Ä·É¸É¡¹ÄÂnÎµÅ¤
¹Åo¡¨µÅÇÈÁ¡¦µ³Á®»¸É³ÎµÄ®o¤®ª´Å¤n¤¸Äªµ¤¦³¡§·µ¦¦³Îµ °´ª·É
¸É¡¹®ª´°´Á}·É¸µ¤°´Á}ªµ¤» È¨µ¥Á}ªµ¤» rÅÁ¸¥Á¡¦µ³Á®»Â®nµ¦
¦³Îµ´ÊÁ}ªµ¤» r» ¹Å¤n¨oµ°µÁ°ºÊ°¤Â¦ÂÅoªµ¤®ª´°´¡¹Ä¹Å¤n
¦µ
oª¥Á®»Ê¸µ¦¦³¡§·´ªµ¦¦´¬µ´ª¹Á}·ÉÎµ´¥·Éªnµµ¦·´·¦´¬µ·É
°ºÉÄÄÃ¨¤´·Á·° oµª °Á¦µ®µ¤µÅoÁ¦µ´nµ¥ÅÅoÁ}¨Á}¦³Ã¥roµ
Áoµ °¤¸ªµ¤¨µµ¤Á®»¨®¨´¦¦¤Á¸¥°¥nµÁ¸¥ªÂnµ¦·´·¦´¬µÁoµ °Ä®o¤¸
ªµ¤¨µÎµ®¦´´ªÂ¨³®oµ¸É¸ÉÁ¸É¥ª o°´¤´·Á·°¦·¬´¦·ªµ¦¸ÊÁ}·ÉÎµ´
¤µ Á¡¦µ³³´Êµ¦¦´¬µ¹ª¦º°Á} o°®´Ân¥·Éªnµµ¦¦´¬µ·ÉÄµ¦¦´
ª·É°ºÉÄÈÅ¤nÁ®¤º°¦´ªÁ¡ºÉ°Á}¡ºÊµÂ®nªµ¤¸µ¤Â¨³ªµ¤¤´É
´Ê®¨µ¥
Á¦µoµÅ¤n¦´Ã¥°¦¦¤¼¦¦¤Á¸¥°¥nµÁ¸¥ª°³Å¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´È
Á®¨ªÅ®¨ÅÅoÅ¤nªnµ³¤¸¤´·Á·°Á}Îµª¨oµÇµ¤´·Á®¨nµ´Ê³Å¤n¤¸
»nµ°³Å¦Îµ®¦´Ç´Ê°µ¤´·Ê´®¨µ¥´Ê³¨µ¥¤µÁ}¢gÁ}Å¢Áµ¨
¸É®µÁ®»¨Å¤nÅoÄ®o·®µ¥ªµ¥ªÅnµ¥Á¸¥ª´ÊÇ¸É®¥·Éªnµ¤¸Á·¤¸°¤µ´Ê
Â®¨³Á¡¦µ³Å¤n¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°ÊÎµ¦³´»£µ¡ °Åªo¤´·È¦¦¨´¥´ªÁ°È
Á®¨ªÂ®¨®µªµ¤¸µ¤Å¤nÅo
¦¦¤Á}Á®¤º°´Á¦¦¤¸´ÊÁ¦¤¸´Ê´Á¦n¡ª¤µ¨´¥o°µ¦³ ´ ¸ÉÁ¨¸Ê¥ª
o µ ¥Á¨¸Ê ¥ ª ªµÈ ® ¤»  ¡ª¤µ¨´ ¥ o ° µ¦³Á¦n  Äµ¸É  ª¦Á¦n  È Á ®¥¸ ¥ ´  Á¦n  ¨Å
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o°µ¦³¦°®¦º°³®¥»Äµ¸Éª¦¦°ª¦®¥»ÈÁ®¥¸¥Á¦¨Å¦Ä®oªµ¤³ª
Ân¼o ´ ¸É¸É¦¼o´µ¦Äo¦Á}°¥nµ¸Â¨³¨°£´¥
´ª °Á¦µÁ°È¤¸ ´¦º°Ä°¥¦³ª´Â¨³Á®¥¸¥´Á¦nÁ®¥¸¥Á¦®¤»
¡ª¤µ¨´¥µµ¥ªµµÄÄ®o®¤»ÎµÁ·ÅÄµ¸É¼o°¸µ¤°¥Á¦nÄµ¦µ¸É
°Â¨³°¥Á®¥¸¥Á¦ÅªoÅ¤nÄ®oÎµªµ¤·°¥¼nÁ¤°
¸É ´¦£µ¥°Á µÈo°Á¦¸¥ª·µ ´¦¤µn°Á¦¸¥°Åoµ¤¦µ¦
¦·ÇÅ¤nÅo°Â»ª´¸Ê³¹É Á°µÁ·Å¥ºÉÄ®oµ·Â¨oª¨n°¥ÅÁ¨¥³ ´
Á®¥¸ ¥ ®´ ª ´Ê  Ân  ·  È  µ¤ÂÁ°³´  Åo Á ·  Â¨o ª Á}  ¡°Å¤n Á ¸É ¥ ªÁ¦ºÉ ° °ºÉ  Ç
Á¡¦µ³³´Ê ´ ¸É¦nª¤µ¹¤¸Ânµ° ´Å¤n¤¸µÁ°µÃ ´¹ÉÅÁ¨¥
´Â®¨Â¦³µ¥Áª¨µ·®µ¥È´ÉÂ®¨³Å¤nÄn°³Å¦·®µ¥¦·®µ¥Èº°¦
°¤µ Ê¹°¥¼n´Á}¼o·®µ¥¸ÉÁ¡¦µ³Á®»Å¦Á¡¦µ³Ä ´ É¸µ°Å¤nÄ´
¦µ¦ ´´Âµ°Â¨³Á°µÇµ¥¡·µ«·®µ¥ª´®¹É¸É«¡Å¤n¡¦¦µ
·É °¤´··®µ¥Á}Á¦ºÉ°Á¨Èo°¥º°Á}¦¦¤pµ¦¦¤µ
¦µ¦º°Â®nªµ¤¨°£´¥oµÄÂ¨³·´·µ¤¦µ¦Â¨oªªµ¤
¨°£´¥¤¸¤µÁ¦µ°¥µ³¡¼ªnµÚÖ´Ê¸ÊÁªoÂnÁ®»»ª·´¥Án¥µ¦³Á·Á}o
Ân¸ÊÅ¤nÅoÁ}°¥nµ´Ê°ªÁn¥·Éªnµ¦µ¦Â¨oªÈÃÁ°µÇ¸ÉÁ¦µÁ¸¥Á¦ºÉ°µ¦ ´ ¸É
¥ª¥µ¡µ®³£µ¥°Á¡ºÉ°ªµ¤¨°£´¥o° ´ ¸Éµ¤¦µ¦¼o¸É³ ´¦Èo°Åo
«¹¬µ¤µoª¥¸Äµ¦ ´¦
Á¦µ ´´ªÁ¦µº°·´·´ªÁ¦µµ¤µ¸ÉnµÇÁ¡ºÉ°ªµ¤¨°£´¥Å¦o» rÁ¦µÈo°
·´·µ¤Â®n«¸¨¦¦¤°´Ä¸Éª¦Å¤nª¦µÄ¸Éª¦Ä®o¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦
Á¦¸¥Á®¤º°´Á®¥¸¥´Á¦noª¥ªµ¤°»nµ®r¡¥µ¥µ¤Å¤n ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµ°n°Â°¤¸
ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Ä®oµ¸Éµ¦µ¸É°´ÊÇÁ}¨ÎµÁ¦È·ÉÄÅ¤nª¦¦¸Á®¥¸¥
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°Å¦n¦°¤¸Á®»¤¸¨¤¸Á¦ºÉ°¥´¥´Ê´ÉªÁ°oª¥¸¹Á}Îµ¨´µoµ·Ä
Ã¥Á¡µ³Â¨³Á}Îµ¨´Á¡ºÉ°µ´ÉªÇÅoª¥¸Å¤nÄn ¼o°¦¤«¸¨¦¦¤Â¨oª³¤¸Îµ¨´
Á¡µ³ÄÁ}ªµ¤» Á¡µ³Ä¤¸¦³Ã¥rÁ¡µ³ÄÁnµ´Ê¥´¤¸¦³Ã¥r°¥nµªoµ ªµ
Å¤n¤¸¦³Ã¥r°´Ä¥·ÉÅªnµ¼o¤¸¦¦¤ÄÄÎµ¦³Ã¥rÂnÃ¨

¡¦³¡»Áoµ °Á¦µÄ®oÃ¨¤¸Ä¦ÅoÁ¤°Á¨nµÅ¤n¤¸¡¦³µªÂn¨³°rÇÎµ
¦³Ã¥rÄ®oÃ¨Åo°¥nµªoµ ªµ¤·®ÎµÊÎµ¥´¹ÊÄ·Ä °Á¦µ°¥¼n»ª´¸Ê¡»½Î¤½¤Î
¦Î½µ¤·°¸oª¥Á¡¦µ³³´Ê¡¨´µoµ·Ä¹Á} °Îµ´Á¦µÁ¤ºÉ°¤¸ªµ¤
¡°ÄÄ·ÉÄÂ¨oª¥n°¤Îµ·É´ÊÅoÁÈ¤Á¤ÈÁÈ¤®nª¥ÂnÎµ¨´µoµ«¸¨¦¦¤¸ÊÁ}Å
Äµ¸É¸Ã¥nµ¥Á¸¥ªÅ¤nÁ}Îµ¨´ÅÄµ¸ÉÉ´ª¸É¡°ÄÄªµ¤´Éª¡°ÄÄªµ¤
´Éª¥n°¤µ¤µ¦Îµªµ¤´Éªoµ¨µ¤Åo°¥nµ¹ÄÃ¥Å¤n°·®µ¦³°µÄÅ¤n·ªnµ¨Îµµ
¦ÎµµÁ¡¦µ³ªµ¤¡°Ä¡µÄ®oÎµÎµ®´ µÅ®ÎµÅo°¥nµ¹Ä¸ÉÁ}¡¨´ °·Á¨
º°¡¨´ iµ¥ÉÎµ¡¨´µªµ¤Á¸¥®µ¥¸É³Ä®oÎµªµ¤Á¸¥®µ¥Åo¥n°¤¤¸¡¨´ÁnÁ¸¥ª´
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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¡¨´ °¦¦¤Á}°¸°¥nµ®¹É¤¸¦¦¤ÄÄ¤¸Îµ¨´Äµ¤µ¦Îµ»µ¤
ªµ¤¸Åo°¥nµ¹Äoµ¦¦¤Å¤n¤¸Îµ¨´ÈÅ¤nµ¤µ¦³¦µ·Á¨¹ÉÁ}´ª¡¨´Îµ´Ä®o
®¤·ÊÅµÄ®¦º°¨o°¥¨ÅÅoÁ¡¦µ³³´Ê¡¨´ °¦¦¤¹¤¸Á®º°·Á¨°¥nµ
o°¥È¡°Ç´·Á¨Â¨³¡°¢{¡°Á®ª¸É¥´ÁnÁ¦µÁ¦·É¤o f®´Á¦·É¤o¤¸ªµ¤Ä
Ä¡¦³¡»«µµ·Ä¥´Å¤n¤¸Îµ¨´¡°¥n°¤Â¡on° iµ¥ÉÎµ°¥¼nÁ¤°³Îµ»Ä®oµ
Á¸¥¨³·É °Ân¨³·Ê¨³Îµ¨´Ân¨³o°¥Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂ¨³¦³Ã¥r°ºÉÂn¨³
¦´ÊÂÁ}Âµ¥Á®ºÉ°ÂÃÁ¡¦µ³¦´ªµ¤¦³®¸ÉÁ®¸¥ªÂn¸ÉÁ oµ¤µ¸¤µ
ªµ¤µÎµ¨µ¥ªµ¤´ÊÄ
Á·µ®¹É°µ®¥·Â¨oª®¥·Á¨nµ¨³Å¤nÅoÁ¡¦µ³Îµ¨´Â®n«¦´µªµ¤
°¥µÁ¸¥¨³´ÊÅ¤n¤¸Îµ¨´¤µÁnµªµ¤¦³®¸É¸ÉÁ®¸¥ª¹ÉÁ¥ {Ä¤µµ»Á°µÅªo
Á¡¦µ³³´ÊÁ¤ºÉ°®¥·¥Á· Ê¹¸Éµ¸ÉµrÉ¸³¨³Îµ»Ä®oµ·Á¨´ª¤´¦·¥³¸É
Á®¸¥ª¤´{¸Á¸¥ª®¨»¤º°ÅÁ¨¥Áoµ °o° µ¦µ¥Åoµµ¦Ä®oµÅ¸ÉÂªnµ
·Á¨¤´¤¸Îµ¨´¤µÎµ¨´µ iµ¥ÉÎµ¸ÉÁ}¤µ¦ °¦¦¤ iµ¥´ÉªÁ}¤µ¦ ° iµ¥¸¤´¤¸
Îµ¨´¤µªnµ iµ¥¸µ¤µ¦Îµ¹É¤¸Áµ¸É³Îµ¸Ä®o®¥»³´ÅÅoÁ¡¦µ³Îµ¨´Å¤n
¡°´¤´nµ¹Á¦¸¥ªnµ·Á¨¤µ¦£µ¥ÄÄ °Ân¨³¤´°¥d´Ê¸ ªµÄÁª¨µ
Á¦µ³Îµ¸°¥¼n´ÉÂ¨

Á¤ºÉ°Á¦µ¡¥µ¥µ¤®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®È¡°ÎµÅoÂ¨³ÎµÅo°¥nµ°°µ¨oµ®µ°¥nµ
ªnµÂnÁ¡¸¥°µ¤µ¸ÊÁ¨¥Á}¦o°¥Ç¡´Ç®¤ºÉÇÂÇ®¦º°Á}¨oµÇÈÎµÅo
Á¡¦µ³Îµ¨´µ¸ °Á¦µ¢d Ê¹¤µ»ª´¥n°¤¤¸Îµ¨´n°¼o´ iµ¥ÉÎµÅoÃ¥¨Îµ´»oµ¥
³Îµ°³Å¦Á¤ºÉ°Á®»¨¡¦o°¤Â¨oªÁnµ´ÊÎµÅoÁ¨¥ÎµÅo°¥nµ¹Ä¸ÉÎµ¨´ °¦¦¤Âo´
Îµ¨´ iµ¥ÉÎµÅoÃ¥¨Îµ´°¥nµ¸Ê

Ánªµ¤Á¸¥¨³Á¦µÁºÉ°Äµ¦Îµ»Ä®oµÎµ¨ÅÂ¨oªÅ¤nÅÅ®Ä¦Á}
¼oÎµÁ¦µÁ°Á}¼oÎµ¦¼o°¥¼n´Ç¦³´¬rÄ®¥·¥ºÉ·ÉÄ°°Ä®oµÂnnµ¼oÄÁ¦µÁ®È
o ª ¥µ °Á¦µ¦¼o o ª ¥Ä °Á¦µ¦³´  ¬r ° ¥¼n ´  ´ ª Á°Á}  ¼o Î µ Á¤ºÉ ° Î µ ¨ÅÂ¨o ª
¨¦³Ã¥rÈÁ®È¦³´¬r¼oÅo¦´µµÁ¦µÈÅo¦´ªµ¤» ªµ¤µ¥Án µ
¡¦n°®¦º°¤¸ªµ¤ÎµÁ}ªµ¤ÎµÁ}´ÊÈ®¤Å®¦º°¦¦Áµ¨Å» rÈ®¤Å®¦º°
¦¦ÁµÅÁ¡¦µ³°ÎµµÂ®nªµ¤Á¸¥¨³ °Á¦µÅ³¨oµªµ¤ ´ o° µÁ ·ªµ¤
» rªµ¤¦¤µ °Á µÁ¡¦µ³ªµ¤®¦º°ªµ¤Å¤n¤¸´ÊÄ®o¨µ¥Á}¼o¤¸ªµ¤» ªµ¤
³ª ¹Ê  ¤µÁ¡¦µ³°Î µ µÂ®n  ªµ¤Á¸ ¥ ¨³ °Á¦µÁ¦µÁ°È ¤¸  ªµ¤e · ¥·  ¸ ªn µ Åo
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Á¸¥¨³·É °¸ÉÁ}»Á}¦³Ã¥rÂn¸ÊÄ®oÁ}¦³Ã¥rÂno¼°Éº°¥nµ¦³´¬rÄ
¦³´¬rµÅ¤n´¥

Á¤ºÉ ° ¦µªn µ Á¦µÅo Î µ ªµ¤¸ ° ¥¼n ° ¥n µ ¸Ê Â ¨o ª È ¥·É  Á¡·É ¤ ª¸ ¼  «¦´  µ¦¦¤ ¹Ê  Å
Á¦ºÉ°¥ÇÂ¤oÂn°ºÉÇÈn°¥³´ÅÄÎµ°Á¸¥ª´¸Ê µ¦Ä®oµÂ¨³µ¦¦´¬µ«¸¨
·Á¨¤µ¦È¤¸Ân°´®¹É¸É³¤µ°Â¦ ´ ªµÁ¦µµ iµ¥ÉÎµo°¤¸°¥¼nÁ¤°ÅÁ¨°
Å¤nÅoÁ¡¦µ³Á} oµ«¹´ iµ¥¸°¥¼n»¦³¥³Å¤nÁ¥¨n°¥ªµÁ¨¥Á¦µ³Â¥ªµ¤¸°°Á¡ºÉ°
ÎµÁ¡ÈÂ ÄÂ Â®nªµ¤´ÉªÎµ¨´Â®nªµ¤´Éª³o°·µ¤Á oµ¤µ¸ ªµÅo
ÂnÈoµµÅ¤nÅoÁ¡¦µ³Îµ¨´ iµ¥¦¦¤ °Á¦µ¤¸¤µÂ¨³¼oÅÅoÃ¥¨Îµ´Å¤nÂ¡o¤´
nµ¥ÇÁ®¤º° ´ÊÁ¦·É¤Â¦¸ÉÄ¦¦¤Â¨³ÎµÁ¡Èªµ¤¸

¡¼  ¹  Á¦ºÉ ° µ¦Á¦·  £µªµ¸ Â ¦´É  ¦¼n Á ¸ ¥ ªÈ Á ®¤º ° ´  ³¼  Á°µÅÁ o µ
³Â¨ÂÂ¦³®µ¦¸ª·ÁÈ´Êª¸Ê«¸¦¬³°¥¼n¸ÇÅ¤nª¡°³´É£µªµ¼
·Á¨¤´»Á°µª®´ªÎµÅ¤nÅoÂ¨oªÁÈ´Êª¦¸Êµ´ÊÈªoµÁ oµ¤µµ¸ÊÈªoµ
Á oµ¤µµÄÂÃ¨µ»Ê¸ªoµÁ oµ¤µÁ¡ºÉ°ª´¡¦»n¸ÊÁ¡ºÉ°ª´¤³¦º¸Ê®¦º°Á¡ºÉ°Á¸Ì¥ª¸Ê
Åo¸ÉoµÁ¦µÎµ£µªµÂ¨oªµ´ÊÈ µÅ³Å¤nÅoÎµÁ°oµª´¡¦»n¸ÊÁ¨nµª´¡¦»n¸Ê¥·É¤¸µ¥»n
¤µÎµÅ¤nÅo®´ªÁ¸¥ÅÁ¨¥´É·Á¨¤´Á°µÄ®o®´ªÁ¸¥ÇÅÁ¦ºÉ°¥Ç¸Â¦Á}°¥nµ´Ê¡°
´É£µªµÅ¤n¹ÒÑµ¸ÒÖµ¸ÁÈ¦³¤Å®¤´Éª¦¦¡µr¦nµµ¥Á¡¦µ³¤´ÁÈ¸É
Ä¼·Á¨¸¸Ê¸Å¢ÄÅ¤nÄ®oÎµÅ¤nÄnÁÈ¸ÉÅ®Â®¨³Â¨oªÈÁ¨¥Á¨Å¨®µÁ¦ºÉ°Än¦nµµ¥
ªnµÁÈ´Êª¸Ê¸Éº°¡¨´ ° iµ¥ÉÎµ¤´¡¥µ¥µ¤¸ ªµ®¦º°¸´Ê°¥¼n¨°Áª¨µ³
Å¤nÄ®o®¨»¤º°¤´ÅÅo

Á¦µÁ}µª¡»Á¦µÁºÉ°¡¦³¡»ÁoµÁ¡¦µ³¡¦³¡»Áoµ´Êª·Á«¬ªnµ·Á¨Á}
Å®Ç·Á¨Á}·É¸ÉÉÎµ¦µ¤¦µr´Ê®¨µ¥Å¤n¡¹¦µ¦µ´Á¦µo°·®µ°»µ¥ ¹Ê
Á¡ºÉ°¨Á¨ºÊ°´ªÁ°ªnµÁ®»ÄÁ¦µÁ}¨¼«·¬¥rµ³Å·Á¨Î¦Î½µ¤· Á¦µ¥¹
·Á¨Á}¦³Á}¸É¡¹ÉÁ}¸ÉÁµ¦¡´º°¤¸°¥nµÁ®¦°Á¦µÁ¥Á¨nªµµÂ¨³¦³¨¹µ
Ä°¥¼nÁ¤°ªnµ¡»½Î¤½¤Î¦Î½µ¤· º°¡¦³¡»Áoµ¡¦³¦¦¤¡¦³rÁ}¦³
Á¡¦µ³ªµ¤ÁºÉ°º°nµnµ®µÁ®»Ä¹o°ÁºÉ°º°·Á¨Á°µ·Á¨Á}¦³Ã¥Å¤n
¦¼o¹´ªo°¤¸µ¦ ´µ¦Â¥oµ¦n°¼o´Å®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®

Á¦µÁ¦·É¤£µªµ¸Â¦·Á¨¤µ¦o°¸ ªµ»Ç¦´Ê»Ç¦µ¥ÅÅ¤n¤¸¨´ªÄ¦Â¨³
Åªo®oµÄ¦¡°®¨µ¥¦´Ê®¨µ¥®Á oµ¦¦¤Â¦Á oµ¹Äªµ¤Å¤nÁ¥¤¸ÈÁ¦·É¤¦µ
Ê¹¤µÁ°p·Á}°¥nµ¸ÊÂnn°Å¤nÁ¥¦ª¤´ªÁ oµ¤µÄ®o¤¸ªµ¤» ªµ¤µ¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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µ¥¸É®´¥·Éªnµ£¼Á µ´Ê¨¼¤µÂn¦³¥³n°´Ê¨´Áµ®ª·ªÁ®¤º°Îµ¨¸·Ä¸ÉÁ¥¢»jnµ
¦Îµµ´·ÉnµÇoª¥ªµ¤¹³°È´ªÁ oµ¤µ¼nÂÂ®nªµ¤¨Â®n
ªµ¤¦µ ¹ÊÁ}ªµ¤» ªµ¤µ¥Áµ´ÊÄÁµ´Êµ¥¸É¤¦¦¤Á¦·É¤¦µ
Án ¹ÊÂ¨oª¸Éº°¦¦¤Åo¹¤µÁ oµ¹ÄÄ¤¸ªµ¤¦³®¥·É¤¥·Ê¤¥n°n°¨Â®nªµ¤¸
ªµ¤Á¥ÈÄ °´ÉÁ}µ¦ªµÁºÊ°¨ÅÂ¨oªÁ·«¦´µªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄ¨°´¡¹
ÄÅo¦µµµ¦¦³Îµ£µªµ ¹Ê¤µÁ¦ºÉ°¥Ç

n°µ´Ê·È¤¸Îµ¨´ Ê¹¤µÃ¥¨Îµ´µ¦ÁÈ´Êª¸Ên°¥®µ¥ÅÇÁ¡¦µ³ iµ¥
ÉÎµ¤´¨°Á¦µ®¥´ÉÁ¸¥®¥´ÉÁ·Á¦µ¨°¼Á®ÈÁ¦µÅ¤n®ª´ÉÅ¤nÅ®ªn°¼o¤´°¥¼nÅ¤n°¥¤´È
°¥´¡Å°´¡¦¦¤Á¦µÈ ¹Ê®oµÁ¦ºÉ°¥Çª·¦·¥¦¦¤ÈÁ¡¸¥¦Ã¥¤ÉÎµÁ¤° ´·¦¦¤
Îµ¤µÄo°·{µÁ¦ºÉ°¢µ¢{®´ÉÂ®¨´·Á¨Îµ¤µÄo´°¥¼nÃ¥¤ÉÎµÁ¤°
·Á¨ÈÁ oµÅ¤nn°¥··È¤¸®¨´¤¸µ¤¸¦¦¤Á}¸É¥¹Ânn°·Á¨Á}¼o¦¹¦´Á°µÅªo®µ
Ânªµ¤» r¦¤µ¤µÄnÄÁµ¨·Ä°¥¼nÅ¤n®¥»¡°¦¦¤Â¦Á oµ¹ÄÁnµ´Êªµ¤
Á¥Èªµ¤µ¥¹ÉÅ¤nÁ¥µÁ¥ {Å¤nÁ¥¤¸¤µn°È¦µ ¹Ê¸ÉÄª¸Ê¨¼«¦´µ
ªµ¤ÁºÉ° ¹Ê¤µª·¦·¥³ªµ¤Á¡¸¥¦ÈÁ· ¹Ê¤µªµ¤°ªµ¤¸É³µ´ÉÁ¡ºÉ°¨°´¸¥·É
ªnµ¸Ê ¹ÊÅÃ¥¨Îµ´Èn°¥¤¸¤µÁ°Â¨³¤¸¤µÁ°µ¤´¤µÁ¦ºÉ°¥Ç

¸ÉÂ®¨³Á¦¸¥ªnµÎµ¨´ °¦¦¤Á¦·É¤¤¸ ¹Ê¸ÉÄÂ¨oªÎµ¨´ ° iµ¥ÉÎµÁ¦·É¤¨¨Ã¥
¨Îµ´ iµ¥¦¦¤ÈÂ®oµ ¹ÊÅÁ¦ºÉ°¥Ç¹ ´ÊÂ®nªµ¤¨³Á°¸¥ÂÂn¥·Éªnµ¸Ê
ªµ¤» ¸É¨³Á°¸¥» »¤Â·´Ä¥·É ¹ÊÅªnµ¸ÉÁ¥Á}¤µÃ¥¨Îµ´¨Îµµ·É¸ÉÁ¥
°µ«´¥¤µÂnn°¸ÉªnµÁ}ªµ¤» ªµ¤µ¥Á¡¦µ³·Á¨Á¦¦{¥°®¦º°Á°µ¤µj°Á¦µ
´ÊÈn°¥¨n°¥ªµÂ¨³¨´{·ÊÅÃ¥¨Îµ´Á¡¦µ³»nµ °¤´¼o»nµÂ®n¦¦¤
Å¤nÅo¸ÉÂ®¨³µ¦¨n°¥·Á¨¨n°¥Á¡¦µ³¦µ·¸ÉÁ®º°´¦µ· °¦¦¤Á®º°¦µ·
°·Á¨¹µ¤µ¦¨n°¥·Á¨¦³Á£´ÊÇÅoÃ¥¨Îµ´¦µ· °¦¦¤¼Á¥¸É¥¤ Ê¹
Å¨³Á°¸¥¨°°Á oµÅÁnµÅ¦È¨n°¥·Á¨nª¸ÉÂ¡o¦¦¤¨ÅÅoÃ¥¨Îµ´nªÅ®¸É¥´
Á®¨º°°¥¼nÁ¦µ¥´Å¤nµ¤µ¦¨³ÅoÈ¥°¤¦´Ån°Â¨³¼o´ÅÁ¦ºÉ°¥Ç¸ÉÁ¡¸¥ ´ÊÂ®nªµ¤
 °ÄÈÁ¦·É¤¤¸¦Â¨³¤¸°Îµµ ¹ÊÂ¨oªÁ¦¸¥ªnµ¤¦¦¤

ªµ¤Á}¦¦¤¸É¡¹¦µ¦µ¦³Á£®¹Éµ´ÊÈÁ}ª·{µ¦¦¤º°
ªµ¤¦¼oÂoÂ¨°µ¦¸É³Ä®o¦o¼ÂoÂ¨°Â¸É¦Å®¨°¸É¦Å®ÈÂ
³¨»  ¦¸É ¤´  Á¥¤º  Î µ ´É  Â¨¨µ¥´Ê  Ân ª´  °» ´ · ¸ Â ¦¦³´É  ´  ¸Ê  ³Â
ªµ¤» ªµ¤¡¹ÄÄ®oÁ¦µÅo¦´Â¤o·®¹ÉÅ¤nÁ¥¦µÁ¨¥¤¸ÂnÂªµ¤» rÁ¦ºÉ°¥¤µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ
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µ¤ªµ¤¡¦n°o°µ¦ °¤´ÂnÁ¦µ®µ¡¼´·µÁ¥Çªnµµ¥¸Á®¦°¹É
®¤µ¥¹ªµ¤µ¥µ¥Áª¨µÅ¤nÁ}Ã¦Á}£´¥°¥¼nµ¤·Á¦µÈÁ®¤µÁ°µªnµ¤´µ¥
ªµ¤¦·¤´Å¤nÁ®ÈÂªµ¤µ¥ Ê¹¤µÄ®oÁ¦µÁ®ÈÁ¨¥³¤¸oµÈ°¸É´¤´´¤¡´r
´°µ®µ¦µ¦¦·Ã£¥´´Êªnµ°´´Ê®ªµ°´¸Ê¤´°´¸Ê°¦n°¥¤¸É´ª¦³¥³Ç °¤´¸É¤¸
·É¤µ´¤´´¤¡´roµÁnµ´Ê

Ã¥· °¦nµµ¥Â¨oª®µªµ¤» Å¤nÅo°µÁ}ªµ¤» r ¹Ê¤µµÃ¦£´¥
Å oÁÈnµÇµªµ¤®·ªªµ¤¦³®µ¥ÁÈo°ª«¸¦¬³µ°·¦· ¥µ¸É Á¨¸É¥Å¤n
¤ÉÎµÁ¤°¦nµµ¥¸Ê¹ÂÂnªµ¤» r Ê¹¤µÁ}nª¤µÁnµ´ÊÁ¦µÈº°ªnµÁ}Á¦µ
Á}  °Á¦µº ° Á}  ¤´ · °´  ¨o  n µ ¦´  ª¥·É  ªn µ ·É  ÄÇ¦¦º ° ¤´  Á¸ ¥ Å¤n ¤¸
°Á ¤¸Á®»¤¸¨Å¤n¤¸Á¦ºÉ°¥´¥´Ê´ÉªoµÁ¨¥Á¸¥¼oÁ¸¥ÅÁ¡¦µ³µ¦Îµ¦»
ÎµÁ¦°¦nµµ¥Á· °Á ¸Ê¤¸Îµª¤µ

°µ®µ¦µ¦¦·Ã£¸ÉÎµ¤µÁ¥¸¥ª¥µ¦´¬µµ» ´rÊ´¤¸Á®»¨Á}·ÉÎµÁ}°¥¼nÂ¨oª
ÄÃ¨¸Ênµªnµ¡½Á¡½µ°µ®µ¦ß· · µ´ªrÃ¨Á}°¥¼noª¥°µ®µ¦°´¸ÊÁ}ªµ¤
ÎµÁ}¸ÉÃ¨¼o¤¸Á®»¨°¦¦¦¦¤¥°¤¦´´¸ÉÎµ¤µÎµ¦»ÎµÁ¦°Á¨¥ °Á Á®»¨¸Ê
Å¨µ¥Ájªµ¤¢»jÁ¢j°Á®n°³¥µÂ¨oª¨´¤µ´®µ¦Ä®oÁ¸¥Åª´¨³Á¨È¨³
o°¥Á¸¥Å¦·Ç®µ¸ÉÁ¥¸¥ª¥µ¦´¬µÅ¤nÅo¸Ê¤¸Îµª¤µÁ¡¦µ³ªµ¤®¨ªµ¤Á¡¨·
oª¥°Îµµ °·Á¨¤´»¤´¨µÅ¤´Á¦¦{¥°Ä®oÁ¦µ¦´Ä®oÁ¦µª¨º¤°¦¦
¨º¤¦¦¤¨º¤·{µ¸É³Îµ¤µ¡·µ¦µÅ¦n¦°µ¤®¨´ªµ¤¦·¸É¤¸°¥¼nÄ®o°¥¼nÄ
ªµ¤¡°¸Å¤nÁ¸¥¼oÁ¸¥ÅÁ¡¦µ³µ¦·µ¦ÄoÅ¤n¦¼o´¦³¤µµ¤´®µ¦Îµ¨µ¥

Á¡¦µ³³´Ê¡°·¤¸ªµ¤Á¦µ¥n°¤¤¸µ¥´¥´Ê Á¡¦µ³·¤¸ªµ¤¥n°¤
°·É¤´ªÄ Ê´¸ÊÅ¤n¢j»Á¢j°Á®n°Á®·¤Å¤nnµ¥ÂnÁ¦n¦n°Å¸ÉÉ´¸ÉÉ¸Â¨oª´´Ä®oÎµµº°Äo
{µ¡··¡·µ¦µÂ³¨»¨o°µ»o° ´ro°°·½Î»½ Î°½µ ¸ÉÁ}¦¦¤
°¦·¸ÊÂ¨Ân·Á¨¤´Á¦¦{¥°ªnµÁ}ªµ¤» ªµ¤Á¦·Á}°½µ  Á}Á¦µ
Á} °Á¦µ °Á µÎµªnµ°·½Î¸É¦¦¤ °¦·nµÂÅªo¤´°ªnµ ·½Î Á} °
Á¸É¥ÅÁ¸¥Á®¤º°´Á¦µ³Å¤nµ¥iµoµÅ¤n¤¸·Á¨¤´ÁÅ°¥nµ´ÊÁ¸¥»½ Î¦nµµ¥
º°¨´Â®n» rÁ¦µÂ°» rÂ¨o¤Âµ¥Á¦ºÉ°¥¤µ¤´È®µªnµÁ}» ÅÁ¸¥·Á¨
¤´Â¦Á oµ¤µ°¥nµ¸ÊÂ®¨³·Á¨Â¦¦¦¤Â¦°¥nµ¸Ê °¨°¤Â¦ °¦·
Â¦°¥nµ¸ÊÂ¨°½µ ®µ´ª¸ÉÅ®¤¸Á¤ºÉ°¡·µ¦µÂ¥nªÂnnª°°ÅÂ¨oª
¤´¤¸Ânµ»É¸·ÊÎµ¨¤Å¢¦³µ¥¨ÅÁ}µ»Á·¤ °Á µÁ°µ´ªÁ°µÁ°µÁ¦µÁ°µ
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Á µ¤µµ¸É Å ®o µ Å¤n Ä n Á ¦ºÉ ° ªµ¤{  ¥° °· Á ¨®¨°Á¦µn µ ®µ{  µ¹ 
°Â¦¨Å¡·µ¦µ¨Å

Á¤ºÉ°{µ¡·µ¦µ°Â¦¨Å¨¸É¨µ¥Ä®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦·´Ê·É¸É¨°¤´Ê
·É¸É¦·Á oµÄÄªµ¤¦·´Ê®¨µ¥Â¨oª·¥n°¤¨n°¥ªµ·É¸É¨°¤¥¹¤´ÉÄªµ¤
¦·  Á¡ºÉ ° µµµÁ·  °Ä®o ¦ µ¦ºÉ  ºÉ  ÄÅÃ¥¨Î µ ´  Å¤n °´  ¸É n µ Á¦¸ ¥ ªn µ
ª·{µ¡·µ¦µÁ¦ºÉ°µ»Á¦ºÉ° ´r¨µ¥´Ê °Á µ °Á¦µ¨°´ªr´ÉªÃ¨·Â
¸ÉÁÈ¤Åoª¥°·½Î»½ Î°½µ ·Â³¨»Á oµÅÄnª¦nµµ¥Á®Èµ¤ªµ¤¦·
°¤´ÂÅ¸ÉÅ®³¨»Å¸É´Énµ¹Á¦¸¥ªnµÃ¨ª·¼¦¼oÂoÁ®È¦·´ÊÃ¨£µ¥Äº°
´r£µ¥Ä¦nµµ¥Â¨³·ÄÁ¦µÂ¨³Â°°Å ´r°º°¦¼´ªr»¨£µ¥°Å¤nªnµ
®·ªnµµ¥¼³¨»¦»Ã¦nÅoª¥°·½Î»½ Î°½µ Á¡¦µ³°Îµµ °·{µ°´¤
¨oµ

·  È ¥·É  Á·  ªo µ °°Å ¥µ¥ª °´ ª °°Å ¥µ¥ªµ¤¦¼o  ªµ¤¨µ
ªµ¤µ¤µ¦°°ÅÁ¦ºÉ°¥Ç·Á¨¸ÉÁ¥ÂÁ¥®µ¤¤µÂnn°®´Áµ¤µo°¥ µ
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°¤´oµ¨n°¥¨³¨³Á¨¥Å¤nªnµ°³Å¦ÈÅ¤n¸Ê´´Ê´ÉÂ¨Îµ´¦´¬µÄ®o¸Â¨oªÈ
¦³µ¥Å¹·É´Ê®¨µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´·´·´ª¸È¥n°¤³¦´¬µ¤´·nµÇ¸oµ
Á}°¨n°¥´ª°³Å¦ÇÈ¤´³¨n°¥¤¸ÂnÁ¦ºÉ°¨n°¥ÅÁ¸¥¤µ¨n°¥µ¤ªµ¤
³ªµ¥µ¤·´¥¸É°¨n°¥´ªªµ¤³ªµ¥Äµ¦¨n °¥´ÊÁ®»¨Á}
°¥nµÅ¦Å¤nÎµ¹¨´¬³°¥nµ¸Êº°Å¤n¤¸®¨´Ä¥n°¤³®µ®¨´¦´¡¥rÅ¤nÅo» r
¨Îµµ¦³´Éª´µ¥Å¤n¤¸´Ê´ªÅoÁ¨¥

¤»¬¥rÁ¦µ³¤¸ªµ¤µ»¦n¤Á¥ÈÂ¨³Á}¸ »·É»°¥nµo°°¥¼n´µ¦
¦³¤´¦³ª´¦´¬µoª¥Á®»oª¥¨°´Á}®¨´Â®nªµ¤¼o° ³°¥¼noª¥´¤µo°¥È
°¥¼noª¥´Á¡¦µ³Á®»¨ ¹³¤¸ªµ¤µ»¦n¤Á¥È oµ°¥¼noª¥´µ¤°µ¦¤r °Ä Ä
Ä¦Ç Èo°µ¦nµÇ ´ Á¦µÈo°µ¦°¥nµ¸Ê Á µÈo°µ¦°¥nµ´Ê oµÅ¤nÁ°µªµ¤
o°µ¦¤µª¨¼®µ¦¼oª¥Á®»¨Â¨oª ªµ¤°¥µªµ¤· °Ân¨³Ç ´Êº°
oµ«¹ °´Â¨³´Á¤ºÉ°Â°°ÈÁ} oµ«¹´Åo³Á¨µ³´Åo

oµÁ°µªµ¤Á®È °Á¦µªµ¤Á®È °Á µ¤µ¡·µ¦µÁ¸¥Á¸¥Á°µÁ®»¨Á}®¨´
Á}¸ÉÊ´Á}¸É¥»·Â¨oªÈ¥»·´Åooª¥µ¦¥°¤¦´®¨´Â®nªµ¤¼o°Á¡¦µ³nµnµ
o°µ¦ °¸Â¨³ªµ¤¼o°»È¥°¤¦´´Åo¤»¬¥rÁ¦µoµ³Á°µªµ¤°¥µÁ°µ
°µ¦¤r¤µÁ}µÁ}µ¤µÁ}Á¦ºÉ°ÎµÁ·Â¨oªÃ¨ÂÁoµ °Á°ÈÂ¥´¥´Ê
Å¤nÅooµ¦ÈÁ¦Å¤n¤¸¤¸Ân´Á¦nÁ¡¦µ³³´Êµ¦¦´¬µÁ¡ºÉ°ªµ¤¼o°¸µ¤¹Å¤nÄn
Á¦ºÉ°Á¨Èo°¥Á}Á¦ºÉ°·¸Îµ®¦´¸É¤¸»nµ¤´··É °Á·°»·É»°¥nµ¸É
Á¸É¥ª o°´Á}·É¸É¤¸»nµµ¤»£µ¡ °¤´µ¦ÁÈ¦´¬µµ¦¦³¤´¦³ª´¹Á}
°¸

¤»¬¥r°¥¼n¦nª¤´Èo°¦³¤´¦³ª´°¥nµÄ®o¦³¦³Áº°Ä´°¥nµÄ®oÁ}Å
µ¤Ä °´ª¼oÁ¸¥ªo°¤°¼ÄÁ µ¤°¼ÄÁ¦µ·ªÁ®»ª¨n°³¡¼°°¤µ
Á¡¦µ³µ¦¡¼Á}µ¦n°Â·´¥ °¼o¡¼Ä®o°ºÉ¦µÁ¦µ¡¼´Ê¼ÄÁ¦µÂn¤´°µ
·Â¨³¤¸nªÅonªÁ¸¥Á¸É¥ª´°ºÉ°¥nµÅ¦oµÁ¸É¥ª´¨¦³Ã¥rÅoÁ¸¥°¥nµÅ¦oµ
Èo°·°¸¸®¹ÉÁ¦ºÉ°ªµ¤°¥µ¤´°¥µoª¥´»·¼´ÊÂnÅ¤n¤¸eÄ¤´¥´
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÚØ



ÓÚÙ

°¥µÁ®µ³Á®·Á·¢jµÁ®¤º°Á®¤º°µÁ¦µªµ¤°¥µÁ°µÁ}¦³¤µÅoÁ¤ºÉ°Å¦
º°Á°µÁ}¦³¤µÅ¤nÅo°µÁ®»¨oª¥Á®»¸Ê¹¤¸¤¸Ár¤¸®¤µ¥oµÁ¤º°
Á} o°´´Ä®o·´·µ¤Á¡ºÉ°nª¦ª¤³Åo°¥¼nÁ}µ»Â¨³°µ´Ê«¸¨¦¦¤¥´¤¸
Îµ´ÄÁ oµÅ°¸

´«µµ¡» °Á¦µnµÅ¤n´´Äµ¦´º°Ä¦³´º°ÈÅo Å¤n´º°ÈÅo
¸Éµ¤®¨´«µµ º°nµÁd°·¦Á¦¸Ä®oµ¤ªµ¤¤´¦Ä °¼o° ÂnÁª¨µÁoµ °
¥°¤¦´´º°Â¨oªÈo°·´·µ¤®¨´Á®»¨°¦¦¦¦¤ °nµ¸É°Åªo ªnµ¦¦¤nµ
°Åªo°¥nµÅ¦ nµ°Åªo°¥nµ´ÊÁ¦µÈÁºÉ°Â¨³·´·µ¤®¨´¸Énµ°Åªo´Ê ´´
Á°Á oµ¼n®¨´¦¦¤ª·´¥°´¼o°¸µ¤¥n°¤Á}¸ ¹Ê¤µÅo °¥¼nÁ¥ÇÂn°¥µÁ}
¸È¥n°¤Å¤nÅo o°°µ«´¥·É¸É¡µÄ®o¸ Án ®¨´¦¦¤Îµ¼o·´·µ¤Ä®oÁ}¸Åo
µ¤¨Îµ´Â®nµ¦·´· °Á}¦µ¥Ç Å ¼oÅ¤n·´·µ¤¦¦¤Ân°¥µÁ}¸
Á®¤º°nµ¼o¸oª¥µ¦·´·¸´Ê®¨µ¥È¥n°¤Á}¸Å¤nÅo

«µµnµÅ¤n´´Ä¦ ÂnÁ¦µÁ}¼o´´Á¦µÁ oµ¼n«µµÁ¡¦µ³°¥µÁ}¸
¡¦³¸ÈÎµo°·´·µ¤®¨´¦¦¤¹ÉÁ}¦¦¤¼o°¸µ¤°¥¼nÂ¨oªÁnÁ¸¥ª´µ¥µ
¥´ª°¥nµÁn µ¥µµ°»¦² ¤µª´iµoµµ¸ÊÁ}o µÅ¤nÅo´´»¨Ä®o
Á· Ânoµ»¨o°µ¦³¤µª´iµoµµ ÈÎµo°Á·µ¤µ¥µ¸É°ÅªoÂ¨oª¸Ê
¥n°¤³¹»¸É®¤µ¥µ¤Ä®ª´´Ê¸Ê¼o´Êo°´´´ªÁ°Ä®oÁ·µ¤µ¥µ¸É¼´Êoµ
Å¤n´´¨n°¥Ä®oÁ¨Å¨Åµ¤ªµ¤°Äµ¤´¤¸¸ÉÂ¥¸ÉÂ¡¦nªnµ³¹»¸É®¤µ¥
¹ÉÄ¨ooµÅ¨oµ µ¦Å»n¤¸É»n¤®oµµ¤ªµ¤°Ä°µÅµ¥Á¨nµÇ Á¡¦µ³®¨iµ
®¨¦Á oµÄ£¼Á µÅ¤n¹»¸É®¤µ¥ÈÅo Á¦µ³Îµ®·µªnµÅ¤n¸Å¤n¼®¦º°³Îµ®·Ä¦ È
o°Îµ®·Á¦µÁ¡¦µ³Á¦µÅ¤nÅoÁ·µ¤µ¥µ¸É¼ªµ¤·Â¨³ªµ¤» r¨°ªµ¤Å¤n
¤®ª´¹ ¹Ê°¥¼n´Á¦µ¼o·¤·Åo ¹Ê°¥¼n´®µµÅ¤n´´Á¦µÂ®¨³ÂnÁ¦µo°´´
Á¦µÁ oµ¼nµ¸É¼¹³¹»¸É®¤µ¥Åo

«µ¦¦¤Èº°µÁ·Á¡ºÉ°ªµ¤» Â¨³¨°£´¥Å¦o» r ° °´ªr´Éª
Ã¨Á}µ¥µ¸É¼o°µ¤»®¤µ¥´ÊÇ´ÊÂnªµ¤» ¦¦¤µ¹ªµ¤» »¥°
°Á®º°µµ¥µ¸É¦´Åªoªnµªµ µ¦¦¤¸ÊÅ¤nÅoÁ¨¥ ªµ µ¦¦¤º°¦´Åªo°
Á}¦³¥³ÇÁ}nªÇÁ®¤º°µµ°»¦²¤µª´¸ÊÁ}nªÇÁ}¦³¥³Ç¹ª´Ä¦
³¤µ»Å®oµÄÄ¦³®ªnµµ¸ÊÈÂª³ÅoÅµ¤»´ÊÇÅooµ¤¤»·ªnµ³¤µ¹ª´iµ
oµµÈo°¦Á oµ¤µÄ®o¹¸É¸Éµ¤µ¥µÂ¨oªÁ¦µ³ªnµµ´´Á¦µ°¥nµÅ¦Á¨nµªµ¤
¦·Á¦µ´´Á¦µÁ°Ä®o¤µµ¤µ¥µ¸Éo°µ¦nµ®µ«µ¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÈ
Á®¤º°´ Å¤nÅo´´Ä¦Ä®o¦´´º° Ân¼o´º°´´´ªÁ°Á oµ¼n¦¦¤nµ®µ ¦¦¤
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÚÙ



ÓÚÚ

°Ä®o¦³¡§·´ªÁ¡ºÉ°Á}¸¤¸ªµ¤» ´Ê{»´Â¨³°µÂ¨³Ä®o¤¸ªµ¤
» ´ÊÂ¨³¼o°Éº ¼oo°µ¦ªµ¤¸¤¸ªµ¤» ªµ¤Á¦·µ·ÄÂ¨³µ¦µ¸É°È
·´·µ¤¦¦¤

¸É¤¸«¸¨¦¦¤¥n°¤¦n¤Á¥È ¼o¦µ«µ«¸¨¦¦¤¥n°¤Áº°¦o° ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂ¨³
ªµ¤Áº°¦o°´ÊÅ¤nÅoÁ·µ·¢jµ°µµ«Ã¥nµ¥Á¸¥ªÂn¤´Á· ¹Ê¸ÉÄÅ¤n¤¸§¼µ¨
Å¤n¤¸°·¦·¥µ¥ºÁ·´É°¤´ÂÅo´Ê¦o°´ÊÁ¥È£µ¥Ä·Ä¸Êªµ¤¦o°ªµ¤Á¥È
£µ¥ÄÄ¸Ê ¦o°¤µÁ¥È¤µ¥·Éªnµ·¢jµ°µµ«Á}Å®Ç Á¡¦µ³³´Ê nµ¹°Ä®o
ÂoÅ ´Â¨»¸ÊÁ¡¦µ³·Á}n°Á·Â®nÁ¦ºÉ°Å¤n¤¸¦³¤µÎµo°¤¸¦¦¤Á¦ºÉ°¦³´
´Á®»µ¦rnµÇ£µ¥ÄÄ

«µµÅ¤nÅo´´Ä¦ ÂnÁ¦µÁºÉ°«µµ Á¦µo°µ¦ªµ¤¸Â¨³oµªÅ¼nªµ¤»
ªµ¤Á¦· Á¦µo°Á·µ¤µ¥µ¸É«µµ°Åªo¹ÉÁ}µ¦´´Á¦µÁ° ÁnÁ¸¥ª´
Á¦µ´´Á¦µÅµ¤µ¥µÁ¡ºÉ°¼n»¸É¤n»®¤µ¥´ÉÂ¨ µÅ¤nÅo´´Á¦µ «µµÅ¤nÅo
´´Á¦µ ÂnÁ¦µÈo°´´Á¦µÁ oµ¼n«µµÁ¡ºÉ°ªµ¤¸µ¤Â¨³ªµ¤¤®ª´ °¥nµ¦¼µ
°µµ¦¥rÂ¨³¡¦³nµ¤µ·´·¦¦¤ Á¦µÈ¼Á°µ· oµnµÅ¤n´´nµ nµ³¤µÎµÅ¤Ä®o
¨Îµµ¨Îµ °¥¼n´nµ·«nµÂÅ¤n¦µªnµ¤µµ£µÅ®¦³Á«Ä Á¡¸¥Á¡µ³ª´
iµoµµ¸ÊÁ¦µÈÁ®ÈÂ¨oªªnµ¤¸¸É£µ °Á¤º°Å¥ Â¨³¤¸¸É¦³Á« °Á¤º°°¸É¤µ°¥¼n
¸É¸É Ä¦³Á«Å¥Á¦µ¸ÊÈ¤¸¡¦³»£µ¤µ°¥¼n¸É¸É nµ¤µÎµÅ¤ Ân·ªoµÂªoµ ¸É
°ºÉnµÎµÅ¤Å¤nÅnµ¤µ°¥¼n¸É¸ÉÎµÅ¤Â¨³nµªÎµÅ¤

µ¦ªÄ¦Á®Èªnµ¤¸ªµ¤»  ¤¸Ânªµ¤» rªµ¤¨Îµµ¨°°·¦·¥µ oµª
µ¤®¨´¦¦¤®¨´ª·´¥¦·Ç Â¨oª ®µªµ¤» Å¤nÅo Á¡¦µ³µ¦´´Ä®o¼o°µ¤
®¨´¦¦¤®¨´ª·´¥ ªµ¤°¥µÁ}¡¦³¸o°Åo´´ µ¦´´Èo°Á}ªµ¤
» r ³Å¤n» r¥´Åµ¦´´Á¡ºÉ°Á oµ¼nµ¸ o°´´Â¨³o°Á}» r Â¤oÁn´Ê
nµ¥´°»nµ®r¡¥µ¥µ¤¤µ·´·«¸¨¦¦¤¸É¼·nµ®µ¥®oµÅÁ¸¥¸Éª´¹¤µ´®®¹ÉÈ
¤¸o°nµ¤¸nµÎµÅ¤³Å¤n®·ªµnµ¤¸¨·Ênµ¤¸nµÎµÅ¤³Å¤n°¥µÅ¤n®·ªnµo°
°¥µo°®·ªÂ¨³°n°Á¡¨¸¥Á®¤º°Á¦µ nµo°» rÁ¡¦µ³µ¦°°µ®µ¦Á}·É¸É gµ»
´r¸ÉÁ¥´Á¥¦´¦³µ°¥¼n¤µÂnÎµÅ¤nµ¹Îµ°¥nµ´ÊÅoµ¦ÎµÅonµÈ¤¸Á®»¤¸
¨ °nµÁ®¤º°´ ¸ÉÂ®¨³¸Éªnµnµ´´nµÁ oµ¼nÂªµ °¦¦¤ Á¡ºÉ°ªµ¤
¦n¤Á¥ÈÂ¨³ªµ¤ªnµÅª´Å¢·Á¨£µ¥Ä ¹ÉÁ}·É¸É¦o°¦³°»°¥¼n¨°Áª¨µµ¤·
°¤´

nµ¡¥µ¥µ¤³´Å¢¸Êoª¥°ÎµµÂ®n¦¦¤ nµ¹°»nµ®r¡¥µ¥µ¤ °¥nµ¸ÉÁ®È
¤µ´ª´¸ÊÅ¤nÅo¦°r °¡¦³¸É¤¸°¥¼nÄª´´ª´®¹É³ µÅª´¨³ Ö× °rÁ}
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÓÚÚ



ÔÑÑ

¦³ÎµÁ¦ºÉ°¥¤µ°¥¼n°¥nµ¸Ê nµÎµÅ¤³Å¤n» r¡·µ¦µ¼·¸É¨³ªµ¤» r¤¸oª¥´Ân» r
Á¡ºÉ°ªµ¤» ¤¸ » rÁ¡ºÉ°ªµ¤» r¤¸ ¸É» rÁ¡ºÉ°ªµ¤»  °´¸ÊÁ}» r¦· ÄÁª¨µ
¦³°µ¦µº°µ¦°°µ®µ¦Â¨³µ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦µÄÅ¤nªnµµµÃ¨µ
¦¦¤¥n°¤¤¸ªµ¤» rÂn¨Á· ¹ÊÁ}ªµ¤» Á}¨¸É¼o°¸µ¤Â¨³Á}¨³
Ä®oªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» µ·ÄÈ¥°¤¦´» r µÅ®È¥°¤¦´nµ¹°»nµ®r¡¥µ¥µ¤
¤µ Á·° oµª °¡n°Â¤n¡¸Éo°µ·ª«r °nµÈ¤¸ oµ³®µªµ¤» µÃ¨nµ¤¸
¡°¸É³Åoªµ¤» ÁnÃ¨Á µÁ®¤º°´ °¥nµªnµÁ¦µ³®µªµ¤» ÄµÃ¨ÅoÃ¥
nµ¥Á¸¥ª nµÈ®µÅo ÂnnµÎµÅ¤Å¤n®µµ´Ê Ân°»nµ®r¡¥µ¥µ¤¹¹¤µ°¥¼n ¤µ
ÎµÁ¡ÈÄµ¸ÉÁn¸Ê¹É®µªµ¤» Å¤nÅo Á¡¦µ³°¥¼nÄÁ¡«Ä¦°¡¦³¦¦¤ª·´¥´´
°¥¼n

°µ®µ¦µ¦¦·Ã£Èo°°µ«´¥nµ«¦´µ´Ê®¨µ¥Ä®o¤µ ³®µÁ°µµ¤ªµ¤
³ªµ¥ÈÅ¤nÅo ·ª·´¥ °¡¦³¹É³Îµ°¥nµÃ¨Ç Å¤nÅo ·ª´®¹É®¨µ¥Ç ¤ºÊ°È
Å¤nÅo¤¸ÂnÁ¦ºÉ°´´´Ê´ÊÂnnµÈ¡°Ä´´ªµ¤¡°ÄÁ} °Îµ´Á¦µoµ
¨Åo¡°ÄÂ¨oª» r µÅ®È» rÁ°³¤´ÎµÅo´Ê´ÊÂ®¨³

Îµ¨´°³Å¦È¼oÎµ¨´ÄÅ¤nÅoÎµ¨´ÄÁ}Á¥¸É¥¤ÄÃ¨¸ÊÅ¤n¤¸°³Å¦Á¤°Â¤oÂnÁ µÎµ
·É³ÎµÃ¨Ä®oª·µ«Á®ÈÅ®¤·ªÁ¨¸¥¦r·ª¦°°°ÅµÅ®oµÅ¤n°°ÅµÎµ¨´Ä
ªµ¤¨µ °Ä ÄÁ}¸É°°¤µÂ®nÎµ¨´´Ê®¨µ¥ °°¤µÂ®nªµ¤¨µ´Ê®¨µ¥
°°¤µµÄ´Ê´ÊÂnoµ®¤»ÅÄµ¸É·ÈÎµÃ¨Ä®o¡·µ«ÅoÄ°´¸ÊÎµ¨´¸É³ÎµÃ¨
Ä®oª·µ«Å¤n¤¸°³Å¦Á®º°Ä¸ÊÁ¨¥ Ân³ÎµÃ¨Ä®o¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» ÈÅ¤n¤¸°³Å¦Á®º°Ä
¤»¬¥rÁ¦µÁ¡¦µ³³´Ê «µµnµ¹°¨¸ÉÄ¤»¬¥rÁ}Îµ´ªnµ·É°ºÉÇ

Á¤ºÉ°¼o¥°¤¦´´º°Â¨oªÈo°¥°¤·´· » rÈ¥°¤¦´ªnµ» r » roª¥´´É
Â®¨³oµ¨ÅoÎµµ ¡¦³¡»ÁoµÈ» r Á¥Á«rÄ®o¢{Å¤n¦¼o¸É¦´Ê¸É®Â¨oª Ä¦¨oµ¤º°
ÁdÄ«µµ¡¦³¡»Áoµ °Á¦µ¸Ê °¥nµªnµÂnµ«µµÁ¨¥ µÃ¨ÈÅ¤n¤¸Ä¦³¨oµ¤º°
ÁdÅoo° ª ªµ¥o°ª·ÉÁo´ªÁ}Á¨¸¥ªÅÁ®¤º°´´ÊÂ®¨³¹³Åo¡°°¥¼n¡°·
¡°Á}¡°Å ¤´·Å¤nÅoÁ· ¹Ê¦¦¤µÂ¨oµ¤º°ÁdÁ¥Ç o°Á· ¹Êoª¥µ¦
ª ªµ¥Å¤nªnµ¤´·£µ¥°¤´·£µ¥Ä¹o°°»nµ®r¡¥µ¥µ¤´Á¦µ

oµ¡¼Á¦ºÉ°ªµ¤» r ¡¦³¡»ÁoµÁ¦µÈÁ¥¡¼Ä®o¢{Â¨oªªnµ¨¹µ¤® ¢{¼·
Á¦µ¡°º°Á°µÁ}·ÅooµÅ®¤ Á¦µÅ¤n¹ ´Ê¨Èµ¤ Ân°»nµ®r¡¥µ¥µ¤µ¤Â¨¼
«·¬¥r¤¸¦¼È¥´¸ °»nµ®r ª ªµ¥°»nµ®rª·ÉÁo» rÈ¥°¤¦´ªnµ» r ª ªµ¥Åµ¤·
Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ °È¥´´ªnµÁ}«·¬¥r¸É¤¸¦¼ Å¤n¹ ´Ê¨°¥nµ¡¦³¡»ÁoµÈµ¤
°¥nµ¡¦³µªnµÈµ¤ È¥´´ªnµÁ}¨¼«·¬¥r¤¸¦¼ ª´®¹É³o°¹Ân°Á¤ºÉ°
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÔÑÑ



ÔÑÒ

¡¥µ¥µ¤³Á¸¥³µ¥°¥¼nÅ¤n¨¨³o°°¥¹Å¤n¤¸Á¦º°Á®µ³Á¦º°·¦¥r¦Å¢Èµ¤Á·
Åµ¤µoª¥Îµ¨´¨¸Â o °Á¦µ¤´È¹Åo ¤¸oµÁ¦Èªnµ´oµÁnµ´Ê °´¸ÊÎµ¨´ª´µ
°Å¤nÁ®¤º°´°ÎµµªµµÅ¤nÁ®¤º°´Ân¡¥µ¥µ¤Îµ¦»nÁ¦·¤°¥¼nÁ¤°¥n°¤¤¸
ª´Á¦·Á·Ã Ê¹ÅoÁnÁ¸¥ª´®¤ ¸ÉÁ}®¨´Îµ´¸Éª¦¥¹ÅªoÁº°°¥¼nÁ¤°
Á¡¦µ³·Á¦µ¤´Á¨Å¨Åonµ¥Á¤ºÉ°¼·Á¨¸

µ¦¸É³Îµ¦»Ä®o¤¸ªµ¤Á¦·Á·Ã Ê¹oª¥ªµ¤¸Ê´ ³Îµ¦»oª¥ª·¸ÄoµÅ¤n
Á°µªµ¤» rÁ}¡ºÊµ o°¥°¤¦´» rn°¹³ÎµÁ·µÅo oµÅ¤n¥°¤¦´» rÄ
µ¦ÎµÁ¡ÈÁ¸¥n°Å¤nªnµ°³Å¦ÎµÅ¤nÅo´Ê´ÊÁ¤ºÉ°Á¦µ¥°¤¦´°¥nµ¸ÊÂ¨oªÈ¡¥µ¥µ¤ÎµÄ®oÅo
hªµ¤¸£µ¥°ÈÄ®oµ¤µÁ¦·µÁ¦·®¼Á¦·Ä¤°¼´Ènµ¼nµ¤¤¸«¸¨¤¸
¦¦¤¦³ÎµÄ¤°¼Ènµ¼¡¼°°¤µÂn¨³ÎµÈnµ¢{Á¡¦µ³¤¸Á®»¤¸¨Å¤nÄn¡¼Á°µÂ
°µ¦¤r °´ªÁ° Â°µµ¦°³Å¦°°¤µÈnµ¼Á¡¦µ³¤¸Á®»¤¸¨Á}Á¦ºÉ°¦´¬µ Á}
Á¦ºÉ°¦³µ¥°°

«¸¨¦¦¤°¥¼nÄµ¸ÉÄ»¨Ä¥n°¤ª¥µ¤Â¨³¦n¤Á¥È Áoµ °È¤¸ªµ¤¦n¤Á¥È
Á}»  «¸¨¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¦³´¤»¬¥rÄ®oª¥µ¤»Á¡«»ª´¥ Å¤nªnµÁÈ ¼oÄ®n Ánµ
Ân¦µÅ¤nªnµ¦µªµÅ¤nªnµ¡¦³Á¤ºÉ°¤¸«¸¨¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¦³´Â¨oª¥n°¤ª¥µ¤Á¡¦µ³
ª¥µ¤¤µµÄÄ¤¸µ¦¦³¤´¦³ª´Ä¤¸µ¦¦´¬µoµ¨n°¥¨³¨³Á¨¥Åµ¤¥µ¦¦¤
´Ê Á¦µ¼Á°µÈÂ¨oª´ ¸ÉÅ®·ÉÄÅ¤n¤¸Áoµ °¦´¬µ¼Å¤nÅoÁ¨¥ °³Å¦oµ¤¸Áoµ °¦´¬µ°¥¼n
¼ÅoÂ¨³µ¤µoµ¦µ«µµ¦¦´¬µÁ¸¥°¥nµÁ¸¥ªÈÅ¤nÁ}nµÂ¤oÂnÈ¥´¼Å¤nÅo 
ªµÃ¨¤¸¤µÁ¡¸¥Å¦Á®È°¥¼noª¥´Å¤nÎµÁ}o°°·µ¥

¤»¬¥r»ª´¸Ênª¤µ¤¸ÂnÅ¤n¥°¤¦´¬µ´ªÁ°Äµ¸É¸ ¤¸ÂnÎµªµ¤´Éªoµ
¨µ¤Åµ¤ªµ¤°¥µªµ¤o°µ¦µ¦³µ¥Å»Â®n»®¸ÉÅ®ÇÁº°¦o°Å
´Ê¸oª¥ ·®µ¥ªµ¥ª´Åµ¤°Îµµ °´Éª ªµ¤´Éª¸É¦³µ°°Å Å¢
¦³¨´¥´¨m¤´ÁµÅ´Ê´ÊÂ®¨³Å¤nªnµÄoµÄÁ¤º°Á¡¦µ³Å¢·Á¨Å¢´®µ¸É°¥¼n£µ¥Ä
Ä¤¸¤µ ¤´¹Áµ°°ÅÅo¤µÂ¨³¦o°¤µoª¥ oµÅ¤n¤¸«¸¨¦¦¤Á oµ¦³´´Á¸¥°¥nµ
Á¸¥ª Ã¨¸ÊÈ³¨µ¥Á}Ã¨¡·µ«·®µ¥Ã¥Å¤no°´¥ oª¥Á®»Ê¸¹¦»µ¡µ´
¦³¤´¦³ª´¦´¬µ´ªÁ¡¦µ³¥´Å¤nµ¥Á·Âo

«¸¨¦¦¤ÎµÂ¨oªÅ¤nÅoÂn¼oÄ ÅoÂnÁ¦µ´Ê¨³ Îµªnµ»Èº°ªµ¤» ¸ÉÁ· ¹Êµ
µ¦¦³Îµ¸ ªµ¤» rÁ· ¹Êµµ¦¦³Îµ´Éª ÁªoÂn» r¸ÉÁ¦µ¦³°µ´ÊÁ}
¡ºÊµ °»µ Å¤nªnµ³Á}µµÃ¨µ¦¦¤ Å¤nªnµ³Á}µµ¸µ´Éª ªµ¤
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¦¦¤nµ®µÁ}Á¦ºÉ°»o¤¦°j°´®¦º°¦´¬µªµ¤¦n¤Á¥ÈÂnÁ¦µÂ¨³
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¦n¤Á¥Èªoµ ªµ¤µ°°Å¦¦¤¤¸ÁÈ¤®´ªÄÈÁÈ¤Åoª¥ªµ¤Á¥ÈÄÂnÂ¨³
«µ¦¦¤¨»Ä®oºÉ

ÔÑÕ



ÔÑÖ

Îµªµ¤¦n¤Á¥ÈÄ®oÂn°ºÉÅ¤n¤¸¦³¤µ ¸ÉÂ¨ªµ¤³°µ¤¸°¥¼n°¦³Á£ ªµ¤
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µ¸É®¦º°·É¦Ä®oÁ¡·É¤ªµ¤¦¥·É ¹Ê ÂnÁ°µÊÎµº°«¸¨¦¦¤ ªµ¤³°µ
Á oµÅ³¨oµ»¨´ÊÇ¤µ¤´ÊÄ®o¨µ¥Á}ªµ¤³°µ ¹Ê¤µoª¥¦¦¤³°µ¸É
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Á µ ¸ÉÎµÅ¤Á¦µ¹¨µ¥Á}¤»¬¥r¸ÉÃnªnµ´ªrÁ oµÅ°¸¤´ÄoÅo¸ÉÅ® Á¦µ¥´£¼¤·ÄÄ
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´Ê´Ê Â¨®¼Â¨µÂ¨Ä °nµ¼o¤¸¦¦¤ ¡µ´¡¥µ¥µ¤Ä®o¤¸ª´¦£µ¥Ä´ª
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¦³µ¦Äoµ Á¦µÁ}Áoµ °ÎµÅ¤Å¤n¦o¼ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °Á¦µ¸ÉÂ°°¤µµ
´ªÁ°ÂoÇ°¥nµ°ºÉÎµÅ¤Á¦µ¤°Á®È´ÊÁ}°¥nµ´Ê¸ÊÁ}°¥nµ¸Ê ´É¸ÉÅ®
¤¸Ân···µ´»Â®n»® oµÄÁ¤º°Ä¤¸Ânoµ···µ ¼´ÊÂn oµ
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Á}¦³Ã¥rÂnÈ¦¸´ªÁ¸¥Ä´¸Ê µ¥Â¨oªÄ¦³ªnµ°³Å¦ÈªnµÅ Áª¨µ¤¸¸ª·
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oµ®µªnµÁ}°¥nµÂ¤¨ª´·®¹ÉÇ ®¹ÉÇ Å¤n¦µªnµ¸É´ªhÂ¤¨ª´ µ¨Áª¨µÈ
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ÎµÅ´Ê¤´Á}Á¦ºÉ° °Ã¨ °µ¦Á¦ºÉ° °ªµ¤®µ¦³¤µÅ¤nÅo Á¦µ³Á°µ¤µÁ}
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oª¥Á¡¦µ³µ¦ÅÎµ¨µ¤°¥nµ´Ê¹Å¤n¼Å¤n¸°¥nµ¥·É
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¥´¡°ÎµÁµÂ¨³¤¸ª´³®µ¥ÅoÅ¤nÁ®¤º°¸ÉÁ}Å oÅ¤n¤¸®¤°¦³ÎµÅ¤n¤¸¥µ¦´¬µÁ¨¥
Á}Å®Ç

Á¦µnµnµÈÁ}Å o¼°¥¼n£µ¥ÄÄoª¥´·Á¨°µª³¦³Á£nµÇ¤´
Å®¤o»¤°¥¼n£µ¥Ä·ÄÅ¤nÁ¥ÎµÄ °Ä¦Ä®o¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÅoÁ¨¥Â¤oÂno°¥ÂnÁ¦µ
ÈÅ¤nÁ®ÈÃ¬ °¤´Á¡¦µ³·Á¨dÃ¬Åªo®¤ÁdµÂ¨³¡µÄ®oÁ¦µÁ·µ¤¤´nµ¥Á¸¥ª
Á¦µ¹Å¤nµ¤µ¦¦¼oÃ¬ °¤´ÅoÈo°³Á¸¥³µ¥Åµ¤ªµ¤¤º°Á¦ºÉ°¥¤µÂ¨³
°µ³Á¦ºÉ°¥ÅoµÅ¤n¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°n°µ

¸ÉÁ¦µÁ·Änµ¤¨µÂ®n¡¦³¡»«µµ¹ÉÁ}Á®¤º°¨o°n°µ´Êµ¸
µ´Éª´ÊÃ¬Â¨³»´ªnµÁ}¨µ£°´¦³Á¦·´´Ê¹Å¤nª¦¨º¤´ª¤´Éª»¤¨o°º°
¦¦¤³¸Êµ¤µ¦µ¥Ä®oÁ®È®¤´¡¦³¡»Áoµ´Ê®¨µ¥nµ¦µ¥¤µÂ¨oªÁ¦¸¥ªnµ
Ã¨ª·¼¦¼oÂoÃ¨

Ã¨¸Ê¤¸°³Å¦oµ¤¸Ê´» ´Ê» r Á¦ºÉ°ªµ¤Á·ÂnÁÈµ¥ÈÁ}Ã¦·®¹ÉÇ
Á¦ºÉ ° ªµ¤»  r  ªµ¤¦¤µ °´  ªr Á }  Ã¦Ân ¨ ³°¥n µ ¡¦¦µÅ¤n  · Á ¨´  ®µ
¦³Á£nµÇÄ ° nµ¥ °Ã¨¡¦³¡»ÁoµÈ¦¦¼o¦Á®È®¤Å¤n¤¸°³Å¦d´¡¦³
µÅoÁ¨¥¦¦¤¹É¤¸Â¦°¥¼n£µ¥ÄÃ¨´ÉÂ®¨³ÂnÅ¤nÄnÃ¨¡¦³¡»ÁoµÅo¦´¦¼o
¦¦¤´ÊÁ}«µµÁ° ¹Ê¤µÂ¨oª¸ÊÂ³ÂªµÄ®o´ªr´Ê®¨µ¥ÎµÁ·µ¤´ÊÁ¦¸¥¡¦³
µ¤ªnµ«µµÁ°Îµ° °¡¦³¡»Áoµ»»µ¸É¡¦³°r¦o¡Â¨³Îµ¤µ
´É°Ã¨´ÊÅ¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦Îµ¤µ°´ÅoÁ¡¦µ³Å¤n¤¸Ä¦¦¼oÄ¦µ¤µ¦¦¦¤¸É
¡¦³¡»ÁoµÎµ¤µ°Ân¨³Ân¨³µ´Ê¦¦¼o¦Á®È°¥nµÂo´¡¦o°¤´ÊÁ®»´Ê
¨Ã¥¨Îµ¡´¡¦³°rÁ°

oµ¡¼¹Á®»¡¦³°rÈ¦ÎµÁ¡È¤µÂ¨o¤Âµ¥Á¡µ³¡¦³¡»Áoµ°r
{»´¸ÊÈ¦ÎµÁ¡È°¥¼n×e¨Å¨Åµ¤®¡¦³°r» r®¦º°Å¤n» rµ¦¦ »
o¦¦¤¤µ´É°Ã¨´ÊÁ®¤º°´®¤°oªoµ¥µ°µ³oªoµ¥µ¤µÅoÂ¨oª¥´
o°¤µÎµµ¦¨°Á}¸ÉÂnÄÅo¨Á}¸É¡°ÄÂ¨oª¹Îµ°°¤µ¦´¬µÅ o¸ÉÈ
Á®¤º°´¡¦³¡»Áoµ¦oªoµ°¥¼n¹×e¹Åo¦´¦¼o¡°Åo¦´¦¼oÂ¨oªÈÁ}¸ÉÂn
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¡¦³´¥¹ÅoÎµÃ°ªµÎµ´É°´Ê¤µ´É°Ã¨¸ÉÁ¦µ´°nµ´¡°¦³¤µÅoÙÕ
ÑÑÑ¡¦³¦¦¤ ´r

¸Éoµ¡¼µ¤£¼¤·¦¦¤¸É¡¦³°r¦¦¼oÁ®ÈÂ¨³Îµ°°°Ã¨ª´¦··¡¡µ´Ê
¹¤¸o°¥·Á¸¥ª´Ê¸ÊÁ¡¦µ³¡»ª·´¥Á}¡¦³ª·´¥ °¡¦³¡»Áoµ¸É¦¦¼oÂoÂ³¨»
¦¦¤Ã¥¨°´Éª¹Å¤n¤¸É·Ä¤µd´¡¦³¦¸µµÅo¹¦´É°´ªrÁÈ¤£¼¤· °
«µµÂ¨³ª·´¥ °´ªr³¡¹¦´¦¦¤Åo¤µo°¥µ¤Îµ¨´¦¦¤¸É°Ã¨¹¤¸¤µn°
¤µÅ¤n ° µ¡¦¦µÅo  ¸É n µ µ¦¹  Åªo  ÙÕÑÑÑ¡¦³¦¦¤ ´  r  n µ µ¦¹  Åªo
¡°¦³¤µÁnµ´ÊÅ¤n¤µ¤µ¥°³Å¦Á¨¥µ¦¹ÅªoÄ®o¡°¸´ª·´¥ °´ªrÃ¨¸É³¥³Â¥
³Â³®µ¤³³Î µÂ¨³Îµ¤µ¦³¡§· ·´·Ä®o¡°´Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦Â®n
·{µ °Å¤n®´¤µÁ·Å¹É³ÎµÄ®oo°°¥¨n°¥ªµÅÁ¸¥Á¡¦µ³Á®Èªnµ
»ª·´¥¹o°°·µ¥ÅªoÁ¡¸¥ÙÕÑÑÑ¡¦³¦¦¤ ´rÁnµ¸É¡°¦³¤µÂnÎµ¨´ °´ªr
Ã¨¸É³¥¹º°Â¨³Îµ¤µ¦³¡§··´·ÅoÁnµ´Ê¦¦¤¸É¨nµª¤µ¸ÊÄµ¤ÂÃ¨µ»¸Ê
¤¸Ä¦µ¤µ¦Îµ¤µ´É°Ã¨ÅoÃ¥¼o°Â¤n¥Îµ´¡¦³¡»Áoµ¸É¦´Åªo°Â¨oª´Ê
Å¤n¤¸Á¨¥Â¤o¦µ¥Á¸¥ª

¸É Â ®¨³µ¦°» ´ · Ê¹  °¡¦³¡»  Áo µ Ân ¨ ³¡¦³°r Ç ´Ê  Á}  Á®¤º ° ¢j µ ¨n ¤
Ân·®ª´ÉÅ®ª³Áº°³oµÅ´ÉªÅ¦£¡¦µª´¢jµ·¨n¤Á¡¦µ³¡µ¤µ¦¸É¼´ªr
Ã¨ÅªoÄª´µ¦Å¤n¥°¤Ä®o°°µÂ®¨nÂ®nª´£¡¸ÊÅÁ¨¥´Ê¤¸ªµ¤®ª´ÉÅ®ªÁ¸¥Ä
¤µÁ¡¦µ³µ¦¦´¦¼o¦¦¤ °«µµ°rÁ°¤µ¦Èº°¼oÁ} oµ«¹ °¦¦¤´ÉÂ¨Á¤ºÉ°
«µµÅo¦´¦¼o¦¦¤Â®¨»¡o Ê¹¤µÈÁnµ´ªnµÃ¦Á¦ºÊ°¦´ {» rÉ¸¸´´®¦º°Á¸¥
Â·Ä °´ªrÃ¨Ä®o¤·É°¥¼n¨°¤µ¸Ê³¡µ´®µ¥Åooª¥¥µº°¦¦¤¹ÉÁ}Á¦ºÉ°
°°Ã¦Â®nÅ¦£¡Á¡¦µ³µ¦¦´¦¼o °¡¦³¡»Áoµ
Á¸¥³Áº°³oµµ¤»¬¥r ¹ÊÅ¹Áªµ°·¦r¡¦®¤ªnµ¡¦³¡»Áoµ¦
°»´· Ê¹Â¨oªÄÃ¨¡¦³¦¦¤°»´· Ê¹Â¨oªÄÃ¨´¸ÊÃ¨Åoªnµoª¥¦¦¤Â¨oª¡ª
Áªµ¦³µ«´ªµÁ}Á¸¥Á¸¥ª´Á¡¦µ³³´Ê¹Á}Á®¤º°ÂÃ¨µ»³oµ
®ª´ÉÅ®ª¡ª¡µ¤µ¦¤´³Áº°®´ªÄÁ}°¥nµ¤µÂnÅ¤n°µoµµÎµ¨´ °«µµ
Â¨³Îµ¨´ °¦¦¤Åo¦¦¤ÈÁ}·É¸É¦³Á¦·Á¨·«Ã¨oª¥¥´³Áº°ÄÂÃ¨´Êµ¤
oª¥´Ê°°¥nµ¦³°´¹Á}Á®¤º°Ã¨µ»®ª´ÉÅ®ªÄ ³¸É¡¦³¡»Áoµ¦´¦¼o

¤µ¦£µ¥Ä¹É°¥¼nÄ®´ªÄ °´ªrÊ´¤¸·Á¨¤µ¦Á}Îµ´¸É¼´ªrÄ®o¤·É¨
Äª´ª¡µÄ®oÁ·Â¨oªµ¥Á¨nµ´Ê£¡Ánµ£¡Ä®¤n´´ÈÅ¤n°µ¦¼oÅoÁnÁ¸¥ª´¤
ÂÅn °oÅnÅÅn¤µÅn °o °Ánµ´ÉÂ®¨³Ånª´¥´ÉÎµº¥´¦»nÅ¤n¦¼oµ°°Ån
¤µÁ° °ÁnµÈÁ®ÈªnµÁ} °Ä®¤nÅ®¤´ÊÇ¸É °oÈ °Ánµ´ÉÂ®¨³Á·¤µ¸É£¡¸É
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µ·¤µÁ°Á¦ºÉ°£¡Ánµµ·ÁnµÁ¥Á}¤»¬¥r®¦º°Á¥Á}´ªr¦³Á£Ä°¸¸É¦´Ê¸É®
Á·ÊÎµÇµÇµ¥ÊÎµÇµÇ» rÊÎµÇµÇÈÅ¤nµ¤µ¦¤°Ä®o¦¼oÄ®oÁ®Èªµ¤Á}¤µ
°ÅoÁ¨¥Á®¤º°´´¤ÂÅn °o´ÊÂ®¨³¸Éº°Á¦ºÉ° °·Á¨d´´ªrÃ¨
Å¤nÄ®o¤°Á®Èµ°°Ä®oªÁª¸¥°¥¼n´ °ÁnµÄ®oÁ®ÈªnµÁ} °Ä®¤nÁ¦ºÉ°¥Å´ÉÂ®¨³

oµÁ}Á¦ºÉ° °·Á¨¨· Ê¹¤µ´ªrÃ¨³Å¤n¤¸ªµ¤ÁºÉ°®nµ¥°·É¤¡°Á¨¥°³Å¦Ç
¸®¤oµ¨·Á¨ÅoÁ¦¦{¥° ¹Ê¤µÂ¨oªo°ÁºÉ°¤´Â¨³ªnµ¸ÅÁ¸¥´Ê´Ê¸É³Ä®oÁ·
ªµ¤°·É¤¡°Â¨³ÁºÉ°®nµ¥Á®ÈÃ¬ °·Á¨Á}Å¤n¤¸oµÅ¤n¤¸ÂªnµÂ®n¦¦¤nª¥Ád
nª¥n°Â¤oÁª¨µµÂ´Â´¨mÈo°ÁºÉ°·Á¨°¥¼n¦ÎÉµÅÁ}°´µ¨ªµ¤Ã¨£
Ã¨£Á°µ·¥´ª°¥nµÁn°µ®µ¦¤¸¤µÁ¤ºÉ°Á®È°µ®µ¦¤¸¤µ³Á·ªµ¤°·®µ¦³°µÄ
¨´ª°µ®µ¦³¤µÁ·ÅÁ}Å¤n¤¸¥·É¤µÁnµÅ¦¥·É¸¥·É°Á®ÈÅ®¤ªµ¤Ã¨£°´Á}Á¦ºÉ°
°·Á¨Á}°¥nµ´ÊÂ¨Îµªnµ¡°°¥nµÁ oµ¤µ¥»nª·Á¨Ä®oÃ¤Ã®ÊÎµÁ oµ°¸Á¡¦µ³·Á¨
¦³µ«´ª°¥nµ´Ç¤µÂnÅ®ÂnÅ¦Â¨oªªnµ¤¸°¸Å®¤Ç¤¸´®´ª¥·É¸ªµ¤Ã¦Á¥
Ã¦´µÎµµÂÈÅ¤n¤¸ªµ¤¡°¥´nµÁ µÅo°¸nµÁ µÂ¨oª·ªnµ³¡°Ä¥´Å¤n¡°
°¸Ä¦¤µÎµÄ®o·ÄÈnµÅo°¸Ç¸Éº°Á¦ºÉ° °·Á¨Å¤n¤¸Á¤º°¡°¤¸ÂnÃ¨£ÅoÅ¤n°Ê´
Ã¦ÅoÅ¤n°´ÊnµÅoÅ¤n°´ÊÁ¡¨·Á¡¨·ÅoÅ¤n°´ÊÅ¤n¤¸Á¡«Å¤n¤¸ª´¥¹³°Åoµ¥

ÂnÁ¦ºÉ° °¦¦¤¤¸ °¤¸Á ¤¸Á®»¤¸¨Á¤ºÉ°¹ ´Ê¡°Â¨oª¡°´¡¦³¡»Áoµ °
Á¦µ¦ÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦Åo¦´¦¼o¡°¦´¦¼oÂ¨oª¡°®¤»·É»°¥nµÃ¨µ¤·Äµ¤Â
Ã¨µ»¸Ê¨µ¥®¤Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°£µ¥Ä·Ä¤¸Ân¦¦¤¸É¦·»·ÍÁnµ´ÊÅ¤n¤¸Îµªnµ®·ª
¦³®µ¥°³Å¦°¸£µ¥Ä¡¦³´¥·½µÃ¦··¡½¡»Ã ªµ¤®·ªoª¥°Îµµ·Á¨´·Å¤n
¤¸¢gÄ¹Á¤º°¡°¸É¦¦¤¤¸ªµ¤¡°Á¤ºÉ°¹ªµ¤¡°Â¨oª¡°

nª·Á¨Å¤nÁ¥¤¸Á¤º°¡°Ã¨£ÅoÃ¦Åo®¨Åo¨°´Ê´´Ê´¨mÁ¨¥´Á¨¥
´¨mÁ}ÅÅoÅ¤n¤¸ °Á Èº°·Á¨´ÉÂ®¨³³´Ê¼o¸ÉÁºÉ°·Á¨·´·µ¤·Á¨¹®µ
ªµ¤¡°¸Å¤nÅoÂ°°·¦·¥µÄÈ¤¸ÂnÁ¦ºÉ°µÁ¦ºÉ°ÃÁ¦ºÉ°Á¨¥ °Á Á®»¨Å
Á¸¥»·É»°¥nµ´ÊÂ®¨³¸Éº°Á¦ºÉ° °·Á¨¨· ¹Ê¤µÎµÄ®o´ªr·Ê¦ª´ÂªnÅ¤n¤¸
ªµ¤Á¥È¡°Á}´ª °´ªÅooµÁ¨¥

Å¤nªnµÁ¦ºÉ°ÁnµÁ¦ºÉ°Ä®¤n³Á}Á¦ºÉ°¦´Èµ¤Á¦ºÉ°´Èµ¤Á¦ºÉ°Á¨¸¥Á¦ºÉ°Ã¦È
µ¤Á¦ºÉ°ÅoÁ¦ºÉ°Á¸¥Èµ¤Á¥nµ¤µÂ¨oªÄ´ª °»¨Ân¨³Ç¸Ée¸ÉÁº°¸ÉÁª¨ÉÎµ
Áª¨µ·  ¹  ¸ Å ¦Á¸ ¥ Âo  ¸ Ê´  ·  ¹  ¸ Å ¦¸ Ä ¨º ¤ ´ ª ¸ Ê´  ·  ¹  Á¤ºÉ ° Å¦¦´  Á¤ºÉ ° ´Ê 
Á¨·Á¨·Ê¤¨º¤·´Á¤ºÉ°´ÊÅ¤nÁ®Èªnµ¸ÊÁ¦µÁ¥¦´¤µÂ¨oª·É¸Ê¸ÊÁ¦µÁ¥Ã¦Á¥Á¸¥
¤µÂ¨oª¸Ê·É¸ÊÁ¦µÁ¥®¨¤µÂ¨oª·É¸Ê¸ÊÅ¤nÁ¥¤¸¸É³Á·ªµ¤ÁºÉ°®nµ¥Ä °Ánµ¸É
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·Á¨¨· ¹Ê¤µo°ºÉ®´ªÄÁo³È°Åo»¸ÅÅ¤n¤¸ÎµªnµÁ} °ÁnµÁ}ÁÅÂ¨oª
Å¤n¥»nÁ¸É¥ª°¸n°Å

ÂnoµÁ}Á¦ºÉ° °¦¦¤Â¨oªÄ¤´ÁºÉ°®nµ¥´¸Á¡¦µ³·Á¨ÎµÄ®oÄ¡µÁºÉ°®nµ¥
Å¤nÄn¦¦¤ÎµÄ®oÁºÉ°®nµ¥·Á¨¤´¸¤´ ªµÁn³£µªµ°¥nµÁ¤ºÉ°ªµ¸Ê£µªµÁÈ
Â ÈÁÈ µoµÁ¨Èo°¥ÂnÅo£µªµµÁ®¨º°¦³¤µÅoÔÑµ¸¢{·ÔÑµ¸µ
Á®¨º°Á·¡¦³nµ´É¨°¦»nnµ¥´Å¤nµ¥Â¨oªª´®¨´Á ÈÁ¤ºÉ°ªµÅoÊ´ÔÑµ¸
Áº °  µÁ¦µ®´  ª´  ¸Ê Á È  ®¨µµÁo  ®o µÂ¨o ª ¥°¤Â¨o ª Å¤nÁ °µ°¸  Â¨o ª ´É · Á ¨¤´ 
®¨°n³Á¦µ°¥¼n´·Á¨¼·Á¨®¨°Á oµÂ¨oªÅ¤n·Å¤nªnµ¸ÉÅ¤nÁ¥£µªµÂn µÁ µ®´
Á·¤¹µµ¥®¤´Ê´ªoª¥Á®»µ¦rnµÇÁ¦µ¥´Å¤nÁ®È·Á È®¨µÂÁ µoµªnµÁ µ
Å¤nÁ¥£µªµÁ¨¥¥´Á}Åo µ´Ênµµ¦nµÁ È®¨µÂ´ ¸Ênµ¤µ£µªµ¹
ÁÈª µ®´o¡°¥´Åo»Å¤nÁÈ´ªÁ¨nµÇ´¸Ê

ÂnÎµÅ¤Á¦µ´É£µªµ·Á¸¥ªÁÈªÁ¨Èo°¥È¨´ª µ³®´³´É°¸ª´®¨´Á È
®¨µÂ¨oªÎµÅ¤nÅoÂ¨oªÁ¦ºÉ°Á}°¥nµ¸Ê¼Á°µ·¤¸°¥¼nÁÈ¤Å®¤ÂªÇ¦·Áª¸ÉÎµ¨´´É
¢{Á«r°¥¼nÁª¨µ¸ÊÂ®¨³³°°¥µ¡°Å®µÅ¨Ç¸ÉÅ®´¨´ªµ¥ÁÈ¤°¥¼n«µ¨µª´
¸ÊÅ¤no°®µÄ®o¨Îµµ´¦µ¥Å®o°Åo¦µ¥´ÊÂ®¨³ªnµ¥´ÅÁ¦ºÉ°¨¤µ¥µ °·Á¨
Â®¨¤¤ µÅ®nµ´Ê®¨µ¥°¥µ¦µÁ¦ºÉ°ªµ¤Â®¨¤¤ °·Á¨Á¦ºÉ°¡·¬£´¥
°· Á ¨Â¨³Á¦ºÉ ° ªµ¤¦³Á¦·  °¦¦¤¸É ªn µ ³Áº ° ´É ª ÂÃ¨µ» Ê¸  Ä®o Á ¦µ´Ê 
£µ·´··£µªµÁ oµ¸ÉÄ³¦µ´Ê·Á¨´Ê¦¦¤´¸ÉÄ¸ÉÂ¨

µ¦´º°«µµ´º°Á¥ÇÅ¤nÁ·¦³Ã¥rÁnµ¸Éª¦¡°Á·nµÅÁ®È¡¦³È
Å®ªo¨´¸®¹ÉÁ oµÅÄÃrÄª·®µ¦Á®È¡¦³¦³µÈ¦µÁ¸¥¸®¹ÉÂ¨oªÈÅÁ¤ºÉ°
¤¸µ¤ªnµ»º°«µµ°³Å¦Ã°¥Á¦µº°«µµ¡»Â®¨³°Á µÅÁ¡ºÉ°Âo°µ¥´É
¤´Å¤n·°³Å¦´´¸¯µº°¢»°¨Ä¤º°´É¤´¤¸Ân´º°Á¥Çªµ¤ÄÄµ¦
·´·É¸³Ä®oÁ}¨Á· Ê¹µ«µµÁ¡ºÉ°Á}¦³Ã¥rÂn°¥nµÂo¦·´ÊÅ¤nn°¥¤¸
Ä·Äµª¡»Á¦µ³´Ê«µµ¹¤¸Ân¡¼¤¸ÂnÉº°¤¸Ân´¤£¸¦rÁÈ¤Å®¤ÁdÂn
´¤£¸¦r¤µ°ª´Á¦¸¥®´º°ÅoÁnµ´ÊÅoÁnµ¸ÊÅo´Ê´Ê´Ê¸ÊÁ°µÊÎµ¨µ¥¤µÃ¤o´´ÊÇ¸É
·Á¨¤·Åo¨°°ÁdÅ´·Á¸¥ªÁ¨¥Á¡¦µ³ªµ¤Á¦¸¥Â¨³Îµ¤µ»¥°ª´Á¨nµÇ
´ÊÁ¡¸¥µ¦Á¦¸¥Å¤nÄ·´·Îµ´·Á¨Á¦¸¥Åo¤µÁnµÅ¦ÈÁ}Á¦ºÉ°nÁ¦·¤Ä®o
·Á¨¤´®´ªÁ¦µ³³µ¥Å

Á¦µ°¥µ³¡·¼r·Á¨Â¨³¦¦¤Ä®o¦³´¬rÄo°Äo£µ·´·Á oµ¦³°´
¹³Á®È¨¡¦³¡»Áoµ°Ä®o·´·Á¤ºÉ°Á¦¸¥¦¼oÁ oµÄÂ¨oªÄ®o·´·oµ°¥µ¦¼o¦·Á®È
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¦·µ¤¦¦¤µÁ·µ¤¦°¥µ¦³´ÉÁ®È¦¦¤Ä´ª °Á¦µÂ¨oªÄ®oÎµÁ·
µ£µ·´·

£µ·´·º°°¥nµÅ¦Ánnµ°Ä®oÇµÈÄ®oµ°Ä®o¦´¬µ«¸¨È¦´¬µ«¸¨
nµ°Ä®o£µªµÈ£µªµÅo¤µÅoo°¥ÈÁ}¤´· °Á¦µ´Ê´ÊÅ¤nÄnÁ¦µÎµÁ¡ºÉ°Ä®o
«µµÁ¦µÅ¤nÅoÎµ»Ä®oµ¦´¬µ«¸¨£µªµÁ¡ºÉ°ª´Á¡ºÉ°ªµÁ¡ºÉ°«µµÂnÁ¡ºÉ°´ª °Á¦µ
Á°Á¤ºÉ°Á¦µÎµÁ¡ºÉ°´ª °Á¦µÁ°Â¨oª°¥nµ°ºÉÎµÅ¤Á¦µÁÈ¤°ÁÈ¤ÄÎµÅoÂnÁ¦µÎµµ
Á¦µÎµ«¸¨ÎµÁ¡ºÉ°·Ä °Á¦µÃ¥¦ÎµÅ¤Á¦µ³ÎµÅ¤nÅooµÅ¤nÄnÁ¦ºÉ°·Á¨¤´¸¤´ ªµ
¤´¤´¤º°¤´Áoµ¤´ÄÅªoÅ¤nÄ®oÎµÁnµ´Ê°´¸ÊÁ¦µo°Á¨È¼Ã¬ °¤´

´·´·o°¼®´ªÄÁoµ °°¥nµÅ¼¸É°ºÉÁ®»Á· ¹Ê¸É´É¡¦³¡»Áoµ°Ä®o
¤°¸É´É¼¸ÉÄÁ¦¸¥ªnµ£µ·´·Â¨oª³Á®È®¤§·Í °·Á¨¤¸¤µ¤¸o°¥®´Áµ
¨³Á°¸¥Â®¨¤¤ µÅ®³¡o·{µ«¦´µªµ¤Á¡¸¥¦¸ÊÅÅ¤nÅo³o°¦ª¤´ª
ÅÁ¦ºÉ°¥Ç¦¼o¨ Ê¹¤µÂ¨³¢µ¢{®´ÉÂ®¨´ÅÁ¦ºÉ°¥Ç·Á¨Â¦³µ¥°°µ
®´ªÄ®¤Â¨oª¸É¸ÉÄ¦³ªnµ¦³Á¦·Å¤nªnµ¦³Á¦·Èµ¤´Éº°Á¤º°¡°ÎµªnµÃ¨µ¤·´Ê
¤ª¨ÄÂ®¨nÂ®n¤¤»·ªµ®¤¨n°¥®¤¸ÉÂ®¨³»nµ °«µµÁ}°¥nµ¸Ê³´Ê
°Ä®o»nµ¦µªnµÁ¦ºÉ°«µµÁ}°¥nµÅ¦

nµªnµÅªoÁ}nª¦ª¤ªnµ«µµº°¡¦³Ã°ªµÎµ´É° °¡¦³¡»ÁoµÁ¦¸¥
Á®¤º°ÎµÄ®n¦¦»ÎÊµ°´Ä³°µÅªo°¥nµÁÈ¤Áe~¥¤Á¦µnµnµ¦´¬µÎµ´ÊÅªo
°¥nµÅÎµ¨µ¥°¥nµÅÎµ¦Ä®onµnµ¦´¬µÁ¤ºÉ°Ä¦o°µ¦È¨Å´¤µ°µºÉ¤
Äo°¥Åo°¥nµµ¥Á¡¦µ³Îµ´ÊÁ} °¨µÎµ®¦´»Ä¦o°µ¦¤µo°¥Åo
oª¥´´Ê´ÊÂ®¨³º°nµnµ¦´¬µÁ¡¦µ³Á}¤´·Á¡ºÉ°¦³Ã¥r °»Ç¸É
«µµo°nµnµ¦´¬µ

°¥nµÅÁ oµÄªnµ«µµ¸ÊÁ} °¡¦³¡»ÁoµÁ} °´¤£¸¦rÄ¨µÁ} °ª´ °
ªµÁ} °¡¦³ °Á¦Ân ·Á¨´ ®µ´Ê  Á}  °´ ª Á¸¥ ªÄoÅ¤n Åo ¸É ÈÂ¡o ·Á¨
«µµÁ} °»Á®¤º°´ÎµÄ®n¸Éªnµ¸ÊÁ¤ºÉ°nµnµ¦´¬µnµnµ°µºÉ¤
Äo°¥µ¤ªµ¤o°µ¦nµÈÅo¦´ªµ¤³ªµ¥Ã¥´Éª´
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·Áª¨µ¼Â¨oª¤´µ¥oª¥´´Ê´ÊÂ®¨³oµÁ®»µ¦r®´ª¦³µ¥³°¥nµªnµÂn
Á µ³µ¥Á¨¥¸Å¤nÁ¸ µÅ¤nµ¥Á¦µÈµ¥ÅoÁ µÁ}¦Ä®nÁ¦µÁ}¦Á¨ÈÁ¦µÂ®¨Á µÅ¤n
Â®¨ÈÅoµ¦®¨®¨¸Îµ´¤µ°´Ä®n´ÊªµÅªo®µÎµÁ}È®¨®¨¸®¨¸®¦º°
¦°Á¡º°É ªµ¤¡o£´¥ ¸É ÁÈ }Á¦º°É  °{µ¤»¬¥rÉ¸ ³ÄoÄÁª¨µ´Ê  o°¦³¤´¦³ª´Åªo
Á¤° ¸ÉÂ®¨³Â®nªµ¤¨°£´¥ ®¤µ¥oµÁ¤º°ÈÁ}Â®nªµ¤¨°£´¥
¤»¬¥r³°¥¼n¦nª¤´Åoµ»µ¥ÈÁ¡¦µ³nµnµ¦´¬µÂ®nªµ¤ °oµÁ¤º°
oµ g °´¸ÅÊ Â¨oªÈ°o n°Á¦º°É Åo
®¨´¦¦¤®¨´ª·¥´ È°º Â®nªµ¤¨°£´¥Å¦o» r É´ Â¨ ³Á}¥´¬rÁ}¤µ¦
Ân¡ªÁ¦µ°¥nµÅ¦Å Á¦ºÉ°¦¦¤oª¥Â¨oª¥·É¨³Á°¸¥¤µ¸Á¸¥ª ¨³Á°¸¥¥·É ªnµ®¤µ¥
oµÁ¤º°°¸ ¼oÄ·´·µ¤¦¦¤Â¨oª ÅÅ®ÈÅÁ· Å¤n¤°¸ ³Å¦®¦° oµ¨ÅoµÎ Á·
µ¤¦¦¤Â¨oª·¼Á·Ç»ª´¸Ê Á¦µ´É¦nµÅnµ¦ª¸ÉÅ®Á µ¦ª³ÅÁ¨¥¥·É
¤µ¨µÉÎµ¨µºoª¥Â¨oª Á µ¥·É¦ª°¥nµÁ o¤ªª ´ ¡°¤µn°Å¢¤°Á®È¡¦³
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÔØÓ

ÔØÔ



´É¦¤µoª¥Â¨oª Á µ°¥°°´¸Á¡¦µ³ªµ¤ÅªoÄ ¨Äªnµ¡¦³¤¸¦¦¤ Á µÅªoÄ
oµÁ®¨º°Á µÅªoÄ«µµÁ µÅªoÄ¡¦³¼o¤¸«¸¨¦¦¤
oµnµnµ¤¸«¸¨¦¦¤ÈÅªoÄ´Åo´Ê´Ê¤»¬¥rÁ¦µn³ Å¤nÁ¥Á®È®oµ´Èµ¤
¡°¤°Á®È´ÈÁ}ªµ¤·n°´Á¨¥ Á¡¦µ³ªµ¤·°¥¼n´¦¦¤ Å¤nÅo·°¥¼n ´
·Á¨·Á¨Å¤n·´Ä¦nµ¥Çnµ´Åoµ¥ÇÂ¤oÂn¡°n ´Â¤n¥È ´ nµ´Åo ¨¼´¡n°
´Â¤n¥´nµ´Åo Á¦µ°¥nµªnµ°ºÉÅ¨¸ÉÅ® ·Á¨¤´Å¤nÅªo®oµÄ¦ Á¤ºÉ°¤´Â ¹Ê
®oµÂ¨oª¤´ÎµÅo®¤Å¤nÅªo®oµÄ¦ nª¦¦¤¸ÉÎµÅ¤n¨ °n°·¤É Å®¤ Å¤nªnµ¨¼Ä¦
®¨µÄ¦ºÉ°ªnµÁ}¤»¬¥rÂ¨oª Å¤nÁ¥Á°´Èµ¤ Á®È´·´oª¥°¦¦oª¥¦¦¤
´¸ ¦¦¤°¥¼n¸ÉÅ®·´®¤Å¤nÎµÁ}o°Á®È®oµÁ®Èµ¦¼oÃ¦¦¼oÂn´Â¨³´oµ
¤¸¦¦¤Â¨oª·´®¤ ¸É¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¦³µ ¦³µÄ®o°n°·É¤Än´Á¨¥ oµÁ}
·Á¨Å¤nÅo Á®ÈÁ ¸Ê¥ªÁ®È¢{´Å¤nµÁ¨¥ °¥Ân³´´ ´Ê Ã¨¤´¹¦o°¹Â®¨
oª¥µ¦Îµ¨µ¥¦´¡¥r·Â¨³®´ªÄ´¸ª· °´
Ä®´º°¡·¤¡r¤°¸ ¥¼n ¨°Áª¨µ ¤¸ÂnÁ¦º°É ´´Îµ¨µ¥´ ´Ê ¨´´Ê ¨o´Ê ¸Ê »
·É »°¥nµÁÈ¤Å®¤¸ÉÂÁ¦ºÉ°°³Å¦ÈÂÁ¦º°É ·Á¨Îµ®oµ¸°É ¥nµ°°®oµ°°µ
´ÉÁ° Á¡¦µ³Áª¨µ¸Ê·Á¨°¥¼n¸É¹É°nÁ¦·¤¤´¤µª¸¼ Å¤n¤Ä¸ ¦Á®ÈÃ¬ °¤´
oµÁ¨¥Á¤º°É Å¤nÁ®ÈÃ¬ °¤´ªµ¤·®µ¥ªµ¥ªÅ¤n°o ´¥¸ÊÁ}Îµªo°¥¥´³
¤µ¥·É ªnµ¸ÅÊ °¸oµnÁ¦·¤¤´Ä®o¤¸ µÎ ¨´¤µÁnµÅ¦¤´³¥·Én°ªµ¤·®µ¥Ä®o¥·Éªnµ¸Ê
Å°¸Á¡¦µ³·Á¨Å¤nÁ¥ÎµÄ¦Ä®o¤¸ªµ¤Á¦·¦»nÁ¦º°Á¨¥°µ¦¦¤Ánµ´Ê³ÎµÄ®o¤¸
ªµ¤Á¦·¦»nÁ¦º°
Å¤nªnµ¤´É¤¸ Å¤nªnµ» r Å¤nªnµÃn¨µ oµnµnµ¤¸¦¦¤
Â¨oª°¥¼noª¥´Åo°¥nµ·µ¥Ä¤»¬¥rÁ¦µÎµÅ¤Å¤nÄ®o°£´¥´Å¤nÁ®ÈÄ´o°Ä®o°£´¥
´ÅoÊ´ ´Ê Â®¨³ oµÄÁ}¦¦¤Á}°¥nµ´Ê Å¤n¼ ¼ Á®¥¸¥®¥µ¤¹É ´Â¨³´ Á¡¦µ³
¤»¬¥rÁ¦µÁ·¤µ¸Â¦ÈÁ·Äo°Â¤nÁ®¤º°´ Ä¦ÎµÁ°µ°¦´¡¥r¤´·¤µ Ä¦Á°µ¼o
´¤£¸¦rÁ°µªµ¤Á¨¸¥ª¨µ¤µ Ä¦®µ¼o°Îµµªµµ¤µ ¤´¤¸Ä®´ªÄ °»´É
Â®¨³Á¡¦µ³³´Ênµ¹Å¤nÄ®o¦³¤µ´®´ªÄÁª¨µÁª¥¦¦¤ÉÎµÈÁª¥Åªon°Ân·É
¸É¸¤¸¦¦»ÅªoÄ®´ªÄ ¡°¡oµªµ¦³¸ÊÂ¨oªÈ¸¹ÅÅoµ¥ ¦¦¤ °´ªr¤´ nµ´
nµ¹Å¤nÄ®o¦³¤µ´Ä®o°£´¥¹É ´Â¨³´Ä®oÎµ¦¦¤¸ÊÅ·´·³
Á¡µ³°¥nµ¥·É ´ª´Á¤¸¥´É Â®¨³ nª¤µ´ª³Å¤n¤¸®´®»o¤®n°´ª³ ¼®¥·¼
nªÁ¡¦µ³Á¤¸¥¤º°ÅªµÅª Ânµo ´ªÅ¤n¸ ÁÈ °µÄ®o®´ °¥nµÄ®o¤®¸ ´·¦³¼ ¼oµ¥¤´
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÔØÔ
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°µ¥Á}Á®¤º°´´ÉÂ®¨³ ¼®o ··ÈÁ®¤º°´ ¸Ä®oÂ®¨ ¼oµ¥·ÈÁ°µÄ®oÂ®¨
Á®¤º°´ ·É ¸¤É °¸ ¥¼n µÎ Å¤Å¤n¥· ¸ Å¥·¸°³Å¦´¥µ¡·¬°¥nµ´Ê  Á¤¸¥Á µ´ªÁ µ¤´Á}
°¸®¦º°¤´Á}¥µ¡·¬ ¨¼Á µÅ¤nÄn¦¦¤··Í °¤´Á}¡·¬ ¥µ¡·¬°¥nµÅÂ³ °¥nµ
ÅÎµ¤µÎµ¨µ¥ Á¡¦µ³Ánµ´Îµ¨µ¥¦°¦´ª °´ªoª¥ Å¤nÄn °¸Á¨¥ oµnµ
nµ¤¸«¨¸ ¤¸¦¦¤Â¨oªÅÅ®ÈÅ´ÅoÅ¤n¤°¸ ³Å¦³°°»n Ánµ¼n ¦°ÅªoÄ´Åoµ¤¸£¦¦¥µ
¡¹É Á}¡¹É µ¥´Åo ¦´£´¸°n ´°³Å¦³¸¥É· ªnµ¸Ê Á·° µo ª °Á¦ºÉ°Äo¤´·
¤µo°¥ÈÁ µo ¤µnÁ¦·¤ oµ°´¸ÊÁ}®¨´¸Â¨oª·É´Ê®¨µ¥È¸®¤ oµ°´¸ÊÁ¸¥Á¸¥°¥nµ
Á¸¥ª·ÉÁ®¨nµ´ÊÈÁ}¥µ¡·¬Á oµ¤µÁ}Á¦ºÉ°´®µ¦®¤¡µ´ÎµÅªo
°³Å¦Èµ¤nµ´Ê®¨µ¥°¥nµ¨º¤«¸¨¨º¤¦¦¤ °¥nµÁ®Èªµ¤Ã¨£ªµ¤Ã¦ªµ¤
®¨ ¦µ³´®µ ªµ¤Å¤n¤Á¸ ¤º°¡° ªnµ³nÁ¦·¤nµ´Ê®¨µ¥Ä®oÁ}·¸ ¤¸
®oµ¤¸µ ¤¸ªµµ ¤¸ªµ¤» ªµ¤Á¦· °¥nµ®ª´ µ¥Èµ¥ÅÁ¨nµÇ ´ÉÂ®¨³
oµÅ¤n¤¸ ¦¦¤Â¨oªÅÅ¤n¦°oµ¤¸¦¦¤Á°µÁ°³Å¤nªnµ¤¸nµnµ¤¸¦¦¤Á¡µ³
°¥nµ¥·Éµ¤¸´£¦¦¥µÁ}Ä°´Á¸¥ª´Â¨oªÅÅ®ÅÁ¨¥Á¥È¸É»Å¤n¤°¸ ³Å¦Á¥È¥·É ªnµ
µ¤¸£¦¦¥µ¹ÉÁ}¼n¦°´ ÅªoÄ´ ¦´£´¸°n ´ Á}°ª´¥ª³Á¸¥ª´ µÁ} µ
µ¥n°´¸ÁÉ }°ªµ¤» °´¡¹Ä¸É » Á¨¥¡µ´ÎµÁ°µÅªo³·´·´ªÄ®o¸
°¥nµÁ®È°³Å¦¸ªnµ«¸¨ªnµ¦¦¤Å¤n¸ Å¤n¼Á®¨nµ´Ênª¤µÁ}¢gÁ}Å¢oµÅ¤n
¤¸¦¦¤Á oµÁ¨º°Â  ¦¦¤Â¨Á}Á¦ºÉ°¦³´»£µ¡ °¤»¬¥rÁ¦µ Â¨³¦³´
»£µ¡ °¦°¦´ª´ªÁ¤¸¥¨¼Á¨ÈÁÈÂ¨°´¤´ªÉ Å Ä®o¤¸ªµ¤Á®¸¥ªÂn
¤´É n°´ª´°ªµÂ®n¸ª·  µ¥°¥nµµ®¨´· Å¤nÂ®µ¤°µ¦¤rÂ¨³°
» r¤µÎµ¨µ¥ÊÎµµÄ®oÅ®¨¦·ÂÅ¤nÁ·¦³Ã¥r ªÊÎµµÅªooª¥¦¦¤µ¦¦³°
´ªÁ°Â¨³¦°¦´ª´ªÁ¤¸¥oª¥¸³Á}·¦¤· ¨Å¤n¤¸ ¦³¤µ
nª¤µÅ¤nÁ¨º°µ·Ê´ ª¦¦³ µ³¤¸ Ãn¨µ oµÅ¤n¤¸¦¦¤Á¦ºÉ°
j°´´ªoµ ·Ä µ¥ ªµµ ¤´Åªoµ·Á¨ ªµ¤Ã¨£ ªµ¤Ã¦ ªµ¤¨»n¤®¨
¦µ³´®µ ´ª°¥µÇ ®·ªÃ®¥Å¤n¤¸Á¤º°¡°Á oµ¤µÎµ¨µ¥ÊÎµµÄ®oÅ®¨¦·Å¤nÁªoÂn¨³ª´
Áª¨µ Ä®o´É¤» r °¤» r ¥º¤» r Á·¤» rÅ¤n¤¸ª´Áª¨µ¨ªµ¨Åo
°µ´ÊÈÊÎµµÄ¡¼Å¤n°°°Ä¦Å¤nÅo Ân¤» °¥¼£n µ¥ÄÄ¦µª´Å¢Å®¤o°
Â¨
µ¦Á¦¸¥¤´» r´¨nµª¤µo°Á¦¸¥¤¦¦¤Á oµ¼nÄ Án ´ª¦¦¦¤ ªµ¤
Îµ¦ª¤ ªµ¤¤¸ °Á Á®»¨ ·¦¦¤ ¦³¨¹¦¼o´ª°¥¼nÁ¤° °¥nµ¨º¤´ªªnµ¨µ¤µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÔØÕ
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Á·°®µÅoµn ¥ Â¤n®¼ ¡n°®¼ oµ®µnµ¥nµ¥µ¥ {µ¦¦¤ ªµ¤¨µ
¦°´ª´Ê·É¸Â¨³´Éª ·Éª¦¨³ ª¦®¨¸ÁªoÁ¡¦µ³Å¤n¸ ´Ê·É¸¤¸»nµ¡¥µ¥µ¤Âª®µ
Ä®oÁ·Ä®o¤¸Ä ´·¦¦¤ Äoªµ¤° ªµ¤n°ªµ³Å¤n¸Â¨³®oµ¸Éµ¦µ¸ÉÁ}
¦³Ã¥r ª·¦·¥¦¦¤ Á¡¸¥¦Äµ°¥nµÁ¸¥¦oµ ¤´·Á·°Â¨³»¦¦¤³µ¤¤µ
¤µ·¦¦¤¤¸Ä¤´ÉÅ¤nÁ®¨µ³Â®¨³n°·µ¦nµÇ°´Á}µ¸ µ¦°¦¤·Ä®o
Á¥ÈÁ}Áª¨µµ¤Ã°µ ª¤rÅ®ªo¡¦³»ÁoµÁ¥È°¥nµÄ®o µ ¸ÉÂ¨º°¦¦¤Á¦ºÉ°´
» r Ê´ ®¨µ¥ Á¤ºÉ°¤¸¦¦¤Á®¨nµ¸Ê » r¸ÉÁ¥¤¸°¥¼nÄ®´ªÄ³n°¥Áµµ¨Â¨³®¤·ÊÅ
¹¦»µ¡µ´ÎµÅ¦³´³Á}¤¨´ªÉ ®oµ´
Á°µ¨³
°µÁ´¹Á¤º°É ª´¸É ÒÙ´¥µ¥ÓÖÓÖ
<<สารบัญ Ã¥»»«¨·«¦¸¥µ£´¥


«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÔØÖ

ÔØ×



Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÓÚ´¥µ¥¡»«´¦µÓÖÓÖ

Â®nªµ¤Á¦·Â¨³ªµ¤ÁºÉ°¤ °µ·

Îµªnµ¦¦¤´Ã¨Â¤o°¥¼n ªo ¥´ÈÅ¤nÁ®¤º°´Ä®oÁ¦µ´Ê®¨µ¥Åo¦µÅªo nµ¹
¤¸Îµªnµ¦¦¤ ªnµÃ¨ Ã¨Èº°µ¦¦³¡§·®oµ¸Éµ¦µµ¤·´¥ °Ã¨ Â¤oÁn´ÊÈ¥´
o°¤¸®¤µ¥oµÁ¤º°Á} °o ´´ Á¡ºÉ°ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂnnª¦ª¤ µ¦¦¤¤¸ªµ¤
Á ¤o ªª ´ Á µo Å°¸ Ê´ ®¹É 
«µ¦¦¤ º° Îµ´É°¸É¸Ê°Âªµµ¦ÎµÁ·¸ª· Â¨³Ä®o¦¼o´Êµ·µ
¼ ·É¸É··É¸É¼ Â¨³°ª·¸¨³ ·É¸É·Â¤oÅoÁ¥Îµ¤µÂ¨oªÈ°Ä®o¨³ ·É¸ÉÅ¤nÁ¥Îµ
¤µn°È°Å¤nÄ®oµÎ  ·É¸É¸¸ÉÁ}³¦³Ã¥rÂnÂ¨³nª¦ª¤ ¸É¥´Å¤nÎµÈ°Ä®oÎµ
¸ÉÁ¥Îµ¤µÂ¨oªÈ°Ä®oÎµ¦»¦´¬µÂ¨³ÎµÁ¡Èn°Å¤µ¤¼¡¼¨ ¸Éº°ª·¸µ¦µ
«µµ °Ä®o¦o¼ ´ ·´¼ ¸´Éª ¨³·É ¸ÅÉ ¤n¸ Ê´ ®¨µ¥¹É ³Á}Ã¬Ân¼o µÎ Â¨³
¼Áo ¸¥É ª °o ´ °·É¸É¼Ä®o¦¼oªnµ¼ Â¨³°ª·¸ÎµÄ®oÎµÄ·É¸É¼¸É¸´Ê®¨µ¥ «µ
¦¦¤º°Îµ´É °¸É ¼ o°¸µ¤
¼o¤¸ªµ¤´º°¡¦³¡»«µµÂ¨oª ¥´o°·´·µ¤®¨´«µµoª¥oµ°¥µ
Åo¨Á}¸É¡°ÄÃ¥¨Îµ´ Á¡¸¥Ânµ¦´º°Ánµ´Ê ¥´Å¤nÁ¡¸¥¡° Îµªnµ´º°º°µ¦
¥¥n°Á·¼¥ÅªoÁ}¸É ¼ Ánª´»µ«µµ¤¸¡¦³¡»¦¼Á}o´nµÅªoÄ¸É¼
Å¤n¼ ¼ Á®¥¸¥®¥µ¤ »o¤¦°j°´«µµ¸É´º°Áµ¦¡¼µ¦µÅ®ªo ¥¹Á}®¨´
Ä º°Á}¸¡É É¹ Áµ¦¡´º°µÄ Å¤n´ º°°³Å¦¥·É Åªnµ Án ´º°«µµ¡»È
Áµ¦¡¦µÅ®ªo¡¦³¡»¡¦³¦¦¤¡¦³r ¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´Â¨³¥¹Á}¦³ °ÄÅ¤n
¥¹º°°³Å¦Á}¦³¥·É ªnµ¡¦³¡»Áoµ¡¦³¦¦¤¡¦³r °r¦³ °Ä¸ÉÁ¦¸¥ªnµ
´º°¡¦³¡»«µµ
Ânµ¦·´·´Êº°·´·µ¤«µ¦¦¤¸Énµ´É°Åªo ¸Éª¦ÂnÁ¡«Â¨³ª´¥
°¹É ³·´ Å· o ¦µªµª¦·´·ÅoÄ«¸¨Ä¦¦¤ o°Ä ¡¦³ª¦·´·Ä«¸¨Ä
¦¦¤ ´ÊÄ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµµ¦·´· º° ·´·µ¤«¸¨¦¦¤ o°´ÊÇ ¸ÉnµÂ³Îµ´É°Åªo
Á¦¸¥ªnµµ¦·´· £µ·´·¸ÊÂ¨³¥´¨¦³Ã¥rÄ®oÁ¦µÁ}¸Â¨³¤¸ªµ¤» Åo
µ¤ Ê´ £¼¤· °µ¦·´ · Á¡¸¥Ân´ º°Á¥Ç ³´ªnµÁ}¸¥´Å¤nÅo ´É¡°Á}
Á¦ºÉ°¦³¨¹µÄÁ¨Èo°¥ªnµ´º°«µµ º° ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³rÁnµ´Ê
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÔØ×

ÔØØ



µ¦´º°Á¡¸¥¨°¥Ç Ã¥Å¤n¤¸ µ¦·´ Â· Åoª¥ ÈÅ¤n°n ¥Á·¦³Ã¥rÁnµ¸É ª¦
µ¦´º°µ¤¦³Á¡¸ ´º°µ¤µ¦°Á¨nµ ´º°¡°Á}¡·¸ ´º°Á¡º°É ´¦®µ
·µªnµÅ¤n¤¸«µµ Á®¨nµ¸ÊÅ¤nn°¥Á·¦³Ã¥r Á¡¦µ³Å¤nÅo´º°oª¥ªµ¤Ä
oª¥«¦´µoª¥ªµ¤Á oµ°Á oµÄÄ«µµ®¦º°Ä¡»¦¦¤r°¥nµ¹Ê Ä¡°³Á}
Á¦º°É ¦³¨¹°´°°»n °ÄÁ}¦³Ã¥r» °ÄÅoÅÈ ¤nÁ}¦³Ã¥r°³Å¦
Á¡¦µ³³´ÊÎµªnµ«µµÈ¸ µ¦´º°¡»«µµÈ¸ Á¦µÁ}µª¡»ª¦³
¦µÅªo´Ê°ÁºÉ°Â¨oªª¦³¤¸nªÁ¸É¥ª o°´Ê°ÁºÉ°¸Êoª¥Ã¥º°ªnµÁ}¤´·°´
¨ÊÎµnµ °Ã¥Âo¦·oª¥´ Â¨³nµnµ´º°Áµ¦¡¼µÁ·¼ nµnµ
·´·µ¤«µµ¡°Á®¤µ³¤ÂnÁ¡«Â¨³ª´¥ °Ç µª¡»Á¦µ³nµµ¤Â¨³ÁnÄ
ª¡¨Ã¨´ÉªÇ Å Á¡¦µ³¡»«µµÁ}«µµ¸Énµµ¤¤µoª¥»¤´· Å¤n
¡¦n°Á¨¥Â¨³Á®¤µ³¤´»µ·´Êª¦¦³
µ¦¦¼o¸¦¼o´Éª ·Ä °¤»¬¥rÁ¦µ¡¦o°¤¸É ³¦¼°o ¥¼Ân ¨oª Ânªµ¤°¥µ¦¼o°¥µÁ®ÈÄ·É
¸ÅÉ ¤n¸ Ê´ ®¨µ¥´Ê Á}ªµ¤°¥µ¸É ·  Á¦µª¦¡¥µ¥µ¤¨³Áªoªµ¤°¥µÄ·É¸É· Án
°¥µ¼É· ¸ÅÉ ¤n¸ ·É¸ÉÂ¨Ä·É¸ÉÎµÄÄ®oÁ¸¥·É¸É³ÎµÁ¦µÄ®oÁ¸¥°¥µ¢{·É¸É³ÎµÁ¦µ
Ä®oÁ¸¥Á}o ¹É Á}ªµ¤°¥µ °·¸ÁÉ } µi ¥ÉµÎ  °´³ÎµÁ¦µÂ¨³¼oÁ¸É¥ª o°Án¨¼
Á¨ÈÁÈÂ¸ÉÅ¤n¦¼o¦³¸¦³µÁ}o Ä®oÁ¸¥Åo Â¨³Îµ¦¦¤Á oµ¤µ¸´oµµªµ¤
°¥µ´ÊÅªo °¥nµo°¥ÈÄ®o¤¸ °¤¸Á ¡°¦³¤µÅ¤n¨n°¥Á¨¥µ¤Á¨¥Â¦Á¦Â
nµ¥Á¸¥ª³ÎµÄ®oÁ¸¥Â¨³Á¸¥ÂoÅ Å¤nÅo¹ ´ÊÂ®ªÂªÂ¨³¤ÅÁ¨¥È¤¸¤µ
oµ¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¦´¬µ ¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°Áº°Ä ¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¦³·°¥¼n
£µ¥ÄÄoµÂ¨oª Á¦µ³Åo· Á¦µ³¦¼o¹´ª Â¤o³Îµ·È¦o¼ ¹ ´ªÂ¨oªÂoÅ Åoµn ¥
¡°·³Îµ·¤µ·o°¥®´ÁµnµÇ ªµ¤¦¼o¹´ªªnµ³·´Ê³Áº°Ä®oÅo·´¸
Â¨³®´®oµ¤Åo
´´Ê¸É¤¸«µµ¦³ÎµÄ¹¨°£´¥µªµ¤´Éª¦oµ¥´Ê®¨µ¥
®·¦Ã· °´³ ®µÁº°®¦º°¦³· ¹Ê£µ¥ÄÄ ¸É¦¦¤nµªnµ ¡¦³¦¦¤¥n°¤¦´¬µ¼o
·´ · ¦¦¤Å¤nÄ®oÅÄ¸É ªÉ´  ´Êº°¼o¦´¬µ·´·¦¦¤¦³ÎµÄ ¡¦³¦¦¤nµ¥n°¤
¦´¬µÅ¤nÄ®oo¼ Ê´ ÅÁ}´ªÉ  Å¤nÄ®o¦´Ê Á}´Ê µ¥ Îµ®¦´¸É¤¸ªµ¤¦´¦¦¤
°¥¼Ân ¨oª¥n°¤³¦³´ªµ¤·ªµ¤°¥µÎµ °Åoªo ¥¦¦¤
ª·¸µ¦·´·n°¡¦³¡»«µµ Â¨³Ä ³Á¸¥ª´Èº°µ¦·´·n°´ªÁ°´É
Â¨ Á¡¦µ³«µµÁ}´ÊÁ¦ºÉ°¦³´Ä®oª¥µ¤µ·Ä ¤¦¦¥µµ¦Â°°
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 
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ªµ¤¦³¡§· ®oµ¸Éµ¦µ³°µ Á}´ÊÁ¦ºÉ°Îµ¦»¦´¬µ·ÄÄ®oÂn¤ºÉÁ·µ
Â¨³ªµ¤» ¦n¤Á¥È£µ¥ÄÄÁ}´ÊÁ¦ºÉ°nÁ¦·¤¦°¦´ªÂ¨³´¤Ä®o¦n¤Á¥È
Îµªnµ«µµ º°¤´· ¨µ °®¤¼n  ¡¦³¡»Áoµ¼Áo }°r«µµÈÁ}«µµ
°Ã¨¡¦³¦¦¤¡¦³rÁÈ }¦³ °®¤¼n µ¤ÂnÄ¦³ª¦´¬µ«µ¦¦¤
ÈÁ}¤´°· ´ °»¤¤¨Âno¼ Ê´ «µ¦¦¤Á}¦¦¤Á¤°£µÄ®oªµ¤Á¤°£µÂn¼o
´º°Å¤n¨ÎµÁ°¸¥ ¡¦³¡»Áoµ¦´É°Ã¨oª¥¡¦³Á¤µ»nªÅ¤n¤¸Ä¦Á¤°Á®¤º°
¡¦³°r¤¸ ªµ¤¤¼¦r¡¼ ¨»·É »°¥nµÂ¨oª Å¤n¤µÂn´{nªµµª¡»Á¦µ¼o
´º°nµÁ¨¥Â¤oÂno°¥ °µ¦³µ¡¦³Ã°ªµº°Îµ´É °Åªoªo ¥¡¦³Á¤µ
¨oªÇ Ánµ´Ê Á¦µ·´ Å· o¤µÅo°o ¥Á}¤´· °Á¦µÁ° Å¤nÄnÁ}¤´· °
¡¦³¡»Áoµ ¡¦³°rÅ¤n¦³r°´ Ä´´ªrÃ¨ °µªµ¤¤»n®¤µ¥Ä®o´ªrÃ¨
´Ê®¨µ¥Åo¦´ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂnµ¤Îµ¨´«¦´µÂ¨³µ¦¦³¡§··´· µ¤®¨´«µ
¦¦¤¸É¦´É°ÅªoÁnµ´Ê
ªµ¤¦·»·ÍÄµ¨Ã¨ ÈÅ¤n¤¸ªµ¤¦·»·ÍÄÁ¤°ªµ¤¦·»·ÍÂ®n«µ¦¦¤
¸É¦³µ«°Åªooª¥ªµ µ¦¦¤¦¦¤¸É¦¦¼oÂoÂ¨°¤µÂ¨oª´Ê»µ¦
ª¦¦r Á}¦¦¤µ·¤¸°¥¼nÃ¥¤¼¦r Â¨³¡¦o°¤¸É³Âªµ¤¦·Ä®oÃ¨¼oÎµÂ¨³
ÎµÁ¡ÈÅo¦³µ¤ªµ¤¤¸°¥¼nÂ®n¦¦¤Á®¨nµ´ÊÅ¤n¨ÎµÁ°¸¥
µ¦´É °Ã¨ÈÅ¤n¤Ä¸ ¦´É °oª¥ªµ¤¦·» ·ÄÍ Á®¤º°¡¦³¡»Áoµ ¡¦³°r
¦´É°oª¥ªµ¤¦·»·ÍÄ Â¨³¡¦³Á¤µ¤®µ»¦·Ç Å¤n¤¸ µÎ ªnµ®ª´·É °Â
µ´ªrÃ¨Â¤oÁ¨Èo°¥£µ¥Ä¡¦³´¥¹¤¸¡¦³µ¤ªnµ¤®µµ¦»·ÃµÃ®·µ¥¡½¡
µ·Î ¡¦³¡»ÁoµÁ}¸¡É É¹ °´Á° °Ã¨ ÁÈ¤Åoª¥¡¦³Á¤µµ¦Ân´ ªrÃ¨
Á¦ºÉ°¥¤µ´Ânª´¦´¦¼o¦³´É¦··¡¡µ ®¤¡¦³Îµ¨´¸É ³¦´É °Åo°n Å
Â¨oª ¥´¦³µ«µ¦¦¤ÅªoÁ} ª´Ä Á}¦³¸ªÅ¢°´ªnµÅªÅªon°µÂn
´ªrÃ¨Á¦ºÉ°¥¤µ¹{»´ª´¸Ê ¡ªÁ¦µ³®µÄ¦¸ÉÁe~¥¤oª¥Á¤µ´«µµ °Ã¨
°r¸Ê
«µ¦¦¤¸ÉÃ¨µª¡»Åo´º°¦µÅ®ªo´µ¦¼µ ·´·µ¤Á¦ºÉ°¥¤µ
´¸Ê ³®µÅoµ¼Äo ¹É ¤´¥¸ÁÊ È¤Åoª¥ÄÎµÊµÎ n»  ´Â¸´ Á®ÈÂn´ª Ã¨£
¤µÁÈ¤Åoª¥ªµ¤Á°µ¦´Á°µÁ¦¸¥Ã¦¸Å°Ã¥oª¥Â¨oª¥·É®nµÅ¨´¨·¨´
´«µ¦¦¤¸ÉÁ}¦¦¤³°µ¥»·¦¦¤
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 
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°¥nµÅ¦Èµ¤ oµ¥´¤¸¼o¥°¤¦´ªµ¤¦· º°·È¥°¤¦´ªnµ·ªnµ¼°¥¼n Â¨³
¡¥µ¥µ¤ÂoÅ ´Â¨ µ¤®¨´Â®nªµ¤¥»·¦¦¤¹Éªµ¤¦·¥°¤¦´ «µµÈ¥´³¤¸
°¥¼Än ®´ªÄ °´ªrÃ¨n°Å Â¨³Ã¨È³¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» ´Éª®oµ´Ã¥¤ÉÎµÁ¤°
µ¤¸É ´º°Â¨³·´ · µ¤«µ¦¦¤ ³Å¤nÁ}Ã¨¸É¦»n¤¦o° Å¤nÁ}Ã¨¸ÉÁ}¢g
Á}Å¢Áµ´Ã¥nµ¥Á¸¥ª
Ánµ¸ÉÃ¨¤¸ªµ¤¦»n¤¦o°¤µ¤µ¥ Å¤nªnµÄoµÄÁ¤º° Å¤nªµn ¸ÅÉ ®Ç ª¸Ä
Â°°´ÊÂnÁ¦ºÉ°ªµ¤¦»n¤¦o°ªµ¤¦³ÉÎµ¦³µ¥ ªµ¤ª»nª¸Éª»nªµ¥ µ¦¦¦µnµ¢{´
ªµ¤» °¨»¤n ÂÅ¤n¦µ´Ê  Á¡¦µ³·ÄÃ¨®nµÁ®·µ«¸¨¦¦¤ Â¨³®´
®oµÁ oµ®µ·Á¨´ªÁ}¢gÁ}Å¢ ´ªÅ¤nÅªo®oµÄ¦ °ÂnÅoÁ}Á°µ Å¤nµÎ ¹¹ªµ¤·
¼´Éª¸ ªµ¤Ã¨£¹¤µªµ¤Ã¦ªµ¤Á¸¥Âo¹¡°¡¼¦µ³´®µ¹°°®oµ
°°µ°°¦oµ°°Ã¦ nÁ¦·¤Å¢ÂÁµ´ µ¦®nµÁ®·µ«¸¨¦¦¤ ·ÄÃ¨¹®´
Á®Á¦n¦n° µ¦·°¥¼n®¨´°Å¤nÁ}»  Á®È °¸ªnµÁ} °´Éª Á®È·Á}¼ Á®È¼
Á}··ÉÅ¤nª¦ªnµÁ} °ª¦·É ¸É ª¦Á®ÈÁ} °Å¤nª¦¨´µ¨{¦´
Ã¨¸ÉÁ¥Á¥È¹¨´¨µ¥Á}Ã¨¸É¦»n¤¦o°Á}¢gÁ}Å¢
Â¨³Â¨
¦»Â¦¥·É ¹ÊÁ¡¦µ³ªµ¤nÁ¦·¤´ÊÁ}¨¨Ân«µ¦¦¤º°ªµ¤¼o°¸µ¤ªµ¤
¦n¤Á¥È¸ÉÃ¨®ª´´¹´ª´¨oµ®¨´¨»ª´Áª¨µ Á¡¦µ³®ª´Ân¨¸ nªÁ®»°
ª ªµ¥Äµ¸ÉÁ} oµ«¹n°ªµ¤» ªµ¤®ª´¹¨µ¥Á}¨¤ÇÂ¨oÇÅÁ¡¦µ³
Á®»Á}´ªÎµ¨µ¥Å¤n®¥»®¥n°´ÊÁ¡·É¤¦·¤µ ¹Ê»Áª¨µµ¸
´Ê¸ÊÅ¤nÄnÃ¨¤¸ªµ¤¦»n¤¦o°Á¡¦µ³«¸¨¦¦¤Á}Á¦ºÉ°Îµ¨µ¥ Å¤nÄnÃ¨¤¸ªµ¤Å¤n
ª»nªµ¥Á¡¦µ³«¸¨¦¦¤Á}Á¦ºÉ°Îµ¨µ¥ ÂnÁ¡¦µ³ªµ¤ÉµÎ ¦µ¤ °·É ¸¤É °¸ ¥¼£n µ¥Ä
·Ä´ªrÃ¨¤´¨´µ¨®¦º°¨´´´´Ä®oÃ¨o°¥°¤¦´¥°¤Á}Åµ¤Ä·É ¸É
Å¤n¼ ªnµÁ} °¼Â¨³¥°¤¦´·É ¸É ¼ ´Ê ªnµÁ} °Å¤n¼ ®¦º°Á°µ·ÉÁ®¨nµ´Ê¤µÁ}µ¦
Á}µ Á}·³¨´¬³ ´Ênª¥n°¥nªÄ®n Ã¨¹¨µ¥Á}Ã¨¸É¦»n¤¦o° ¹Ê¤µ
Á¡¦µ³ªµ¤·Á®¨nµ¸ÊÁ}´ªÎµ¨µ¥nµ®µ¤·Än«¸¨¦¦¤Á}¼oÎµ¨µ¥
¸°É Éº ¸ÄÉ ´ªrª´ Ä·ÄÅ¤nµÎ ªµ¤Áº°¦o°Åo¤µ¥·É ªnµ¤»¬¥r Á¡¦µ³³´Ê
¤»¬¥r¹ª¦¦¼o¹´ªªnµÁ}¼oÁ°µ¦´Á°µÁ¦¸¥ Á}¼oÎµªµ¤Áº°¦o° Â¨oª¡¥µ¥µ¤
¦´¦»´ªÂ¨³·´·´ª¦´¬µ´ªoª¥«¸¨¦¦¤
Á¡ºÉ°ªµ¤¦n¤Á¥È£µ¥Ä´ªÂn¨³
¦µ¥Ç È³Á}ªµ¤ÂnÃ¨Åo¤µ¤µ¥ Á¡¦µ³¤»¬¥rÁ¦µ¨µ ª¦¸É³Áµ³Âª®µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 
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ªµ¤¸µ¤Â¨³ªµ¤¦n¤Á¥È °´Á}¨¸¡É ¹ ¡°Ä»´ª´ªr Ä®o¦µ ¹ÊÄÃ¨
°¥nµÁn´Â¨³ÁdÁ¥
Á®¤º°´¸É ªµ¤Áº°¦o°ª»n ªµ¥ ¸ÁÉ · Ê¹ °¥¼Än Ã¨°¥nµÁn´Â¨³ÁdÁ¥»
ª´¸Ê Å¸ÅÉ ®ÅªoÄ´Å¤nÅo¤»¬¥rÁ¦µ Á¡¦µ³°³Å¦ ¤°¼®oµ´È°¥Ân³´³¸´
Á®¤º°»´ °¥Ân³nµ¢{¦´Â´Á¨°Å¤nÅo Á¡¦µ³·Á¨´ª¥´¬rª´ Á¡µ¡µÄ®o
Á}ªµ¤Ã®¦oµ¥µ¦»¡µÄ®oÁ}ªµ¤Á®ÈÂn´ªªµ¤°¥µªµ¤³Á¥°³¥µªµ¤
¢»j Á¢j°Á®n°Á®·¤ ªµ¤°¥µ¤¸®oµ¤¸µ ªµ¤°¥µ¤¸°Éº ¤¸Á¸¥ ªµ¤°¥µÁn°¥µ´
ªµ¤°¥µ°´«¦¦¥rÁ·Ã¨Á µ ´ÊÇ ¸É·É¸É··É¸É°·É¸ÉÎµ´ÊÁ}·É¸ÉÉÎµoµÁ¨ª¦µ¤
¥·Éªnµ´ªr Â¨oª³ÎµÄ®o¤»¬¥r¤¸ªµ¤Ánªµ¤´¤¸ªµ¤¸ªµ¤°Åo°¥nµÅ¦ ³Îµ
¤»¬¥rÄ®o¤¸ ªµ¤¦n¤Á¥ÈÅo°¥nµÅ¦ Á¤º°É ·É ¸É µÎ  ·¸ÉÎµ ·É¸É°Á}·É¸ÉÅ¤n¸ Á¨ª
¦µ¤ ¤´³¥µ³¤»¬¥rÄ®oÁ}¼oª·Á«¬ª·Ã ¹Ê¤µÅo°¥nµÅ¦ o°Á®¥¸¥¥ÉÎµÎµ¨µ¥¼oÎµ
´ÊÄ®oÉÎµ¨ÅÇ Ã¥nµ¥Á¸¥ª Ä ³Á¸¥ª´ µ¦Îµ´ÉªÁ¨ª¦µ¤ÈÁ®¤º°´µ¦n°Å¢
ªµ¤¦»¤n ¦o°È°o µ¤¤µoª¥´ µ¦n°ªµ¤Å¤n¸ Ê¹ ¤µÈ°º µ¦n°» r Ê¹ ¤µÁµ´Ê 
Â¨³¼°o Éº Å¤n¤¸ ¦³¤µ´É Â¨
¸ÉÂ®¨³Ã¨¦o°Á¡¦µ³µ¦nÁ¦·¤·É¸ÉÉÎµ¦µ¤ ¨¹Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¦»n¤¦o° oµ
Á}Å¢È¤Â¸ n°n Ê¹ nµ¥Á¸¥ª Å¤nÄÎµÊÎµ¤µ´´Á¨¥ Â¨oª»·É »°¥nµÈ¨µ¥Á}
ÁoµnµÅÅoÃ¥Å¤n°o ´¥oµÅ¤n¤¸ µ¦´Å¤n¤¸µ¦¥´¥´Ê´Á¨¥
ªµ¤°¥µ´Ê®µ¦³¤µÅ¤nÅo Å¤nªnµ®´ªÄÄ Å¤nªnµ®·ªnµµ¥ Å¤nªnµ´ª®¦º°
¦µªµ Â¤oÂn´ ªr°È ¥µ Ân´ªr´ÊnµÄ®o°£´¥Á¡¦µ³Å¤n¦¼o¸¦¼o´Éª ¤¸Ânªµ¤°¥µµ¤
¦³µ´ªr °¥µ·È·  °¥µÁ¸É¥ªÈÁ¸É¥ª °¥µ´È´  °¥µ¸È¸ ´Å µ¤
¦¦¤µ· °´ªrÅÉ¸ ¤n¤¸ ªµ¤¦¼Åo ¤n¦³¸¦³µ Ân¤»¬¥rÁ¦µ¸É¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤¨µªnµ´ªr
ÂnÅÎµ°¥nµ´Ê  ¹Á}¼oÉÎµoµÁ¨ª¦µ¤¥·Éªnµ´ªr Å¤n¤ª¦Ânªµ¤Á}£¼¤·¤»¬¥r¼o
¨µªnµ´ªrÁ¨¥
¸É¸É¥nÁ oµ¤µ µ¦¦´¬µÁ¡ºÉ°ªµ¤» °Ã¨ ³¦´¬µ¸ÅÉ ®°´Á}»Ä®n
»Îµ´ È°º ´ª °Á¦µÂn¨³nµÂn¨³ ¡¥µ¥µ¤¦³¤´¦³ª´¦´¬µ´ªÄ®o°¥¼noª¥ªµ¤
¸µ¤´Ê®¨µ¥ ªµ¤·¡¨µªµ¤Å¤n¸ Ê´ ®¨µ¥ ªµ¤ÉÎµoµÁ¨ª¦µ¤´¸É¨nµª¤µ´Ê
Á}·É ¸É ³¥´¨Ä®oÁ}» Âr ¨³¤®´» r °¥nµÄ®oÁ oµ¤µ¨ÊÎµ¦µ¥£µ¥Ä´ªÁ¦µ Â¤o³
°¥µÈ¦³´Åªo°¥nµ¨n°¥µ¤°ÎµÁ£°Ä ®µ³Á}µ¤· °¦¦¤µÈÄ®oÁ}Åµ¤·
°¦¦¤µ °¡¨Á¤º°¸¤«¸ ¨¸ ¦¦¤Îµ´°¥nµÄ®oÁ¨¥ °Á  °·¦¦¤µ¸ÉÈ¥´Á}
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 
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ªµ¤µ¤ °¤»¬¥r» » ¦¦¤µ³°¥¼¦n ªn ¤´Á}µ» Å¤n· «¸¨¦¦¤ °¤»¬¥rÉ¸
°¥¼n¦nª¤´
´¦¦¤nµ°Åªoªnµ µÁ¤» ¤·µµ¦ Ä«¸¨ o°¸Éµ¤Á}o Ã¨´Ê ®¨µ¥°¥¼n
Ä¦¦¤µ· °¼¤o ¸ Á· ¨ ³¡¦µµ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÅÅ¤nÅo ¹Á¦¸¥ªnµÁ}®¨´¦¦¤µ·
®¨´¦¦¤µ °¤¸Á· ¨ Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ oµ¨n°¥Ä®oÁ}Åµ¤ªµ¤°¥µ¸ÉÁ¨¥
°Á Å¤n¤¸ ¦³¤µÂ¨oª
È³ÎµÄ®oÃ¨¸ÊÁ·¤®´» rÂ¨³·®µ¥ªµ¥ªÅo
ÁnÁ¸¥ª´Á¡¦µ³³´Ênµ¹Ä®o¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°Îµ´¦´¬µÁ°µÅªo Á¡ºÉ°ªµ¤¡°¸Å¤n
Á¨¥ °Á Á®¤º°´¤¸Ã¦°¥nµo°¥ÈÄ®o¤¸¥µ¦³Îµoµ¦³Îµ´ª¤µªnµ´ÊÈÄ®o¤¸
®¤°°¥¦ª¼Â¨Â¨³¦´¬µÁ}¦³Îµ Ã¦È³¤¸ª´Áµ¨ ¡°´ªÅoÂ¨³®µ¥ÅÅo
oª¥¥µÂ¨³®¤°Å¤nÎµÁ¦·¦»Â¦
¸ÉÃ¦·Á¨¦µ³´®µªµ¤°¥µÅ¤n¤¸Á¤º°¡°¸Ê oµÅ¤nÁ°µ¦¦¤Á oµÅ¦³´ Ân³
Á°µªµ¤°¥µ ªµ¤³Á¥°³¥µ Á°µªµ¤¨o°¥µ¤ªµ¤°¥µ¸ÊÁ oµÅ¦³´ ³Á}
µ¦nÁ¦·¤ªµ¤°¥µ´ÊÄ®o¤¸Îµ¨´¦»Â¦¤µ ¹Ê Á¨¥Å¤n¦o¼ °Á µ °Á¦µ ³¥·ÉÎµÄ®o
µ jµ¢µÂ¨³°¦oµ¥ªnµ´ªrÁ¸¥°¸oµÅ¤n¤¸¦¦¤nª¥¦´¬µnª¥»¨µÅªo¨n°¥Ä®o¤Â¸ n
°Îµµ °·Á¨´®µµÁ}Å¢nµ¥Á¸¥ªÂ¨oª ³ÎµÃ¨Ä®o¡·µ«·®µ¥Åo¦·Ç ´Ê¸É
Ã¨¤¸ªµ¤°ªµ¤Á¡¨·Á¡¨·¦ºÉÁ¦·´ÉÂ¨ ¼o¸É°ªµ¤¦ºÉÁ¦·´Á·´ÉÂ¨¼o³Á°
ªµ¤» rÂ¨³ªµ¤·®µ¥ªµ¥ª Á¡¦µ³µ¦¨n°¥µ¤¢gµ¤Å¢¦µ³´®µ¡µÄ®oÁ¨¥
°Á Å¤n¤¸«¸¨¦¦¤Á}Á¦ºÉ°®´®oµ¤Á°µÅªo
oª¥Á®»¸Ê«¸¨¦¦¤¹Á} °ÎµÁ} ¹Éª¦³¤¸Á}¼nÁ¸¥ °ÄÄ»¨»Á¡«
»ª´¥ Ân¨³Ân¨³¦°¦´ªÂ¨³Ân¨³´¤ Á¡ºÉ°¦³´´Å¢¦µ³´®µµÁ}Å¢ ®¼
Á}Å¢¤¼Á}Å¢¨·ÊÁ}Å¢µ¥Á}Å¢ÄÁ}Å¢Â¨³Å¢Ã³¸ÁÉ }®µ¥´È¤¸ µ
¦³´´Åªo´oµ¤¸¦¦¤Á}ÊÎµ´Å¢¦³Îµ
¦¦¤º°ªµ¤¸µ¤º°Îµ´Ê ÊµÎ ½· ½®µ¤µ¸ Â¤nÊÎµÁ¤°oª¥´®µ
Å¤n¤¸ ¦¦¤º°ªµ¤Á¥Èµµ¥ªµµÄ ¦¦¤º°¥µ¦´¬µÃ¦¸ÉÁ· ¹Ê£µ¥ÄÄ °
´ªr ªµ¤Ã¨£Á· ¹ÊÈn°ª·ÄÄ®oÁº°¦o°oª¥ªµ¤®·ªÃ®¥·Ê¦ ¦µ³´®µ
Á· ¹ÊÈn°ª·ÄÄ®oÁ·ªµ¤·Ê¦¦³ª¦³ªµ¥Â¨³³Á¥°³¥µ ¨º¤Ánµ¨º¤Ân
Áµ³ÂªÂn¢gÂnÅ¢¤µÁµ¦´¡¥r¤´·Á·° Â¨³ÁµÄÄ®oÁº°¦o°¦³ÉÎµ¦³µ¥ ´Ê
·´¦´Ê´ªÄ®o°¥¼nÄªµ¤µ¤µÅ¤nÅo Á¡¦µ³¦µ³´®µ¤´Á ¥nµ ªµ¤®¨Á®¤º°
Å¢Å®¤o°Â¨ ªµ¤Å¤nÁ°µÅ®Á· ¹ÊÂ¨³»¤°¥¼n£µ¥Ä·Ä ÈÎµ¼o´ÊÄ®o°´ÁµÁ«¦oµ
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 
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¹¤ Îµ¼o´ÊÄ®oÁ¨ºÉ°¨°¥®µ®¨´µÁrÅ¤nÅo ÄÁ®¤n°¨°¥ Å¤n¤¸ ·ª»¤ªµ¤
¦³¡§·µ¦Â°° Ä¦´ªÅµÅ®È®¨´ÄÅ®¨Åµ¤ Å¤n· °nµÅ¦n¦°
ªnµ¼®¦º°·¸®¦º°´Éª¦³µ¦ÄÇ
oµ¨n°¥Ä®oÃ¦¦³Á£Á®¨nµ¸Ê¦»¤°¥¼n£µ¥Ä·Ä Ã¥Å¤n¤¸¥µº°¦¦¤Á}Á¦ºÉ°
¦³´ Á}Á¦ºÉ°¦´¬µoµÁ¨¥Â¨oª È³Îµ´ª °¼oÃ¨£ ¼oÃ¦ ¼o®¨ ¼o¦´ ¼o´ Á¨¥
°Á Á®»¨´ÊÂ¨Ä®o·®µ¥ªµ¥ª Â¨³¦³µµ¦³µ¥Å¼n°ºÉÄ®oÁº°¦o°
Á¸¥®µ¥Åµ¤Ç´Á¡¦µ³³´Ê¦¦¤¹Á}·ÉÎµÁ}°¥¼n¤µ¸É³Îµ¤µÁ¨º°Â ®¦º°
Á}Á¦®oµ¤¨o°Áª¨µªµ¤³Á¥°³¥µ³¡µ¨Á®ª¨¨° ÅªoÎµ´ªµ¤°¥µªµ¤
¦³¡§· °¦µªµ
¦µªµÈo°µ¦ªµ¤» ÁnÁ¸¥ª´ Á¡«¦µªµ Á¡«¡¦³ Á¡«®·Á¡«µ¥
´ÊÁ}¤¤»·°´®¹ÉÁnµ´Ê Ân·Ä´ÊÅ¤n¤¸Îµªnµ®·ªnµµ¥ ¤´¤¸ªµ¤°¥µªµ¤
o°µ¦·É nµÇ Á®¤º°´®¤ Â¨³ªµ¤°¥µªµ¤o°µ¦´ÊÇ ªµ¤°¥µªµ¤
o°µ¦ÁnÅ¦¼ ªµ¤°¥µªµ¤o°µ¦ÁnÅ¦· ¦³¡§··´ · ª´ °¥nµÅ¦¼
¦³¡§··´ · ª´ °¥nµÅ¦· Á®¨nµ¸ÊÁ}®oµ¸É °Á¦µ¼oo°µ¦ªµ¤»  Â¨³
µ¦¦³Ã¥r³Áµ³Âª®µ¤µoª¥ªµ¤¦°° °´ªµ¤¦°°´ÊÈÅ¤n®¸®¨´«µ
¦¦¤ÅÅo Án ·´¤´³ {µªµ¤¦°¦¼oÁ®»µ¦rnµÇ ¦¦¤¹Á}·É
¦³´´·É ¸ÅÉ ¤n¸ Ê´ ®¨µ¥ÅoÁ}°¥nµ¸
¼o¤¸¦¦¤¥n°¤¤¸µ¦®´®oµ¤Ä·É¸ÉÁ®ÈªnµÅ¤nª¦Â¨³Ä®oÃ¬Å¤nÄ®oÎµ oµ¦È¤¸
Á¦Å¤nÁ®¥¸¥´Á¦nÁ¸¥°¥nµÁ¸¥ªÁn°¥µ°³Å¦ÈÁ®¥¸¥´Á¦nÄn¨Å°¥µ¼°¥µ
Á®È °¥µÅo¥· Åo¢{  °¥µ¨·Ê¤¦ °¥µÁ¸É¥ªÁ¦ÈÁ¦nÁ¦n¦n°¸ÉÅ®ÈÁ®¥¸¥´Á¦nÅ ¸É
º°´Á¦nÁ¡º°É ªµ¤·®µ¥¨n¤¤ °¼o Ê´ Å¤nÄn´ Á¦nÁ¡º°É ¹»®¤µ¥¨µ¥µ¼¤o ¸ ¦¦¤
¥n°¤Å¤nÁ®¥¸¥´Á¦nÂ¸Ê ´Á¦n °¦¦¤´Ê Á¦nÄ®oµ¸Éµ¦µ¸É¼o°¸µ¤
®oµ¸Éµ¦µ¸É°oª¥®¤µ¥Â¨³«¸¨¦¦¤nµ°Ä®o¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Á®¥¸¥
´Á¦nÄnµ´ÊÇÄ®oÅo¨Åo¦³Ã¥r´ ´µ¨´Áª¨µÅ¤nÄ®o¨nµÄ®oµ¥Å¤nÄ®oÁ¸¥Áª¨ÉÎµ
Áª¨µ ¸Éº°µ¦Á®¥¸¥´Á¦nÄnµ¦µ¸É°¦¦¤ °´Å®Å¤n¸Á®¥¸¥Á¦®oµ¤¨o°´¸
º°®´®oµ¤Å¤nÄ®oµÎ ·ÉÄ¸¤¸¦³Ã¥rÈÁ®¥¸¥´Á¦nº° ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Ä·É´ÊÅ¤nÄ®o
ÁÊ¸ ¸¥°n°Â°
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Á¦µoµ¤¸´Ê´Á¦n¤¸´ÊÁ¦ oª¥µ¦°¦¤Á° f Á° ¼o´ÊºÉ°ªnµ ¼o¤¸
®¨´¤¸Ár ªµ¤» ªµ¤Á¦·È³¦µ ¹Ê¸ÉÄÂ¨³¦°¦´ª °¼o´Ê ¸ÉÂ¨Îµªnµ
¦¦¤ °»nµ¦µÁ°µÅªoªnµÁ}°¥nµ¸Ê
¦¦¤´Ã¨Â¤o°¥¼n ªo ¥´Èµn ´ oµ¡¼¹Á¦º°É ÎµªnµÃ¨Ç Â¨oª nª¤µ¤¸Ân
·É¸ÉÁ}¡·¬Á}£´¥Ä®´ªÄ °Ã¨ Îµªnµ¦¦¤Á} °³°µ Á¸¥´¥µ¤¸ÅªoÁ}Á¦ºÉ°
¦³´´·É¸ÉÁ}£´¥Á®¨nµ´Ê Á¤º°É Â¥°°Á}¦³Á£ÈÁ}°¥nµ¸Ê ªµ¤Ã¨£ÈÁ}Ã¦
·®¹É ªµ¤Ã¦ÈÁ}Ã¦·®¹É ªµ¤®¨Á}Ã¦·®¹É ¦µ³´®µÂn¨³
°¥nµÇ Á}Ã¦·®¹ÉÇ ¹É Á}Á¦º°É Á¸¥Â·Ä °Ã¨´Ê ¤ª¨ ¸¸Ê¦¦¤Îµ´É
° °¡¦³¡»ÁoµÁ}Á¦ºÉ°¦³´´·ÉÁ®¨nµ¸ÊÂn¨³¦³Á£Ç Ä®o¡°Áµµ Ä®o¡°
´Ê Áº°Ê ´Ê ´ªÄ®o¡°Á¥ÈÄÅo Å¤n¨·Ê Åµ¤¡¨´ °·Á¨¦³Á£nµÇ Ã¥nµ¥Á¸¥ª
Á®¤º°¢»°¨
¼o¤¸¦¦¤´¼oÅ¤n¤¸¦¦¤¹¤¸ªµ¤» ªµ¤» r ¤¸ªµ¤¦n¤Á¥Ènµ´°¥¼n¤µ
¥ o°Á¦¸¥Á¸¥Ä¨oÇÄ®oÁ®ÈÅo°¥nµ´ÁÁn¤¸°´É °¥¼n ªo ¥´®¹É¤¸
ªµ¤Ã¨£¤µ ®¹ÉÅ¤n¤¸ªµ¤Ã¨£ ´Ê°¸ÊÄ¦³¤¸ªµ¤Á¥ÈÄªnµ´ 
®¹É ¤¸ªµ¤¦´¤µ ¤¸ªµ¤Á¨¸¥¤µ ®¹ÉÅ¤n¤¸ªµ¤¦´ Å¤n¤¸ªµ¤Á¨¸¥ Ân¤¸¦¦¤
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oµ³Á°µÅÎµ¦³Ã¥rÉ¹ ¤´Å¤n¤¸ ªn oª¥Â¨oª ¤´o°´oµ ´ ªµ ¤´·Áe¥
oª¥Á®ºÉ°¤º° µÂ³Å¤n°° ·Á¨Å¤n¥°¤Ä®oÂ¤º°¨³·É °Ä®oÁ}µ »oµ¥ÈÂ¡o
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ªµ¤¨n¤¤Á¸¥®µ¥ÂnÂ¨³nª¦ª¤Â¨oª·Á¨° Á¦µÁ°È°¥µ³Îµ°´´Ê Á¡¦µ³
·Á¨¡µÄ®o°·Á¨¡µÄ®oÎµ¤´¹ÄÂÅ¤n¤°¸ Ê´ ·É ¸É ³ÅÄµ¸É µÎÉ ´Ê ¤´¨ºÉ Å
Á¨¥Å®¨ÅÁ¨¥ ÂnÉ¸ ³ÅÄµ¸É ¸ Ê´ ¤´Å¤n°¥µÄ®o ¤´Å¤n¥°¤Ä®o °¥nµ¸Ê
Â®¨³·Á¨¤´ª»¤ ¤´´´ÄÃ¨°¥¼nÁn¸Ê Á¦µ¹ÎµÅo¥µÄ¦¦µªµ¤¸µ¤
´Ê®¨µ¥ ¹¦»µ¦µÅªo»nµ Á¤ºÉ°Á®»µ¦rÎµ°¸É¨nµª¸ÊÁ· ¹Ê´³Åo¤¸
°»µ¥ÂoÅ Å¤n¨n°¥Ä®o¤´ Á°µÅ·Á¸¥Á¨¸¥Ê Ã¥nµ¥Á¸¥ª
¹ÊºÉ°ªnµ·Á¨Á}µ¥Â¨oª µ¦Ä®oµÈ¥µ µ¦´¦´¢{¦¦¤Á«µÈ¥µ
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nµ¥·Á¸¥ª ·Á¨¡µÄ®onµ¥ °³Å¦Ç Èµn ¥·Á¸¥ª ³Á}³µ¥Ènµ¥ oµÁ}Á¦ºÉ°¨
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¤¸Ê´ ¦µrÊ´ ¡µ¨´É Â®¨³ Ä ³¸ÉÄÁ}¡µ¨ µ¦³¦oµªµ¤¸Ân¨³·Ê¨³°´
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¡°³oµªÁ µo Å¼n ªµ¤¸ ®´È³Ág~°¥ ¦³¼È³®¨» ¤´ÁÈ¤´ª ¹ÊÄ ³´Ê
´¸´ÉÂ®¨³·Á¨¤´»¤´¸Á°µ°n°Áe¥Å®¤´Êµ¥´ÊÄ
¸É¡¼¹Áª¨µ¤´¥µ³ Á¡¦µ³°Îµµ °·Á¨¤¸¤µ ¸¸Ê¡°Á¦µ°µ«´¥ªµ¤°»nµ®r
¡¥µ¥µ¤¢{°¦¦¢{¦¦¤ Áº°É µ¤Îµ° °´¦µr ÁºÉ°µ¤¦¼µ¤°µµ¦¥r ÁºÉ°
µ¤®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ°»nµ®r¡¥µ¥µ¤ÎµÅn°¥Ç³Á¸¥³µ¥ÅÁ¦º°É ¥Ç µ
È°n ¥¹°°°³Å¦È°n ¥¹°° µÈ¥º ÅoÁ·Åo Á·ÅÎµªµ¤¸ÅÈ o Á·Åª´ÅªµÈ
Åo Á·ÅÎµ»»«¨Á¦µ³®rÄ¦Ç ÈÁ·ÅoÅÅo ¡¼Äµ°¦¦µ¦¦¤È¨n°
µÂnÅ¤nÄnÁ¨¥Á··µ°¦¦µ¦¦¤È¦µ¦ºÉºÉÄ·´Ân°n ¸É Á· ¨¤´´ª
¦³·Å¤nÅoÁ}Å®Ç
Á¤º°É ¦¦¤¤¸¤µ£µ¥ÄÄ µ¦³ÅÎµªµ¤´ÉªnµÇ ¤´Å¤n°¥µÎµ ¤´ g
ÁnÁ¸¥ª´·Á¨¸ÉÅ¤n°¥µÄ®oÅÎµªµ¤¸´ÉÂ¨ ¤´ gÁ®¤º°´ ¸ÁÊ¸ ¤º°É ¦¦¤¤¸
°ÎµµÂ¨oª ³ÅÎµªµ¤´Éª ¦¦¤È g Å¤nÄ®oÅÎµ ¦³®ªnµ·Á¨¦°Ä´¦¦¤
¦°Ä´Ê Å´¨³µ ¦¦¤¸Ê ¨n°¤ÅµÁ¨·« ·Á¨¨n°¤Åµ¨µ¤Á¨ª¦µ¤
°Ä®onµ´Ê®¨µ¥´Á¨º°Ä®´ªÄÁ¦µÁ°¹É¤¸´Ê¡µ¨´Ê¦µr °µ«´¥¦¦¤°´¨µÁ}
ÊµÎ ¸É ³°µ´¢°£µ¥Ä·ÄÅÁ¦º°É ¥Ç ª´®¹ÉÇ °Ä®o°¥¼n ´ oª¥«¸¨oª¥¦¦¤ ¤¸·
¦¦¤ {µ¦¦¤ Á}Á¦ºÉ°¨´É¦°·Äµ¥ªµµ°¥¼nÃ¥¤ÉÎµÁ¤°Á· °¥nµ°¥¼n´
oª¥ªµ¤°·µ¡¥µµ°µµ°Áª¦Â¨³Á¸¥ÂoÂn´Â¨³´ Á¡¦µ³·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}
¢gÁ}Å¢Å¤nª¦Îµ¤µÁµ´Îµ®¦´¤»¬¥rÁ¦µ´ÉÅ¤nÄnµ °µª¡»Á¦µ¤´Á}µ
°Á¦ °¸ °¥´¬r °¤µ¦ Îµ¨µ¥´Â¨³´´ÊÂnnª¥n°¥¨°nªÄ®n ¹
ªµ¤¡·µ«·®µ¥ªµ¥ªÅ¤n¤¸°³Å¦Á®¨º° Å¤nÄnµ¦n¤Á¥Èn°´Á¨¥ Â¤o³¡µ´
ÎµÁ¦·Á·µÎµoª¥ªµ¤µ¤ÄÁ¡¸¥Å¦ ÈÅ¤n¡o¨º°ªµ¤¡·µ«´ÊÂ¨³¼o°ºÉ
Åo°¥¼n´ÉÂ¨
Á¡¦µ³³´Ê Á¦µo°¤Îµ¦¦¤¤µÎµ¦»¦´¬µÄ Á®¤º°´Îµ¥µ¤µ¦´¬µÃ¦´¸É
¨nµª¤µ´ÉÂ®¨³Ã¦ª»nªµ¥Ã¦nµ¥Ân Ã¦°·µ¡¥µµ°µµ°Áª¦Ã¦Á®ÈÂn´ª
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·Á¨´ªÅ®¤µÈÁµÁ°µÇ ·Á¨¡´¨µ¥®µ¥µ Á¦µÈoµª µ°°ÎµÁ¡È¦¦¤µ¥®µ¥
®nª Å¤n¼ ´ ªµ¸´Á®¤º°Ân°n ¸É Á· ¨Á¦º°°Îµµ ¦¦¤Á¦º°°Îµµ®´ªÄ
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nµ¥Á¸¥ª
Á¦µµª¡»¦¼o¸ ´Éª»µ ¦³´¬rÄ ¹Å¤n¤ª¦°¥nµ¥·É ¸É ³Îµ´ªÁ} °
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Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸É ÓÕ»¨µ¤¡»«´¦µÓÖÓÖ

¦¦¤Á}°µ®µ¦ °Ä



ª´¸Ê ³¡¼Ä®o¡É¸ °o ´Ê ®¨µ¥¢{¤µÅ¤n°n ¥Åo Á¡¦µ³ ¹ÊÁª¸¤µ´ÊÂnÁ¤ºÉ°ªµ¸Ê
ªµ¸Ê ¹ÊÁª¸´Êª´Å¤nÅoÄ®oÊÎµÁ¨¥ Å¤nÅo¨Áª¸ ³´Ê¤µ»p´ËÇ È¨Å ³¸Ê¤µ
»p´ËÇÂ¨oªÈ¨Å³´Ê ¤µ³¸¤Ê µ¦³´É ¹»¤n ªnµ¤µ»p´ËÇ³¨³Á¨È¨³
o°¥Â¨oªÈ¨Å¡°Á µ¨ÅÂ¨oªÁ¦µÈ¨o¤´Ê¥ºÁ¨¥Á¡¦µ³Å¤nÅoÄ®oÊÎµ¸É ´¤ª¥Â¤Áe¥
¥´¼oÁ¦µÅ¤nÅo Á µ¥´nµ iµ¥nµÄ®oÊÎµ´Ánµ´Ê¥Ánµ¸Ê¥ÈÄ®oÊÎµÅµ¤¨Îµ´¥Á¦µÅ¤n
¤¸¥Á¨¥ ´É ´Ê ÂnÁoµ¦³´É °»¤n  ³Å®¤µÈÄn»p´ËÇ Â¨oªÈÅ ³Ão¤µ
»p´ËÂ¨oªÈÅ Á¦µ¼oÁ¸¥ªÅ¤n¤¸µ¦Ä®oÊÎµÁ¨¥´ÊÂnÁ¤ºÉ°ªµ¸Ê¤µ´¨Å¨ ª´¸Ê¹Å¤n
n°¥ÅoÁ¦º°É Â®¨³ª´¸ÊÁ®ºÉ°¥¤µÂ¨oªÂ¨³ª´¸ÊÈ¼Á®¤º°®¨µ¥¥Â¨oª³Á¤ºÉ°Áoµ¸ÊÈ¥
®¹Éµ¥¤µÈ¥®¹ÉÇÁ¦ºÉ°¥¤µÂ®¨³Ânµ¸ÅÊ ¹ÉµÎ Å¤nÂn³ªnµ³¤¸°¸ ¸¥É ¤´Á}¥´
´ÊÂ®¨³ ¸¸ÊÈÁ®ºÉ°¥ Å¤nÄn°³Å¦¨³ Ã¦®´ªÄ Ã¦®´ªÄ¸ÉÁª¨µ¡¼¤µÇ Á oµ¤´Á®ºÉ°¥
°n°¨Ç»oµ¥¨¤È³Å¤n¤Ä¸ ®o®µ¥Ä
Á µo ÄÅ®¤¸¡É ¼ ªnµÅ¤nÅoÄ®oµÎÊ n³ ®¤µ¥ªµ¤ªnµ¦´Â ´Êª´Á¤ºÉ°ªµ¸Ê Â ³
´Ê¤µ ³¸ÊÅ Á¦µÁ}¦´Á¸¥ª Â ´ÊÁ¨¸É¥®oµ´¤µÁ¦ºÉ°¥Ç ¹Á¦¸¥ªnµ³
´Ê¤µ»p´ËÇ È¨Å Á¦µ¥ºÁª¸ º°´É¦´Â Á¸¥ªÅ¤n¤¸Ä¦¦´Â´ªÁ¦µ ´É
Á¸¥´°¥nµ´Ê Á oµÄÂ¨oªÁ®¦° Á¸Ì¥ª³Á oµÄªnµ®¨ªµ´ªÅn°¥¤ª¥¸ÉÅ®Á oµ°¸
Å¤nÄn°¥nµ´Ê  ¡¼Á} o°Á¦¸¥Á¸¥nµ®µ Á¤ºÉ°ªµ¸Ê´Êª´ Á¡¨¸¥ ¦³´É °»¤n
ªnµ¹Åo¡´ ´ÊÂnÁoµÉÎµÂ¨³ª´¸ÊÈ¤¸¦³¦µ¥Á¦ºÉ°¥Ç°¤µªnµÁ¡º°É È°¸Ê
ÅoÁ®Ènµ¡¸Éo°´Ê®¨µ¥Á}¼oÂª» ¤¸ªµ¤ÄÄ¦n¦¦¤´Ê®¨µ¥ È¦¼o¹
¥·¸Â¨³°»Ã¤µoª¥ Á¡¦µ³¸Êº°ªµ¤¸ ªµ¤¸°¥¼n¸ÉÅ®Å¤nÁ¥¨oµ¤´¥ Ã¨o°µ¦
Á¤°¤µº°ªµ¤¸´ ªµ¤»  Á} °¼n´ ªµ¤´ªÉ ´ªµ¤» Ár } °¼n ´  Ã¨oµ
¥´¤¸¸ ¤¸ªµ¤¸¦³Îµ°¥¼n Â¤o³¤¸ªµ¤¦»n¤¦o° ¤¸ªµ¤» r È¥´ ¡°°¡°
¡°¢{¡°Á®ª¸¥É ´Å ÁnÁ¸¥ª´Ã¦¸É¤¸¥µÂ¨³¤¸®¤°¦³Îµ ·´Ã¦¸ÉÅ¤n¤¸¥µ Å¤n¤¸
®¤°Á¨¥Á}Å®Ç
Ã¨Á¦µoµ¥´¤¸«µµ¥´¤¸°¦¦¦¦¤°¥¼Än ®´ªÄ °µªÃ¨°¥¼n µo ¡°¦³¤µÈ
¥´¡°¤¸ªµ¤» Åoµo  ¤¸µ¦¡´n°µoµ·Ä ¤¸µ¦¥´¥´Ê ´É ª Å¤n¨¸¨µ¤ Å¤n
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ª¼nªµ¤ Å¤n¦o°¦¦³ª¦³ªµ¥Á·Å Á¡¦µ³°ÎµµÂ®nªµ¤°¥µ Å¤n¤¸Á®»¨ Å¤n¤¸
¦³¤µ ¹ÉÁ}Á¦ºÉ° ° iµ¥ÉÎµ ªµ¤¤¸«µµ¦³ÎµÄ ³Å¤nÎµÄ®o´ÉªÂ¨³Á}» r
Á·Å
¥´¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°´oµoµµ´¡°Ä®o°¥¼nÅooª¥ªµ¤» 
Á®¤º°´¤¸¥µÁ¦ºÉ°¦³´´Ã¦£µ¥Äµ¥Å¤nÄ®oÎµÁ¦·¦»Â¦ Å o ¥È ´ ¤¸®ª´¦¦Áµ
Â¨³®µ¥µÃ¦Åo
·ÄÁ¦µÁ} °Îµ´¹ÉÁµ³Âª®µ¸É¡¹ÉµÄ°¥¼nÁ¤°nª£µ¥°¸ÉÁ}
oµª´»´ÊÁ}¸É°µ«´¥ Á}¸¡É É¹ °µ¥ ÄÅo°µ«´¥ª´»Á¡¸¥Á¨Èo°¥ ÂnÁ¦º°É ¦¦¤
Á¦ºÉ°»Á¦ºÉ°»«¨´Ê Á}Á¦º°É  °Ä¨oªÇ Á}®¨´Ä Á}¸¥É ¹ °Ä Á}¸ÉÄ®oªµ¤
°°»n °ÄÃ¥¦Á¡¦µ³³´Êµ¦Áµ³Âª®µ°¦¦¦¦¤µ¦Âª®µ»µ¤ªµ¤
¸ ¹Á}µ¦Áµ³Âª®µ¸¡É É¹ µÄoª¥ªµ¤¼o°¸µ¤Â¨³Åo¡É¸ É¹ Á¤°´´µ
µ¥
Á¡¦µ³¦nµµ¥¤¸ªµ¤ÎµÁ}Åµ®¹É ·Ä¤¸ªµ¤ÎµÁ}Åµ®¹É Â¤o³°¥¼n
oª¥´·É °µ«´¥Å¤nÁ®¤º°´Á¦ºÉ°®¨n°Á¨¸Ê¥Å¤nÁ®¤º°´Á¦ºÉ°°µ«´¥Á¦ºÉ°¥¹Á®¸É¥ª
Å¤nÁ®¤º°´ ¦nµµ¥o°°µ«´¥ª´» µo ªÊµÎ Ã£³°µ®µ¦ °µ«´¥Á¥È¦o°°n°Â È µ¥¹
o°¤¸°µ®µ¦µ¦¦·Ã£ ¤¸Á¦ºÉ°»n®n¤Äo°¥ ¤¸oµ¤¸Á¦º°¤¸µ¸É°¥¼n Á¡ºÉ°¦nµµ¥
Åo¦´ªµ¤³ªµ¥¡°¦¦Áµ´ÅÁ}ª´Ç ®µ µ·É ¸ÁÊ ¸¥¦nµµ¥ÈÊ´ °¥¼Ån ¤nÅo
Â¨³¥n°¤Âªµ¤··Â¨³Áº°¦o°Á}°¢g°Å¢ Ê¹ ¤µ
Áµ¨·ÄÄ®o
Áº°¦o°Åµ¤Åo Á¡¦µ³³´Ê nª¦nµµ¥¹o°Áµ³Âª®µ¸É°¥¼n¸É°µ«´¥{´¥
Á¦º°É °»®» ¤¸°µ®µ¦µ¦¦·Ã£¤µÅªoÎµ®¦´Îµ¦» Á¡¦µ³¦nµµ¥¸Ê¤¸ªµ¤¡¦n°
o°µ¦·ÉÁ¥¸¥ª¥µ°¥¼nÁ¤°nª °µ¥¹¤¸ªµ¤ÎµÁ}Åµ®¹É
nª °Ä Â¤o¦nµµ¥³¤¸ªµ¤¤¼¦r¡¼¨oª¥{´¥Á¦ºÉ°°µ«´¥ Án
¦´¡¥r·Á·° µo ª °°µ®µ¦Á¦ºÉ°°»Ã£¦·Ã£¤µ¤µ¥Èµ¤ÂnÄÅ¤nÅo®ª´¡¹É
» ¡¹É » ¡r É¹ Á}¡¹É µ¥ ®ª´ªµ¤» ªµ¤Á¦·´·ÉÁ®¨nµ´ÊÁ®¤º°´·É¸ÉÁ}ª·´¥
° Á¡¦µ³ÄÁ}µ¤¦¦¤ ¤¸Ânªµ¤¦¼o¨oªÇ ¤°®µ´ªÅ¤nÁ®È Ân¦nµµ¥Â¨³ª´»
Á¦º°É °µ«´¥ °µ¥´Ê ¤°Á®ÈÅoÃ¥´Á´´Ê¦nµµ¥´Ä¹¤¸ªµ¤Á}°¥¼noª¥·É
°µ«´¥nµ´
¦¦¤´Ä»´Ä´ÊÂ¨Á} °¼nª¦´Â¨³Á}¸É·´¤µÁ¡¦µ³¦¦¤È
Á}µ¤¦¦¤¤°Å¤nÁ®Èoª¥µ»ÈÁ}µ¤¦¦¤Å¤n¤°Á®Èoª¥µÂn¦Åo¼ oªo ¥ÄÄ
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nµÇ Án µ¦Ä®oµÈ¸ µ¦¦´¬µ«¸¨È¸ µ¦£µªµÈ¸ µ¦¢{Á«rÈ¸ ¨oªÁ}µ¦
ª ªµ¥°µ®µ¦°´Ã°µÁ oµ¼nÄ Á}µ¦Âª®µ°µ®µ¦Á¦ºÉ°®¨n°Á¨¸Ê¥·ÄÄ®o¤¸ªµ¤
»n¤Á¥È Ä®o¤¸ªµ¤» ªµ¤°°»n£µ¥Ä´ª ÄÈ¤¸ ¡É¸ É¹ µ®¹É  Á®¤µ³¤´£µª³ °
¦nµµ¥È¤¸ ¡É¸ É¹ µ®¹É  Á®¤µ³¤´nª ° Á¤º°É µ¥´Änµ¤¸{ ´¥Á¦º°É ®¨n°
Á¨¸Ê¥Á¦µ¥n°¤Á}» 
Á¦µÁ}¼o¦´·°´Êµ¦nµµ¥Â¨³·Ä ¹Îµo°Âª®µ¸¡É É¹ ¸°É µ«´¥Ä®oÊ´
¦nµµ¥Â¨³·ÄÅ¤nÄ®o¡¦n° oµ µ°¥nµÄ°¥nµ®¹É ÈÅ¤nµ¥ Å¤nµ» Á¤º°É ¤¸Ê´
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n°¥®¸ÅÅ®Â®¨³ ÂnÁ¦µÈÅ¤n ´Å¨nnµ³ ÈÅ¤n¦µ³ ´ Å¨n¥´ ÅÁ¡¦µ³Å¤n¤Á¸ ®»¨¸É
ª¦ ´Å¨n¸É¹¤¸Ân¡¦³ÁnµÇ¡¦³Ä®¤nÁ µo ¤µ°¥¼Ån ¤n°n ¥ÅoÁ¡¦µ³¸°É ¥¼°n µ«´¥ÁÈ¤®¤
µ¦³»®¦º°Å¤n»µ¤®¨´¦¦¤µ·®¨´¦¦¤µ °¦¦¤Â¨oª ª¦»È °o » ª¦
¸°o ¸ ª¦¤o°¤ ª¦Îµ®·o°Îµ®· ¸ÊÁ}®¨´¦¦¤ ·½¥½® ½¥½® Á}
¦¦¤¦³Îµ®¦º°Á}¼nÁ¸¥ °«µµ¤µ´ÊÁ·¤ Â¥´Å¤n°° Ä¦¦¤°¦³Á£¸Ê
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÑÖ

ÕÑ×



·½¥½® ÅoÂnµ¦»nµªnµ¨nµª ®¦º°Îµ®··Á¸¥Ä¸É·®¦º°¡¦³¸É· ½¥½®
¤Á¥¦¦Á¦·¼o¸ÉÎµ¼Ä®o¤¸Ân·ÂnÄªnµµ¦Îµ¸ÊÎµ¼o°Â¨oª Â¨³nÁ¦·¤Ä®oÎµ¸
¥·É ¹Êªnµ¸ÊÅ°¸ ¦¦¤´Ê°¸ÊÁ}®¨´¦¦¤¦³Îµ«µµÂ¥´Å¤n°° Á¡¦µ³
¡¦³¡»Áoµ¦Ân´Ê ´´Á· °Ä¦Å¤n¨oµ°»¦·
´ ´· Ê¹ ¤µÁ°Åo
¡¦³Áª¨µoµªÁ oµ¤µÄÎµÂ¡¸Ê ¨µ¥Á}¡¦³¤º®µ{µ®¥µÅ®¤ Å¤n
¦µªnµ®¦º°¥´ÅÈÅ¤n¦¼o³ªnµ°µµ¦¥r¤®µ´ª» Á µ¦ÉÎµ¨º°´´ÊÃ¨ ¡¦³¡°oµªÁ µo ¤µÄ
ÎµÂ¡ ÎµÂ¡d®¼d µ®¤ ¡¦³ª´¸Ê¹Å¤n°µ¦µÅo µ°r°¥¼n ÓÑ ªnµeÈ¤¸
ÒÙÒÚe ÒÖÒ×e ¤¸Ân¡¦³ÁnµÇÁÈ¤¡¦³Ä®¤nÁ oµÅ¤nÅo Á oµ¤µÈ´Éª¦µªÂ¨oªÈo°
nµ°° Á¡¦µ³¡¦³ÁnµÅ¤n¥°¤®¸ ÁÈ¤°¥¼n¸É ¡¦³¸¤É µÄ®¤n°È ¥¼Ån ¤nÅo ¸É µÎ Å¤¹Á}°¥nµ
´Ê ´ÊÃ¨Á µ¦¼o´´Ê´Êªnµ°µµ¦¥r¤®µ´ª» Ân¡¦³ÄÎµÂ¡ª´¸Ê µÎ Å¤¹Å¤n¦o¼ ÎµÅ¤¹
Á}°¥nµ´ÊÄ®onµ´Ê®¨µ¥ÎµÅ¡·µ¦µ®n°¥³Á¦ºÉ°¸Ê µ¸°µÅo o°·
Á¦ºÉ° °«µµ¤¸Á®»¤¸¨»°¥nµ «µµÅ¤n¤¸Á®»¤¸¨ Å¤n¤¸ ªµ¤¼o°Â¤n¥Îµ
³Á}¸É¥¹¸É´º° Á}¸ÁÉ µ¦¡Á¨º°É ¤Ä µÁ} µµ¥ °Ã¨Å¤nÅo Á¡³°¥nµ¥·É µª
¡» ³ µÅÎµÅ¤Å¤nÁ·¦³Ã¥r µÁ} µµ¥oª¥·ÉÁ®¨ªÅ®¨ÄoÅ¤nÅo o°Á®È
ªnµ·É´Ê¸Â¨³¨°£´¥ Á µo Å¡¹É ·É Ä·É ´Ê o°¨°£´¥ ÂnÄªnµ¨°£´¥ Å¡¹É ¼Äo 
¥n°¤Á®Èªnµ¼o´Ê¨°£´¥¦n¤Á¥È¹³¡¹ÉÅo »·É »°¥nµ³Á µo Å¡¹É ÅÂ°°· o°
ÂnÄªnµ·É´ÊÄ®oªµ¤¦n¤Á¥ÈÄ®oªµ¤¨°£´¥Åo´É
¸Ê ÁÈ ®¤º°´¡»«µµÁ}«µµ¸É°°¤µµ«µµ°rÁ°º°¡¦³¡»Áoµ
Å¤n¤¸Ä¦Á¤°Á®¤º° ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦»·É»°¥nµ ½µ Áª¤»½ µÎ Á}¦¼
°´Ê ÁªµÂ¨³¤»¬¥rÊ´ ®¨µ¥ µ¤Å¦Ã¨µ»Ê¸ ¡¦³¡»ÁoµÁ}«µµ°´Ê´Ê
Á}¥´ÅÄ¦µ¤µ¦°Ã¨ÅoÊ´ µ¤Ã¨Á¦µÁ¡¸¥Á¸¥ªÁnµ´Ê¥´°Á¦µÅ¤nÅo ¤´
¥´Á¨Å¨ÅÅo ¨°¡·µ¦µ¼·Ä´ª °Á¦µÁ° Á¦µ°Á¦µÁ°Á¡¸¥Á¸¥ª¥´°
Å¤nÅo¥´Á¨Å¨Å³ªnµ¥´Å¸¡É ¦³¡»Áoµ°ÅoÊ´ µ¤Ã¨Án µÅ®
¦¦¤³Á}·É¸ÉÂnÄµ¥ÄÅo Á¦µ¹Á¨nªµµ¡¦o°¤´Ê·Äo°¤¦³¨¹¹nµªnµ
¡»½Î ¦Î ½µ¤· ° µÁ} µµ¥´¡¦³¡»Áoµ¤½¤Î ¦Î ½µ¤· ° µÁ}
µµ¥Åªo´ ¡¦³¦¦¤ ½Î ¦Î ½µ¤· ° µÁ} µµ¥Åªo´ ¡¦³r Á¡¦µ³
nµÁ®¨nµ¸ÊÁ}¦¦¤ªÁ¨·«oª¥´´Êµ¤Á¦¸¥ªnµ¡¦³¦´¦´¥¦´³Â¨ªnµÂoª¦´¥
Â¨ªnµµ¤¦ª¤Á}Âoªµ¤ª°´¦³Á¦·¸ÉÂ¨Á¦µ µ¸ª··ÄÅªo´¸Ê Å¤nÄn ®Ê¸ ¤¼¦µ
¸Ê®¤µÂ®oÈ ¦Î ½µ¤· ¸Énµ´Ê®¨µ¥Á¥Åo¥·Å®¤ ¸Ê®¤¼¦µ ¸Ê®¤µÂ®o¦Î ½µ¤·
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÑ×

ÕÑØ



n³³Å¦Î ½µ¤· ¥´Å ¸Ê®¤µ¦¦¤³¡¦³¡»ÁoµÁ}Á}Ár°¥nµ´Ê³´Ê
¼o·´·µ¤®¨´¦¦¤Ä®oÁ}®¨´Á}ÁrÂn Â¨³Á}®¨´Á}ÁrÂn°ºÉ°¸
oª¥Â¨oª ÎµÅ¤³Á°µ°Á®»°¨¤µ´É ° ¤µ»nµªnµ¨nµª´¤¸Á®¦° Ä®onµ
´Ê®¨µ¥¡·µ¦µ¦¸Ê
µ¦Â³Îµ´É° ¡¦³¡»ÁoµÈ¦Á°µ·É ¸¡É ¦³°r¦ÎµÁ·¤µÂ¨oª ´Ê¨¸É
Åo¦´ Á}¸¡É ¹ ¡°¡¦³´¥¤µ´É °´ªrÃ¨ Á®Èªnµ¼o°Â¤n¥ÎµÂ¨oª Án ¥µ¦´¬µÃ¦
®¤°o°oªoµÁ¸¥Â¨o¤Âµ¥Åo¤µÂ¨oª¥´o°¤µÎµµ¦¨°°¸Á}¸ÉÂnÄ
Â¨oª¹ÎµÁ°µ¥µ´ÊÅ¦´¬µÅ o ¦¦¤³ °¡¦³¡»ÁoµÈÁ®¤º°´
¦¼µ°µµ¦¥r´Ê®¨µ¥¸É¦µºÉ°¨º°µ¤ Á¦µÅo¦µÅ®ªo¼µ´°¥¼n°¥nµ¤´¥
{»´¸Ê ¨oªÂnÁ}¼o f¦¤µ¤µÂ¨oª nµ f °¦¤ f ¦¤µÁ°ÁÈ¤Á¤È
ÁÈ¤®nª¥´ÊÁ®»´Ê¨ °Á}¸ÉÂnÄÂ¨oªªnµ Áoµ °Á°¼o f ¦¤µÁoµ °È
Å¤n¤¸°³Å¦Á¸¥®µ¥Á¡¦µ³µ¦ f´Ê °µÁ}¦³Ã¥rÃ¥nµ¥Á¸¥ª µÁ®»Â¨³¨
°µ¦ f °¦¤´ªÁ°¸ÁÉ ®Èªnµ¼o°Â¨oª ¹ÅoÎµ°»µ¥Á®¨nµ´Ê¤µÂ³Îµ´É°
¦³µ ª¦»o°» ª¦nµo°nµ ª¦¸o°¸ Á¡¦µ³nµÂ³Îµ´É°nµ f
¦¤µnµ nµÎµ°¥nµ´Ê¤µÂ¨oª ¥·ÉÁª¨µnµ f¦¤µnµoª¥ª·¸nµÇ ¥·É®´¤µ
¥·Éªnµµ¦¤µ°¦³µÁ}Å®Ç °¦³µ¸ÊÁ¡¸¥µÁnµ´ÊÂ®¨³ ¨¤µªnµ
ÅÁ µ³Á°µÈÁ°µÁ µÅ¤nÁ°µÈÁ}Á¦º°É  °Á µ
Ânµn  f nµ nµÅ¤nÁ}°¥nµ´Ê ªnµÁ°µ®µª´¸Ê®µ Än¨Å µ³´Ê ¨Å
Á°oµª´¸Êo°´ÉÁnµ´Ê´ÉªÃ¤³ Á°oµ ª´¸ÊÁ·¦¤Ánµ´Ê´ÉªÃ¤ ³®¸ÅÅ®Å¤nÅo
°¥nµo°¥o°Ä®oÅoµ¤Áª¨µ¸É µÎ ®´Ê ¹³°°ÅÅo ´É ÈÁ°oµ°¥nµo°¥o°Ä®oÅoµ¤
Áª¨µ¸ÉÎµ®Åªo´Ê¹³°°Åo ¤µªnµ´Ê³´Éµ¤°´¥µ«´¥ µÅ®ÈÅo Á¤ºÉ°¡o
Áª¨µ ¡oÁ ¡oÂ¡oªµ¤´¥rªµ¤¦·¸É´ÊÅªoÂ¨oª nµ f nµnµ f ¦·´°¥nµ
´Ê Á°oµ ³·®¦º°Å¤n· Èµ¤ µo ª¸É Á¦µÁ¥·¤µÂ¨oª´ÊÂnª´Á· ¦³¥³¸ÊÁ¦µ³Å¤n·
Á¦µ³£µªµ°¥nµÁ¸¥ª ÈÅ¤n· ¦·Ç ´É®´Å®¤nµ fnµ Á·¦¤ÈÁ°oµ ¢µ
´ÊÂn´´®´Á¦ÈÂ¨oª¦³´É¹Áª¨µ{ªµ°nµ¥µ¤Ã¤¸ÉÃ¤¸É ªÉ´ Ã¤¸ÅÉ ¤nÄ®o
°°µµ¦¤´É
°°£´¥ oµ¨nµÅoÊ´ ´°·¬µ °nµÂ¨oª Â¤o³ª®´ªÁµÈµ¤
Á°³³ ³ÁÈ³ª°³Å¦ÈÄ®o¤´³¨´Ä¸É´É¤µ·£µªµ´ÊÁ¨¥ oµÁ¦µ³¤¸ o°Â¤oÁªo
Ânª®´ªÁµ ¡°´É£µªµÁ·Á®ºÉ°¥oµ·®n°¥ ªµ¤ ¸ÊÁ¸¥Á· ¹ÊÂ¨oª ¤´
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÑØ

ÕÑÙ



³®µµÁ¨Å¨°°ÅÂ¨oªÃ°p¥ª®´Ã°p¥ªÁµÂ¨oªÅÁ¸¥ÁnÁ¨¥°¥nµ´Ê
ÄoÅ¤nÅoÁ°oµ´É£µªµÁªoÂnª®´ªÁµ³oµ°¥nµ¸ÊÂ¨oªÁ}Á¦ÈÄ®o¤´ÅÅ¤n¦°
³
Á°pµ³ª®´È®´Á°³³ªÁµÈÁµÁ°³Áª¨µÁ·¤µµo°Â¤n°È ¥¼n 
´Â¤n ¦Ê¸ ´Â¤n´ ÁnµÅ¦Á¥¸É¥ª¦´Â¤n¤µÁnµÅ¦Å¤nªµn oµªnµ·É °Á¦º°É Äo°³Å¦Ç °
Â¤nÅ¤nÁ¨º°Å¤oÁªo¤´ ¸Ê¦Än®¤Â¤n¥´Á°µÅ´ÅoÎµÅ¤Á¦µÃÂ¨oªÅo¤µªÁ}¡¦³
¦¦¤µ µ¸Ê ¤µ´É£µªµ ¸Ê³¨´°° Á¥¸É¥ª³¨´°°Än¸ª¦Á¡¦µ³µ¦´É£µªµ
µ Áª¨µ¨»°°µ¸ÂÉ ¨oª³´Å¤nÅo¤Á¸ ®¦° Á°µÁ°³ ª´¸°Ê ³Å¦³°°ÈÄ®o¤´ °°Å
Å¤n®nª ®nªÂn£µªµ°¥nµÁ¸¥ªÁnµ´Ê Á¦µ³´É´ÊÂn´¸Ê ¦³´ÉªnµÁ}ª´Ä®¤n
µ¤Áª¨µ¸É´ÊÎµ´¥rÅªoÁnµ´Ê
¦ª¤Áª¨µ °µ¦´ÉÂ¨³µ¥Ân¨³¦´ÊÇÁ}Áª¨µÒÓ´ÉªÃ¤oµÒÔ´ÉªÃ¤
oµ Å¤n¥°¤Ä®oÁ¨ºÉ°µ¸É´É´ÊÁ¨¥ °³Å¦³ µÄ®o µÅ ®´ªÅ¤nÄ®o µÅ Â Å¤n
Ä®o µÅ ¦nµµ¥nªÅ®Å¤nÄ®o µÅ °³Å¦Å¤nÄ®o µÅ Ânªµ¤´¥r¸É´ÊÅªo
¸Ê ³ µÅÅ¤nÅo´É¢{·nµ f nµÇÁ°µ°¥nµ´Ê nµÁ°µ¦·Á°µ´¦»µ·¼µ¦¸É
nµÎµ°¥nµ´Ê ³» r µÅ®¦¤µ µÅ®®´Ã®¤ µÅ®
°»µ¥ª·¸µ¦Â³ÎµÁoµ °¦¤µÁoµ °nµÈÅoÎµ¤µÂ¨oª ¨Á· ¹Êµµ¦
f ¦¤µÁ}¥´ÅnµÅo¦Åo¼ oÁ®È¤µÂ¨oª µ¦ÎµÁn´ÊÁ®¤º°´Á}µ¦°
¤µÂ¨oª´ÊÁ®»´Ê¨Á}¸É¡°ÄÂ¨oª Á¤º°É Ä¦¤µÁ¸¥É ª °o nµ nµo°·Ân°¦¦Ân
¦¦¤®´Áµ¤µo°¥¸É³ª¦Â³Îµ´É°»nµªnµ¨nµªÅµ¤Á®»µ¦r Á}Á®»Á}
¨ °nµ¸É ³Îµ°°·´ · °n ¦³µ¦µ¥´Ê Ç µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ µ¤ªµ¤Á®È
ª¦ °nµnµ®µÅ¤nÄnª¤µÂ¨oªÈÁ¡º°É »Ã¨»µ¦³ÅÁ¨¥°¥nµ´Ê »ÎµÅ¤ »Å¤n
¤¸Á®»¤¸¨¦¦¤¤¸Á®»¤¸¨¼o·´·¦¦¤o°¤¸Á®»¨Äµ¦·´·¦´¬µ´ªµ¦´É°
¼o°ºÉÈª¦¤¸Á®»¨¹³¼
ªµ¤»ªo ¥°µ¦¤rÃ¦Å¤n¡°ÄÁ}Á¦º°É  °·Á¨ Ân»oª¥¦¦¤Å¤n¤¸°µ¦¤r
Ã¦ Å¤nÁ}·Á¨ Á}¦¦¤Â¨³°¦¦¤ nª¤µ¤´Á oµÄ´ªnµnµÃ¦ Áª¨µÂ
¦¦¤¤¸°µµ¦Á o¤ o ´ÉnµÁ o¤ oÁ¡ºÉ°¦µ·Á¨ nª¥oª¥¡¨´ °¦¦¤nµ®µ
¤·Änªo ¥¡¨´ °·Á¨´ªÃ¤Ã®ÃÃ µª¡»Á¦µnª¤µÅ¤nÁ oµÄ´ ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³Å¤nÁ¥
¡Á¥Á®È¦¦¤Â¨³¡¨´ °¦¦¤£µ¥ÄÄÁ¥Á®ÈÂn·Á¨Â¨³¡¨´ °·Á¨£µ¥ÄÄ
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÑÙ

ÕÑÚ



°¥nµÁ¸¥ª ¨¸ÉÅo¦´µµ¦Á®Èµ¦Åo¥·¹Á}ªnµ nµ»nµÃ¦ ªµ¤¦·nµ»
Á¡¦µ³Á®»¨¨Å¨°³Å¦
Á¡¦µ³µ¦»¤¸°¦³Á£»ªo ¥¡¨´ °¦¦¤È¤¸»ªo ¥¡¨´ °·Á¨È¤¸ Á¦µª¦
¡·µ¦µÄ®o¨³Á°¸¥oµ¤´Á¦µÁ}µª¡» Â¨³Á}´¦¦¤³ ª¦¡·µ¦µµÁ®»
µ¨¹³Á®È¨Á®È¦³Ã¥rÄ«µµ Å¤n°¥nµ´ÊÈ³¤¸Ân·Á¨Á®¥¸¥¥ÉÎµÎµ¨µ¥Á¦µ
°¥¼n¨°Áª¨µ ÅÅ®ÈÁ°µ·Á¨°°®oµ°°µÅ°ª¡¦³nµ µ®¼ µµ µ¤¼
µ¨·Ê µµ¥ ªµ¤·µÄ ¤¸ÂnÁ· ¨°°Îµµ°¥nµ°°®oµ°°µÁ¸¥®¤
¦¦¤ÎµµÅ¤nÅo ®µµoµª°°Å¤nÅo Á®»¨ÈÅ¤n¤¸ · ´ª ·É ¸É · ´ªÂ¨³ÁÈ¤®´ªÄÈ°º
·Á¨
Á¦µoµ¤¸Á®»¨Èº°¤¸¦¦¤´ÉÁ°°¥¼nÄÄ³¡¼³·³Îµ®oµ¸Éµ¦µÄ
Á®¤µ³¤´Ê´Ê Á¡¦µ³°¥¼nÄ °Á Â®nÁ®»Â®n¨ ´´´ªÅªoÄµ¸oª¥Á®»¨
°¦¦¦¦¤Á°oµ·Á¨¤´µÃ µÅ®¦¦¤³o°µÃ µ´Ê¢{´¨ÅÄ®o
·Á¨Â¦³µ¥·Á¨¤´Ã®¦oµ¥Á¦µÃ®¸³Á}Å¦Å´É¢{·´ÉÂ¨ª·¸ÂoÁoµ °ª·¸
f¦¤µÁoµ °Å¤n°¥nµ´ÊÅ¤n¸³Á¦µ
°¥nµªnµº°«µµ ´Ânªnµº°Á¥Ç Á¤º°É µ¤ªnµº°«µµ°³Å¦ º°«µµ¡»
Ä¦Èº°«µµ¡»¡°Á¦·¤É ¢µÈ°º «µµ¡»Ân«µµ¡»Á}¥´Å·´·¥´Å
¹³Á}¨Á}¦³Ã¥r¤´ºÉ°´µ¤ªnµÁ}µª¡»Â¨³Á}«µµ¡» Å¤nÄ¸É
· ·É ¸É µÎ ¨Ånª¤µ¹¤´¤¸ÂnÉ· ¸ÁÉ } µo «¹n°¡» n°µª¡» n°´ªÁ° Îµªnµº°
«µµ¡»¤´È°º Áª´º°«µµ¡»´É Á°oµÁ¦µÅ¤n·´·µ¤¤·®ÎµÊÎµ¥´ÅÎµ·É
¸ÉÁ} oµ«¹n°«µµÂ¨³´ªÁ¦µÁ°°¸oª¥ ³Á·¨Á·¦³Ã¥r°³Å¦ °µªµ¤
Á¸¥®µ¥°¥nµÁ¸¥ª nµ´Ê®¨µ¥ª¦¡·µ¦µÁ¦ºÉ°Á®¨nµ¸Ê ÄÂ¨³µ¦¦³Îµ °µª¡»
Á¦µ³Åo¤¸®¨´¤¸Árªnµ¸ÉÁ}°¥¼nÁª¨µ¸Ê Â¨³Åo¦´¦³Ã¥rµµ¦´º° Â¨³µ¦
·´·«µµÁnµ¸Éª¦
¸ÉÂ®¨³¤µ®µ®¨ªµ´ª nµ´Ê ®¨µ¥°¥µ³¢{´¢{®µÁ¦º°É » »¥´ Åª´¸¢Ê {
Á¸¥ ¢jµ¦o°Á¦¸Ê¥Ç°¥¼n¢jµÃoÈÅ¤nÁ®ÈÁ}Å¦ ¤µ¥´Á¥ÈÅoÄnÅ®¤ Áª¨µÁ¸¥Ç
Å¤n¤Á¸ ¸¥¢jµ¹¢jµ³°oµ Á¸¥¢jµÁ¦¸Ê¥ÃoÁ¦¸Ê¥¸Êoµ ÈÅ¤n¤¸ ´ ®¥´®¥µ
¡°¢jµ¦³®¹¤É ÇÁ°°¸É¼Á®¤º° ³Â¨oª³®µ°³Å¦¤µ¦°ÊÎµ·¸ÉÄnÅ®¤Á¸¥¢jµ¤´
´¨´É Ân ¨¤µ¤´Á¥È ¸ÉÁ¸¥¦¼µ°µµ¦¥r´¨´É ÂnÊÎµ°¦¦ÊÎµ¦¦¤°µÁ¥ÈÈ¤¸
Ä®o¡·µ¦µÁ°µÁ° ª´¸ÊÅoÁ«ro°¦´nµ´Ê®¨µ¥Á¦ºÉ°»Á¦ºÉ°¸³ Ä®o¡µ´ÎµÅ
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÑÚ

ÕÒÑ



·´· ÅoÄ®o¦¦¤³°¥nµ¸ÊÂ¨oª¦»µÎµÅ·´·´ªÁ°®µ ¸¡É ¼ °¥nµ¸ÁÊ ¡º°É Á}·
Îµ®¦´nµ´Ê®¨µ¥¼o°»nµ®r¤µ
µ¦ f Ä¦ÈÅ¤n f ¦¤µ¥µ¥·É ªnµ f  Îµªnµnµ´Ê®¨µ¥°¥nµÅ®¤µ¥¹
´Ê¸Ê°´Á}µ¦Á®¥¸¥¥ÉÎµÎµ¨µ¥¼¼Á®¥¸¥®¥µ¤´ Ä®o®¤µ¥¹´ª °nµ °
Á¦µÂn¨³Ç ¸Ê µ¦°Ä¦ÈÅ¤n°¥µ¥·Éªnµ° µ¦ f ¦¤µÅ¤n¤¸ f °³Å¦
¦¤µ°³Å¦¥µ¥·É ªnµ f ¦¤µ ´É º°Ä¦ º°Á¦µ´ÉÂ¨³Á}Ä¦¸ÉÅ®Å
Ä®oo°¤Á oµ¤µ®µ´ª °Á¦µÂn¨³nµ¨³ Èº°Á¦µ¸Ê f ¥µÈ°º Á¦µ¸Ê ³Á}¼o f Ä®o
Åo Ä®o°¥¼nÄ °Á Á®»¨Èº°Á¦µ¸Ê ¥o°Á oµ¤µ¼n´ªÁ¦µ¸ÉÂ¨ f ¥µº°Á¦µ Á¦µ³ fÄ®o
ÅoÂ¤o¥µ µÅ®Èº°µ¦ fÁ¦µÁ¡ºÉ°Á}¸ ¸ÉÅo¦³Ã¥r µ¦·´·µ¤®¨´
«µµo°¤¸®´¤¸Áµ´´Åoµ·oµ°¥µ¡ °¸³n 
¡¦³¡»Áoµnµ°Åªo» Ân» ¤»¤Á¡º°É Ä®oÁ}¸Ê´ ´Ê  Ân¡ªÁ¦µµª¡»
¤´³ÅÎµ·É ¸ÁÉ } µo «¹n°«µµÂ¨³Á} µo «¹n°´ªÁ° Á¤ºÉ°Á}Án´ÊÈÁ®¨º°Ân
ºÉ°n³· ªnµº°«µµ¡»Çªµ¤¦· °¡»Å¤n¦µ³Îµ¥´ÅÁ¡¦µ³Á¦µÅ¤nÁ¥Îµµ¤
Å¤nÁ¥·´ · ÅÈ ¤nÅoÁ¦º°É Åo¦µª nµªnµÄ®oµÅo»°¥nµ´Ê³ ¦´¬µ«¸¨°¥nµ´Ê³È¤¸
ÂnºÉ° Å¤nÅoÁ¦ºÉ° o°Ä®o¦·´»°¥nµ £µªµÈÄ®o¦· µ¦¦´¬µ´ªÈÄ®o¦· ¦³¡§·
·´·´ªµ¤®¨´«¸¨®¨´¦¦¤ÈÄ®o¦·´Â¨oªÁ¥ÈÅ®¤³Á¦µ
oµÅ¤n¤¸«¸¨¤¸¦¦¤Á¸¥°¥nµÁ¸¥ª Å¤n¤¸Ã¨Å®³¦o°¥·ÉªnµÃ¨¤»¬¥rÁ¦µ Á¡¦µ³
Ã¨¤»¬¥rÁ¦µ¸Ê¤¸Ân¨µ ¨µªnµ´ªr µ¦Îµªµ¤Á¸¥®µ¥¤»¬¥r¹µ¤µ¦ÎµÅo
»Ân» ¤»¤¥·É ªnµ´ªrÁ}Å®Ç ¸¸ÊÁ¤ºÉ°Áª¨µ¤»¬¥rÁ¦µÅo¦´µ¦°¦¤Äµ¸É¸oª¥
°¦¦oª¥¦¦¤Â¨oª ÈÅ¤n¤¸¼oÄ³Îµªµ¤¦n¤Á¥ÈÄ®oÂn´¨°¹´ªr´Ê®¨µ¥Åo¥·Éªnµ
¤»¬¥rÁ¦µ
¤»¬¥rÁ¦µÁ}Á¥¸É¥¤Á¦ºÉ°ªµ¤¨µ oµ¨µµ¸Â¨oªÈÁ}Á¥¸É¥¤ÄµÄ®oªµ¤
¦n¤Á¥ÈÂn´ Á}¦³Ã¥rÂn´ oµÁ}µÁ¸¥Â¨oªÈ¤»¬¥r¸Ê´ª¡·µ«·®µ¥¸É»Á¨¥
¥´¬rÅo¼ ¤nÅo Á¦µÅ¤nÁ¥Á®È¥´¬r Á®ÈÂn¤»¬¥rÁ}¥´¬r nµ´ ´´ ¸´ ¸· ª·É ¦µª
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¦¦¤Á®º°´Ê°¸ Á}ÂnÁ¡¸¥¡´n°¦nµµ¥Á¡ºÉ°Á}Îµ¨´¸É³ÎµÁ·µoµªµ¤
Á¡¸¥¦Ánµ´Ê oµÄ¤¸ªµ¤Á¡¨·Á¡¨·Ä¦¦¤¤µÈÅ¤n°¥µ®¨´°¥µ° ¨µº´É
£µªµ ¹Áª¨µÄ®o°¥´Å¤n®¨´Á¨¥ ÄÂnª°¥¼n´¦¦¤°¥nµÁ¸¥ª ¡·µ¦µ°³Å¦È
¨n°´ª Ç ´Ê ¸ÁÉ ¥ÃnÁnµ¸ÁÉ ¥{µ¹Ç Á¥·°³Å¦Å¤n°° Áª¨µ³°°
µoµ{µ¤´Á}Ç ´ÊÁ¤ºÉ°Å¦ Áª¨µÅo¦¦¤Á oµnÁ¦·¤¤´È°°Åo°¥nµ¨n°´ª
Á¥ { Á¥¤°¥¼n ´ °³Å¦¤´È´ °° ¹Å¤n°¥µ®¨´°¥µ° Á¡¨·Äªµ¤Á¡¸¥¦
Á¡¨·Äµ¦Âo·Á¨·nµÇ°³Å¦Á}»Á}Ã¬È¦o¼ ÁÈ ®È¦³´¬rÄ
Á¤º°É ¹ Ê´ Å¤n®¨´ÈÅ¤n®¨´ °Ân¦nµµ¥ ·Å¤n° °³Å¦¤µÁµ³Á¸É¥ªÈ{
°°ÇÅ¤n¥°¤°¥o°´´Ä®o°Á¡º°É ®¨´¤·³´ÊÎµ¨´µ¥Äµ¦Îµªµ¤Á¡¸¥¦Å¤n¤¸
¹o°¡´n°°®¨´µµ¥Á¸¥n°¡°¤ª¦ ·Â¨³{µ³Åo¡´´ªÄÁª¨µ
®¨´Å¤nµÎ µ¤µÅ¤µ·Á}¸¡É ´ {µÁ¤º°É ·Á µo ¼n ªµ¤{µ¥n°¤¡´Îµµ
ÄÁª¨µ´Ê ¡°·°°µ¸É Â¨oªÈµÎ µÂo°°·Á¨n°Å Å¤n¤¸µ·Á¨
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÒ×

ÕÒØ



Á®¨º°°¥¼n£µ¥ÄÄ ´É Â¨º°·®¤ªµ¤¹¼ °Ã¨º°·Á¨ ·oµªÁ oµ¼n°ªµ« °
· °¦¦¤ÁÈ¤¸É
³´Êµ¦·´·¦¦¤ Á¦µ¹º°ªnµ¥µ Á¡¦µ³·Á¨Å¤n°¥µÄ®oµÎ  Á¡¦µ³·Á¨
Á} µo «¹ °¦¦¤ ³Îµ»»«¨Îµµ¢{Á«r¢{¦¦¤ ·Á¨¤´°¥¸´ ¹o°
Á°µ¦¦¤Á oµn° Á°µ¦¦¤°Â¦Á oµÅ Á¡¦µ³·Á¨¤´°¥¹ Á¦ºÉ°Â®¨¤¤Å¤n¤¸
°³Å¦Â®¨¤¤Ánµ·Á¨ ·ÂnÅ®Á}Á¦º°É  °·Á¨´Ê ´Ê  µ¦¦µ·Á¨o°Á°µ·
£µªµÁ oµ¦µ Ä®o·Á¸¥n° Á¤ºÉ°·Â¨oªÁ¦µ¤¸{µ¸É³Âo·Á¨Åo ¤·Åo
¦°°¥¼n ¨°Å °ÂnÄ®oÁº°É ¡¦³¡»ÁoµÁ· ·Á¨¤¸ª´ ¼ÁdÃµÄÃ¥Å¤n
o°´¥
¸É¡ªÁ¦µÁ¥ÁºÉ°·Á¨®¨° ®µªnµµ¦Îµªµ¤¸µ¤¦¦¤Á} oµ«¹n°µ¦°¥¼n
µ¥¤µµÂ¨oª ´Ê ¸®É µªµ¤µ¥´Îµ®¨°¨ª °·Á¨Å¤nÅo Îµªµ¤Á oµÄ´
Ân´¸ÊÁ}oÅªnµ ¸ÉÁ¦µ´Ê®¨µ¥¤¸ªµ¤» r Åo¦´» rÁ¦ºÉ°¥¤µ¸Ê Á¡¦µ³ªµ¤ÁºÉ°
·Á¨Â¨³Îµµ¤·Á¨ ¤·ÄnÁ¡¦µ³ªµ¤ÁºÉ°¦¦¤·´·µ¤¦¦¤ ³» ¤r µo°¥Äµ¦
ÎµÁ¡Èªµ¤¸ÁÈ ¡º°É ¼µ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³rÁ· °¥nµÄ®o» rÁ¡¦µ³µ¦Îµ
µ¤·Á¨¼µ·Á¨®¤´ª´¸ÉÁ¥Á}¤µ°¸Á¨¥ ªµ¤®ª´³Á¦·É¤¦µ ¹Ê¸ÉªÄ
°¼o µÎ Á¡Èªµ¤¸Ã¥¨Îµ´ Å¤n°´ÁµÁ«¦oµÄ¤µ´¸ÉÁ¥Á}¤µ ¦¦¤³¸ÉÁ¦µÎµÁ¡È
¦´¬µ³Á oµ»o¤¦°j°´Ã¥¨Îµ´´Ê®¨´Â¨³ºÉ³¤¸Ânªµ¤Ân¤ºÉÁ·µÄ»
°·¦·¥µÁ¡¦µ³Ä¤¸¦¦¤º°ªµ¤¸´Ê®¨µ¥Á}¸É¡¹É¸É°µ«´¥
¹ °Á¦¸¥Á·µª¡»Á¦µ»nµ ÅoÉº Áº°Ê ºÉ ´ªµ¡·¬£´¥ °·Á¨ ¸É¤µÄ
Á¨n®r¨nµÇ ¹É¨oª°Â¦¥µ¡·¬¤µoª¥´Ê·Ê Å¤nÄ®o°Ä´¤´Á·¦³¤µ Á¤ºÉ°
¦¦¤³Á¦ºÉ°¨»Ä®oºÉµ®¨´¸É·Á¨¨n°¤Á}¦¦¤³Áº°Ã¨¤¸°¥¼n ¦»µÎµÁ oµ¤µ
Ä¨o··Â´µ¥´ÄÄµ¦ÎµÁ¡È»µ¤ªµ¤¸´Ê®¨µ¥ °¥nµÄ®o·Á¨{®¨»
¤º°ÅÅo Îµ¦¦¤³Ä®oÁ®¸¥ªÂn Â¨³Á¸¥Âon°·Á¨´ªÁ¥Îµ¡·¬ÂnÁ¦µÄ®o¤µ
ªµ¤¹¼ °·Á¨¸¤É ¸ °n ·Ä³´ª´¨o°¥¨Å»¸ µ¦Îµªµ¤¸»oµ³
³ª ³Å¤n¼ ¹¼µ¤´¤µÁ®¤º°Ân°n  Á¤º°É ÎµÁ¡È¦¦¤ÎµÁ¡È·¤µÁ µo ³
¦µ¦¦¤»oµ¥ ¹Ê¤µªnµ v¦¤» ³®µ¸ÅÉ ® ®µ¦¸É·Á¨´ª¹¼·ÊÅµÄ
Ánµ´Êw½·½· ¦Î» Î¸°É Éº Å¤n¤¸
°µÁ´¹Á¤º°É Ó×´ªµ¤ÓÖÓÖ
<<สารบัญ
Ã¥»»«¨·«¦¸¥µ£´¥
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÒØ

ÕÒÙ



Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸É ÒÖ¤¦µ¤¡»«´¦µÓÖÓ×

Âoª°´«¦¦¥rµ¤ª


Îµªnµ¤¥Î £½Á·¦Á®s½¸¨µ· ¥µµ¤®¦º°¥µµ¤· ¸Ê®¤µ¥¹
Á¸¥ªÂ¨³®¨µ¥ ªnµ oµ¡Áoµ´Ê®¨µ¥ °º°¹É ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r ªnµÁ}
¦³¡¦o°¤´¦´¬µ»¤´·®oµ¦³µ¦º°«¸¨®oµÎµªnµ·¦Á®®¤µ¥¹¦³
µ¤¡¦³°r ÅoÂn¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r nµÁ®¨nµ¸Ê Á¦µÁ·Â¨oªµ¥ µ¥
Â¨oªÈÁ·ÈÅ¤nÅo¡nµnµ¥Ç Ä®o¡µ´Á oµÄÂ¨³¦³¨¹Ä®o¹Ä»nµ ¡»Î ¦Î ½
µ¤· ³°»´ · Ê¹ ¤µÄÃ¨¸ÂÊ n¨³¡¦³°rÂÁ}Âµ¥ ´Ê µ¤ÂÃ¨µ»ÅÊ¸ ¤n¤¸
Ä¦µ¤µ¦°»´· ¹Ê¤µ®¦º°Á· ¹Ê¤µÁ}¡¦³¡»ÁoµÅo ´ÉÁ} °®µ¥µ®¦º°nµ¥ Ä®o
nµ´Ê®¨µ¥¡·µ¦µÁ°µ
Â¨³´ªr´Ê®¨µ¥Á·¨°Áª¨µÅ¤nªnµÄÊÎµÁ·Åo» Â®n»®Îµ¨
®¤¼noµ»Áª¨ÉÎµÁª¨µµ¸ ª·µ¸ ÊÎµ´Â¨oªÊÎµ´Á¨nµª·µ¸®¹ÉÁ·Å¤n¦¼o¸É¨oµ¸ÉÂ¸É
Â´ªr Á·Åoµn ¥Ç ¡¦³¡»ÁoµÂn¨³¡¦³°rªnµ³Åo¦´¦¼o Ê¹ ¤µ o°
³Á¸¥³µ¥Â¨o¤Âµ¥ ¨Å¨ Á¡¦µ³ªµ¤»¦¤µ¤µ °»´· ¹Ê¤µÂn¨³
¡¦³°rÁnµ´Ê  Å¤n¤µÅªnµ´Ê Á¨¥ ·´´ªrÊ´ ®¨µ¥¹É Á·nµ¥Â¨³Á·¸¨³¤µÇ
Á¸¥´Å¤nÅo ´Ê ¸Ê ÁÈ ¡º°É Ã¦¡¦¤´ªrÊ´ ®¨µ¥¸É ¤°¥¼Än Â®¨nÂ®n°» r Ä®o®¨»
¡o Ê¹ ¤µµ¤ªµ¤³Á¸¥³µ¥®¤µ¥¥¹¦¦¤Á}¸ÁÉ µ³Â¨³ µÁ} µµ¥ oª¥
ªµ¤®·ª¦³®µ¥»®´ªÄ Á¤º°É Åo¥· Åo¢{ ¦³Â¦¦¤µ¡¦³Ã°¬r¦³µÃ¦¦
·Ä¥n°¤ºÉÉÎµÁ¡¦µ³ÊÎµ¦¦¤Á oµ¦°Ä ¡¦o°¤´Ê ªµ¤¥·¤Ê Â¥o¤Ân¤ÄÄµ¦¦³¡§·
·´·¦¦¤ ¦³®¹É»¸ª·Á}Ä®¤n ¹Ê¤µ oª¥ÊÎµ·¡¥rµ¦³Â¦¦¤¦³¡¦¤
Ã¦¦ ´Ê ¸ÁÊ ¡¦µ³´ªrÃ¨¸¤É °¸ » ·¥´  ª¦Ân¤¦¦Ân¨Änª¦³¥³¸É¡¦³¡»Áoµ³
¤µ¦´¦¼o¥´¤¸°¥¼n¤µ¦µª´¨µ¦°ÊÎµ³´Ê
¹Å¤n¤°¸ ´ Ä¸®É µ¥µ¤µÄµ¤Ã¨µ»Ê¸ Á®¤º°¡¦³¡»Áoµ°»´ · Ê¹ ¤µÂn¨³
¡¦³°r ¤½¤Î ¦Î ½µ¤· oµ¡¦³¡»ÁoµÅ¤n°» ´ · ¦¦¤ÈÅ¤n¦µ ¡¦³rÅÈ ¤n
¦µ Á¦µ³Å®µnµ´Ê µ¤¡¦³°r°´ Á¨·«¸Ê Á·Â¨oªµ¥ µ¥Â¨oªÁ·ÈÅ¤n¡ ¸ª·
°»¨Â¨³´ªr¦µ¥®¹ÉÇ
Á¨¸¥É £¡Á¨¸¥É µ·¦É¸ °o ¥¸¡É ´ £¡µ·ÅÈ ¤n°µÁ°
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÒÙ

ÕÒÚ



¡¦³¡»ÁoµÂn¨³¡¦³°rÅoµn ¥ÇÁ¨¥Á·Â¨oªµ¥Á¨nµÈÁ·Â¨oµ¥Â¨oÂ®oµµ
¡¦³¡»Áoµ¡¦³¦¦¤¡¦³r°¥¼n´ÉÂ¨
Ân¸ÊÎµÅ¤Á¦µÁ·¤µÄÂ¡¦³¡»«µµ Á¦µÅ¤n¤¸ªµµÁ·¤µÅo°¥nµÅ¦ Á¦µ
ª¦³£µ£¼¤·Äªµµ °Á¦µ ¸ª· °Á¦µ¸Ê¦°¡o ¹Ê¤µÅoÁ®È¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤
¡¦³r ´ªnµÁ}»¨µ£°´¦³Á¦··Ã½ ¤»½·¨µÃ£µ¦°»´· ¹Ê¤µÁ}¤»¬¥r
¡¦o°¤´Åo¡¡¦³¡»«µµ¸ÁÊ }¨µ£°´¦³Á¦· ¸ÉÁ¦µ´ÊÁ¨¥ÅoÁ¨nªµµÁ¤ºÉ°´¦¼n
¸Ê Á¨n¹nµ¼ªo Á· «¬ nµ¼o®µÅo°¥µ¸ÊÁ° Áªo¡¦³¡»ÁoµÁ¸¥°¥nµÁ¸¥ª Å¸ÉÅ®
Á¨º°É Åoª¥¤»¬¥rÂ¨³´ªrÁÈ¤Ân·³®µ¸É°¥¼n°µ«´¥´Å¤nÅoÁª¨µoµªÁ·o°Åo
¦³ª´Å¤nÊ´ µ®´ Á¡¦µ³Ã¤»¬¥rÂ¨³´ªrªo ¥´¹É ¤¸¤µn°¤µÁ¨º°É °¥¼Än Ã¨°´¸Ê
Å¤n°Å¤n°¥µ Ân³Å®µ¡¦³¡»ÁoµÂ¤o°rÁ¸¥ªÅ¤nÁ° ¢{¼· ®µ¥µÅ®¤®µ
¡¦³¡»Áoµn³ ¥´³»n´ªnµ ·É´Ê®µ¥µ ·É¸Ê®µ¥µ Å¤n¦³µ°µ¥·É ¤¸µn
¤®µ«µ¨¸É®µ¥µ¤µªnµ´Êoµ®¦º° º° ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r °r¦´ ³
µ¤ª°´¦³Á¦·¸É¸ÉÂ®µ¥µ¡¥µÁ°¥µÄÃ¨
¹ª¦³£µ£¼¤·ÄÄªµ¤Á}¤»¬¥r °Á¦µ
¸ÉÂ®¨³nµªnµ¼o®µÅo¥µµ¤
¡¦³°rº°¡»¦¦¤r°r¦³Á¦·Á¸É¥ªÁºÉ°´
¡»½Ã¤½Ã¤½Ãµ· µµÃ®½¤½dª½»Ã
°s½¤s½µª·Ã¥µª
Á°¸£¼¤½½Ã
¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r ´Êµ¤¸ÊÁ}¦¦¤µ·¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´
¡¦³¡»Áoµ¦´¦¼o¡¦³¦¦¤ ¡¦³¦¦¤°´¡¦³r¦Åªo ¡¦³rÁ}µª °
¡¦³¡»ÁoµÂ¥Á}°µµ¦µ¤Á¸É¥ªÁºÉ°´°s½¤s½µª·Ã¥µªÁ°¸£¼¤½½
Ã¡¼µ¤®¨´¦¦¤µ·¤Á¸ ¡¸¥°´Á¸¥ª¦ª¤Á}°´Á¸¥ª´
Á¦µ´Ê®¨µ¥ÈÅoÁ¨nªµµ¹nµÁ¤ºÉ°´¦¼n¸Ê ¡¹¦µÂ¨³£µ£¼¤·Äªnµ¸ª· °
Á¦µÅ¤nÁ}®¤´ ÅoÁ·Änµ¤¨µÂ®n¡»«µµ nµ¼oÄ³ÄÄ¸ª· °
Á¸É¥ª´¡»«µµÈÄ®oÄ Áª¨µ¸Ê¥´¤¸¨¤®µ¥Ä°¥¼n µ¥Â¨oª³Á·¦³Ã¥r°³Å¦ Å¤n
Á·¦³Ã¥r »¨µ¤½¤µµ¥Á¨nµÇªÁ¨nµÇoµÁoµ´ªÅ¤nÄÁ¸¥Ân´¸Ê »¨µ
¤½¤µÇ Å¤n¦µªnµÅoÁ¦ºÉ°°³Å¦ º° ¨´°³Å¦´Áª¨µµ¥ ¹ÉÅ¦o¨Å¦o¦³Ã¥rÅ
®¤Â¨oª ¸É ¼ µ¤®¨´«µ¦¦¤ Èª¦Ä´ »¨µ ¤½¤µ ¦¦¤¸É¥´Ä®o¨µ
´Ê Ân¥´ ¤¸ª¸ · ¨¤®µ¥Ä°¥¼n ³Á·¨Á·¦³Ã¥r¦³´¬rÄ´ªÁ°
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÒÚ

ÕÓÑ



»¨µ¤½¤µÂ¨ªnµ¦¦¤¥´Ä®o¨µÁ¤º°É ¥´Á}¥´¤¸ª¸ · °¥¼Ån ¤n¨µµ¥
Â¨oª³Á°µªµ¤¨µ¤µµÅ® ·¼Ä®o¸Á¸¥Ân´¸Ê °¥nµÄ®oµ¥Á·Âo³ÂoÅ¤nÅo
³ÂoÅ¤n ³ µ»¼° ³®µµ°°Å¤nÅo ª¦®µªµ¤¨µÁ¸¥Ân´¸Ê Á¦µ
Á}¨¼µª¡»Ä®oÎµ¹¹¡» ¡»Å¤nÄnÃnÁ ¨µÁµ{µ ¸É¨µÂ®¨¤¤
¸É » Äµ¤ÂÃ¨µ»Ê¸ °º ¡»³ ÅoÂn¡¦³¡»Áoµ ¦¦¤³°´¦³Á¦· ÈÅ¤n¤Ä¸ ¦
µ¤µ¦o ¹Ê¤µÅo ¤¸¡¦³¡»ÁoµÁ¡¸¥¡¦³°rÁ¸¥ªÁnµ´Ê µ¤µ¦ » o Ê¹ ¤µÅo ¸É
Â®¨³ °¦³Á¦·ÄÃ¨ ¤¸Âoª°´«¦¦¥rµ¤ª¨¤¨ºÁ}¦¦¤ÂnÁ¸¥ª´°¥¼n n¼ ´
Ã¨µª¡»Á¦µ
³´Ê¸ª· °Á¦µÁ·¤µÂ¨oª°¥nµÄ®oµ¥·ÊÅÁ¨nµÇ Á®¤º°oÅ¤oÄ®oµ Á¡¦µ³
Á¦µÁ}¤»¬¥r´Ê¤·ÄnoÅ¤oÄ®oµ³ÎµÂ´ÊÅ¤n¼Å¤nª¦Áª¨µµ¥Â¨oª·¤r
¡¦³ª´´Êª´¸ÊÅ »¨µ ¤½¤µ Ç Åo¦³Ã¥r°³Å¦ ´ÉÁ}Á¡¸¥µ¤¦°¥»»«¨Å
Ánµ´Ê¤·Änµ¦´´ª»´ª»«¨oª¥µ¦ÎµÁ¡È °´ªÁ°´ÉÁ}·ÉÅ¤nÂn°´·É¸É
ÂnÄ¦·È°º  o°ÎµÁ¡Èoª¥´ªÁ°Ä®oÁÈ¤·µÎ ¨´°¥´¤¸ª¸ · ¨¤®µ¥Ä°¥¼n ¸Éº°ª·¸
´´ª»´ª»«¨¸É ¼ o°Å¤n °o ÄÅ¤n´¥µ¥Â»Ã
¸ÉÁª¨µ¥´¤¸¸ª·°¥¼nÅ¤nÄ´°¦¦´¦¦¤´»»«¨°³Å¦Á¨¥ ¤´Éª»¤°¥¼n´
°µ¥¤» ¨°ª´¥Áª¨µµ¥Â¨oªÄ®o¡¦³Å®µ»®µ»«¨¸ÉÅ®¤µÄ®ooµ®µÁ}ÅÅo°¥nµ
´Ê¦·Ç Â¨oª¤´³¥µ°³Å¦ ®¨ªµ´ª¸ÉÈÅ¤no°ª ³°¥¼nÄ®o³ªµ¥ °¥µ·
Á®¨oµÁ¤µ»¦µ  Á¸Ê¥ª¡µ¦µ¸¸µ°¥nµ»µ  ³ªµ¥Åµ¤Â¸É¤¸¼o¦´¦°
»¨µ¤µ·µ°¥nµ°»n®µ µ´É°¥¼nÂ¨oªµ¥Â¨oª¹Ä®o¡¦³¤µ»¨µ¤½¤µÇÅª¦¦r
´Á¨¥ Å¤no°¥»n¥µ¨ÎµµÄ ª ªµ¥»»«¨«¸¨µÄÇ ÄÁª¨µ¤¸¸ª·°¥¼n Ân¸Ê¤´
Å¤nÅoÁ}°¥nµ´Ê ¸É o° f °¦¤Áoµ °Ä®oÁ}¸» ª·¸ »ª·¸µÂ¨o¤Â
µ¥
µ¦³Îµ°³Å¦Ä®o¸ ¼oµ¦ÎµÄ®o¸Å¤nÅo ¥µ¸É » È°º µ¦ÎµÄ®o¸ Á¡¦µ³Á®»
´Ê¹o°¤¸Â¤¸´Îµ®¦´µ¦¦oµµ¦ f°¦¤Ä®o¸ ¡¦³¡»Áoµ¤µ°È°
Á¡ºÉ°ÎµÄ®o¸´ÉÁ°¤µ¦´¦¼oÈÁ¡ºÉ°³¤µ®¨n°®¨°¤Ä®o¸ Å¤nÅo¤µ®¨n°®¨°¤ª´»
oÅ¤o £¼Á µÄ®o¸°³Å¦Â®¨³ ¤µ®¨n°®¨°¤¤»¬¥r °¤»¬¥r Ä®o¤»¬¥rÁ}¸¤¸ªµ¤
¨µ¦´¬µ·´·¨º°ªµ¤» ³¡¹¤¸ÄÂ¤»¬¥r
oµ¤»¬¥rÅ¤nÂ¸ ¨oª ¤»¬¥rÈÁ¨ª¸É»ÄÃ¨¸Ê Á}Ã¨ª·µ« Á¡¦µ³¤»¬¥r¸É¨µ
µ¤µ¦ÎµÅo» ·É »°¥nµÅ¤n¤Ä¸ ¦Á·¤»¬¥r oµ¨µÅÄµ´ªÉ ÈÃ¨¡·µ«Åo¦·Ç
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓÑ

ÕÓÒ



¤»¬¥rÁ¦µÂnoµ¨µÄµ¸É¸ Án¼o¤¸ªµ¤¦´°Ä«¸¨Ä¦¦¤´nµ´Ê®¨µ¥¸ÉÅo
°»nµ®r¡¥µ¥µ¤ÎµÁ¡ÈÁ¦ºÉ°¥¤µ¸Ê Ã¨Å¤n¤¸Ä¦³Ä®oªµ¤¦n¤Á¥ÈÂn´Åo¥·Éªnµ¤»¬¥rÁ¦µ
Á¡¦µ³¤»¬¥rÁ¦µ¨µ¤»¬¥rµ¤µ¦Îµªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» Ân´Åo·Å¤nµÅ¤n {
Á¸Ì¥ª³ªnµ®¨ªµ´ª»Ç nµ´Ê®¨µ¥Â·Á¨¤µÅ¤nÄ·oµ¤´¤µÂª
¦¦¤ ¤µªnµ®¨ªµ´ª» ®¨ªµ´ªÅ¤nÅo»Ä®oÄ¦¸É Á¦µ¡¼µ¤°¦¦µ¤¦¦¤µ¤Á®»
µ¤¨Á¡º°É ¼¢o { ¸¤É n» °¦¦¤»n ¦¦¤ÅoÁ µo Äµ¤ªµ¤¦·¦»µÎµªµ¤Á oµÄªnµ¡¨´ °
·Á¨¤¸ ¡¨´ °¦¦¤Å¤n¤¸ ¦µ´Åo¥´ Å ¦»µÎµÅ¡·µ¦µ¸ ¡¨´ °·Á¨Áª¨µ
Â°°¤µ¤´Á}ªµ¤Ã¤Ã®ÃÃÄnÅ®¤ ¡¨´ °¦¦¤Â°°¤µ¦µªµ¤Ã¤Ã®
ÃÃÄ®oÂ®¨ÅÁ¨¥´É oµÎµ¨´ °¦¦¤Å¤n¤¸ ¦µ·Á¨Å¤n°¥¼n ¦µ·Á¨Å¤nÅo
Á¡¦µ³³´Ê ¡¨´ °·Á¨¤¸ ¡¨´ °¦¦¤o°¤¸  Å¤n¤¸ ¦µ´Å¤n°¥¼n ¦µ´
Å¤nÅoÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ Å¤nÄn®¨ªµ´ª¤µ°»¦·¡¼Ã¥®µ¤¼¨ªµ¤¦·Å¤nÅo o°¤¸ªµ¤
¦· º°·Á¨¤¸°¥¼n¸É®´ªÄÁ¦µ¸´ÊÁ¦µ ¦¦¤¤¸·{µÁ}oÈ¨· ¹Ê¸É®´ªÄÁ¦µ Â¨³
¦µ·Á¨Ä®o®¤°¦µÅµÄÁ¦µ µ¤Îµ¨´ °·Á¨Â¨³Îµ¨´ °¦¦¤¸Éª¦Ânµ¦
¦µ¦µ¤´Åo¦»µÎµÅ¡·µ¦µÁ¡ºÉ°º°Á°µ¦³Ã¥rÁnµ¸Éª¦
¦¼o¹¦ÉÎµ¨º°Á®¨º°Á·ÄÁ¤º°Å¥Á¦µ Ä¦Èªnµ°µµ¦¥r¤®µ´ª» Ç oµÁ}ªµ¤¦·
µ¤¸ÉÁ µªnµ °µµ¦¥r¤®µ´ª´ª»ÁnÇ ÎµÅ¤Å¤n¨¤n ¤·®µ¥ÅÁ¸¥n°¸É ³¤µ»µn ªnµ
¨nµª¦³µ¡¦³Á¦´ÉªÂn·Å¥Á¦µÁ¨nµ ¸ÅÉ o°¦¤´É °Áoµ °¤µÂ¨o¤Â
µ¥oª¥oª¥µ¦ f ¦¤µ ª¦®´o°®´ ª¦Áµo°Áµ ª¦Á}ÈÁ} ª¦
µ¥È¥°¤µ¥Åµ¤Á®»µ¦r Áª¨µÁ oµ¸É´ ´Äµ¦n°¼o´·Á¨Á°pµÁ}ÈÁ}µ¥
È¥°¤µ¥Å¤nÁ¸¥µ¥¸ª·¥·Éªnµ¦¦¤ nµ·Á¨o°nµ°¥nµ´Ê  Å¤nµn °¥nµ´Ê Å¤nÅo Á¸Ì¥ª
·Á¨Á®¥¸¥®´ªÂ®¨®¤
·Á¨¤¸°Îµµ¤µ µÅ® ¦¦¤³o°¤¸°µÎ µ¤µ µ´Ê  Å¤n´Ê¦µ´Å¤n
°¥¼n Á®ÈÅ®¤¡¦³¡»Áoµnµn°¼o´·Á¨ nµ f ¦¤µnµ¨µ¤® Ä
Îµ¦´Îµ¦µ°Åªo Á¦¸¥ÅÎµÅ¤Á¦¸¥Å¤n´Á Á¦¸¥Å¤n¡·µ¦µ Á¦¸¥Å¤nÎµ¤µÁ}·
Á¦º°É ¡¦ÉµÎ °³Á·¦³Ã¥r°³Å¦ Á¡¦µ³µ¦Á¦¸¥µ¦ÎµÁ¨nµÇ ´Ê oµÅ¤nµÎ ¤µ
·´·Ä®oÁ·¦³Ã¥rÂnn³
¡¦³¡»Áoµn°¸É³¤µ¦´¦¼oÄµ·{»´Á¦µ¸Ê nµ¨µ¤® ¥µ®¦º°Å¤n
¥µµ¦nµ·Á¨µ¦ÎµÄ®o¸¥µ®¦º°Å¤n¥µÅ¤n¤°¸ ³Å¦Îµ¥µ¥·É ªnµµ¦ÎµÄ®o¸ Â¨³
Å¤n¤°¸ ³Å¦¥µÅ¤n¤¸µ¦°Ä¦¥µ¥·Éªnµ°°º°°Ä¦È°Á¦µ¨³· Á¦µ
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓÒ

ÕÓÓ



o°°Á¦µÁ¸¥n° ¡¦³¡»Áoµ°¡¦³°r¨µ¤®Á®ÈÅ®¤ Â¤oÅÉ¸ ¤n¹ Ê´ ¨
Å¨È¨oªÂnÁ}» r¦¤µÁ¡¦µ³µ¦ f¦¤µ°¥¼n´ÉÂ¨ °¥nµÁ oµÄªnµnµÅ¤n» r ¡¦³
µªÂn¨³°r¥n°¤Åo¦´ªµ¤» r¦¤µÁ¡¦µ³µ¦ f¦¤µÁnÁ¸¥ª´ Á}ÂnÅ¤nÅo
µ¦¹Åªo®¤Ánµ´Êµ°r iµÁoµÂµ°r´ ¬»ÂÁ®ÈÅ®¤ÄÎµ¦´Îµ¦µ¥µ
®¦º°Å¤n¥µ°¤»¬¥r f ¦¤µ¤»¬¥rn³Á¦µo°·Á¡ºÉ°Á}Â´ Â¤oÅoo°¥È
¥´¸ªnµÅ¤nÅoÄ·Á¸¥Á¨¥
Áª¨µ°Á¦µ³Ä®onµ¥Ç Á®¤º°°¨oª¥®°¤Åo¥´ Å «µµÅ¤nÄn«µµ¨oª¥
®°¤ ·Á¨Å¤nÄn¨oª¥®°¤¡°³°Á°µÇ ·Á°µ¨ºÁ°µ°¥nµ´Ê n³ Á°µÅ¡·µ¦µ·
µ¦´É °¸¥É µ¸É » È°º ´É °Á¦µ f Á¦µ¥µ¸É » f Ç¸Ê Á¤ºÉ°Áª¨µ f¸Â¨oªÈÁ¥¸É¥¤
¸É » Å¤n¤°¸ ³Å¦Á¥¸¥É ¤¥·É ªnµ¸É f ¸Â¨oª¡µ´ÎµÅ·´ · °n ´ªÁ°Ä®oÁ}¸
nµª¦ÉÎµ¨º°Á®¨º°Á·Åo¥·n³®¨ªµ´ªÁ¡¦µ³·¦¥· µ¸ªÉ µn »Ê´ °°µµ®¨ªµ
´ª Â¨oªÈ¥o°¨´¤µÁ oµ®¼®¨ªµ´ª Ä¦Èªnµ®¨ªµ´ª»Ç Á¦µ®µÁ®»¨Å¤nÅoªnµÁ¦µ»
Á¡¦µ³Á®»¨¨Å°³Å¦ ´ªÁ¦µÁ°È f´ªÁ¦µ¤µ°¥nµ¸Ê ¡¦³¡»ÁoµÈ f ¡¦³°r¤µ
°¥nµ´Ê¡¦³°rÈ ¸ ªo ¥µ¦ f µ¦¦¤µª¦®´o°®´ª¦Áµo°Áµ¡¦³°r
ÅoÁ}¡¦³¡»ÁoµÁ¡¦µ³µ¦ foª¥Ân®´Áµ µ¤Á¦ºÉ° °·É´ÉªoµÉÎµ¦µ¤ ¹É¤¸Îµ¨´
¤µo°¥ Ân °¦¦¤Á¦ºÉ° fÁ¦ºÉ°¦µ¦µ¤Èo°Ä®o®´Áµµ¤Ç ´ ·Á¨
¦³Á£nµÇ ¼o µÎ ¨´ °¦¦¤Å¤nÅo µ®¨»¨°¥°°µ¡¦³´¥Å¤n¤Á¸ ®¨º° ¹Åo»
¹Ê¤µÁ}¡¦³¡»ÁoµÅooª¥µ¦ fµ¦¦¤µ
¡¦³»¦¦¤µ´Ê®¨µ¥¸É®´ÂnÄ¦¦¤ Â¨³Á}¦¼Á}°µµ¦¥r °Á¦µ
¨oªÂnnµ¸ª·Áµ¥¤µ´Ê´ÊÂ¨oª»°³Å¦¡·µ¦µ· nµ»°³Å¦oµµ¦»Á}ªµ¤·
ªµ¤Á¸¥®µ¥ nµÎµÅ¤Å¤n¨n¤¤·®µ¥Ån°¸É¦³µ¡¦³Á¦³Åo¦µnµ nµ
ª¦³·®µ¥Á¡¦µ³nµÁ}´ª»Áoµ °n°¤µ»¡ªÁ¦µ
µ¦´É°Ã¨´É°
¦³µ °»µ¥ª·¸µ¦¥´Å¸ÉnµÁ¥Åo¦´¨Åo¦´¦³Ã¥rµµ¦¦¤µµ¦ f 
nµ¤µ nµÈÎµ°»µ¥´Ê¤µ°Á¦µÂ¨oª¤´·Å¦Å® ´ª·Á¨´ÉÂ¤µÇ Å¤nÅo
¤°¼°¦¦¼¦¦¤Á¨¥ Á°³°³ÈªnµÂnnµ» °³Å¦Ènµ» Ä®o·Á¨Á°µÁ}Á¦ºÉ°¤º°Á¸¥
Â®¨Ç ¦¦¤®µµoµªÁ·Å¤nÅoÁ¨¥ Â¨oª³Å®µ¨¦³Ã¥r°³Å¦µ¼oÄ µ¦¼
°µµ¦¥rÄ¹³Á®¤µ³´·Á¨¸Éµ¦°¥¼n®´ªÄ
ÅÅ®È¤Â¸ nÁ· ¨¤´ ªµ®oµÇ Á¸¥ Åª´´ÊªnµÁ}°¥nµ´Ê Åª´¸ÊªnµÁ}
°¥nµ¸Ê Å¼¡¦³°rÊ´ Á}°¥nµ´Ê  ¡¦³°rÁÊ¸ }°¥nµ¸Ê ´ªÁ°Á}¥´ÅÅ¤nÅ¼ ¤n· oµ
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓÓ

ÕÓÔ



Á¨¥ ¤´Åo¦³Ã¥r°³Å¦ Å®µ¼Ân°Ç Å¤nÄ¼ª´ Á° Áoµ³»¦µÅ¤o®´ª°°¥¼n
¨°Áª¨µ¨o¤¨»¨»¨µÅ¤n¼¸É³»¼ÂnoÅ¤o£¼Á µ·¢jµ°µµ«Ãn°ªµ«Ãn
Ân®´ª°¸É³Ä®oÃ³»®´ªÂ¤nÁoµ°¥¼nÅ¤nÄ¼ ªµ¤·¤´°¥¼n´Áoµ ° Å¤nÅo°¥¼n É¸
¦µÅ¤o®´ª°¹ª¦¼Áoµ °¤µªnµ¼·É°ºÉÄ
Á¦µÁ}¤»¬¥r¼o¨µÂ¨³Á}µª¡» o°¼ª´ °´ªÁ¤°Á¡º°É ¦¼o » ¡¦n° ³
ÅoÂoÅ ´Â¨Ä®o¸ Å¤nÊ´ Å¤nÅoÁ¦º°É Åo¦µª°³Å¦³ «µµ¦³Áº°Ã¨¤µÅo ÓÖÑÑ
ªnµe¸ÊÎµ®¦´¡¦³¡»Áoµ°r{»´ °Á¦µ «µµ¡»´Á¦µµª¡»Åo¦³Áº°Ä
°Á¦µoµÅ®¤Á}¥´Å¤¸Ân ½ªµ½ µÃ£ªµ¤½Ã¤ª´ÅÁ¨nµÇÅ¤nÅoÄ
°¦¦Ä¦¦¤Å¤nÅoÄ¦³¡§··´ · ¦¦¤´Ê ³¦µÅo¥´ ÅÈ¤Â¸ n¨¤µn³·
«µµÈ¤¸ÂnÎµ¦µÁ ¸¥ÅªoÄÎµ¦µÁÈ¤Å®¤ Ân«µµ¸ÉÂo¦·¹É³¦µ ¹ÊÄÄÅ¤n
¤¸ ¤¸Ân·Á¨ÁÈ¤®´ªÄ ¦¦»°¥¼nÁÈ¤®´ªÄ ¤¸Ân·Á¨Å¤nÅo¤¸¦¦¤¦¦»oµÁ¨¥Á·
¦³Ã¥r°³Å¦ Á°µÅ¡·µ¦µ¼oµ°¥µ¦µ o°ÁÈ¦· °«µµÂ¨³ªµ µ¦¦¤
¦³´¬rÄ
¦¦¤¡¦³¡»Áoµ¦³Áº°Ã¨¤µ ÓÖÑÑ ªnµe¸ÊÂ¨oª °Ä¤»¬¥rÂoÇ Å¤nÅo
°°³Å¦¸ÅÉ ® Ä®o·µ®¨´¦¦¤Â¨³ª·¸µ¦´É° Á°µÅ¡··¡·µ¦µ¼·Ä®oÁ·¨
Á·¦³Ã¥r °³Å¦³Á¨·«¥·Éªnµ¤»¬¥rÁ¦µÄÃ¨¸Ê f h°¥µ¸°o  f  ª¦®´o°
®´ª¦Áµo°ÁµÁ¦µÁ}¨µ®¹É³Ä®o·Á¨¤´Á®¥¸¥®´ªÁ¦µ°¥¼nÎµÅ¤´®µ
·Á¨¤´¨µÈ¦¼oªnµ¤´¨µ°¥¼nÂ¨oª¦¦¤¥´¨µÁ®º°·Á¨°¸¸É Á°µ¤µÁ®¥¸¥®´ª¤´Ä®o
Â®¨¨Å··Á¨Âµ®´ªÄÂ¨oª°¥¼nÅ®°¥¼nÁ°³µ¥´Ê´Ê¤»¬¥rÁ¦µ
Å¤nÅoÄ´·¢jµ°µµ« Å¤nÄ´ªµ¤¤¸ªµ¤ Å¤nÄ´µ¦Á·µ¦
µ¥µ¥Â¨oª³ÅÁ·¸ÉÅ®Å¦®¤Å¤o Åª¦¦r´Ê¡¦®¤¸ÉÅ®·¡¡µ¸ÉÅ®
Å¤n°o µ¤¦¼o°¥¼nÄ®´ªÄ¸ÊÁ¦È®¤Â¨oª½½Î Áª·¡½Ã¡ª·ss
½ ®¼ · ¸É°´®¹É½· ß ·
Ã¸Ê°´®¹É¡¦³¡»ÁoµÂÅªo°¥nµÇ¦o°ÇÎµ®¦´¼o·´·³Åo¦¼oÅoÁ®ÈÄ®´ªÄ
Á°¦¼o¸ÉÂ¨oªÅ¤no°µ¤Ä¦Â¤o¡¦³¡»Áoµ¦³´°¥¼n °n ®oµÈÅ¤n¨¼ µ¤Á¡¦µ³¦¦¤
¸É¦¼o°¥¼n£µ¥ÄÄ´½·ß·ÃÁª·¡½Ã¡ª·s½s¼®·È°º °r«µµ°¥¼Ân ¨oª
ÁnÁ¦µ¦´¦³µoª¥´ ³¦ª¤°¥¼noª¥´®oµ® ¦o°¥¡´Èµ¤
Á°³ ¦´¦³µ¦ª¤´°¥¼n´É Ä¦°·É¤Ç Á¦È¨ÅÃ¥¨Îµ´ ¤¸Ä¦¤µµ¤´Å®¤ªnµ
ªµ¤°·É¤Á}¥´Å ¤®¦º°´°·É¤Â¨oª¥´Å¤n¤¸ ¤¸¦É¸ °o ¥¸¡É ´ Ä¦°·¤É È¦o¼ ª´ Á°Ç Â¨³Å¤n
´¥´oª¥ Å¤nµ¤´oª¥ ¸Éªµ¤°·É¤Â®n¦¦¤´Ê®¨µ¥Á}¨Îµ´¨ÎµµÈÁ®¤º°´
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 
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Án´Ê Å¤nªnµ¡¦³¡»Áoµ³¦´¦¼oÅµÁnµÅ¦ ·¡¡µµÁnµÅ¦Èµ¤Á°³ ªµ¤¦·
Á}°´Á¸¥ª´ ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ¦´¦³µ ªµ¤°·¤É Á}Á®¤º°´Å¤nµÎ Á}o°µ¤´
oµÅ¤n°¥µÂ¨ª¨µ¥oµÄ®o°ºÉÁ®È ¡°¦´¦³µÂ¨oª´Ê®¨µ¥´ÊÃ¨´Êµ¦
Á µÅ¤nµ¤´ªnµ´°·É¤Â¨oª¥´ÇÁ¡¦µ³¨´ªÎµ°ªnµÂÎµ¨´Á}oµ®¦º°Á µ³ªnµ´Ên³
¸
¦¦¤¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÄn¦¦¤oµ¸Éµ ½· ß Ã·  ¦³µ«´ªµ°¥¼nÄ®´ªÄ °¼o
·´· Á°µÄ®oÁ®È· ¦¦¤¡¦³¡»ÁoµÁ}Ã¤³Á¸¥ª®¦º° ¤´¤¸Ân¦¦¤ÄÎµ¦´Îµ¦µ
Áª¨µ¸Ên³ ªµ¤¦·Ä®´ªÄ³Å¤n¦µ ¤¸Ân¨¤µ®¨°´ ¥´Éª·Á¨´ °ªÊÎµ¨µ¥
´°¥¼n » Â®n»® °´´Ê ¸°´ ¸Ê ¸ ¦³µ«¨´É ´Å°Ã¨°ª¸ ³¦»Áµ´Å
Ãn®´ªÄÁoµ °¸Å¤nÅ¸ ¤n¼ É¸ · oµ¼¦Ä¸Ê ¦¦¤ °¦·µ¤¸É µn ¦³µ«°ÅªoÈ³
¤¸µ¦µÄ®oÅo¤¡°Ä®o°°»n Ä¤´Á}µª¡»Â¨³·´ · ÎµÅoÊ´ º°É  ¦¼o´Ê·Á¨
µ¦¦¤ÅoÊ´ ´ª¦· Ê¹ ´Ä®µ¥´¥
Á¤ºÉ°·¦¼o´ªÁ°Â¨oª ª¦Â³Îµ´É°®´Áµ¤µo°¥Èªnµ´Å °´Å Å¤n
ª¦´É°ÈÅ¤n¥»n Å¤n®´ Å¤n®·ªÅ¤nÃ®¥ Å¤nÁ}oµÊÎµ¨µ¥ °¥¼n µ¥Ç ¦¦¤Á} °°·¤É
°¡°Â¨³¤¸¦³¤µÄ´ªÁ°Å¤nÁ®¤º°·Á¨ oµ·Á¨Â¨oªÅ¤n¤Á¸ ¤º°¡° Án ªµ¤Ã¨£
¤´¡°´ª °¤´Á¤º°É Å¦ Á®¤º°´Å¢ÅoÁºÊ° ÅÁºÊ°Á oµÅÁnµÅ¦¤´¥·É¨»nÁ¨ª ¹Ê¦
Á¤Ãn oµ¦¦¤Â¨oª¡° ¤µ·¡È ° Á¤ºÉ°£µªµ¤µ·ÁÈ¤£¼¤·Â¨oª¤µ·È¡° ¡°Ä®´ªÄ
Áoµ °¦¼oÁ° {µoµª°°Å¡·µ¦µ°°Å ÂÂ °°Å ¦³µ¥°°Åµ¤
£µª¦¦¤¸Éª¦Ânµ¦¡·µ¦µ´Ê µo Ä µo °¨°´ªÉ ¹¦¼oÁnµ´Â¨³¨³Åo®¤
Å¤n¤°¸ ³Å¦Á®¨º°Â¨oª {µÈ¡° ª·¤» ·®¨»¡o´É º°Á¤º°¡° ¦¦¤¤¸Á¤º°¡° ¤¸ªµ¤
¡°Á}¨Îµ´¨Îµµ nª·Á¨Å¤n¤¸Îµªnµ¡° »¦³Á£ °·Á¨Å¤n¤¸Îµªnµ¡°´ªÂ¨³¡°
´·É ´Ê ®¨µ¥ Ã¨£µ¥ Ã¦µ¥ ¦´µ¥ ´ ¦´Á¸¥µ¥ÈÅ¤n¤¸Îµªnµ¡°
·Á¨´¦¦¤¹nµ´¤µ
¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÅo¤µ®¨°¨ªÃ¨ Å¤nÄn«µµ®¨°¨ªÃ¨ °¥nµ¸ÉÁ¸¥Ä®o
¦µÂ¨oªÁ¤ºÉ°¸Ê¸Ê
¦´¦³µ°·É¤Â¨oªÅ¤nÅoµ¤´¸É
¸¦É °o ¥¸¡É ´ ¸®É ¤ºÉ ¸ÂÉ 
¦´¦³µoª¥´ Á¤º°É °·¤É Â¨oªÅ¤nÅoµ¤´ Á¡¦µ³ªµ¤°·¤É ¤´¡°·¡°¸´ Áoµ °»
 ¦¼o ´ »Å¤nµÎ Á}o°Åµ¤´ ¸Ê ¦¦¤È°º ªµ¤¡°¸Â¨³¦¼o ´ ¥·É ªnµ´Ê Å°¸
®¨µ¥¦o°¥Ánµ¡´ª¸³Åµ¤Ä¦ ¸É¨³«µµ¡¦³¡»ÁoµÁ}¦¦¤Ç ¦o°Ç Â¨³
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 
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Ä®o¨Âno¼ ·´ · µ¤°¥nµÇ ¦o°Ç Å¤n¤¸ µÎ ªnµ¨oµ¤´¥´Îµ®¨°¨ª °·Á¨ ¸ÉÁ¥
®¨°µª¡»Á¦µÁ¦º°É ¥¤µ¹É ¤´Åo¨Å¤n µ»
Îµªnµ¤´·¤µº°°³Å¦ ¤´·¤µ¤¸°¦³Á£ ¤´·¤µÄµ¦nµ·Á¨¦³Á£®¹É
Á°pµ ·Á¨¦³Á£¸Ê®´Â¨³¦»Â¦ µÃ¤µ ÁnÁ¸¥ª´ µo «¹¸¤É ¸ µÎ ¨´¡¨ Îµ¨´
«´¦µ°µª»¤µ «´¦µª»Á µÈÁ¡¸¥¡°Äµ¦¦µ¦n°¼o ¤¸Ân°µª»·Á¨ª¦oµ¥ ¤¸Ân
°µª»¸ÁÉ }¡·¬Á}£´¥¤µ´Ê ·Ê  nª°´¡ µi ¥Á¦µÎµ¥´Å³¤¸µÎ ¨´°¥nµo°¥´Á¸¥¤
´Â¨³¥·É ªnµ Á¤º°É µo «¹¤¸µÎ ¨´¤µ Á¦µ¼o ³¦µ µo «¹Ä®o°¥¼Än Áº°Ê ¤¤º°³¤¸µÎ ¨´o°¥
ªnµ µo «¹Å¤nÅo o°Ä®o¤¸ µÎ ¨´¤µªnµÁ°pµ·Á¨¤´¤¸µÎ ¨´¤µ°´¡¦¦¤o°¤¸µÎ ¨´
¤µÂ¨³µÃ¦»Â¦¢{´¨ÅÄ®oÂ®¨Å¤n¥´ ´Ê Â¡o¤´ Ã¥Å¤n°o ´¥
¸ÉÂ®¨³¤´·¤µ·µÂ¨ªnµµ¦ÎµÁ·oª¥ªµ¤Á®¤µ³¤·Á¨Ã¤µ¦¦¤³
ÃÅ·Á¨Ã®¦oµ¥ ¦¦¤³Ã®¸ n°¼o´·Á¨¦¦¦¤³³°µ³¨oµ´¨Å
·Á¨¤¸Îµª¤µ µÅ® ¦¦¤³o°¤¸ÊÎµ®´¤µ °¥nµo°¥¡°Ç ´ ¡°¦´ªÅªo
Åo Â¨³¤¸µÎ ¨´¤µªnµ´Ê Á°µÄ®oÁ· ¨Â®¨ º°Îµ¨´ °¦¦¤o°¤µ ¸ÉÂ¨Á¦¸¥ªnµ
¤´·¤µ·µµ¦·´·ÎµÁ·oª¥ªµ¤Á®¤µ³¤Ä¦¦¤» ´Ê Å¤n°ª¥·É Å¤n°ªÁn
ªnµ¦¼Â¨³Å¤n®¥n°ªnµ¦¼·Å¤n¤°¼®¨´¦¦¤ª·¥´ º°°rÂ«µµ
Îµªnµ¤´·¤µ·µ Á·µµ¥¨µ Å¤n¥É· ´Å¤n®¥n°´´Ê ¤´®¤µ¥ªµ¤ªnµ
¥´Å ¸ªÉ µn Å¤n¥É· ´Å¤n®¥n°´ Á·µµ¥¨µ´Én³ Á¦µ¤´Á¦¸¥o°¥·´·o°¥ Å¤n
¦µªµ¤®¤µ¥ÎµªnµÁ·µµ¥¨µ Å¤n¥É· ´Å¤n®¥n°´´Ê  nª¤µÁ®ÈÂn¨µ
ÁºÉ°¨µ®¤°´ÉÂ®¨³°´¦°Ç³£µªµÁ¡¸¥®oµµ¸¸Ê Ã°p¥¤´³Á¦nÁ·Å
Á¸Ì¥ªª´¡¦»n¸Ê³Îµµ´Êµ¸Ê ¸É¤´³Á¦nÁ·Å ÈµÎ Å¤³Å¤nÁ¦n¨n³ Á¡¦µ³«¸¦¬³
¡¨µÁº°É ¡¨µ®¤°Å´É  oµ°¥µÄ®oÁ}¤´·¤µÈ¦¸¦´´ª¦´«¸¦¬³Ä®o¨¦¨µ
Áº°É ´®¤°´É · ÁºÉ°®¤°´ÉÅ¤nÁ¦n ¡°¸ Á¸¥´¦°Ç ´É¡·µ¦µ¼· ³ªnµ
®¨ªµ´ª»n³Á°µªµ¤¦·¤µ¡¼Ä®onµ´Ê®¨µ¥¢{Á¡¦µ³nª¤µ¤´ÎµÁ·´oª¥
¤´·¤µÂ¸Ê ¸É¤´Â¤´·¤µ °·Á¨´ª ¸ÊÁ¸¥ ´ª°ºÉµ¥ ´ªÅ¤nÁ°µÅ®
nµ®µ¤·Än¤´ ·¤µnµ·Á¨¸É ¦µr¤¡¸ ¦³¡»ÁoµÁ}o¡µÎµÁ·¤µ
¤´·¤µ °·Á¨¤´È¤¸ °¤´ ¤´·¤µ °¦¦¤È¤¸ nª¤µÁ¦µ¨Ân¤´·¤µ
°·Á¨ º° ¨µÁº°É ¨µ®¤°®¨´¦°Ç ´É Â¨ nª¤´·¤µ °¦¦¤Å¤nÅoÁ¦º°É 
¡°³oµªªµ¤Á¡¸¥¦oµ´· Á°p³ ¸ÉÁ¸Ì¥ª¤´Á¦nÁ·Å³Ç Â¨oª°´Å®³¡°¸ È¤¸
ÂnÁºÉ°´®¤° Ân³ ³Á·¦¤£µªµ®¥È°Ç ®oµµ¸¤°¼µ¯·µÂ¨oª ¤´³Á·
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓÖ
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¦³¤µÂ¨oª¸É ¸Éµ¯·µÅoÁnµ´ÊÂ¨oª¸É ¤´Á·¦³¤µÂ¨oª³ ¤´³Á¦n¤µÅ³
Á¸Ì¥ª·®¨´¤´·¤µ·µÅ³·Á¨Á®¥¸¥®´ª¸Éµ¸¸É´ÉªÃ¤¸É ´ ¸É ¨´ mÅ¤nÁ®È´
µ¸Ã¤Áº°e´ Á¨¥ ¡°³oµª°°µ¸É ¤» ´  º°µ·Á¨Ánµ´Ê  ¤´Á¨¥Áª¨µ³Ç
Á®ÈÅ®¤·Á¨¤´®¨°¦¼oÅ®¤ ¦¼oÂ¨oª¥´ Á®¨nµ¸Ê¨oªÂn¨¤µ¥µ®¨ª¨ª °·Á¨
´Ê·Ê Áª¨µÁ¦µ·´·µ¤·Á¨´¸Éªnµ¤µ¸Ê ·Á¨¤´Á¥°Å®¤ªnµ ³Á¦nÁ·Å °
¤®¤°´ÉºÉÁ¸¥oµÁ¸Ì¥ª«¸¦¬³Ánµ³ªnµ·Á¨Å¤n°°¥nµ¸Ê¤¸Å®¤Á¨nµÅ¤n¤¸Á¨¥
oµ°¥µ³¦¼o ¨¤µ¥µ °·Á¨ Á°pµ £µ·´·¢µ¨Å ·Á¨³°°¦Å®¦¼o
®¤ °Ä®oÅo¢µ·Á¨Â¦³µ¥¨µ®´ªÄÅ¤n¤°¸ ³Å¦Á®¨º°Â¨oªÁ· ·Á¨³°¥¼nÄ
®´ªÄÄÎµÅ¤³Å¤n¦¼o ¤´Á¥°¥¼n®´ªÄÁ¦µ¤µÂ¨oª ¦µ¤´Â®¨®¤ÅÂ¨oª ¤´Å
Ânµµ°ª¨ª¨µ¥°¥¼n¸ÉÅ® Á¡n¡nµ°¥¼n¸ÉÅ®¦¼o®¤ ¤´Á¡n¡nµ°ª°Îµµ
®´ªÄ¸ÅÊ ¤nÅo ¼Îµ¨µ¥ÂÅ®¤Â¨oª ¡´¨µ¥¨ÅÂ¨oª ¤´ÅÂ¨ª¨µ¥¦nµ¥¤r
¨®¨°Ã¨°¥¼n ÅÉ¸ ®¦¼®o ¤¹Á¦¸¥ªnµÃ¨ª·¼ · ¦¼Âo oÃ¨¦¼Åo ®¤´É Â®¨³¸ÉÈÁ¦¸¥ªnµ
¤´·¤µ¦³Á£®¹É  ¤´·¤µ·µµ¦·´·ÎµÁ·oª¥ªµ¤Á®¤µ³¤´µ¦Îµ¨µ¥
·Á¨»¦³Á£Ä®o¦¦¨´¥ÅµÄ®¹É
¤´·¤µÄ®¨´¦¦¤µ· °¦¦¤Â¨³Ä¸É
¦·»·Í®¹É³Á¦¸¥ªnµ¤´·¤µ µi ¥Á®»¤´·¤µ µi ¥¨ÈÅoÅ¤n¤°¸ ³Å¦ ´ Â¥oÁ¤º°É ·Á¨´ª
´Â¥o·ÊµÅµÄÂ¨oª
Á°pµ ·Á¨®¥n°Îµ¨´¨Å °n°Îµ¨´¨Å ¤´·¤µÈ¨³Á°¸¥Á®¤µ³´Ç ·Á¨
¨³Á°¸¥ ¤´·¤µÈ¨³Á°¸¥ º°·
{ µ¨³Á°¸¥¨ÅÇ ·Á¨¨³Á°¸¥» ·{µÈ
¨³Á°¸¥» Á}¤®µ·¤®µ{µ Îµµ¦¡··¡·µ¦µ°¥¼n¨°°·¦·¥µÁªoÂn ³
®¨´Ánµ´Ê ¦µª´ÊÎµ´ÊÎµ¹¤¸ÉÅ®¨¦·°¥¼n´Ê®oµÂ¨o®oµ Å¤n¤¸®¥» ¡·µ¦µÎµ¨µ¥
¦³´É ·Á¨Â®¨ÅÂ¨oª¤´·¤µÈ®¥»ÎµµÃ¥Å¤n°o ´´ ¸ÉÂ¨¤´·¤µÂ¨ªnµ
ªµ¤Á®¤µ³¤ ·Á¨®´¤µ ¤´·¤µ®´Å ·Á¨ µÅ® ¤´·¤µ µ´Ê  n°¼o
µ´Ê ·Á¨·ÊµÅ®¤Â¨oª¤´·¤µÈ®¤®oµ¸É Â¨³®¥»ÅÁ°Ã¥°´Ã¤´·
³¦°³Å¦È³®¤Â¨oª¸É ´ÉÂ¨Îµªnµ¤´·¤µ Á®¤µ³¤´µ¦Îµ¨µ¥·Á¨»¦³Á£
´¨nµª¤µ
oµ°¥µ³¦µÈ°°Âª¦· Á¦¸¥Ân£µª·µ¦Á¥Ç Å¤nÅo°°Âª¦ÈÅ¤n
¦¼o´ª·¸¦È¥´Å¤n¤¼¦r Á°oµ¸ÊÈÁ¦¸¥ª·µÂª¦´ÊÈÁ¦¸¥ª·µÂª¦ÂnÅ¤nÅo
°°µ¤ÈÅ¤n¦Âo¼ n®´Áµ °µ¦¦ Á¤ºÉ°°°µ¤Â¨oª¦¼o´Ê´ÊÂ®¨³ ´·´·¦¦¤È
Á®¤º°´ Á®¤º°´Á oµ¼nÂª¦ Á¦¸¥Á¥Ç Á¦¸¥Åµ¤Îµ¦´Îµ¦µ Á¦¸¥¦³´É¡»
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓ×

ÕÓØ



ÂÈÂµ¥·Ê Á¨nµÇ´É Â®¨³¡»È¡» Á¦µ´É Â®¨³ÂÊÎµ¨µ¥È®¤Á°µ¤µ°ª´
»¥´»´¤¸ÂnÁ¦ºÉ°·Á¨´®µ··¤µ³Îµ´ªnµ´ª¨µÂn·Á¨Å¤nÅo¨°Â¤o·
®¹ÉÁ¨¥ ´É¤´Á·¦³Ã¥r°³Å¦ oµ°¥µÄ®oÁ· ¨¨°ÈÁ µo ¼n ¦µ¤ º°£µ·´ ·
·£µªµ¢{´¨Å·
·Á¨¤¸¤µo°¥ÁnµÅ¦ ¤´¤¸¨¼¤¸®¨µ¤¸Á®¨nµ¤¸° ¤¸¼i¥nµµ¥µ¥Á®¤º°´´Á¦µ
´ÉÂ®¨³ ¢{´Á µo Åoª¥ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦¤¸· {µ «¦´µ °»µ®³Á}¦¦¤¼n¡¹É
Á}¡¹É µ¥Å¤n¨¨³o°°¥·Á¨Â®¨Å®¤Å¤n¤°¸ ³Å¦Á®¨º°Á}Áº°Ê Â¨oª´ÊÂ¨nµ
ªnµ¦¦¤°´ª·Á«¬°¥¼n¸É®´ªÄ¼o´Ê Â¨³¸Éº°¤´·¤µÄÂª¦ °¼oÁ¦¸¥¡¦®¤¦¦¥roª¥
£µ·´· ¦»µÎµÂ¨³ÎµÅ·´· oµ°¥µ¦µªµ¤¦·¹É ¤¸°¥¼n ´ ´ª´Ä °
Á¦µ» ³¦¼o³Á®È¸Éµ¥¸ÉÄÁ¦µÁ°®¸Å¤n¡o Á¤º°É ¹ Ê´ ¸Ê ·Á¨µ¥Å®¤Å¤n¤°¸ ³Å¦
Á®¨º°Â¨oª ¤´·¤µÄ®¨´¦¦¤µ·ÅoÂnªµ¤¦·»·Í»nªÈ¦µÁ°Ã¥Å¤no°®µ
¸ÉÂ®¨³¤´·¤µÁ®¤µ³¤°¥¼n¨°Áª¨µ°µ¨·Ã´Ê µi ¥Á®» µi ¥¨¤»¨´
Áº°Ê oÅo¡¼ ¹Á¦º°É ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r ªnµ¡¦³¡»ÁoµÁ·¥µ
Â¥µ Á·¸¦É °o ¥µ·ÅÈ ¤nÅo¡nµ ¸ÉÁ¦µ¥´¤µ¡´ªnµ» °Á¦µ¤µ ¡¦³¦¦¤
¡¦³rÁÈ ®¤º°´nµÁ®¨nµ¸ÊÁ}nµ¸ÉÁ·Åo¥µ´Ê´ÊÂnÁ¦µÅo¤µ¡·É¸É®µÅo¥µ
¹Á}» °Á¦µÃ¥Âo Á¡¦µ³³´Ê¹ °Ä®o¡µ´¦³¨¹¹nµÄ®o¹ Ä³¡»½Î ¦Î
½µ¤· µo ¡Áoµ °¹¹É ¡¦³¡»ÁoµªnµÁ}¸¡É É¹ ¸¦É ³¨¹ µÁ} µµ¥Ä®o µ¦·ÇÄ
·Ä°¥nµ´Ânªnµ¡¼ÂnµÂnÎµÁ¥ÇÅ¤nÁ·¦³Ã¥r » °È¡¼ Åoµo Å¤n¹ Ä
Á«r¥´Å¤n¹Å®Á¨¥Á¦·É¤Á®ºÉ°¥£µ¥Ä®´ªÄÂ¨oª ÄnÃoÇ Á®¤º°Áº°¼g³
Än³Á}Å¦ÈÁ¦µÅ¤nÅoÃ¦Á¦µªnµÁ¥ÇÁ¦µÅ¤nÅoÃ¦Ä®oÄ¦¸ÉÅ¤nÅoÃ¦ªnµ¸É¤´»
ªnµ³ ÂnÃ¦´ÊªnµÂµÎµµÂ ªnµÂ¨oªÈ·ªµ¤Ã¦Áoµ °Ç µÎµµÂ
Áoµ °ÈnµÁoµ ° oµ°¥nµ´Ê ÅÅ¤n¦°Â®¨³ ¼Åo ¤nÃ¦¡¼ÅÁnµÅ¦ÈÅoµo Å¤nÁ®º°É ¥³
Á°µ¦´Ê·Á¡¦µ³ªµ¤Á®º°É ¥µµ» ´ r¤Å¸ oªo ¥´´Ê Ã¦Â¨³Å¤nÃ¦
°¸¦³µ¦®¹É ¸ÅÉ oÁ¥¡¼´°¥¼Án ¤°Á¦º°É nµ¥¦¼¥´ÅÈ¤´ Å¤nÄnªµ¥´Ê
¥·É Á}¡¦³´Ê °r ¦¼µ°µµ¦¥r´Ê°r ª¦³¦¹¬µ¦µ¦£´Ä®oÁ}¸ÉÁ¦¸¥¦o°¥n°
Á¤ºÉ°Á®»¨¨´Â¨oªnµ¥ÁnµÅ¦ÈÅoÁ¦µÅ¤nªnµÁ¦µÅ¤n®ª oµ ´ Â¥on°°¦¦n°¦¦¤n°Á®»
n°¨ Å¤nÄnµ °µª¡»Á¦µ °¥nµÅo¡µ´ g  °¥nµÅo¡µ´Îµ ¸ÉÁ¦µÁ¥¡¼®¨µ¥®
Â¨oª ¡¼´¹Á¦º°É nµ¥¦¼ ÂÁ®»¨Ä®o¦µÂ¨³Á}¸É¥°¤¦´Â¨oª °¥¼Ç
n  Èµn ¥¡¹É
°°¤µÁ¨¥¤´¥´Å¹Á}¥´´Ê µª¡»°³Å¦¹®oµoµ µ´Ê¤¸®¦º°¡·µ¦µ¼· ¸É
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓØ

ÕÓÙ



¸ÉÁ¦µÁ È Á¡¦µ³«µµÅ¤nÄn«µµ°r®oµoµ Á¦µÈÅ¤n°¥µ³»¥³ Á¦µÈÅ¤nÄn¡¦³
®oµoµ°¥nµ´Ê ¡°³®µ®oµoµ¤µnµ¥¦¼Á¦µ ¸ÉÂ®¨³Á¦ºÉ°¤´®oµoµ°¥nµ¸Ê Å¤n
Á°µ¦ÄoÅ¤nÅoÄªµª¡»Á¦µÄ®o¡µ´¢{Á®»¢{¨
Á¦µ°¥¼nÁ¦µÁ}°¥¼n»ª´¸Ê Á¦µ³Á¸¥³µ¥»ª´¸ÊÁ¡ºÉ°®´ªÄÃ¨´ÊÂ®¨³Á¦µ®ª´
¸É»Á¦ºÉ°®´ªÄ Á¦µÅ¤nÅo®ª´ª´»Á·° µo ª °Á®¨nµ¸Ê Á¡¦µ³Å¤nÄn«µÁ· ¸É«µ
¦¦¤nµ®µ®¦º°«µ¦¦¤ÂoÇÅ¤nÄn«µÁ·Å¤nÁ®ÈÂnªµ¤Ã¨£Å¤nÁ®ÈÂn·É´Ê
·É¸Ê¥·Éªnµ®´ªÄ ¨Îµµ¨Îµ µÅ®Á¦µÈÅoµÁ}Á¦ºÉ°®´ªÄÂ¨oª oµÁ}Á¦ºÉ°
³Á°µ°³Å¦¤µ®¨°Á¦µ°¥nµ¤µ®¨° Án °·¤r®¨ªµ´ªÅÁ«r¸É´É³Ä®oÁ·®¹É
¨oµµ®¨ªµ´ª³°ªnµÅ¤nÅ ¸ÊÁ¸¥h´¸Á¨¥
ÈÁ¦µÅ¤nÅoª¤µ®µÁ·¨oµ¸Éª³ Á¦µª¤µ®µ¦¦¤®µ®´ªÄÁ¦µ ®µ®´ªÄÃ¨
nµ®µ Å¤nÅoª¤µ®µÁ·®µ°°¦´¡¥r· ÄÇ ´Ê ·Ê  nª{´¥Á¦ºÉ°°µ«´¥ °
¤³´ÊÄª´ª¥°¤¦´´´Éª´¤¨Á¦µÅ¤n·ÁÁ¦µ¥·¸Á¤°µ¦Â³Îµ´É
°oª¥°¦¦oª¥¦¦¤ Å¤nªnµ¤¸ Ãn¨µ oµ¤µoª¥°¦¦oª¥¦¦¤
Â¨oª¤µÁ°³Çªnµ¸ÊÁ¨¥Á¦µn³oµ¤µÂ°ªoµ¤°¥nµ¤µÇª´¸ÊÅ¤nÄnª´oµ¤ª´¸ÊÅ¤n¤¸oµ¤
Á¦µ°°¥nµ¸ÊÁ¨¥Â¨³Å¤n¥·¸o°¦´µÄ®oÁ¸¥Áª¨µÂ¨³Á®ºÉ°¥Á¨nµoª¥
¸Énµ´Ê®¨µ¥Åo¤µªµ¥µµ¸ÁÊ }¨» °nµ´Ê ®¨µ¥Á°ª´»Å¥µ
¸ÊÁ}·É¸Énµ´Ê®¨µ¥Åo ª ªµ¥¤µoª¥«¦´µ °»Ç nµ Áª¨µªµ¥Â¨oª°´¸Ê
Á}ª´»®¥µÁ}µÁ®»¸ÉÄ®oÁ· ¹Ê¹É»¤´·°´¨³Á°¸¥ÅoÂn»¥ºÉ°´¸Ê°°¤µÄ®o
µnª¨³Á°¸¥º°»»«¨¥o°Á oµ¤µ¼nÄ °Á¦µ¼oÎµÁ¡¦µ³¸ÊÁ}oÁ®»º°¼oÎµ¨È
o°Á µo ¤µ¸É ¦¸ÅÊ ¤nÅ¸°É Éº 
ª´»µÁ®¨nµ¸ÊÅ¤nÅoÅª¦¦r·¡¡µ Ä®oÂ¨oªnµÈÄo°¥Å Â¨³¤¸ªµ¤Îµ¦»
¦»Ã¦¤Â¨³¨µ¥Åµ¤Á¦ºÉ° ª´»Å¥µÁ®¨nµ¸ÊÅ¤nÅoÅª¦¦r·¡¡µ Ä °nµ¼o
Á}» ¼oÄ®o¼oÁ¸¥¨³´ÊÂ¨³Åª¦¦r·¡¡µ Ä®o¡µ´ÎµÅªo³ °´¸ÊÁ}ª´»oÁ®»
¸É³Ä®o»»«¨Á oµ¼nÄ ÄÁ}µ¤¦¦¤ Á} °¨³Á°¸¥¤µ Å¤n¤°¸ ³Å¦³¦¼Åo o°µ
¦¦¤ Ä¸ÊÂ®¨³Á}·É¨³Á°¸¥¤µ »ÈÁ} °¨³Á°¸¥Á®¤º°´ Á}¼nª¦´ Áª¨µ
·ÉÁ®¨nµ¸Ê¨µ¥¦nµµ¥ÂÄ¹Å¤nÂ»¹Å¤nÂ»´ÄÅ¤nµ¥¹Åoª¥´¸É
Â®¨³nµªnµÅª¦¦r Ä´»¸Ênµ®µÁ}¼oÅ Å¤nÄnª´»µÁ®¨nµ¸ÊÅ »¸Énµ
´Ê®¨µ¥¨³µ¨Å´ÊÂ¨³¡µnµ´Ê®¨µ¥Åª¦¦rÂ¨³Å·¡¡µ¡µ´ÎµÅªo
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓÙ

ÕÓÚ



Ánª´»Á¦ºÉ°n°¦oµ¸É ´Ê¤¸«¦´µ ¸Ê¤¸«¦´µnª¥´¦oµ «µ¨µ¸ÊÈÁ}
«µ¨µ ª´Á}ª´ «µ¨µÂ¨³ª´Å¤nÅoÄ³Åª¦¦r·¡¡µ Ân¼oÎµnµ®µ³Å »
»«¨¸ÉÁ· ¹Êµµ¦¦³Îµ¸Ê ³o°¥o°¨´Á oµ¤µ¼nÄ¹ÉÁ}¼nª¦ °´´»´Ê
°´¸ÊÂ®¨³Á}Á¦ºÉ°¡¥»ÄÂ¨³¡µÅª¦¦r·¡¡µ
ÄÅ¤nÁ¥µ¥ Å¤nÁ¥¤¸µi oµ ¡¦³¡»Áoµ°Åªo°¥nµÂ¤n¥Îµ Å¤n¤Ä¸ ¦³°
¼o°Â¤n¥Îµ¥·É ªnµ¡¦³¡»Áoµ ¹Á¦¸¥ªnµ ½ªµ½ µÃ £ªµ ¤½Ã¤ ¡¦³¦¦¤°´
¡¦³¼o¤¸¡¦³£µÁoµ¦´Åªo°Â¨oª Îµªnµ°Èº°Å¤n¤¸· ´ÊÂn¡ºÊÇ Â®n¦¦¤¹
ª·¤» ·¡¦³·¡¡µÅ¤n¤¸ · Á¨¥ ¹Á¦¸¥ªnµ¦´° ´ªrµ¥Â¨oªÁ·¸É °º ¡¦³¡»ÁoµÁ}
¼o°Á° °³Å¦¡µÄ®oÁ· ÈÉ· ¸¨É ³Á°¸¥Á®¤º°·´É Â®¨³ª»¤· Á}ÁºÊ° °·¸É
¡µÄ®oÁ· nµÂÅªoÄ®¨´¦¦¤ªnµ °ª·½ µ½¥µ ½ µ¦µ ´ÉÂ®¨³ÁºÊ°Á¡µ³´ªr
´Ê®¨µ¥Ä®oÁ· ª·µÅoÂn¸´ÉªÁ}Á¦ºÉ°¡¥»Â¨³Á¦ºÉ°nªÄ´ªr Ä®oÅÁ·Ä
µ¸É¼ÉÎµ¨»n¤Ç °ÇÁ¡¦µ³°ÎµµÂ®nµÂ¨³» nµÁ¦¸¥ªnµª·µ °´¸ÅÊ ¤nµ¥
Åoª¥¦nµµ¥ÂnÁ}ª·µ¸´Éª·ÂÅ´·
ÄÁ} °Å¤nµ¥ °´¡ª®¼®ªµ°·Á¨¤´®¨°ªnµµ¥Â¨oª¼Ç ¦¼o
Å®¤·Á¨¤´®¨° ¦¦¤¡¦³¡»Áoµ¦µ·Á¨Á¦¸¥®¤ Á®È¨¤µ¥µ®¨°¨ª
°·Á¨»°¥nµÂ¨oª¹ÁdÁ¥ªµ¤¨µ¤ °·Á¨°°¤µÄ®o¡ªÁ¦µ¦¼o ·Á¨¤´ªnµµ¥
Â¨oª¼ Ân´ª·Á¨Á°Å¤nÅo¼¸Én³ ·Á¨¤´´É°°¥¼n®´ªÄ´ªrÃ¨°¥nµµ¥
¦³µ«®¨°´ªrÃ¨ªnµµ¥Â¨oª¼Ç º°´ªrÃ¨Á¤º°É µ¥ÅÂ¨oªÈ
¼ ·Ê ¤·ÅoÁ·°¸ È
Á¤º°É ªÄ¸É Á· ¨¥¹Á°µÁ}¸°É ¥¼°n µ«´¥Åo
¼ ·Ê ÅÂ¨oª ·Á¨³Å¤n¡´ Å¤n
¼ Åoª¥®¦º°
¦¸ÊÁ}¦®¤´ÁÈ¸®´ª·Á¨ ¤´¹Å¤n°Á¨È¨´ °¤´Ä®o¡ªÁ¦µ¦µ ¹®¨
¨ °¤´Á¦º°É ¥¤µÁ¤ºÉ°·Á¨µ¥Å®¤Â¨oªÅ¤n¤¸Ä¦¤µoµÂ®¨³
Á¦º°É  °·Á¨¡¦³¡»ÁoµÁ®È®¤ ¡ªÁ¦µ¼·Á¨¦°®´ª°¥¼n°¥nµ¸Ê Â¨³¼
®¨°¦³Îµ·ªnµ µ¥Â¨oª¼Ç µÅ¤n¤¸ »Å¤n¤¸Ç ¼o´Ê¨³¼o¦oµµ¤µ¸É» ¨´
Â®nµ °¦´Á®¤µµÈº°¼o´ÊÂ®¨³ ¼oªnµ¦Å¤n¤¸ ª¦¦rÅ¤n¤¸ µÅ¤n¤¸ »Å¤n¤¸
µ¥Â¨oª¼ ´ÊÂ¨¼o¦´Á®¤µµ¤µªnµÄ¦Ç ÄÃ¨´¤»¬¥r ¼o´ÊÂ®¨³³ÅÁ°Ân
µ´Ê´Ê ¼oªnµµÅ¤n¤¸´ÊÂ¨³Áµ®´ªÄ¼oªnµµ» ¦ ª¦¦r ·¡¡µÅ¤n¤¸´Ê
Â®¨³ Á¡¦µ³·Á¨®¨°Ä®oÁº°É ¤´nµ®µÅ¤nÄnªµ¤¦· ªµ¤¦·È´ ¡¦³¡»Áoµ¼o
¦Ã¨ª·¼ÂÅªoÂ¨oª´ÉÂ¨ ªnµµ¤¸ »¤¸ ¦¤¸ ª¦¦r¤¸ ¡¦®¤Ã¨¤¸ ·¡¡µ¤¸
Â¨³¦¦³µ«ªnµ·Á¨Á°µ®´ªÄ´ªrÃ¨Á}¸É°¥¼n°µ«´¥Á}Á¦º°É ¤º° °¤´
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÓÚ

ÕÔÑ



ªµ¤¦·º°µ¥Â¨oªÁ· ¸Éº°ªµ¤¦· »¤¸ µ¤¸ ¦¤¸ ª¦¦r¤¸ º°ªµ¤
¦· ¡¦³¡»Áoµ»¡¦³°r¤µ¦´¦¼o ÅÊ¸ ¤nÁ¥¤¸°rÄ Á}¨oµÇ °r¤µ¦´¦¼oÄÂ
¤»¬¥rÁ¦µ¸Ê Å¤nÁ¥¤¸¡¦³¡»Áoµ°rÄ´oµ´ªnµ µ» ¦ ª¦¦rÁ}oÅ¤n¤¸
Á¡¦µ³Á®È°¥nµÁ¸¥ª´¦¼o°¥nµÁ¸¥ª´·Á´Åo¥´Å
Ánnµ´Ê®¨µ¥Îµª¤µ¤µ´É°¥¼nÁª¨µ¸Ê
®¨ªµ´ª¡¼»¥°³Å¦´nµ
´Ê®¨µ¥nµ´Ê®¨µ¥´ÊÁ®È®¨ªµ´ªoª¥´Ê Åo¥· Åo¢{ ®¨ªµ´ª¡¼oª¥Â¨oªnµ
´Ê®¨µ¥³·ÁÅo°¥nµÅ¦ªnµÅ¤nÅo¤µª´iµoµµoª¥ Å¤nÅoªµ¥ª´»Å¥µ¸Ê ªo ¥
Å¤nÅo¢{Á«µªnµµ¦ °®¨ªµ´ªoª¥ Å¤n¡Á®È®¨ªµ´ªoª¥ ·ÁÅo¨°¨³
®¦º° Á¤ºÉ°¤µÁ®Èoª¥´Â¨³Åo¥·Åo¢{Á¦ºÉ°nµÇ oª¥´Â¨oª o°¡¼Á}Á¸¥Á¸¥ª´
®¤Á¡¦µ³Å¤n¤°¸ ³Å¦³·Á´Åo¸ÉÁ¦µÈÁ®È´ÇÂ¨oªªnµÅ¤n¤¸Ä¦´oµ´Á¨¥ªnµÅ¤n
Åo¤µª´¸Ê Â¨³Å¤nÅoªµ¥µÁ}o ´¨nµª¤µÂ¨oª¸Ê »o°¡¼Á}Á¸¥Á¸¥ª´
¥°¤¦´£µ¡ªµ¤¦·oª¥´
¸É¡¦³¡»Áoµ´Ê®¨µ¥¦´¦¼o¦¦¤ÈÁ®¤º°´°´´ÊÈ¦¼o°´¸ÊÈ¦¼o¦¼oÁ®¤º°´Á®È
Á®¤º°´ Îµ¤µ¡¼ÂÁ¸¥ª´®¤ ·Á¨¸ÁÉ ¥d®´ªÄ¤»¬¥r¤´ È¡¼ ÂÁ¸¥ª´
®¤ ¦Å¤n¤¸ ª¦¦rÅ¤n¤¸ ¤´¦°®´ªÄªÅ®¤´Èo°®¨° o°Ã®Â
Á¸¥ª´®¤ Á¡¦µ³¡ª¸¡Ê ª¨°¤ ¡ª®¨°¨ªo¤»q  ¤´°¥¼nÅo ¦°°ÎµµÅo
oª¥µ¦Ã®®¨°¨ª ¤´Îµo°®¨°¨ªÁ¡º°É ªµ¤°¥¼¦n ° °¤´ º°µ¤ªµ¤
Á}¦·¤´o°¤ ¦¦¤³Á} °¦·¦o°¥Á°¦rÁÈr ·Á¨Á} °¨°¤¦o°¥Á°¦rÁÈr
Á·ªµ´°¥nµ¸ÊÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ ¤´°¥¨¨oµ´°¥¼Án ¤° Å¤n¨¨oµ¸ÉÅ®Â®¨³
¤´¨¨oµ¸É®´ªÄÁ¦µ´ÉÂ¨ ¡ªÁ¦µ¼³³ªnµ®¨ªµ´ªÅ¤n° ° µÎµ¸ÅÊ ªo Á¡¦µ³
·Á¨¤´°¥¼n¸É®´ªÄÁ¦µ Â¤o¦¦¤ÈÁ·¸É®´ªÄÁ¦µ °¥¼n¸É®´ªÄÁ¦µÁnÁ¸¥ª´ ³°°»µ¥
°·Á¨¨¨oµ¦¦¤Ä®´ªÄÁ¦µ
Án Áª¨µ³Åª´Åªµ¢{¦¦¤Îµ«¸¨³´É£µªµ ·Á¨¤´³®´Â o®´ µ
ÁÈªÅ®¤¨³°ª´¥ª³·Ç
¸ °¥¼n ÁÈ ÈÁÈÂ oÁÈ µª®¼ªµÁ}Å®¤ÁÈ
o°ª«¸¦¬³Á}Å®¤´É Â®¨³ ·Á¨¤´¸Á°µÇ ¤´Å¤n°¥µÄ®o°°µÁº°Ê ¤¤º° °
¤´ oµÁ¦µ³°°Å®µ«¸¨®µ¦¦¤º°³°°µ°Îµµ °¤´ ¤´³¸³ ªµ´¸Á¨¥
¸Å¤n¥¸ ´ ¼¤´ Án¼ °µoª¥ªnµÅÎµÅ¤ Åª´Åo¦³Ã¥r°³Å¦ Åo¦³Ã¥r°³Å¦ Å¢{
¦¦¤³n³Á¸¥Áª¨µÂ¨³·ÊÁ¨º°ÅÁ¨nµÇ Å¢{Á¡¨¸ªnµ Åo»µ¦ºÉÁ¦· Åo
«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÔÑ

ÕÔÒ



®´ªÁ¦µ³¨´É´°¥nµÁ¡¨·Á¡¨· nªÁ·°®¤Å ÄÁ¸¥Å Á¸¥Å¤´Å¤n° ¤´
®¨°°¥nµ´Ê Â¨³Á¥®¨°¤µµÁnµÅ¦Â¨oªÁ¦µÈÅ¤nÁ ÈÅ¤nÎµ
Å¤n¤¸Ä¦³¦ºÊ°ªµ¤´Éª °¤´ ¹Ê¤µÄ®oÁ®È°¥nµ´ÁÅo¥·Éªnµ¡¦³¡»Áoµ ¥·É
ªnµ¡¦³rµªnµ ¥·Éªnµnµ¼o¤¸Ä¦·»·Í oµ¼o¦·»·Í´Ân¡¦³°¦®´r ¹ÊÅ¹
¡¦³¡»Áoµ´Ê®¨µ¥Â¨oªÂo´®¤¨¤µ¥µ °·Á¨³®¨°nµÅ¤nÅoÁ¨¥nµ¦¼o®¤
nµÁ®¨nµ¸ÊÂ®¨³Á}¼oÁdªµ¤´Éª¨¤µ¥µ´Éª °·Á¨°°¤µÄ®oÁ¦µ´Ê®¨µ¥Åo¼ nª
·Á¨°¥nµÁ oµÄªnµ¤´³Ádªµ¤´Éª °¤´Ä®o¼ ¤¸Ân¤´³®¨°Á¦µ¨°Áª¨µ Ä®oÎµ
Á°µÅªo³³ªnµ®¨ªµ´ªÅ¤n°Å¤nÂ³Áª¨µÅÁ°¸´·Á¨
Á}Å®¨ªµ´ª»Å®¤ Ä¦Ç ´ÉªÂÅ¥ªnµÂn®¨ªµ´ª»Ç ¡¦³¸É¤µ°¥¼nª´¸Ê
¦·µ¦¸ ¦·µÃ ¦·µÁ°È¤¸ ¤µ°¥¼n¸ÉÎµÅ¤ ®¼®ªµ°®¦º°¹Å¤n¦µªnµ
®¨ªµ´ª»°ÎµÂ¡ª´¸ÊÁ µ¥´¦¼oªnµ®¨ªµ´ª»Ç¡¦³Á®¨nµ¸Ê®¼®ªµ°®¦º°
¡¦³ oµ¦µµ¦È¤¸ ¡¦³¸ÉÁ¥Á}¦·µ¦¸¦·µÃ¦·µÁ°È¤¸ ÎµÅ¤Å¤n®¸Å´
Á µ¨n³ oµªnµ®¨ªµ´ª»¦· ÈÁ®È¤¸Ân¡¦³ÁnµÇ ÁÈ¤°¥¼n Ê¸ Â¤oÅ¨n®¸È Å¤n®¸³ªnµÅ
ÂnÁ¦µÅ¤nÅo ´Å¨nnµÁ¡¦µ³nµÅ¤n¤¸ªµ¤·¸É ¤´Á}¥´Å¡¦³Á®¨nµ¸Ê Áª¨µ°¥¼n°
ÎµÂ¡ª´nµÈ¨µ Ân¡°¤µ°¥¼nÄÎµÂ¡ª´iµoµµÂ¨oª¹¡µ´ÃnÅµ¤Ç ´
®¤ ´Ê¸ÊÁ}Á¡¦µ³°µµ¦¥r¡µÃn ¨¼«·¬¥rÁÈ ¨¥ÃnÅµ¤Ç ´ ¡¦³Á®¨nµ¸ÊÂnn°¸É
°¥¼n °ÎµÂ¡ª´nµ¨µ´Ê ´Ê  ¡°oµªÁ oµ¤µÄÎµÂ¡ª´iµoµµÂ¨oªÁ¨¥Ãn´Å
®¤Á¡¦µ³®¨ªµ´ª¡µÃnªnµÅ¢{Á°µ³Á°µÅ¡·µ¦µ
Á°µ¨³Á®ºÉ°¥Â¨oªÈ» »Å¤nÃ¦³Á}Å¦ÅÎµnµÁ¥ÇÈµÎ Åo¼Ânnµ´Ê®¨µ¥
»¨¼Îµnµ»¨¼Áoµ °ÎµnµÁ¸É¥¸¨¼Áoµ °°º°Ë ÇÁº°Ê ¤º°¼¦Á¤ÃnÁª¨µ¸¨¼´
Âk³Ân¸ÊÈ¥´ÎµÅoª³ÎµÅ¤®¨ªµ´ªÎµÅ¤nÅo®¨ªµ´ª¤µµÎµÅ¤³ÎµÅ¤nÅo
ÎµÅo®¨ªµ´ª¤µµÂ¤o¤µªÁ}¡¦³Èº°®¨ªµ´ª¤µµ´ÉÂ¨ÎµÅ¤³
ÎµÅ¤nÅo ¡·µ¦µ¼· ÎµÅo´Ê´ÊÂ®¨³·¼ ·Á¨¨¤µ¥µ¤´¨³Á°¸¥» »¤¥·Éªnµ¸Ê¥´¦¼o
¤´Â¨³n°¼¤o ´ Åo ¸É ÁÈ ¦º°É ¦¦¤µÇ ÎµÅ¤³¡¼´Å¤nÅo¤»¬¥rÁ¦µ µª¡»ÂoÇ ¹É¤¸
ÄÁ}°¦¦Á}¦¦¤°¥¼nÂ¨oªo°¡¼Åo¢{Åo°¥nµ³ªµ¥ªnµ¤µ¤ÄÇÄÃ¨
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Á«r°¦¤¦µªµª´iµoµµ
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Á¦ºÉ°¡´µoµª´»´Ê Á¦µ°¥¼n¸ÉÅ®Á¦µ¡´µ Â¤oÄoµÄÁ¦º° °Á¦µÈo°
ÂoÅ n°¤Â¤´Â¨¨¼¦oµ Ê¹ ¤µ °³Å¦Ç Å¤nÁ¸ ¦µ´Â¨n°¤Â¤´Äoµª´»
Á¡ºÉ°ªµ¤¤´ÉÂ¨³ª¥µ¤µoµª´» Â¨³Ä®o¤¸»nµnµµ¤¥·É ¹Ê Á®¤µ³¤´¸Éªnµ
¡´µª´»Ä®oÁ}·É¸Énµ¼nµ¤Â¨³¤´É µ¦Å¤µ®µ¼n´³ª Ä ³Á¸¥ª´¹
ª¦¡´µ·ÄÅoª¥ º°·Äª¦Åo¦´µ¦¡´µoª¥«¸¨oª¥¦¦¤°´¸µ¤ Ä³Åo
¨µÄµ¸ ¦¼o´¥´¥´Ê´Éª´ªÁ°Ä·É¸Éª¦Îµ®¦º°Å¤nª¦ÎµÅ¤nª¦¦³¡§· ªµ¤¦¼o
Å¤n¤¸ ¦¦¤Á¨º°Â ¤´¡µ´ªÅ®¨¨µÉµÎ  Án °µ¥¤»  Á}o ·Ä¹Á}·É¸Éª¦
Åo¦´¡´µn°°ºÉ
µ¦¡´µ·Äº°°¥nµÅ¦ ·É¸É¦´ªµ®¦º°Îµ¨µ¥·Ä¸Ê¤¸°¥¼n¤µ ª´®¹ÉÇ Å¤n
¤¸¦³¤µÁ¨¥ ¤¸ÂnÁ¦ºÉ°´µ°µ¦¤rÁ¦ºÉ°¼¤´¦´¦¹¸´Ê·Ä°¥¼n¨°Áª¨µ Å¤n
n°¥³¤¸°µ¦¤r¸ÉÎµ·ÄÄ®o¤¸ªµ¤¥·Ê¤Â¥o¤Ân¤ÄÁ·µ·Ä ®¦º°Ä®oÅo¦´ªµ¤
Á¥º°Á¥ÈÁ}» Åooµ ¤¸Ân°µ¦¤r¸ÉÁ} oµ«¹n°·ÄÁ}nª¤µ Á¡¦µ³³´Ê¹o°
¡´µ·ÄÁ¡ºÉ°Îµ´·ÉÁ®¨nµ¸Ê°° Ä®o·Åo¦´ªµ¤Á¥º°Á¥È Â¨³·É¸É³Îµ¤µ
ÂoÅ ®¦º°´¢°·É Á®¨nµ¸°Ê °°µ¦¦¤Â¨oªÅ¤n¤¸
¸É °µ¦¦¤Â¨oªÈ¤Â¸ n
Á¦ºÉ°nª¥nÁ¦·¤Ä®o·Ä¤¸ªµ¤¦»n¤¦o°¦»Â¦¤µ ¹Ê ¹ÉÁ}·É¸ÉÁ¦µÅ¤no°µ¦Á¨¥
´´Ê Ä®oÁ°µ¦¦¤Å¡´µ·Ä
nµ¼oÁ¥Åo¥·Åo¢{µ¦¼µ°µµ¦¥r¸ÉÅ®¤µ ÈÁ¦¸É¥¦µ°¥¼nµ¤®µ
ÅÁ¸¥Á}nª¤µ Å¤n°n ¥Á µo ¹·Ä¡°³Ä®oÁ·¦³Ã¥rÁnµ¸É ª¦ º°¢{Â¨oª¤´
®¨»¤´ÅÁ¦ºÉ°¥Ç¼®µ¥ÅÁ¦ºÉ°¥Çoª¥ªµ¤Å¤nn°¥ÄÁ®¨nµ¸ÊÄ®oÁ¦µ¡¥µ¥µ¤ÁÈ
Á oµ¤µ¼n£µ¥Ä·ÄÁ¦µ Á¤º°É Åo¥· Åo¢{ µ¦¼µ°µµ¦¥rÅÉ¸ ® ®¦º°Åo°µn µ¤®´º°
¦¦¤³®¦º°Åo¦´µ¦°¦¤Án ³¸Ê ÈÄ®oµÎ Å¡·· ¡·µ¦µ´Â¨ÂoÅ ·Ä °
Ä®o· ÅÄµ¸ÅÉ ¤nÁ} µo «¹n°
nª¤µÄ¤´·ÂnÁ¦ºÉ°¸ÉÁ} oµ«¹n°Á¦µ´ÉÂ®¨³ Å¤n°n ¥¹· µi ¥»°´³
Á}¦³Ã¥rÂn oµÅ¤n¼ ´´Ä®o· ¦·Ç Ä®oÎµ¦·Ç Ä³Å¤n¥°¤·¥°¤Îµ
Äµ¸Ã¥¨Îµ¡´¤¸Ân¥Ä®o·Á¨´®µÁ°µÅ¡´µÁ¸¥®¤´ª´ÉÂ®¨³
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µ¥¸É ³Â°°Ân¨³°¥nµÇ °°ÅµÄ oµÄÅ¤nÅo¦´µ¦°¦¤Â¨oª µ¦
Â°°µoµµ¦¦³¡§·³Å¤nµn ¼Á¨¥ ³Á}µ¦¦³¦³Áº°´Ê Â¨³¼°o Éº 
¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥´ÊÂ¨³¼o°ºÉoª¥°¥¼nÁ}¦³Îµµ¥ªµµÄ¸ÅÉ ¤nÅo¦´ µ¦°¦¤Å¤nÅo
¦´µ¦¡´µoª¥¦¦¤
ªµµ¸¡É ¼ °°ÅÈÁ®¤º°´ ¦¦¤µ °·¥n°¤¦¦»ªµ¤Á®ÈÂn´ªÅªo°¥nµ
ÁÈ¤¸ÅÉ ¤nµ Â°³Å¦°°ÅÈÁ¡º°É ªµ¤Á®ÈÂnª´ Ç Â¨oªÈ¤µÎµ¨µ¥´ª¸ÂÉ ®¨³
Á¡¦µ³ªµ¤Á®ÈÂn´ªÁ}·É¸É´Éª µ¦Â°³Å¦°°ÅÁ¡º°É ´ªÁ°Äµ·¦¦¤ ¥n°¤
Îµªµ¤´Éª¸ÉªnµÁ¡ºÉ°´ªÁ°´Ê¤µÎµ¨µ¥´ªÁ°Á oµÅ°¸ ¹Å¤nÁ}¨¸Ânª´ Á¨¥ ÂnÃ¨È
Å¤n·´ °µ·ªnµÁ}¨¸Ânnµ¥Á¸¥ª ´Ê¸ÉÁ}¨¦oµ¥»¦³Ã¥Â®nµ¦
Â°°Á¡º°É ªµ¤Á®ÈÂnª´ Ã¨´¦¦¤Á¦µ´¦¦¤¹ ´Â¥o´» ´Á¦µ¹ ´Â¥o
´¸ÉÅ¤n¤¸°³Å¦ ´Â¥oÈÁ®È³¤¸Ân·Á¨´®µÂ¨³°» rÎµµ®´ªÄÁnµ´Ê
´´Êµ¦Îµ´·ÉÁ®¨nµ¸Ê¹Îµ´oª¥¦¦¤ oµÁ®ÈÂn¦¦¤ µ¦Á®ÈÂn´ª¹ÉÁ}
´ª£´¥Èn°¥ÁµµÂ¨³¦³µ¥´ª°°Å ªµ¤Á®ÈÂn¦¦¤º°ªµ¤¼o°¸µ¤³Á µo
Â¸É °³Å¦Ç ¤ª¦®¦º°Å¤n¤ª¦ ·³·°nµÅ¦n¦°Â¨³¡·µ¦µ¼ªnµÁ¤ºÉ°Á®ÈÅ¤n
¤ª¦Â¨oªÂ¤o°¥µ·°¥µ¡¼°¥µÎµÈ¦³´Åo Å¤nÁ®º°·¦¦¤{µ¦¦¤Å
Åo Á¡¦µ³·Á}¼oµ¦¸É¤¸¦¦¤¦³Îµ´ª »·É »°¥nµ³Á}Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥
Á¡¦µ³Â°°Å´Ê ÂnÉ· ¸É ¼ o°¸µ¤ µ·¸Éµ¦oª¥¦¦¤ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµµ¦¡´µ
·Ä °Ä®o¡µ´Á µo Ä
Á¡µ³°¥nµ¥·É ª¦³ÅoÎµ· °Á¦µÄ®o¤¸ªµ¤Á¥Èoµª´®¹ÉÇ·Á¦µ®¤»
Å´Á¦º°É nµÇ °¥¼n ¨°Áª¨µ oµ¤¸¦¦¤Áº°· ¤¸·°n  È¦Áo¼ ¦º°É  °ªµ¤·Ê ¦ª´
Âªn ¤´³·Ê °¤´Áª¨µ·Á oµÅn° º°·°n Á¡º°É ³° ®¦º°Á¡ºÉ°³¼ªnµ ·³
Â°µµ¦°³Å¦®¹É³Å¤nÄ®o· ·Á¦º°É nµÇµµ¸ÁÉ } °Å¤n®¸ ¹É ¡°·°n Á µo Å
Á¦µ³Á®Èªµ¤»·Ç °··Ê¦Á¡¦µ³·ÉÅ¤n¸´Ê®¨µ¥¨´´®¦º°»¨µÅ´´Ê
Á¦µ¹´´·Åªo ´´°¥nµ°ºÉÁ¦µ¥´´´Åo ÎµÅ¤³´´·Á¡ºÉ°Ä®oÁ¦µÁ}¸ Ä®o
·¸Å¤nÅoÁ¨nµ
Á¤ºÉ°´´¦´ÊÂ¦ ·Á¨´ª·Ê¦³n°¼oÁ¦µ°¥nµ¦»Â¦ ®´´¡°¤ª¦ ®¦º°
®´¤µ Á¡¦µ³·Á¨´ª¦oµ¥¤´ g ¦´Ên°ÅÈn°¥Áµ¨Ç Á¡¦µ³¦¦¤¤¸Îµ¨´¼ ¹ÊÇ
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Îµ¦»®¦º°nÁ¦·¤·ÄÄ®o¸Â¨³Á¥È¤µ ¹Ê Ä °Á¦µÈ¤¸ªµ¤¥·Ê¤Â¥o¤Ân¤Ä µ¥
¤°¼°³Å¦ÇÈ³ªµ¥Åµ¤Ç´¸ÉÂ®¨³º°µ¦¡´µ·Ä
Ä®o¡¥µ¥µ¤Îµ· °Á¦µÄ®o Á¤ºÉ°· °Á¦µ¤¸ªµ¤Â¨oª³¦µªµ¤Á¥È
¹Ê¤µ ¦µªµ¤µ¥ ¹Ê¤µ Â¨oªÎµ¤µÎµ¦³Ã¥rÂnÅoÁ¦ºÉ°¥Ç ¸¸Ê·ÈÁ¥ÈÅ
Á¦ºÉ°¥Ç ´ª´³Á®È»nµ °¦¦¤ ¹ÊÅ Â¨³´ª´³Á®ÈÃ¬Â®n·É¸ÉÅ¤n¸´Ê®¨µ¥
¹ÉÁ¥°¥¼n£µ¥Ä·Ä °Á¦µÅÃ¥¨Îµ´¸ÉÂ®¨³º°µ¦¡´µ·ÄÄ®o¡´µ°¥nµ¸Ê
Á¡¦µ³·Á}´ªÎµÁ·µÂ¨³Á}Â¦µÎµ´ oµ·Åo¦´µ¦°¦¤ µ¦
¡´µÄ®o¤¸ªµ¤¨µ¤¸Á®»¤¸¨ ¦°°Ä·É¸Â¨³´Éª´Ê®¨µ¥¡°¦³¤µ ¥n°¤³
ÎµÁ··µ¦nµÇ Åoª¥ªµ¤¦µ¦ºÉ ¸µ¤Å¤n°n ¥·¡¨µ ·´·¸ÅÉ ¤nÅo¦´ µ¦
°¦¤µ¦¡´µ°¥¼n¤µµ¦¡´µ·ÈÁnµ´µ¦nÁ¦·¤ªµ¤¨µ¦°°Ä·µ¦
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¤µªnµ´Êµ¦¡´µ·ª¦º°Á}·ÎµÁ}n°µ¦¡´µ·ÉÄÇ ¨³Á}ªµ¤
Á¥ÈµÁ¥ÈÄÂ¨³Á}» ´Éª®oµ´
°µÁ´¹Á¤º°É ÓÑ»¤£µ¡´rÓÖÓ×
Ã¥»»«¨·«¦¸¥µ£´¥
<<

สารบัญ

«µ¦¦¤¨»Ä®oÉº 

ÕÔÕ

