แวนดวงใจ
โดย ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดปาบานตาด

ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

สารบัญ
๑. ทาน
๒. จุดที่รวมแหงอริยธรรม
๓. เนื้อนาบุญ
๔. อุบายวิธีสอนตน
๕. บําเพ็ญตนเพื่อหวังพนกรรม
๖. พอแมของกิเลสตัณหา
๗. ทุกขประจําสัตวและบุคคล
๘. ความงามแหงธรรม
๙. ยึดธรรมใหมั่นคง
๑๐. ฝนใจเพื่อธรรม
๑๑. อัจฉริยมนุษย 
๑๒. สังขารธรรม
๑๓. อยาประมาทนอนใจในชีวิต
๑๔. ยึดหลักมัชฌิมาไวใหดี
๑๕. ทางเดินถึงความสิ้นทุกข 
๑๖. เรียงลําดับอริยภูม ิ
๑๗. อริยสัจนอก อริยสัจใน
๑๘. ความโงและความสงสัย
๑๙. สมบัติมีคาในพระศาสนา
๒๐. รากฐานของพระศาสนา

๒๑. ทําตัวเหมือนแมเนื้อ
๒๒. หยิบยืมอุบายจากครูอาจารยมาชวยตัวเอง
๒๓. สติปฏฐานสี
๒๔. การอยูกับครูอาจารย
๒๕. รูโลกรูธรรม
๒๖. พอแมครูอาจารยเปนแบบอยาง
๒๗. นอมเอาธรรมมาเปนครูสอนตน
๒๘. ความเพียรเพื่อไปไมตองกลับมา
๒๙. มิจฉาสมาธิ-สัมมาสมาธ ิ
๓๐. ยึดไตรลักษณเปนทางเดินของจิต
๓๑. กิจประจําวันของใจที่มีกิเลส
๓๒. ทําความรอบคอบกับสติปญญา
๓๓. วัฏฏะเปนสิ่งที่รูไดยาก
๓๔. รูตามสภาพของนิมิต
๓๕. ปฏิสงฺขา โยนิโส
๓๖. ทางจะใหรูธรรม
๓๗. พระอาจารยเสาร พระอาจารยมั่น
๓๘. นักพรตชั้นเอก
๓๙. จิตตองอาศัยการรบเราและขูเข็ญ
๔๐. คําถาม คําตอบ ปญหาธรรม

๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ อรุณรังษี จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔

ทาน
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ทานํ เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ
เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺฉติ นิสสฺ สํ ยนฺติ
วันนี้เปนวันอุดมมงคลของทานพุทธบริษัทที่อุตสาหมาจากสถานที่ตาง ๆ ดวย
ศรัทธาความเชือ่ ปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดอาราธนาพระสงฆมาจาก
อารามตาง ๆ มีพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดียเ ปนประธานในงานนี้ เนื่องดวย
คณะเจาภาพพรอมกันขวนขวายกอสรางสถานทีน่ ใ้ี หปรากฏเปนวัดขึน้ มา
โดยมีโบสถ
ศาลา กุฎี และถังน้ํา ลวนแตสง่ิ มีราคามากและตัง้ เรียงรายทัว่ ทัง้ วัด จนกลายเปนสถานที่
สําคัญอันควรเคารพบูชาขึน้ มา ปรากฏเปนที่อยูอาศัยของทานผูมีศีลมีธรรมจะไดพักเพื่อ
บําเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวก ทั้งนี้เปนเครื่องแสดงความสําคัญของทานผูมีศรัทธาอันแรง
กลา ตางเสียสละทรัพยอันมีคาของตนออกเปนทานโดยความพรอมเพรียง ผลจึงปรากฏ
เปนที่พึงพอใจทั้งแกตนและประชาชนทั่ว ๆ ไป ตลอดพระสงฆในวัดและนอกวัดที่มา
อนุโมทนาในงานนี้ ซึง่ คณะเจาภาพจัดใหมกี ารฉลองขึน้ ในวันนี้ บัดนี้ตางมีศรัทธาตั้งจิตมุง
ตอการฟงธรรม เพือ่ ใหสาํ เร็จเปนธรรมสวนามัยอานิสงส ตรงกับหลักธรรม ๕ ประการที่ผู
ฟงจะไดรับในขณะนั้น คือ
๑. จะไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟง
๒. สิ่งที่ฟงแลวแตยังไมเขาใจชัด จะเขาใจชัด
๓. จะบรรเทาความสงสัยซึง่ เคยมีอยูใ นใจเสียได
๔. จะทําความเห็นใหถูกตองได
๕. จิตของผูฟงธรรมจะไดรับความผองใส
ทั้ง ๕ ประการนี้ คือธรรมสมบัติของทานผูฟงดวยความสนใจ ดังนั้นครั้งองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดง พุทธบริษัทผูนั่งฟงในลักษณะนี้ จึงปรากฏผลเปนลําดับ
นับแตธรรมขัน้ ต่าํ จนถึงธรรมขัน้ สูงสุด แมผูหลุดพนจากทุกขทางใจ กลายเปนพระ
อริยบุคคลอยางเต็มภูมิ เพราะการฟงก็มีจํานวนไมนอย เพราะฉะนั้นการฟงธรรมจึงถือ
แวนดวงใจ
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เปนกิจสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไมดอยกวาภาคปฏิบัติอื่น ๆ ที่ผูเปนพุทธศาสนิกชนจะ
พึงบําเพ็ญ
บัดนีจ้ ะเริม่ พระธรรมเทศนา โดยปรารภกิจการของทานทัง้ หลายเปนแนวทางแหง
ธรรม เพราะเปนกิจทีใ่ หญโตมาก ไมอาจจะใหสําเร็จลงไดโดยลําพังของศรัทธาเพียงคน
เดียว จําตองอาศัยกําลังศรัทธามากทานดวยกัน ทั้งนี้ไมวาทางโลกทางธรรม หากเปนกิจที่
เหลือกําลังของบุคคลคนเดียวแลว ตองอาศัยความสามัคคีจากสวนรวม กิจนัน้ ยอมสําเร็จ
ลงได ไมนอกเหนือความสามัคคีอันเปนกําลังใหญไปได ดังสิ่งกอสรางภายในวัดอรุณรังษี
เปนตน ซึ่งอาศัยกําลังความสามัคคีแหงศรัทธาของผูใจบุญทั้งหลาย ทั้งใกลและไกลชวย
กันสงเสริม ยอมสําเร็จขึน้ มาไดอยางภาคภูมใิ จ นอกจากนั้นยังพรอมใจกันทําการฉลองกิจ
การนี้ ซึ่งจําตองสละปจจัยไทยทานเปนจํานวนไมนอยอีกเชนเดียวกัน นับวาทานทัง้ หลายมี
วิสารทศรัทธา คือศรัทธาแกลวกลาในพระศาสนา โดยไมเห็นแกความลําบากและสิน้
เปลืองใด ๆ แตเห็นประโยชนที่พึงจะไดทั้งแกตนและสวนรวมเปนสําคัญ ตางทานจึงชวย
กันขวนขวายเพื่อใหกิจธุระนี้เปนไปดวยดี และสําเร็จลงดวยความเรียบรอยและสมบูรณ จึง
เปนทีน่ า อนุโมทนาเปนอยางยิง่
ถาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรายังทรงพระชนมอยู และทรงทอดพระ
เนตรกิจการมหากุศลซึง่ สาธุชนผูใ จบุญทัง้ หลาย กําลังบําเพ็ญใหเปนไปอยูดวยความพรอม
เพรียงเชนนี้ จะทรงอนุโมทนาสาธุการดวยอยางพอพระทัย แตทั้งนี้เพราะขันธปญจกะ คือ
พระกายไมวาของพระองคทานและของสาวกตลอดของเราและสัตว ยอมมีความแปรปรวน
ประจําตนไมเลือกสถานที่ กาล บุคคล คงดําเนินไปตามเสนทางคติธรรมดา ไมมวี นั และ
เวลายับยัง้ ผูม ปี ญ
 ญาพิจารณาเห็นเหตุอนั เปนเชนเดียวกับทางหลวงซึง่ เต็มไปดวยอํานาจ
ราชศักดิ์ ไมมใี ครจะสามารถคัดคานตานทานไดเชนนีแ้ ลว จึงรีบเรงดัดแปลงตนเองใหทัน
กับเหตุการณ ซึง่ กําลังเปนไปอยูใ นสัตวและสังขารไมวา ทานและเรา ไมใหเสียเวลาไปเปลา
โดยปราศจากประโยชน
เพราะมาพิจารณาเห็นสังขารผูก าํ ลังถูกไฟ คือ ชรา พยาธิ มรณะ ไหมรุมลอมอยูทั้ง
วันทั้งคืน ยืน เดิน นัง่ นอน หมดหนทางที่จะกั้นกางหวงหามไวได จึงรีบเรงขนทรัพย
สมบัติ คือบุญกุศลที่ควรจะไดจากรางกายออกเสียแตตนมือ ที่ยังไมถูกไฟไหมเปนจุณวิจุณ
ไปเสียกอน เผือ่ จะไดอาศัยสมบัตเิ หลานีเ้ ปนตนทุน เพื่อหมุนตัวในภพชาติตอไป จะไดไม
เปนผูขัดสนจนทรัพยในคติภูมิที่ตนอุบัตินั้น ๆ ทั้งจะเปนผูสมหวังในสิ่งทั้งปวงที่ตน
ปรารถนา
เพราะอํานาจปญญาเปนเครือ่ งสองทางใหเห็นแดนแหงความสมหวังไปเปน
แวนดวงใจ
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ลําดับ แมทา นคณะศรัทธาทีก่ าํ ลังบําเพ็ญอยูเ วลานี้ ก็เพราะอํานาจปญญาประเภททีก่ ลาว
แลว สามารถใหมองเห็นจุดดอยของรางกาย อันเปนที่ตั้งแหงความไมประมาทนอนใจ จึง
พากันรีบเรงขวนขวายสรางคุณงามความดีเพื่อเปนที่พึ่งของตน จะไมมีความเดือดรอนใน
ภายหลัง
แมรางกายจะแตกสลายลงไปตามกาล แตใจผูไมมีปาชา เพราะความไมตายเหมือน
สภาพเหลานัน้ ยอมอาศัยกุศลผลบุญที่สั่งสมไวเปนเสบียงตอไปในภพนั้น ๆ จนกวาจะ
ขามพนไปไดเสียจริง ๆ ไมพึ่งพิงสิ่งใด หากยังไมสามารถเปนไดเชนนัน้ เพราะยังไมสิ้นไป
แหงกรรมภายในใจ ยังจําตองมาสูภพชาติตอไปอีก ยอมจะมาดวยอํานาจกรรมดีพามา พา
อยู และพาไป สิ่งอาศัยในภพนั้น ๆ จะเปนเครือ่ งบํารุงบําเรอใหมคี วามสุขกายสบายใจ นึก
สิ่งใดยอมมีมาสนองความตองการ ไมอดอยากขาดแคลน สมบัติทุกประเภท เชน ลูกหญิง
ลูกชาย สามี ภรรยา เปนตน ที่กาวเขามาสูออมอกตกเปนของเรา ยอมเปนที่พึงพอใจ
เพราะสมบัติอันมีคุณคานาพึงใจยอมเกิดขึ้นจากสาเหตุอันดี ของชั่วยอมเกิดจาก
สาเหตุอนั ชัว่ เมื่อทําลงไปแลวผลจําตองปรากฏขึ้นตามรอยแหงเหตุ ดังนัน้ จึงควรเลือก
เฟนทํากรรมดี อันเปนเสนทางไหลมาแหงความดีทกุ ประเภทไวเสียแตตน ทาง ผลดีจะไมมี
อะไรกีดขวางไวได ตองตามสนองผูทํากรรมดีโดยแนนอน เชนเดียวกับเงาตามตัวฉะนัน้
แมรางกายจะแตกดับสลับซับซอน และนานกี่กัปจนนับไมได เพราะใจดวงเดียวเปนผูค รอง
รางนัน้ ๆ ก็ตาม แตใจซึ่งเปนผูสั่งสมและเก็บไวซึ่งบุญและบาปนั้นเปนของไมตาย ดีและ
ชั่ว สุขกับทุกข จําตองอาศัยติดแนบกับใจไปสูภพชาติตาง ๆ ผลจึงปรากฏดีบา ง ชัว่ บาง
สุขบาง ทุกขบาง ไมเสมอกัน เพราะฉะนัน้ คนและสัตวจงึ สําคัญทีใ่ จกวาสิง่ อืน่ ๆ ในรางกาย
ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดพากันกอสรางบุญกุศล มิไดหยุดยั้งทั้งวันทั้งคืน ก็
เพราะความฉลาดเล็งเห็นรางกายวาจะตองแตกสลายโดยแนนอน และกลัววาเมือ่ ตายแลว
อาจจะเกิดผิดพลาดความมุงหมายจากสถานที่ และไดรับสิ่งที่ไมพึงปรารถนา จึงได
รีบอบรมจิตใจใหเชื่องชินตอกุศล เปนตนวา พาใหทาน รักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนา
หาทางปองกันไวเสียแตเมื่อยังมีชีวิตอยู จะเปนความเย็นใจ เพราะมีธรรมเปนเครือ่ งหลอ
เลีย้ ง เมื่อจากโลกนี้ไปแลว ธรรมยอมตามรักษาใหมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น ชีวิตของผูมีธรรม
ประคองรักษา ยอมเปนชีวิตที่สดชื่นแจมใส มีใจเยือกเย็น เปนสุขประจําตนในภพนัน้ ๆ
ก็บดั นีเ้ ราทานทัง้ หลายไดมาเกิดในภพชาติอนั สมบูรณดว ยมนุษยสมบัติ จัดวาเปน
วาสนาบารมีอยางยิง่ ทีเ่ คยบําเพ็ญไวแตภพกอนไมนอ ยเลย แมเราจะจําไมไดก็ขอไดโปรด
ยึดเอาตัวเราผูก าํ ลังบําเพ็ญความดีอยูข ณะนีว้ า ไดบาํ เพ็ญไวแตอดีต จะไมมใี ครบําเพ็ญ
แวนดวงใจ
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ความดีจนเต็มภูมคิ วรเปนมนุษยแลวจะกลาเสียสละตําแหนงมนุษยนน้ั ใหแกเรา สวนเขา
ยอมทนไปตกในอบายภูมิ อันเปนภูมิของสัตวผูอาภัพวาสนาแทน ทุกทานจึงควรภาคภูมิ
ในวาสนาของตน และพยายามกาวหนาดวยความพากเพียร ดังองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา ซึ่งไดทรงบําเพ็ญเปนตัวอยางและเปนสักขีพยานมากอนแลว
วันนี้จะมีการเทศนมหาชาติของพระพุทธเจา ครัง้ เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร
แปลวา เปนชาติที่ใหญยิ่งของพระองค ทีท่ รงกาวผานวัฏสงสารมาดวยทรงบําเพ็ญมหาทาน
ซึง่ เปนทานใหญและอัศจรรย แปลวา ชาติสุดทายที่ทรงทุมเทพระกําลังลง เพื่อพระ
สัพพัญูดวยความกลาหาญตอแดนพนทุกข และแปลวาการประมวลภพชาติซง่ึ เปนสมบัติ
ของพระองคที่ทรงทองเที่ยวมาเปนเวลานาน ลงในพระชาติของพระเวสสันดรก็ได พระ
พุทธเจาครัง้ เปนพระเวสสันดร พระองคทรงทําอยางไร ในพระคาถาของพระเวสสันดร
ชาดกมีมากมาย แตจะยกมาแสดงเพียงยอ ๆ วา ทานํ เทติ พระเวสสันดรทานทรงใหทาน
สีลํ รกฺขติ พระเวสสันดรทานทรงรักษาศีล ภาวนํ ภาเวตฺวา พระเวสสันดรทานทรงเจริญ
ภาวนา จึงเปนพระพุทธเจาขึ้นมาและกลายเปนศาสดาของโลกทั้งสาม นีค่ อื หลักธรรม
เครือ่ งดําเนินของพระเวสสันดรทีท่ รงดําเนินมาเปนลําดับ จนบรรลุถงึ ความเปนพระพุทธ
เจาอยางสมบูรณ
ธรรมทั้งนี้ทานประทานไวเพื่อพุทธบริษัท คือ พวกเราจะตามเสด็จพระองคทาน
ตามกําลังภูมนิ สิ ยั วาสนาของแตละทาน
ถาจะกลาวถึงการบําเพ็ญและฝาฝนความทุกข
ทรมานในคราวเปนพระเวสสันดรนัน้ จะเห็นไดวา เปนการยากลําบากแสนสาหัส และไมมี
ใครจะกลาทําไดเหมือนอยางพระองค การบําเพ็ญทานก็เปนความอัศจรรย อาจจะกลาวได
วาพระองคทรงควาประวัตศิ าสตรแหงการเสียสละของคนในสมัยนัน้
โดยไมมีใครจะ
สามารถเปนคูแขงได ประหนึ่งฟาดินอันแสนกวางจะถลม เพราะความเลื่องลือกิตติศัพท
กิตติคุณฟุงขจรไปทุกแหงทุกหน ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง
ชาวเมืองเกิดความไมยินดีและไมพอใจในการบําเพ็ญของพระองค ถูกกลาวหาวา
ใหทานชางมงคลประจําเมืองและประจําแผนดิน จนเกิดฟองรองกันขึ้น โดยตั้งขอหาวา
พระเวสสันดรเปนคนขวางโลก ไมสมควรเปนกษัตริยปกครองแผนดินตอไป ถาฝนใหอยู
บานเมืองและแผนดินจะลมจม ฝายพระบิดาซึ่งเปนเปาหมายแหงการรับฟองรองของคน
ทั้งแผนดิน ดวยพระปรีชาฉลาดก็ทรงบรรเทาเหตุรา ยซึง่ กําลังเกิดขึน้ โดยพระอุบายใหพระ
เวสสันดรพระลูกรักเหมือนดวงหทัย ขยับขยายออกจากเมืองตามเหตุการณกอน พอมีทาง
แกเหตุรา ยใหสงบลง
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ฝายพระเวสสันดรหนอพระสัพพัญูผทู รงธรรม
มีพระทัยอันเต็มไปดวยพระ
เมตตาตอสัตวผูยากจน และมีพระราชศรัทธาอันกวางขวางเหมือนทองฟามหาสมุทร เมือ่
ทรงสดับพระดํารัสจากพระบิดาผูบ งั เกิดเกลาแลว ทรงนอมพระเศียรรับและปฏิบตั ติ าม
ดวยความพอพระทัยมิไดขัดขืน แมเชนนั้นกอนจะเสด็จออกจากพระนคร ยังทรงขอยับยั้ง
ไวชว่ั กาล พอใหไดบริจาคทานใหพอพระทัยกอน แลวก็เสด็จออกจากพระนครดวยพระ
อาการอันยิ้มแยมแจมพระทัย ซึ่งสมกับพระองคเปนพระเวสสันดรผูเปนจอมใหทานใน
โลก อันไมมีใครเสมอเหมือน ไมทรงมีพระอาการหวั่นไหว เพราะความไมพอใจและการ
ขับไลของชาวเมือง ทรงเปยมดวยพระราชศรัทธาทั้งการเสด็จไป เสด็จอยูในปา และเสด็จ
กลับสูพ ระนครตามคําทูลใหเสด็จกลับ
การเสด็จออกจากพระนคร มีพระนางมัทรีคูพระบารมีและพระโอรสพระธิดาดวง
หทัยตามเสด็จ การเสด็จออกจากพระนครทั้งนี้ พระเวสสันดรทรงปฏิบตั ใิ หเปนทีพ่ อใจ
ของชาวเมือง แตการบริจาคทานซึง่ เปนธรรมประจําพระนิสยั ของหนอพระโพธิญาณ ผูจ ะ
ทรงรื้อขนสัตวโลกใหขามตามเสด็จ พระเวสสันดรไมเคยลดหยอนออนพระทัยไปตามใคร
และทรงยอมอยูใตอํานาจของผูใดทั้งนั้น แมจะเสด็จเขาอยูใ นดงหนาทึบแรนแคนกันดาร
เหมือนแดนนรกอันใคร ๆ ไมพึงปรารถนาก็ตาม พระองคยังทรงพอพระทัยในที่เชนนั้น
และทรงบําเพ็ญทานไมเคยลดละ เมื่อไมมีอะไรจะทรงบริจาคก็ทรงยกพระลูกรักทั้งสอง
บริจาคใหแกพราหมณผจู นมุมมารองขอ ไมทรงถือพระลูกรักทั้งสองเปนอุปสรรคตอทาน
บารมีเพือ่ ความเปนศาสดาของโลกเลย
เมือ่ ทรงบริจาคไปแลว แมพราหมณผมู นี สิ ยั ใจโหดรายไรศลี ธรรม จะเฆีย่ นตีพระ
ลูกรักทั้งสองตอพระพักตรโดยไมเกรงขามพระบารมีก็ตาม ก็ทรงทอดอาลัย ไมทรงกริ้ว
โกรธแกพราหมณเลย
เพราะทรงถือวาเปนทานทีบ่ ริจาคใหเปนของคนอืน่ ดวยความ
บริสทุ ธิพ์ ระทัยแลว
ไมเพียงพระลูกรักซึ่งเทียบกับพระเนตรทั้งสองที่บริจาคใหแก
พราหมณไปแลว ยังทรงยกพระนางมัทรีคูพระบารมี ผูเ ปรียบเหมือนดวงหทัยใหแก
พราหมณผูมารองขอในอันดับตอมาอีก ดวยความพอพระทัย มิไดทรงอิดเอื้อนซึ่งจะเปน
เหตุใหปลีกแวะจากทานบารมีเพือ่ พระโพธิญาณเลย และยังทรงอุทานเพื่อสละเลือดเนื้อ
และชีวิตทุกพระอาการแกผูมุงมาขอทานอีก ไมทรงอาลัยในพระกายและจิตใจแมแตนอย
การที่ทรงบําเพ็ญทานบารมีไดอยางเต็มพระทัยนี้ เนื่องจากที่ทรงอาศัยอยูในสถาน
ที่ที่โลกเห็นวาเปนที่อยูของบุคคลผูจนมุม แตสาํ หรับพระเวสสันดรกลับทรงเห็นวา เปนที่
เวิง้ วางจากภาระหนักและอารมณเครือ่ งกังวลใจ ทัง้ การบําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี ตลอด
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อุเบกขาบารมี ฯลฯ ซึง่ เปนธรรมเครือ่ งสงเสริมทุกประเภท พระเวสสันดรทรงมีโอกาสได
บําเพ็ญอยางพอพระทัยในเวลานัน้ การบําเพ็ญทีแ่ สนยากลําบากและเต็มไปดวยความชอก
ช้ํา เพราะการกระทบกระเทือนนานาประการ ทั้งเปนการขัดขวางทางดําเนินของพระ
เวสสันดร หากกรรมดี กรรมชั่วจะเปนไปตามความตําหนิติชมของบุคคลแลว พระ
เวสสันดรถึงกับตองถูกเนรเทศเพราะการใหทาน ก็ไมควรจะรอดจากเหตุการณอนั รุนแรง
นัน้ กลายมาเปนพระพุทธเจาใหโลกกราบไหวได เพราะผลแหงทานอันเปนตนเหตุนน้ั
เราทุกทานผูเ ปนเจาของแหงกรรมและนับถือพระพุทธศาสนา ทีแ่ สดงเรือ่ งกรรม
เปนหลักใหญกวาสิ่งทั้งปวง คงพอจะทราบไดวา ผลแหงกรรมดีและกรรมชัว่ เปนธรรมชาติ
ทีม่ อี าํ นาจเหนือสิง่ ใด ๆ ในไตรโลกธาตุ จะไมมีใครสามารถดัดแปลง และลบลางผลเหลา
นี้ใหสูญสิ้นไปจากโลกไดเมื่อยังพอใจกอเหตุ คือ ทําดี ทําชั่วอยู และผลจําตองสืบตอกันวัน
ยังค่ํา โดยไมฟงเสียงการตําหนิติชมจากผูใด จะตางกันอยูบ า งก็เพียงชาหรือเร็วในกรรม
บางประเภทเทานัน้
ดังนั้นผูเชื่อในกรรมและผลของกรรมวาจะใหผล จึงเปนบุคคลผูไมประมาททั้งทาง
โลกและทางธรรม เพราะเปนสิ่งจะเกิดขึ้นจากหลักของเหตุดีเหตุชั่วดวยกัน ไมมีทางอื่น
เปนที่เกิดขึ้น พอจะแสวงหาความมั่งมีดีเดนและพนทุกขได จากการวาดภาพทางใจเอาเฉย
ๆ โดยไมสนใจในการงานอันเปนทีไ่ หลมาแหงโภคทรัพย คือเงินทองและกองกุศลอันเปน
ผลที่พึงพอใจ ผูไ มประมาทในการงาน อยูที่ใด ไปที่ใด ยอมไมอดอยากขาดแคลน ทัง้ วันนี้
และวันหนา และโลกนีโ้ ลกหนา เพราะเปนโลกทีส่ ตั วจะเปนอยูด ว ยกรรมและผลแหงกรรม
ดวยกัน ที่ผูทําทําไวแตตนทาง ดังพระเวสสันดรเปนตัวอยาง
การเทศนมหาชาติมาเปนลําดับนับแตบรรพบุรษุ มาถึงพวกเราฟงอยูข ณะนี้ ก็เทศน
เพือ่ เปนคติสอนใจใหพวกเราดําเนินตามรองรอยของทานทีไ่ ดรบั ผลมาแลว จนปรากฏเปน
ครูของเทวดาและมนุษยทุกชั้น เพราะประวัติของพระเวสสันดรที่ทรงดําเนินมาก็ดี ทีพ่ ระ
สิทธัตถราชกุมารทรงดําเนินมาก็ดี ไดกลายเปนศาสนธรรมเครือ่ งประกาศสอนโลกทัง้ สาม
ใหตน่ื ตัวเปนลําดับมาจนถึงบัดนี้ ใครที่ตื่นตัวสะดุดใจในธรรมของทาน เร็วหรือชาก็เตรียม
ตัวตามเสด็จทานทันกับเวลาก็มี ที่ตามเสด็จทานในลําดับตอมาก็มี ที่กําลังตามเสด็จอยูก็มี
ดังพุทธบริษัทซึ่งกําลังบําเพ็ญตนอยู ณ บัดนีด้ ว ยความสงบเสงีย่ ม อันเปนที่นา
เลื่อมใสและอนุโมทนาอยางยิ่ง และผูท ย่ี งั หลับดวยอํานาจโมหะครอบงํา ไมอาจจะมองเห็น
บุญและบาปวาเปนอยางไร และจะเปนของใครผูจะคอยรับผลกรรมนั้นก็อาจมีอยู แตพวก
เราตางก็มืดแปดทิศแปดดานเพราะโมหะดวยกัน จึงไมอาจมองเห็นทั้งเรื่องของตัวและของ
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ทาน ตางทานจึงตางอุตสาหแหวกวาย เพื่อขามพนจากหวงแหงความมืดมนอันนี้อยางเต็ม
กําลังดวยกัน สวนจะไดถึงไหนนั้นขอนอบนอมถวายไวกับพระธรรมบทวา ธมฺโม หเว รกฺข
ติ ธมฺมจารึ พระธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม ไมเคยลําเอียงตอผูใด ใหเปนผูม อี าํ นาจ
พิพากษาตอไป
ทานสาธุชนผูใ จบุญไดบาํ เพ็ญทาน ศีล ภาวนาตามเยีย่ งอยางของพระเวสสันดรทาน
แมจะไมไดสมบูรณตามแบบพิมพจนถึงความเลิศโลกอยางทาน ก็คงไดตามแบบลูกของ
พระ คือพุทธบริษัทที่ทรงธรรมภายในใจ ประดับธรรมในทางมารยาท ความเคลือ่ นไหว
เปนที่เย็นหูเย็นตาและไวใจของผูที่ไดคบคาสมาคมกับผูถือ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ ประจําใจตามหลักผูเชื่อถือกรรม เพราะหลักของการเชื่อกรรมที่ถูกตอง ผูทํากรรมทุก
ประเภท ตองเชื่อวาทําเพื่อตัวเสมอ แมจะทําเพื่อสงเคราะหผูอื่นก็ตองเพื่อความดีงาม
สําหรับตัวผูท าํ อยูน น่ั เอง ตามหลักธรรมที่สอนวา ทําดีไดดี ทําชั่วตองไดรับผลชั่ว ก็หมาย
ถึงเรื่องของผูทําโดยตรง
ขอยกตัวอยางเชนวัดอรุณรังษี ซึ่งแตกอนเปนปาเต็มไปดวยสิ่งที่นากลัวนานาชนิด
ผีตายในทองที่นี้ แทบจะพูดไดวาเกือบทุกศพนํามาทิ้งกันตามบริเวณนี้เกลื่อนไปหมด ไมมี
ใครกลาสามารถมาแถวบริเวณนีไ้ ดในเวลากลางคืน แมกลางวันก็ยังเปนสถานที่นากลัวอยู
นัน่ เอง เพราะเงียบสงัดปราศจากผูค นและเสียงตาง ๆ นอกจากที่นี่จะเต็มไปดวยผีตายทั้ง
นัน้ แลว ยังกลัวผีหลอกอีกดวย ไมมีใครคาดฝนวาสถานที่นี้จะปรากฏเปนวัดขึ้นมา แต
เพราะอํานาจกําลังศรัทธาของทานผูใจบุญมากทานดวยกัน สามารถรื้อขนสิ่งรกรุงรังออก
ได กลายเปนโบสถ ศาลา กุฎแี ละวัดขึน้ มาอยางสมบูรณ และกลายเปนสถานทีบ่ าํ เพ็ญ
สมณธรรมของสงฆและประชาชนใหไดรับความสะดวกขึ้น
ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นวาทําดีไดดี สําหรับผูท าํ ไมเปนอยางอืน่ คือผูทําจะเปนผูรับ
ผลจากการกระทําของตน วัดก็ดี โบสถก็ดี ศาลา และกุฎีก็ดี มิใชเปนผูร บั ผลบุญและมิใช
เปนผูจ ะไปสวรรคและนิพพาน เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนเพียงตัวเหตุทเ่ี กิดจากผูจ ดั ทําเทานัน้
สวนผลคือบุญซึง่ เกิดจากการสรางวัดนัน้ เปนสมบัติของผูทํา ฉะนัน้ ผลดีทง้ั มวลจนสามารถ
ยังผูบําเพ็ญใหพนจากทุกขไปได จึงเปนสมบัติของผูบําเพ็ญเหตุโดยตรง เหมือนเราทีม่ นี า
อยูใ นความครอบครอง เราทําการปกดําขาวลงในนา ขาวทุกตนก็เปนขาวของเรา ผลเกิด
จากนามากนอยเปนของเราทุกระยะ มิไดกลายเปนสมบัติของนาแปลงใด ๆ จะเปนผูร บั
เสวยผลแมแตนอ ย คําวา วัด จึงเปนบุญเขตของผูสรางวัดเพื่อบุญ ถึงกาลอันควรสิ่งกอ
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สรางยอมรวงโรยไปตามสภาพของคติธรรมดา สวนผลบุญอันเกิดจากการนี้ มิไดรวงโรยไป
ตาม ยอมตามสนองใหผูทําไดรับผลเปนสุขตลอดกาล
เมือ่ สรุปหลักกรรมในพระพุทธศาสนาแลว เรียกวา ทําเพือ่ เราเปนสวนใหญ เพราะ
ผลของกรรมดีและกรรมชั่วเปนสิ่งที่ผูทําจะพึงไดรับผล แมเราสรางวัดและใหทานกับพระ
บุญที่เปนผลจําตองเปนของเราอยูนั่นเอง ไมเชนนัน้ พระไมจําตองรักษาศีล เดินจงกรม
นัง่ ภาวนา และไปเทีย่ วกรรมฐานตามปาดงพงลึกใหลาํ บาก เพียงอาศัยบุญที่ญาติโยมมาทํา
บุญใหทานกับพระภายในวัดก็พอแลว เพราะวันหนึง่ ๆ คนมาทําบุญในวัดไมนอย ซึ่งพอ
จะรวบรวมบุญมาเปนของพระไดอยางพอเพียง แตหาเปนเชนนัน้ ไม ญาติโยมก็ทําหนาที่
ของญาติโยม บุญก็เปนของโยม พระก็ทําหนาที่ของพระ บุญก็เปนของทาน แตอาศัยซึ่งกัน
และกันตามสายแหงความสัมพันธเกีย่ วเนือ่ งระหวางพระกับญาติโยม ซึ่งแยกจากกันไม
ออกเทานั้น สวนผลที่จะพึงไดรับยอมไมระคนกัน
เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร ผูรับประทานไมจําตองมีกฎเกณฑไววา โอชารส
สวนนีต้ อ งสงไปหลอเลีย้ งรางกายสวนนัน้ นีไ้ ปสวนขางบน นีไ้ ปสวนขางลาง นี้ไปขางหนา
นี้ไปขางหลัง จนทัว่ สวนรางกาย แตรสอาหารทําหนาทีซ่ มึ ซาบไปตามสวนตาง ๆ ของราง
กายจนตลอดทั่วถึง โดยผูร บั ประทานจะไมเปนกังวลกับรสอาหาร วาจะมีการลําเอียงตอ
สวนรางกายเลย กลับจะมีความสบายขึน้ ทันทีทร่ี สอาหารไดเดินถึงทีแ่ ลวฉันใด กุศลผลบุญ
ของผูบําเพ็ญรวมกันก็ฉันนั้น โปรดเทียบเคียงตามขอธรรมที่อธิบายมานี้จะเปนที่มั่นใจใน
การสรางบุญทัง้ สวนยอยและสวนใหญ เพราะบุญกุศลบางประเภทตองอาศัยความสามัคคี
จากสวนใหญ ไมเชนนัน้ จะไมสาํ เร็จ หรือกวาจะสําเร็จก็สิ้นเปลืองทรัพยและกําลังไมนอย
ทัง้ กินเวลานาน
ทานพุทธศาสนิกชนผูมีบุญทั้งหลาย บัดนีเ้ รากําลังมีโอกาสวาสนาอํานวย ชีวติ
เครือ่ งประกาศใหเราและโลกไดเห็นยังมีอยู คนและสัตวเปนจํานวนมากทีเ่ กิดกับเราไดรว ง
โรยไปมากกวามาก ที่ยังเหลืออยูมีจํานวนนอย แตเราในคนจํานวนรวงโรยนัน้ ยังมีชีวิต
ผานพนมาได
ทั้งยังมีศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสบริจาคทรัพยมากมายฝงไวในพระพุทธ
ศาสนา นอกจากนัน้ ยังใหทานเปนประจําวันมิไดขาด โดยไมมีความอาลัยในทรัพยที่ใหทาน
ไปแมแตนอย ทัง้ นีเ้ พราะนิสยั ทีเ่ คยฝงใจและฝากเปนฝากตายกับพระศาสนามานาน ยิ่งได
บําเพ็ญคุณงามความดีมากเทาไร ก็ยิ่งมีความอิ่มอกอิ่มใจยิ้มแยมอยูภายใน คนผูม วี าสนา
บารมีเชนเรา ๆ นับวาเปนผูห าไดยาก
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คนประเภทที่แสวงหาคุณธรรมไมมีการทอถอยนั้นคือ คนทีเ่ ห็นภัยในทุกข เพราะ
การซ้ําซากแหงทุกขที่เนื่องมาจากการเกิด การตาย ไมมวี นั จบสิน้ ก็แลการทองเที่ยวไปตาม
ภพนอยภพใหญของแตละราย เชนเดียวกับการเดินทางไปตามหมูบ า น ระยะทางที่เดินไป
ยอมมีสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ไมสม่ําเสมอ แมเชนนัน้ ผูเดินทางตองผานไปเพราะกิจ
จําเปนของตน จนกวาจะถึงจุดที่หมาย การทองเที่ยวไปมาในภพชาติก็ยอมมีความลําบาก
เชนเดียวกัน แมเชนนัน้ ผูย งั มีกจิ จําเปนเพราะกฎแหงกรรมทางภายในจําตองไป ดังนัน้ โลก
จึงไมวางจากการสัญจร คือการเกิดตายของสัตว
ดวยเหตุน้ี ทานผูมีโลกวิทูรูแจงโลกโดยตลอดทั่วถึง จึงสอนใหบําเพ็ญกุศลเพื่อเปน
เสบียงในการเดินทางไปตามภพชาติของตน และเพือ่ เปนการบรรเทาทุกขอนั จะเกิดขึน้ ใน
เวลาเดินทาง หากภพชาติยังจะเปนไปอยูในสงสาร ก็ขอใหอาศัยบุญคุณธรรมที่ตนเคย
สรางไวเปนเครือ่ งบัน่ ทอนและตานทานทุกข มีความสุขเปนเครือ่ งเสวยผล เปนผลไมเดือด
รอนขุนเคืองในภพนั้น ๆ เพราะกุศลผลบุญทีต่ นบําเพ็ญไว ชวยค้าํ จุนอุดหนุนใหมคี วามสุข
ไมกลายเปนเพลิงทั้งกองไปเสียทีเดียว ผูก าํ ลังมีความสุขบาง ทุกขบาง อันเปนพยานแหง
กรรมดีและชั่ว จึงไมควรประมาทนอนใจในบาปและบุญ วาจะเปนของหางไกลจากตัวเราผู
ทํากรรม เพราะการมาสูโ ลกอันเปนทีอ่ ยูอ าศัยของบุคคลผูท าํ กรรม เราตองทํากรรมเหมือน
โลกทั่ว ๆ ไป แตการพิจารณาเลือกเฟนแลวทําลงไปนัน้ เปนความชอบธรรม ไมควรทํา
แบบสุม เดา ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยไมใครครวญไตรตรอง จะสะทอนกลับมาใหผู
สะเพราตอกรรมรับเสวยทุกขตอไป
เพราะคําวาโลกแลวยอมระคนปนเปไปดวยดีและชัว่ ผูใ ชสายตายาวดวยปญญาจะ
ไดรับของดีมาครองเปนเจาของ แตถา สายตาสัน้ แลวควาไปทีไ่ หนจะเจอแตเรือ่ งของความ
ทุกขเดือดรอนหาชิ้นดีไมไดเลย คําวา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญกอนแลวคอยทํากิจ
ทุกอยาง จะเปนผลดีรบั สนอง นีค้ อื พระโอวาททีส่ อนคนใหฉลาดรูเ ทาทันความเคลือ่ นไหว
ของโลกและการกระทําของตน ผูสนใจจะไดนําไปใชใหเหมาะสมกับภาวะของตน ๆ ผลจะ
เปนความเจริญทัง้ วันนี้ วันหนา และชาติน้ี ชาติหนา
ทานสาธุชนผูใ จบุญทัง้ หลาย วันนี้พรอมกันมาฉลองกุฎี ศาลา และถังน้ําซึ่งปรากฏ
ความสําเร็จขึน้ มาใหตาโลกไดเห็นอยางเดนชัด มอบไวเปนสมบัติของวัดอรุณรังษี จังหวัด
หนองคาย สวนกุศลผลบุญอันเกิดจากการนี้ มอบไวกับดวงใจของทุกทานที่เปนเจาของ
ทานกุศลสมบัติ ทั้งนี้จะเปนแกวสารพัดนึกอันลนคาประดับใจของทานทั้งหลายไปทุกภพ
ทุกชาติไมมีวันเสื่อมสูญ แมสิ่งกอสรางจะปรักหักพังลงไปตามสภาพก็ตาม สวนผลทีท่ า น
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ไดรบั จะเปนคุณสมบัตปิ ระจําใจตลอดกาล ดังนั้นขอทุกทานโปรดมีใจอาจหาญราเริงตอผล
บุญทีไ่ ดรบั แลว และที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะความแกลวกลาแหงศรัทธาของทานทัง้ หลาย
ชาตินน้ี บั วาเราทัง้ หลายไมเสียทีในอัตภาพแหงมนุษยอนั เกิดมาดวยบุญ ไดพารางกาย คือ
กอนบุญอันนี้ สรางตูเซฟเพื่อเก็บทรัพยภายในไวอยางพรอมมูล ประหนึง่ ไดสรางสําเภา
ใหญไวเพื่อขี่ขามมหาสมุทรทะเลหลวงที่ทวมทนอยูภายในใหพนไปได
ถึงอยางไร กุศลกรรมที่สรางไวจะไมยอมปลอยวาง ตองติดตามสนองเรายิ่งกวา
เพื่อนสนิทมิตรรักเสียอีก เพราะเราเปนนักสรางบุญ ถึงคราวจําเปนนึกถึงบุญตองเห็นบุญ
ประจักษตาประจักษใจทั้งในชาตินี้และชาติหนา เรือ่ งทัง้ นีเ้ ราเปนนักบุญคงจะเคยมีประสบ
การณมาบาง และการกลาวทัง้ นีค้ งไมเปนการชักนําใหทา นเชือ่ ในทางผิด เพราะทัง้ ดาน
วัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางปรากฏจากการทําดีและทําชั่วเสมอกัน ฉะนั้นผลบุญที่
เปนวัตถุจงึ ควรเปนคูเ คียงกับผลบุญทางดานนามธรรมภายในใจ อันจะปรากฏออกมาใหผู
เปนเจาของไดรบั เสวยเสมอกัน
เชนผูมีสมบัติมากอาจจะเกิดจากสาเหตุอันชั่ว มีเที่ยวกดขี่บังคับหรือคดโกง ปลนจี้
เอาของของเขามาเปนของตนก็มี อาจเกิดจากสาเหตุอันดี เชน เกิดจากการงานที่ชอบ มี
ปุพเฺ พ จ กตปฺุญตา ชวยสนับสนุนชองทางที่มาแหงโภคทรัพยก็มี ฉะนั้น ผูทําดีและชั่ว
จึงมีทางไดรบั ผลดีและชัว่ ทัง้ ดานวัตถุและดานนามธรรม โลกจึงตองมีทั้งดานวัตถุและดาน
นามธรรมเปนสมบัติดีและชั่วเปนของตนทั่ว ๆ ไป ไมมีจุดที่ควรยกเวน ยกตัวอยางเชน
พระพุทธเจาผูบ ริสทุ ธิน์ ค้ี อื ธรรม เมื่อเสด็จไปแหงหนตําบลใดมีดอกบัวผุดขึ้นรับรองฝา
พระบาท (ฝาเทา) และมีเครือ่ งสักการบูชามาจากทีต่ า ง ๆ ซึ่งผิดจากปกติธรรมดาของคน
สามัญมากมาย แตเมื่อมีผูของใจทูลถามทานจึงตรัสวา สิ่งทั้งนี้เกิดขึ้นดวย ปุพเฺ พ จ กต
ปฺุญตา ของเรา ฉะนั้น คําวา กุสลา ธมมฺา อกุสลา ธมฺมา จึงเปนหลักธรรมประกัน
ความจริงของผูทําไวอยางสมบูรณ
เราทุกทานซึ่งเปนพุทธบริษัทผูเชื่อกรรม โปรดเชื่อตนผูทํากรรมวาจะตองเปนผูรับ
ผลโดยแนนอน เพราะตางก็อยูในโลกแหงกรรมอันเดียวกัน แลวพยายามสรางกรรมดีไวให
เพียงพอกับความตองการ วันหนึง่ ชีวติ ผานไปเพือ่ ความแตกสลายไมมเี วลายับยัง้ ยิ่งกวา
เครื่องจักรเครื่องยนตเสียอีก เราผูห มุนตัวเพือ่ หลบภัยโปรดพิจารณาดวยปญญา ทาน ศีล
ภาวนาทีแ่ สดงไวขา งตน นั่นคือทางดําเนินเพื่อมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัตแิ ละนิพพาน
สมบัติ ทาน แปลวาการให ออกจากเจตนาทีก่ ลาเสียสละ เพราะความเมตตาและความเชือ่
เลือ่ มใสเปนรากฐาน คนไมมคี วามเมตตาและความเชือ่ เลือ่ มใสตอสถานทีแ่ ละผูร บั บริจาค
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ยอมไมสามารถทําทานได นอกจากจะใหเพือ่ แกราํ คาญจากผูม ารบกวนขอเปนบางคราว
เทานัน้
ฉะนัน้ ผูม ที านประจํานิสยั ตองเปนผูมีใจเมตตาและเชื่อตอทานของตนวาตองมีผล
แนนอนประจําใจ จึงสามารถบริจาคไดเปนประจํา และบริจาคคราวละมาก ๆ โดยไมมี
ความเสียดาย ยิ่งไดใหทานมากเทาไรก็ยิ่งมีความปติยินดีแทบตัวลอยก็มี แมในเมืองไทย
เราก็มที า นนักใจบุญประเภทนีไ้ มนอ ยเลย ทั้งนี้ เกิดจากหลักธรรมชาติภายในใจของผู
บริจาคเอง โดยจะวาดภาพความรูสึกใหใครดูดวยไมได พอไดยินไดฟงก็ยิ่งเพิ่มกําลัง
ศรัทธาอยางแรงกลา จนถึงขั้นสละไดทั้งภายนอกภายใน หมดความเยื่อใยในสิ่งทั้งปวง
กลายเปนผูบ ริสทุ ธิข์ น้ึ มาในทามกลางสิง่ แวดลอม ฉะนั้น ทานจึงเปนธรรมสําคัญซึ่งจะมอง
ขามไปไมได ทัง้ เปนรากฐานและเครือ่ งยึดเหนีย่ วโลกใหอยูด ว ยกันไดอยางสนิท
ในระหวางพอแมกับบุตรธิดา ระหวางญาติกับญาติ ผูใหญกับผูนอย เพื่อนสนิทกับ
มิตรที่รัก ระหวางสัตวกบั สัตวดว ยกัน ระหวางสัตวเลีย้ งกับเจาของ ซึ่งจะตองสงเคราะหกัน
ดวยการแบงปนซึ่งออกมาจากใจของผูเห็นใจเพื่อนรวมโลกดวยกัน โดยไมเลือกชาติชั้น
วรรณะ ในหลักธรรมชาติของโลกจะเวนทานเสียมิได นอกจากจะไมสนใจตามหลักจําเปนนี้
เทานัน้ จึงอาจเห็นวา ทานเปนของไมจาํ เปนสําหรับโลก ผูมีอัธยาศัยใจกวางขวางเผื่อแผ
แกเพื่อนฝูง และใหความรมเย็นแกผอู น่ื ทีม่ าอาศัยและคบคาสมาคมไมเลือกชัน้ วรรณะ
ยอมเปนผูม สี งาราศีไมจดื จาง และไมคอ ยมีใครรังเกียจเบียดเบียน คําวา “ทาน” จึงมี
ความกวางขวางและลึกซึง้ มากเหลือจะพรรณนา และนํามาแสดงใหทุกทานไดฟงอยางสม
ใจ ขอแสดงโดยสังเขปเพียงเทานี้ พอเปนแนวความคิดสําหรับทานผูเ ปนนักใหทาน
ศีล แปลวา ความปกติในความประพฤติ ไมคึกคะนองทางกายวาจา กายวาจาทีม่ ี
ศีลกํากับอยูดวย จึงเปนกายวาจาทีห่ อมหวนชวนชม ไมแสลงหูแสลงตาทั้งหญิงชาย ทั้งนัก
บวชและฆราวาส มีลักษณะทาทางสวยงามนาดู ทั้งกาวไปและถอยกลับ เหลือบซายแลขวา
เปนกิริยาที่นาดูทุกอาการ ฉะนั้นลูกศิษยของพระตถาคตจึงปรากฏงามในหมูชน และไมมี
ชาติชั้นวรรณะแฝงอยูในวงศิษยพระตถาคต ปรากฏคําเดียววา สมณะ คือ ผูส งบเสงีย่ มเทา
นัน้ เปนนามของทาน เพราะทานมีศลี เปนเครือ่ งประดับ แมจะมีเพียงศีรษะโลน ๆ และเต็ม
ไปดวยความทุกขยากลําบากดวยปจจัยเครื่องอาศัย ตองเทีย่ วโคจรบิณฑบาตขอทานชาว
บานเขามารับประทาน แตกเ็ ปนทุกขทน่ี า กราบไหว นาเคารพบูชา เพราะทานมีศลี สมบัติ
และธรรมสมบัตปิ ระจํากาย วาจา ใจ
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คําวา สีเลน โภคสมฺปทา ปจจัยสี่ คือจีวร เครื่องนุงหม บิณฑบาต ที่อยูอาศัยและ
ยาบําบัดโรค จึงมีผนู าํ มาถวาย เพราะทานมีศลี เปนทีร่ กั สีเลน สุคตึ ยนฺติ ทานเปนผูไปดี
มาดี อยูดี กินดีดวยศีลของทาน ทานจึงมีสุคติอยูทุกอิริยาบถ ตายแลวจะไปตกนรกหมก
ไหมที่ไหน จําตองเปนสุคติอยูนั่นเอง เพราะกาย วาจา ใจของทานเปนสุคติ เพราะการ
รักษาศีลอยูแลว สีเลน นิพพฺ ตุ ึ ยนฺติ ทุกขที่เคยมีเพราะความคะนองแตกอน จําตองดับไป
เพราะอํานาจศีลธรรมของทานไดสงั หาร คําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จึงไมทําใจของประชา
ชนผูก ราบไหวดว ยความเคารพรักในทานใหจดื จางไปตลอดทุกวันนี้
ภาวนา ไดแกการอบรมใจใหมีเหตุผลประจําตน เพื่อดําเนินกิจการทั้งทางโลกและ
ทางธรรมใหเปนไปดวยความไมงมงายและจนมุมตอเหตุการณ เพราะคนทีไ่ ดรบั การอบรม
ทางใจ ยอมเชื่องตอสิ่งทั้งปวง ไมวอกแวกคลอนแคลนและเชื่องายโดยไรเหตุผล พยายาม
อบรมใจใหอยูใ นความสงบตามโอกาสอันควร อยาปลอยใหความคิดอันไรสาระผลักดัน
ออกมาทางกาย วาจา ถึงกับฉุดลากกายวาจาใหเปนไปตามจนเสียคน ทัง้ นีเ้ พราะขาด
การอบรมใจในหลักธรรม อันดับตอไป พยายามบังคับจิตใหอยูใ นขอบเขตแหงคําบริกรรม
มีพุทโธหรือลมหายใจ เปนตน ทําความรูส กึ ไวกบั คําบริกรรมนัน้ ๆ จนกวาจะถึงเวลาทีค่ วร
ปลอยวางไปตามหนาที่การงานที่ควรจัดทําเพื่อการอาชีพ จนปรากฏเปนความสงบขึน้ มา
ในขณะนัน้
ตามธรรมดาของจิตเมื่อถูกบังคับโดยที่ชอบ ยอมจะหยั่งเขาสูความสงบ ไมมีดวงจิต
ดวงไหนจะพนอํานาจของความมีสติไปได นอกจากจะไมทําดวยความสนใจและจริงจังเทา
นัน้ จิตอาจจะเพนพานไปได เพราะสิง่ ผลักดันคอยสงเสริมอยูต ลอดเวลามีจาํ นวนมากภาย
ในใจโดยไมนยิ มวานักบวชและฆราวาส ฉะนั้นการปดกั้นทํานบไมใหกระแสของใจไหลออก
มาเพือ่ หากอเรือ่ งรําคาญใสตนดวยสติ จึงเปนหนาทีข่ องนักภาวนาจะทําความพยายาม
อยางเขมแข็งในเวลาเชนนัน้ ไมยอมใหจิตฝาฝนอํานาจของความเพียรออกมา จิตจะเสื่อม
จากความพยศและปรากฏเปนความสงบสุขขึน้ มาในเวลานัน้ นี่คือผลของการอบรมใจใน
ดานภาวนาทีผ่ บู าํ เพ็ญจะประจักษใจทัง้ หญิงทัง้ ชายและนักบวช และจะเห็นคุณของการ
ภาวนา ทั้งจะเห็นโทษแหงความพยศของใจที่เคยเปนมาในขณะเดียวกัน
คราวตอไปก็จดจําวิธที าํ ทีเ่ คยไดรบั ผลมาแลว และฝกทําบอย ๆ จนเปนความ
ชํานาญและติดใจในวิธกี าร ครั้งตอไปจะคอยงายขึ้น หรือแมจะยากบางเปนบางกาลก็พอมี
ทางแกไขดัดแปลง เพราะเคยเห็นผลมาแลว โปรดทราบวาใจเปนของประเสริฐ และมีอยู
กับเรา เราเปนชาติมนุษยผมู ใี จสูง จึงไมควรปลอยใจของตนใหทิ้งจมดินอยูเหมือนทอนซุง
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ไมเปนการสมควรแกเราเลย ควรทําการอบรมใหใจมีทางสงบบาง ขาวแหงความสงบเยือก
เย็นภายในใจ จะกลายมาเปนของเราผูอ บรมใจเปนลําดับ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด จะ
ไมพนจากใจของผูอบรมนี้เลย
การอธิบายธรรมทางดานภาวนายังไมถงึ จุดทีค่ วรจะจบ แตเวลาจวนจะจบกอนแลว
เพราะแสดงธรรมในทามกลางกิจการซึ่งกําลังเปนไปอยู จึงขอสรุปธรรมเทศนาที่แสดงมา
โดยยกคาถายอของพระเวสสันดรชาดก เปนบทคาถาวา ทานํ เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภา
เวตฺวา เปนตน ถือเอาใจความวา พระเวสสันดรไดตรัสรูเ ปนพระพุทธเจาเพราะการใหทาน
รักษาศีล และภาวนา ฉะนั้น ขอทุกทานผูใจบุญโปรดยึดหลักธรรมของพระองคไวเปนสักขี
พยานแหงการบําเพ็ญตนตอไป ชือ่ วาเปนผูต ามเสด็จพระเวสสันดรและพระพุทธเจาโดยไม
ตองสงสัย ในที่สุดของการตามเสด็จ จะสมหวังในวันหนึง่ ขางหนา
ในทีส่ ดุ แหงการแสดงธรรม ขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแกทานทั้งหลายโดยทั่ว
หนากัน ตามนัยที่ไดแสดงมาก็สมควรแกเวลา ขอยุติลงเพียงนี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

จุดทีร่ วมแหงอริยธรรม
วันนีจ้ ะแสดงธรรมปาลวน ๆ ใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายทราบ ทั้งที่ไดอุตสาห
มาจากทางใกลและทางไกล ทั้งผูที่อยูกับบานนี้ ตลอดถึงผูที่อยูในวัด คําวา ธรรมปา
นัน้ เปนธรรมที่ไมไดทองหรือจดจํามาจากคัมภีรไหน ๆ นอกจากจะแสดงตามหลัก
ธรรมชาติแหงธรรม ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปในโลกเทานั้น สวนจะถูกหรือผิดอยางไรนั้น
ขอใหบรรดาทานผูฟงทั้งหลายจงไตรตรองตามธรรมที่แสดง แลวเทียบเคียงกับหลัก
ธรรมในคัมภีรอ นั เปนธรรมตายตัว
ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาคือหลักแหงเหตุผล ถาเมื่อเหตุกับผลถูกตอง
กันแลวทั้งที่เปนฝายดีและฝายชั่ว พึงทราบวาสิง่ นัน้ เปนสิง่ ทีด่ แี ละเปนสิง่ ทีช่ ว่ั ไดอยาง
สมบูรณ และเปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดดวย องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาในคราวพระองคเสด็จออกจากหอปราสาทเพือ่ แสวงหาโมกขธรรม ในเบื้องตน
ก็ปรากฏวาพระองคไดพิจารณาหลักธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครหรือพระพุทธเจาองค
ใดมาประกาศสอนพระองควา สภาวะทัง้ หลายเปนอยางนัน้ ๆ แมประชาชนพรอมทั้ง
บริษทั และบริวาร ซึ่งอยูในพระราชวังของพระองค ก็ปรากฏวาเปนคนธรรมดาเชนเดียว
กับพระองคทาน
แตในคืนที่พระองคจะเสด็จออกทรงผนวช หลักธรรมชาติแหงธรรมไดปรากฏ
ขึน้ ในพระทัยวา ทัง้ คนในพระราชวัง คือบริษทั บริวารทัง้ หลายดวย และนอกพระราชวัง
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุดวย ปรากฏวาเปนปาชาผีดิบไปทั้งดินแดน หาที่จะปลงจิตปลงใจ
พึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตวสักรายหนึ่งวา ไมใชปาชา ไมมีเลย นีค้ อื หลักธรรม
ชาติแหงธรรมซึ่งเปนของมีอยูในสัตวและบุคคลทั่วไป ไดปรากฏขึ้นในพระทัยของพระ
องค แมที่สุดพระองคเองก็ปรากฏเปนปาชาผีดิบเชนเดียวกับมนุษยและสัตวทั่ว ๆ ไป
จึงเปนเหตุใหทรงเบือ่ หนายในความเปนอยูข องโลกเกิดตาย อันเปนที่รวมแหงกอง
ทุกขนานาชนิดทั้งของเขาและของเรา นอกจากจะแสวงหาความพนจากความเปนเชนนี้
ไปเสียเทานัน้ ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแหงธรรมซึ่งเคยประกาศตัวอยูตลอด
มา ก็ทรงไดพระสติสะดุดพระทัยในขณะนั้น และเพราะหลักธรรมชาติเหลานัน้ ไดเตือน
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พระทัยใหมีความสลดสังเวชเพื่อหาทางพนจากทุกขโดยไมอําลาใคร ๆ และไดเสด็จ
ออกเวลากลางคืน
นีก่ เ็ ปนเครือ่ งแสดงใหเราทัง้ หลายไดเห็นวา หลักธรรมชาติคือธรรมที่แทจริง
นัน้ เปนสภาพมีอยูท ว่ั ไปในสัตวและสังขารทุกประเภท พระองคไดเสด็จออกทรงผนวช
ก็เพราะหลักแหงธรรมชาติเหลานีซ้ ง่ึ เตือนพระทัย ทรงบําเพ็ญพระองคเปนคนขอทาน
เหมือนคนขอทานทั่ว ๆ ไป ไมทําพระองคใหเปนผูมีคุณคาวาเปนกษัตริย เปนตน
ปรากฏพระองคเพียงเปนคนขอทานและเปนเหมือนผาขี้ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไมมีราคา อันใคร
ๆ ไมตองการ ในเวลาพระองคทรงบําเพ็ญเพียรไดรบั ความกระทบกระเทือนและความ
ทุกขลาํ บากแสนสาหัส เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชประพฤติพระองคเปนคนอนาถา
เปนคนไมมคี ณ
ุ คาราคาแตอยางใด
เพราะสมัยนัน้ การใหทานก็ดี การรักษาศีลก็ดี เจริญภาวนาก็ดี ไมมีใครไดสั่ง
สอนไววา ผลแหงการใหทานเปนตนนัน้ มีมากนอยเพียงไร จึงไมมใี ครสนใจจะพยายาม
บํารุงบําเรอและตามอุปฏ ฐากพระองคใหทรงไดรบั ความสุขในสวนแหงพระกาย ความ
เปนกษัตริยที่พระองคทรงลดทิฐิมานะลงถึงขนาดเปนคนขอทาน
เชนเดียวกับคน
ธรรมดาสามัญที่ขอทานทั่ว ๆ ไป แทนที่จะเปนทุกขจนทนไมไหว แตกก็ ลับเปนการ
สะดวกตอการบําเพ็ญธรรม เพราะการลดทิฐิมานะอยางนั้น เนื่องจากพระองคไดทรง
เห็นหลักธรรมชาติที่เตือนพระทัย แลวบําเพ็ญพระองคใหเปนไปในหลักแหงธรรมนัน้
ๆ
ขอสรุปวาหกปพระองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน โลกวิทู รู
โลก ทั้งเปนโลกนอกทั้งเปนโลกใน กวางแคบโดยตลอดทั่วถึง ไมมีอันใดจะปดบังลี้ลับ
วาพระองคจะไมสามารถหยั่งทราบไดโดยพระปญญาญาณ แมที่สุดในพระทัยของพระ
องคที่มีอะไรเคลือบแฝงอยูก็ปรากฏชัด เชนเดียวกับวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงสวางจา
ขึน้ ในคืน ซึ่งตรงกับเดือนหกเพ็ญที่เรียกวา วิสาขมาส ธรรมทั้งหมดที่พระองคทรงรู
เห็นนัน้ เปนธรรมในหลักธรรมชาติทง้ั นัน้ โดยทรงบําเพ็ญตามหลักธรรมชาติ พิจารณา
ในหลักธรรมชาติที่ประกาศกังวานอยูทั้งภายนอกภายในตลอดกาล แมความรูส กึ ซึง่
ปรากฏเปนอยูต ลอดเวลา ณ ภายในก็เปนหลักธรรมชาติอนั หนึง่ พระองคไดรูแจงเห็น
จริงโดยตลอด ทัง้ นีล้ ว นแลวแตเปนหลักธรรมชาติทง้ั นัน้ กอนที่พระองคจะตรัสรู ก็
ปรากฏวาไดอยูในที่สงบสงัด ซึง่ เปนหลักธรรมชาติและปราศจากความพลุกพลานดวย
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ฝูงชนและบรรดาสัตว มีพระกายอันเปลี่ยว จิตใจก็วเิ วกวังเวง ความรูส กึ ภายในของ
พระองคก็เดนขึ้นในขณะนั้น
ตามธรรมดา ธรรมชาติรทู เ่ี ราเรียกวาใจนี้ จะมีความรูอยูตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
ไมเคยลดละแมขณะเดียว แตเพราะสิ่งแวดลอมมากระทบและกลบไวโดยทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จึงเปนเหตุใหความรูอ นั นัน้ ซุม ซอนอยูต ามรูป
เสียง กลิ่น รสเปนตน ไปเสีย ไมสามารถจะพินจิ พิจารณาความรูน น้ั วามีความหนักเบา
ไปในแงไหนบาง ทั้งทางชั่วและทางดี แตเมือ่ ไดรบั ความสงัดวิเวก จิตก็ไมพัวพันกับสิ่ง
ใดซึง่ เคยรูเ คยเห็นมาแตกอ น ความรูที่ปรากฏขึ้นในใจจะสงกระแสไปทางใดจะเปน
ทางอดีต ทางอนาคตก็ปรากฏรูเ ทาทันในวงปจจุบนั เสมอไป ดวยอํานาจพระสติ ซึ่งทรง
ตั้งไวแลวดวยดี ความรูอ นั นีก้ ป็ รากฏเดนขึน้ โดยลําดับ
ความรูท เ่ี ดนขึน้ นีจ้ ะเดนขึน้ ทางดีกท็ ราบชัด จะเดนขึ้นทางชั่วก็ทราบชัด เมื่อจะ
เดนขึน้ ในทางสัง่ สมกิเลสตัณหา เพื่อความมัวหมองภายในจิตใจ พระองคก็พยายามแก
ไขใหทนั กับเหตุการณ ไมปลอยใหฝายต่ําฉุดลากไป จนจิตคอยกลายเปนจิตที่ผองใส
สะอาดเปนลําดับ และมีความเฉลียวฉลาดดวยอุบายปญญา เพราะเหตุนน้ั ทานจึงสอน
ใหบาํ เพ็ญสมาธิ คือความสงบใจ เมือ่ ใจไดรบั ความสงบแลว ยอมเห็นเงาของตัวเองใน
ทางปญญา เหมือนน้าํ ทีใ่ สสะอาด สามารถมองเห็นสัตวนาํ้ หรือสิง่ ตาง ๆ ที่มีอยูในน้ํา
นั้นไดโดยชัดเจนฉะนี้
เมื่อจิตยังไมสงบเราจะพิจารณาสิ่งใดก็ไมชัดเจน แมจะพิจารณาทางปญญาก็
กลายเปนสัญญาไปเสียโดยมาก นี้หมายถึงสัญญาที่จะกอเหตุเปนสมุทัย สะสมกิเลสขึ้น
ภายในใจ เพราะความรูค วามเห็นทีม่ าผานทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว จะพิจารณาสภาวธรรมก็เห็นชัดเจนแจมแจง เชนเดียวกับบุคคลทีก่ าํ ลัง
หยุดนิ่งอยู มองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้น สมาธิพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญมา คําวา
“สมาธิ” นี้หมายถึงความสงบของใจหรือความแนนหนามั่นคงของใจ เมื่อใจไดรับ
ความสงบแลว ความสุขจะปรากฏขึน้ มาในขณะนัน้ ถายังไมสงบก็ยังไมปรากฏเปน
ความสุขขึ้นมา เมือ่ มีความสงบสุขแลว เราพอมีชองทางจะพิจารณาทางปญญา
คําวา “ปญญา” หมายถึงความสอดสองมองดูเหตุการณตาง ๆ ไดทะลุปรุโปรง
เปนลําดับหรือความแยบคาย ออกจากใจอันเดียว สัญญาคือความจํา ปญญา คือความ
คลีค่ ลายในสิง่ ทีต่ นจดจําไวนน้ั เชนเดียวกับเรามัดไมหลายกิง่ หลายแขนงเขาเปนมัด ๆ
สัญญาเชนเดียวกับตอกหรือลวดทีเ่ รามัดไมเปนกําไว ปญญาเปนผูค ลีค่ ลายไมทเ่ี รามัด
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ไวนน้ั ใหเห็นวามีกช่ี น้ิ ดวยกัน มีไมอะไร และชือ่ วาอะไรบาง เรื่องของปญญาจึงเปน
ธรรมชาติคลีค่ ลายดูสภาวธรรมซึง่ เปนของมีอยูใ นตัวของเรา
อนึ่ง คําวา “สมาธิ” การทําใจใหมคี วามสงบเยือกเย็น ทานผูฟงทั้งหลายคงจะ
เคยไดทราบแลววามีหลายชัน้ ขณิกสมาธิ จิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแลวถอนขึ้นมา
เสีย อุปจารสมาธิ คือสมาธิที่รวมสงบแลวถอนออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ ที่มา
สัมผัสใจในขณะนัน้ จะเปนเรือ่ งสัตว บุคคล หรือภูตผีกต็ าม จัดเขาในวงอุปจารสมาธิน้ี
สวนอัปปนาสมาธิ จิตที่หยั่งลงแลวมีความสงบอยางเต็มที่ และรวมอยูไ ดเปนเวลานาน
ๆ คําวา “อัปปนาสมาธิ” นีม้ คี วามหมายกวางขวางมาก จิตรวมอยูไ ดนานดวย มี
ความชํานิชํานาญในการเขาออกของสมาธิดวย ตองการเวลาใดไดตามความตองการ
ดวย
แตเราผูบ าํ เพ็ญในทางปญญานัน้
ไมจําเปนตองถึงขั้นอัปปนาสมาธิแลวจึงจะ
ตองพิจารณาทางปญญา เรื่องของสมาธิ คือความสงบ จะสงบมากนอย พึงทราบวาเปน
บาทฐานแหงวิปส สนาคือปญญาเปนขัน้ ๆ ไป เพราะปญญามีหลายขัน้ ขัน้ หยาบ ขั้น
กลาง ขั้นละเอียด สมาธิในขัน้ หยาบก็เปนบาทฐานของวิปส สนาขัน้ หยาบได ขัน้ กลาง
ขั้นละเอียดก็เปนบาทฐานของปญญาขั้นกลาง ขั้นละเอียดได และในขณะเดียวกันพึง
ทราบวา สมาธิกับปญญานั้นเปนธรรมคูเคียงโดยจะแยกจากกันไมออก ควรใชปญ
 ญาคู
เคียงกันไปกับสมาธิตามโอกาสอันควร คือถาเราจะดําเนินในทางสมาธิโดยถายเดียว
ไมคํานึงถึงเรื่องปญญาเลยแลว จะเปนเหตุใหติดสมาธิคือความสงบ
เมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแลว ตองพิจารณาในทางปญญา เชนพิจารณาธาตุ
ขันธโดยทางไตรลักษณ วันนีก้ พ็ จิ ารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วันหนาก็พจิ ารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรตรองอยูเชนนี้ทุกวันทุกคืนไป ไมตองสงสัยวาจะไมชํานาญ
ในทางปญญา ตองมีความคลองแคลวชํานาญเชนเดียวกันกับทางสมาธิ ปญญาใน
เบือ้ งตนตองอาศัยการบังคับใหพจิ ารณาอยูบ า ง ไมใชจติ เปนสมาธิแลวจะกลาย
เปนปญญาขึน้ มาทีเดียว ถาจิตเปนสมาธิแลวกลายเปนปญญาขึน้ มาเอง โดยผู
บําเพ็ญไมตอ งสนใจมาพิจารณาทางดานปญญาเลยแลว
จิตก็ไมมโี อกาสจะติด
สมาธิ ดังที่เคยปรากฏดาษดื่นในวงนักปฏิบัติ ความจริงเบื้องตนตองอาศัยมา
พิจารณา ปญญาจะมีความคลองแคลวและมีความสวางไสว ทั้งรูเทาทันกับสิ่งที่มาเกี่ยว
ของเปนลําดับ จะเปนไตรลักษณที่หยาบก็จะเห็นในทางปญญา
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คําวาไตรลักษณอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียดนั้น ขึ้นอยูกับการ
พิจารณา เชนเราพิจารณาในสวนรางกายจัดวาเปนไตรลักษณสว นหยาบ พิจารณาใน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเปนไตรลักษณสว นกลาง พิจารณาเรือ่ งจิตทีเ่ ปนราก
เหงาแหงวัฏฏะจริง ๆ แลว นั่นคือไตรลักษณสวนละเอียด เมื่อจิตไดกาวเขาสูไตร
ลักษณสว นหยาบ ไตรลักษณสว นกลาง ไตรลักษณสวนละเอียด จนผานพนไตรลักษณ
ทั้งสามนี้ไปแลว ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในอันดับตอไปอยางไมมีปญหาใด ๆ นัน้ จะ
เรียกวา อัตตาก็ตาม อนัตตาก็ตาม ไมเปนไปตามความสมมุตินิยมใด ๆ ทั้งนั้น เพราะ
อัตตากับอนัตตาเปนเรื่องของสมมุติ ซึ่งโลกก็มีอยูดวยกัน ธรรมชาติอันนั้นไมใชสมมุติ
โลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไดยาก เมื่อมีอัตตาและอนัตตาเปนเครื่องเคลือบแฝงอยูในใจ
สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาไดทรงพิจารณาในสภาวะทัง้ หลาย โดยไตรลักษณ
สวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียด จนเห็นประจักษแจมแจงพระทัยแลว กาลใด
กาลนัน้ พระองคจึงทรงเปลงพระอุทานขึ้นวา เรียนจบไตรภพโดยสมบูรณแลว จากนัน้
ก็ทรงปลงพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวทั้งหลาย มีเบญจวัคคียเ ปนตน พรอมกับการประกาศ
พระองควาเปนศาสดาของโลกได ถาพระองคยังไมผานไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ทัง้ สวนหยาบ สวนกลาง และสวนละเอียดไปแลว พระองคจะเปนศาสดาของ
โลกอยางเต็มที่ไมไดเลย เราทัง้ หลายผูม งุ จะเปนครูสอนตน เปนผูฝกฝนทรมานตน เรา
ก็ตองดําเนินไปตามแนวทางที่พระองคทรงพิจารณา และทรงรูเ ห็นไปโดยลําดับเชนนี้
คําวา ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดวย ไตรลักษณขน้ั หยาบ ขัน้ กลาง
ขั้นละเอียดดวย พึงทราบวามีอยูใ นกายในใจของเราทุกทาน ไมใชมีแตพระพุทธเจา
พระองคเดียวและพระสาวกของพระองคเทานั้น พึงทราบวาเราทัง้ หลายเวลานีก้ าํ ลัง
เปนภาชนะทีส่ มบูรณอยูแ ลวทีจ่ ะสามารถพิจารณา และรับรองสภาวะทีไ่ ดอธิบายมานี้
ใหเห็นแจมแจงขึน้ ในใจ ซึง่ เรียกวา ธรรมในหลักธรรมชาติ เปนของมีอยูตั้งแตวันกาว
เขาสูป ฏิสนธิวญ
ิ ญาณมาเปนลําดับจนถึงวันนี้
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทาน
พิจารณาเห็นสภาวธรรมทัง้ หลาย ไมไดไปคนหาที่ไหน ธรรมทัง้ หลายมีอยูแ ลวอยาง
สมบูรณ พระองคพจิ ารณาตามหลักธรรมชาติเหลานีใ้ หเห็นชัดแจมแจงตามหลักแหง
ธรรมทั้งหลายที่มีอยูอยางสมบูรณทั้งภายนอกและภายใน จนหายสงสัยของพระทัยทุก
อาการแลว จึงไดประกาศพระองควา เปนผูส น้ิ แลวจากสังสารจักร คือความหมุนเวียน
เปลีย่ นแปลง ไดแกความเกิด แก เจ็บ ตายเหลานี้
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เราซึ่งเปนพุทธบริษัทของพระองคเจา ขอไดโปรดพิจารณาสภาวธรรมซึ่งมีอยู
ในตัว และเราอยาคิดมากไปวา เราไมมีศีลจะบําเพ็ญสมาธิใหเปนไปไมได เราไมมี
สมาธิจะบําเพ็ญปญญาใหเปนไปไมไดดังนี้ พึงทราบวา ศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรม
สัมพันธเกี่ยวเนื่องอยูกับหัวใจของผูตั้งใจปฏิบัติดวยกันทุกทาน ศีล หมายถึงปกติ
ความเปนปกติของใจในปจจุบนั นัน้ ปรากฏเปนศีลขึน้ มาแลว ความสงบของใจในขณะที่
กําลังภาวนาอยูน น้ั เรียกวาจิตเปนสมาธิขน้ึ มาแลว การพิจารณาไตรตรองในหลักธรรม
ชาติ คือไตรลักษณที่มีอยูทั่วสรรพางครางกายและจิตใจทั้งภายในและภายนอก จะเปน
เวลาใดก็ตาม พึงทราบวาปญญาเริม่ ปรากฏขึน้ มาภายในใจของเราแลว
เมือ่ เราไดพยายามบําเพ็ญในธรรมทัง้ สามประเภท คือ ศีล สมาธิ ปญญา ใหมี
การติดตอกันเปนลําดับไป ศีล สมาธิ ปญญา จะเปนธรรมที่มีกําลังกลาอาจปรากฏขึ้น
ภายในใจของเราทัง้ สามประเภทพรอม ๆ กัน เราอยาเขาใจวาเราเปนหญิงหรือฆราวาส
แลวจะไมสามารถบําเพ็ญสมณธรรม คือคุณงามความดี มีมรรค ผล นิพพานทีเ่ รา
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวได ถาเราคิดเชนนัน้ เปนความคิดผิด จะเปนอุปสรรคตอตนเอง
เพราะองคแหงอริยสัจธรรมทั้งสี่ไมไดนิยมวานี้คือผูหญิง นัน้ คือผูช าย นัน้ ฆราวาส นัน้
คือนักบวช พระ เณร เถร ชี แตมอี ยูใ นสัตว สังขารบรรดาทีม่ วี ญ
ิ ญาณครองทัว่ ไป เมือ่
ผูใ ดมีปญ
 ญาพิจารณาอริยสัจธรรมทัง้ สีน่ ้ี ผูน น้ั แลเปนผูก าํ ลังกาวดําเนินตามเสด็จพระ
องคทานเปนลําดับ อริยสัจธรรมทัง้ สีน่ ้ี คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
คําวา “ทุกข” เปนชื่อแหงธรรมชาติอันหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในกายและ
ในจิตของเรา ความไมสงบกายก็ดี ความไมสงบใจก็ดี ทานเรียกวา อริยสัจ คือของจริง
อยางประเสริฐ ของจริงที่ไมเอนเอียงไปตามบุคคลผูใด ใครจะตําหนิธรรมชาตินว้ี า ดีก็
ตาม วาชัว่ ก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คือธรรมชาตินี้นั้นเอง ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตําหนิติชมของบุคคลหรือสัตวใด ๆ ทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา ของจริง และมีอยูเหมือน
เงาตามตัว แตเงาจะปรากฏในทีแ่ จงเทานัน้ เขาสูที่มืดแลวเงาไมปรากฏ สวนอริยสัจ
ธรรมทั้งสี่ มีทุกขสัจเปนตน เราจะอยูในที่มืดก็ตาม อยูในที่แจงก็ตามจะปรากฏในกาย
ในใจของเราเสมอไป ไมวาเปนทุกข หรือเปนสุข ฉะนัน้ โปรดกําหนดพิจารณาใหทว่ั ถึง
ตามที่อริยสัจปรากฏอยู
เรื่องการพิจารณากองทุกขนี้ เราไมไดหมายจะเอาทุกขมาเปนสมบัติของเรา แต
ถาเราไมพจิ ารณาทุกข เราก็ไมมอี บุ ายปญญารูร อบคอบและหายสงสัยในทุกข ก็จะเกิด
ความลุม หลงนําทุกขมาพัวพันภายในใจวา เราทั้งอวัยวะนี้เปนทุกข หรือวาทุกขทั้งหมด
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นีเ้ ปนตัวของเราไปเสีย การทีเ่ ราพิจารณาทุกขใหเห็นชัดตามเปนจริงแลว เรากับทุกข
นั้นจะแยกกันออกได โดยไมตองคาดหมายใหเปนกังวล จะเห็นวาทุกขนน้ั เปนสวนหนึง่
จากเรา ในขณะเดียวกันเราผูร ใู นสุขก็ดี ในทุกขก็ดี ก็จะเห็นวาเปนสภาพอันหนึง่ จาก
เวทนาทัง้ สามนัน้
การพิจารณาทุกขโดยอุบายแยบคายและความรอบคอบอยางนี้
จึงเปนทาง
ปลอยวางความกังวลในทุกข หรือแยกความเปนทุกขนั้นออกจากตัวเราได โดยเห็นวา
ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง ธรรมชาติที่รูทุกขคือใจนี้ก็เปนของจริงอันหนึ่ง ไมสบั สน
ปนกันโดยถือทุกขนั้นวาเปนเรา และถือเราวาเปนทุกข แมทุกขจะปรากฏขึ้นทางกายก็
เห็นวาเปนสภาพอันหนึง่ จากความรู ไมใชเรา ยิง่ พิจารณาเขาไปภายใน คือทุกขทางใจ
ก็จะเห็นเชนเดียวกัน การพิจารณาทุกขทั้งนี้ เรียกวาไดดาํ เนินมรรคไปในตัวแลว เพราะ
ถาไมใชปญญาก็ไมมีเครื่องมือเพื่อดําเนิน การไตรตรองหรือพิจารณาทุกขตั้งใจดูทุกข
กําหนดรูทุกข ตั้งสติดูทุกข ลวนแลวแตเปนเรือ่ งของมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญาทั้งนั้น
คือการพิจารณาทุกขก็เปนอริยสัจอันหนึ่ง เมื่อเห็นเรื่องของทุกขแลวเปนเหตุให
คิดตอไปวาทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เชนเราเสียใจในขณะทีป่ ระสบสิง่ ทีไ่ มนา ปรารถนา
โดยมีใครมาดาทอใหกระทบกระเทือนเราดวยกิรยิ ามารยาทอันไมสมควร เกิดความ
เสียใจขึน้ มา เราพยายามพิจารณาหาตนเหตุแหงความเสียใจวา เกิดขึน้ มาเพราะเหตุใด
และจะมีทางแกไขความเสียใจดวยวิธีใด ดังนี้ก็เรียกวา เราพยายามจะถอนสมุทัยอยูใน
ขณะเดียวกันนัน้ แลว เมือ่ เราทําการพิจารณาเรือ่ ง ทุกข สมุทัย โดยมรรค คือสติกับ
ปญญาไปโดยทํานองนี้ ก็เปนการทําใหแจงซึง่ นิโรธโดยลําดับในขณะเดียวกัน
อนึ่ง โปรดทราบวาทุกขกบั สมุทยั มีหลายขัน้ มรรคก็มหี ลายขัน้ มีอยางหยาบ
อยางกลาง อยางละเอียด นิโรธก็มหี ลายขัน้ เชนเดียวกัน ทุกขสว นหยาบดับไป นิโรธ
สวนหยาบไดเริม่ ปรากฏตัวขึน้ มา ทุกขสวนกลางดับไป นิโรธสวนกลางไดปรากฏตัวขึน้
มา ทุกขสวนละเอียดดับไป นิโรธไดปรากฏตัวขึ้นมาอยางเต็มที่ จึงควรทราบไวอยางนี้
ไมใชวา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จะเปนธรรมขัน้ เดียว แยกกันไดอยางนี้ เราพิจารณา
เบื้องตนก็ตองเปนขั้นหยาบ ตอมาก็คอยเลื่อนฐานะขึ้นไปขั้นกลาง ขั้นละเอียด โดย
ความรูอ นั เดียวเปนผูพ จิ ารณา ความรูอ นั เดียวเปนผูว พิ ากษวจิ ารณ จนกลายเปนความ
แยบคายโดยลําดับ และกลายเปนความรูค วามฉลาดอันยอดเยีย่ มขึน้ มาเปนขัน้ ๆ จาก
ดวงใจอันเดียวกัน
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พระพุทธเจาผูดําเนินมากอนก็ทรงทําเชนนี้ รูส กึ วาพระองคเปนมาดวยความ
ทุกขความลําบาก เปนมาดวยความอดทน เปนมาดวยความขยันหมัน่ เพียรและกลาเสีย
สละ แมชีวิตก็ไมทรงเสียดาย เพื่อใหไดอริยสัจซึ่งเปนธรรมสายเอก ทรงพยายามเพื่อรู
ชัดในทุกขซึ่งเปนความเดือดรอนในทุกขทั้งมวล และพยายามรื้อถอนสมุทัยอันเปนตัว
กอใหเหตุทั้งมวลเกิดขึ้น ดวยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อปรากฏผลคือ นิโรธ
ความดับทุกขเปนขั้น ๆ จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจ แมอริยสัจสีซ่ ง่ึ เปนธรรมทีเ่ คย
เห็นวาลีล้ บั ก็ปรากฏผลเปนธรรมเปดเผยตอพระทัยขึ้นมาจนได เพราะความพยายาม
เปนกุญแจดอกสําคัญ
ฉะนั้น บรรดาเราทุกทานผูมุงตอแดนพนทุกขตามพระองค โปรดพิจารณาโดย
โอปนยิโก นอมอริยสัจทัง้ สีเ่ ขามาสูก ายสูใ จ ใหตรงตามหลักความจริงซึ่งเปนของมีอยู
เชนเดียวกับพระพุทธเจาไมมีอะไรบกพรอง และไมมีสิ่งใดแปลกกันแมแตนอย ปญญา
ที่หยั่งทราบในอริยสัจทั้งสี่ก็เกิดจากใจดวงเดียว เราผูกําลังฟงเทศนอยูในบัดนี้จึงไมมี
ความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาล และเปนปจจุบนั กาลอยูเ สมอ ภายในใจของผูตั้ง
ไวดว ยดีแลวในคลองแหงธรรม และเปนผูส ามารถจะรับรูใ นสัจธรรมทัง้ หลายซึง่ เปน
ของมีอยูในตัว เมื่อกําลังปญญาสามารถแลว ยอมรอบรูท ง้ั ภายนอกและภายใน ตลอด
ดวงจิตไมมีอันใดเหลือ คําวารอบรูภ ายนอกนัน้ หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ ง
สัมผัสและปลอยวางได การพิจารณาภายใน คือ ยอนจิตเขามาสูภ ายในกาย จนสามารถ
รูเ ทากายทุกสวน เพราะอํานาจการพิจารณา จนถอนจากอุปาทานความถือกายเสียได
สวนเวทนาจะเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉย ๆ ก็ดี สัญญาความจําไดหมายรูก ด็ ี
สังขาร ความปรุง จะปรุงดี ปรุงชั่ว ปรุงกลาง ๆ ปรุงอดีต อนาคต ก็ทราบชัดวาเปน
เพียงสภาวะอันหนึง่ ๆ วิญญาณ ความรับรูก เ็ ปนเพียงสภาวะอันหนึง่ รวมแลวเรียกวา
กองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น ปญญารูร อบแลวปลอยวางเขาไปเปนลําดับ ทีนี้ยัง
เหลือจิตซึง่ เปนตัวเหตุอนั สําคัญ และเปนผูใ หนามวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณก็ดี และเปนผูห ลงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี มายึดในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี ปญญาขุดคนตามเขาไปเปนระยะ ๆ จนถึงรากฐาน
แหงวัฏจักร คือ ความรูอ วิชชาผูเ ปนจอมแหงไตรภพอันเปนเรือ่ งบรรจุแหงเรือ่ งทัง้ ปวง
ชื่อวาเรื่องทั้งหมดรวมอยูที่นี้ เพราะเหตุนน้ั ทานจึงใหนามวาปมแหงวัฏจักร
จงพิจารณาจนเห็นวานีก้ ค็ อื ไตรลักษณ และเปนเครื่องมือของไตรจักร เชนเดียว
กับสภาวธรรมอืน่ ๆ เมือ่ รูเ ห็นชัดแลวความถือมัน่ ยึดมัน่ ในความรูท เ่ี จือดวยยาพิษจะ
แวนดวงใจ
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หมดไป เพราะเห็นเปนอสรพิษอยางแนใจ ตองสลัดปดทิ้งทันที ความรูซ ง่ึ เปนตัว
อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกจากใจ เรื่องทั้งหลายที่เต็มอยูกับความรูที่เต็มไปดวยเรื่องก็
ขาดไปพรอม ๆ กัน เรื่องที่เปนกิเลสทั้งมวลไมมีทางเกิดขึ้นจึงยุติลง ความสัมผัสจาก
การเห็น การไดยิน การสูดกลิ่น ลิ้มรสทั้งปวงจึงเปนเพียงสักวากิริยา ไมมีเรื่องจะให
เกิดความซึมซาบและยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนตัวอุปาทานอีกตอไป เพราะความรูท เ่ี ปนไป
ดวยเรื่องซึ่งเปนผูบงการไดหมดสิ้นไปแลว เรื่องทั้งหลายจึงไมมี
พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี ไดทําลายความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้ขาดสิ้น
ไปจากจิตใจแลว แมทานจะทรงขันธอยู ขันธก็สักวาขันธ คือรูปก็สักวารูป เสียง กลิ่น
รส เครือ่ งสัมผัสทัง้ หลายก็สกั วาเทานัน้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนของ
มีอยูประจําขันธ ๕ ก็สกั แตวา อาการนัน้ ๆ เทานัน้ ไมมีเรื่องเกี่ยวของกับจิตอันจะให
เกิดความกังวล เพราะจิตกลายเปนจิตทีพ่ น จากเรือ่ งแลว คือเปนจิตที่ไมมีสมมุติแลว ก็
จิตที่เปนสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปดวยเรื่องดังกลาว คือมีอวิชชาเปนหัวหนา ความรูท ่ี
อยูใ ตอาํ นาจอวิชชาจัดวาความรูท เ่ี ต็มไปดวยเรือ่ ง ฉะนั้นเรื่องจะโกรธก็ดี เรื่องจะโลภก็
ดี เรื่องจะหลงก็ดี จึงขึ้นอยูกับความรูอันนี้ทั้งนั้น เมื่อความรูอันนี้ไดดับลงไป เรือ่ งจะ
โลภ เรื่องจะหลงจึงไมมีอีกตอไป เพราะรากเหงามันดับแลวกิง่ กานสาขาจะทนอยูไ ด
อยางไร จําตองดับตามกันไปหมด
ปญญาทีพ่ จิ ารณาเปนไปตามลําดับจนรูแ จงเห็นจริงแลว คําวาจิตก็หมดสมมุติ
ไป จะใหชื่อใหนามก็สักแตวา ไมไดมีความผูกพันมั่นหมายในความรูประเภทนั้น ทาน
จึงเปนผูหมดเรื่องทางภายใน อยูดวยความไมมีปจจัยสืบตอระหวางจิตกับอารมณ เปน
บรมสุขในอิรยิ าบถทัง้ สี่ คือ ยืน เดิน นัง่ นอนไมมีเรื่องทั้งนั้น หลับหรือตืน่ ก็เปนสุข
เพราะไมมสี ง่ิ รบกวนใจ เปนอยูด ว ยความหมดเรือ่ ง ขันธ ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือ
สําหรับใชเปนประโยชนของนักปราชญโดยสมบูรณกอน แตยังไมรูเทาทันขันธทั้ง ๕
ตองเปนเครื่องมือของมหาโจรผูลือนามซึ่งเปนหัวหนาบังคับขันธทั้ง ๕
คือกาย จําตองทําไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา เวทนาทีป่ รากฏขึน้ มาก็ปรากฏ
ขึน้ มาดวยอํานาจกิเลสตัณหา สัญญาจําขึน้ มาก็จาํ เพราะอํานาจของกิเลสตัณหา สังขารก็
ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งมวล วิญญาณก็รบั รูเ พือ่ กิเลสตัณหาอาสวะไปเสียทัง้ นัน้ เพราะ
เจาอวิชชาเปนตัวมหาโจร คือเจาเรือน เจากิเลสตัณหา รากเหงาแหงกิเลสตัณหาทัง้
มวลอยูที่นั้นทั้งหมด พออวิชชาดับไปเทานั้น ขันธทั้ง ๕ จึงกลายเปนเครื่องมือของ
อวิชชาวิมุตติไป วิชชาวิมุตติไดผุดขึ้นมาอยางเต็มที่แลว ขันธกลายเปนบริษทั บริวาร
แวนดวงใจ
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คือเครื่องมือวิชชาวิมุตตินั้นไปเสีย กิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็จะเปนไปโดยธรรม
เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ซึ่งเกิดขึ้นทางกายก็เปนไปโดยธรรม สัญญา จํา
ไดหมายรูก จ็ าํ ไปโดยธรรม สังขารก็ปรุงโดยธรรม วิญญาณก็รบั รูโ ดยธรรมทัง้ นัน้ ไมได
เปนตามกิเลสตัณหาอาสวะทีเ่ คยเปนมา
องคสมเด็จพระผูม พี ระภาคทานทรงทําปริวรรต ทานทําอยางนี้ ทองเที่ยวใน
วัฏสงสาร พระพุทธเจาก็ทองเที่ยวมานานไมมีจบสิ้น เที่ยวที่ไหนก็เกิดตายที่นั่น ทุกขที่
นัน่ เมือ่ ไดปริวรรต กลับเขามาทองเทีย่ วในสกลกายและใจ คือ จุดทีร่ วมแหงอริยธรรม
โดยหลักธรรมชาตินแ้ี ลว จึงไดยกธงชัยวา “พุทโธ” อยางเต็มดวง ผูข า มหวงแหงความ
หลงแลวก็นาํ มาประกาศใหเราทัง้ หลายไดถอื เปนสรณะ คือ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ อยูจ นบัดนี้ ธรรมทัง้ นีเ้ กิดขึน้ มาจากการปริวรรตเขามาสูภ ายใน เรียกวา โอปนยิ
โก นอมเขามาสูภ ายใน พิจารณาใหเห็นชัดแจมแจง
การขามโลกสงสารไมขามที่ไหน โลกก็คือดวงใจที่เปนอวิชชานี้ทั้งดวง สังสาระ
ความทองเที่ยวก็หมายถึงจิตดวงนี้ วัฏจักร ตัวหมุนก็คือความรูที่เต็มไปดวยเรื่องนี้เอง
เปนเหตุใหวกเวียนไปมา กรรมทั้งหลายจึงสืบตอกันไปโดยลําดับ เพราะธรรมชาติซง่ึ
เปนตัวจักรใหญพาหมุนอยูต ลอดเวลา เมื่อตัวจักรใหญไดทําลายลงแลว ตัวจักรเล็กก็
พลอยถูกทําลายไปตาม ๆ กัน ผลสุดทายไมมีอะไรเหลืออยู เชนเดียวกับตนไมที่ถูก
ถอนขึ้นหมดทั้งราก แมกิ่งกานสาขาจะมีมากมายก็จะตองตายฉิบหายไปตาม ๆ กัน
หมด เรื่องอวิชชาดับไปก็เชนเดียวกัน กิเลสตัณหาประเภทใด ๆ ดับไปหมด ไมมีอะไร
เหลือ
วันนีแ้ สดงธรรมเทศนาใหทา นผูฟ ง ทัง้ หลายทราบในลักษณะแหงธรรมปา หาก
ไมถูกจริตจิตใจในหลักธรรมบางประการ ผูแ สดงยังหวังไดรบั อภัยจากบรรดาทานผูฟ ง
ทั้งหลายดวยจิตเมตตา ถาธรรมที่แสดงนี้พอจะเปนประโยชนไดบาง ก็ขอไดโปรดนําไป
ไตรตรองและปฏิบัติตามในโอกาสอันควร ความสุขความเจริญทีโ่ ลกปรารถนามานาน
จะเปนเครื่องสนองตอบแทนทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ผูอ ตุ สาหพยายามเปนลําดับ นับ
แตขั้นแรกจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตตินิพพานฯ ในอนาคตอันใกลนี้ ดังนัน้ การแสดง
ธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงขอยุติการแสดงเทานี้ เอวํ
<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

เนือ้ นาบุญ
ตอไปนี้จะไดเริ่มแสดงคําสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ขอใหบรรดา
ทานผูฟงพึงสังเกตความเคลื่อนไหวแหงใจของตนในขณะฟง ถาไดสังเกตความเคลื่อน
ไหวของใจโดยใกลชิดแลว เราจะไดเห็นอาการทีเ่ คลือ่ นไหว ซึ่งแสดงออกมาทั้งดีและชั่ว
จากใจดวงเดียวทุกระยะ ทานกลาวไววา โลกธาตุดูเหมือนวากวางขวางมากมาย แตนน้ั
เปนสภาวธรรมอันหนึง่ ๆ เทานัน้ เขาไมมีความหมายและความรูสึกในตัวของเขาเองแต
อยางใด
แตใจซึ่งเปนตัวโลกธาตุนี้เปนธรรมชาติที่รูสึกตัวเองอยูเสมอ และธรรมชาตินเ้ี ปน
สิ่งที่มีคุณคายิ่งกวาสิ่งใด ๆ ในโลก ถาชั่วก็ไมมีอะไรจะเทียบ ดีก็ไมมีอะไรจะทัดเทียม
และเปนธรรมชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกวาสิ่งใด ๆ เหตุนั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
จึงไดตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา เปนตน สิง่ ทัง้ หลายมีใจเปนสําคัญ จะดีหรือชั่วขึ้น
อยูกับใจ แตสง่ิ ทีเ่ ปนบริวารของใจกลับเปนนายของใจนัน้ มีจาํ นวนมาก ถาพูดอยางคํา
สวยงามก็วา บริวารของใจ เครื่องใชของใจ แตถาพูดใหถูกหลักธรรมจริง ๆ แลวก็ควรวา
นายของใจ เครื่องกดถวงหรือเครื่องผูกมัดจิตใจนั่นเอง
ใจที่ไมไดรับการอบรมยอมมีภัยรอบตัว แตสวนมากก็เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวเอง
ถายังไมไดอบรมใหรูเรื่องของตัวเองเสียบางแลว ยอมจะคิดตําหนิติชมสิ่งภายนอกมาก
กวาเรื่องของใจผูผลิตการติชมเสียเอง
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา
โอปนยิโก สิง่ ทีเ่ ราเห็นดวยตาก็ดี ไดยินดวยหูก็ดี พึงนอมเขามาสูใ จใหทราบวา สิ่งทั้ง
หลายนัน้ มีใจเปนผูร บั รู เปนผูใ หความหมายในสิง่ ทัง้ ปวง ถาใจไมเปนผูใ หความหมาย
แลว สิ่งเหลานั้นจะปรากฏความหมายขึ้นโดยลําพังตัวเองยอมเปนไปไมได การอบรมใจ
ก็เพื่อจะใหรูเรื่องของตัวเองผูกอเหตุ
พระพุทธเจาทรงพยายามอบรมพระองค เพือ่ ใหรสู กึ ดีชว่ั ในพระองคมาเปนเวลา
นาน แตนน่ั เปนวิสยั ของพระพุทธเจาซึง่ เชนเดียวกับหนทางหลวง ยอมกวางขวางหรือยืด
ยาว การกอสรางก็ตองทุมเทกําลังมากมาย จึงจะสมชือ่ วาเปนทางหลวง สวนทางของ
บุคคลที่จะไปสูจุดตาง ๆ ยอมคับแคบ พอหลวมตัวเทานั้นก็ไปไดอยางสบาย แตภาระที่
จะนําไปใหประโยชนสาํ หรับตนนัน้ ก็มจี าํ นวนนอย พอเหมาะกับกําลังจะหอบหิ้วไปได
แวนดวงใจ
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สวนทางหลวงเมือ่ สําเร็จแลวนําสัมภาระไปไดมาก เชน ทางรถไฟ เปนตน ไปมาแตละ
เทีย่ วบรรทุกคนไดเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีสิ่งของติดมากับรถไฟก็มีจํานวนไม
นอย
วิสัยของพระพุทธเจาจะรื้อขนสัตวโลกใหพนจากโอฆสงสาร ก็ยอมจะทุมเทกําลัง
ลงเปนจํานวนมากและเปนเวลานาน เมือ่ บําเพ็ญใหสาํ เร็จตามภูมขิ องพุทธวิสยั แลว จึง
เปนผูม คี วามสามารถและฉลาดแนะนําพร่าํ สอนสัตวทง้ั หลาย พรอมทั้งทราบอุปนิสัยของ
สัตวแตละราย ๆ วาควรจะแนะนําพร่าํ สอนได โดยวิธซี ง่ึ จะใหสาํ เร็จผลแกผมู าศึกษาและ
ปฏิบัติตามเปนขั้น ๆ ไป พระองคทรงทราบไดดี นอกจากทรงทราบอัธยาศัยของบรรดา
สัตวแลว
ยังทราบธรรมทีจ่ ะพึงนํามาแนะนําสัง่ สอนใหไดประโยชนแกบรรดาสัตวทง้ั
หลายเปนราย ๆ ไปดวย แตสาวกทั้งหลายไมมีความสามารถทัดเทียมพระพุทธเจาได
เพียงมีกําลังและความสามารถที่จะแนะนําสั่งสอน ทําหนาที่แทนพระพุทธองคไดตาม
กําลังความสามารถของตนเทานัน้ แมจะเปนผูบ ริสทุ ธิห์ มดจดจากกิเลสอาสวะเชนเดียว
กับพระพุทธเจาก็ตาม
แตกาํ ลังความเชีย่ วชาญเฉลียวฉลาดสามารถทีจ่ ะแนะนําพุทธ
บริษัทใหเปนไปไดเปนจํานวนมากเหมือนอยางพระพุทธเจานั้น ไมใชวิสัยของสาวกผูไม
มีความสามารถเทาเทียมพระพุทธเจาได
เมือ่ ยอนเขามาถึงเราทัง้ หลายผูบ าํ เพ็ญใหขา มพนไปโดยเฉพาะแลว จึงไมควรคิด
วา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธบารมีมาเปนจํานวนเทานัน้ เทานี้ ทานจึงสามารถพนทุกข
ไปได แตเรามีกาํ ลังเพียงเทานี้ สติปญญาเพียงเทานี้ ไฉนจะสามารถบําเพ็ญตนใหพน ได
เชนพระพุทธเจา ทีถ่ กู เราไมควรคิดเชนนัน้ เพราะวิสัยของพระพุทธเจากับวิสัยของเรามี
ความแตกตางกันมาก ถาจะเทียบกับรถ รถของพระพุทธเจาเปนรถขนาดใหญ เชน
รถไฟหรือรถบรรทุก รถของพวกเราเปนรถเล็กและรถนั่งเฉพาะ ไมสามารถจะบรรทุก
สัมภาระและคนโดยสารไปได แมจะบรรทุกไปบางก็เพียงหนึ่งคนหรือสองคนเทานั้นก็พอ
ดีกับกําลังของตน ไมเหมือนรถใหญซง่ึ บรรทุกไดคราวละมาก ๆ ก็บดั นีเ้ ราจะพยายาม
บรรทุกเฉพาะตัวของเราใหขา มพนไปดวยความสะดวกและราบรืน่ โดยไมเกีย่ วกับภาระ
ซึง่ จะเปนทางใหเนิน่ ชา จึงไมควรเทียบพระพุทธเจากับเราในสวนบําเพ็ญบารมี
อนึ่ง การอบรมใจทีเ่ รากําลังทําอยูข ณะนี้ นับวาเปนวิธีที่ถูกตองรัดกุมอยูแลว พอ
จะพยุงเราใหกา วพนไปจากวัฏสงสารไดทนั กับเวลา สวนวิธอี น่ื ก็เปนประโยชนและเปน
อุปกรณซึ่งกันและกันอยูแลว แตวิธีนี้เปนวิธีที่รัดกุม พอเปนทํานบทีไ่ หลรวมแหงบารมี
ทัง้ หลายใหมารวมอยูจ ดุ เดียว คือใจที่เต็มไปดวยความสงบและเยือกเย็น เพราะฉะนัน้
แวนดวงใจ
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บรรดาพระภิกษุสามเณรทีบ่ รรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลว หลักพระธรรมวินยั
จึงไมนิยมใหประกอบการงานสวนอื่น ซึ่งนอกไปจากขอวัตรปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา
อันเปนหนาที่เฉพาะของนักบวช เฉพาะผูบวชจึงสอนทางลัดทางตรงเสมอวา เกสา โลมา
นขา ทันตา ตโจ เปนตน
และสอนที่อยูที่อาศัย เพื่อบําเพ็ญดวยความสะดวกตามเพศของนักบวชวา รุกฺข
มูลเสนาสนํ นิสสฺ าย ปพฺพชฺชา ตตฺถ โว ยาวชีวํ อุสสฺ าโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทใน
พระศาสนาแลว ขอใหทานทั้งหลายพยายามอุตสาหอยูตามรุกขมูล คือ รมไมชายเขาอัน
เปนทีส่ งัดวิเวกและสะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม ไมใหมีภาระผูกพัน พึงประพฤติตน
เชนเดียวกับนกซึ่งมีปกกับหางเทานั้น แมจะเทีย่ วหากินผลไมหรืออาหาร ณ ที่ใดเพียง
พอแกจะงอยปากของตนแลวก็บินไปตามสบาย ที่หลับนอนของนกไมมีกําหนดวาจะอยูที่
ไหน ค่ําที่ไหนก็นอนที่นั่น ไมมีความเกาะเกี่ยวกังวลใด ๆ แมบนิ ไปจับตนไมแลว เมื่อจะ
บินจากตนนีไ้ ปสูต น หนา ก็ไมไดทําความผูกพันหรืออาลัยในตนไมตนนี้เปนของตน บิน
ผานไปเปนลําดับ นกไมมีกังวลใด ๆ ทั้งอาหารที่ยังเหลืออยู ทั้งตนไมที่ตนอาศัย บินจาก
ไปแลวก็ไมเปนอาลัย
บรรดานักบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งมุงหนาเพื่อความเปนลูกศิษยตถาคตแลว
จําตองดําเนินตนใหเปนอยางฝูงนกเสมอไปตลอดชีวิต พยายามอบรมตนใหเปนทีร่ ม เย็น
และเปนเนื้อนาบุญของตนไดอยางสมบูรณ ดวยอุบายวิธที ป่ี ระทานไว อะไรเลาทีเ่ ปนเนือ้
นาบุญของตน คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา ขอวัตร ซึ่งเปนอุปกรณแหง
การบําเพ็ญสมณธรรมเหลานี้ จัดเปนเนือ้ นาบุญแตละอยาง ๆ เปนผูม ภี ารกิจนอย
บําเพ็ญอยูใ นศีล สมาธิ ปญญา ขัดเกลาจิตใจของตนอยูเสมอ ไมทําความผูกพันอาลัยใน
ที่อยูและสถานที่อาศัย ตลอดถึงตระกูลที่อุปการะเปนประจํา ซึ่งตนไดเคยอาศัยทุกวัน
บิณฑบาตมาวันหนึ่งจะไดอะไรมากนอยเปนที่พอใจ ไมมคี วามสําคัญมัน่ หมายในอาหาร
การบริโภควาจะมีรสประณีตบรรจงหรือไมกต็ าม เมื่อเห็นวาไมขัดของในหลักพระธรรม
วินยั แลว ยินดีบริโภคขบฉันไปเพียงยังอัตภาพใหเปนไปในวันหนึง่ ๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
แกชวี ติ และการประกอบความเพียรเทานัน้ นีช่ อ่ื วาเปนผูท าํ ตนใหเปนเนือ้ นาบุญของตน
ตามที่ไดอธิบายแลว
ศีลก็เปนเนือ้ นาบุญอันหนึง่ สมาธิกเ็ ปนเนือ้ นาบุญอันหนึง่ ปญญาก็เปนเนือ้ นา
บุญอันหนึง่ ทานก็เปนเนือ้ นาบุญอันหนึง่ ทัง้ นักบวชและฆราวาสผูบ าํ เพ็ญตามนีจ้ ดั วา
เปนผูบ าํ เพ็ญตนใหเปนเนือ้ นาบุญของตน วันนีบ้ าํ เพ็ญ วันหนาก็บาํ เพ็ญ ไมลดละในเนือ้
แวนดวงใจ
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นาบุญของตน จนสามารถทําศีล ทําสมาธิ ทําปญญาใหสมบูรณขน้ึ แลวก็กลายเปนความ
รมเย็นแกตนอยางเต็มที่ เมือ่ มีความเพียรบําเพ็ญตนใหเปนเนือ้ นาบุญของตนไดแลว ก็
สามารถเปนเนือ้ นาบุญ คือใหความรมเย็นแกประชาชนไดเชนเดียวกัน แนวทางขององค
สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาและสาวกอรหันต ทานไดดาํ เนินมาอยางนีท้ ง้ั นัน้
แมกอนพระองคจะเปนศาสดาของโลก ก็ปรากฏวาเปนศาสดาของพระองคเองมา
กอน จนมีความคลองแคลวแกลวกลาในวิชชาวิมตุ ติหลุดพนจากกิเลสอาสวะ เมื่อเปน
ศาสดาในพระองคอยางสมบูรณแลว ตอมาก็เปนครูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ซึง่ เราทัง้ หลายก็กลาวอยูเ สมอวา ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ ดังนี้ ซึง่ หมาย
ความวาพระองคเปนบุรษุ ผูห นึง่ ซึง่ ควรฝกทรมานใหเปนผูค วรแกมนุษยธรรม และมรรค
ผลนิพพาน เมื่อฝกทรมานไดเต็มภูมิแลว เปนผูส มควรจะสัง่ สอนโลกในวาระตอไป โดย
ไมเลือกชาติ ชัน้ วรรณะ และความมี ความจน เพราะนัน่ มันเปนกฎของกรรมประจําสัตว
และบุคคล ไมมีใครจะหลีกเลี่ยงได ตองยอมจํานนและรับเสวยผลกรรมทีม่ ปี ระจําตน
เฉพาะนักบวชเปนไปเพื่อไมกอความกังวลวุนวาย แตเปนไปเพื่อประหัตประหาร
กิเลส ซึ่งเปนขาศึกภายในใจใหคอยหมดไป และเปนไปเพื่อการไมสั่งสมกิเลสซึ่งยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น ก็อยูในสถานที่นั้น ไปในสถานที่นั้น บําเพ็ญอยูใ นสถานทีน่ น้ั ศีลก็เริม่
บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณขน้ึ มา เพราะสถานทีก่ เ็ หมาะเจาะ การบําเพ็ญก็สะดวก สิ่งที่จะมากอกวน
ใหศีลดางพรอยก็ไมมี จะทําใหศีลขาดทะลุก็ไมมี แตละวันเจริญขึน้ ดวยการรักษาและมี
สติสืบตออยูเสมอ จิตก็ไมปลอยไปตามอําเภอใจ พยายามระมัดระวังรักษาความ
กระเทือนของจิตใจซึ่งจะเปนไปในทางที่ผิด อันเกิดขึ้นจากความพลั้งเผลอ
ใจเมือ่ ไดรบั การอบรมรักษาโดยความเอาใจใส ก็จะเปนไปเพื่อความสงบเยือก
เย็น เห็นผลในปจจุบนั จิต ปรากฏวาเปนความสุขความสบาย เบาทัง้ กาย เบาทัง้ จิต คิด
คนควาหาเหตุผลในหลักธรรม ซึ่งจะเปนไปเพื่อความชัดเจนแจมแจงเปนลําดับ จน
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไปไดเปนขั้น ๆ ผลที่สุดก็ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ
กลายเปนเนือ้ บาบุญขึน้ มาอยางมหัศจรรย อันดับตอไปก็สมควรจะประกาศพระศาสนา
สัง่ สอนประชาชนทัง้ หลายไดเห็นอรรถเห็นธรรม ใหรูทางผิดทางถูก แลวบําเพ็ญตนให
เปนลําดับ ไมเสียชาติที่เขาเกิดมายังไมไดรับประโยชนจากผูเปนปุญญักเขต ทรงคุณอัน
สูงในโลก ไดกราบไวบชู าถึงสวรรค ถึงนิพพานได เพราะเหตุแหงพระรัตนตรัยนีม้ จี าํ นวน
มาก เพราะทรงคุณไวอยางสมบูรณ ใครมากราบไหวกไ็ ดรบั ผลประโยชน

แวนดวงใจ
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เราทุก ๆ คนพึงนอมธรรมเหลานัน้ เขามาสูจ ติ ใจ พุทธะ คือ ความรูมีอยูที่ใจของ
เรา ธรรมะ ทีจ่ ะอบรมฝกฝนผูร นู ใ้ี หมคี วามเดนและมีความเฉลียวฉลาด จะตองเกิดขึ้น
จากผูร เู ปนผูแ สวงหามาเอง
เพือ่ แนะนําพร่าํ สอนตนโดยทางทีจ่ ะใหเปนไปเพือ่ ความ
เฉลียวฉลาด สังฆะ ผูจะปฏิบัติตามพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา พยายามแกไข
ตนเองก็คือเรื่องของเราผูเดียว จนสามารถปรากฏเปนพระรัตนตรัย คือพุทธะที่บริสุทธิ์
แจมแจง ธรรมะคือความอัศจรรย ซึ่งเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ สังฆะเปนเจาของแหง
พุทธะและธรรมะ ทั้งสามนั้นก็คือเรื่องของเราคนเดียว การอธิบายทั้งนี้เพื่อนอมพระ
รัตนตรัยเขามาสูเ ราคนเดียว เพื่อเปนสมบัติของเราที่แทจริง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ของพระ
พุทธเจานัน้ เปนสมบัตสิ ว นหนึง่ ซึง่ เราไดหยิบยืมมาคา คือการบําเพ็ญเพือ่ หากําไรใสตวั
เองจนปรากฏเปนพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ในธรรมชาติขน้ึ ภายในจิตใจของผูบ าํ เพ็ญ ผูเ ชนนี้
จะไปอยูในที่ใด ๆ พระรัตนตรัยก็ติดแนบอยูกับใจ
ฉะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ เมื่อกลาวโดยชื่อแลวก็มีแตกตางกันอยูบาง แตเมื่อ
กลาวตามหลักธรรมชาติแลว พุทธะอันใด ธรรมะก็อันนั้น ธรรมะอันใด สังฆะก็อันนั้น
เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ เปนธรรมกลมเกลียวกันอยางสนิท ไมไดนอกเหนือไปจากใจ
ดวงเดียวนี้ พุทธะดวงนั้นเวลานี้ก็มีอยูกับพวกเรา โปรดพยายามอบรมแกไขใหได พุทธะ
ดวงนี้ไมนอกเหนือไปจากอํานาจของสติและปญญา ไมมใี ครจะเปนผูม อี าํ นาจและวาสนา
ยิ่งกวาตัวเราที่จะอบรมฝกฝนทรมานใจของเราไปได พระพุทธเจาแมพระองคมีอํานาจ
วาสนาเปนศาสดา คือ ครูของสัตวโลกก็ตาม แตกเ็ ปนครูในอุบายวิธกี ารสัง่ สอนตางหาก
ไมใชเปนผูจะถอดถอนกิเลสอาสวะใหแกบรรดาสัตวทั้งหลายได
การถอดถอนกิเลสอาสวะตั้งแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดเปนหนาที่ของเรา ซึ่งได
รับอุบายวิธจี ากพระพุทธเจาแลวมาพร่าํ สอนตัวเองและแกไขตนเองโดยตรง ไดยน ธรรม
เขามาสูเ ราใหเห็นวา ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส ไมใชผูอื่นผูใดนอกจากตัวเราทุกทานจะ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนเฉพาะตนเทานัน้ ไมมใี ครจะมาทําใหเราได วันนีเ้ ราบนวายุง
ยาก เราบนวาลําบาก บนวาไมมีโอกาส วันหนาเราก็จําตองบนอีกตอไป ผูจะมาปลด
เปลือ้ งความยุง เหยิงขัดของหรือโอกาสเวล่าํ เวลาใหเรานัน้ ไมมีใครจะสามารถมาเปลื้อง
ใหได เพราะใครก็ตองเต็มไปดวยความยุงเหยิงขัดของดวยกันทั่วทั้งโลกอันนี้ เราอยูใ น
บานคนเดียวมีกายอันเดียว ไมเกีย่ วของกับใครก็บน อยูภ ายในบานคนเดียว วุน วายอยู
คนเดียว คนอืน่ บานอืน่ เขาใจวาไมยงุ ยากเหมือนกับเรา เราก็จะเห็นวาในโลกนีห้ รือใน
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แผนดินอันนีม้ แี ตเราคนเดียวเปนผูร บั เคราะหกรรม ความยุงยากความทุกขก็จะมีแตเรา
คนเดียว ความยุง เหยิงใด ๆ ก็จะมีแตเรารับเสียคนเดียว
โปรดไดเปดประตูบานออกไปมองดูคนภายนอก จะเห็นคนอืน่ ทีเ่ ปนทุกขเชนเรา
หรือยิ่งกวาเราอีกเปนคนที่สอง เดินออกนอกบานไปก็ยิ่งจะเห็นคนที่สาม ทีส่ เ่ี ปนลําดับ
ยิ่งเดินออกไปไกล ก็ยง่ิ จะเห็นคนเปนจํานวนมากซึง่ เต็มไปดวยความยุง ยากเชนเดียวกับ
เรา เราเปนอยางไร เขาก็เปนเชนนัน้ ความทุกขความยุงเหยิงทั้งมวล เราลองไปถามเขาดู
วา มีความทุกขความยุง เหยิงเชนเดียวกับเราหรือไม โอกาสเวลาเขาจะมีหรือไม หรือไมมี
เฉพาะเรา ก็จะทราบไดทนั ทีวา คนในโลกนี้ สัตวในโลกนี้ไมมีใครจะอยูเหนือความทุกข
ความยุงเหยิงไปได แมโอกาสและความสะดวกขัดของก็อยูกับคนเรา ซึ่งจะใหโอกาสและ
ความขัดของแกตนโดยทางใดเทานั้น นอกจากตัวเราเองจะฝาฝนตัวเราเพือ่ ทางเจริญ
แหงโภคทรัพยและสมบัตภิ ายในใจแลว ไมมีทางอื่นจะทําได
แมพระพุทธเจา ถาจะรอโอกาส รอวาสนา รอเวล่าํ เวลา รอการงานใหเบาบางลง
ไปเสียกอนจึงจะออกบําเพ็ญสมณธรรมแลว ปานนี้พระองคจะไมปรากฏเปนศาสดาของ
โลก ใหเราทัง้ หลายไดกราบไหวเคารพนับถือเลย แตพระองคเปนศาสดาได ก็เนือ่ งจาก
พระองคเห็นวาความไมมีโอกาสก็ดี ความยุงยากก็ดี ก็คือพระองคผูเดียว ความหิว
กระหายทั้งหลายมีอยูในธาตุในขันธของพระองค พระองคจะตองรับประทานอาหาร ผูใ ด
จะมารับประทานแทนพระพุทธเจาไมได แมกิเลสอาสวะที่มีอยูภายในใจของทาน ก็เปน
ภาระจะทรงทําหนาที่ถอดถอนออกจนไมมีอะไรเหลือ ผลทีท่ รงไดรบั จากความเพียรไม
ทอถอย จึงปรากฏเปนมหัศจรรยไปทัว่ โลกธาตุประหนึง่ โลกธาตุหวัน่ ไหว
ฉะนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ทางพระพุทธเจาเดิน เดินดินฝาฝนอุปสรรค ไมใช
เดินเขาไปยอมอุปสรรค ไมใชจะยอมตนตอเหตุการณที่มาเผชิญเอาอยางงาย ๆ เราทีห่ า
เรือ่ งใสเราทัง้ วันทัง้ คืนนีม้ นั เปนเรือ่ งสําคัญยิง่ กวาเรือ่ งใด ๆ ตุลาการที่ไหนจะมาตัดสินก็
ไมมี แตถูกฟองรองทั้งวัน คดีรายไหนที่เกิดจากใจก็ยอมแพเสียทั้งนั้น เพราะไมใช
ปญญามาตัดสิน แลวใครจะมาตัดสินใหวา โอกาสอยูท น่ี น่ั ความวางอยูท โ่ี นน ใหทา นไป
เสาะแสวงมา แลวเราจะตัดสินใหทา นเปนผูช นะความดังนี้
ทั้งนี้ก็เพราะโอกาสมันก็อยูกับเรา เวล่าํ เวลามันก็อยูก บั เรา วาสนามันก็อยูก บั เรา
ที่ทําไว ขออยางเดียวแตอยานําความขีเ้ กียจขีค้ รานมาเปนหัวหนางาน เมือ่ เราทําลงไป
โอกาสวาสนาจะตองมี ไมตองไปหามาจากที่ไหน เพราะสิ่งทั้งนี้ไมมีอยูกับดินฟาอากาศ
เราซึ่งเปนลูกศิษยของพระพุทธเจาผูลือพระนามในทางความเพียร จึงควรคํานึงถึงวิธีการ
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ของพระองค นอมเขามาฝกฝนตนใหเปนไปตาม อนึ่ง เราผูมุงตอของดีมีคามาก โปรด
อยานําสิง่ ทีช่ ว่ั และบุคคลเลวทรามมาเปนแบบฉบับ จะทําใหเราใหเสียไปดวยโดยไมตอง
สงสัย
ปราชญทา นดําเนินอยางใด เราตองพยายามนําธรรมทีท่ า นไดรบั ผลไปแลวนัน้ มา
เปนเครือ่ งพร่าํ สอนใจเรา ถาปลอยใหแตโอกาส ปลอยใหความยุง ยากมาตัดสินใหเรา มา
ชี้ชองใหเรา เขาจะตองชี้ชองเขาทางยุงทางวุนวายตลอดเวลา และชี้เขาชองไมมีโอกาส ชี้
วาไมมวี าสนา ไมมบี ญ
ุ ญาภิสมภารจนตลอดวันตาย วันหนึง่ ทีเ่ ขาจะชีว้ า ทานมีอาํ นาจ
วาสนาพอแลว วันนีท้ า นวางแลว โอกาสวาสนาพรอมมูลแลว ทานควรจะทําคุณงามความ
ดีไดแลว ไมมีเลย แมทส่ี ดุ จนกระทัง่ วันตายก็ไมมเี วลาจะผอนผันใหเราไดรบั ความ
สะดวกจากเขา แตมันก็ตายได เพราะเวลามันอยูก บั ความตายนัน่ เอง มันถึงตายไดทั้ง ๆ
ไมอยากตาย และไมเคยปลอยโอกาสใหความตายเลย โปรดคิดตรองดูดวยปญญาดวยดี
เราคงมีทางสรางความดีโดยอุบายทีก่ ลาวนี้
เพราะคนและสัตวในโลกไมมใี ครจะอยูเ ฉย เพราะโลกนีเ้ ปนโลกทีจ่ ะกอรางสราง
อยูสรางกิน มีที่อยูอาศัยเปนอยูหลับนอน มีความจําเปนอยูร อบดาน ตองจัดตองทํา ไม
ทําไมได ใครจะไมยุงในโลกนี้ไมมีเลย เราเดินออกไปกวางและไกลเทาไร จะเห็นเรือ่ งราว
ที่เต็มไปดวยความยุงยากมาก ไมมีจบสิ้น แมจะใหนามความยุง เหยิงในมวลสัตว คือ โรค
เรื้อรังก็คงไมผิด เพราะโรคแกไมหาย จะถามใครเขาก็จําตองตอบเปนเสียงเดียวกัน
เพราะมันเปนโลกยุง เหยิงอันเดียวกัน ไมมีใครจะไดรับเปนเอกราชจากกิจการและโอกาส
ใด ๆ ทั้งนั้น เพราะขันธแตละขันธเปนกองแหงความยุงยากจะตองบําบัดรักษา และ
กังวลอยูตลอดเวลา สิ่งที่จะนํามาเยียวยารักษาก็ตองพยายามหามา ความกังวลในเรื่องทั้ง
นี้จนถึงรับประทานไมได นอนไมหลับก็มใี นบางเวลา เพราะคิดหาทางแกไขเพื่อผอน
หนักใหเปนเบา และเพื่อครองตัวไปไดอยางโลกเขา
บางรายปลอยใจใหเลยเถิดจนลืมตัวอยางมืดมิด จนปดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผล
ที่ตนจะพึงไดรับ เพราะความกังวลมีกําลังกลาจนสามารถปกปดกําลัง แมอุปนิสัยแหง
มรรคผลอันควรจะไดอยูแ ลวใหแคลวคลาดไป เชนเดียวกับอาหารที่แปดเปอนดวยของ
สกปรกเลยกลายเปนของนาเกลียดไปฉะนั้น นอกจากจะชําระใหสะอาดแลวจึงจะเปนของ
ทีน่ า รับประทาน
การชําระใจจากสิ่งมัวหมองจึงเปนกิจที่ควรทํา สําหรับผูม งุ ตอความสุขอันสมบูรณ
เพราะฉะนัน้ คําวา การทําปรินพิ พานใหแจงนัน้ จึงหมายถึงการกําจัดสิ่งมัวหมองของใจ
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ใหคอยหมดไปเปนลําดับ เชน เรานัง่ สมาธิ ณ บัดนี้ ก็เรียกวาเราทําพระนิพพานใหแจง
ไดเหมือนกัน แตวิธีที่จะทําใหแจงไดมากนอยเทาไรนั้นขึ้นอยูกับกําลังการกระทํา เราทํา
บุญ ใหทาน รักษาศีล ภาวนา ทั้งหมดเปนวิธีการจะทําพระนิพพานใหแจงทั้งนั้น เหมือน
เรากาวลงจากบานไปสูท ต่ี า ง ๆ ตามความประสงค กาวแรกนัน้ ก็คอื กาวจะไปอยูแลว
กาวที่สองก็เปนกาวที่จะไป กาวนีต้ อ กาวนัน้ ๆ ตอกาวนั้น ก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เรา
ประสงคได ดังนั้น การกระทําคุณงามความดีทั้งหมดจัดเปนความดีแตละกาวที่จะกระทํา
พระนิพพานใหแจงไดอยางเต็มที่
ขอบรรดาทุกทานจงพยายามทําจิตใจใหเปนไปเพือ่ ความสงบไดบา ง แมยังไมถึง
ความสงบอยางเต็มที่ก็พอจะเปนชองทางใหเห็นดวงใจ วาเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาอยูภ ายในราง
กาย เปนแตถูกสิ่งตาง ๆ มาปกปดกําบังไว แลวเห็นสิง่ ทัง้ หลายวาเปนของมีคณ
ุ คายิง่ กวา
ใจของตนไปเสีย จึงเปนเหตุใหใจฟุงเฟอเหอเหิมตอสิ่งเหลานั้นโดยไมรูสึกตัว จิตจึง
กลายเปนเขียงเช็ดเทาและถอดตนลงเปนทาสแหงสิ่งทั้งหลายไปเสีย โดยเห็นสิง่ ทัง้ หลาย
เปนของมีคณ
ุ คากวาใจซึง่ เปนสาระสําคัญ แลวขาดการยับยัง้ ใจ ผลจึงเปนความเดือด
รอนทั้งวันทั้งคืน นีเ่ ปนเพราะเหตุแหงความลืมตน
เมือ่ พยายามทําใจใหไดรบั ความสงบบางดวยวิธอี บรม ใจก็จะเริม่ เห็นความสุข
และเริม่ เชือ่ พระศาสนาดิง่ ลงไปเปนลําดับ ความเชือ่ ซึง่ เคยมีอยูแ ลวนัน้ เปนความเชือ่ ซึง่
ไมมีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ แตความเชือ่ ทีป่ รากฏขึน้ ในเวลาจิตมีความสงบ จะ
เปนความเชื่อที่เปนปจจักขสิทธิ คือเปนความเชื่อเกิดขึ้นโดยเฉพาะ รูข น้ึ เฉพาะหนา นัน่
เปนสําคัญ ขอนี้เปนธรรมดาเหลือเกินที่สิ่งใดถาไมเห็นผลเสียกอน ความเชื่อก็ยังไม
สมบูรณ เชนใจของเราทังวันทั้งคืนมีแตความรุมรอน ไมมีความสงบ ตั้งตัวอยูไมไดแม
แตขณะเดียว เราจะหาความสุขทีใ่ จก็หาไมได แมแตศาสนาทานวาเปนของประเสริฐ
ความรูใ นแงหนึง่ ก็ไมเห็นไปตาม บางทีอาจเห็นไปวาศาสนาเปนโมฆะ ไมจริง แตเมื่อได
พยายามฝกหัดจิตใจใหหยัง่ เขาสูค วามสงบแลว
ยอมจะเริม่ เห็นความสุขและเริม่ เห็น
ความอัศจรรยของพระศาสนา
คําวา “ใจสงบ” นีโ้ ปรดทราบไววา นิสยั ไมเหมือนกัน ลักษณะแหงความสงบนั้น
มีตางกันอยูบาง แตเมือ่ เขาถึงทีแ่ ลวก็เปนธรรมชาติปลอยวางภาระทัง้ หลายเชนเดียวกัน
บางรายจะคอย ๆ สงบลงไปดวยวิธบี ริกรรมภาวนา จะเปนธรรมบทใดก็ตาม หรือจะ
คอย ๆ สงบลงไปดวยลมหายใจเรียกวา อานาปานสติ ความสงบลงไปโดยลําดับ จน
กระทั่งจิตหยุดทํางาน มีความรูอ ยูจ าํ เพาะหนานัน้ เรียกวา จิตสงบ นานหรือไมนานก็ตาม
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เพียงแตเห็นความสงบขณะทีจ่ ติ หยุดทํางานเทานัน้ เราก็พอจะเห็นความสุขภายในใจได
แลว ถาเราพยายามทําไปเรือ่ ย ๆ จิตก็จะสงบไดเร็วและจะละเอียดลงไปเปนลําดับ จน
กระทั่งจิตเราถอนขึ้นมาแลวจะคิดอานการงานอะไร แทนทีจ่ ติ จะวุน วายไปตามสิง่ ตาง ๆ
เหมือนที่เคยเปนมา กลับเปนจิตละเอียดออน และเปนความสะดวกสบายภายในใจไมวนุ
วาย นีก่ เ็ ปนผลใหเราประจักษอยูแ ลว ยิ่งใจมีความสงบลงไปไดนาน ๆ ปลอยภาระไดทั้ง
หมดเรียกวา จิตหยุดทํางาน จะปรุงแตงเรื่องใด ๆ ก็มคี วามรูอ ยูจ าํ เพาะหนา ขณะนัน้ เรา
จะเห็นของอัศจรรยขึ้นที่นั่นเอง เมือ่ ถอนขึน้ มาแลวเราควรพิจารณาไตรลักษณโดยทาง
ปญญา
คําวา “อนิจจัง” คือความแปรปรวนนัน้ มีอยูร อบตัวทัว่ สรรพางครา งกาย
ไตรตรองไปตามสภาวะซึ่งมีอยูในตัวอยางสมบูรณใหเห็นชัด แมทุกข ความบีบคัน้ ก็มอี ยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมเพียงแตทุกขทางกาย ทุกขทางใจที่เกิดขึ้นเพราะอารมณตาง ๆ ก็มีอยูเชน
เดียวกัน จงกําหนดใหเห็นชัด คําวา “อนัตตา” ก็ปฏิเสธในความเปนสัตว เปนสังขาร
เปนเรา เปนเขาอยูทุกขณะ เมือ่ พิจารณาจนมีความชํานาญ กายก็จะรูส กึ วาเบา ใจก็มี
ความอัศจรรยและสวางกระจางแจงไปโดยลําดับ ปญญาก็ยิ่งจะไหวตัวทั้งกลางวันกลาง
คืน โทษมีอยูที่ไหนก็จะเห็นชัด แมคณ
ุ ก็จะปรากฏขึน้ ในขณะทีเ่ ราเห็นโทษเปนลําดับไป
ใจคอย ๆ ยกฐานะขึ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลาย คอยพยุงตัวสูงขึ้นเปนลําดับ นีท่ า น
เรียกวาจิตใจไดรบั ความเบาบางพนจากภาระไปเปนขัน้ ๆ
ภาระก็คือเรื่องของใจหรืออารมณ ไมใชเรื่องอื่นใด กิจการทัง้ หลายเขาไมใชภาระ
รูป เสียง กลิ่น รส ทัง้ หลายไมใชภาระ แตเปนภาระอยูกับเรื่องของใจที่ปรุงไปเกี่ยวของ
เรื่องทั้งหลายแลวถือมาเปนอารมณกดถวงใจ เสียดแทงจิตใจตนเอง จึงจัดวาเปนภาระ
ของใจ เมื่อใจปลอยวางสิ่งทั้งหลาย ใจก็หมดภาระไปเปนระยะ ๆ จนกระทั่งจิตไดหลุด
พนหรือปลอยวางสิง่ เหลานัน้ ไดอยางจริงจังแลว ภาระทั้งหลายก็หมดไป ไมมีอันใดเหลือ
แมแตความคิดความปรุงของจิตก็รูเทาทัน ไมไดถือเปนภาระตอไปอีก ความรูค วามเห็น
ซึ่งเปนขึ้นภายในใจทุกดานทุกมุมก็รูเทาเอาทัน ไมมีอันใดจะเหลืออยูใหเปนความลุม
หลงอีกตอไป ใจยอมหมดภาระที่เปนขาศึกอันจะพึงชําระสะสาง
คําวา “ขาศึก” นัน้ เบื้องตนเราตองถือวาสิ่งภายนอกเปนขาศึกกอน ตอเมื่อเรา
พิจารณาปญญาอยางชัดเจนแลว ยอมปฏิเสธสิง่ ทัง้ หลายเหลานัน้ วา ไมใชขาศึกเขามา
เปนลําดับ นอกจากกระแสของใจที่เคลื่อนออกจากใจแลวกลายเปนอารมณเทานั้น เปน
ขาศึกตอตัวเราเอง กระแสจิตที่คิดไปมากในเรื่องอดีต อนาคต ดี ชั่ว เมือ่ เห็นวาเปน
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ขาศึกชัดแลว สิ่งเหลานี้ก็จะปรุงแตงไปมากมายเหมือนที่เคยเปนมาไมได จะคอยสงบตัว
ลงไปเปนลําดับและสงบลงไปจนถึงบอแหงความคิดความปรุง เหมือนโจรไปเทีย่ วปลน
บานปลนเรือนทุก ๆ วัน ทําใหประชาชนทัง้ หลายไดรบั ความเดือดรอนอยูเ สมอ เขา
อาศัยซุมซอนอยูที่ไหน เจาหนาทีเ่ ขาตรวจคนดูใหละเอียดถีถ่ ว นจนเห็นจุดทีอ่ ยูข องโจร
แลวก็ทาํ ลายโจรไมใหมเี หลืออยูใ นทีน่ น้ั บานเมืองก็รม เย็น หายกรรมหายเวรจากโจรทัง้
หลาย
เรื่องของกระแสจิตที่คิดไปคิดมาอยูตลอดเวลา เปนเงาซึ่งเกิดขึ้นจากใจเอง แตใจ
ก็ตื่นเงาของตัวเอง คิดไปทางดีทางชั่ว อดีต อนาคต ลวนแลวแตคิดไปจากจิตทั้งนั้น แต
จิตก็หารูไ มวา อาการทัง้ หลายเหลานีเ้ กิดขึน้ จากตัวเอง แลวกลับมาหลอกตัวเองใหลมุ
หลง ไมมีโอกาสจะทราบได ตอเมื่อปญญามีความสามารถจําตองเห็นกระแสของจิตทั้ง
หมดนี้ เปนตัวขาศึกที่เกิดขึ้นจากตัวเอง และทําศึกกับตัวเอง เพราะตัวเองเปนผูห ลง
อาการของตนจึงกลายเปนผูมีเรื่องเสมอ ทุกขรอนเปนเรื่องตัวกอไฟเผาตัวเองไมใชคน
อื่นใดทั้งนั้นจะมากอไฟเผา
ปญญาจะตองยอนเขามาดูที่ตนเหตุ เมื่อมีความสามารถพอตัวแลว จะยอนมา
เห็นโทษภายใน คือเห็นโทษตัวผูร ู ซึ่งเปนที่ซุมซอนแหงโจรทั้งหลาย แลวถูกทําลายไป
เสียจนสิ้นซากไมมีอันใดเหลืออยู นัน่ แหละเราจะอยูส บายสุคโต ไปไหนก็เปนขันธลวน ๆ
ไมเปนกิเลสอาสวะทั้งภายนอก ภายใน ทั้งใจตนเอง จึงหมดเรือ่ งหมดราว หมดภาระ
หมดหวงใยทั้งสิ้น นีแ่ ลชือ่ วา ปุญญักเขต เปนเนื้อนาบุญของตนไดเอง แลวก็เปนเนือ้ นา
บุญของโลกไดดวย การบําเพ็ญของทุก ๆ ทาน ทัง้ ทีเ่ ปนนักบวชและเปนฆราวาส จงมุง
เพื่อเปนเนื้อนาบุญของตนใหไดอยางสมบูรณ เมื่อสมบัติตนมีมากเหลือใชจายแลว อาจ
จะเฉลี่ยเผื่อแผแกคนอื่นใหเปนประโยชนได เราบําเพ็ญประโยชนเต็มกําลังในตัวเราแลว
ก็สามารถจะเฉลีย่ เผือ่ แผความสุขใหแกบคุ คลอืน่ ได
ในการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ แสดงเรื่อง ปุญญักเขต โปรดพยายามทําตัว
เราใหเปนเนือ้ นาบุญของเรา แลวก็จะเปนเนื้อนาบุญของคนอื่นไดในขณะเดียวกัน ขอให
ทานผูฟงทั้งหลายจงพยายามฝกฝนจิตใจใหเปนคุณแกตัวเรา อยาพยายามสงเสริมจิตใจ
ใหเปนขาศึกแกตนเอง ตัวเองเปนขาศึกตอตัวนั้น ไมมีเวลาจะยับยั้งผอนผัน ไมมีสถานที่
อยู ไมมีเวลาจะยุติลงได ไมเหมือนคดีภายนอกที่เปนถอยเปนความกัน เมื่อตุลาการตัด
สินถึงขั้นสูงสุดแลวก็เปนอันยุติ ใครแพก็แพไป ใครชนะก็ชนะไป เปนอันเลิกแลวกันไป
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ได แตคดีภายในใจเรานี้ ผูที่ฟองก็เราเอง ผูที่รับฟองก็เราเอง ผูที่ไดรับความทุกขเสีย
หายก็เราเอง แลวเราจะหาตุลาการทีไ่ หนมาตัดสิน
เราเองเปนผูก อ คดีแกตวั เราเอง เปนผูก อ ความเสียหายใหแกตวั เราเองนี่ ไมมี
ใครจะมาเปนตัวการตัดสินใจให นอกจากเราจะนําปญญามาเปนตุลาการตัดสิน วาทาง
ไหนถูก ทางไหนผิด ใหพยายามงดเวนในทางทีผ่ ดิ พยายามบําเพ็ญในทางที่ถูก แลวสง
เสริมทางที่ถูกใหมากเปนลําดับไป พยายามตัดทอนทางผิดใหลดนอยถอยลงไปจนไมมี
อะไรเหลืออยูแลว ผูนั้นแลเปนผูตัดสินตนไดอยางเด็ดขาดและถูกตองที่สุด เหมือนพระ
พุทธเจาและสาวกทัง้ หลาย เปนตุลาการตัดสินพระองคและสาวกไดชัยชนะแลว พนจาก
ทุกขในวัฏสงสารถึงนิพพานในวันนัน้ นอกจากนั้นยังเปน ปุญญักเขต ของเราทั้งหลายได
ในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ ขอบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายจง โอปนยิโก นอม
เขามาในตนใหเปนผลเปนประโยชนสาํ หรับเรา
เมือ่ พยายามบําเพ็ญตัวเราอยูเ ชนนี้
ความแปลกประหลาดหรือความมหัศจรรยทพ่ี ระพุทธเจาไดทรงแสดงไว ก็ปรากฏขึ้นที่ใจ
ของเรา คําทีว่ า พุทฺโธ ก็ดี ธมฺโม ก็ดี สงฺโฆ ก็ดี จะเห็นปรากฏขึน้ ทีด่ วงใจดวงเดียวนีเ้ ทา
นัน้ โดยไมตองไปหาหยิบยืมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาอีกตอไปแลว ไปที่ไหน
พุทฺโธ ก็คือ ใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้ ธมฺโม ก็คือธรรมชาติอันนี้ สงฺโฆ ก็คือธรรมอันเกิดจาก
จิตดวงเดียวกัน ทัง้ สามรัตนะเลยรวมอยูใ นตัวของเราคนเดียว เปนผูไ มขาดแคลนพระ
รัตนตรัย ไปที่ไหนติดกับใจของเราไปที่นั่น
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
จงดลบันดาลใหทา นผูฟ ง ทัง้ หลายมีความสุขกายสบายใจ และมีความมุง มาดปรารถนาสิง่
ใด ขอสิ่งนั้น ๆ จงสําเร็จตามความมุง มาดปรารถนาแหงทานทัง้ หลายทุกทานเทอญฯ
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เทศนอบรมคณะผูจัดพิมพ “ทางรมเย็น”
ณ บานในซอยสมประสงค ๓ ถนนเพชรบุรี พระนคร
เมื่อวันที่ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗

อุบายวิธสี อนตน
การเริม่ อบรมธรรม
ก็เชนเดียวกับการเริม่ เรียนหนังสือและเริม่ เขียนหนังสือ
เบื้องตนก็มีผิด ๆ ถูก ๆ เขียนและอานก็ไมคลองแคลว ตัวหนังสือที่เขียนก็ไมสวยงาม
อานก็ไมถูกตองและชัดเจน แตการหัดเรียนและหัดเขียนบอย ๆ ความจําและความ
ชํานาญก็เกิดขึ้นทุกระยะ จนเปนความชํานาญจริง ๆ ตอไปก็ไมจําเปนตองระวังในการ
อานและการเขียน แตก็เปนไปโดยเรียบรอยตามความตองการ การฝกหัดทางดานจิตใจ
เบื้องตนก็ตองมีการลมลุกคลุกคลานเปนธรรมดา ไมวา พระพุทธเจาและพระสาวก ยอม
ผานการฝกหัดมากอน เชนเดียวกับพวกเรา และมีผิด ๆ ถูก ๆ อันเปนลักษณะลมลุก
คลุกคลานเหมือนกัน เมื่อเปนเชนนั้นพวกเราผูมุงศึกษาและปฏิบัติ ซึง่ ไมเคยผานและรู
เห็นมากอนก็ยอมมีการผิดพลาดเปนธรรมดา ซึ่งจะหลีกเวนไมได แตอาศัยความ
พยายามเปนหลักสําคัญ ซึ่งไมควรมองขามไปโดยเห็นวาไมจําเปน
การทําจิตใจใหสงบดวยอุบาย “สมาธิอบรมปญญา” หรือดวยอุบาย “ปญญาอบ
รมสมาธิ” ทั้งสองนี้เปนอุบายวิธีที่ถูกตองเสมอกัน เพราะเปนอุบายเครือ่ งกระตุน เตือน
สติใหตามรูค วามเคลือ่ นไหวของจิตทุกระยะในขณะทําการอบรม ทานยังไมเคยมีประสบ
การณดวยตนเองในทางสมาธิมากอน เพราะไมเคยศึกษาและปฏิบัติ โปรดทําความ
พยายามตามวิธีทั้งสองอยางใดอยางหนึ่ง ตามจริตนิสยั และโอกาสทีค่ วร แตวธิ ที าํ ใจให
สงบดวยวิธที ง้ั สองนัน้ โปรดทราบไวเสมอวา สติเปนของสําคัญ ทุก ๆ ครั้งและทุก ๆ ขั้น
ของจิตขึ้นอยูกับสติ อยาใหขาดไปในขณะอบรม จิตจะขาดธรรมเครือ่ งบํารุง การภาวนา
จะกําหนดลมหายใจเขาออกทีเ่ รียกวา อานาปานสติ เปนตนก็ตาม จงทําความพยายาม
ใหสติอยูกับลมจริง ๆ ทั้งลมเขาและลมออก ตลอดความหยาบ ความละเอียดของลมทุก
ระยะไป จนปรากฏผลคือความสงบสุขขึ้นมา วิธนี เ้ี รียกวา “สมาธิอบรมปญญา” ทีก่ ลาว
ไวในหนังสือซึง่ เคยพิมพมาหลายครัง้ แลว
กอนอืน่ อยากจะเรียนใหบรรดาทานผูใ ครตอ ธรรมทราบ เพื่อความสงบสุขอยาง
จริงใจ พอเปนสักขีพยานแหงการบําเพ็ญ จิตไดรับความสงบมีลักษณะอยางนี้คือ มี
แวนดวงใจ
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อารมณอนั เดียว เฉพาะความรูเ ดนดวงอยูใ นขณะนัน้ ปลอยวางจากอารมณ แมบท
บริกรรมภาวนาจําตองละ ไมเกี่ยวของกับอารมณใด ๆ ทั้งสิ้น ดํารงตนอยูดวยความสงบ
สุข ไมคิดปรุงอารมณเครื่องกอกวน การพักสงบจิตในลักษณะเชนนี้จะนานหรือไมนั้น
ยอมเปนไปตามฐานะของจิต ซึ่งควรจะทรงตัวอยูได บางเวลาก็พักอยูไดนาน บางเวลาก็
ไมนานแลวถอนขึ้นมา จากนั้นก็ทําหนาที่ตอไปอีก ตามแตจะเห็นควรของผูบ าํ เพ็ญ เมือ่
ทราบผลเบือ้ งตนแลว ตอไปก็พอมีทางทราบอุบายวิธีตาง ๆ เพื่อใหจิตมีความสงบยิ่ง ๆ
ขึ้นไปและพักอยูไดนาน
ตอไปนี้เปน “ปญญาอบรมสมาธิ” ปญญาอบรมสมาธินน้ั เปนธรรมทีค่ วรนํามา
ใชในเวลาทีจ่ ติ มีความฟุง ซานรําคาญจนเกินควร เชน จิตประสบเหตุการณตา ง ๆ จนเกิด
ความเสียอกเสียใจอยางรุนแรง หรือเกิดความเพลิดเพลินจนเกินตัว ปญญาทําการ
พิจารณาหักหามกีดกันจิตทีก่ าํ ลังฟุง ซานกับอารมณในเวลานัน้ ใหจติ รูส กึ ตัวดวยเหตุผล
โดยวิธีตาง ๆ จนจิตยอมรับหลักเหตุผลและยอมจํานนตอปญญาผูพ ร่าํ สอนแลวกลับตัว
แลวยอนเขาสูค วามสงบไดเชนเดียวกับสมาธิอบรมปญญา ยกตัวอยางเชน เรานัง่ ภาวนา
มานาน ๆ เกิดทุกขเวทนาอยางหนักขึ้นมา มีการเจ็บปวดตามแขงขาและอวัยวะสวนตาง
ๆ แทบทนไมไหว ประหนึง่ รางกายจะแตกไปในเวลานัน้ ใหได เพราะทุกขเวทนาครอบงํา
มาก
ตามธรรมดาของใจที่มีกิเลส และถือขันธหาเปนตัวตนอยูแลว ขณะที่ทุกขเวทนา
ครอบงํารางกายมาก ๆ ใจจําตองเปนทุกขไปดวย แสดงอาการระส่าํ ระสาย กระวน
กระวาย อยากจะออกจากการนั่งสมาธิมาอยูตามลําพังบาง ตัง้ ความปรารถนาอยากให
ทุกขดับไปบาง ซึ่งความคิดทั้งนี้เปนการสงเสริมสมุทัย เพื่อผลิตทุกขเพิ่มขึ้นที่ใจโดยไมรู
สึกตัว แตผูตองการฝกทรมานใจตามหลักธรรม เพื่อยังผลประจักษขึ้นกับใจโดยทาง
ปญญา จําตองพิจารณาทุกขเวทนาที่เกี่ยวกับกาย และอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกายและ
เวทนา ซึ่งเปนเหตุใหเสริมทุกขขึ้นมาอยางมากมาย
โดยแยกเวทนากับกายออกพิจารณาดวยปญญา ตามหลักเหตุผลวา กาย เวทนา
และจิตเปนอยางเดียวกันหรือไม ขณะทําการพิจารณาตองทําความรูส กึ อยูก บั กายและ
เวทนา ไมยอมใหจิตเล็ดลอดสงไปที่อื่น ทําการแยกกายและเวทนาออกดูใหเห็นชัดดวย
ปญญาวาทั้งกาย ทั้งเวทนา เปนสวนหนึง่ จากจิต แมกายกับเวทนาก็เปนสวนหนึง่ จากกัน
มิไดเปนอันเดียวกันตามความสําคัญของจิต จนสามารถแยกกาย เวทนา และจิตออกจาก
กันได โดยทางปญญา ตางก็เปนความจริงอยูตามสภาพของตน จิตก็หยั่งลงสูความสงบ
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ดํารงตนอยูเปนเอกเทศหนึ่งจากขันธ ตั้งมั่นเปนองคสมาธิอยางเต็มที่ในเวลานั้น กายกับ
ทุกขเวทนาไมปรากฏในความรูส กึ วามี ปรากฏเห็นจิตเปนของทีแ่ ปลกและอัศจรรยอยาง
ยิ่งในขณะนั้น ซึง่ ควรจะยึดเอาเปนสักขีพยานในการบําเพ็ญดวยวิธนี ต้ี อ ไปวิธหี นึง่
การฝกทรมานจิตใหสงบเปนสมาธิลงได ดวยทัง้ จิตกําลังฟุง ซานและระส่าํ ระสาย
ดวยอุบายที่กลาวมา เรียกวา “ปญญาอบรมสมาธิ” เพราะทําการหักหามจิตลงไดดว ย
ความฉลาดรอบคอบของปญญา ผูปฏิบัติโปรดนําไปใชฝกจิตดวงพยศตามกาลอันควร
จะไดรบั ประโยชนเทากันกับวิธปี ลอบโยน ทีเ่ รียกวา “สมาธิอบรมปญญา”
อนึ่ง
การอบรมจิตใหหายพยศดวยอุบายวิธตี า ง ๆ นี้ เทียบกันไดกับการอบรมสั่งสอนเด็ก
ตองมีหนักบางเบาบางเปนคูเ คียงกันไป เพราะนิสัยของเด็กบางรายและจิตของเด็ก ซึ่งจะ
ลําพองขึน้ เปนบางกาล ยอมมีประจํานิสัยเด็ก ทั้งเปนการสอใหผูปกครองรูทั้งความไมดี
ของเด็ก และรูท ง้ั อุบายวิธจี ะนํามาสัง่ สอนเด็กใหกลับตัวเปนคนดี ดังนั้น ผูปกครองทั้ง
ทางบานและทางโรงเรียน จําตองคอยสอดสองเพื่อรูความประพฤติของเด็กเสมอ เพื่อจะ
ดําเนินการสอนใหถูกตองตามจุดบกพรองของเด็ก และไดรับประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ฝายเด็กก็กลับตัวเปนคนดี ผูปกครองก็มีความเย็นใจ เพราะอุบายวิธีสั่งสอนเด็กโดยถูก
ตองและไดผลดี
ปญญาอบรมสมาธินี้ ผูบ าํ เพ็ญมักจะเห็นผลประจักษใจในเวลาไมนานนัก เพราะ
ความกลาหาญตอความเพียร เพือ่ การพิจารณาทุกขเวทนา ไมยอมถอยหลังในขณะที่มี
ทุกขเวทนากลาครอบงํา แตถามีความทอแทและระอาตอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็
อาจจะไมปรากฏผล มิหนําทุกขที่เกิดขึ้นยังจะกลายเปนขาศึกตอผูนั้นอีกดวย เพราะไม
อาจจะหาทางออกไดดวยอุบายของปญญาอันแหลมคมพอ ๆ กัน
จะอยางไรก็ตาม การพยายามพร่าํ สอนใจโดยอุบายตาง ๆ นัน้ ยอมเปนผลดี
เสมอ แมจะไมไดผลอยางสมใจเสียทีเดียว แตก็พอมีทางทําใหใจคลอยไปตามธรรมวัน
ละเล็กละนอย จนกลายเปนจิตทีม่ เี หตุผลประจําตัวขึน้ เปนลําดับ และกลายเปนผูม ธี รรม
ในใจ ทั้งปกครองงายในกาลตอไป เพราะตามธรรมดาของใจไมมีธรรมตามรักษายอมมี
ความคะนองประจําตัว นอกจากจะไมสังเกตเทานั้น จึงไมทราบวาจิตของตนเปนอยางไร
คําวาจิต ไดแกธรรมชาติที่รู ๆ และรับผิดชอบอยูในตัวของคนและสัตวทุกประเภท ทั้ง
เปนสิง่ สําคัญมากภายในรางกาย จึงควรรัก สงวน และอบรมใหดี แตใจจะดีไดตองมี
ธรรมทีเ่ หนือกวา คือ สติและปญญา
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สติปญญาในหลักธรรมของพระพุทธเจา ทานสอนใหนําไปใชในกิจที่ชอบ จะไป
จะอยู จะทํา จะพูด จะคิดอะไร ควรนําสติปญ
 ญาเขามาวินจิ ฉัยไตรตรองดูใหรอบคอบ
กอนจะลงมือ จึงจะไมคอยมีความผิดพลาดและเสียหายเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังทําให
เปลีย่ นความรูค วามเห็นและความประพฤติจากสิง่ ทีเ่ ห็นวาไมควร กลายเปนคนที่เชื่อตัว
เองได พอแมพี่นองเชื่อถือและไววางใจได ผูม าคบคาสมาคมดวยก็ใหความรมเย็น และ
เชื่อถือแกเขาไดเทาที่ควร
ดังนั้น ผูนับถือพระพุทธศาสนาอันเปนธรรมทั้งแทง ซึ่งเต็มไปดวยความไววางใจ
และใหความสม่าํ เสมอแกผบู าํ เพ็ญ จึงควรไตรตรองตามหลักธรรมที่สอนไว ทัง้ นีล้ ว นชี้
ชองทางเพื่อความปลดเปลื้องทุกขและความยุงเหยิงนานาชนิดแกมวลสัตว ซึ่งจะนําไป
ปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งมัวหมองของตนทั้งนั้น เพราะพระทัยที่สถิตอยูแหงธรรมและแสดง
ออกเปนพระทัยบริสุทธิ์ที่สุด ไมมีสวนสมมุติแมปรมาณูสวนละเอียดยิ่งเขาเคลือบแฝงอยู
ซึ่งพอจะใหแสดงธรรมอันจอมปลอมออกมาใหมวลสัตวผูปฏิบัติตามผิดทางเลย นักบวช
หรือฆราวาสยอมมีสทิ ธิในการปฏิบตั ธิ รรมเสมอกัน แมผลอันพึงไดรับของแตละรายก็ไม
ลําเอียง โดยรักเพศนั้นชังเพศนี้ แตถือเหตุ คือ การบําเพ็ญ เปนเครื่องตักตวงผลดวย
ความเปนธรรม ไมนําสิ่งอื่นมาวัดผลของการกระทํา สมกับพระพุทธศาสนานิยมกรรม
เปนหลักใหญ
ฉะนัน้ ผูเ ชือ่ กรรมตามหลักศาสนาทีส่ อนไว จึงควรเลือกเฟนทํากรรมที่ตนจะทํา
ไมควรทําไปแบบสุม เดา และทําตามความอยากพาใหทํา โดยไมคํานึงวาผิดหรือถูกจะ
เสียใจในภายหลัง ผลคือความทุกขรอ นทีเ่ กิดจากการทําแบบสุม เดาหรือแบบตัดสินเอา
เองโดยไมมีครูสอน คือหลักธรรมนี้ แมผรู บั เคราะหกรรมก็ไมพงึ ปรารถนา แตจําตอง
ยอมรับเพราะฝนกฎของกรรมไปไมได ดวยเหตุนผ้ี อู ยูใ นวงแหงกรรม จึงควรเตรียมตัว
ไวแตบัดนี้เปนตนไป อยารอไปเตรียมวันหนา เดือนหนา ปหนา และชาติหนา เดี๋ยวจะไป
เจอเอากรรมที่พระเทวทัตสาปแชงไว โดยไมรูตัวเปนผูทําเองเขาอีก ก็ยิ่งจะแย เพราะไม
มีทางหลบหลีกและแกไขเพือ่ เอาตัวรอดไดในเวลาเชนนัน้
อนึ่ง อุบายวิธีสอนตนเพื่อใหจิตยอมรับหลักการ และนํามาใชเปนคุณสมบัติ
ประจําตัวตอไป เราควรเทียบความรูส กึ ระหวางเราผูม กี เิ ลสกับพระพุทธเจาผูส น้ิ กิเลส
แลว วาใครจะมีความรูแ นนอนและแมนยําตางกันอยางไรบาง ทั้งทางโลกและทางธรรม
ทั้งการทํา การพูด การคิด ทั้งความโง ความฉลาด ทั้งความดี ความชัว่ ทั้งความสุข ความ
ทุกข ทัง้ หนาทีก่ ารงาน เขาใจวาพระพุทธเจาจะเปนคติแกเราอยางสด ๆ รอน ๆ พอจะมี
แวนดวงใจ
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ทางผอนคลายตัวเองจากความตึงเครียดในสิง่ ทัง้ หลาย
ไมใหผกู มัดเราเกินไปจนเลย
ขอบเขตแหงการดัดแปลงแกไข
เพราะตามปกติเราก็มคี วามรูค วามฉลาดอยูแ ลว เพราะการศึกษาเจริญ สถานที่ที่
ใหการศึกษาก็มีอยูทุกหนทุกแหง ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทั้งในและนอกประเทศ เด็ก
และผูใ หญนบั วาไดรบั การศึกษาโดยความสะดวก และมีความรูความฉลาดทัดเทียมกัน
ไป แตสิ่งที่ควรจะใหเปนคูเคียงกันไปคือดานธรรมะ ทั้งเด็กและผูใหญจึงไมควรมองขาม
ไป ถามองขามธรรมก็เทากับมองขามตน เพราะตนกับธรรมแยกกันไมออก สําหรับผู
ตองการความเจริญรุง เรืองแกตนและประเทศชาติบา นเมือง
เพราะธรรมคือโลกบาล
เครื่องคุมครองโลก คุม ครองเราใหไดรบั สันติสขุ ทัง้ ภายในและภายนอก
ถาจะมองเห็นเพียงความรูค วามฉลาดทีเ่ ลาเรียนมา วาเปนของมีสาระพอแลวไซร
คนเราผูไ ดรบั การศึกษาสูง ๆ มาแลว ก็ควรจะเปนตัวอยางอันดีของประเทศชาติบาน
เมืองได ไมควรจะมีความประพฤติในทางเสียหายแทรกเขามาในคนประเภทนัน้ แตก็
หลีกไปไมพน จําตองหลวมตัวไปในความประพฤติผิด โดยไมเลือกวัยและชาติชน้ั วรรณะ
ทัง้ นีเ้ พราะมีแตความรูท เ่ี รียนมาจากหลักวิชาลวน ๆ ไมมีธรรมอันเปนหลักวิชาพิเศษ
แฝงอยูใ นใจบาง จึงขาดการใครครวญและยับยัง้ ชัง่ ตวง เห็นความอยากทํากลายเปนของ
ดีไปหมด
หลักวิชาธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งมวลเปนหลักวิชาที่สม่ําเสมอ ผูยึดหลักวิชา
ทางพุทธศาสนามาใช จึงกลายเปนคนสม่ําเสมอและงามตาเย็นใจทั้งตนและผูเกี่ยวของ
เพราะหลักธรรมก็คือหลักความประพฤติอันดีงามอยางลึกซึ้งของคนทุกชั้น ทุกวัย นัน่
เอง โดยไมเลือกชาติ ชั้น วรรณะ และสามารถเหนีย่ วรัง้ จิตใจคนใหเปนคนดีได การคิด
การพูดและการทําทุกอยางของคนที่มีธรรมในใจ ยอมเปนไปดวยความสม่ําเสมอไมผาด
โผนโลดเตน มีความนิม่ นวลประจํามรรยาทและความประพฤติ ไมเปนทีแ่ สลงหู แสลงตา
และแสลงใจของคนอื่น
ยิ่งสมัยทุกวันนี้ เปนสมัยที่เกี่ยวของกับสังคมมาก ไมวา บานนอก ในเมือง เมือง
ใหญหรือเมืองเล็ก การอาชีพมีความเกี่ยวของกับสังคมโดยมาก ผูเกี่ยวกับสังคมไมวา
หญิงหรือชาย ถาไมมีธรรมเครื่องคุมกันภายในตัวแลว อาจมีความเสียหายไดอยางงาย
ดาย เฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในวัยรุนทั้งหญิงทั้งชาย รูส กึ วาลอแหลมตอความเสียหายอยู
มาก
เพราะคนในวัยนี้ไมคอยจะมีโอกาสคิดอานไตรตรองดูความประพฤติชั่วของตัว
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นอกจากจะคิดไปในทางเพลิดเพลินสนุกสนานตามหมูเพื่อน อันเปนทางมาแหงความ
หายนะมากกวาจะคิดมาทางแงความประพฤติ
เรื่องทั้งนี้เคยไดยินจากผูปกครองเด็กทั้งทางบานและทางโรงเรียนเสมอ
โดย
แสดงความหนักใจและเปนหวงเด็กมาก วาเด็กทุกวันนี้ทั้งหญิงทั้งชาย รูส กึ วานาหนักใจ
มาก ทั้งทางดานการศึกษาและความประพฤติ ปรากฏวาจะหนักไปในทางอบายมุข มาก
กวาที่จะไปศึกษาหาความรูและความประพฤติในทางที่ดี ใครมีลูกหญิงลูกชายมาก ๆ ก็
ยิง่ เปนเหมือนภูเขาหินทับหัวใจ ไมมเี วลาอยูแ ละหลับนอนใหสนิทลงได ไมวากลางคืน
กลางวัน มันเต็มไปดวยสิ่งแวดลอมที่จะทําใหเด็กมีความเสียหายไปไดทุกเวลา และเด็ก
ทุกวันนี้ รูสึกแปลกกวากวาเด็กสมัยกอน ๆ มากทีเดียว ทีก่ าํ ลังดําเนินเขาถึงจุดทีเ่ ลวราย
ก็คือ ชอบประพฤติตัวในลักษณะชิงสุกกอนหาม โตกวาวัย เปนหนุม สาวกอนเปนเด็ก รู
มากกวาผูปกครอง ชอบฉลาดในสิง่ ทีไ่ มควรฉลาด แตชอบโงในสิง่ ทีจ่ ะควรใหฉลาด
ทีส่ าํ คัญและนากลัวมาก ก็คือ ชอบแอบฉลาดในเวลาลับหูลบั ตาผูป กครอง นี่ซิมัน
สําคัญ และเปนจุดทีจ่ ะทําความเหลวแหลกแกสกุลดวย เวลาไปโรงเรียนแกไมเรียนแต
หนังสือ และทําหนาทีท่ ค่ี รูสง่ั ใหทาํ แตแกแอบไปเรียนและแอบไปทําอะไรอยางลึกลับนั้น
ซึง่ เปนทีน่ า เจ็บใจมากกวาเรือ่ งอืน่ ๆ จะแกไขอยางไรกันดี ชวยคิดใหทีเถอะ นับวาเปน
การเมตตาสงสารเด็กตาดํา ๆ ซึง่ กําลังจะเปนผูใ หญในวันหนา และเปนคนของชาติดวย
รูส กึ วาภาระทีเ่ กีย่ วกับเด็กสมัยนีห้ นักมาก
และยังรูสึกวิตกเปนหวงเด็ก ๆ ตางจังหวัดที่พอแมผูปกครองสงเขามาเรียน
หนังสือในเมืองใหญ ๆ อีกดวย กลัววาแกจะไมเรียนเพียงวิชาทีค่ รูสอน แตกลัวแกจะไป
เทีย่ วแอบเรียนและแอบทําวิชาไฟเผาโลก ดังที่เห็น ๆ มาเขาอีก คิดแลวกินไมได นอน
ไมหลับ นับวาเปนเรือ่ งกวนสมองจริง ๆ ใครจะมีอุบายอยางไร กรุณาชวยกันสงเคราะห
ดวย ไมเชนนั้นจะจมไปทั้งเขาทั้งเราผูปกครอง เพราะความเห็นของเขากับของเรามันไกล
กันราวฟากับดิน เขาเห็นเปนความสนุกสนามรืน่ เริง แตเรามันคิดเห็นความเสียหาย อัน
จะมีแกตัวเขาเองและแกวงศสกุล ตลอดประเทศชาติบานเมือง ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก
ทางพระก็ไมทราบวาจะตอบอยางไร เพราะตางคนตางชอบและตางคนก็ตางวัย
กัน ไมใชอยูในวัยเดียวกัน พอจะใหชอบอยางเดียวกัน เปนเพียงสนทนากันไปและถาม
ยอกยอนกันไปบาง เพราะถาจะเขากับผูใ หญกเ็ กรงเด็กจะเสียใจ ถาจะเขากับเด็ก ผูใ หญ
ซึ่งกําลังนั่งฟงคําตอบอยูก็จะยิ่งเสียใจมาก ผูต อบก็เปนคนมีกเิ ลสเชนเดียวกับเด็ก ๆ
และผูถ าม จึงตอบแบบแบงสูแ บงรับเพือ่ ทางเด็กบาง เพราะเราก็เคยเปนเด็กและเติบโต
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มาจากเด็ก จะลบหลูดูหมิ่นเด็กก็ไมงาม และแบงเพือ่ ผูใ หญบา ง เพราะเปนผูเ ลีย้ งดูและ
ปกครองเด็กดวยความรักและเมตตา ปรารถนาอยากจะใหเด็กเปนคนดี มีราศีแกวงศ
สกุลและประเทศชาติบา นเมือง ทัง้ เปนผูร บั ผิดชอบและรับเคราะหกรรมกับเด็กดวย
ครูทางโรงเรียนก็เปนผูม สี ว นรับผิดชอบ และรับเคราะหกรรมกับเด็กเหมือนกัน
แมจะไมเปนผูใหกําเนิดเด็ก แตกเ็ ปนผูใ หกาํ เนิดทางความรูว ชิ า ตลอดมรรยาทความ
ประพฤติ และถือวาเปนเด็กของครูเสมอ เด็กในบานของตน ถาเด็กดีก็พลอยมีเกียรติ ถา
เด็กชั่วครูก็พลอยเสียไปดวย เรื่องมันเกี่ยวโยงกันทั้งผูปกครองทางบานและผูปกครอง
ทางโรงเรียน ซึง่ มีสว นไดเสียเกีย่ วกับเด็กเทียบเทากัน จึงแสดงความหนักใจและเปนหวง
เด็กเทา ๆ กัน
ทางเด็กเมื่อถูกตําหนิก็ออกตัวไปทางหนึ่ง แตก็มีเหตุมีผลพอฟงไดไมแพผูใหญ
ไปเสียทีเดียว ผูตําหนิก็เกิดงงงันอั้นตูไปดวย โดยไมคาดวาเด็กจะมีเหตุมีผลที่นาฟงเชน
นัน้ โดยใหเหตุผลในเวลาถูกตําหนิ วาความเปนทัง้ นีจ้ ะไปตําหนิเฉพาะเด็กฝายเดียวก็
เปนความไมชอบธรรมเหมือนกัน เพราะหลักวิชาทีอ่ อกจากโรงเรียนใหญและครูใหญ
มันออกจากผูปกครองทั้งทางบานและทางโรงเรียนทั้งนั้น เด็กไมไดไปศึกษามาจากไหน
แมแตเมืองนอกเมืองนา เด็กบางคนยังไมเคยไป ไมเคยเห็นเลย นับแตวนั เกิดมาก็เกิด
จากพอกับแม ความรูว ชิ าก็เรียนจากพอกับแม มรรยาทความประพฤติ คําพูดจาพาทีดี
หรือชั่วก็ออกมาจากพอกับแม
พอโตขึ้นบางมองดูดินฟาอากาศยังไมทั่วถึง พอแมก็สงเขาโรงเรียน เวลาไปโรง
เรียนก็เรียนวิชาและความประพฤติมรรยาทจากครูและเพือ่ นนักเรียนดวยกัน แมเพื่อน
นักเรียนดวยกันก็ลวนมีพอแมเปนแดนเกิด และใหกาํ เนิดความรูว ชิ ามาเชนเดียวกัน เด็ก
ทุกคนตองรับถายทอดมาจากพอแมและครูซึ่งเปนผูปกครองเด็กเหมือนกัน จะเปนความ
รูและความประพฤติที่จริงหรือปลอม ขึ้นอยูกับแบบพิมพมาดั้งเดิม เด็ก ๆ เปนเพียงผู
นํามาใชเทานัน้ ไมไดอวดรูอวดฉลาด ไปแสวงหาความรูวิชาและความประพฤติดีชั่วมา
จากที่ไหน พอจะมาตําหนิวาเด็กไมดีทาเดียว ความรูแ ละมรรยาท ความประพฤติตลอด
คําพูดทุกคําที่เด็กตางคนตางนํามาใชอยูเวลานี้ ลวนแตไดมาจากพอแมทั้งนั้น เด็ก ๆ ไม
มีความรูค วามสามารถจะไปหาความรูแ ละความประพฤติมาจากทีไ่ หนได แมแตรา งกาย
ของเด็กที่เติบโตมาขนาดที่เห็น ๆ กันอยูนี้เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของพอแม พอแมพา
กินอะไร พานุงหมอะไร พาไป พาอยูอยางไร พาประพฤติอยางไร เด็ก ๆ ก็จําตองเปน
ไปตามพอแม เพราะไมมคี วามสามารถในตัวเอง
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เมื่อถูกถามถึงการชอบเที่ยวตามโรงหนัง โรงละคร และบารเปนตน เด็กก็ตอบวา
โรงหนัง โรงอะไรเหลานี้ ก็เปนเรื่องของผูใหญจัดทําขึ้น และผูใ หญพาเด็ก ๆ ไปดู เด็ก
จะมีเงินและความฉลาดสามารถมาจากไหน พอจะจัดสรางโรงหนัง โรงละคร โรงระบํา
ตาง ๆ เหลานัน้ ขึน้ มาได แมแตเงินคาตั๋วเขาดูก็เปนเงินของคุณพอคุณแมใหทั้งนั้น
เพราะตนเองหาเงินไมเปน เมื่อถูกถามถึงเรื่องคุณพอคุณแมก็พาไปดูหนังและดูอะไรตอ
มิอะไรดวยหรือ เด็กก็ตอบวา คุณพอคุณแมและครูเปนตัวการทีเดียว พาไปแทบทุกวัน
ตอนเปนเด็กเล็ก ๆ ถาไปพักประจําที่โรงเรียนหรือหอพัก ก็อาศัยเพื่อนนักเรียนพาไป
บาง บางทีมีโอกาสคุณครูก็พาไปบาง เมื่อถูกถามถึงการจับจายเงิน เด็กก็ใหเหตุผลวา
คุณพอคุณแมยิ่งจายเงินเปนไฟไปเลย บางครั้งคุณพอกับคุณแมเกิดทะเลาะกันเพราะ
การจายเงินมาก โดยไมทราบเหตุผลตนปลาย การทะเลาะกันเนื่องจากทั้งสองฝายไมเขา
ใจกัน โดยฝายหนึง่ หาวาอีกฝายหนึง่ แอบเอาเงินไปบํารุงบําเรออะไรไมทราบ เรื่องจึงยุง
กันอยูเรื่อย ๆ
เมือ่ ทราบตนสายปลายเหตุจากทัง้ สองฝาย ซึ่งตางก็มีเหตุผลเทา ๆ กัน จึงไม
ทราบวาจะตําหนิและชมใคร เพราะฝายผูปกครองเด็กก็มีสวนผิด อันเปนตนเหตุไมดีให
เด็ก ๆ มีสวนผิดไปตามไดดังที่เด็ก ๆ อางเหตุผล เรื่องจึงควรลงเอยกันที่ตนเหตุเปน
กรณีที่ควรแกกอนอื่น ถาตนเหตุยังไมดีพอที่ผูรับถายทอดจะยึดไปใชเปนประโยชนได
การตําหนิก็ไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น จะเปนทํานองปลอยใหเรือนของตัวรั่ว แตมวั ไปตําหนิ
เรือนของคนอื่น ไมเขาหลักของบุคคลผูจะเปนผูนําที่ดีของโลก
ดังนั้นเรื่องจึงสําคัญอยูที่ผูปกครอง จะพยายามปรับปรุงตัวใหเปนแบบพิมพที่ดี
ของเด็ก ๆ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่เด็กนําไปใชลวนแตไดรับถายทอดไปจากผูใหญทั้งนั้น
ดังที่เด็กนําออกแสดงโดยมากเปนสิ่งที่ผูใหญริเริ่มทําเพื่อหาความสุขเฉพาะตัว แตขาด
ความคํานึงวาเด็ก ๆ อาจจะเดินรอยตามผูใหญหรือไม ซึง่ จะทําใหเด็กเสียในอนาคต ถา
ผูใ หญมคี วามสนใจทุกกรณีทต่ี นจะพึงทําในฐานะเปนผูใ หญวา ควรหรือไมควรแลว เด็ก
จะไดรับสิ่งที่ดีและเปนประโยชนจากผูใหญไปใช กลายเปนคนดีในปจจุบนั และอนาคต
จํานวนไมนอ ยเลย
ดังนั้น ผูปกครองเด็กทั้งหลายทั้งทางบานและทางโรงเรียน ตางไมควรมองขาม
ตนและควรสังเกตดูความประพฤติของตัวอยูเสมอ อยางไรตองเปนแบบพิมพที่ดีของ
เด็ก และประเทศชาติบานเมืองไดอยางนาชื่นชม เมื่อผูใหญตั้งเข็มทิศทางเดินที่ดีไวโดย
ความประพฤติตัวดีใหเด็ก ๆ ดําเนินตามแลว เด็ก ๆ ยอมจะไมประพฤติเขวไปนอกลู
แวนดวงใจ
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นอกทาง ซึ่งจะกลายเปนโรคระบาดและเรื้อรังชนิดรักษาไมหายอีกตอไป คงจะมีทางดีขึ้น
เปนลําดับ และเด็กทุกคนและทุกวัยตองอาศัยพอแมเปนแดนเกิด ทัง้ รูปกายและความรู
วิชา เด็กไมมที างศึกษาหาความรูว ชิ าโดยลําพังตนเองในขัน้ เริม่ แรก นอกจากจะอาศัยผู
ใหญเปนผูใ หการศึกษาในวิชาทุกแขนง ทั้งวิชาในหลักธรรมชาติที่ไมมีโรงเรียนสอน แต
เปนการศึกษากับผูเกี่ยวของไปในตัว ทั้งวิชาที่มีโรงเรียนและมีครูสอน
แมเพื่อน ๆ ของเด็กตางคนก็ออกมาจากผูใหญดวยกัน เด็กทีน่ าํ มรรยาทความ
ประพฤติดีหรือชั่วมาสังคมกัน จนไดรับถายทอดจากกันไปนั้น ก็ตองออกมาจากผูใหญ
ของเด็กแตละคน เมื่อเด็กมาสมาคมกันก็นําสิ่งที่ไดรับถายทอดมาแลว มาคละเคลากัน
จึงกลายเปนเด็กดีบา ง เด็กชัว่ บาง เมื่อเด็กดีกับเด็กชั่วเขาปะทะกัน จึงยากที่จะแยกออก
ได นอกจากจะพยายามหาทางออกตามภาษิตวา อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ
เสวนา อยาทําความสนิทติดใจและนอนจมอยูกับคนชั่ว จงพยายามเขาใกลชดิ สนิทสนม
กับคนดีเทานัน้
คนอื่นชั่วเรายังพอมีทางหลีกเลี่ยงได โดยไมทาํ ใหเสียมรรยาทอันดีงาม แตสาํ คัญ
ทีเ่ ราเปนคนชัว่ เสียเอง นีร้ สู กึ วาหาทางหลีกเลีย่ งยาก จะหลบหลีกไปทางไหนก็จะโดนแต
เรา จะกาวหนาถอยกลับ หลีกซายหลีกขวา ก็จะโดนแตเราทั้งนั้น ฉะนั้นความชั่วกลับมา
เปนตัวเราผูท าํ เสียเอง จึงควรสะดุดใจและรีบแกไข อยามัวไปหนักใจกับคนอื่นใหมากไป
โดยมิไดสนใจกับตัวเอง ไมเขาหลักของบุคคลที่เห็นโทษและเห็นคุณดวยความมีเหตุมี
ผล หลักการที่จะนํามาดัดแปลงแกไขตัวเองคือ หลักกรรม แปลวาการกระทําเปนกลาง
ๆ แยกออกเปนสาม คือกุศลกรรม คือการทําดีหนึง่ อกุศลกรรม คือการทําชัว่ หนึง่ อัพ
ยากตกรรม คือการกระทําไมดี ไมชั่ว เปนกลาง ๆ หนึง่
พระพุทธศาสนานิยมกรรมเปนหลักใหญ การทําดีใหผลเปนสุข การทําชัว่ ใหผล
เปนทุกข การทํากลาง ๆ ไมเปนผลไปทางสุขและทุกข กรรมชั่วที่ทําแลวแตยังไมแสดง
ผล ยอมเปนเชนวัตถุระเบิดเครื่องทําลายที่ถูกเก็บไว แตเมือ่ ถึงเวลากรรมชัว่ ใหผล ยอม
กอความเดือดรอนและวินาศกรรมใหแกผทู าํ มากนอยตามขนาดกรรม เชนเดียวกับวัตถุ
ระเบิดเครื่องทําลายออกแสดงฤทธิ์ตามขนาดของมันฉะนั้น แมกรรมดีที่ยังไมใหผลและ
เวลาใหผลก็มลี กั ษณะเชนเดียวกัน แตตางกันก็ตรงที่แสดงผลเปนสุขมากนอยตามขนาด
ของกรรมดีที่ทําไวเทานั้น ฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสองประเภทนี้ จึงไมควรประมาท
ฝายใดฝายหนึ่งวาจะไมใหผล แตควรจะทําความสนใจละความชัว่ และบําเพ็ญความดี สม
กับเจตนาที่ตองการความสุขเปนสมบัติของตนทุกคน
แวนดวงใจ
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กรรมชัว่ เปนเหมือนวัตถุเครือ่ งทําลาย มีหลายขนาดตามแตผูทํากรรมจะผลิตขึ้น
มาใชเอง ผลของกรรมก็มีหลายขนาดไปตามเหตุที่ผลิตไว รวมกรรมประเภทนีแ้ ลว เรียก
วา เครือ่ งทําลายตัวเอง ใครเจอขนาดไหนเขา จําตองรองทุกขเหมือนกันหมด ไมวา สัตว
บุคคลและชาติชน้ั วรรณะใด ทุกคนที่เชื่อตอสิ่งที่มนุษยทําขึ้นทางดานวัตถุ ทัง้ ดานทําลาย
และดานสงเสริมวาเปนของมีประสิทธิภาพ สามารถทําลายและสงเสริมไดจริง จึงควรสน
ใจตอหลักกรรมดี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทําเองเหมือนกัน วาจะมีผลดีผลชัว่ เชน
เดียวกับดานวัตถุ เพราะทัง้ ดานวัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางไหลออกเปนตัวผล
เหมือนกัน เนื่องจากเหตุดีเหตุชั่วเปนกุญแจเปดทางเพื่อผลอยูตลอดเวลา
ผูก ลัวภัยจากความทุกขและหวังความสุขความเจริญแกตน ทั้งโลกนี้และโลกหนา
จึงควรเห็นกรรมทัง้ ฝายดีฝา ยชัว่ วาเปนสิง่ จะใหผล แมแตอาหารหวานคาวและทีอ่ ยูอ าศัย
ซึ่งถือวาเปนของจําเปนทั่วโลกยังตองอาศัยกรรม คือการปรุงแตงและการปลูกสรางที่
เรียกวากรรม ตามหลักของศาสนา ความสุขทีเ่ กิดขึน้ เพราะอาศัยสิง่ เหลานัน้ ยอมเปนผล
ใหโลกไดครองตัวตลอดมา ฉะนัน้ คําวากรรมดีกรรมชัว่ จึงมีความสําคัญไปคนละทาง ซึ่ง
ผูทํากรรมจะควรเลือกเฟนกอนจะมีผลตามสนอง
มนุษยเราเปนผูม ใี จฉลาดแยบคายกวาสัตว แมจะอาศัยอยูในโลกเดียวกันก็เปน
ประหนึง่ อยูค นละโลก จึงควรทําตัวใหแปลกจากสัตว โดยความประพฤติ ความรู ความ
เห็นที่แสดงออกมาจากใจอันฉลาด จะเปนความรมเย็นแกเพื่อนมนุษยตลอดสัตวซึ่งเปน
ผูโง หวังพึ่งผูเปนธรรมซึ่งมีการหักหามใจตัวเองดวยเหตุผล คือหลักธรรม อันเปนธรรม
ชาติใหความแนนอนและไววางใจได ไมปลอยไปตามอําเภอใจที่มีความอยากเปนเครื่อง
ผลักดันใหไหลลงทางต่ํา เพราะตามธรรมดาของใจยอมมีความอยากเปนเจาเรือน ทั้ง
เด็กและผูใหญ ทั้งคนโงคนฉลาด และคนมีฐานะสูงและต่ํา ยอมมีความอยากฝงอยูในใจ
ดวยกันทั้งนั้น แตสําคัญที่การฝกอบรมใจใหอยูในหลักธรรมอันเปนความพอดี ทุกคนจะ
กลายเปนบุคคลที่พอดีไปตามธรรม และไมกอความเดือดรอนใสตนเองและสวนรวม
สิ่งใดที่ไตรตรองดูแลวเห็นวาดีและเปนประโยชนก็ทําลงไป แตสง่ิ ทีเ่ ห็นวาเปน
โทษ แมใจอยากทําก็ไมยอมลุอํานาจใหทํา จะเปนความเคยตัวและหักหามไมอยูใ นคราว
ตอไป รีบหักหามเสียแตตน มือ จะสมชื่อวาเปนผูรักตนและผูมีสวนเกี่ยวของ แมเด็กผูจํา
ตองอาศัยผูใหญทุกกรณี ก็จะตองเดินตามรอยและกลายเปนเด็กดีในวันตอไป เพราะ
รองรอยทางชั่ว พอแมผูปกครองมิไดทําแบบพิมพเอาไว พอจะใหเด็กหยิบฉวยมาเลียน
แบบและกลายเปนคนเสียหายไปตาม
แวนดวงใจ
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ธรรมคือความสม่ําเสมอไมเอนเอียง ผูส นใจและเลือ่ มใส ยอมนําไปปฏิบัติไดตาม
เพศและวัยของตน เฉพาะครัวเรือนหนึง่ ๆ ถาขาดธรรมเปนเครื่องปกครองแลว แมจะมี
ความฉลาดและมีสมบัตมิ าก
ก็ไมสามารถจะใหความรมเย็นแกตนและครอบครัวได
เพราะความรมเย็นมิใชอยูท ส่ี มบัตแิ ละความฉลาดทีไ่ ดเรียนมาเพียงเทานัน้ แตอยูที่ใจซึ่ง
มีธรรมอันนับวามีความพอดีประจําใจ กลายเปนความพอดีประจําครอบครัว เพราะทุก
สิ่งที่มีความพอดีประจําอยูแลว ยอมเพียงพอกับความตองการ ไมกาํ เริบ เชนแกงที่แม
ครัวปรุงพอดีแลว รับประทานก็มรี สอรอยและเปนสุขกายสุขใจ
สามีภรรยามีความพอดีประจําตน ยอมเปนที่พอใจและเปนสุขดวยกันทั้งสองฝาย
แตถาฝายใดฝายหนึ่งประพฤติขามเขตความพอดี ตองเกิดเรื่องยุงและเดือดรอนขึ้นทันที
ในครอบครัวนัน้ อยูด ว ยกันไมเปนสุข แมจะมีสมบัติมากก็นํามาแกไขไมตก ดังนั้น พระ
พุทธเจาจึงสอนวา สนฺตฏุ ฐ ี ปรมํ ธนํ ความพอดีเปนหลักทรัพยอันพึงพอใจอยางยิ่ง คน
ที่มีธรรมสันโดษ ความพอดีและอัปปจฉตา คือความมักนอยในอารมณเครื่องเสริมไฟ จึง
มีความสุขเปนเรือนพักของใจ จะไมคะนองแบบลนฝงอยูตลอดเวลา แมจะฉลาดและมี
ทรัพยมาก
มีบางทานมาถามวา ไดพบในหนังสือบางฉบับ แสดงเปนเชิงไมอยากใหพระ
เทศนสอนประชาชนเกีย่ วกับความสันโดษและความมักนอย เพราะสมัยนีเ้ ปนสมัยทีก่ าํ ลัง
ฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา การสอนธรรมทั้งสองขอนี้ จะเปน
การขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมือง ทานจะเห็นวาอยางไร?
ในขอนี้ สําคัญอยูก บั ผูต คี วามหมายในธรรม แลวนํามาชีแ้ จงใหคนฟง คนอาน ถา
ตีความหมายวาธรรมทัง้ สองบทนีส้ อนใหเกียจครานออนแอ สอนใหคนกินนอย ใชนอย
ที่อยูอาศัยก็ใหทําคับแคบไมเพียงพอกับการหลับนอน เครื่องใชสอยทุกอยางก็ทําใหนอย
ไมพอกิน พออยูอาศัย ไมพอใช ทําอะไรก็ใหทําแบบอด ๆ อยาก ๆ ทุกสิ่งทุกอยางที่
เกีย่ วกับมนุษยอาศัยก็ใหทาํ แบบขาด ๆ เกิน ๆ แมรับประทานก็ไมใหอิ่มและเพียงพอ
กับธาตุขันธที่ตองการ ถาเปนเชนนี้ก็กลัวคนจะลําบากและอดตายกันหมดทั้งประเทศ ก็
จําตองบอกใหทราบ เพราะปกตินิสัยของคนก็ขี้เกียจอยูดวย การบอกเพือ่ ใหคนมีความ
ขยันหมั่นเพียรจึงไมเปนทางผิด
ความจริง ความมักนอยกับความสันโดษเปนธรรมคูเคียงของโลกตลอดมา และ
เปนธรรมจําเปนทัง้ นักบวชและคฤหัสถ ที่จะนําไปใชใหเหมาะกับเพศและฐานะของตน
เทาทีจ่ ะเห็นควร เพราะความหมายของธรรมก็บงชัดอยูแลววา จงเปนผูมักนอยในสิ่งที่
แวนดวงใจ
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ควรมักนอย เชนคูส ามีภรรยา มีเพียงผัวเดียวเมียเดียวเทานัน้ เปนทีเ่ หมาะและงามอยาง
ยิง่ แลว ไมพะรุงพะรัง หามบาป หามกรรม เพราะมีเมียมาก เรือ่ งมาก เวลาตายไปคน
ขางหลังจะไมยุงยากในการแบงปนมรดก ยกใหเมียโทนคนเดียวเก็บไวเลีย้ งลูก เขาจะได
เห็นบุญคุณของพอที่ลวงลับไป
ทั้งตางฝายตางถือวาเปนคูครองของกันและกัน ไมประพฤตินอกใจซึ่งผิดจากหลัก
ความมักนอย ตางก็ไววางใจกันไดในทางอารมณ นีค้ อื บอแหงความสุขในครอบครัว
เพราะคูส ามีภรรยาเปนผูฝ ากเปนฝากตายกันไดตามหลักธรรม คือความมักนอย ไมยุง
เกี่ยวกับหญิงชายอื่น ๆ แมจะวิ่งตามมาเพราะไมใชของเรา จะไปเกี่ยวของใหยุงไปทําไม
สมบัตขิ องเราจริง ๆ คือผัวคนเดียวหรือเมียคนเดียวเทานัน้ นอกนั้นไมยุงดวย นี้คือการ
ตัดตนเพลิงที่ถูกตอง เพื่อมิใหลุกลามมาไหมครอบครัว
ความสันโดษ คือความพอดี เชนน้าํ ทีเ่ ต็มแกวแลวจัดวาพอดีแลว จะเทน้าํ ลงเพิม่
อีกก็ผิดความพอดี ไมเปนประโยชนอะไร คนที่ตั้งอยูในความพอดี คือคนทีร่ จู กั เราและรู
จักทาน รูจักของเราและรูจักของทาน เห็นใจเราและเห็นใจทาน ซึง่ มีความรูส กึ เชนเดียว
กัน จะเปนคนมีหรือคนจน คนโงหรือคนฉลาด ก็รูจักฐานะของกันและกัน ไมเยอหยิ่ง ไม
เหยียดหยาม ไมกล้าํ กราย ไมลวงล้ํา ไมเห็นแกได สมบัติของทานมีมากหรือมีนอย ไม
ลวงล้าํ เขตแดนโดยเห็นวาพอเอาได เห็นวาเขามีอาํ นาจนอยพอจะเคีย้ วกลืนได เห็นวาเขา
โงพอตบตากินได เห็นวาเขามีพวกนอยพอขมขูเอาได เห็นวาเขาเผลอพอหยิบฉวยเอาได
เห็นวาเขานอนหลับพอขโมยเอาได เห็นวาเขามีชองโหวพอคดโกงได เห็นวาเขาไมมอี าวุธ
พอปลนจี้เอาได เห็นวามีแตผูหญิงเฝารักษาสมบัติพอขูเข็ญเอาได
ผูม ธี รรมสันโดษภายในใจแลวทําไมลง ปลงจิตไมตกเพื่อจะทํา เพราะความเห็น
ใจกันและสงสาร เนือ่ งจากคิดดูใจเรากับใจทานผูอ น่ื แลวมีความรูส กึ อันเดียวกัน เรามี
สมบัตินอยมาก เรารักและสงวนของเรา ไมอยากใหใครมาลวงล้าํ มีความยินดีทจ่ี ะแสวง
หาสมบัตดิ ว ยความชอบธรรม หาไดมากเทาไรก็เปนทีเ่ ย็นใจ เพราะการแสวงหาสมบัติ
ดวยความชอบธรรมจะไดมามากมายเทาไร ไมเปนการขัดแยงตอธรรมสันโดษ เพราะ
พระพุทธเจาสอนใหคนมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบ แตมิไดสอนใหขยันในการ
เบียดเบียนกันและทําลายกัน และถือเอาสมบัติเขามาเปนของตน ดังนั้น ความมักนอย
และสันโดษจึงมิไดเปนขาศึกแกการงานของโลกทุกประเภท ซึ่งจะเปนไปเพื่อความเจริญ
พระองคยังกลับสรรเสริญคนมีความขยันและอดทนในการงานที่ชอบอีกดวย
สมกับ
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ปฏิปทาที่สอนไวทุกบททุกบาท เพือ่ การรือ้ ฟน โลกและธรรมใหเจริญดวยความขยันหมัน่
เพียร ไมมีปฏิปทาขี้เกียจแฝงอยูในวงธรรมของพระพุทธเจาเลย
ธรรมสันโดษ คือความยินดีในสมบัติที่มีอยูของตน จะมีนอยมากเทาไรก็ใหยินดี
ในของที่ตนมีอยู ถาเรามีความขยันและฉลาดสามารถพอ จะทําการเพาะปลูกหรือจะปลูก
สรางโรงงานอุตสาหกรรมใหญ ๆ ขึ้นทั่วประเทศ ก็จะเปนที่นิยมยินดีของคนจน ๆ เปน
อันมาก เผื่อเขาจะไดอาศัยพึ่งรมเงาแหงบารมีของเรา ทัง้ จะเปนทีเ่ บาใจของรัฐบาลซึง่
กําลังเปนหวงพี่นองชาวไทยเรากลัวจะไมมีที่อยูอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคเพียงพอกับ
ความเปนอยูใ นครอบครัว ทัง้ จะเปนทีเ่ ทิดทูนศาสนธรรมในบทวา
อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร วาเปนประโยชนแกโลกจริง
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาจะไมเปนโมฆะอยูเปลา ๆ โดยไมมีผูสนใจและปฏิบัติตามจน
เกิดผล
ธรรมขอที่สองวา อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการเก็บรักษาทรัพยที่แสวงหามา
ไดดว ยความชอบธรรม ไมจับจายอยางสุรุยสุรายโดยไมมีขอบเขต การจับจายควรถือ
ความจําเปนเปนประมาณ ทรัพยจะมีสถานที่จอดแวะบาง ไมไหลผานมือไปเสียทีเดียว
ธรรมคือ มัตตัญุตา ความรูจ กั ประมาณในการเก็บรักษา และการจับจายทีเ่ ปนฝาปด
และเปดทรัพยในคราวจําเปนทีค่ วรปดและควรเปด แมแตบานเรือนก็ยังมีประตูปดเปด
ทีเ่ ก็บทรัพยกค็ วรจะมีบา ง ถึงคราวจําเปน เชน เจ็บไขเปนตน ทรัพยก็จะมีทางชวยเปลื้อง
ทุกขไดเทาที่ควร
ขอที่สาม สมชีวิตา การเลี้ยงและรักษาตัวใหเปนไปพอประมาณ อยาใหถึงกับ
ฟุมเฟอยหรือฝดเคืองจนเกินไป ทั้ง ๆ ที่ทรัพยเครื่องแกขัดแกจนมีอยู แตอยาใหกลาย
ไปวาทรัพยเปนเครือ่ งเสริมคนใหเสีย และเสริมคนใหขเ้ี หนียวจนเขากับใครไมได เหม็น
ฟุงไปหมดดวยกลิ่นของความตระหนี่ถี่เหนียว และสงกลิ่นฟุงไปไกลดวยทั้งตามลมและ
ทวนลม จนหาที่หลบซอนจมูกไมไดเลย
ขอที่สี่ กัลยาณมิตตตา ความมีมติ รสหายทีด่ งี าม การคบมิตรเปนสิง่ สําคัญมาก
ควรเลือกเฟนดวยดี แมอาหารในถวยในจานซึง่ เปนสิง่ สําเร็จรูปมาเรียบรอยแลว ผูร บั
ประทานยังตองเลือกเฟนทุกครั้งที่รับประทาน เพราะในอาหารยอมมีทั้งกระดูกทั้งกาง
ซึ่งเปนภัยตอรางกายปะปนอยู และอาหารบางชนิดยังแสลงตอโรค จําตองสังเกตดวยดี
ไมเชนนัน้ อาจเปนภัยตอรางกาย บาปมิตรยิง่ เปนภัยอยางรายแรง ถาคบดวยความ
สะเพรา ไมใชความสังเกตและเลือกเฟน ถาเปนกัลยาณมิตรก็เปนคุณอยางมากมาย พึ่ง
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ไดทง้ั คราวเปนคราวตาย ไมยอมทอดทิ้ง สุขก็สุขดวย ทุกขก็ทุกขดวย เมื่อมีกิจจําเปนก็
ชวยเหลือไดเต็มไมเต็มมือ ไมกลัวความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแตเพือ่ นผูจ าํ เปนหรือ
จนมุมรอดพนออกมากได จึงจะเปนที่พอใจ นี่คือเพื่อนผูพึ่งเปนพึ่งตายจริง ๆ ควรคบ
ตลอดกาล เพื่อนที่ดีเราชอบคบ แตเราไมดีเพื่อนก็รังเกียจเหมือนกัน ตองมองดูตัวบาง
เพื่อจะไดเปนเพื่อนที่ดีของเขา เขาพลีชพี เพือ่ เราฉันใด เราตองพลีชีพเพื่อเขาฉันนั้น
วันนีไ้ ดอธิบายธรรมเริม่ แตสมาธิมาพอประมาณ แลวก็อธิบายเรื่องเด็กและผูปก
ครองเปนลําดับ จนถึงอัปปจฉตาและสันโดษ ใหทา นผูฟ ง ทัง้ หลายทราบ ขอขอบคุณและ
อนุโมทนากับทุกทานทีอ่ ตุ สาหมาดวยความสนใจตอธรรม หากวาโลกเราใครตอ ธรรมดัง
ทุก ๆ ทานทีส่ นใจและบําเพ็ญอยูเ วลานี้ โลกก็จะเปนไปเพื่อความเจริญรุงเรือง แมเด็กที่
ไดรับการถอยทอดจากผูใหญก็จะกลายเปนเด็กดี มีความเฉลียวฉลาดและปฏิบัติตัวไดดี
เปนที่เบาใจของผูปกครอง โดยเห็นวาเด็กจะเจริญวัยทัง้ ความรูว ชิ า และความประพฤติ
เปนลําดับ ทั้งจะเปนผูนําของชาติตอไปดวยความละเอียดสุขุม ประเทศชาติของเราก็จะ
เจริญถาวรสืบ ๆ ไป ชัว่ ฟาดินสลาย
ดังนัน้ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงยุตธิ รรมเทศนาเพียงเทานี้ เอวํ ก็
มีดวยประการฉะนี้
<<

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๘

บําเพ็ญตนเพือ่ หวังพนกรรม
วันนีจ้ ะอธิบายธรรมเกีย่ วกับการบําเพ็ญทางดานจิตใจ ใหบรรดาทานผูฟ ง ทีม่ า
จากสถานทีต่ า ง ๆ ดวยความสนใจใครตอ ธรรมเปนอยางยิง่ ทราบตามโอกาสอันควร
ทานทีเ่ ปนนักบวชซึง่ พาคณะศรัทธาผูใ จบุญมากทานมาสูท น่ี ่ี นับวาเปนผูม คี วามมุง หวัง
ในธรรมอยางแรงกลา และมีความมั่นใจตอการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเครื่องหมักหมมที่
นักปราชญถือวาเปนภัยตอจิตใจใหหลุดลอยออกเปนลําดับ จนไมมีอะไรยังเหลือให
เปนเชื้อแหงภพชาติอีกตอไป แตการอธิบายธรรมเกีย่ วกับการอบรมจิตใจตามหลัก
ธรรมทานแสดงไวมากมาย เมื่อสรุปลงใหยอก็มีสามประการ คือศีล สมาธิ ปญญา หรือ
ทาน ศีล ภาวนา
คําวา ศีล เขาใจวาทุกทานคงเคยไดยินไดฟงและเขาใจกันมาพอสมควรแลว แม
คําวาทานซึง่ เปนหลักใหญสว นหนึง่ ของพระศาสนา และเปนหลักธรรมทีพ่ วกเราไดเคย
บําเพ็ญมาเปนประจํานิสยั ผูแสดงไมสงสัยวาทานนักใจบุญจะของใจ เพราะตางทานก็
เปนนักใจบุญสุนทานอยูแ ลว แตคาํ วา สมาธิ และ ปญญา ทัง้ สองประเภทนีร้ สู กึ วาสลับ
ซับซอนและละเอียดลึกซึ้งมาก ทั้งไมอาจจะปฏิบัติใหถูกตองตามความหมายในคําวา
สมาธิและปญญาไดทุกระยะไป ฉะนั้นอุบายวิธีอบรมที่มีผูบําเพ็ญจะปฏิบัติใหถูกตอง
ตามธรรมทั้งสองประเภทนี้ จึงควรอาศัยครูอาจารยเปนผูแ นะนําแนวทางให
อนึ่ง ทานผูจ ะควรแนะนําแนวทางใหโดยถูกตอง โดยมากก็เปนผูเคยไดรับ
การอบรม และรูเรื่องของสมาธิและปญญาภายในใจมาพอสมควร หรือเปนผูม คี วาม
ชํานิชาํ นาญและปฏิบตั ผิ า นสมาธิและปญญาไปเปนขัน้ ๆ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด
ของสมาธิและปญญา มีความเฉลียวฉลาดและสามารถใหการอบรมสัง่ สอนแกผมู าอบ
รมศึกษาและปฏิบัติอยูดวย ใหไดรับความเขาอกเขาใจตามขั้นภูมิของตนที่มาศึกษา
คําวา สมาธิ เมื่อแปลตามศัพทแลว แปลวา ความตั้งมั่น ประโยคแรกของความ
ตัง้ มัน่ สําหรับนักบวชผูม หี นาทีโ่ ดยเฉพาะแลว เริ่มตั้งมั่นไปแตขอวัตรปฏิบัติ ตั้งมั่นใน
ระเบียบพระธรรมวินยั ตั้งมั่นตอการสํารวมระวังทั้งกิจนอกการใน เหลือบซายมองขวา
ไมยอมปลอยวางสติและปญญาเครื่องคุมครองใจใหพนจากภัยทุกระยะ อันจะเกิดขึ้น
จากอายตนะภายนอกกับภายในสัมผัสกัน เพือ่ เปนเครือ่ งสนับสนุนจิตใจใหมคี วาม
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เหนียวแนนและมัน่ คงทางภายใน การบําเพ็ญเพียรทุกประโยคและทุกๆ อิรยิ าบถ มีสติ
มั่นคงอยูกับประโยคแหงความเพียร มีทา ทางสํารวมตนอยูเ สมอ ไมวาจะอยูคนเดียว
หรือหลายคน ไมวา จะอยูใ นทาอิรยิ าบถใด ไมวาจะอยูในวัดหรือนอกวัด ไมวาจะอยูใน
บานในเมืองหรืออยูใ นปา ไมวาจะอยูในถ้ําหรืออยูบนภูเขา ไมวา จะไปบิณฑบาตแลว
กาวกลับมาทําการขบฉัน และไมวา จะมีการขบฉันอยูใ นสถานทีใ่ ด ๆ มีทาทางมั่นคงอยู
ดวยการสํารวมตน
ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาเพียงพอกับความตองการ ยอมทรงตัวอยูไดดวย
ความสงบ จนกลายเปนองคของสมาธิที่แทจริงขึ้นมา คือความสงบตัง้ มัน่ ภายในใจ
เบือ้ งตนก็อาศัยความพยายามบํารุงจิตใจใหเปนสมาธิโดยทางเหตุ ดังที่อธิบายผานมา
อันดับตอไปก็เปนสมาธิขึ้นกับใจจริง ๆ หรือจะเรียกวา สมาธิทางเหตุ สมาธิทางผลก็
คงจะไมผิด เพราะทุกๆ สิง่ ไมวาดีหรือชั่ว ถาไมมเี หตุเปนพืน้ ฐานรับรองแลว ผลจะ
หาทางเกิดขึ้นไมได
แตวธิ อี บรมจิตใหไดรบั ความสงบเปนสมาธินม้ี หี ลายวิธี วิธที ก่ี ลาวผานมาเปน
พืน้ ฐานรับรองทางความเพียร วิธที ส่ี องซึง่ จะไดรบั การสนับสนุนจากวิธแี รกนัน้ เกี่ยว
กับบทธรรมเครือ่ งอบรม ทีผ่ บู าํ เพ็ญจะนํามากํากับใจในเวลาประกอบการภาวนา ควร
เปนบทธรรทที่ถูกกับจริตนิสัยของแตละราย เชน อานาปานสติ การกําหนดลมหายใจ
เขาออกหรือธรรมบทตาง ๆ มีพุทโธ เปนตน ตามจริตชอบ เมื่อนําธรรมมาประกอบ
กับองคภาวนา ถารูส กึ ปลอดโปรงโลงโถงภายในใจและมีความสงบเยือกเย็นในเวลานัน้
แสดงวาธรรมบทนัน้ ๆ ถูกกับจริตของตน และควรนําธรรมบทนัน้ มากํากับองคภาวนา
ในคราวตอไป ใจจะไดรบั ความสงบและละเอียดไปเปนลําดับ เชนเดียวกับโรคที่ถูกกับ
ยาชนิดตาง ๆ นับวันจะหายไปเปนลําดับ จนหายจากโรคโดยเด็ดขาดเพราะยาขนาน
นัน้ ๆ
จิตก็มีโรคประเภทหนึ่งที่ตั้งบานเรือนอยูบนดวงใจของคนและสัตว โดยไมอาจ
จะทราบไดวา เปนโรคชนิดไร ทางธรรมปาอยากจะใหนามวาโรคเรือ้ รัง เพราะเคยมี
ประจําใจมานาน จนถึงกับระอาตอการรักษา โดยเขาใจวาอํานาจวาสนานอยบาง ไมมี
อํานาจวาสนารักษาใหหายไดบา ง ปลอยไปตามบุญตามกรรมบาง หมดความสนใจตอ
การรักษาบาง แตสง่ิ ทีจ่ ะยังโรคประเภทนีใ้ หกาํ เริบและกําเริบอยางรุนแรง รูส กึ วาจะ
เปนยาอายุวฒ
ั นะ เปนยาประจําตัว เปนยาประจําบานทัง้ ทานและเรา เพราะเปนโรค
ประเภทชอบของแสลงแตไมชอบรับยาเชนเดียวกัน ยาทีเ่ ปนคุณสําหรับแกโรคประเภท
แวนดวงใจ
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เรือ้ รังนี้ ทานที่ไดรับผลอยางสมบูรณมาแลวคือพระพุทธเจา มีพระเมตตาไววา สกฺกตฺ
วา พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ โอสถํ อุตฺตมํ วรํ พระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆเปนโอสถอันอุดมเลิศ
ดังนั้น ทานผูต อ งการใหใจหายหรือทุเลาเบาบางจากโรคประเภทนี้ จึงควร
อาศัยยา คือธรรมดังที่กลาวมา แตธรรมก็ควรเปนธรรมทีถ่ กู กับจริตนิสยั ในขัน้ เริม่ แรก
เพื่อใจจะไดสงบลง นี้เปนหลักสําคัญที่ผูบําเพ็ญไมควรมองขามไป
จิตที่ไดรับ
การอบรมดวยวิธีที่ถูกตองกับหลักธรรมตามจริตของตน ยอมจะเห็นผลคือความสงบ
เยือกเย็นประจักษใจ ไมวา หญิง ชาย นักบวช และฆราวาส เพราะโรคในกายและโรคใน
ใจเปนไดในบุคคลทุกเพศ ยาทีค่ วรจะถูกกับโรคนัน้ ๆ ผูท ห่ี วังประโยชนจากยานํามา
รักษาโดยถูกตองตามวิธี ก็ยอมจะหายไดเชนเดียวกัน โดยไมเลือกเพศหรือชาติชั้น
วรรณะใด ๆ เพราะสําคัญอยูท โ่ี รคถูกกับยาเทานัน้ ฉะนัน้ ผูส นใจใครตอ การปฏิบตั ิ
ธรรมจึงมีหวังไดรับผลเปนเครื่องตอบแทนโดยทั่วกัน หากจะมีตางกันอยูบางก็ขึ้นอยู
กับเหตุ คือการบําเพ็ญของแตละราย อาจมีความหนักเบามากนอยไปตามจริตนิสยั ผล
จึงมีการเหลื่อมล้ําต่ําสูงไปตามเหตุที่ทําใหเปนไป
แตการเริม่ ปฏิบตั เิ บือ้ งตนอาจมีความลําบากอยูบ า ง เพราะเปนงานทีย่ งั ไมเคย
คลําหรือทางที่ยังไมเคยเดิน แตอยาลืมวาการปฏิบตั อิ บรมใจก็คอื การทํางาน ขึ้นชื่อวา
การทํางานแลว ไมวา งานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีความเหนือ่ ยยากลําบากเชน
เดียวกัน เฉพาะงานภายใน หากจะมีความสะดวกนับแตขั้นเริ่มตนจนถึงขั้นสูงสุด ก็คง
มีเปนบางราย ดังที่ทานเขียนประวัติไววา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา หรือ ทนฺธาภิฺ
ญา แตจะอยางไรก็ดเี ราควรคํานึงถึงหลักธรรมเสมอวา ไมไดสอนคนใหมองเพียงแง
ความลําบาก และทีส่ ะเพราทําลงไปแลวบังคับใหเห็นผล อยมฺภทนฺตา ถาไมสมใจใน
ขณะนัน้ ใหเลิกลมไปเสีย
หากหลักธรรมสอนเชนนัน้ แมองคพระพุทธเจาเองก็คงเปนบุคคลที่ลมละลาย
ไมสามารถตรัสรูแ ละนําพระธรรมมาสัง่ สอนโลกใหไดรบั ความรมเย็นไดเลย แตไมทรง
สอนเชนนัน้ กลับสอนลงที่ผลอันจะพึงไดรับเปนที่ภาคภูมิใจกับเหตุ คือการบําเพ็ญ
เพือ่ ผลเชนนัน้ ใหเหมาะสมแกกนั โดยมีความขยันหมัน่ เพียรและความหนักแนนตอกิจ
การที่ทํา เปนเครือ่ งหนุนงานอยูเ สมอ เพื่อผลจะมีชองทางแสดงขึ้นตามรอยแหงเหตุที่
ทําแบบพิมพเอาไว เพราะฉะนัน้ หลักพระพุทธศาสนาจึงนิยมและสอนเนนลงทีต่ น เหตุ
คือการกระทําเปนสําคัญกวาอื่น เมื่อเหตุเปนพื้นฐานที่ผูทําทําไดมากนอยเพียงไร ผล
แวนดวงใจ
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จะนิ่งอยูไมได ตองแสดงขึ้นมาตามลําดับแหงเหตุ นับแตผลเบื้องตนจนถึงผลอันสุด
ยอด ไดแกวิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากหลักของความเพียรที่บําเพ็ญโดย
ถูกตองไปไดเลย ดังนั้น คําวา มชฺฌมิ า ปฏิปทา ทีป่ ระทานไว จึงเปนศูนยกลางของ
โลก ผูมุงตอธรรมเหลานี้อยูตลอดเวลา มิไดเอนเอียงไปตามกาลสมัยใด ๆ และพรอม
ที่จะแสดงผลตอบแทนแกผูบําเพ็ญโดยถูกตอง
ตามขั้นแหงธรรมและกําลังของผู
บําเพ็ญอยูท กุ เวลา อกาลิโก
วาระนีจ้ ะอธิบายเรือ่ งจิตตภาวนาทีผ่ บู าํ เพ็ญไดรบั การอบรมดวยธรรม จนมี
ความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษใจแกตนเองเปนขัน้ ๆ ใหทา นนักใจบุญทัง้ หลาย
ฟงตามสมควรแกเวลา เพราะการทํางานไมวา งานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีผล
ตอบแทนเสมอกัน โลกที่สืบเนื่องกันมาทั้งมนุษยและสัตวไมสูญสิ้นไปจากโลก ก็เนื่อง
มาจากผลเปนเครื่องสนองเหตุแกผูทําตลอดมา เรียกงาย ๆ ก็วาโลกตั้งอยูไดดวยกรรม
และผลแหงกรรม ไมเชนนั้นก็ไมมีสัตวโลกรายใดจะทนตอการทําเหตุซึ่งไมมีผลตอบ
แทนนี้ ใหชีวิตเหลืออยูในโลกโมฆะนี้ไดแมแตรายเดียว
แตที่ทั่วโลกเต็มไปดวยมนุษยและสัตว ทั้งคนชั่ว คนดี คนโง คนฉลาด คนทุกข
จน คนมั่งมี คนมีอาํ นาจวาสนา ตลอดจนสัตวมีประเภทตางๆ กัน ตามกรรมนิยมที่ตน
ทําไวตามใหผล ตางก็ยอมจํานนตอกรรมดีกรรมชั่วของตน และยอมรับเสวยผลโดยหา
ทางหลีกเหลี่ยงไปไมได สมกับภาษิตที่สอนไววา กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺม
โยนิ ฯ เปนตน สัตวไมวา ทานวาเรายอมมีกรรมเปนของตัว จําตองมาดวยกรรม อยู
ดวยกรรม ไปดวยกรรม กรรมกับสัตวจึงเปนทายาทกันตลอดเวลาที่เชื้อแหงวัฏฏะยังมี
อยูกับใจ ฉะนั้น ผลดี ชั่ว สุข ทุกข จึงเปนคูเคียงกันไปกับบรรดาผูยังมีกิเลสครองใจ
โลกจึงไมวางจากมนุษยและสัตวมีประเภทตาง ๆ กัน
การบําเพ็ญตนเพือ่ หวังพนจากกรรมเปนชัน้ ๆ จําตองอาศัยความอุตสาห
พยายาม ความขยันหมัน่ เพียรทําลงไป อยาลดละความเพียรพยายาม แตการจะไดรับ
ผลอยางไรนั้นไมจําตองคอยลงคะแนน แตเปนหนาทีข่ องเหตุทต่ี นทําลงไปแลวนัน่ แล
จะเปนผูรื้อฟนคะแนน คือผลขึ้นมาใหปรากฏโดยลําพังตนเอง ไมจําเปนตองไปตั้งกฎ
เกณฑเอาไว
เฉพาะการบําเพ็ญทางจิตตภาวนาเพือ่ มีหลักฐานมัน่ คงทางภายใน
เปนกิจ
สําคัญมาก ใจที่ไมไดรับความสงบเยือกเย็น เนื่องจากใจมีความกระเพื่อมอยูตลอดกาล
หาเวลาสงบนิ่งอยูเปนปกติไมได จิตที่มีความสงบนิ่งอยูเปนปกติ คือจิตที่ปราศจากสิ่ง
แวนดวงใจ
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กอกวนจากภายนอก แตอาศัยอารมณแหงธรรมทางภายใน จึงดํารงตนอยูไดดวยความ
สงบสุข จิตในลักษณะนีท้ า นเรียกวาจิตเปนสมาธิ และเริ่มจะเปนตัวของตัวขึ้นมาแลว
ตามลําดับของชั้นแหงสมาธิที่ปรากฏขึ้นภายในใจ
ทุกทานที่มุงความสงบสุขจากจิต
อยางแทจริงอยูแลว โปรดทําความมัน่ ใจและเขมแข็งในทางความเพียร อยางไรจะตอง
เห็นจิตดวงครองอัตภาพนี้ วาเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามากจริงในวันหนึง่ แนนอน ตามพระ
พุทธภาษิตที่ตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยาฯ เปนตน คือสิ่ง
ทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจประเสริฐสุด สําเร็จแลวดวยใจทัง้ นัน้
จิตนี้ ถาไดรับการอบรมดัดแปลงใหถูกทางเปนลําดับแลว ไมมีอะไรจะมีคุณคา
มากและประเสริฐเทากับใจ แตถาถูกปลอยหรือทอดทิ้งใหเปนไปตามยถากรรมแลว ก็
ไมมอี ะไรจะเลวรายยิง่ กวาใจ ดังนี้ เพราะใจเปนธรรมชาติกลาง ๆ ซึ่งจะดัดแปลงให
เปนไปในทางดีและชั่วได เมือ่ เปนเชนนี้ เราผูม งุ ตอความสุขความเจริญอยูแ ลว ไฉนจะ
ปลอยโอกาสใหความชัว่ มาเปนผูม อี าํ นาจเขาครอบครองจิต ดวงกําลังจะประเสริฐอยูนี้
ใหเปนจิตทีอ่ บั เฉาไปเลา นอกจากจะพยายามดัดแปลงและฉุดลากขึ้นจากโคลนตม คือ
กิเลสอาสวะเปนลําดับเทานัน้ ไมมีทางอื่นสําหรับความรูสึกของผูมุงหวังในทางความสุข
ความเจริญแกตนเอง
การฝกหัดจิตขั้นเริ่มแรกตองทนฝนเอาบาง การนัง่ ภาวนาจะไดชว่ั ระยะเวลา
เพียง ๑๕ นาที ก็ยงั ดีกวาการไมยอมนัง่ เสียเลยในขัน้ เริม่ แรก ครั้งตอ ๆ ไปก็จะคอย ๆ
เขยิบขึ้นไปถึง ๒๐ นาที ๓๐ นาที จนถึง ๑ ชั่วโมง หรือ ๒ ชั่วโมง หรือมากกวานัน้
ตามแตความเคยชินของธาตุและความสงบของใจ ทีค่ อ ยกาวขึน้ สูค วามละเอียดและ
เคยชินตอหนาที่ของตน
ขณะนัง่ ภาวนาโปรดทําความรูส กึ กับธรรมทีต่ นนํามาบริกรรมภาวนา
ดังได
อธิบายผานมาแลว โปรดยึดเอาตามหลักขางตนนั้น คือใหทาํ ความรูส กึ ไวกบั ธรรมโดย
เฉาะอยาใหเผลอสงใจไปสูอารมณอื่นที่ผานมาแลวและยังไมมาถึง แตใหมคี วามรูส กึ
อยูเ ฉพาะใจกับธรรมภายในใจเทานัน้ และทุก ๆ วาระทีท่ าํ กรรมฐานภาวนา รางกายจะ
เริม่ มีความเคยชินตอการนัง่ การเดินจงกรม สวนใจก็จะมีความเคยชินตอการภาวนาใน
ทาอิรยิ าบถนัน้ ๆ และจะเริ่มมีความสงบผองใสขึ้นมา มองเห็นความสงบสุขประจักษ
ใจ อันเปนเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่น วิรยิ ะ อุตสาหะ ขันติ ความอดทน ขึน้ ภายใน
ใจ เนือ่ งจากปรากฏผลในเวลาบําเพ็ญ
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ใจที่มีความสงบผองใสในระยะตน จะคอยแปรสภาพขึน้ สูค วามละเอียดเปน
ลําดับ เพราะอาศัยการบําเพ็ญเปนเครือ่ งหนุนไมขาดวรรคขาดตอน ฉะนัน้ ประโยค
แหงการบําเพ็ญเพียรทุกระยะ จึงเปนเชนเดียวกับปุย และน้าํ สําหรับหลอเลีย้ งตนไม
หากขาดปุยและน้ําแลวตนไมยอมไมมีความสดชื่น และไมมผี ลโดยสมบูรณ ใจถาขาด
ความเพียรเครือ่ งสนับสนุนยอมไมเจริญกาวหนา นอกจากนั้นยังจะถอยหลังลงสูทางต่ํา
จิตมีระดับต่ําลงเทาไรก็ยิ่งเที่ยวกอบโกยเอาทุกขมาใหเรามากเทานั้น
ทุกขขางนอก
ทุกขขางใน และทุกขในที่ไหน ๆ ก็จะไหลมารวมอยูที่ใจดวงเดียว และจะกลายเปน
ทะเลแหงความทุกขขึ้นที่ใจ มองไปที่ไหน
โลกกวางแสนกวางก็จะกลายเปนโลกคับแคบขึ้นมาที่ใจอันเปนไฟทั้งดวง นั่งอยู
ก็รอน นอนอยูก็รอน มองไปที่ไหนก็ไมเปนที่เจริญหู เจริญตา เจริญใจ หาทางผอน
คลายและระบายทุกขออกจากใจไมได จําตองตัดสินใจไปในทางผิด เชน ดื่มยาพิษ ฆา
ตัวตาย โดยวิธีตาง ๆ ทั้งนี้เพราะจิตมีระดับต่ํา เนื่องจากไมไดรับความเอาใจใสโดยถูก
ทางเทาทีค่ วร ขยับตัวออกทางใด จึงมีแตทุกขคอยกลุมรุมอยูรอบดาน
ฉะนั้น การดัดแปลงจิตใหเปนไปในทางที่ดีดวยความเขมแข็ง เราเปนนักบวช
ซึ่งเปนเพศที่พรอมอยูแลวทุกเวลา และเปนพุทธศาสนิกชนที่ใครตอธรรม จึงควรถือ
เปนขอหนักแนนในการฝกทรมานจิต โปรดอยามองขามจิตดวงนี้ไปเสีย วันหนึง่ ผานไป
โปรดอยาใหผา นไปโดยเปลาจากประโยชนทจ่ี ะควรไดรบั ในวันนัน้ ๆ ควรจะมีความ
เพียรเพือ่ ประโยชนภายในติดแนบอยูด ว ยทุก ๆ วันหรือทุก ๆ เวลาก็ยง่ิ เปนการดี ใจ
เมือ่ มีความสงบเปนบาทฐานตามทีอ่ ธิบายผานมาแลว หากไดรบั ความเอาใจใสจากการ
ระวังรักษา ยอมมีวนั กาวหนาโดยลําดับ เพราะไมมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสั่งสมอารมณ
ที่เคยเปนขาศึกแกตนเอง และมีทางกาวเขาสูค วามสงบไดตามเวลาทีต่ อ งการดวย
ลักษณะแหงความสงบของจิตที่เขาพักตัวในเวลานั้น ทานเรียก เอกคฺคตา จิต
ถึงความเปนหนึง่ คือจิตมีอารมณเดียว ไมมีสองกับอารมณใด ๆ ในเวลานัน้ แมจิตจะ
เคยบริกรรมกับธรรมบทตาง ๆ หรือจะพิจารณาสภาวธรรมสวนใดอยู แตในขณะที่จิต
หยัง่ ลงสูค วามสงบเชนนัน้ แลว จิตจําตองปลอยวางไปชั่วเวลาที่กําลังพักอยู เมื่อถอนขึ้น
มาแลวคอยทําหนาที่ตอไปอีก ขณะที่จิตเขาถึงความสงบเชนนี้ รูส กึ เปนความสุขอยาง
ยิง่ และเปนความอัศจรรยอยางแปลกประหลาด ซึ่งไมเคยประสบมาจากวัตถุและ
อารมณตา ง ๆ แตมาประสบจาก เอกคฺคตาจิตในเวลานัน้ ธรรมทั้งนี้จะเรียกวาสมาธิก็
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ไดตามแตความถนัด เพราะมีความมั่นคงตอตนเองและตออารมณ ไมคอยจะวอกแวก
คลอนแคลนไปตามอารมณทม่ี ายัว่ ยวนอยางงายดายเหมือนทีเ่ คยเปนมา
แตการพักอยูไดนานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความชํานาญหรือไมชํานาญตางกัน
ถาจิตมีความชํานาญมากก็ทรงตัวอยูไดนาน และแสดงความสุขทีแ่ ปลกประหลาดและ
อัศจรรยใหผบู าํ เพ็ญไดชมเปนเวลานาน ๆ เชนเดียวกัน แมจิตถอนขึ้นมาแลว แต
กระแสแหงธรรมที่เคยไดรับในขณะที่จิตพักอยู
ก็ยังมีอานุภาพพอจะดึงดูดจิตใหมี
ความพอใจในรสชาติอยูไมนอย ฉะนั้นผูมีสมาธิเปนเรือนใจจึงมีทางติดได หากไมใช
ความสังเกตสอดรูดวยปญญา หรือไมมีผูแสดงใหรูไวลวงหนากอน เพราะเปนความ
สงบสุขที่แปลกประหลาดอยูไมนอย วิธรี กั ษาจิตประเภทนีใ้ หทรงตัวหรือใหเจริญกาว
หนา ไดแกความเพียร อยาลดละ และอยาทําความยินดีเพียงเทานัน้ เพราะธรรมที่
ละเอียดยิ่งกวานี้ยังมีอีกมากมาย ซึ่งจะกลายมาเปนสมบัติของเรา เพราะอํานาจแหง
ความเพียร
เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลว พยายามพิจารณาอีกเชนทีเ่ คยทํามา แตอยาคาดผลที่
เคยปรากฏมาแลวแตไดผา นไปแลว โปรดกําหนดตามวิธที เ่ี คยทําและเคยปรากฏมาแต
หนหลังซึง่ เปนหลักเหตุนไ้ี ว เมื่อหลักของเหตุแมนยําและมั่นคงอยูแลว ผลจะปรากฏ
ขึ้นมาเองโดยไมมีใครบังคับได เชนเราเคยกําหนดอานาปานสติ ปรากฏผลขึน้ มาเชน
นัน้ ก็จงถือเอาธรรมนั้นเปนหลักเหตุ แลวบําเพ็ญตอไป เมื่อเหตุมีกําลังพอจะเปนไป
ไดในธรรมขัน้ ใด ผลก็ยิ่งจะแสดงขึ้นมาในลําดับแหงเหตุ อันมีกาํ ลังเปนลําดับไปนัน่ แล
ลําดับตอไป เมื่อจิตมีความสงบพอทรงตัวได หลังจากจิตถอนขึ้นจากสมาธิแลว
ควรพิจารณาทางดานปญญา เพื่อเปนการเรืองปญญาและบํารุงสมาธิใหมีกําลังมั่นคง
เพิ่มขึ้นอีก โดยสอดสองไตรตรองดูสภาพธาตุขันธภายนอกภายใน ตามจริตของปญญา
จะหนักไปทางไหน ในขัน้ เริม่ แรก ตามธรรมดาของสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป ยอมมีการ
แปรและแตกสลายทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งที่ผานมาแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งปจจุบันที่
ปรากฏดวยหูดว ยตา และสัมผัสรับรูอ ยูก บั ใจ มันเต็มไปดวยของแปรปรวนทั้งนั้น แม
แตภูเขาหินทั้งลูกก็ยังไมมีอํานาจตั้งอยูเหนืออนิจจัง คือความแปรปรวนไปได ถึงจะสูง
จรดฟาก็เพียงแตลักษณะเทานั้น สวนตัวภูเขายอมอยูใตอํานาจของกฎอนิจจังพรอมทั้ง
ความสูงของมัน ไมมีสวนใดเล็ดลอดตาขายของอนิจจังไปไดเลย
แตความแปรสภาพของภูเขาหินซึ่งเปนวัตถุที่แข็งกวาสิ่งที่ไมแข็งแรงทั่ว ๆ ไป
จึงมีความแปรสภาพอยางเชื่องชา คอย ๆ แปรไปตามความแข็งของตน แตมิใชปญหา
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ที่จะสามารถมาลบลางกฎของอนิจจังได จําตองแปรไปในระยะกอนและหลังกันอยูนั่น
เอง ยอนเขามาถึงตัวและเรื่องของเรา ของหมูเพื่อน และของแตละครอบครัว จะเห็น
เปนเรื่องความวิปโยคพลัดพรากกันตลอดสาย ทัง้ คราวเปนและคราวตาย ลวนเปน
เรือ่ งวิปริณามธรรมประจําสัตวและสังขารนัน้ ๆ เฉพาะในวงวัดก็แสดงตัวอยูในลักษณะ
เชนเดียวกันกับสิ่งทั่ว ๆ ไป
เชนวันนีท้ า นองคนเ้ี ขามา วันหนาทานองคนน้ั จากไป และทานองคนน้ั ไมสบาย
ทานองคนี้ปวดทอง ทานองคนั้นปวดศีรษะ ตางก็เปนไปอยูเชนนั้น ทัง้ ในบานในวัด ทั้ง
นอกเมืองในเมือง ทั่วดินแดน ไมมีผูใดและสิ่งใดจะไดรับสิทธิเปนพิเศษ อยูเ หนือ
อํานาจของกฎไตรลักษณ คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึ่งเปนกฎของคติธรรมดาและมี
ประจําอยูทั่วไตรภพไปไดเลย ผูใ ดเรียนจบคติธรรมดานีโ้ ดยทางปญญาแลว ผูน น้ั จะ
พนจากความทุกขโดยประการทั้งปวง
ดังนั้น ทุกทานซึ่งกําลังนั่งฟงการพรรณานาถึงกฎของคติธรรมดาอยูดวยความ
สนใจ โปรดใชปญญาพิจารณาปลงธรรมสังเวชลงใหถึงหลักความจริงของธรรมที่กลาว
มานี้ ซึ่งขณะนี้มีอยูกับตัวของเราทุกทานอยางสมบูรณ อนิจจังไดอธิบายมาบางพอ
ประมาณ แมทุกขัง อนัตตาก็โปรดทราบวาอยูใ นจุดเดียวกัน เชนเดียวกับเชือกสาม
เกลียวทีฟ่ น ติดกันเปนเสนเดียวนัน่ แล พูดถึงเรื่องของทุกขแลวไมควรจะเปนสิ่งที่นา
สงสัยที่ไหน เพราะไมใชเปนของลี้ลับ แตมีอยูในกายและในใจของมนุษยและสัตวทุก
ๆ ราย แมแตเด็กตัวแดงๆ ที่พึ่งคลอด เขายังตองผานออกมากับความทุกขและแสดง
อาการใหเรารูว า เขาเปนทุกข ทุกอาการทีเ่ ขาแสดงออกมาในเวลานัน้ ลวนเปนเครือ่ งสอ
ใหเห็นวา กองทุกขเริ่มแสดงตัวออกมาอยางเปดเผย จากนั้นก็แสดงทุกขติดตอกันไป
ตลอดสาย จนถึงวาระสุดทายก็แสดงตัวอยางเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง แลวตางอาการตางก็
แยกยายกันไปทีโ่ ลกใหนามวาตาย
สิ่งทั้งนี้เปนเรื่องแสดงออกแหงกฎของไตรลักษณโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรนอก
เหนือไปจากนี้พอจะใหเกิดความสงสัย เพื่อความแจงประจักษใจ โปรดมองลงไปที่กาย
กับใจของเราเอง เราจะไดเห็นทุกขแสดงตัวเปนอาการตาง ๆ เต็มอยูใ นกายในใจอยาง
สมบูรณ ไมมวี นั และเวลาบกพรอง ความเคลือ่ นไหวไปมาตาง ๆ ที่เราแสดงออก ลวน
เปนวิธหี าทางบรรเทาทุกขในตัวเราทัง้ นัน้ ฉะนั้นทั่วโลกจึงไมมีใครจะอยูเหนือใคร และ
ไดเปรียบใครในเรื่องความทุกขในขันธ
เพราะแตละขันธมันเปนบานเรือนของทุกข
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และเปนที่อยูหลับนอนของเขาเสมอกัน เวลาสงบบางก็สงบในทีน่ ้ี ถาเทียบกับทางโลก
เรียกวาทุกขพักผอนตัวเอง
เวลาเขาตืน่ นอนก็แสดงขึน้ ตามอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เราก็เขาใจวาทุกข
เกิดขึน้ ทีน่ น่ั บาง ทีน่ บ่ี า ง แทจริงคือเขาตื่นนอน และไมทราบวาจะขับไลใหเขาออกจาก
รางกายนี้แลวไปอยูที่ไหนกัน เพราะทุกขมันเปนเรื่องของเรา เนือ่ งจากรางกายเราถือวา
เปนของเรา ถาขับไลเขาไปก็เทากับขับรางกายเราไปดวย ถาไมยอมขับไลรางกายเพราะ
เปนสิง่ ทีร่ กั และสงวน ก็เทากับยอมใหทุกขอยูดวย เพราะกายกับทุกขมันเปนสิ่งอาศัย
กันอยู เรื่องก็จําตองลงเอยกันตรงที่วา ทุกขกับเรายอมกอดคอกันตายเทานั้นเอง
การพิจารณาทุกขโดยทางปญญา ควรใหรเู ห็นตามหลักความจริงของเขา ไมให
ขัดแยงกันระหวางเรากับทุกข ระหวางทุกขกับขันธ จะเปนความราบรืน่ ของปญญาซึง่ จะ
แสวงหาทางออกจากทุกขใหจิตโดยชอบธรรม แมทถ่ี อื วารางกายเปนตัวเปนตน ก็เนื่อง
จากอุปาทานในกายมันรัดตัวอยางเต็มที่ จึงกลายเปนกลุมเปนกอนขึ้นมา ทีเ่ รียกวานัน่
เปนเรา เปนเขา นัน่ เปนของเรา เปนของเขา เมื่อถอนอุปาทานในกายออกไดแลว คําวา
ตนก็ไมมีปญหา มันหายไปเอง เมื่อตนเองหายไปจากกาย เพราะอุปาทานถอน
กรรมสิทธิ์ ทุกขที่จะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานในกายก็ไมมี
สวนดานจิตนัน้ เปนอีกประเภทหนึง่ ทีผ่ บู าํ เพ็ญพิจารณารางกายไดรบั อุบายตาง
ๆ เขาไปเปนเครือ่ งสนับสนุนการพิจารณาทางดานจิตใจ ใหมคี วามแยบคายขึน้ ภายใน
ใจ เรื่องของสติปญญาที่เคยขาดวรรคขาดตอน ก็จะคอยเชื่อมโยงถึงกันและติดแนบกัน
ไปเอง เพราะอาศัยการสนับสนุนจากความเพียรไมลดละ จนกลายเปนมหาสติมหา
ปญญาขึ้นมา และสามารถพิจารณาคนควาไปโดยตลอดทัว่ ถึง กิเลสอาสวะแทรกซึม
และซองสุมอยูที่ไหน ปญญาจะตองทําการสอดสองมองทะลุปรุโปรงไปหมด และ
สามารถปลดเปลื้องออกไดเปนลําดับ จนไมมีกิเลสอาสวะแมสวนละเอียดยิ่งเหลืออยู
ภายในใจได กลายเปนใจที่บริสุทธิ์เดนดวงขึ้นมา
เมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็สบาย ไมวาจะอยูในปา ในภูเขา ไมวาจะอดหรืออิ่ม
ไมวา จะหนาวหรือรอน เพราะนั่นมันเปนเรื่องของขันธที่จะตองยอมรับกันทั่วโลก เนือ่ ง
จากเราตางก็อยูใ ตฟา เหนือแผนดิน จําตองประสบสัมผัสกับเย็น รอน ออน แข็ง และ
ความทุกข ความลําบาก แตใจทีร่ เู ทาทันแลว ยอมไมมีความพรั่นพรึงหวั่นไหวไปตาม
ทรงไวซึ่งความเปนธรรมในตัวเองและสิ่งทั้งปวง
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ฉะนั้น ทานนักปฏิบัติที่สนใจทุกทาน โปรดมองดูตัวเอง อยามองขามไป เพราะ
ใจเปนสิ่งที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใด ๆ ในตัวเรา พยายามบําเพ็ญประโยชนตนใหเต็มที่
อยาใหเสียทาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยอยางเต็มภูมิ พรอมทั้งไดพบไดบวช และเปน
พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาอันสมบูรณดวยเหตุและผล สมกับบทธรรมที่วา สวาก
ขาตธรรม ธรรมทีต่ รัสไวชอบแลว และบทวา นิยยานิกธรรม เปนธรรมทีส่ ามารถนําผู
ปฏิบัติตามใหพนทุกขไดโดยแนนอน โปรดมองดูทางพนทุกขในธรรมที่เรียกวา นิยยา
นิกธรรม แกไขดัดแปลงกาย วาจา ใจใหเปนไปตามธรรมและตามเพศของตน ผูที่ได
บําเพ็ญเต็มความสามารถและไดบรรลุถงึ ผลอันสมบูรณแลว จะผานพนจากทุกขไปได
ในอัตภาพนี้ ผูที่กําลังบําเพ็ญเพื่อแดนพนทุกขโดยไมลดละความเพียร ก็จะผานพน
ทุกขไปในวันหนา ขออยางเดียว คือ อยามองดูทางพนทุกขเลยธรรมของพระพุทธเจาที่
เรียกวา มชฺฌมิ า จะเปนการชอบธรรม
ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
องคเปนสรณะของโลก มาคุมครองรักษาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหมีความสุขกาย
สบายใจ และปฏิบตั ติ นดวยความสะอาด ปราศจากอุปสรรคเครือ่ งกีดขวางทางดําเนิน
ทุกประเภทจนถึงแดนแหงความเกษมโดยสวัสดีเถิด

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘

พอแมของกิเลสตัณหา
ความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องตน สําหรับนักบวชผูม งุ ตอการปฏิบตั ิ ความคิดเพื่อ
แสวงหาครูอาจารยนเ้ี ปนความคิดทีถ่ กู ตอง โปรดรักษาความคิดเชนนีไ้ ว ความคิดเชนนี้
แลจะสามารถลบลางความคิดทีไ่ มดี และไมเปนทีไ่ ววางใจตอการปฏิบตั พิ ระธรรมวินยั ให
ถูกตอง จึงเปนเหตุใหคดิ เพือ่ เสาะแสวงหาครูอาจารย ผูชี้แนวทางอันถูกตอง แลวจะได
ดําเนินไปดวยความสะดวกและราบรืน่ แมพระสาวกองคที่ปรากฏวาไดถึงแดนแหงความ
เกษม ก็ตองมีความคิดเชนนี้เหมือนกัน เชน คิดอยากจะเขาเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา เพื่อพระองคจะไดประทานพระโอวาทสั่งสอนทั้งทางถูกและทางผิด เพื่อผูใคร
ตอการศึกษาและปฏิบัติจะไดรีบแกไขและดําเนินโดยถูกตอง
ดังนัน้ การแสวงหาครูอาจารย ซึง่ เปนทีแ่ นใจเราวาจะเปนผูส ามารถแนะนําสัง่ สอน
เราได จึงเปนความคิดทีด่ แี ละควรสงเสริมความคิดประเภทนีใ้ หเจริญยิง่ ๆ ขึ้นไป แลว
คอยพยายามดัดแปลงกาย วาจา ใจของตนใหเปนไปตามโอวาทของทาน แตระวังความ
คิดที่จะคอยแทรกสิงและลบลางความคิดที่ดีนี้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได เพราะสิง่ เหลานีม้ อี ยู
ในฉากเดียวกัน เมื่อไดโอกาสอาจจะเกิดขึ้นได เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตาม ถึงกับกาย
วาจา ใจไหวไปดวย นีค้ อื สาเหตุทจ่ี ะใหเราไดรบั ความเสียหายไปวันละเล็กละนอย และ
ดอยในทางปฏิบัติ ซึง่ ยังผลใหปรากฏเปนลําดับ
เพราะกิเลสกับธรรมตามธรรมดาทานถือวาเปนขาศึกตอกัน ถากิเลสมีกาํ ลังมาก
กวา ก็สามารถจะลบลางธรรมซึ่งเปนของดีเยี่ยมใหลดนอยลงไป จนถึงกับไมมีธรรมภาย
ในใจ แตถาธรรมมีกําลังมากกวา ก็สามารถลบลางกิเลสใหลดนอยลงจนหมดสิ้นไปไมมี
อะไรเหลือ เชนพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ดังนัน้ เราผูเ ปนนักปฏิบตั โิ ปรด
สํานึกไวเสมอวามีขา ศึกประจําตัวตลอดเวลา การแสวงหาครูอาจารยจงึ เปนอุบายวิธจี ะแก
ความคิดฝายต่ําใหมีกําลังลดนอยลง และเพื่อจะสงเสริมความคิดฝายสูงใหมีกําลังมาก
ขึ้น พอเปนทางเกิดขึ้นแหงธรรมวันละเล็กละนอย จนกลายเปนคนมีธรรมภายในใจ เริม่
ตนแตความสงบเย็นใจเปนขัน้ ๆ ไป
สวนสถานทีแ่ ละกาลเวลานัน้ ใหคาดเพียงชัว่ ระยะกาล เพื่อจะแสวงหาชัยสมรภูมิที่
เหมาะสําหรับนักรบ อันไดนามวาศิษยพระตถาคต แตหลักสําคัญที่ไมหางไกลจากกันนั้น
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คือ การบําเพ็ญตัวอยูต ลอดเวลา ไมวา อิรยิ าบถใดใหอยูด ว ยความเพียร เพื่อรื้อถอนสิ่ง
แทรกซึมและกอกวนภายในใจ ดวยอํานาจของสติและปญญาอยูเสมอ นีเ่ ปนหลักและจุด
สําคัญสําหรับผูบ าํ เพ็ญเพือ่ ความหลุดพน สิง่ ทีป่ รากฏภายในใจ ซึ่งเชื่อแนวาถูกตามหลัก
ธรรม แมจะเพียงเล็กนอยก็ใหถือวา นั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญของตน
เรือ่ งความลําบากในการบําเพ็ญโปรดอยาถือเปนสิง่ สําคัญ ถาถือเปนสิ่งสําคัญ
แลว สิ่งนั้นจะมีกําลังสั่งสมตัวเองมากระทําการกีดขวาง ทางดําเนินเพือ่ ความกาวหนา
ของเรา มีขอของใจอยูตรงไหน ซึง่ เห็นวาไมแนใจตามหลักธรรม โปรดทําความรูส กึ กับ
จุดนั้นทันที และถือวาจุดนัน้ เปนเปาหมายสําหรับพิจารณาอยาลดละ และอยาคาดคะเน
อยาเอาความรูเ ขาไปคาด มรรค ผล นิพพาน อันจะเกิดจากการปฏิบัติ อยาคาดสถานที่
วาควรจะรูใ นสถานทีเ่ ชนนัน้ ๆ ขณะที่ขอของใจเกิดขึ้น จงทําความรับรูอ ยูก บั ความขัด
ของนั้น ตามวาระที่ความขัดของแสดงตัวออกมา สถานทีน่ น้ั แลคือชัยสมรภูมิ ไดแก
สนามรบเพื่อชัยชนะตลอดไป
คําวากิเลสไมวา ประเภทใด จะตองแสดงขึ้นที่ใจของเราทุก ๆ ทาน ไมมีที่อื่นเปน
ที่แสดงขึ้นแหงกิเลสทั้งหลาย เพราะสิ่งทั้งนี้ไมไดมีอยูในสถานที่อื่นใด นอกจากจะอยูกับ
ความรูค อื ใจนีเ้ ทานัน้ ผูป ฏิบตั เิ พือ่ แกไขกิเลสอาสวะใหเบาบางลงเปนลําดับ จนถึงขั้น
กิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิง จงอยามองขามสิ่งที่ปรากฏมีความขัดของภายในใจเปนตน จะมี
ทางแกไขและถอดถอนกิเลสไดตลอดไป และควรทราบวา ความขัดของ ความไมสะดวก
สบายภายในใจ มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนผูผลิตออกมา ไมใชสิ่งอื่น ๆ จะสามารถ
ทําได โปรดดูเรื่องของตัวใหละเอียดถี่ถวน ถาดูใจจะรูเรื่องของกิเลส เพราะกิเลสกับใจ
นั้นอยูดวยกัน
ขณะนีเ้ ปนเวลาทีเ่ รามีกเิ ลสฝงอยูภ ายในใจ โปรดทราบไว เขามิไดอยูในสถานที่
และกาลใด ๆ นอกจากจะอยูและแสดงขึ้นที่ใจทุก ๆ ขณะที่มีความพลั้งเผลอเทานั้น การ
แกไขและถอดถอนกิเลส ถาไมขุดคนลงที่จุดนี้ ไมมีทางผานพนไปได ทั้งไมสามารถจะรู
เรื่องของตัววาเปนกิเลส หรือเรื่องของกิเลสเปนเรื่องของตัว เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราถือ
วาเปนเรือ่ งของเราไปเสียหมด โดยทีเ่ ราไมทราบวากิเลสกับเรานัน้ เปนอยางไรบาง ผิด
ตางหรือเหมือนกัน เปนคนละอยาง หรือเปนอยางเดียวกัน ถามีสติปญญาก็จะทราบไดวา
กิเลสกับใจไมใชอันเดียวกัน แตถา หาไมแลว กิเลสจะกลายเปนเรา เราจะกลายเปนกิเลส
กันวันยังค่ํา จะแกกิเลสก็หาที่แกไมได เพราะจะกระเทือนตัวเรา จะแกเราก็แกไมได
เพราะจะไปกระเทือนกิเลส เพราะถือวาเปนเรือ่ งของเราเชนเดียวกัน จะประกอบความ
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เพียรก็กลัวจะกระเทือนตัวเราใหไดรบั ความลําบาก ทั้งกลัวจะกระเทือนกิเลสซึ่งถือวาเปน
เรือ่ งเดียวกันกับเรา
เมือ่ กิเลสมากลายเปนเราเสียทุกสวนแลว เราก็ไมมีทางแกกิเลสได เพราะกลัวจะ
มีการกระทบกระเทือนกันระหวางกิเลสกับเราซึง่ กลายมาเปนอันเดียวกัน เรื่องทั้งนี้ผูมี
สติปญญาจะทราบไดตามวาระแหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว
สิ่งใดที่กอความ
รําคาญและผลิตทุกขขึ้นมาใหแกตน แมจะเปนสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตาม สิง่ นัน้ ทานบอก
วาเปนกิเลส เปนสิ่งที่จะกอกรรมทําเข็ญใหเราตลอดไป ไมมีสมัยใดที่กิเลสจะผลิตความ
ดี ความชอบ ความสุข ความเจริญใหคน นอกจากจะทําแตความทุกขรอนใหตลอดไปเทา
นัน้ แลวควรละหรือที่จะไปเชื่อดวงใจที่เต็มไปดวยกิเลส กระซิบอยูต ลอดเวลาวาเปนของ
ดี ควรจะยอมจํานนตามเขาทีช่ เ้ี ข็มทิศใหไปตามแลวหรือ ทําไมเราจะเปนผูเ อนเอียงและ
ลมละลายไปตามเขาเชนนัน้ จะหาตัวเราที่แทจริงไมเจอตลอดกาล และจะหาความเปน
ตัวของตัวจากความเพียรไมไดเหมือนกัน
ทุก ๆ ทานโปรดทราบไววา เวลานีก้ เิ ลสกับเรากําลังคละเคลาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแยกไมได จะประกอบกิจการที่ชอบใด ๆ มีแตกลัวจะกระเทือนกิเลสกับเรา ซึ่ง
แยกจากกันไมออก สุดทายก็อยากอยูเฉย ๆ คอยใหกิเลสหลุดลอยไปเอง โดยไมทราบ
วาการอยูเ ฉย ๆ ก็เปนเรือ่ งเกียจครานและเปนทางสัง่ สมกิเลสเพิม่ ขึน้ ภายในใจ คนที่อยู
เฉย ๆ ไมทาํ งานโลกเขาเรียกวาคนเกียจคราน คนเกียจครานไมมที รัพยสมบัตเิ ครือ่ ง
ครองชีพ ไมมอี าหารรับประทาน ไมมีเครื่องนุงหม ไมมีบานจะอยู เครือ่ งอุปโภคบริโภค
ขาดแคลนไปตาม ๆ กัน นั่นคือคนทุกข เพราะสาเหตุมาจากความเกียจครานเปนเจา
เรือน ความทุกขเดือดรอนเลยกลายเปนโรคระบาดเรีย่ ราดไปหมดทัง้ ครอบครัว ไมมีใคร
จะไดรบั ความสมบูรณพนู ผลในครอบครัวนัน้ นีค่ อื โทษแหงความเกียจครานหรือความ
อยูเฉย ๆ
จิตที่ชอบอยูเฉย ๆ ไมพินิจพิจารณาหาทางแกไขตน ก็ตองเปนผูขาดแคลนความ
สุขภายในใจ ศีลสมบัติ ก็ไมสมบูรณ นับวันจะดางพรอยและขาดทะลุไป สมาธิสมบัติ คือ
ความสงบเยือกเย็นภายในใจก็เกิดขึ้นมาไมได เพราะไมมีทางจะเกิด เนือ่ งจากความเกียจ
ครานเปนเพชฌฆาตสังหาร แม ปญญาสมบัติ ก็หาทางกําจัดกิเลสไมได เพราะความ
เกียจครานปดกั้นทางเดิน เมือ่ สรุปความแลว ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ และปญญาสมบัติ
จะหาทางเกิดขึ้นมาเองเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมไดเลย นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะการ
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บําเพ็ญทีเ่ รียกวาทํางานเทานัน้ การระมัดระวังและการบังคับจิตใจเพื่อรูวิถีทางเดินของใจ
วาเดินไปในทางถูกหรือผิด เหลานีจ้ ดั วามีงานไมอยูเ ฉย ๆ
ผูมีงานนี้แลจะเปนผูสามารถยังสมบัติทั้งสามนั้นใหเกิดขึ้นได ศีลสมบัติ ก็จะเปน
ไปเพื่อความบริสุทธิ์และเย็นใจแกเจาของ สมาธิสมบัติ คือความสุขใจเพราะความสงบ
เปนบาทฐานก็จะเกิดขึ้น เพราะความเพียรเปนรากฐาน ปญญาสมบัติ คือความฉลาด
รอบคอบก็จะมีทางเกิดไดจากความพยายาม และยังจะสามารถถอดถอนสิ่งลามกโสมม
ซึง่ แทรกสิงอยูภ ายในใหหมดสิน้ ไปเปนลําดับ ทั้งสามารถแยกกิเลสกับเราออกจากกันได
เปนระยะ ๆ ดวย เพราะเรือ่ งกิเลสกับเราเปนเรือ่ งสําคัญมาก ถารูเ ทาไมถงึ เหตุการณ
แลว กิเลสกับเราและเรากับกิเลสจะตองคละเคลากันไปตลอดสายดังทีก่ ลาวผานมา จะ
ทําการรื้อฟนและถอดถอนกิเลสภายในใจ ก็กลัววาจะไปทําลายใจใหฉิบหายไปดวยจึงไม
กลาทําลงไป เพราะกลัวจะไปทําความกระทบกระเทือนมิตรสหาย ซึ่งอาศัยและอยูดวย
กันมาเปนเวลานาน
หาทราบไมวา ความกลัวนั้นคือเรื่องของกิเลสหึงหวงตัวเอง ไมอยากใหอะไรเขา
ไปแตะตอง เพราะกลัวจะเสือ่ มคุณภาพและอํานาจวาสนาทีเ่ คยครองไตรภพบนหัวใจของ
คนมานาน ขอนีผ้ ปู ฏิบตั คิ วรคํานึงเสมอ ถาปลอยตามอําเภอใจแลวปรากฏเปนความสุข
ความเจริญขึน้ มา ทั้งทางโลกและทางธรรมจะไมมีอะไรเปนขอบเขต ไมมีกฎหมายบาน
เมืองเปนเครื่องบังคับ ไมมหี ลักธรรมวินยั เปนเครือ่ งดําเนิน แมที่สุดสัตวดิรัจฉานที่ไมรู
ภาษีภาษาอะไรเลย ก็จะพลอยไดรับความสุขความเจริญไปตาม ๆ กันหมด เพราะการทํา
ตามอําเภอใจเปนไปไดทั้งสัตวทั้งคนโดยไมมีขอบเขต แตมันไมเปนดังที่วานั้น ทานจึง
สอนไวเสมอวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ไดฟงทั้งคนเปน ทั้งคนตาย แตจะทราบ
ความหมายหรือไมนน้ั ไมรับรองทั้งคนเปนและคนตาย แมผูแสดงเองก็ยังไมรับรองตัว
เองวาจะเปนไปดังที่ทานสอนหรือไม แตธรรมซึ่งเปนที่ไววางใจของโลกสอนไวอยางไรก็
วาไปตาม แบบนกขุนทองเพื่อหาที่กําบังไปตามธรรมเนียมของคนมีกิเลส
ความหมายในธรรมทัง้ สองบทนีว้ า กุสลา ธมฺมา หนึง่ อกุสลา ธมฺมา หนึง่ เปน
ธรรมกลาง ๆ ถาเปนคุณสมบัติของผูทําก็แปลวาผูมีกุศลธรรมหนึ่ง ผูมีอกุศลธรรมหนึ่ง
หรือจะแปลวาผูมีบุญและบาปก็ไดสุดแตจะแปล เพราะคําวาบุญหรือบาปนัน้ ขึน้ อยูก บั ผู
ทํา ถาโงก็ทําความชั่วลามกใสตัวเอง ผลก็กลายเปนทุกขเดือดรอนขึ้นมาในบุคคลผูนั้น
ทานจึงกลาวไววา ดีกับชั่ว สุขกับทุกขเปนของคูกัน และเปนสมบัติของผูทําซึ่งเปนตัวเหตุ
มิไดเกิดขึ้นมาเองโดยปราศจากเหตุคือการกระทํา ฉะนั้นผูนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปน
แวนดวงใจ

๖๒

๖๓

ศาสนาทีม่ หี ลักเหตุผลบนหัวใจดวยแลว จึงควรพิจารณาโดยรอบคอบในกิจการทุกอยาง
ไมควรทําไปแบบสุม เดาโดยถือวาไมจาํ เปนและไมสาํ คัญ เพราะผลดีชว่ั สุข ทุกข จะเปน
สมบัติของผูทํา แมตนจะถือวาไมจําเปนและไมสําคัญก็ตาม
ผูม ธี รรมวินยั ประจําใจ ยอมมีการใครครวญดวยดีกอนทํากิจทุกอยาง ผลจึงเปนที่
พึงพอใจไมกระทบกระเทือนตัวเองและผูอื่น และไมถอื คําวายากหรืองายมาเปนหลัก
สําคัญกวาความเห็นวาควรทําหรือไมควรทํา เพราะเล็งเห็นผลที่จะพึงไดรับไมดอยกวา
เหตุที่จะทําลงไป เมื่อเหตุกับผลลงกันแลวยากก็ตองทํา งายก็ตองทํา ไมคํานึงถึงความ
ยากลําบาก
การบําเพ็ญเพียรมาเปนลําดับ นับเปนเวลาหลายวัน หลายเดือน และหลายป แต
ผลไมปรากฏขึ้นมาประจักษใจ นีเ่ ปนเพราะเหตุใด เขาใจวาเปนเพราะสักแตวา กิรยิ าแหง
การทําเทานัน้ แตหลักใหญซึ่งเปนองคแหงเหตุจริง ๆ คือการบําเพ็ญอันเปนไปดวย
ความจงใจ มีสติและปญญาเปนเครือ่ งควบคุม ไดบกพรองหรือขาดไปในระยะนั้น ๆ ยัง
เหลือแตกริ ยิ าของการบําเพ็ญเทานัน้ ปรากฏตัวอยูเ ฉย ๆ ผลจึงไมปรากฏตามที่คาดไว
หากมีความเพียรสมบูรณตามองคภาวนาจริง ๆ ผลจะขัดขืนและแยงเหตุไปไมได ตอง
แสดงออกมาประจักษใจโดยแนนอน
ความยากลําบากในการบําเพ็ญเพือ่ รือ้ ถอนตนใหพน จากทุกขน้ี
รูสึกจะเปน
อุปสรรคแกผูบําเพ็ญอยูไมนอย แตควรนําไปเทียบกับความทุกขลาํ บาก ที่เกี่ยวแกการ
เกิดการตายในภพทีเ่ ปนมาเปนอยูแ ละจะเปนในอนาคต ลองดูทางไหนจะมีทุกขมากกวา
กันและมีความยืดเยื้อกวากัน เพียงเทานีก้ พ็ อจะตัดปญหาความลําบากในการบําเพ็ญที่
เคยถือวาเปนอุปสรรคออกไปได ความเพียรพยายามทุกประโยคก็จะเปนไปดวยความ
มานะอดทนและสนใจตอหนาที่ของตนมากขึ้น ทุกสิ่งที่เคยขัดของก็จะเปนไปเพื่อความ
สะดวกและราบรืน่
คงไมเปนทํานองกางคอยจะขวางคอในเวลาจะบําเพ็ญความดีทุก
ประเภทอยางทีเ่ คยเปนมาทัง้ ทานและเรา เพราะตางก็มีสิ่งที่คอยกระซิบใหแยกทางจาก
ความเพียรอยูเ ชนเดียวกัน
การกําหนดภาวนาขอใหหยัง่ ลงสูก ายคตา คือสวนรางกายทัง้ หมดหรือสวนใดสวน
หนึง่ ไมตองไปคํานึงวาจะถูกหรือผิดในเวลานั้น เพราะกายนีเ้ ปนหลักสัจธรรมดวย เปน
หลักสติปฏ ฐานสีด่ ว ย ถาใจดําเนินไปในกายอันเปนหลักของธรรมทั้งสองประเภทนั้น
สถิตอยูแลว ตองเปนมรรคปฏิปทาเพื่อความพนทุกขเปนลําดับไป ขอสําคัญขอใหมี
ความจงใจตัง้ หนาทําจริง ๆ วันนีจ้ ติ ดูดดืม่ ในอาการนี้ วันหลังจิตดูดดืม่ ในอาการนัน้ และ
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พิจารณาอยางนัน้ รูเ ห็นในอาการนัน้ อยางนัน้ มีอาการแปลกตางกันในอาการของกาย
และการพิจารณาก็ตาม ถาอยูในหลักของกายแลว ชื่อวาไมผิดหลักสติปฏฐานและอริยสัจ
ซึ่งเปนธรรมรับรองเพื่อความถูกตองอยูแลว
การพิจารณาจะหนักไปในอาการใดของรางกาย อาการนั้นจะไมทําใหผิดจากองค
ของการภาวนา แมความรูส กึ ทีเ่ กิดจากการพิจารณากายคตา จะผิดแปลกกันไปตามวาระ
ของการบําเพ็ญ ก็ปลอยใหเปนไปตามนั้น อยานําความสงสัยเขาไปทําลายความรูแ ละการ
พิจารณาในขณะนัน้ จิตจะหยุดชะงักไมกาวตอไปอีก การเห็นกายดวยสัญญาจัดเปนบาท
ฐานเบื้องตน เพราะเบื้องตนตองอาศัยสัญญาคาดหมายไปกอน ปลอยจิตใหคลอยตาม
ปญญาก็ทําหนาที่ไตรตรองไปตามเสนทางที่สัญญาคาดไว การใชขันธใหเปนไปในทางแก
กิเลสอาสวะ ไมวา ขันธใดทีค่ วรแกการงานในเวลานัน้ จงนําไปใชไดตามที่เห็นสมควร
เพราะการแกหรือการผูกทั้งสองนี้ตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือทํางาน คือฝายกิเลสและ
ฝายธรรมจําตองอาศัยขันธเปนเครื่องมือของตน ไมเชนนัน้ จะสําเร็จเปนกิเลสและธรรม
ขึ้นมาอยางออกหนาออกตาไมได การบําเพ็ญโดยถูกตองตามองคภาวนา จะตองปรากฏ
ผลประจักษอยางแนนอน
ความสงบเยือกเย็นเปนสมาธิ เราไดยนิ แตครูอาจารยพดู ใหฟง และไดยนิ แตทา น
กลาวในตํารา แมกเิ ลสบาปธรรมก็ไดยนิ แตทา นกลาวไวในตํารา แตเรื่องของธรรมคือ
ความสงบเย็นใจเปนขัน้ ๆ จนถึงขั้นสูงสุด และเรื่องของกิเลสบาปธรรมที่แทจริงนั้น เรา
ไมรวู า เปนใครและอยูท ไ่ี หนเวลานี้ ทัง้ ธรรมทัง้ กิเลสเคยแสดงตัวใหปรากฏกับเราบาง
ไหม ทางที่กิเลสเกิดขึ้นนั้น เกิดขึน้ จากทางใดบาง ทางเขาและทางออกของกิเลส เขา
อาศัยทางสายใดบางเปนที่เขาที่ออกและที่เกิดขึ้น พอแมของกิเลสคืออะไร เราเคยเห็น
แตพอแมของสัตว พอแมของคน แตไมเคยเห็นพอแมของกิเลสอยางแทจริง และเราเคย
เห็นแตชอ่ื ของกิเลสตัณหาทีท่ า นกลาวไวในคัมภีร นั้นเปนชื่อของกิเลสตัณหา นัน้ เปนพอ
แมของคน ของสัตวตางหาก ไมใชเปนกิเลสตัณหาและไมใชพอแมของกิเลสตัณหาอันแท
จริง
เพราะเหลานัน้ มิไดมาทําความกระทบกระเทือนเราใหไดความทุกขรอ น และไม
ใชเรื่องของธรรมที่จะยังความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นภายในตน นอกจากขันธคือกายกับ
ใจนี้ที่ไหวตัวไปทางผิดหรือทางถูก ซึง่ เปนทางเกิดขึน้ แหงกิเลสและธรรมเทานัน้ นีค่ อื
เรื่องของกิเลสอาสวะและเรื่องธรรมอันแทจริง อวิชชาที่อาศัยใจเกิดขึ้นทําใหคนและสัตว
กลายเปนผูม กี เิ ลสตัณหาไปตาม นี่แหละคือพอแมของกิเลสตัณหาอันแทจริง ถาไม
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สามารถคลี่คลายเรื่องของตัวออกใหรูชัดวาสวนไหนดี
สวนไหนชัว่ ตัวเราเองก็จะเปน
กิเลสวันยังค่าํ และตกนรกหลุมอารมณตลอดกาล ไมมีฝงมีฝา มีเขตมีแดน เสวยอารมณ
ที่กิเลสปรุงใหอยางเผ็ดรอนไมมีวันสิ้นสุดลงได
ไมเคยเห็นแบบแผนตําราไปตกนรกขึน้ สวรรคชน้ั พรหม สําเร็จมรรคผลนิพพาน
และไปทําโจรกรรมทํารายติดคุกตะรางที่ไหน เปนแตบอกชื่อกิเลสของธรรม ของผูทําดี
ทําชั่ว ผูบ ริสทุ ธิเ์ ศราหมองไวเทานัน้ การทําความดีความชั่วเปนเรื่องของคนของสัตว
เพราะฉะนัน้ กิเลสบาปธรรมจึงอยูก บั คนและสัตว เราเปนผูห นึง่ ในมวลมนุษย จึงควรทํา
ความรูส กึ วาเปนตัวกิเลสหรือเปนธรรมกันแน คลีค่ ลายดูใหดี จะไดรูเห็นทั้งเรื่องของ
กิเลสและเรือ่ งของธรรมภายในใจเราเอง โดยไมตอ งไปหาคนดูทไ่ี หนใหเสียเวลาและ
เหน็ดเหนือ่ ยเปลา ๆ ถาผูบ าํ เพ็ญมีความสามารถอาจหาญปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทีช่ ้ี
บอกไว จะควาเอาชัยชนะมาไดเปนระยะ ๆ จนถึงความบริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิงจากกายกับใจนี้
แนนอน
การมองหากิเลสตัณหาอันแทจริง จะไปมองที่ไหนกัน ถาไมมองดูกายกับใจอัน
เปนสถานที่อยูของกิเลสและธรรมแลว จะไมพบของจริงตลอดกาล เพราะตํารากับตัวยา
ไมเหมือนกัน และไมไดอยูดวยกัน แตอยูคนละแหง เราตองไปดูชื่อของยาที่ตําราแลวไป
รับเอายาทีต่ ยู า เราจะพบความจริงทัง้ สองอยาง คือตําราก็จะรู ตัวยาก็จะไดมาสม
ประสงค นี่เราตองไปดูชื่อของกิเลสตัณหา และธรรมเครือ่ งแกทค่ี มั ภีร แลวมาแกไขหรือ
ถอดถอนกิเลสตัณหาดวยธรรมที่ตัวของเรา เราจะพบความจริงทัง้ สองประเภท คือเรื่อง
ของกิเลสก็จะรู การถอดถอนกิเลสดวยธรรมก็จะประจักษใจ ภายในกายในใจนีแ้ ล
ขอยกอริยสัจมาเปนตัวอยางพอไดความ ทุกขฺ ํ อะไรเปนทุกขแน มันเปนเรื่องของ
เราของทานทั้งนั้น โปรดไปดูที่โรงพยาบาลจะเห็นแตคนและสัตวเต็มไปหมด จนไมมี
หองใหอยู ไมมีเตียงใหนอน แตจะไมพบตําราไปแทรกอยูที่นั้นเพื่อรักษาตัวแมคัมภีร
เดียว สมุทัย ความฟุงเฟอเหอเหิมเกิดจากกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาเหลานี้ ก็
เปนเรื่องของเราของทาน มรรค คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปญญา นีก่ เ็ ปนเรือ่ ง
ของเราของทาน จะบําเพ็ญใหเกิดมีขน้ึ ตามความหวัง นิโรธ ความดับทุกขก็เปนเรื่องของ
เราของทานจะดับทุกขของตัวเองแตละรายตามธรรมในตํารา ทานชีเ้ ขามาหาเรา มิไดชี้ไป
ที่อื่น
เมือ่ เปนเชนนี้ เราจะเห็นอะไรเปนตัวบาปตัวบุญ โปรดทวนดูอีกครั้งเพื่อความแน
ใจ คือความรุมรอนอยูที่ไหน บาปก็อยูที่นั่น ความสุขสบายอยูท ไ่ี หน บุญก็อยูที่นั่น ความ
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เศราหมองอยูที่ไหน กิเลสก็อยูที่นั่น ความผองใสและบริสุทธิ์อยูที่ไหน ธรรมก็อยูที่นั่น
รวมลงแลวมันอยูที่เราทั้งนั้นไมไดอยูในที่อื่นใด จึงไมนาสงสัยอะไรอีก มีอยูเ พียงวาเรา
จะทําความสนใจตอการบําเพ็ญแคไหน เพื่อทราบเรื่องของตัวกับเรื่องของกิเลส ถาทราบ
แลวก็เทากับทราบเรื่องสุขเรื่องทุกขภายในภายนอกโดยตลอด เพราะเปนเรือ่ งอริยสัจ
อยางสมบูรณ แมหลุดพนก็จําตองหลุดพนไปในระหวางอริยสัจทั้งสี่นี้ ไมมีที่อื่นเปนทาง
หลุดพน ฉะนั้น จงใชสติปญญาพิจารณาลงในทุกขอยางรอบคอบ เพื่อทราบวาทุกขเกิด
ขึ้นมาจากอะไร และอะไรเปนสาเหตุใหทุกขเกิด ก็จะทราบเรื่องทุกข สมุทัย ซึ่งมีอยูในจุด
เดียวกันอยางแนนอน ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นเปนศาสดาของโลก และตรัส
เปนสวากขาตธรรมโดยชอบใหพวกเราศึกษาและปฏิบัติตามไมไดเลย พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ
จะไมปรากฏขึ้นในโลก
โปรดทําความมัน่ ใจและหาวหาญตอความเพียรเพือ่ แดนพนทุกข อยาถอยทัพให
ขาศึกคือกิเลสหัวเราะเยาะและเหยียบย่าํ ล้าํ แดนแหงความเพียรเขามา เราจะตกอยูใ นวง
ลอมของขาศึกหาทางออกไมได การบําเพ็ญมรรค คือศีล สมาธิ ปญญา ดวยความเพียร
จงทําใหสมบูรณถึงขั้นรูทุกขก็จะรูอยางสมบูรณ
รูและถอนสมุทัยก็จะรูและถอนอยาง
หมดเชื้อ นิโรธความดับทุกขดว ยมรรคก็จะดับอยางสมบูรณ เพราะธรรมทัง้ สีป่ ระเภทนี้
เกี่ยวโยงกัน จะแยกจากกันไมได เมือ่ รูร อบสัจจะทัง้ สีน่ แ้ี ลว ความบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นมา
เอง แมจะไมเคยทราบมากอนก็ไมมีทางสงสัย เพราะไมมีสองมีสามกับอะไรอีก พอจะให
ผูบ รรลุถงึ ความบริสทุ ธิแ์ ลวเลือกหาเอา แตธรรมนัน้ เปน เอกธมฺโม คือ เปนธรรมแทง
เดียวนอกสมมุติ สุดทีจ่ ะสงางามและอัศจรรยเหนือโลกใด ๆ จึงหมดปญหาจะเปนอยาง
อื่นอีก
การแสดงธรรมเพื่อผูมุงตอแดนพนทุกข ซึ่งเตรียมพรอมแลวจะแสดงไปที่อื่น ๆ
จึงขอเรียนใหทราบอยางเปนกันเอง รูสึกวาไมคอยถนัดใจ คลายกับตะครุบเงา แตถาได
แสดงลงที่กาย ที่ใจซึ่งเปนเรือนรังของอริยสัจแลว รูส กึ วาสนิทใจ เพราะเทาที่ไดปฏิบัติมา
ก็ปฏิบัติอยางนี้ หากจะรูมากนอยตามกําลังก็ไมไดรูจากที่ไหน แตรขู น้ึ มาทีน่ ่ี แมธรรมที่
กําลังแสดงอยูขณะนี้ก็ไมไดไปหามาจากที่ไหน นอกจากจะนํามาจากทานจากเราซึง่ เปน
เรือนรางของสัจธรรมดวยกันเทานัน้ ไมมอี าํ นาจวาสนามากมายพอจะไปแสวงหาธรรม
นอกจากอริยสัจ ซึ่งมีอยูกับกายกับใจมาแสดงใหหมูเพื่อนฟงได ดังนั้น จึงขออภัยจาก
ทานผูฟงมาก ๆ ดวย ทีไ่ มไดธรรมแปลกประหลาดมาปฏิสนั ถารตอนรับทาน ที่มาจากที่
ตาง ๆ ทั้งใกลและไกลอยางสมใจ ทัง้ นีเ้ พราะความจนใจดังทีเ่ รียนใหทราบแลว
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ไดทราบแตพระพุทธเจาสอนพวกเราที่เปนพุทธบริษัท ทานยกเอาเรื่องของทาน
และของเรามาสัง่ สอนพวกเรา โดยบอกวาเปนอริยกิจเสมอกันทั่วไตรภพ การปฏิบตั กิ ใ็ ห
ถือเอาอริยสัจเปนทางเดิน ยกเอามรรคเปนเสนทาง เราเปนผูก า วเดินตามเสนทาง ทุกข
กับสมุทยั เปนหิน กรวด ทราย ทีโ่ รยบนเสนทางผสมดวยยาง รวมทุกข สมุทัย มรรค เขา
ดวยกันกลายเปนถนนลาดยาง ผูเดินทางก็กาวไปโดยสะดวกไมขลุกขลักจนถึงที่หมาย
นิโรธ คือหยุดจากการเดินทาง ผลทีเ่ กิดจากการหยุดเดินเปนความสุขสบาย เพราะหาย
กังวลจากการเดินและการหยุดโดยประการทัง้ ปวงแลว นั่นคือธรรมนอกจากสัจจะทั้งสี่
ธรรมนีผ้ เู ดินทางถึงทีแ่ ลวเปนสันทิฏฐิโก รูเอง ไมตองถามใคร เพราะสันทิฏฐิโก เปน
มัชฌิมา ไมรอคอยอยูกาลหนากาลหลัง เนื่องจากธรรมนี้ไมใชรถยนต รถไฟ พอจะเขาคิว
รอเวลา ผูจ ะควรรับผลจากสันทิฏฐิโกก็ไมใชคนโดยสารรถยนต รถไฟ พอที่จะไปรอที่คิว
และรอเวลารถจะออกจะเขา
ในอวสานแหงธรรมทีแ่ สดงมาก็เห็นสมควรแกกาล ขอความสะดวกกายสบายใจ
ตอการบําเพ็ญธรรม จงเปนไปในทานทัง้ หลาย นับแตขน้ั เริม่ แรกจนถึงจุดทีห่ มาย อยา
ไดมีอุปสรรคมากีดขวางในวงการ จงมีแตความสุขความสําราญ ประจําอิรยิ าบถความ
เคลือ่ นไหว ทุกทิวาราตรีกาล โดยนัยที่ไดแสดงมาดวยประการฉะนี้
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ทุกขประจําสัตวและบุคคล
การฝกหัดอบรมตัวเองควรจะใชความสังเกตสอดรูนิสัยของตัว เพราะคนเรานิสยั
ไมเหมือนกัน เชนเดียวกับเหล็กซึง่ มีหลายประเภท แตจะยกมาเทียบเพียง ๔ ประเภท
พอเขารูปกัน คือ ประเภททีห่ นึง่ เปนเหล็กกลาและเหนียว คุณภาพก็ดีเยี่ยม ประเภทที่
สองเนือ้ เหล็กและคุณภาพลดกันลงมาบาง แตอยูในเกณฑดี ประเภททีส่ าม เนือ้ เหล็ก
ออนคุณภาพไมสูจะดี แตยังอยูในเกณฑพอใชได ประเภททีส่ เ่ี ปนเหล็กทีเ่ ลวมาก ทั้งคุณ
ภาพไมดีเลย เพียงสักแตวา เหล็กเทานัน้ ไมคอยมีใครสนใจนําไปทําประโยชน
นายชางก็มี ๔ ประเภท คือนายชางทีห่ นึง่ มีความฉลาดและชํานาญ ทัง้ รูเ นือ้ เหล็ก
ทุกประเภทไดอยางดีเยี่ยมดวย นายชางที่สองมีความฉลาดและชํานาญรองกันลงมา แต
อยูในเกณฑดีมีความสามารถพอสมควร นายชางทีส่ าม พอทําไดแตไมคอยมีความฉลาด
และชํานาญ ทําเหล็กทีไดทีเสีย เอาแนไมคอยได และนายชางทีส่ ไ่ี มเปนทาอะไรเลย ไว
วางใจไมได ขาดความเชื่อถือจากนายชางทั่ว ๆ ไป ไมคอยมีคนมาวาจางใหทํา เพราะ
กลัวจะทําเหล็กเขาใหเสือ่ มคุณภาพและเสียไป
เหล็กประเภททีห่ นึง่ ทั้งนายชางก็เปนประเภทที่หนึ่ง มีความฉลาดและชํานาญใน
เนือ้ เหล็กทุกประเภทดวย ยอมสามารถทําเหล็กทัง้ สามประเภทใหเปนเครือ่ งใชชนิดตาง
ๆ ไดดีมาก ทั้งคุณภาพก็สูงเยี่ยม และยังสามารถเสริมคุณภาพจากฐานะเดิมของเหล็ก
ประเภทตาง ๆ ใหดีขึ้นไดดวย
นายชางประเภทที่สอง มีความฉลาดพอสมควร และมีความสามารถทําเหล็กสาม
ประเภทใหทรงคุณภาพเดิมไวได และใชประโยชนไดดีพอสมควร แตไมสามารถเสริม
คุณภาพของเหล็กทุกประเภทใหดีขึ้นจากฐานะเดิมเทานั้น
นายชางประเภททีส่ าม ไมอาจทําเหล็กสามประเภทใหทรงคุณภาพตามฐานะเดิม
ของตนไวได ทั้งอาจทําเหล็กสามประเภทใหเสื่อมคุณภาพลงไดดวย
สวนนายชางประเภททีส่ น่ี น้ั รูสึกจะไมเปนที่เชื่อถือของนายจางทั่ว ๆ ไป แมมีผู
นําเหล็กมีประเภทตาง ๆ มาวาจางใหทาํ เครือ่ งใชชนิดตาง ๆ แทนที่จะไดคาจางแรงงาน
จากเจาของเหล็กผูม าวาจางใหทาํ แตกลับทําเหล็กประเภทที่หนึ่งและที่สองของเขาใหลด
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คุณภาพลงมากเกือบจะใชการอะไรไมได และทําเหล็กประเภททีส่ ามของเขาใหเสียไปเลย
จําตองชดใชคาเสียหายใหแกเขา จนตัวเองเสียหายปนปไปหมด
บุคคลก็มี ๔ ประเภทดังทานกลาวไว อุคฆฏิตัญู รูธ รรมไดอยางรวดเร็วทันใจ
หมาย วิปจิตญ
ั ู รูธรรมไดรองลําดับกันลงมา เนยยะ พอแนะนําสั่งสอนได เสมอทาน
เสมอเรา และ ปทปรมะ บุคคลประเภททีห่ นามาก จนไมเชื่อวาบาปมี บุญมี หรือสูญไป
เลย แมเขาจะหาบหามสิง่ เหลานีอ้ ยูบ นบาก็ไมรวู า ดี ชั่ว บุญ บาปเปนอยางไร พระพุทธ
เจาจึงจัดเปนบุคคลประเภทที่หมดหวังเพราะชวยอะไรไมได ถาเปนคนไขกเ็ รียกวา ทั้ง
หมอทั้งญาติหมดหวัง ไมมีทางฟนตอไปได นอกจากจะเตรียมกุสลามาติกาไปตาม
ระเบียบและธรรมเนียมของคณะญาติที่นับถือพุทธเทานั้น แตจะไดบุญหรือไมนั้นไมรับ
รอง เพราะเปนบุคคลทีส่ น้ิ หวังมาแตปทปรมะอยูแ ลว ผูใ หบญ
ุ ก็ไมอาจทราบวาเขาจะ
ตองการอะไรหรือไม แตขัดคํานิมนตไมไดจําตองไปตามคําเชื้อเชิญ เพราะพระกับญาติ
โยมเปนเรื่องแยกจากกันไมออกตั้งแตไหนแตไรมา
และเผือ่ ทานผูห วังบุญจะไดรบั
ประโยชนจากกุสลามาติกาเทาทีค่ วร
อาจารยผใู หธรรมก็มี ๔ ประเภท ประเภททีห่ นึง่ ขอนอมเกลาทูลพระพุทธเจา
ของเรา ประเภทที่สอง ขอนอมถวายพระสาวกอรหันตทาน ประเภททีส่ าม ยกถวายครู
อาจารยผอู าวุโสดวยอายุพรรษา และคุณวุฒทิ ท่ี า นไดเลาเรียนและปฏิบตั มิ ากอน สวน
ประเภทที่สี่นี้ยกใหพวกเราที่ปฏิบัติและรูธรรมพองู ๆ ปลา ๆ และสอนกันไปแบบงู ๆ
ปลา ๆ ตามธรรมเนียมทีเ่ ขาเสกสรรวา “เปนอาจารย” ถาไมตอบก็มีคนมาถาม ถาไม
สอนก็มคี นมาเรียนดวย จึงรูส กึ ลําบากทีเ่ ปนอาจารยตามคําเสกสรร เพราะไมใชอาจารย
ทีท่ รงคุณธรรมภายในใจและควรแกการสัง่ สอนอบรมผูใ ครตอ ความดีทม่ี าศึกษาดวย
อาจารยมี ๔ ประเภท และบุคคลมี ๔ ประเภท ในครั้งพุทธกาลพวกเราก็พอจะ
ทราบไดวา คนดี คนชั่ว คนโง คนฉลาดมีสับปนกันอยู แมสมัยปจจุบัน เมื่อยกเวน
อาจารยประเภทหนึ่งแลวก็คงจะมีบุคคลประเภทดังกลาวนี้ปะปนกันอยู ดังนัน้ อาจารย
สามประเภทดังกลาวจึงอาจมีสบั สนปนกันมาตามลําดับกาล
คําวา อาจารยยังแยกออกเปนสองแผนก คือ อาจารยผคู อยสังเกตสอดรูจ ริตนิสยั
และความประพฤติผิด ถูก ชั่ว ดีของตน วาควรจะฝกฝนดัดแปลงตนอยางไร ดวยวิธใี ด
บาง จึงจะเหมาะสมและไดรบั ประโยชนเปนขัน้ ๆ ไป ทีเ่ รียกวาอาจารยภายในหนึง่
อาจารยผใู หการอบรมสัง่ สอนแกผมู าศึกษาอบรมดวย วาจะควรสังเกตรอบรูจ ริต
นิสัยและความประพฤติของผูมารับการศึกษาอบรมอยางไรบาง และจะควรใหอบุ ายสัง่
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สอนอยางไรจึงจะเหมาะ และเปนประโยชนแกผมู าศึกษาตามขัน้ ภูมแิ หงความรูแ ละจริต
นิสยั ทีเ่ รียกวาอาจารยภายนอกหนึง่
อาจารยทั้งสองนี้เปนเรื่องสําคัญไมนอย สําหรับผูจ ะหวังพึง่ ตนเอง และผูยังไม
สามารถจําตองอาศัยอาจารยผแู นะแนวทางให เฉพาะผูหวังพึ่งตนอันเปนหลักประกัน
สําคัญ ตองพยายามสอดรูความประพฤติและจริตนิสัยของตนอยูเสมอ วาจะควรปฏิบตั ิ
ตอตนอยางไรแคไหน จึงจะพอเหมาะแกนิสัยและกําลังของตัว ผลที่เกิดจากการสังเกต
ตัวเอง ถารูว า เรามีนสิ ยั หยาบละเอียดแคไหน จากนั้นก็พยายามดัดแปลงตัวเองไปตาม
นิสยั ทีต่ นเห็นวาหยาบหรือละเอียด ถานิสยั เราหยาบ การบําเพ็ญเพียรพอประมาณไม
เห็นผลปรากฏ จําตองเรงขอวัตรปฏิบัติและความพากเพียรภายในใจเขาใหมากกวาปกติ
ธรรมดา เชนเดียวกับนายชางตีเหล็ก ถาเหล็กยังอยูใ นขัน้ หยาบซึง่ ควรจะตีใหหนักมือ
เขาตองลงกําลังแรง เมื่อเหล็กละเอียดลงไป ซึ่งควรจะถึงจุดที่หมายแลว เขาก็เบามือลง
เมื่อถึงจุดที่หมายแลวเขาก็หยุด จากนั้นเขาก็เปลี่ยนเครื่องมือใหมใหพอเหมาะสมกันกับ
เหล็กซึ่งตองการความละเอียด คอยขัดสีอยางระมัดระวังจนถึงจุดที่ตองการ แลวเขาก็
หยุดทันที
การสังเกตนิสัยของตัวก็ตองทําเชนนั้นเหมือนกัน ถาจิตยังอยูใ นขัน้ หยาบมาก จํา
ตองทรมานกันใหหนักบาง แมจะทนลําบากก็ตองฝนและอดทนจนจิตหายพยศ เพราะ
นิสัยตางกัน คือผูม นี สิ ยั หยาบ กลาง และละเอียด แมในคน ๆ เดียวก็ยงั มีหยาบ กลาง
และละเอียดตามสมัยกาล การฝกอบรมจึงจะทําแบบเดียวไมได จําตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามจิตที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเปนระยะ ๆ เชน จิตประเภทละเอียดอยูบางแลว พอได
รับการอบรมจากครูอาจารย แลวนําไปปฏิบตั กิ ป็ รากฏผลไดเร็ว จิตประเภทที่สองตองทํา
ครั้งแลวครั้งเลาจนพอแกกําลังจะเปนความสงบไดก็ปรากฏผลขึ้นมา
สวนจิตประเภททีส่ ามไมคอ ยจะไดเรือ่ งไดราวอะไรเลยในขัน้ เริม่ แรก ทั้งไมทราบ
วาจิตของตนเปนอยางไร แมนง่ั ภาวนา จิตไมเคยมีความสงบเยือกเย็นเลย นั่งเพียงสอง
สามนาทีกบ็ น วาจะตายแลว ถึงกับรองหาพอหาแม จะพานัง่ ภาวนาคราวไรคลายกับจะถูก
นําเขาตะแลงแกง เหมือนเขาจะนําสัตวไปสูท ฆ่ี า ทั้ง ๆ ทีก่ ท็ ราบอยูว า เราไมใชสตั ว
ประเภทที่จะถูกนําไปเพื่อขึ้นเขียงฆา
แตเราเขาสูห อ งเพือ่ ทําความสะอาดแกจติ ดวย
เครื่องซักฟอก คือธรรมอันเปนธรรมชาติสะอาดยิ่งเทานั้น เพราะจิตนี้สกปรกมาก จึงทํา
ความทุกขใหแกตัวอยูตลอดเวลา ไมวา เวลาอด เวลาอิม่ เวลามั่งมี และเวลายากจน มัน
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ทําทุกขใหเราไดทั้งนั้น จึงควรจะทําความสะอาดใหจิตเพื่อจะไดมีความสุขบางพอสมควร
หากไดไมมาก
แตมนั ฝนเอาเสียจริง ๆ ไมอยากหันมองวัด มองหองทําภาวนา มองทางเดิน
จงกรม ไมอยากหันหนามองหนังสือธรรม ไมอยากฟงคําวาภาวนาเสียเลย ถาถูกบังคับ
เขาจริง ๆ ทนไมไหว ก็ทาํ บางเพียงหานาทีสบิ นาที คอยแตจะเผนออกทาเดียว จากนั้นก็
ตั้งกฎเกณฑบังคับบัญชาใหธรรมแสดงผล ถาไมไดอยางใจหวังก็จะหยุดเดี๋ยวนี้ การทํา
เชนนีไ้ มใชเราเขาทีภ่ าวนาเพือ่ ความสงบเย็นใจ แตกลายเปนการเขาทีท่ าํ ความกังวลใสตวั
เอง เพราะไมถูกตองตามหลักการบําเพ็ญของผูมุงหนาตอความสุขทางใจ ซึง่ เปนคํารับ
รองจากนิยยานิกธรรมที่ถูกตอง
พยายามปรับปรุงตัวเองเขาสูห ลักธรรม ซึง่ จะนําความสุขมาใหตามควรแกกาํ ลัง
ของตนที่บําเพ็ญได ตองตั้งกฎกติกาและตั้งความเพียรบังคับตัวเองเขาสูธรรม บกพรอง
ตรงไหนรีบปรับปรุงแกไขจุดบกพรองนั้นใหดี วันนีท้ าํ ความเพียรไดเทานัน้ ชัว่ โมง ผลที่
ไดรับเปนอยางไร และขณะที่ทําความเพียร จิตไดเล็ดลอดออกไปสูอารมณที่ไหนบาง
หรือไม เพราะการสงจิตออกไปตามอําเภอใจนั้น ไมใชหลักของการภาวนา แมจะสงจิต
ออกไปขางนอกก็เพื่อรูเหตุผลตามหลักของการภาวนา จะสงจิตเขามาภายในกายในใจก็
เพื่อรูเหตุผลของสิ่งนั้น ๆ ตามหลักของการภาวนา ซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายใน นีค่ อื หลัก
ของการภาวนาที่ถูกตอง
เมื่อเราทําถูกตามวิธีนี้ เวลาทําไดสกั กีน่ าที กี่ชั่วโมง ผลปรากฏอยางไรบาง ถายัง
ไมปรากฏตองเพิ่มเวลาเขาอีก เหมือนหมอเพิ่มยาแกโรคใหแกคนไขฉะนั้น ตองเพิ่มเวลา
และความเพียรเขาไปโดยลําดับ จนกวาจะเห็นผลปรากฏจากการภาวนาวาไดปรากฏผล
เชนนัน้ ๆ อนึ่ง ผลที่ปรากฏนั้นจะไมตองศึกษาไตถามใคร จะเปนสิง่ ทีแ่ ปลกประหลาด
ขึ้นกับจิตของผูภาวนาโดยถูกตอง ความเพียรที่เคยตะเกียกตะกายแบบลมลุกคลุกคลาน
มาแตกอน จะตั้งตนขึ้นมาทันที เพราะอํานาจศรัทธาความเชื่อมั่นตอผลที่เคยประจักษใจ
เปนเครือ่ งสนับสนุน กําลังทุกดานซึ่งเปนเครื่องสงเสริมความเพียรจะเปนมาพรอมกัน
เวล่าํ เวลาทีเ่ คยกดขีบ่ งั คับเรามาแตกอ น เลยไมเปนปญหาสําคัญ เพราะความมุง ในธรรม
เบื้องสูงขึ้นไปมีกําลังมากกวา
หลักของการภาวนาที่จะเห็นผลประจักษตองทําอยางนี้ เพราะเราทุกคนไมเคย
จารึกการสรางวาสนาบารมีมาแตกอ น ๆ ไวแมแตรายเดียว ใครจะสรางไวมากนอย ยอม
ไมมีโอกาสทราบได เพราะสิง่ ปดบังมีอยูภ ายในใจ จําตองอาศัยการอบรมบมอินทรีย
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เพือ่ เปนการเพิม่ วาสนาบารมีขน้ึ ใหมาก ดวยการกระทําความดี สิง่ ทีป่ ด บังวาสนาบารมีก็
จะคอยหายจางไปเปนลําดับ แลวก็จะทราบชัดวาเรานีแ้ ลเปนผูส รางวาสนาบารมีมาเอง
การสังเกตนิสยั ของตัวกับความเพียรใหเหมาะสมกันเปนเรือ่ งสําคัญมาก โปรด
อยามองขามไป ถาสักวาทําไปเทานัน้ ก็ยากทีจ่ ะรูเ ห็นเหตุผล ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
เพียงลอย ๆ ทุกสิ่งถาทําเพียงลอย ๆ ไมวา ทางโลกและทางธรรม ไมคอยจะปรากฏผลที่
พึงพอใจ ดังนัน้ จึงควรสังเกตนิสยั เพือ่ รูค วามหนักเบา ถาเปนนิสยั หยาบตามวาระของจิต
ซึ่งควรจะเขมแข็งใหหนักมือในทางความเพียร จึงจะปรากฏผลขึ้นมา เราก็ควรทําอยาง
นัน้ เหมือนเขาทํานา เพราะนาบางแปลงทํายาก แตนาบางแปลงทํางาย
นาของเราเปนนาทีท่ าํ ยาก จะทําอยางงายดายเหมือนนาที่เขาทํางายนั้นไมได แต
เพราะนาแปลงนีเ้ ปนนาของเรา แมจะทํายากแสนยากเราก็ตองทํา งายเราก็ตองทํา จะไป
ทํานาคนอื่นไมได ผิดคติธรรมดาความนิยมของโลก นาของเขาจะงายหรือยาก เขาก็ตอง
ทํานาของเขาเชนเดียวกับเรา นิสยั นีเ้ ปนนิสยั ของเรา จะหยาบหรือละเอียดก็มิใชผูอื่นใด
มาสรางนิสยั ประเภทนีใ้ หเรา เราเปนผูส รางมาเอง เราตองเปนผูบ กึ บึน แกนิสัยของตัว
เองจากนิสยั หยาบขึน้ สูค วามละเอียด ตอไปก็จะกลายเปนของงายขึ้นมา รายทีบ่ าํ เพ็ญ
ปรากฏผลไดงา ยก็มหี นาทีจ่ ะเรงความเพียร เพือ่ ปรากฏผลขึน้ ไปโดยรวดเร็วเชนเดียวกัน
จนถึงจุดหมายที่ตองการ จะประมาทนอนใจ โดยถือวาตนทํางายยอมไมควรเหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ ครั้งพุทธกาล การบําเพ็ญเพียรของโยคาวจรจึงมีลกั ษณะตาง ๆ กัน
ในประโยคความเพียร บางทานก็งา ย บางทานก็ยาก เชนเดียวกับสมัยทุกวันนี้ แตจะยาก
หรืองายก็เปนหนาที่ของตนจะตองทํา เพราะเปนงานของตนโดยเฉพาะ จะรอเวล่าํ เวลา
หรือใหคนอื่นทําแทนหรือชวยทําไมได ไมเหมือนปลูกบานปลูกเรือนหรือธุระอยางอื่น ๆ
แมครูอาจารยกเ็ ปนแตผแู นะแนวทางใหเทานัน้ สวนการประกอบนัน้ เปนหนาทีข่ องเรา
โดยเฉพาะ ทานแนะวิธีใหแลวโดยถูกตองไมมีขอสงสัยสวนใหญ แตธรรมบางแขนง วิธี
ประกอบก็ตองเปนอุบายความแยบคายของเราเอง ถาจะรอรับอุบายจากทานทุกแงทุก
กระทงยอมไมทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้นภายในใจที่มีความเพียรเปนไปอยู เราตอง
พยายามคิดคนหาอุบายโดยวิธตี า ง ๆ เพื่อใหทันกับใจที่มีแงงอนมากมาย ไมเชนนั้นไม
ทันกัน
งานไหนก็ไมยากลําบากเทางานเพื่อขามกองทุกขที่มีอยูในขันธและในจิต งานนี้
เปนงานอันยิ่งใหญตองทุมเทกําลังลงไปดวยความเพียรอยางหนัก คลายกับวาจะเปนจะ
ตายเทากัน เพราะผลก็ยิ่งใหญเทาเทียมกัน เมื่อเขาถึงแลว ผูตองการกําไรมากมายจํา
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ตองลงทุนมาก ผูตองการกําไรเพียงเล็กนอย การลงทุนก็ไมเทาไร ผูตองการขามไปเสียที
เดียวก็ควรเรงความเพียรแบบลูกศิษยพระตถาคต เพราะไมมอี ะไรทีน่ า สงสัยแลวในโลก
นี้ ไมวาโลกนอกโลกใน ไมวาทุกขนอกทุกขใน มันเปนเรือ่ งบีบคัน้ ทัง้ ทานและเราเสมอ
กันทัว่ จักรวาล จึงไมควรสงสัยในเรื่องของทุกขที่ผานมาแลวก็ดี ที่กําลังเปนไปอยู ณ บัด
นี้ก็ดี ที่จะเปนไปในอนาคตแหงขันธที่มีอยูนี้ก็ดี ที่จะเปนไปในอนาคตแหงขันธในภพ
หนาชาติหนาก็ดี มันเปนเรือ่ งภพ เรื่องชาติ เรื่องธาตุ เรื่องขันธอันเดียวกัน
เรื่องของทุกขจึงจะเปนอื่นไปไมได ตองเปนทุกขชนิดเดียวกัน เชนเดียวกับไฟซึ่ง
เปนของรอน ไมวา ไฟเตาไหน ไมวา ไฟในบาน นอกบาน ไมวาไฟในเตาหรือนอกเตา จี้
เขาไปตองรอนเหมือนกันหมดทั้งคนและสัตว ขั้นชื่อวาทุกขแลวไมวาจะมาจากขางนอก
หรือจะเกิดขึ้นขางใน จะเกิดจากกายหรือจะเกิดจากใจ มันเปนเรือ่ งบีบคัน้ ใหไดรบั ความ
ทุกขความทรมานจนทรงตัวอยูไมไดเสมอกันหมด จึงควรเรียนเรือ่ งทุกขใหจบ ถาเรียน
ไมจบเรือ่ งความสุขก็ชอ่ื วายังเรียนไมจบเชนเดียวกัน เพราะเปนเรื่องสมมุติเหมือนกัน
สุขกับทุกขจะคอยเจือปนเคลือบแฝงกันไปอยูทํานองนี้ ใหไดรบั ความตืน่ เตนและอับเฉา
ไปตลอดกาล
ขันธอดีตที่มาแลวก็ดี ขันธอนาคตที่ยังมาไมถึงก็ดี ขันธปจ จุบนั ทีป่ รากฏอยูก บั เรา
ก็ดี ทานวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้งหาเปนภาระอันหนักเหมือนกัน ไมมีขันธใน
กาลใดจะผิดแปลกแตกตางกัน การใชปญ
 ญาพิจารณาสงเคราะหลงในปจจุบนั แหงเดียว
เทานัน้ ก็เปนอันวารูทั่วไปทั้งอดีตอนาคต ไมปรากฏจะเปนที่สงสัยในขันธประเภทใด ใจ
จะทนถือมั่นอยูไมได ยอมปลอยวางไปตามหลักความจริงของปญญาที่รูเห็นชัดเจนแลว
เมือ่ เรียนทุกขภายในขันธจบ ทุกขภายในใจก็ทนปญญาไปไมได เพราะเปนสัจจะประเภท
เดียวกัน
เชื้อของทุกขมีอยูที่จุดใด ปญญาจะคอยสอดสองมองรูเขาไปที่จุดนั้น เมื่อพรอม
กันแลวก็ทาํ ลายกันลงในทีน่ น้ั เอง จะพนวิสัยของปญญาไปไมได เมื่อเรียนทุกขในขันธจบ
และทุกขในใจจบ สิ่งที่จะมากอเหตุเปนตนทุกข จนกลายขึ้นมาเปนธาตุเปนขันธก็หมด
ทางที่จะเกิด ทั้งสุข ทั้งทุกขอันอยูในวิสัยของสมมุติดวยกัน ก็เปนอันวาเรียนจบโดย
ตลอดสิ้นเชิง สวนบรมสุขซึ่งนอกเขตสมมุตินั้นเปนวิสัยของผูทําใจใหบริสุทธิ์ บรรลุถงึ
สอุปาทิเสสนิพพานแลว จะตกลงกันเองโดยไมมีอะไรไปยุงเกี่ยว
ฉะนั้น คําวา พระนิพพาน สําหรับทานผูก าํ ลังปฏิบตั ติ อ หลักธรรมอันแทจริง จึง
ไมควรคาดหมายไปจากขันธและจิตซึ่งมีอยูกับตัวเรา เพราะสัจธรรมอยูท ไ่ี หนความพน
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ทุกขโดยสิ้นเชิงก็จะปรากฏขึ้นมาจากที่นั่น การพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลายไมวา ขางนอก
ขางใน เปนอุบายวิธีจะถอดถอนจิตที่มีความเกี่ยวของกังวลกับสิ่งเหลานั้น ใหกลับยอน
เขามาเปนลําดับ เพื่อภาระของจิตจะไดมีวงแคบเขามา ความกังวลก็มีนอย เรื่องทุกขก็มี
นอย จนทราบไดชดั วา ทุกขทั้งมวลมันมีอยูในขันธและในจิตนี้เทานั้น นอกจากนี้ก็เปน
ดินฟาอากาศ แมจะกวางแสนกวาง มีมากแสนมากก็เปนเพียงธรรมชาติของเขา หากมี
และเคยเปนอยูอยางนั้นตามธรรมดาของตน ๆ ไมไดมากดขี่บังคับเราใหไดรับความชอก
ช้ําเดือดรอนเหมือนกับเรื่องของตัว ที่ทําความกระทบกระเทือนตนอยูตลอดเวลาเชนนี้
การบําเพ็ญพิจารณา เราก็มไิ ดไปเชาสถานทีบ่ า นเรือนของใครเพือ่ ทํางานประเภท
นี้ รางกายจิตใจซึ่งเปนที่ทํางานและเครื่องทํางานก็ไมตองไปหามาจากไหน สติปญญาก็มี
อยูก บั เราผูเ ปนนักคนควา มีอยูพรอมมูลในสถานที่แหงเดียว มีอยูอยางเดียววา เราจะ
พิจารณาใหถงึ รากฐานแหงความจริงทีม่ อี ยูก บั เราหรือไมเทานัน้ ถาพิจารณาใหรเู รือ่ งของ
สัจธรรมซึง่ มีบริบรู ณอยูใ นกายในใจของเราอยางเต็มทีแ่ ลว ความสิ้นสุดแหงทุกขที่เคย
บีบคัน้ จิตใจเรามาเปนเวลานาน
ไมตองกลัววาจะไมมีที่บรรจุตําแหนงความบริสุทธิ์
เพราะพระนิพพานไมใชสถานที่ทํางานแผนกตาง ๆ พอจะเต็มไมมีบรรจุเนื่องจากคน
สอบไดมาก
โปรดเรียนและสอบตัวเองไปดวยขอปฏิบัติ กําจัดสิ่งเคยเปนขาศึกของใจออกให
หมด จนปรากฏเปนผูบ ริสทุ ธิข์ น้ึ มา จะบริสทุ ธิเ์ ปนจํานวนแสน ๆ ลาน ๆ คนก็ไมจน
สถานทีบ่ รรจุ เพราะพระนิพพานไมมีขอบเขตจํากัดเหมือนงานแผนกตาง ๆ เนือ่ งจาก
พระนิพพานไมใชสมมุติ
ความยืดเยื้อแหงภพแหงชาตินั้น ถาเปนสิ่งที่นับได อานได และไดจดบันทึกไว
เหมือนบันทึกสิง่ ตาง ๆ แลว ไมมีกองวัตถุใด ๆ จะใหญโตและสูงยิ่งกวากองบัญชีแหง
การเกิดตายของสัตวแตละราย ๆ เกิดภพนี้ ก็จดไวในภพนี้ มีทุกขปรากฏขึ้นขณะใดบาง
จดไว วันนี้ทุกขเกิดมากนอยเทาไรจดไว วันหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว เดือนหนาทุกขเกิด
เทาไรจดไว ปหนาทุกขเกิดเทาไรจดไว จดไวทุก ๆ ระยะที่ทุกขปรากฏขึ้น ไมวาทุกขจะ
เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจจดไวหมด จนรวมหมดทั้งชาติมีทุกขประมาณเทาไรแลว อีก
ภพชาติหนึง่ ๆ ที่ติดตอกันมาเปนลําดับ จนถึงปจจุบนั วันนี้ มีกี่ภพกี่ชาติ แตละภพ แต
ละชาติ มีกี่วัน กี่เดือน กี่ปของชีวิตในภพนั้น ๆ และมีทุกขเกิดขึ้นในวันนั้น ๆ เดือนนัน้
ๆ ปนั้น ๆ ภพชาตินั้น ๆ มากเทาไร อานตลอดกัปตลอดกัลปก็ไมมีจบ ในประวัติของ
เราคนเดียวเทานัน้
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ความยืดเยื้อแหงทุกขเปนมาเชนนี้ ถาเราสามารถบันทึกความเปนมาของเราแต
ตนภพตนชาติจนถึงบัดนี้ จะไมมีแผนดินอันกวางขวางที่ไหนเปนที่เก็บบัญชีแหงกองทุกข
ของเราทีท่ าํ สถิตเิ อาไวในโลก แผนดินทีอ่ าศัยอยูเ วลานีเ้ พียงบัญชีของเราคนเดียวก็หาที่
เก็บไมไดแลว ยังบัญชีของคนอื่นสัตวอื่นจะเอาไปเก็บไวที่ไหนกันอีก ทั้งทองฟา
มหาสมุทรจะไมมีที่เก็บไวเลย
เพราะมันเต็มไปดวยกองทะเบียนบัญชีของความเกิด
ความตาย ความทุกขทรมาน ความลมหายตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งของเขา
ของเรา สับสนปนเปกันไปหมดอยางนี้ ไมมีที่ไหนวางพอจะเอาปลายเข็มแยงลงได วาไม
ถูกกองบัญชีเกิดตายของเรา แมอนาคตขางหนาโนน ก็คือจิตดวงนี้เองเปนผูจะวางรอง
รอยของตนไปเปนลําดับ ๆ เชนเดียวกับทีเ่ คยเปนมาแลว
เหยียบยางไปที่ไหนถูกแตภพแตชาติ ถูกแตกองทุกขของตนวันยังค่ํา คืนยังรุง
ทุกขซ้ําทุกข ทุกขภายนอกไดแกทุกขในขันธ ทุกขภายในไดแกทุกขใจ ทุกขแลวทุกขเลา
อยูภ ายในขันธตลอดเวลา แมจะไมมีการเจ็บไขก็ตาม ทุกขประจําขันธตองทุกขแลวทุกข
เลาอยูอ ยางนัน้ ทุก ๆ คน ทุก ๆ สัตว และยังทุกขภายในใจอีก ออกจะเหลือทน เพราะ
ย้ํากันไปไสกันมาเหมือนกงจักร ถาเปนตัวหนังสือแลว จะหาที่อานไมได เพราะเขียนซ้าํ
รอยกัน แตนี้เปนเรื่องของทุกขซ้ํารอยกัน ไมทราบวาซ้ํากันกี่มากนอย แลวยังจะซ้ํากันไป
อีกขางหนา ไมทราบวาจะนานสักเทาไร ไมมีประมาณเลย
ในชาติทเ่ี ห็นอยูน ้ี นับวาเรามีวาสนาบารมีมากยิง่ กวาสัตวทง้ั หลายอยูแ ลว เพราะ
ไดมาเกิดเปนมนุษย ทั้งไดพบพระพุทธศาสนาที่เต็มไปดวยเหตุผล และทนตอการพิสูจน
ทั้งเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบ และเปนนิยยานิกธรรมผูปฏิบัติตามตองไดรับผล
เพื่อนําตนออกจากทุกขเปนลําดับ อยาใหเสียทีและผานไปเปลา จงพยายามถือเอา
ประโยชนจากศาสนธรรมใหไดเทาทีค่ วร
ที่ผานมานี้ไดอธิบายเรื่องทุกขซึ่งเปนสิ่งคลุกเคลากับเราอยูตลอดเวลา เพื่อทานผู
ฟงจะไดถือเปนคติและหาอุบายพร่ําสอนตน เพื่อหาทางออก เพราะความเห็นโทษใน
ทุกขประจักษใจ ความพากเพียรเพื่อหนีทุกข หากเกิดขึน้ มาเองเชนเดียวกับคนหรือสัตว
กลัวอันตราย วิ่งไมไดก็ตองเสือกคลานไปจนสุดกําลัง ใคร ๆ ก็ตองตะเกียกตะกายหนี
ภัย จะยอมนอนตายอยูเฉยๆ ไดอยางไร สุดวิสยั ณ ที่ใดแลวคอยลมตายที่นั่น ผูกลัว
ทุกขก็ตองตะเกียกตะกายเหมือนกัน สุดวิสยั ณ ที่ใดแลว จึงมอบไวกบั ความจําเปนทีส่ ดุ
วิสยั จริง ๆ
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ถากลัวบาง กลาบาง ยังมีทางเขา ๆ ออก ๆ บางทีก็ขี้เกียจทําความดี คิดขึ้นมา
บางวาระก็กลัวทุกข คิดขึ้นมาบางวาระก็กลาหาญตอทุกข โดยเห็นวาคนทัง้ โลกไหนจะมี
ความทุกขแตเราคนเดียว เขาก็ตองทุกขเชนเดียวกับเรานี่เองจะไปกลัวมันทําไม แมจะไป
ตกนรกหมกไหม ในที่นั่นก็มีทั้งผูหญิงผูชาย จะแสวงหาสามีภรรยาและโรงหนังโรงละคร
ในที่นั้นก็ยังพอได แตขอนี้เราลองคิดดูซิวา เนื้อเปดเนื้อไกซึ่งมีทั้งตัวผูตัวเมียที่ถูกเขาสับ
ยําจนแหลกละเอียด แลวโยนลงไปในหมอที่กําลังเดือดพลานนั้น เคยเห็นสัตวเหลานีไ้ ป
เทีย่ วแสวงหาครอบครัวผัวเมีย และเลนระบําทําเพลงกันสนุกสนานในหมอแกงนัน้ บาง
ไหม หรือเขาโยนเขียด โยนหอย โยนปลา ซึ่งมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ มีทั้งตัวผูตัวเมียลงใน
หมอน้ํารอนที่กําลังเดือด มีสตั วตวั ใดบางทีแ่ สวงหาครอบครัวและความสนุกสนานรืน่ เริง
ในทีเ่ ชนนัน้ มองเห็นแตตัวไหนก็ทํากระเสือกกระสนจนสุดกําลัง แลวนอนตายแชนาํ้ รอน
อยูเ ทานัน้ โดยมิไดสนใจวาเขาเปนตัวผู เราเปนตัวเมีย เพราะความทุกขทรมานจนถึง
ตายจะไปสนใจกับเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ที่ไหนกัน
เรื่องทุกขทรมานที่จะเปนไปในกาลขางหนา ก็ควรเทียบในทํานองเดียวกันจึงจะ
เห็นภัยประจักษใจ ความขยันหมัน่ เพียรเพือ่ ความแหวกวายหนีทกุ ขนน้ั จะมีขน้ึ มาเอง
เชนเดียวกับบุคคลไปเจอเสือซึง่ เปนสัตวรา ย ใครก็ทราบกันอยูแ ลว แมจะมองไมเห็นตัว
เพียงไดยินแตชื่อก็กลัวกัน ทีไ่ หนเราไปเจอเอาอยางจัง ๆ เสียเองจะยอมใหเสือกินมี
อยางหรือ อยางไรก็ตองวิ่งจนสุดฝเทาที่จะวิ่งได ขณะนั้นถามี ๕ ขา ก็ตองวิ่งพรอมกันทั้ง
๕ ขา ไมเพียงแต ๒ ขาเทานัน้ ถาเปนผูแสดงไปเจอเอาอยางนั้น จะอยางไรก็คงจะไมมี
อะไรเหลือติดตัว แมสบงจีวรจะขาดหลุดลุยไปหมดก็ตองยอม แตฝเทาจะไมยอมหยุดวิ่ง
เปนอะไรเปนกัน
เพราะมันสําคัญอยูท ช่ี วี ติ ซึ่งเปนของมีคาเหนือตัวเรา ใครจะไปยอมใหเสือกิน
เปลา ๆ มีประโยชนอะไร แตการวิง่ หนีเสือมันมีประโยชนมาก เพราะไดชวี ติ เราไวทง้ั คน
ไมลมจมเปลา แตนี้ยังดี เวลาเทีย่ วกรรมฐานตามปาตามเขาซึง่ เปนชุมนุมของสัตวรา ยมี
เสือเปนตน ก็ไมเคยเจอเสือ แมเสือก็คงจะทราบนิสยั เราซึง่ เปนคนขีข้ ลาดหวาดกลัว เสือ
ก็เลยกลัวเรา ไมกลาเจอกันในสถานทีแ่ ละกาลเชนนัน้ ทัง้ นีเ้ พราะความรักชีวติ มีขนาด
ไหน ความตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยก็มีขนาดนั้น
ถาเรารักสงวนจิตใจ เราไมอยากใหสิ่งที่เปนภัยตอใจ ฉุดลากไปเพื่อการเกิดการ
ตายไมมีจบสิ้น เชนเดียวกับไปพบเสือ และไมยอมตัวใหเสือกินเปลาแลว ก็ควรทําความ
พยายามตะเกียกตะกายเพื่อแหวกวายออกจากกองทุกขดังกลาวมา เพราะไมมีอะไรที่จะ
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นาสงสัยแลวในโลกนอกโลกใน ทัง้ โลกทานโลกเรา ถายังสงสัยไมแนใจจะไปเที่ยวสอบ
ถามโลกไหนก็ไปถามลองดู หรือจะไปสอบถามนายยมบาลก็ได เขาคงจะบอกเรื่องความ
ยุงยากเกี่ยวกับหนาที่คอยจดทะเบียนบัญชีของคนของสัตวที่ทําดีทําชั่ว เกิด ๆ ตาย ๆ
ซึ่งเปนเรื่องทุกขยุงไปหมด หรือเขาอาจจะไมมีเวลาคุยอะไรกับเรามากนักก็ได เพราะ
หนาทีเ่ ขากวางขวางและยุง มากยิง่ กวาโลกของเราเสียอีก เนือ่ งจากคนและสัตวในสามภพ
ตกอยูในความรับผิดชอบเของเขา จะตองคอยลงทะเบียนบัญชีและอื่นๆ อีก
เพียงโลกมนุษยเราก็พอจะสอบถามไดความชัด ในเรื่องทุกขที่มีประจําอยูทุกสัตว
ทุกบุคคล เชนไปถามคนจน เขาก็จะบอกวาเปนทุกขเพราะความจนบังคับ ทั้งติดหนี้สิน
เขาพะรุงพะรังยุงไปหมด เขามาทวงหนีส้ นิ แทบทุกวัน ทั้งขาวจะรับประทานก็ไมมี ไป
ถามคนมั่งมีก็จะบอกวา ทุกขเพราะการงานมากไมมีเวลาพักผอน หาเวลาเปนตัวของตัว
แทบไมไดในวันคืนหนึง่ ๆ ทัง้ รายรับรายจายยุง ไปหมด จะหาใครทําแทนก็ไมได เพราะ
เปนเรือ่ งสําคัญเราตองทําเอง และติดแจอยูกับงานนี้ตลอดเวลา ไปไหนไมได
บางครั้งนั่งหลับคาโตะก็มี เพราะเวลาพักผอนไมเพียงพอ เนื่องจากงานติดตอกัน
อยูตลอดสาย ทัง้ งานในบาน ทั้งงานนอกบาน ทั้งงานใกลและงานไกล ตลอดสินคาที่สง
มาจากที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เราเปนผูร บั ผิดชอบทุก ๆ สิ่งและทุก ๆ แขนง
ของงาน บางวันถึงกับรับประทานไมไดและนอนไมหลับ ตองใชความคิดมาก เพราะงาน
มาก เงินมาก ไหลเขามารวมอยูท เ่ี ราเปนผูร บั ผิดชอบคนเดียว ฉะนั้นเรื่องมันจึงยุงอยู
อยางนี้
ตามธรรมดาแลวนี้เปนงานอาชีพซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทั่วโลกตองทํากัน เพราะธาตุ
ขันธมีดวยกันทุกคน ทัง้ ตองอาศัยสิง่ เหลานีเ้ ปนเครือ่ งบํารุงเปนประจํา จะขาดไปไมได
ถาขาดสิ่งเหลานี้โลกตองสลายตั้งอยูไมได ถึงเชนนัน้ คนเรายังบนกันทัว่ โลก ไมมีที่ไหนจะ
ไมบน เกีย่ วกับเรือ่ งการงาน ไมคอยจะไดยินวา ฉันจน ฉันสบาย เพราะไมตอ งเปนภาระ
กับสมบัติเงินทองและสิ่งตาง ๆ มากมายนัก และฉันมีเงินทองมากฉันอยูสบาย สามีก็
ถูกอกถูกใจ ภรรยาก็ถูกอกถูกใจ ลูกหญิงลูกชายก็ถูกอกถูกใจ ญาติมิตรเพื่อนฝูงถูกอก
ถูกใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับฉันเปนที่ถูกอกถูกใจทั้งนั้น
แตมักจะไดยินแตบนกันทั้งนั้น ไมวา คนจน คนมี คนโง คนฉลาด ไมวา หญิง ไม
วาชาย ไมวา นักบวชและฆราวาส พวกเรารูทุกข รูเ พียงขัน้ บนกันเทานัน้ ฉะนั้น ใครจึงบน
กับทุกขอยูทุกแหงทุกหน ทั้งคนมี คนจน ทั้งคนโง คนฉลาด ทั้งในวัด นอกวัด ทัง้ ในบาน
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นอกบาน ทั้งในเมือง นอกเมือง ทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ทั้งประเทศเล็ก และประเทศใหญ ทั่วโลกบนเหมือนกันหมด
แตพระพุทธเจาทานรูถึงความจริงของทุกข รูฐานที่เกิดของทุกข และรูวิธีรื้อถอน
สาเหตุใหเกิดทุกขทง้ั ภายในภายนอก ทานจึงสามารถดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง ไมมีการบน
ใหทุกขดับไปเฉย ๆ ทั้ง ๆ ที่ไมทําการแกไขและรื้อถอน ฉะนั้นทานจึงสอนโลกดวย
โลกวิทู (ความรูแ จงโลก) โดยความองอาจกลาหาญ ไมมีความสะทกสะทานในการสั่ง
สอน เพราะทานรูโ ลกชัด ทั้งโลกนอก โลกใน ทั้งธรรมนอกและธรรมใน ดวยพระปญญา
อันแหลมคมอยางยิ่ง
พวกเราเหยียบย่าํ กันไป เหยียบย่าํ กันมา ก็ไมทราบวาของดี ของชั่วคืออะไร เชน
เดียวกับผูไ มมคี วามฉลาดในการคนแรแปรธาตุ แมจะเดินเหยียบย่าํ ไปมาอยูต ลอดกาล
ก็ไมรูวาอะไรเปนแรและเปนธาตุชนิดไร แตผมู คี วามรูค วามฉลาดในทางนี้ เพียงเดินไป
เทานัน้ เขาก็รวู า ทีน่ น่ั มีแรชนิดนัน้ แมจะเปนคนเหมือนกัน แตมันตางกันที่มีความฉลาด
แหลมหลักตางกัน นี้พวกเราก็นั่งทับ นอนทับความดี ความชัว่ อยูต ลอดเวลาอกาลิโก ก็
ไมทราบวาจะเลือกเฟนเอาอะไร จึงเลยยกเอาหมดทั้งรัง รับกันหมดทั้งเปลือก สุขบาง
ทุกขบางก็ยอมทนเอา
วันนีไ้ ดอธิบายเรือ่ งทุกขใหบรรดาทานผูฟ ง ทราบ ตามเรื่องของทุกขที่มีอยูกับตัว
โปรดนําไปพิจารณาและบําเพ็ญตนเต็มสติกาํ ลังความสามารถ
อยาลดละความเพียร
พยายาม จะไดมากหรือนอยเปนสมบัติของเรา เพราะของดีแมจะมีนอยก็ดี ยิ่งมีมากก็ยิ่ง
ดีมาก และใครก็ตองการ เชนบานดีแนนหนามัน่ คงและสวยงาม ใครก็ชอบ ที่ดินดีมีราคา
แพงจะปลูกบานเรือนก็ดี จะทําเปนสวน เปนนาก็ดี ใครก็ชอบ เด็กดีมีความเชื่อฟงผูปก
ครองเรียนหนังสือดี ไมชอบเทีย่ วเตร็ดเตร ไมเปนคนผลาญทรัพย ชอบประหยัด หัด
นิสยั ใหตรงตอเวลา ผูปกครองก็ชอบ ผูหญิงดี ประพฤติตัวสมศักดิ์ศรีของหญิง ไมเปน
คนชอบเที่ยวและชอบเกี้ยวผูชายใครก็ชอบ
สรุปความแลว ทุกสิ่งถาเปนของดีมีประโยชนแลว ใครก็ชอบกันทั้งโลก ดังนั้น จง
พยายามดัดแปลงตนใหดี หากยังไมพน จากวัฏสงสารในวันนี้ วันหนาก็จะไดอาศัยความดี
เหลานีเ้ ปนเครือ่ งพยุงในภพนัน้ ๆ จึงมีความสุขความเจริญในภพชาติที่ตนอาศัย เหมือน
คนเดินทางมีเครื่องปองกันตัว แดดรอนแตมีเครื่องปกปดกายก็พอบรรเทาทุกขไปได ไม
รอนแผดเผาเสียทีเดียว การทองเทีย่ วในวัฏฏะก็ตอ งอาศัยบุญวาสนาบารมีทเ่ี คยสรางมา
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เปนเครื่องปกปองกําบังทุกขทั้งหลาย ไมใหทุกขทรมานจนเกินไป พอมีทางหายใจไดบาง
ในภพชาติหนึง่ ๆ ไมรับแบกหามเอาทุกขทั้งโลกธาตุเสียแตผูเดียว
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยมาอภิบาล
คุมครองทานทั้งหลาย ในอิรยิ าบถทัง้ สี่ คือ ยืน เดิน นัง่ นอน จงมีคุณพระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆตามรักษา และขอใหเปนผูม โี อกาสวาสนาอํานวย ไดบาํ เพ็ญคุณงาม
ความดีตลอดไปโดยความสะดวก จนถึงแดนแหงความสมหวังโดยทั่วกันเถิด
<<

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ความงามแหงธรรม
พระศาสนาถาจะเทียบทางดานวัตถุ
ก็เหมือนน้ําที่สะอาดสําหรับซักฟอกสิ่ง
สกปรกทั้งหลายใหกลายเปนของสะอาดขึ้นมา ใจจึงเทียบกับวัตถุที่ไมสะอาด คือมี
ความเศราหมองอยูภ ายในตัว เพราะอาศัยความคลุกเคลากับอารมณทส่ี กปรก การทํา
ใจใหสกปรกนัน้ เรามีทางทําไดดวยกัน ไมวา สัตวบคุ คลและชาติชน้ั วรรณะใด เพราะ
ทางนี้เปนทางที่เคยชินของจิตมาแลว
ทางนีจ้ งึ เปนทางสะดวกราบรืน่ ของจิตและ
อารมณที่โสมมทุกประเภท ถาเทียบกับทางภายนอกก็เหมือนทางที่มีผูคนสัญจรไปมา
ตลอดเวลา ไมรกรุงรัง เพราะอาศัยการเหยียบย่าํ ผานไปมาอยูเ สมอ ทางที่มาของ
มลทินผานเขาออกระหวางจิตกับอารมณ ยอมมีความเตียนและราบรืน่ เชนเดียวกัน
โดยมีจิตเปนสถานที่อยูอาศัย มีจิตเปนสถานที่เกี่ยวของ อารมณกับจิตจึงเปนไปดวย
กันอยางงายดาย
แตอุบายวิธีซักฟอกใจใหเปนไปเพื่อความสะอาดผองใส เปนทีเ่ ย็นใจนาดูนา ชม
แกตน และระบายออกมาทางกาย วาจา ใหเปนที่นาดูนาชมของคนอื่นนั้น ตองมีครู มี
อาจารยเปนผูค อยแนะนําสัง่ สอน ใหรูทั้งทางถูกและทางผิด ดังนั้น ธรรมจึงเปนเหมือน
เครื่องซักฟอกที่ดีเยี่ยม ซึ่งออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผูเปนเจาของ
แหงธรรม และทรงนํามาประกาศสอนบรรดาสัตวใหรทู างดําเนิน อันเปนไปเพื่อความ
เกษมเปนขั้น ๆ โดยแนะนําอุบายวิธตี า ง ๆ ตามควรแกอุปนิสัยของผูมาอบรมศึกษา
ในขัน้ เริม่ แรกแหงการสัง่ สอน ทรงแนะนําดวยพระองคเอง จนเห็นผลประจักษ
แกผูมาศึกษาและปฏิบัติดวยเปนขั้น ๆ แหงธรรม ตลอดถึงขัน้ บรรลุเปนสาวกอรหันต
ขึน้ มาในวงแหงธรรมเปนจํานวนมากพอสมควรแลว จากนัน้ ก็ทรงมอบใหสาวกทําหนา
ทีส่ ง่ั สอนชวยบาง ทรงสัง่ สอนเองบาง มีการถายทอดมาเปนลําดับจนถึงครูอาจารยซง่ึ
สมควรจะเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วน้าํ ใจประชาชนดวยหลักปริยตั ิ ปฏิบัติ และความรูภ ายในใจ
ถายทอดมาถึงพวกเรา
ใจที่ไดรับการซักฟอกดวยการบําเพ็ญคุณงามความดี ตามพระโอวาทธรรมของ
พระพุทธเจา จึงกลายเปนใจที่นิ่มนวลแกตนเอง จะคิดปรุงเกี่ยวกับการงานทุกดาน จะ
พูดจาพาที กิรยิ ามารยาท ความเคลื่อนไหวทุกอาการ เปนกิรยิ าทีน่ า ดู นาชมไปตาม ๆ
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กัน ฉะนั้น นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน จึงนิยมการฝกฝนอบรมตนมากกวาสิ่งอื่น
ๆ เพราะเล็งเห็นวาใจเปนรากฐานสําคัญของงานทุกชิน้ ไมวา งานทางโลกหรือทางธรรม
มีใจเปนผูรับผิดชอบทั้งนั้น งานทุกชิน้ จะสําเร็จขึน้ มาในลักษณะใด ยอมเปนเครื่องสอ
ถึงใจผูเปนเจาของงานเสมอ
ใจทานเปรียบเหมือนเนื้อผาที่คอยจะสกปรกไดอยางงายดาย เจาของตองคอย
ระวังรักษาความสะอาดอยูเสมอ ลักษณะของจิตก็คอยจะคลุกเคลาดวยอารมณเครื่อง
เศราหมองอยูตลอดเวลา จึงทําใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง บอย ๆ จนตามรูไมทัน แตเมื่อ
ไดรบั การอบรมดวยวิธตี า ง ๆ ตามแนวทางแหงธรรมที่ชี้บอกไว ใจก็คอ ยหายพยศและ
มีความสงาราศีขน้ึ มา คอยฟงคําสัง่ เราบาง ไมคอยผาดโผนโลดเตนเหมือนที่ยังไมได
รับการอบรม และใจเปนสิ่งสําคัญกวาวัตถุภายนอกอีกมากมาย จึงจําตองมีการอบรม
เสมอ
แตการอบรมจิตยอมมีการฝาฝนธรรมดาของจิตที่เคยเปนมาอยูบาง
คําวา
ธรรมดาหมายถึงสิง่ ทีเ่ คยมีเคยเปนและเคยชินมาแลว จิตทีเ่ คยเปนมาจนไมทราบความ
ผิด ถูก ชั่ว ดีของตน เพราะความไมสนใจสังเกต เนือ่ งจากความเคยชินมาอยางนัน้ เปน
นิสยั นีเ่ รียกวาธรรมดา แตการฝกหัดดัดแปลงใจใหผิดจากเรื่องธรรมดา ความคิด
ธรรมดา การกระทําธรรมดานัน้ เปนการลําบากอยูบ า ง จะอยางไรก็ดเี ราอยาลืม พุทธฺ ํ
สรณํ คจฺฉามิ ซึ่งเปนองคแหงสรณะอันประเสริฐของเรา พระองคทรงบําเพ็ญมากอน
ดวยความฝาฝนตั้งแตตนเปนลําดับมา
ไมทรงปลอยไปตามกระแสของใจที่มีความ
อยากเปนประจํา ตลอดอุบายตาง ๆ ที่ทรงนํามาแกไขดัดแปลงพระองคจนสําเร็จเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ก็เปนเรื่องฝนคติธรรมดาที่จิตเคยเปนมาทั้งนั้น
การตัดสินใจสละตําแหนงหนาทีจ่ ากความเปนกษัตริย อันเปนพระเกียรติสูงสุด
การเสด็จออกจากปราสาท การพลัดพรากจากพระชายาและพระโอรส พระชนก ชนนี
ไพรฟาประชาชี ตลอดจนพระราชสมบัติทั้งแผนดิน ทําไมจะไมเปนการฝาฝนคติ
ธรรมดาเลา ตองเปนการฝาฝนอยางยิ่ง และฝาฝนจนสลบไสลไปในบางครัง้ เพราะ
อํานาจความมุงหวังเต็มพระทัยในความพนทุกข และมุงหวังจะรื้อขนสัตวซึ่งเปนสมบัติ
อันมีคามาก มีพระชายาและพระโอรส เปนตน ใหตามเสด็จสูธ รรมอันเปนแดนเกษม
จึงทรงฝนพระองคอยางเต็มที่ โดยไมทรงอาลัยและเสียดายในชีวติ วาจะเปนหรือจะ
ตาย และทรงฝนจนโลกสะเทือนไปหมดทั้งแผนดิน
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ฝนในอันดับตอไป คือฝนใจไมใหคดิ เปนอารมณหว งใยในพระราชฐานบาน
เมืองที่เคยปกครองมา มีพระชายาและพระโอรสเปนตน ไมใหมีความเกาะเกี่ยวกังวล
พระทัยในเวลานัน้ ทรงมุง หนาตอความเพียรเพือ่ ตรัสรู แมจะทรงมีความลําบากอยาง
มากมายในการอยู การไป การเสวย การนุง หม การหลับนอน ซึง่ ไมเคยประสบมาอยาง
นัน้ จําเปนก็ตองฝน อยูไมสบายก็ฝนอยู นั่งไมสบายก็ฝนนั่ง นอนไมสบายก็ฝนนอน
การเสวยไมสะดวกก็จําตองฝน หลับตาเคีย้ ว หลับตากลืน เพราะสิ่งทั้งนี้มิใชเปนสิ่งที่
กษัตริยเ คยทรง จึงเปนเรื่องฝนไปหมดทุกอาการและทุกสิ่งที่มาเกี่ยวของกับพระองค
และยังฝนใจไมใหคิดปรุงเรื่องราวที่เคยเปนมา ซึ่งจะกอความกังวลใหทรงทอ
ถอยความเพียร ทรงปลอบโยนและขมขูใจ ใหมีความอุตสาหพยายามและเขมแข็งทาง
ดานความพากเพียรไมยอมใหลดละ แมการอดพระกระยาหารไมทรงเสวยถึง ๔๙ วันก็
ยังทรงสามารถทําได ซึง่ คนสมัยนัน้ และสมัยใดบาง จะสามารถฝนรางกายและใจทําได
เหมือนอยางพระองคทาน ประวัติเชนนี้มีพระองคผูเดียวเทานั้นทรงทําได และมีพระ
ประวัติรอดตายมาใหโลกไดเปนขวัญใจ ใหระลึกถึงทานทั่วดินแดน การบําเพ็ญเพียร
ทุกประโยคของพระองคปรากฏวาฝนใจทั้งนั้น แมเชนนั้นก็ไมทรงทอพระทัยที่จะถอย
พระองคเสด็จกลับเขาสูพ ระราชฐานบานเมือง ใหกเิ ลสทีค่ รอบงําพระทัยหัวเราะเยาะ
และเปนผูจ บั จองวัฏฏะ คือ ความเกิด แก เจ็บ ตาย อีกตอไป
ที่กลาวมาทั้งนี้เปนประวัติของ พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทานฝนพระทัย
ทานอยางนัน้ มิใชเปนพระพุทธเจาขึน้ มาแบบวาดมโนภาพเอาเฉย ๆ คือ พอนึกอยาก
จะเปนเทานัน้ ก็เปนพระพุทธเจาขึ้นมา ถาเปนเชนนั้นพระพุทธเจาก็มีอยูทุกแหงทุกหน
แมสัตวดิรัจฉานบางประเภทก็คงมีโอกาสเปนพระพุทธเจาได ในขณะที่คิดอยากจะเปน
ไมวาแตมนุษยที่มีความคิดสูงกวาสัตวเลย ทีไ่ มเปนไดเชนนัน้ ก็เพราะธรรม มีความ
เสมอภาคตอสิ่งที่เปนฐานะและ อฐานะ โลกจึงมีคนดี คนชั่ว สัตวดี สัตวชั่ว ไปตาม
กรรมของตนที่ทําไวไมปนเกลียวกัน
กิเลสและบาปธรรมมีความเกรงกลัวอํานาจคนทีฝ่ น คติธรรมดา เชนพระพุทธ
เจาของเรา พอพระองคเริ่มฝน กิเลสก็เริม่ เปนเดือดเปนแคน และเริม่ ขยับขยายทีอ่ ยู
อาศัย เริม่ ยายครอบครัวผัวเมียยุง ไปตาม ๆ กัน พอพระองคฝนเต็มที่กิเลสก็รอน เพื่อ
หาทางออกเต็มที่ เมื่อถึงขั้นตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา กิเลสตั้งอยูบนพระทัยไมได ก็
แตกกระจัดกระจาย หลงลูก หลงแม หลงผัว หลงเมียกันยุงไปหมด เพราะหาทางออก
และหลบภัยจากมหาสติมหาปญญา อันเปนเหมือนวัตถุเครื่องทําลายที่ทันสมัย
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ไมมีกิเลสตัวใดจะสามารถฝนเอาชีวิตแลกสติปญญาปรมาณู ทนตั้งอยูบนพระ
ทัยไดตอไป กิเลสทุกประเภทตางก็หลุดลอยออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิง ยังคงเหลือแต
พุทธะอันเดนดวง ซึ่งเปนมิ่งขวัญของพระองคผูกลาตายในสงคราม ทรงสละทุกสิ่งทุก
อยางก็เพื่อธรรมดวงนี้เทานั้น ครัน้ แลวก็สมพระประสงค และเปนพระพุทธเจาที่
สมบูรณขน้ึ มา ใหเปนมิ่งขวัญของโลกในลําดับตอมา
ดังนั้นเราผูเปนพุทธบริษัทที่จัดวาเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูป รากฏเดนทาง
ความเพียรและบริสทุ ธิใ์ นพระทัย เวลาประกอบความพากเพียรไปถึงทีค่ บั แคบและจน
มุม จึงไมควรจะหาทางออกดวยความทอถอย อันเปนทางมัดตนเองโดยไมรูสึก เพื่อ
เปนหลักชัยโปรดระลึกถึงทาน ทัง้ การดําเนิน วิธดี าํ เนิน และการฝนคติธรรมดา วาทาน
ทรงทําอยางไรบาง จึงไดชัยชนะมาสั่งสอนพวกเรา ทานมีความลําบากยากเย็นเข็ญใจ
แคไหน อยาเห็นเพียงวา การประกอบคุณงามความดีเพียงเล็กนอยเทานั้น แลวเขาใจ
วาตนมีความขยันหมัน่ เพียร และมีความกลาหาญยิง่ กวาครูคอื ศาสดา
ถามีความคิดไปทํานองนัน้ แสดงใหเห็นวา เราจะเปนผูทอถอยความเพียร และ
ดอยในการดัดแปลงตนเองดวยความเขมแข็ง ทําอยางไรจึงจะเปนไปเพื่อความเขมแข็ง
และกาวหนา เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาใหทัน นัน่ แลเปนความคิดทีด่ แี ละหนาทีอ่ นั
เหมาะสมแกเรา ผูเปนพุทธบริษัทถือพระพุทธเจาเปนครู ตามทีเ่ ห็นในพระประวัตซิ ง่ึ
ไดนาํ มากลาวบางแลว รูสึกวาเปนคติตัวอยางแกโลกไดอยางสมบูรณ ไมมีทางจะตําหนิ
ไดแมแตนอย สวนเรายังไมมถี งึ ขนาดนัน้ ไหนจะถือวาตนเกงกลาสามารถยิง่ กวาครู
เราตองยอนจิตมาสอนตนอยางนีบ้ า ง จะมีแกใจทําความเขมแข็งตอการดําเนิน เพื่อ
ความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยทําการกีดขวางตอใจมานาน ใหลดนอยหรือสิ้นไปทุกระยะ
การงานเพื่อปลดเปลื้องถอดถอนตัวใหขึ้นจากหลมลึก แมจะยากลําบากขนาด
ไหน ไมควรไปยึดถือสิ่งนั้นมาเปนอุปสรรคตอใจ ผูกําลังมุงหวังตอความสุขสมบูรณ จะ
เปนการตัดหนามกั้นทางตนเอง จนหาทางเดินเพื่อความพนทุกขไปไมได ตองพยายาม
แหวกขวากหนามที่มีอยูในหนทางและสองฟากทางออกเปนลําดับ ดวยความขยันหมัน่
เพียร เราอยูท ไ่ี หนไมวา ในบานหรือในปา การบําเพ็ญคุณงามความดีมีทางทําได โอกาส
วาสนามีการอํานวยแกผมู คี วามมุง มัน่ ตอธรรมอยูเ สมอ
แตโอกาสวาสนานัน้ จะไม
อํานวยสําหรับบุคคลผูช อบตีตนตายกอนเปนไข ผูตําหนิติโทษตนเองโดยไมมีเหตุผล
และยังจะเปนการเปดทางใหความทอแทออนแอ เขามาเปนเจาเรือนบนจิตใจมากขึน้
แลวจะหาโอกาสวาสนาอํานวยไมไดตลอดกาล
แวนดวงใจ

๘๓

๘๔

ผูตั้งใจจะดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ตองคํานึงถึงทางดําเนินของ
พระองคและพระธรรมที่ปรากฏเปน ธมฺโม ปทีโป มีความสวางไสวเหนือสิง่ ใด ๆ ใน
โลก ธรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการฝนคติธรรมดาของพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่ง
ตองตามเสด็จพระพุทธเจาดวยปฏิปทาเครื่องดําเนินแบบเดียวกัน ไมวา จะยากหรืองาย
แตมคี วามเพียรเปนทีต่ ง้ั ในกิจการทีเ่ ห็นวาชอบธรรม จนเปนผลสําเร็จได ฉะนั้น ทั้ง
สามรัตนะจึงเปนที่ยึดเหนี่ยวใจของสัตวโลกไดในขั้นมหาอุดมมงคล
ใจของสามัญชนทั่ว ๆ ไป ถาพูดถึงความดื้อดึงตองเปนจิตที่ดื้อดึงเชนเดียวกัน
ไมวาจิตผูหญิง ผูช าย นักบวชและฆราวาส เพราะมีสง่ิ สงเสริมอยูภ ายในใหแสดงตัว
ออกมาเปนความดื้อดึงแข็งกระดางเหมือนกัน ไมวา จิตใครทีป่ รากฏเปนรูปรางขึน้ มา
เชนเราเชนทานแลว จะกลายเปนจิตที่บอกงายสอนงาย และมีการสัง่ สมอบรมคุณงาม
ความดีใสตัวโดยไมตองมีการบังคับบัญชา พาจัดพาทําอะไรทั้งนั้น แตเปนไปเองโดย
ลําพังตัวเองอยางนี้ จะหาไมเจอเลยในแหลงแหงไตรโลกธาตุ
แมจะเปนผูม นี สิ ยั วาสนาเบาบางมากเพียงไรก็ตาม เบื้องตนตองอาศัยการฝก
หัดอบรมดวยกันทั้งนั้น จึงจะเปนไปได ไมเชนนั้นก็ไมตองมีครูมีอาจารยตองคอยชี้แจง
สัง่ สอนใหเหน็ดเหนือ่ ยเปลา เฉพาะผูแ สดงแลวถือวาการสอนคนใหเปนคนทีด่ แี ละการ
สอนพระใหเปนพระที่ดีนี้ เปนภาระหนักอยางฝงลึกทีเดียว เพราะผูม าศึกษาอบรมดวย
มีความรูส กึ ในแงหนักเบาตางกันเปนราย ๆ ไป การสัง่ สอนจึงจะทําแบบนายสานายมา
ไมได ผูม ารับการศึกษาจะไมไดรบั ประโยชนเทาทีค่ วรจะได เมือ่ เปนเชนนี้ จําตองเปน
ภาระอยูกับผูใหการอบรมสั่งสอนโดยดี
ฉะนั้นการฝกฝนตนตามนัยที่ครูอาจารยอธิบายใหฟงแลว จึงควรถือเปนภาระ
ของตัวอยางไมสนใจหาผูเปลี่ยนตัว เพราะไมใชงานซึ่งจะทําแทนกันได แมจะยากหรือ
ลําบากเพียงไร ก็เปนงานจําเปนสําหรับเราโดยเฉพาะ งานที่จะกาวไปเพื่อความพนทุกข
ตามเสด็จพระพุทธเจานี้ เปนงานทีม่ เี กียรติสาํ หรับเรา และเปนงานตัวอยางของโลก
และธรรมทั่ว ๆ ไป เชนเดียวกับพระพุทธเจาทีท่ รงบําเพ็ญมาจนสําเร็จเต็มภูมแิ ลว ยัง
เปนบุคคลตัวอยางของโลกใหถือเปนแบบฉบับตลอดถึงสมัยทุกวันนี้ ไมเคยลาสมัย
และจืดจางตลอดมา
เราผูเ ปนลูกของทานผูก ลาหาญจึงควรเอาแบบอยางจากครูมาใช อยามีความ
อิดหนาระอาใจตอความเพียร จิตถาไดรบั การบํารุงจากความเพียรเสมอแลว ตองขยับ
ตัวขึ้นไปเปนลําดับไมมีวันจะถอยกลับลงมา วันนีร้ เู รือ่ งของตัวขนาดนี้ วันนีม้ อี ารมณ
แวนดวงใจ
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เกี่ยวของใจเทานี้ และไดใชความเพียรพยายามรูและแกไขกันไดขนาดนี้ วันหนารู
อารมณประเภทนัน้ และทําการแกไขกันไดเทานั้น ๆ และมีความเพียรสืบตอกันไปทุก
วันและเวลา กิเลสอาสวะจะมีกําลังกอตัวมาจากที่ไหนบาง พอจะมากลุมรุมใจของผูมี
ความเพียรใหหนาแนนขึน้ ไป มีแตนบั วันจะนอยลงเปนลําดับเทานัน้ นอกจากผูไมสน
ใจจะอบรมดัดแปลงตนเองเทานั้น นัน้ เปนคนหาประมาณมิได คือเปนคนไมมีเขตแดน
อยาถือเอามาเปนคติตัวอยาง จะทําใหดอ ยลงในทางความเพียรและมีทางเสียไปดวย
ผูเปนคนดีมีคติประจําตน จะเปนหญิง เปนชาย เปนนักบวชหรือฆราวาส โปรด
ยึดเอามาเปนคติทันที แมที่สุดมองเห็นใบไมรวงหลนลงจากขั้วของมัน ก็ใหยึดเอามา
เปนธรรมเครือ่ งพร่าํ สอนตน โดยถือวากิรยิ าทีใ่ บไมรว งลงมานัน้ คือ ความหมดกําลังที่
จะตั้งอยูได จึงรวงโรยลงไปเชนนัน้ ชีวิตของมนุษยและสัตวก็ยอมมีสภาพเชนเดียวกัน
มีความทุกขและความแปรปรวนประจําตน
เรื่องสภาพของธาตุขันธเคยเปนเชนนั้น
ตลอดมา ใครจะรูหรือไมรูก็เปนอยูอยางนั้น สภาพเหลานีต้ ง้ั อยูเ หนือโลกธรรมทัง้
หลาย ไมเคยเปนไปตามการตําหนิติชม และคําออนวอนของผูใดทั้งนั้น
และเรือ่ งเชนนีเ้ คยมีประจําอยูท ว่ั ไป ไมวาจะเปนสภาพใดที่อยูในวงสมมุติ ยอม
มีทางเดินสายเดียวกัน ไมมีผูใดมีอํานาจราชศักดิ์ จะกาวเดินทางสายแปลกจากโลกไตร
ภพนี้ไปได นอกจากทานผูบ ริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิงแลวเทานัน้ จะไมเดินทางสายสมมุติที่โลก
เดินกัน ผูใชตามความไตรตรองดวยปญญาไปที่ไหนมีแตธรรมโอสถเครื่องแกใจทั้งนั้น
เพราะความรับสัมผัสจากสิง่ ตาง ๆ เตือนอยูเสมอทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นัง่ นอน ตรง
กับทานวา ฟงธรรมในหลักธรรมชาติ ไดฟงตลอดเวลาไมมีขาดวรรคขาดตอน ไม
เหมือนพระทานเทศนใหฟง บนธรรมาสน
ก็พวกเรามีศาสดาเปนครูสอนอยูแ ลวทุกบททุกบาท ทานตรัสไวในธรรมนับได
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ สวนที่เปนปลีกยอยไมอาจคณานับ ทัง้ นีล้ ว นเปนอุบายวิธที ่ี
สอนเราทัง้ นัน้ เพราะเรื่องทุกสิ่งทุกอยางมีอยูกับเรา ธรรมทั้งหมดจึงมาเกี่ยวของกับเรา
ถาเรามีโอปนยิโก นอมมาปฏิบัติดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามพระโอวาทที่พร่ําสอน
แลว ยอมมีทางเล็ดลอดจากทุกขไปไดเปนลําดับ ฉะนั้น สติปญญาที่เราไตรตรองดูเรื่อง
ภายนอกภายใน จึงควรใหแนบสนิทกับใจ เรื่องของทุกขก็มีทั้งทุกขขางนอก มีทั้งทุกข
ขางใน มีทั้งทุกขของทานและทุกขของเรา และทุกขของสัตวแตละประเภทเต็มไปหมด
ลวนเปนเรื่องของทุกขคือความบีบคั้นอันเดียวกัน
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สัตวและคนแสดงกิรยิ าตาง ๆ ออกมาใหเราเห็นวาเขาเปนทุกข ก็เพราะความ
ทนตัวอยูไมไหวนั่นเอง สัตวก็แสดงกิริยาของสัตว คนก็แสดงกิริยาของคนตามประเภท
ของตน ก็เมื่อเรื่องของทุกขประกาศตัวอยูทั้งขางนอกและขางใน ทําไมจะไมรูไมเห็น
เพราะทุกขเปนของมีอยูจริงๆ ถาใชปญญาไตรตรองอยูบาง ก็ควรจะทราบตามเรือ่ ง
ของทุกขโดยลําดับ และยังทุกขที่เปนสวนละเอียดเขาไปอีก คือทุกขทางใจ ถาสติ
ปญญายังไมสามารถตามสอดรูเขาไปถึงตราบใด ทุกขก็แสดงตัวอยูตราบนรั้น เชนเดียว
กับเนือ้ ผาทีส่ กปรก ยังไมถูกฟอกใหละเอียดทั่วถึง มลทินก็ยอมมีทางเกาะอยูได จน
กวาจะถูกซักฟอกจนขาวสะอาดโดยทั่วถึงแลว มลทินก็ยอมหมดไปฉะนั้น จิตที่ถูกซัก
ฟอกดวยปญญาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
ฉะนัน้ จึงควรทราบวา ไมมีจิตดวงใดจะพนวิสัยของการฝกฝนทรมานจากความ
เพียรไปได อยางไรก็ตองเปนจิตที่บริสุทธิ์ผองใสขึ้นมาตามสวนแหงการดัดแปลงของผู
มีความเพียรโดยไมมีปญหา ขออยางเดียว คืออยาเห็นความเพียรเครื่องรื้อถอนตน
ออกจากทุกขเปนกรวดเปนทรายไปก็พอ จิตจะมีการทรงตัวอยูได ไมถูกพัดผันจาก
พายุ คืออารมณเครื่องยั่วยวนที่มาจากทิศตาง ๆ ทัง้ ยังสามารถตานทานลมพิษเหลานี้
ไดดวยอุบายของปญญา อันมีความเพียรเปนแมแรงพาใหยนื ตัว
ทุกข สมุทัยที่เคยเปนขาศึกก็จะกลายมาเปนหินลับสติปญญาใหคมกลาขึ้นเปน
ลําดับ จนสามารถแยกตนออกจากทุกขได ทั้งทุกขทางกายและทุกขทางใจ หมดความ
เกีย่ วของกังวลในทุกขทเ่ี คยซึมซาบกันมาเปนเวลานาน แมยังเหลืออยูก็เพียงเศษแหง
ทุกขที่มีประจําขันธซึ่งไมมีพิษสงอะไรเทานั้น ทุกขประเภทนี้แมพระพุทธเจาก็ตองยอม
รับเชนเดียวกับสามัญชนและสัตวทว่ั ๆ ไป ไมทรงปฏิเสธ เพราะขันธอนั เปนเรือนรัง
ดั้งเดิมของทุกขยังมีอยู จําตองยอมรับกันไปจนกวากาลเวลาของคติธรรมดาจะตัดสิน
ยุตลิ ง ทุกขประจําขันธก็เปนอันหมดปญหาลงในเวลานั้น ไมมีทางสืบตอภพชาติอีกตอ
ไป ใจที่บริสุทธิ์ก็กลายเปนบรมสุขไปตามอนุปาทิเสสนิพพาน โดยไมมีสมมุติใด ๆ
ตามขัดแยง
ขอยอนกลับคืนหาสัจจะสองขางตนอีกครั้ง เผื่อทานผูฟงจะไดตรวจตราตนเอง
กับสองสัจจะขางตนใหละเอียดถี่ถวนอีกครั้งหนึ่ง คือตามหลักธรรมแลว ทุกขไมวาทุกข
ทางกายและทุกขทางใจ ถาไมมสี าเหตุทาํ ใหเกิด แตแสดงตัวขึ้นมาเฉยๆ ยอมเปนไป
ไมได เชน กายจะปรากฏทุกขขึ้นมา ตองมีสาเหตุที่ทําใหเปนสวนบกพรองของกาย
ปรากฏขึ้นมา ทุกขจําตองปรากฏขึ้นมาตามจุดบกพรองนั้น ๆ แมทุกขทางใจก็จําตอง
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แสดงขึ้นมาตามจุดบกพรองของใจ ทีเ่ รียกวาความเลินเลอเผลอสติ นี่เปนจุดบกพรอง
ของใจที่ยังทุกขใหเกิดขึ้นได
เมื่อสุข ทุกขเกิดขึ้นตามสาเหตุดีชั่วเปนหลักประกันอยูแลว การตําหนิตชิ มใน
ผลคือสุข ทุกข จึงไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น นอกจากจะเปนเรือ่ งสงเสริมสมุทยั ใหทาํ การสัง่
สมทุกขเพิ่มขึ้นอีกเทานั้น ฉะนั้นเพื่อดับทุกขใหถูกตามทางมรรคปฏิปทา ผูร บั ทราบ
ทุกขที่เกิดขึ้นจึงควรจับทุกขขึ้นเปนเปาหมาย แลวพิจารณาตามสาเหตุทใ่ี หเกิดทุกขโดย
รอบคอบดวยปญญา เชนวันนีเ้ ราไมสบายใจ เพราะคิดถึงเรื่องอะไรจึงเปนสาเหตุให
เกิดความไมสบาย ไมสบายใจกับสิง่ ใดหรือกับผูใ ด เกิดขึ้นที่ไหน ขณะนีค้ วามไมสบาย
ตั้งอยูที่ไหน ตั้งอยูกับอะไร ความไมสบายนีเ้ ปนใครหรือเปนของใคร
ทานวาความไมสบายเปนตนนีเ้ ปนของจริงอันประเสริฐ มิไดเปนของใครและ
เปนของใครทั้งนั้น การใชปญญาตามขุดคนเขาไปก็จะพบตนเหตุอยางชัดเจนวา โรง
งานผลิตทุกข คือใจที่ไมมีสติ ไมมีปญญารักษาตน ปลอยใหความคิดปรุงอันเปนฝาย
สมุทัยสั่งสมทุกขขึ้นมา โดยไมมีการตานทานขัดขวาง ใจจึงไดรับความทุกขอยางไมมี
ใครชวยได ทุกขมีสาเหตุเกิดขึ้นไดดังที่กลาวมานี้แล ฉะนั้น ผูพิจารณาเพื่อดับทุกขโดย
ชอบธรรม จึงควรใชปญญาจดจองเขาไปในจุดที่แสดงอาการกระเพื่อมอยูตลอดเวลา
จุดนั้นเปนที่เกิดขึ้นแหงทุกขและสมุทัยทั้งมวล และเปนโรงงานใหญโตและแข็งแรงมัน่
คงมาก ตองทดสอบดูใหละเอียดถี่ถวน ไมเชนนัน้ จิตจะไปทําความสําคัญวา สิง่ เหลา
นัน้ เปนเราและเปนของเราขึน้ มา ความสุขทุกขก็จะกลายเปนเรา เปนของเราขึน้ มาตาม
ๆ กัน คําวา “เรา” กับความคิดดี คิดชั่ว และสุข ทุกขก็จะเชื่อมเขาเปนอันเดียวกันจน
หาทางแกไขไมได
ฉะนั้น จงคอยสังเกตดวยสติกับปญญา ตามลําดับที่ความคิดดีหรือชั่วเกิดขึ้น
ภายในใจ ทั้งขณะตั้งอยูและดับไป พรอมทั้งการทราบตนเหตุที่เกิดขึ้นของสิ่งเหลานั้น
ไปในระยะเดียวกัน เชน ความดีใจเสียใจเปนตนเกิดขึน้ จงจับจุดนีแ้ ลวขุดคนหาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น เรือ่ งความสุข ความทุกขที่เปนผลซึ่งออกมาจากจุดเดียวกันก็จะดับไป แลว
เปลีย่ นสภาพขึน้ มาใหม ใหจิตตามรูกันตามลําดับของเรื่องที่ยังไมจบสิ้นลงโดยสิ้นเชิง
ยังจะไดคติที่สําคัญ ๆ จากการพิจารณาในเวลานัน้ ดวย
วิธีดําเนินจิตตองถือความสัมผัสและความกระเพื่อมของจิต เปนเปาหมายของ
การพิจารณา จิตจะแสดงตัวขึ้นมาอยางไร เชนแสดงเปนความเสียใจและเศราหมองขึน้
มา อยาตื่นเตนตกใจไปตามอาการที่แสดงนั้น ๆ จงพิจารณาใหรโู ดยทัว่ ถึง ตามหลัก
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สติปญญาของผูตองการทราบตนเหตุแหงเรื่องทั้งปวง
ไมใหมีจุดบกพรองตอการ
พิจารณา ความเสียใจและเศราหมองเปนสาเหตุมาจากสมุทยั ความดีใจและผองใสเปน
สาเหตุมาจากมรรค คือขอปฏิบัติทั้งสองประเภทนี้ จงถือเปนทางเดินของสติปญญาตอ
ไป อยาไปยึดเอาความเศราหมองและผองใสนั้นมาเปนตน สติปญญาจะหาทางเดินตอ
ไปไมได เนือ่ งจากความเศราหมองและความผองใส จะกลายเปนเราขึน้ มาในระยะทีไ่ ป
ยึดเขา เรากับเขาจะแกกันไมตก เพราะความผองใสเราก็เสียดายและรักสงวน สวน
ความเศราหมองเราก็เกลียดชัง ความเกลียดชังก็เปนเรื่องของเรา แมเราไมชอบความ
เศราหมอง แตเรากลับชอบความเกลียดชัง จึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเปนตัวโดยไมรู
สึก กิเลสกับเราจึงมีโอกาสคละเคลากันไดอยางนี้
เรื่องมารยาของใจที่มีกิเลส มันแสดงอาการหลอกลวงเรา ไดรอยแปดพัน
ประการ เพือ่ การดําเนินไปดวยความสะดวกและราบรืน่ จงถือเอาเรื่องดี เรื่องชั่ว และ
ความเศราหมองผองใสเปนตน เปนทางเดินของสติปญญา จิตจะแสดงอาการอยางใด
ขึน้ มาจงทราบ และทําความเขาใจกับสิง่ ทีป่ รากฏขึน้ มาทันที อยาไปทําความเขาใจเอา
เองวา สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ มานัน้ เปนสิง่ ทีค่ วรไววางใจ และควรถือเปนหลักยึดของใจ จะ
กลายเปนความพลัง้ เผลอและหลงยึดเอาสิง่ นัน้ แลวกลายเปนสมมุตจิ ดุ หนึง่ ขึน้ มาให
เปนเครื่องกดถวงใจโดยไมรูสึก เมื่อสิ่งที่เห็นวาเปนสิ่งถูกกับใจสลายตัวลงไป และสิ่งที่
ไมชอบใจเขามากีดขวาง ใจก็จะแสดงความเสียใจขึ้นมา นัน่ เปนเรือ่ งเสริมสมุทยั ใหเกิด
ความทุกขขึ้นมาอีก
ดังนั้น เพื่อความรอบคอบตอทางดําเนินของตน จงทําความเขาใจกับสิง่ เหลา
นัน้ ดวยดีวา เมื่อยังมีอารมณดี ชั่ว และสุข ทุกข ปรากฏในวงปฏิบัติของจิต ก็แสดงวา
ทางเดินของเรายังมีอยู ยังไมถึงที่สุดซึ่งควรจะหยุดการเดิน และจําตองเดินตามสิ่งที่
ปรากฏ สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ มาเฉพาะหนาไมวา ดีวา ชัว่ และไมวาจิตจะแสดงอาการใดๆ ออก
มา ตองตามรูต ามเห็นดวยการพิจารณา และถือจุดหรืออาการนั้น ๆ เปนทางเดินของ
สติปญญาโดยพิจารณาใหถี่ถวน อยาไดนอนใจกับสิ่งใด ๆ เมื่อสิ่งที่กลาวมายังปรากฏ
อยูกับใจมากนอย ใหถอื วาสิง่ ทีป่ รากฏนีแ้ ล กําลังเปนทางเดินของจิตและสติปญญาอยู
เวลานี้ เรายังมีทางเดินตอไปอีก ยังไมสิ้นสุดทางเดินของเรา จนกวาสติปญญาจะรูรอบ
คอบ และสิ่งทั้งหลายที่เคยปรากฏกับใจก็สลายตัวลงไป พรอมทั้งรากฐานของมันที่เปน
จุดของสมมุติอันสําคัญ
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เมื่อทุกสิ่งที่เคยเปนขาศึกของใจสลายตัวลงไปโดยสิ้นเชิงแลว นัน่ แลการเดิน
ทางของจิต มีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนเพื่อนสอง ยอมยุติลงเพียงเทานั้น
นัน่ ชือ่ วาหมดทางเดินจริง ๆ การหมดทางเดินจากสมมุติ ดี ชั่ว นัน้ แล ทานเรียกวา
วิมุตติ เราจะไปหาวิมุตติที่ไหนกัน นอกจากจะทําลายสมมุติออกจากใจหมดแลว ก็เปน
วิมตุ ติขน้ึ มาเทานัน้ ไมมีที่ไหนเปนวิมุตติตามความคาดหมายของใจ ซึง่ เปนเจาอารมณ
คําวา วิมุตติ กับ นิพพาน นั่นเปนไวพจนของกันและกัน คือใชแทนกันได เชน
เดียวกับการกินกับการรับประทาน ซึง่ เปนความหมายอันเดียวกัน พูดเพียงคําใดคํา
หนึง่ โลกก็รูทั่วถึงกัน จิตที่เปนวิมุตติของทานผูหลุดพนเพราะกําลังความเพียร จะยอน
กลับเห็นคุณของความเพียรที่พาตะเกียกตะกายและลมลุกคลุกคลาน จนถึงแดนเกษม
ในปจจุบันอยางเต็มที่ และเห็นโทษแหงความเกียจคราน และความโงเขลาทีพ่ าใหซบ
เซาเหงาหงอย เพราะความบีบบังคับของกิเลสบาปธรรมซึง่ เปนเจาครองใจ ไมมเี วลา
ปลดแอกพอใหอยูส บายสักเวลาหนึง่ เชนเดียวกัน
นีแ่ ล การดําเนินตามแบบ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนสรณะ ยอมมีจุด
จบเปนทีห่ วัง ดังที่อธิบายมา ทุกทานโปรดนําไปประดับตน จะไดมากนอยตามกําลัง
ความสามารถ ธรรมจะงามในเราตามขัน้ แหงธรรมทีต่ นบําเพ็ญได เราก็เปนผูง ามใน
ธรรม เพราะชือ่ วาธรรมแลวยอมงามเปนลําดับไมมสี น้ิ สุด คืองามในเบือ้ งตนทีเ่ ราเริม่
บําเพ็ญก็เปน อาทิกลฺยาณํ งามในทามกลางของทานผูบําเพ็ญขั้นสมาธิ ปญญาก็เปน
มชฺเฌกลฺยาณํ
งามในที่สุดของทานผูมีจิตบรรลุถึงวิมุตติพระนิพพาน ก็เปน
ปริโยสานกลฺยาณํ คืองามอยางสุดขีดสุดแดน ไมมีอันใดเสมอเหมือน เพราะฉะนัน้
ทุกทานโปรดทําความบากบัน่ ตอความงามแหงธรรมในจุดสุดทาย ใหสมกับธรรมทีม่ ไี ว
สําหรับโลกจะนอมนํามาประดับตัวไดทุกเวลาที่ตองการ
ในอวสานแหงธรรม จึงขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมาอภิบาลคุมครองทาน
ทัง้ หลาย ใหมคี วามสะดวกสบายในการบําเพ็ญ จนเห็นผลเปนที่พึงพอใจโดยทั่วหนา
กันเทอญ

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘

ยึดธรรมใหมน่ั คง
ความสุข ความสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรม ยอมเกิดขึ้นความบากบั่นทําลงไป
จะยากหรืองายไมถือเปนสําคัญ เพราะมุง ผลเปนสวนใหญ สิ่งที่จะใหฝาฝนนั้นเปนของ
ต่ําซึ่งเคยมีอยูกับใจ จึงทําใหผคู ลอยตามมีใจอันต่าํ ทราม สิ่งเหลานี้ปกติก็เปนของต่ําอยู
ในตัวของมันเอง เมื่อแผกระจายออกไปทางกาย วาจา จึงทําใหกาย วาจาต่าํ ไปดวย ทั้ง
คอยจะฉุดลากเราไปทางต่ําเสมอ เชนเดียวกับน้าํ ชอบไหลลงสูท ต่ี าํ่ นอกจากจะมีสิ่งดึงดูด
ใหไหลขึน้ สูท ส่ี งู เทานัน้
ตามธรรมดาของน้ําแลวจะไมไหลขึ้นสูที่สูงเลย ต่ําเทาไรก็ยิ่งไหลลงไปไดงาย และ
ไหลลงไปไมมีที่สิ้นสุด ถายังมีที่ต่ําพอจะใหไหลลงไปไดก็ยิ่งไหลไปจนหมด ถาไมหมดก็
ลงถึงทะเล หากทะเลยังมีที่ต่ําพอน้ําจะไหลลอดลงไปไดอีก ก็ตองและลอดซึมลงไปจน
หมดน้ํา ลักษณะของน้ําไมชอบไหลขึ้นสูที่สูง เชนภูเขาเปนตน ที่เขาใชน้ําประปากันก็
ตองทําทีส่ าํ หรับบรรจุนาํ้ ไวในระดับอันสูง ถาต่าํ กวาทีอ่ ยูอ าศัยหรือทีใ่ ชนาํ้ แลว น้ําจะไม
ไหลเขาไปถึงที่ตองการไดเลย นี่เรื่องของน้ํา เคยเปนเชนนัน้ ตลอดมา ไมมีการเปลี่ยน
แปลงเปนอยางอื่น คือที่ไหนลงทางต่ําแลวแตกลับไหลทวนกระแสขึ้นมา อยางนี้ไมเคยมี
ลักษณะของใจซึ่งมีสิ่งที่ต่ําอยูภายใน ก็ยอมจะฉุดลากใจใหลงสูที่ต่ําเสมอ สิ่งใดที่
ต่ําใจรูสึกจะชอบ เพราะมีสิ่งต่ําที่เปนสื่อยั่วยวนและคอยกระซิบใหชอบ และผลักดันให
เปนไปในทางต่ําอยูเสมอ หากวาจิตไมตองอาศัยการอบรมดัดแปลงเพื่อฝาฝนธรรมชาติ
ที่ต่ํานี้ แตก็จะเปนไปในทางที่ดีโดยลําพังตนเองแลว เรือ่ งครูอาจารย หรือพระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆ ซึง่ เปนเหมือนเครือ่ งผลักดันจิตเราใหขน้ึ สูท ส่ี งู ก็ไมเปนของจํา
เปนอะไรเลย และศาสนธรรมของพระพุทธเจาๆ ทุก ๆ พระองคที่สอนคนใหอบรมดัด
แปลงตนใหเปนไปในทางที่ชอบ เพือ่ ความสุขความเจริญนัน้ จะตองขัดแยงกันแนนอน
แตจิตก็เปนไปโดยลําพังตนเองไมได ตองอาศัยการฝกหัดดัดแปลงโดยอุบายตาง ๆ แม
ธรรมก็เปนเครื่องดัดแปลงกาย วาจา ใจ เพื่อผลมีความสุขอันสมบูรณทั้งภายนอกและ
ภายในนัน่ เอง จึงพอเหมาะสมกันกับผูสนใจดัดแปลงตนดวยธรรม
ขอนีเ้ ทียบกับครูสอนนักเรียน
ยอมมีความปรารถนาจะใหเด็กมีความรูค วาม
ฉลาด และรูหนาที่การงานของตนตลอดวิธีปฏิบัติตอตัวเอง เพราะตามธรรมดานิสัยของ
แวนดวงใจ
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เด็กไมคอ ยมีความสนใจในหนาทีก่ ารงานทีจ่ ะใหเกิดประโยชน นอกจากจะประพฤติตาม
ความชอบใจของตนเทานั้น
ถาพอแมผูปกครองทางบานและครูทางโรงเรียนไมคอย
ตักเตือนวากลาวเสมอแลว เด็กอาจมีทางเสียได เพราะเด็กยังไมมีความรูความฉลาดพอ
จะรักษาตัวคุมตัว ฉะนั้นพอแมและครูตองคอยสั่งสอน ทั้งความประพฤติ มรรยาท การ
ศึกษาเลาเรียนและหนาทีก่ ารงานตามวัยของเด็ก เพื่อเด็กจะไดมีทางรักษาตัวไมไหลลงสู
ทางต่ํา เพราะความประพฤติไมดี จนเด็กเติบโตขึน้ เปนผูใ หญและมีวชิ าหาเลีย้ งชีพ ไม
ขัดสนจนทรัพยอับปญญา
จิตก็จําตองการอาศัยการปกครองดวยความถูกตองจากเจาของ เพราะการศึกษา
อบรมมาจากที่ตาง ๆ คือจากทางโลกบาง จากทางธรรมบาง นํามาดัดแปลงตนเองใหถูก
ตองตามหลักวิชานั้น ๆ แตการดัดแปลงตนใหเปนไปในทางที่ดี ไมวาทางโลกและทาง
ธรรม รูส กึ จะเปนการฝนอยูบ า งในขัน้ แรกเริม่ เพราะเปนกิจที่ไมเคยทําและยังไมเห็นผล
พอจะเปนเครื่องดึงดูดใจ
เฉพาะดานธรรม ยังจะมีการฝนมากกวาทางโลกอยูบาง ฉะนั้น จึงหาคนดีในดาน
ธรรมและดานจิตใจไดยาก ทัง้ หมูเ พือ่ นทีเ่ ปนนักธรรมและครูอาจารยผใู หความอบอุน ใน
ทางนี้ก็มีจํานวนนอย เมื่อพูดมาถึงตอนนี้เปนเหตุใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา ผู
ประทานกําเนิดแหงธรรมใหแกพวกเรามากขึน้
เพราะความเชือ่ ในพระปรีชาสามารถ
ฉลาดรอบรูของพระองคที่ทรงเสกสรรคนชั่วใหเปนคนดี เสกสรรคนมีกเิ ลสหนาปญญา
ทึบ ใหกลายเปนผูเ บาบาง และเสกสรรผูม อี ปุ นิสยั ทีค่ อ นขางเบาบางอยูแ ลว ใหเปน
บุคคลพิเศษขึ้นเปนขั้น ๆ โดยเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคาและพระอรหันต
บุคคล ซึ่งคนธรรมดาสามัญเราไมมีใครสามารถจะทําไดอยางพระองคทาน
ดังนั้น การแสวงหาของดีทุกชนิดจึงเปนของหายากมาก ไมใชเปนของหาไดอยาง
งายดายเลย เราหาของดีในตัวเราก็ยอ มเปนของยากอยูบ า ง คือยากตรงที่ตองฝนใจทํา
เชนเดียวกับคนไขฝนใจใหหมอฉีดยา แมเจ็บก็อดทนเอาบาง แตอยางไรก็ดี อยาลืมนิสยั
ของเราชาวพุทธที่ถือหลักเหตุผลเปนที่ตั้งของการงานทุกประเภท จะหนักบาง เบาบางไม
สําคัญ แตชาวพุทธเราเห็นสําคัญอยูที่ผลประโยชนอันจะพึงไดรับเปนที่พอใจ ไมเปนไป
เพื่อความกระเทือนตนและผูอื่น ชาวพุทธเราถือวาเปนกิจทีค่ วรทําอยางยิง่ และอยาลืม
คําวาพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งเปนสรณะและเข็มทิศของเรา ทานทวน
กระแสของโลกทั้งดานความประพฤติและความรูสึก พระธรรมที่ปรากฏขึ้นในพระทัยจึง

แวนดวงใจ
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เปนธรรมทีท่ วนกระแส พระสาวกพระอรหันตกเ็ ปนผูป ฏิบตั ทิ วนกระแสตามเสด็จพระ
พุทธเจา
เราทีน่ อ มนึกถึงทานเปนสรณะ และฝากเปนฝากตายในชีวิต ก็เพราะทานเปน
สรณะพิเศษกวาสรณะเครือ่ งอาศัยทัว่ ๆ ไป ถาจะพูดถึงพุทธะ คือธรรมชาติที่รูของพระ
พุทธเจาและสาวกกับของบุคคลทั่ว ๆ ไปก็มีเชนเดียวกัน แตไมบริสุทธิ์พิเศษเหมือน
พุทธะของพระพุทธเจาและสาวกทาน ถาจะพูดถึงธรรม ธรรมของพวกเราก็มี แตยังมิใช
ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเหมือน ธมฺโม ปทีโป ขององคสรณะ เพราะยังไมสามารถบําเพ็ญ
ใหเต็มภูมิไดเหมือนอยางทาน เพราะฉะนัน้ สรณะทัง้ สามจึงเปนทีเ่ คารพรักและสงวนยิง่
ของปวงชนชาวพุทธตลอดมา ไมมใี ครสามารถอาจเอือ้ มดูหมิน่ เหยียดหยาม เพราะถือ
เปนหัวใจของชาวพุทธแตละทาน
พระพุทธเจาองคสรณะที่หนึ่ง ซึ่งเปนผูรื้อฟนสรณะที่สองและที่สามขึ้นมา ใหเปน
ขวัญตาขวัญใจของโลกไดกราบไหวบูชาเปนคูเคียงกันมา
รูส กึ วาเปนทีน่ า แปลกและ
อัศจรรยใจอยางยิ่งในพระประวัติที่ทรงบําเพ็ญมา เปนประวัติอันยิ่งใหญประหนึ่งโลก
สะเทือน เพราะเปนประวัตทิ เ่ี อาจริงเอาจัง ไมใชแบบพูดพลามทําเพลงเฉย ๆ แลวไมทํา
ตามที่พูดไว ทัง้ ไมทรงเกริน่ เวลาและโฆษณาชวนเชือ่ ตลอดทรงหวังพระเกียรติในการ
เสด็จออกเพื่อทรงผนวชแตอยางใด แตเสด็จออกแบบนายสานายมาไปเยีย่ มญาติโดยไม
มีใครทราบ เพราะไมรบั สัง่ อําลาใคร แมพระชายาและพระโอรสก็ไมทรงอําลา เกรงจะ
เปนอุปสรรคตอการเสด็จออกเพื่อพระโพธิญาณ ซึ่งกําลังจะเขาถึงเงื้อมพระหัตถอยูแลว
ไมทรงอาลัยเสียดายพระราชสมบัตแิ ละพระราชฐานทีเ่ คยเสด็จประทับอยูอ าศัย เสด็จ
ออกในเวลากลางคืนยามดึกสงัด มีเพียงนายฉันนะและมาเทานัน้ ตามเสด็จ
พอเสด็จถึงทีแ่ ละเสร็จการทรงผนวชแลว ก็รบั สัง่ ใหนายฉันนะและมากลับพระ
ราชฐาน สวนพระองคก็ทรงบําเพ็ญพรตอยูในปานั้นพระองคเดียวเปลี่ยวพระทัย หมดที่
พึ่งอาศัย ในพระอิริยาบถทั้งสี่ไมมีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลย ในระยะทีท่ รง
เริม่ บําเพ็ญ แตกท็ รงอดทนฝนความทีเ่ คยเปนมาใหเขารูปกับความเปนนักบวช ซึ่งเปน
เพศที่ชวยตัวเอง ไมทรงหวั่นไหวตอความทุกขทรมานใด ๆ ทั้งสิ้น ทรงมีความเพียรอัน
เด็ดเดี่ยวกลาหาญตอพระโพธิญาณ บางครัง้ ถึงกับสลบไสลไปเพราะความเพียรกลา แต
ทรงมุงหนาตอความเปนพระพุทธเจาไมทรงลดละ ถาเปนพวกเราไปโดนอยางนัน้ เขาบาง
ก็นากลัวจะรองโวยวายไปทั่วทั้งปา และรองเรียกใหคนไปชวยหามกลับมาบานอยางไมมี
ปญหา
แวนดวงใจ
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แตการหามคนที่แพการตอสู นอกจากหามนักมวยที่ถูกน็อกบนเวทีลงมาเพื่อชวย
พยาบาลแลว ไมมีประเพณีหามกัน นอกจากจะหามลงใสตมใสโคลนไปตามเรื่องของคน
ทีแ่ พเทานัน้ เพื่อใหเห็นโทษในความไมเปนทาของตน ไมมีทางเปนที่นาชมเชย เพราะ
ประเพณีของโลกที่นิยมกัน ตองหามผูมีชัยชนะจากการตอสู เพือ่ เสริมเกียรติใหเขามีแก
ใจในวาระตอไปเทานัน้ แตจะหามเพื่อเสริมเกียรติคนที่แพการตอสูอยางหลุดลุยนั้น ก็จะ
เปนการสงเสริมคนขี้เกียจออนแอไมเปนทา ใหแสวงหาเกียรติในทางนัน้ มากขึน้ ศาสนา
ก็จะลมจม คนดีจะสูญพันธุไปหมด จะปรากฏแตคนประเภทไมเปนทาเต็มแผนดินเทา
นัน้ เอง
พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกประโยคแหงความเพียร แมจะผิดพลาดไปบางในกิจ
ไมเคยทํา แตก็เปนคติแกโลก สมการบําเพ็ญของศาสดาวามิใชผทู าํ เลน ๆ แตทําสมภูมิ
ของผูจะเปนศาสดาของโลกจริง ๆ เราพอจะทราบความเปนมาแหงศาสดาของโลก ควร
เปนผูส มพระนามวา สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ จริง ทั้งดานความเพียรอันทรหดอดทน ทั้ง
ดานความรูจ ริงเห็นจริง และดานการสัง่ สอนสัตวโลกดวยสวากขาตธรรม เพือ่ นิยยานิก
ธรรมจริง ๆ ธรรมสมบัตทิ ท่ี รงคนพบก็เปนธรรมอันประเสริฐ และสังฆสมบัติที่ทรงผลิต
ขึ้นก็เปนสงฆองคประเสริฐ รวมองคของพระศาสนาแลวมีแกวอันประเสริฐสามดวงเปน
หัวใจของโลกตลอดมา ดังนั้น เราผูม แี กวสามดวงเปนหัวใจ โปรดยึดเยี่ยงอยางแหงแกว
สามดวงนัน้ ดวย เทาทีเ่ พศวัยและกําลังความสามารถจะอํานวย
วันหนึง่ คืนหนึง่ ผานไป อายุและวัยของเราก็ชื่อวากาวเคียงกันไปกับวัน คืน เดือน
ปดว ย ในรอบของคืนหนึง่ และวันหนึง่ ควรถือเปนเวลาสําคัญ เพื่อคิดบัญชีของตัวสักหนึ่ง
เวลา คือการบําเพ็ญความดีเพื่อเปนชิ้นเปนอันของตัวบาง ไดแกแบงเวลาไวอบรมจิตต
ภาวนา เพื่อรูวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจ ทางทีด่ คี วรตัง้ ความสัตยกาํ หนดเวลาบังคับตน
บาง เพื่อไมใหจิตหาเรื่องออกตัว เพราะจิตขัน้ เริม่ แรกแหงการอบรม รูส กึ จะมีเรือ่ งมาก
ทั้ง ๆ ที่ไมมีเรื่อง เชนเดียวกับเราบังคับเด็กใหทาํ งาน โดยมากเด็กชอบออกตัวเพื่อหลบ
งานเสมอ ถาผูใหญเผลอเด็กก็หาทางหลีกงานไปได ถาถูกบังคับเขาจริง ๆ จนหาทาง
หลบหลีกไมได เด็กก็ยอมทํางานใหตามคําสั่ง
จิตขัน้ เริม่ แรกก็รสู กึ จะเปนเชนนัน้ ถาสติไมบงั คับและความสัตยไมบบี ตัวจริง ๆ
จิตอาจหาทางออกได อยางหนึ่งไมยอมทํางาน คือ การภาวนา อยางหนึ่งยอมทํางานแต
ไมจดจอกับงาน พอใหเสียเวลาโดยไมไดผล ฉะนั้น การตั้งกฎเกณฑและตั้งสติบังคับใจ
จึงเปนกิจที่ควรทําอยางยิ่ง สําหรับผูม งุ ความกาวหนาทางดานจิตตภาวนา จนกวาจิตจะมี
แวนดวงใจ
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ความเคยชินตอกฎเกณฑ เคยชินตอตัวเอง และปรากฏผลขึน้ มาบางแลว จากนัน้ จิตจะ
มุงทํางานในหนาที่ของตัวไปเอง แมจะมีธุระมากนอยก็ไมยอมลดละ พอถึงเวลาอันควร
จิตจะปลอยวางและยอนกลับเขามาหางานภายในทันที โดยไมตองบังคับขูเข็ญดังที่เคย
เปนมา
อนึ่ง การสมาคมเปนสิง่ สําคัญทัง้ ดานความเจริญและดานความเสือ่ มเสีย เพราะ
การสมาคมก็เทากับการศึกษาและทําความจดจําอยางฝงใจเหมือนกัน ความจําเปนนัน่ แล
เปนสาเหตุแหงความประพฤติดีชั่ว ซึง่ จะพาตัวใหเจริญและเสือ่ มเสียไป ทานจึงสอน
เสมอวา อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา จงพยายามปดเปาสิ่งที่ชั่วอยาใหเขา
ใกลชิดตัว และจงพยายามแสวงหาของดี อยาขี้เกียจ ไมวาชั่วขางนอกหรือชั่วขางใน อยา
ทําความนอนใจ จะทําเราใหเสียไดจริง และไมวาดีขางนอกหรือดีขางในจงทําความหมาย
มัน่ ปน มือเสาะแสวงและสงเสริม จะทําเราใหเปนคนดีไดจริงๆ จิตทีไ่ ดรบั การบํารุงรักษา
ดวยดีตองเปนไปเพื่อความกาวหนาไมลาถอย เพราะเปนสิง่ ทีเ่ สริมใหดแี ละกดใหเลวได
จากผูเปนเจาของ
เรือ่ งความอยาก ทั้งมนุษยและสัตวยอมมีเหมือน ๆ กัน ความอยากตามธรรมดา
ที่ธาตุขันธตองการก็มี ความอยากตามอํานาจของตัณหาก็มี ประเภทหลังนีส้ าํ คัญมาก ถา
ปลอยใหความอยากประเภทหลังนี้ถือพวงมาลัย อยางไรตองเรงเครื่องใหญ และมีหวัง
พาเราลงคลองแน ๆ พอสงเราลงไปนอนสลบไสลอยูในคลองแลว ตัวมันก็เผนหนีเลย
ตามจับตัวมาเขาหองขังไมได สุดทายตองยอมเสียทั้งเราและเสียทั้งชีวิตไปดวย การ
ปลอยตามอํานาจของความอยากคือตัณหาไมมีเมืองพอดีนี้ ยอมลําบากและไดรบั ความ
เสียหายอยางมากมาย ฉะนั้น จงพยายามกดขี่บังคับมันใหยอมตัวลงเปนลอรถ เราเปนผู
ขับขี่และถือพวงมาลัยบังคับเครื่องเอง เรงเครื่องและหมุนพวงมาลัยรถไปในทางดี จนลอ
ตัณหามันหมุนเปนไฟไปเลย จะพอดีกับที่มันเคยขี้โกงและแสนงอนตอเรามานาน
โดยมากที่ทําตัวใหเสียจนไมสามารถยับยั้งชั่งตัวได ก็เพราะตัณหาตัวเดียวนีเ้ ทา
นั้นถือพวงมาลัย สิง่ และสถานทีท่ จ่ี ะใหเกิดความฉิบหาย มันชอบขับขีพ่ าเราเขาไป เชน
โรงหนัง โรงละคร โรงบาร และสถานทีข่ บั กลอมบํารุงบําเรอตาง ๆ เปนสถานทีเ่ ก็บรถ
ของมันทั้งนั้น เงินทองแสวงหามาไดมากนอยไมพอจับจาย และชดใชคา เสียหายทีเ่ จา
ตัณหามันเทีย่ วทําเอาไว มันเปนผูก นิ ผูใ ชอยางไมมปี รานีปราศรัย แตเราเปนผูจ า ยตาม
หลังมันแบบเปนน้าํ เปนไฟไปเลย ไมมีเหลือ ชดใชไมทันกับความตองการของมัน ตอง
ขอเชื่อเครดิตไปกอน นาน ๆ ไปมันสั่งใหเชื่อแกมโกง และขอเอาแบบดือ้ ๆ ถาไมใหมัน
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มันก็สง่ั แบบใชอาํ นาจ มันไปที่ไหน เปนโรคระบาดฆาตกรรม ไมมีการยับยั้ง ใคร ๆ ตอง
กลัวอํานาจโรคประเภทนี้
ทั้งนี้ผูแสดงเคยถูกมันหลอกไปตมเสียอยางมอมแมมจนนับประมาณไมได ที่
บอบช้าํ มาจนบัดนี้ ก็เพราะถูกเจาตัณหาผูม กี ลมารยามากมายหลอกลวงนัน่ เอง จึงถือ
โอกาสแสดงเรื่องของตัวที่ถูกหลอกใหทานผูฟงทราบ เผื่อจะไดหาทางหลบหลีกปลีกตัว
พอมีทางลอดตาขายของมันไปบาง หากไมไดอยางสมใจ
โดยมาก ตัณหามีกาํ ลังแผอาํ นาจเพราะมีอาหารเครือ่ งบํารุง คือความคลอยตาม
ไมมีการหักหามบั่นทอน ทานทีเ่ ห็นโทษมันมาแลว จึงสอนใหหกั หามบัน่ ทอนตัณหาใหมี
กําลังลดนอยลง จะพอมีทางสบายบาง ไมถูกไสไปโดยถายเดียว ถาเปนฆราวาสก็ใหตง้ั
อยูในความเปนพลเมืองดี ไมเปนที่รังเกียจของทานผูดี จนเกิดเบือ่ หนายไมอยากคบคา
สมาคมดวย ถาเปนพระก็ใหตง้ั อยูใ นสังวรธรรม มีความสงบเสงี่ยมสมกับเพศของตน ที่
ไดนามวา สมณะ คือผูสงบงามตา ยิ่งกวานั้นก็ขอใหเปน ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา ผูส น้ิ
ตัณหาทั้งหลายจะเปนเพศที่เย็นใจและงามเต็มภูมิของสมณะเรา ซึง่ โลกนับถือและไววาง
ใจอยางยิ่ง
ตามหลักธรรมดา ไมวาตนไมใบหญา สัตว บุคคล และดี ชั่ว เปนตน จะตั้งอยู
หรือเจริญขึน้ ได ตองอาศัยเครื่องบํารุง ถาหาไมแลวจะเจริญเติบโตขึ้นไปไมได ถามีสิ่ง
บั่นทอนอยูเสมอ ไมวาดีหรือชั่ว ตองนับวันเวลาเสือ่ มลงเปนลําดับจนสิน้ สูญไปเลย ไมมี
สิ่งใดจะฝนตัวตั้งอยูได ที่พระพุทธเจาตรัสสอนวา จงพยายามสั่งสมคุณงามความดีทีละ
เล็กละนอย ความดีจะคอยเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับจนถึงขั้นสมบูรณเต็มที่ได และจง
พยายามตัดทอนความชั่วลงวันละเล็กละนอย ความชั่วจะคอยหมดไป จนไมปรากฏซาก
เหลืออยูเ ลย นีท้ า นหมายถึงการสงเสริมสิง่ ทีค่ วรจะสงเสริม และตัดทอนในสิ่งที่ควรตัด
ทอนนั่นเอง
ฉะนั้น การสงเสริมและการตัดทอนเปนสิง่ ทีเ่ ราควรจะสนใจเปนพิเศษ เพื่อจะนํา
ไปใชในกิจการที่ชอบซึ่งควรจะสงเสริม และในสิ่งที่ไมชอบซึ่งควรจะตัดทอน ตามอุบาย
วิธีที่ทานสั่งสอน ไมเชนนั้นกิจการทั้งปวงจะไมมีประมาณพอดีที่ยังเหลืออยู พอใหเปนที่
นาดูเลย เรือ่ งความดีความชัว่ และความสุขความทุกขที่มีประจําอยูในตัวเรา อยาเขาใจวา
เกิดขึ้นอยางลอย ๆ และตั้งอยูอยางลอย ๆ ตองมีเครือ่ งบํารุงสงเสริมพอสิง่ เหลานัน้ จะ
เกิดขึ้น ตั้งอยูและเจริญขึ้นได การบําเพ็ญใจดวยคุณงามความดี ทานจัดวาเปนการบํารุง
สงเสริม เพือ่ ใหใจมีกาํ ลังกาวหนาไปสูค วามสุขความเจริญเปนขัน้ ๆ
แวนดวงใจ

๙๕

๙๖

ธรรมอันเปนฝายสูงกับกิเลสตัณหาอันเปนฝายต่าํ นักปราชญถือวาเปนขาศึกของ
กันและกันแตไหนแตไรมา ถาฝายต่ําไดรับการสงเสริมใหมีกําลังมากขึ้น ธรรมอันเปน
ฝายสูงก็ลดกําลังลงเปนลําดับ ทําใหลืมกิจธุระที่เปนกุศลซึ่งตนเคยบําเพ็ญมาเปนประจํา
หนักเขาก็ลมื วันพระ วันธรรมสวนะ ลืมเจริญภาวนา ลืมไหวพระสวดมนต ลืมทางเดิน
จงกรม นัง่ สมาธิอบรมภาวนา ลืมขอวัตรปฏิบัติประจําเพศ และหนาที่ของตน เลยกลาย
เปนคนไมมีหลักยึดและมีคติไมแนนอน จิตใจคลุกเคลากับความยุง เหยิงจนไมมวี นั และ
เวลาปลงวางลงได นรกซึ่งไดยินแตชื่อ ไมทราบวาอยูใกลอยูไกลหรืออยูโลกไหน แต
ความทุกขในไตรโลกธาตุก็มากลุมรุมอยูที่ใจของตนคนเดียว ประหนึ่งไขสุมอยูตลอดวัน
ไมมเี วลาสราง
โทษทั้งนี้เกิดจากการปลอยตัว ใหเปนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาอันเปนฝาย
ต่าํ เปนผูน าํ ทาง ซึ่งเขาชอบทางมืดประจํานิสัยอยูแลว จะเห็นไดจากกิเลสตัณหาพาใหทาํ
โดยมากจะไมชอบทําในที่เปดเผย แตชอบทําในทีล่ บั หูลบั ตาซึง่ มีทางกําบัง สรุปความ
แลว กิเลสตัณหาชอบเดินทางมืด ชอบอยูในที่มืด ชอบทําในที่มืด สมกับกิเลสเปนตัวมืด
มน ไมมีความสวางแจมใสภายในตัวของมัน เมื่อเขาสิงจิตจึงทําใหจิตมืด เขาสิงคนทําให
เปนคนมืด ถาเขาสิงมาก ๆ ก็ทําใหมืดบอดไปเลย หมดทนหนทางแกไข ทีท่ า นเรียกวา
ปทปรมะ คงจะหมายจําพวกนี้ก็ได สวนธรรมเปนความสวาง ทานจึงใหนามวา ธมฺโม
ปทีโป ถามีในบุคคลก็เปนคนสวาง รูสึกผิดชอบ ชั่วดี ตามความแทรกซึมของธรรมที่มี
มากนอย ผูมีธรรมในใจจะไปจะมา จะทํา จะพูด จะคิด ยอมเปนผูเปดเผยเสมอ ไมเปน
นิสัยลอบ ๆ มอง ๆ มีความสงาผาเผย ไมเปนคนอับเฉา สมกับธรรมเปนความสวางและ
เปดเผย
ทานนักบวชและทานสาธุชนผูใ จบุญ ซึง่ สนใจตอการบําเพ็ญตนเปนประจํานิสยั
ของผูรักธรรม ตางทานจึงไมเห็นแกความลําบากและสิน้ เปลืองใด ๆ อุตสาหมาบําเพ็ญ
เต็มสติกาํ ลังความสามารถ เพื่อการตัดทอนฝายต่ําใหลดนอยลงเปนลําดับ และเพื่อสง
เสริมธรรมฝายสูงใหมีกําลังมากขึ้น ดวยการบําเพ็ญโดยลําพังตนเองบาง ดวยการสดับ
ฟงจากครูอาจารยบา ง เพื่อธรรมจะไดคุนกับใจจนมีกําลังทรงตัวได โดยไมตองอาศัยการ
บังคับขูเ ข็ญจากตนเองและจากครูอาจารย อยูที่ใดไปที่ใดมีธรรมเปนเพื่อนสอง คอย
กระตุน เตือนในเวลาผิดพลาด ประหนึ่งมีเข็มทิศประจําตัวในการเดินทางไมผิดพลาด แม
จะทํากิจการใดๆ ไมวา ทางโลกทางธรรม ยอมมีธรรมเปนแวนสองทาง ผลไดและเสียอัน
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จะเกิดจากงานนั้น ๆ ไมทําเอาตามใจชอบ แตมีหลักธรรมเปนเครื่องทดสอบเสมอ ไม
ทําแบบพรวดพราดพอขอไปที ทัง้ งานสวนตัวและงานสวนรวม
ชอบทําดวยความสังเกตสอดรูและพิถีพิถัน เพือ่ หวังผลเปนทีเ่ รียบรอยจากงาน
จริง ๆ ทําดวยความจงใจ และมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่เกี่ยวของกับตน สมกับ
ทําเหตุเพื่อผลที่ตนมุงหวังจริง ๆ จะไปมาทางไหนกับใครก็ไมทําใหเปนสิ่งที่รังเกียจและ
หนักใจดวย แตกลับเปนเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นไดดี ความเปนผูม ธี รรมในใจนีร้ สู กึ
วาเปนผูง ามอยางยิง่ งามไมมีจืดจาง งามไมมีสถานที่ กาล บุคคลเขาเคลือบแฝงเลย ไมมี
เครื่องประดับใดจะมีคุณคาและงามกวาผูมีธรรมประดับตน เปนฆราวาสก็งามไปทาง
หนึง่ เปนนักบวชก็งามไปทางหนึ่ง ถาจะใหกรรมการผูมีธรรมไมลําเอียงมาตัดสิน จําตอง
ตัดสินใหเสมอกัน เพราะตางก็งามไปตามหนาที่และเพศของตน ไมซ้ํารอยกันพอจะให
ฝายใดฝายหนึ่งเปนที่หนึ่งหรือที่สอง
ยิง่ ไดรบั การอบรมใจใหงามดวย สมาธิ ปญญา วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะดวย
แลว ยิ่งงามอยางลึกซึ้งไมมีอะไรเสมอเหมือนได ความงามดวยธรรมภายในใจทีบ่ ริสทุ ธิ์
นั่งอยูก็งาม เดินไปก็งาม ยืนอยูก็งาม หลับหรือตืน่ ก็งาม งามไปตลอดอิริยาบถไมลดละ
ความงาม การเกี่ยวของกับฝูงชนทั้งใกลและไกล ยอมงามไปตามลําดับแหงการอบรมสั่ง
สอน
งามในเบื้องตน คือการสัง่ สอนคนใหรจู กั ตนกับศาสนา วามีความสัมพันธเกี่ยว
เนื่องกันอยางไร ตนกับศาสนามีความจําเปนตอกันอยางไร และจะควรปฏิบัติตอกันอยาง
ไรบางใหสมกับศาสนาเปนสมบัตจิ าํ เปนของทุกคน ผูมุงหวังความสุขความเจริญแกตน
จนทราบชัดวาหลักศาสนากับตนเองไมเปนอืน่ จากกัน แตตนกับศาสนาเปนอันเดียวกัน
การติชมพระศาสนาก็เทากับติชมตนเองดวย เมือ่ เขาใจหลักศาสนากับตนวาเปนอวัยวะ
เดียวกันแลว จะปฏิบัติศาสนาอยางเต็มใจเทากับปฏิบัติตอตนเอง เพราะหลักศาสนาหนึง่
กรรมหนึง่ และตนหนึง่ เปนกฎตายตัวอันเดียวกันโดยแยกจากกันไมออก
การทํากรรมดี กรรมชั่วจึงกระเทือนถึงศาสนาและตัวผูทํากรรมเอง ผูไตรตรองดู
กฎอันตายตัวทัง้ สามนีจ้ นทราบชัดแลว จําตองยอมเชื่อศาสนา เชือ่ กรรม และเชือ่ ผลแหง
กรรมที่จะพึงไดรับแกผูทํา ทั้งมีความพอใจตอการทําดีทุกประเภท ที่เปนวิสัยของตนจะ
ทําได ไมบิดพลิ้วเพื่อหาทางออก โดยเห็นวากรรมไมมผี ลแกผทู าํ และศาสนาไมเกีย่ วของ
กับตน มีความเชือ่ ตอกรรมเชนเดียวกับการเชือ่ ตอการรับประทาน เพื่อผลคือความอิ่ม
สําหรับตนผูร บั ประทาน
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งามในทามกลาง คือการสัง่ สอนใหรจู กั วิธอี บรมใจใหมคี วามสงบเปนสมาธิ อัน
เปนเหมือนเรือนพักหลับนอน คือความอยูเ ย็นสบายของใจเปนขัน้ ๆ ของสมาธิ สมาธิมี
แงที่ควรสงสัยตอนไหน พยายามอธิบายใหฟงอยางแจมแจงตามที่รูเห็นและตามหลัก
ธรรมทีท่ า นแสดงไว สมาธิตอนไหนมีทางจะเกิดความรูค วามเห็นเปนตาง ๆ ซึ่งอาจจะทํา
ผูบ าํ เพ็ญนัน้ ใหเสียหรือเขวไป สมาธิตอนไหนทีเ่ ห็นวาถูกและควรสงเสริม เพื่อใหผู
บําเพ็ญแนวแนและมีกาํ ลังใจ ตลอดปญญาที่จะนํามาใชในสมาธิขั้นนั้น ๆ ตามกาลทีค่ วร
จะใช ก็พยายามชี้แจงใหฟงอยางละเอียด จนผูบ าํ เพ็ญหายสงสัยในภูมธิ รรมของตนที่
กําลังเปนอยู และพอใจพยายามบําเพ็ญเพือ่ ความกาวหนา เพราะอุบายที่แสดงใหฟงเปน
เครือ่ งสนับสนุน
งามที่สุด คือการสั่งสอนเกี่ยวกับสมาธิและปญญาขั้นละเอียด ซึ่งจะปฏิบัติตอกัน
ใหพอเหมาะสมตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทาง สมาธิขั้นละเอียดที่มีแงซึ่งผูบําเพ็ญ
อาจจะติดและทําใหเสียเวลา ก็พยายามอธิบายใหฟงจนเปนที่เขาใจ เพื่อมิใหทําความผูก
พันอยูกับสมาธิจนเกินไป ในเวลาที่ควรจะออกคิดคนทางดานปญญา การพิจารณาก็ไม
เพลินจนลืมพักสงบในสมาธิที่เคยเปนธรรมหนุนกําลังปญญา ปญญาทีจ่ ะรูเ ทาทันกับเหตุ
การณ ตองพลิกแพลงตัวเองกับสิ่งเกี่ยวของอยางรวดเร็ว โดยแยกขันธออกเปนสวน ๆ
ทดสอบดวยปญญาอยางรอบคอบ ไมยอมใหนอนจมอยูกับขันธใดขันธหนึ่งโดยเขาใจวา
เปนตน
ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจไมวาดีหรือชั่ว มันเปนเรื่องของขันธทั้งนั้นที่แสดงตัวออก
มา ตองใชปญญาตามรูลงไปในจุดที่ปรากฏนั้นทันที ไมยอมยึดถือหรือใหผานไปเปลา
ไมเชนนั้นจะกลับมาหลอกจิตใหหลงเชื่อจนได นอกจากการพิจารณาขันธใหเขาใจแลว
ปญญายังมีทางสืบตอจากขันธลงไปถึงจุดใหญแหงภพ คือ จิต กับ อวิชชา ซึ่งกําลังคละ
เคลากันอยูป ระหนึง่ เปนอันเดียวกัน โดยเห็นวานัน่ คือ จุดขาศึกอันใหญหลวงกําลังตั้งอยู
จนเห็นชัดดวยปญญาแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่อวิชชาจะสลายตัวออกจากจิต และไมมี
ทางตอสูปญญาอันแหลมคมไปได อวิชชาตองดับไปในจุดนี้ ไมมีทางออกตัวไดอีกตอไป
หลังจากอวิชชาดับไปแลว ขันธแตละขันธ อายตนะหกแตละอยาง ตางก็ทรงความ
จริงของตนไวอยางสมบูรณ เพราะจิตซึ่งเปนหลักใหญของสิ่งเหลานี้ เขาถึงความจริง
อยางเต็มภูมิแลว ไมมีสวนใดจะเกิดปญหาโตแยงกันดังที่เคยเปนมา โลกกับธรรม ขันธ
กับจิต กาวลงสูความสันติตอกันอยางสมบูรณโดยไมมีใครมาบังคับ จิตกับสภาวธรรมทัว่
ๆ ไปหมดทางขัดแยงกันนับแตขณะอวิชชาดับไป ตางก็เปนสุคโตไปตามสภาพของตน ๆ
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นีก่ ลาวถึงทานผูเ ปนสุคโตอนุเคราะหแกพวกเราชาวพุทธมามกะ เปนความงามมา
เปนลําดับจนตลอดสาย ไมมีความเปนลุม ๆ ดอน ๆ แฝงอยูในอุบายแหงการสั่งสอน
ของทานเลย ก็คณ
ุ ธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมตุ ติญาณทัสสนะเหลานี้ เรา
จะไปแสวงหาที่ไหนกันจึงจะพบความจริงดังกลาวมา นอกจากจะแสวงหาดวยขอปฏิบัติ
อันชอบธรรม จนปรากฏผลขึน้ กับตนเทานัน้ ไมมีที่อื่นใดพอจะเปนบริษัทหางรานของ
ธรรม มีวมิ ตุ ติญาณทัสสนะเปนตนเลย เพราะธรรมเหลานีม้ ไิ ดขน้ึ อยูก บั กาล สถานที่
บุคคลทัว่ ๆ ไป แตขึ้นอยูกับการบําเพ็ญโดยไมอาง กาล สถานทีเ่ ทานัน้
ถากลาวตามธรรมคือความเสมอภาคแลว รูส กึ วาใหความสะดวกและเสรีแกผู
บําเพ็ญโดยไมเลือก กาล สถานที่ ชาติ ชั้น วรรณะ และเพศวัย ตลอดอิรยิ าบถทีเ่ ห็นวา
สะดวกแกการบําเพ็ญตามเวลาที่ตองการ ไมมกี ารหวงหาม นอกจากผูบ าํ เพ็ญจะทําความ
ขัดของแกตนเสียเองแลวไมอยากทํา โดยหาวิธหี ลีกเลีย่ งไปตาง ๆ นานา ตามวิสัยของ
กิเลสพาใหเปนไปเทานัน้ ถาถือเปนกิจจําเปนเสมอดวยงานอื่น ๆ แลว จิตคงไมตกอยู
ความอับจนและขนทุกขใสตัวเองจนมากมายนัก อยางไรตองมีสุขสมบัติประดับใจ ไมเสีย
ทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยอันเปนสถานที่รวมแหงสมบัติตาง ๆ แตนา เห็นใจทัง้ ทานและเรา
ทีม่ กี เิ ลสเปนเจาเรือนดวยกัน มันชอบไปหาเกาในสถานที่ไมควรจะเกา ไปคันในสถานที่
ไมควรจะคัน และชอบเทีย่ วหาเกาในสถานทีไ่ มคนั ที่คัน ๆ ควรจะเกาแตไมสนใจเกาให
หายคัน โรคคันจึงไมหายจากการเกา เพราะเกาไมถูกกับจุดที่คัน
ชอบสนใจในสิง่ ทีไ่ มควรสนใจ ชอบเพลิดเพลินในสิ่งที่ไมควรเพลิดเพลิน ชอบ
แสวงหาความสุขในสิ่งที่จะใหเกิดทุกข
ชอบเห็นวาเปนทุกขในสิง่ ทีจ่ ะใหเกิดความสุข
ชอบขี้เกียจในสิ่งที่จะควรขยัน แตชอบขยันในสิ่งที่จะใหเกิดความฉิบหายเดือดรอน ชอบ
สรรเสริญในสิง่ ทีค่ วรจะตําหนิและหาทางออก
แตชอบตําหนิกจิ ทีค่ วรจะเปนคุณ
ประโยชน ฉะนั้น โทษคือความทุกข จึงไมวายจากใจ อยูที่ใดไปที่ใด ไดยนิ แตความบน
กัน ประหนึง่ ความบนเปนยาอายุวฒ
ั นะขนานวิเศษ ไปที่ไหนแอบถือติดตัวไปจนได หรือ
จะไดอวดเขาวา เรามียาอันศักดิส์ ทิ ธิว์ เิ ศษ คือความบน
ถาไมไดติดตัวไปมากแตขนาดอุบอิบพึมพํา จําตองมีติดตัวไปดวย จะขาดไมได
ทัง้ ทานและเรา ทั้งหญิงและชาย ทัง้ นักบวชและฆราวาส ไมคอยมีใครปราศจากได และมี
อยูทุกแหงทุกหนไมตองออกรานคา เพราะตางคนตางมี แมจะนํามาบนวันยังค่าํ คงไมจบ
เรื่องความบนของแตละคน อิ่มก็บน หิวก็บน จะนอนก็บน ตื่นนอนขึ้นมาก็บน นั่งอยูเฉย
ๆ ไมมีอะไรมาทําใหยุงก็บน ยิ่งไดสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ถูกคอกันดวยแลว จะไดยินแต
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เสียงบน จนไมทราบวาเสียงเขาเสียงออก เปนเสียงอะไรกันแน เพราะไมมีผูสม่ําเสมอ
และเชื่องชินตอความสุขทุกข พอจะรับฟงและใหอุบายไปแกไขปรับปรุงตัว เพือ่ บรรเทา
ความบนใหนอ ยลง หรือหมดไปโดยวิธีที่ถูก
ธรรมเปนโอสถสําคัญสําหรับแกความคะนองทางกาย วาจา ใจอันเปนสาเหตุแหง
ความบนเพอไดเปนอยางดี ผูส นใจและยึดธรรมเปนหลักใจ จึงเปนผูร จู กั สภาพการณ
ของสิ่งตาง ๆ ไดดี ไมคอยมีความตื่นเตน และดีใจเสียใจจนเลยความพอดี รูจักวิธี
ปฏิบัติตัวเองตอสิ่งตาง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามเหตุการณ แลวสลายตัวลงตามหลัก
อนิจจัง อันมีระยะสั้นและระยะยาวไดเปนอยางดี ไมคอยมีการหอยโหนโยนตัวไปตาม
ความดีใจและเสียใจ เพราะสิ่งที่รักชอบพลัดพรากจากไป และสิ่งที่ไมพึงปรารถนาผาน
เขามา สามารถวางตัวไดอยางนาดูนา ชม และเปนคติตัวอยางอันดีแกคนอื่นไดดวย
เพราะธรรมเครือ่ งหักหามใจ ยอมเปนเชนกับเบรกเครือ่ งหามลอรถ ซึ่งจะนํามาใชไดตาม
เวลาตองการและจําเปน
ใจที่ไมมีธรรมเครื่องหักหาม ยอมหมุนตัวไปทางผิดไดอยางงายดาย และไมมีสิ่ง
ใดจะมีกาํ ลังเรีย่ วแรงสามารถหักหามจิต ใหดํารงตนอยูโดยถูกตองได นอกจากธรรม แม
จะมีความรู ความฉลาดจากการศึกษาและสมาคมมามาก ก็เปนเพียงบริวารหรือเครือ่ ง
มือซึ่งจะคอยปฏิบัติตามคําสั่งของตัณหาอยูนั่นเอง ดังนัน้ ผูม คี วามรูค วามฉลาดเสมอทาน
ๆ เรา ๆ จึงตกอยูในอํานาจแหงความผิด ๆ ถูก ๆ ตามอํานาจของสิ่งขับพาใหเปนไป
ธรรมเมื่อนํามาใชยอมเปนเครื่องมือตานทาน และหักหามสิ่งเปนภัยตอจิตไดดี ตาม
กําลังของผูมีธรรมมากนอย ถามีเพียงพอก็สามารถหักลางกันไดอยางไมมีปญหา เชน
ทานผูถึงธรรมอันสูงสุดแลว ชือ่ วาเปนผูห มดภัยทางใจโดยสิน้ เชิง ไมมีปญหาใด ๆ ตก
คางอยูในใจของทานเลย นีค่ อื ทานผูห ยุดเดินและหมดภัยจริง ๆ
ทานนักปฏิบัติที่เตรียมพรอมแลวเพื่อกาวเดินใหผานพนทางกันดาร ยิ่งเปนผูจํา
เปนตอธรรมทุกขั้น เริม่ ตนแตหลักสมาธิ ซึ่งเคยไดยินแตชื่อ เวลานีจ้ ติ ของเราเปนอยาง
ไรบาง มั่นคงไปในทางขี้เกียจตามหลักของกิเลส หรือมั่นคงไปในทางความขยันหมั่น
เพียรตามหลักธรรมของศาสนา โปรดสังเกตตลอดสายของจิตที่มีอะไรฝงจมอยูภายใน
ถาจิตมีธรรมกํากับอยางใกลชิด จิตตองเปนสมาธิมั่นคงตอตนเองอยางแนนอน จิตเคย
เปนนักทองเทีย่ วและซัดเซพเนจรมานาน เพราะไมมธี รรมเปนเครือ่ งยึด
แตเวลานีเ้ ราพาจิตกาวไปสูแ ดนแหงธรรมอันเปนเกาะยึดทีม่ น่ั คงแลว โปรดยึด
ธรรมใหมน่ั คงอยาปลอยวาง และขยับความเพียรเขาเปนลําดับอยาลดละ สมาธิจะกลาย
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เปนสมบัตขิ องเราในเร็ววัน ไมผานตาขายของความเพียรไปได โปรดตั้งหลักจิตกับธรรม
ใหสนิทตอกัน อยาปลอยใหสิ่งที่เคยเปนปรปกษเขามาแอบแฝงในวงความเพียรได จะทํา
ใหจติ และความเพียรเอนเอียงและลมไปตาม และโปรดทราบไวเสมอวา จิตกําลังแสวง
หาทีย่ ดึ เหนีย่ วอยูต ลอดเวลา เชนเดียวกับคนตกน้าํ ควาหาทีย่ ดึ เหนีย่ วเพือ่ ความพนภัย
ฉะนั้น แตจิตไมมีความฉลาดพอ จึงไมสามารถยึดถูกสิ่งที่จะพาใครใหไดรับความปลอด
ภัย จึงกลายเปนเรื่องพาใหจิตลมจมไปเพราะอารมณอยางไมมีจุดหมาย
ก็บดั นีเ้ ราควาถูกเกาะอันเยีย่ มคือธรรมแลว จงพยายามยึดไวใหเต็มมือ ถือไวให
เต็มใจ จิตจะเคยรวนเรมานานเทาไรไมเปนปญหา ตองหยั่งลงสูความแนวแนและสงบได
ในเวลาไมนาน ผลจะเปนความสุขเย็นใจ หายจากทุกขทันที มีแตความสุขเปนเครือ่ ง
เสวยผลในขณะนัน้ นี่คือองคของสมาธิแทที่ปรากฏขึ้นกับผูมีความเพียร แมชื่อของสมาธิ
ทีเ่ คยไดยนิ จนชินหูกม็ ารวมกันอยูใ นจุดนี้ และหมดปญหาทั้งชื่อและองคของสมาธิใน
ขณะนั้น เมื่อไดหลักเบื้องตนแลว หากสมาธิจะเปลีย่ นสภาพขึน้ สูค วามละเอียดตามลําดับ
ของความเพียรที่เปนไปอยู ก็จะทราบภายในตัวเอง เชนเดียวกับทีเ่ คยทราบในสมาธิขน้ั
เริม่ แรกมาแลว
สติปญญาซึ่งเปนธรรมจําเปน ทีค่ วรจะนํามาใชในโอกาสอันควร จึงถือเปนเรื่อง
สําคัญซึ่งควรจะแอบแฝงกันไป กายวิภาคหรือขันธวิภาคมอบใหเปนหนาที่ของสติปญญา
เปนผูจะทําการตรวจตรองโดยละเอียดถี่ถวน นักภาวนาทีห่ นักไปทางกายวิภาคหรือขันธ
วิภาค จะเปนผูกําชัยชนะไวในเงื้อมมือโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวางไวได คําวา สติ
ปญญาอยาเขาใจวาเปนธรรมเล็กนอย แตเปนเครื่องมือรื้อถอนกิเลสทั้งมวลออกจากใจ
ไดโดยสิ้นเชิง เพราะผูบ รรลุถงึ พระนิพพาน ตองเปนผูสมบูรณดวยมหาสติมหาปญญาทั้ง
นัน้
ไมปรากฏวามีผูเล็ดลอดถึงพระนิพพานได เพราะความรอดสายตาของกิเลสมอง
ไมทั่วถึง
แตเพราะกิเลสฉิบหายไปโดยสิน้ เชิงดวยอํานาจของมหาสติมหาปญญาเผา
ผลาญตางหาก ทุกทานโปรดจําไวอยางฝงใจ แลวนําไปปฏิบัติหนาที่ตอกิเลสที่นอนจมอยู
ในใจเรา จะไดเห็นมันหลั่งไหลออกจากใจ จนไมมีกิเลสตัวใดจะฝนอวดดีวา ฝมือเกงกวา
มหาสติมหาปญญา แลวนอนจมอยูในจิตไดอีกตอไป นอกจะจะถูกทําลายลงอยาง
ละเอียดผุยผงไปเทานั้น ไมมีทางตอสูมหาสติมหาปญญาอันเปนกองทัพปรมาณูไปไดเลย
ผูม คี วามเพียรไมลดละนับแตขน้ั เริม่ แรกเปนลําดับถึงขัน้ สมาธิ และตามลําดับขัน้
ของสมาธิเปนระยะ มีสติปญญาสอดแทรกเขาไปตามสมัยที่ควรคิดคน ไมวาธาตุหรือขันธ
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ใด ๆ จําตองถูกพิจารณาและคลี่คลายออกเปนชิ้นเปนอัน และกําหนดละลายถึงธาตุเดิม
จนหมด ความสําคัญวาสัตว บุคคล และประกอบเขาไวตามสวนผสมของธาตุขันธที่เรียก
วา สัตว บุคคลตามเดิม แลวแตความตองการและความแยบคายของปญญา เชนเดียวกับ
เขาถอดเครื่องอะไหลของรถออกตรวจดูเครื่องแลวประกอบไวตามเดิมฉะนั้น เปนผูมี
หวังหลุดพนโดยแนนอน ขอแตความเพียรอันเปนทางสมหวังอยาลดละ สติปญญาขั้น
เริ่มแรกจะเชื่อมโยงถึงขั้นมหาสติมหาปญญา อยางไมมีทางปลีกแวะเปนอยางอื่น ทั้งกอง
ธาตุกองขันธ และดวงจิตจะเปนที่ทํางานของสติปญญาตลอดเวลาไมมีการหยุดยั้ง จน
สามารถรูเทาและปลอยวางไดโดยตลอดทั่วถึง
จิตทีเ่ คยนอนจมอยูก บั กิเลสสมมุตมิ านานแสนนาน ก็หลุดลอยขึน้ มาเหนือโลก
สมมุติ ดํารงตนอยูด ว ยอิสรธรรม มีความบริสทุ ธิเ์ ปนผล พนจากเครื่องกดถวงทางใจที่
เคยเปนมา คําวา พุทโธก็ถึงใจ ธัมโมก็ถึงใจ และสังโฆก็ถึงใจ ขึ้นชื่อวาธรรมที่พระพุทธ
เจาตรัสไวทุกบททุกบาทที่ไดเห็นไดยินมา เปนธรรมที่ถึงใจโดยตลอด เพราะปญหาหัวใจ
สิ้นสุดลงไมมีการขัดแยงอีกตอไป
ธรรมที่อธิบายมาทั้งนี้ พวกเรานั่งทับนอนทับกันอยูตลอดอิริยาบถ แตไมปรากฏ
เปนของแปลก ดังนั้น โปรดคุยเขี่ยขึ้นมาใหทั่วถึง จะเห็นธรรมเปนของแปลกขึ้นมาที่ใจ
คําวา พระพุทธเจาตรัสรูที่ไหนจะไมมีแงสงสัย เพราะทรงตรัสรูท ส่ี จั ธรรมสถิตอยูน น่ั เอง
การแสดงธรรมกัณฑนน้ี บั วามากและนาน ก็เห็นวาควรแกการยุติ ทานที่ไดสดับ
แลวโปรดนําไปไตรตรองดูตวั เรากับหลักธรรมทีแ่ สดงในคัมภีร ชี้เขามาที่ตัวของเราทุก
บททุกบาท ไมมีชี้ใหผิดพลาดไปที่ไหน จะไดทาํ ความเขาใจระหวางธรรมกับเราโดยถูก
ตอง ผลที่เกิดขึ้นจากความคิดที่ถูกตองจะเปนสมบัติของเราแตผูเดียว จึงขอยุติเพียงเทา
นี้ เอวํ
<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘

ฝนใจเพือ่ ธรรม
วัดนีโ้ ดยมากไดศกึ ษาเลาเรียนกันมาบางพอสมควร จึงหนักไปทางดานภาวนาคือ
การอบรมใจโดยเฉพาะ การศึกษามามากนอยยอมเปนเหมือนเข็มทิศทางเดิน ผูปฏิบัติก็
เชนเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศ เข็มทิศคือขออรรถขอธรรมที่ศึกษามานั้น เปนเชน
เดียวกับเรือ ผูจะขามหาสมุทรทะเลตองยึดเรือเปนสําคัญ เรือในทีน่ ค้ี อื หลักธรรมวินยั
เฉพาะนักบวชยอมถือหลักธรรมวินัยเปนเข็มทิศทางเดินอันสําคัญยิ่ง การขามแมน้ําตอง
ถือเรือเปนหลักของชีวิต แมจะประสบเหตุการณตา งๆ ในเวลาเดินเรือตองยึดเรือเปน
หลักประกันชีวิต จะชาหรือเร็วตองมอบใหเปนหนาที่ของเรือเปนผูพาไป เราเพียงเปนผู
อาศัยไปกับเรือเทานัน้
ผูปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เหมือนกัน ตองถือพระธรรมวินัยเปนสําคัญ พยายาม
ดําเนินตามมิใหเคลือ่ นคลาด แมจะมีความรูค วามฉลาดขนาดไหน ก็ไมใหนอกเหนือพระ
ธรรมวินยั โงก็ขอใหโงอยูในกรอบของพระธรรมวินัย อยาใหเปนทํานองคนขามน้าํ นั่งอยู
ในเรือ แตเชือ่ ฝมอื ตัววาเกงและรวดเร็วกวาเรือ แลวโดดจากเรือเพือ่ วายน้าํ ใหทนั กับ
ความจําเปนและเวลาทีต่ นตองการ พอวายไปไมถึงไหนกําลังก็อิดโรยลงเปนลําดับ ปลา
ฉลามใหญมาเจอเขาก็ชว ยวายใหญ เลยพลอยไปกับปลาฉลามเงียบหายซากไปเลย
ผูจะขามมหาสมมุติ มหานิยม ซึง่ อาศัยพระธรรมวินยั พากาวเดินก็ควรคิดใหมาก
เดีย๋ วจะเขาใจวาตนมีความเฉลียวฉลาด และทันสมัยกวาหลักพระธรรมวินยั ทีเ่ คยมีประ
สิทธิภาพ พาคนขามสงสารนับจํานวนไมนอ ย แลวโดดแหวกแนวออกจากหลักพระธรรม
วินยั ทําไปตามความคิดความเห็นของตน ไมมองดูศาสดา ผลสุดทายก็จะไปเจอเอาปลา
ฉลามใหญเขาอีก แลวปลาจะพาวายเขาซอกเขามุมไปโดยไมรูสึกตัว ผลที่ไดรับจากการ
ทําเอาตามความเห็นของใจทีม่ กี เิ ลสเปนผูบ งการ ไดความวา “สิน้ เนือ้ ประดาตัว” ไปเลย
ขอนี้ทานนักปฏิบัติโปรดทําความสะดุดใจ อยาใหเกงกวาครูคอื ศาสดาผูเ ปนโลกวิทู จะไม
มีอะไรเหลือติดตัวโดยแนนอน การยอมโงหรือฉลาดไปตามหลักพระธรรมวินัย ไมมีทาง
เสียหายและนาหมัน่ ไส แตกลับวาโงนา กราบ ฉลาดนาชม
คําวาพระวินยั ก็พอทราบกัน คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ เหลานีเ้ ปน
หลักพระวินัยทั้งนั้น สวนพระธรรมมีมากและละเอียดไปเปนขั้น ๆ ไมมีที่สิ้นสุด เชน
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ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา เปนตน จัดเปนหมวดธรรม พระวินยั เปนของจําเปนตาม
ขั้นและเพศของผูรักษา ผูรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ในเวลาใดก็ถอื เวลานัน้ เปนเวลาจําเปนของ
ตน ผูรักษาศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็เปนผูจ าํ เปนตอศีลประเภทนัน้ ๆ ตามเพศและหนาที่
ของตน ไมอาจเอื้อมลวงเกิน ใจก็มีความเยือกเย็น ไมเปนอารมณ เพราะเหตุแหงความ
ผิดศีลที่ตนรักษา จะอบรมใจใหสงบ ก็ไมมีศีลวิบัติเปนอารมณเครื่องกวนใจ ใจมีทาง
สงบไดงาย แมอยูโดยลําพังก็เย็นใจ ผิวพรรณก็ผองใส และมีกิริยาองอาจ ไมสะทก
สะทาน นีเ่ ปนศีลสมบัตทิ เ่ี ราไดรบั ในปจจุบนั
ตอไปก็เริม่ ใหเปนสมบัตขิ น้ึ ภายในใจ โดยวิธีอบรมจิต เชน นัง่ กําหนดอานาปาน
สติ ถือลมหายใจเขาออกเปนอารมณของใจ หรือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดบทหนึง่ ทีจ่ ริต
ชอบ มีสติกํากับอยูที่ใจซึ่งบริกรรมธรรมบทนั้น ๆ เปนอารมณอยู ใจจะคอยมีความรูเ ดน
ขึ้นที่จุดนั้น และมีความเย็นสบาย ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบจะไมเหมือนความสุข
อื่นใดที่เคยผานมา ผูไ ดรบั ความสุขประเภทนีแ้ ลว จะเปนที่สะดุดใจทันที พรอมทั้งความ
พอใจที่จะพยายามใหความสงบสุขนี้เกิดขึ้นบอย ๆ โดยวิธที างภาวนาใหมากขึน้ เพราะ
ฉะนั้น ทานผูม จี ติ อันสงบแลวจึงเปนผูม คี วามหนักแนนตอความพากเพียร เชือ่ บุญ เชือ่
กรรม และเชือ่ ผลแหงกรรมทีต่ นทําแลววาเปนสิง่ ไมไรผล ผูเ ปนนักบวชทีป่ รากฏความ
สงบประจักษใจ จึงเปนผูเชื่อตอความเพียรเพื่อผลอันยอดเยี่ยมขึ้นไปเปนขั้น ๆ ไมมีการ
ลดละความเพียร
ความสงบของใจมีหลายขั้น คือขัน้ หยาบ ขัน้ กลาง และขั้นละเอียด ตามแตผู
บําเพ็ญจะสามารถทําไดเปนขัน้ ๆ และพยายามทําจิตของตนใหขยับขึ้นไปเปนระยะ จน
ถึงขั้นละเอียดสุดของสมาธิ สวนความสุขอันเปนผลยอมมีความละเอียดขึ้นไปตามขั้นของ
สมาธิ ปญญาก็มีขั้นหยาบ ขัน้ กลาง และขั้นละเอียดเชนเดียวกับสมาธิ และควรนํามาใช
กํากับสมาธิขั้นนั้น ๆ ไดตามโอกาสอันควร จะเปนความรอบคอบของนักปฏิบัติธรรมทุก
ๆ ขั้นไป
แตใจทีไ่ มยอมเขาสูค วามสงบไดตามใจหวังในเวลาบําเพ็ญนัน้
โดยมากใจมี
อารมณเครือ่ งยัว่ ยวนมาก เชน รูปไหลเขามาในคลองจักษุ เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ตางก็ไหลเขามาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แลวไหลผานเขาไปถึงใจ กลายเปน
ธรรมารมณขน้ึ มา ใจซึ่งเปนผูรับผิดชอบ ชั่ว ดี และสุข ทุกข จึงมีความกระเพื่อมรับ
อารมณอยูตลอดเวลา หาโอกาสดํารงตนอยูด ว ยความสงบสุขไมไดเลย จําตองรับรู รับ
เห็น รับสุข รับทุกขจนไมมีเดือน ป นาที ชั่วโมง เปนเวลาพักผอนใจ แตเปนธรรมดาของ
แวนดวงใจ

๑๐๔

๑๐๕

สามัญจิต จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังตนเองยอมไมได ตองอาศัยอารมณเปนผูพาอยู พาไป
พาใหดี ใหชว่ั พาใหสขุ ใหทุกข พาใหดใี จและเสียใจ พาใหเพลิดเพลินและเศราโศกอยู
เปนประจํา จึงไมมีโอกาสไดเห็นความสุขอันแทจริงของใจ
ความสุขทีเ่ กิดจากการอบรม แมจะอาศัยธรรมเปนอารมณของใจ แตก็เปนเครื่อง
สนับสนุนใจใหไดรบั ความสุขเพือ่ เปนตัวของตัวขึน้ ไปเปนลําดับ จนถึงขั้นเปนตัวของตัว
ไดอยางสมบูรณ ซึ่งแปลกตางจากอารมณชนิดอื่น ๆ ทีค่ วรจะใหนามวา อารมณของโลก
อารมณของธรรม ขณะทีใ่ จไดรบั ความสงบเพราะอารมณแหงธรรมทีน่ าํ มาภาวนา กายก็
เบา ใจก็เบา ทุกสวนในรางกายและจิตใจรูส กึ วาเบาไปตาม ๆ กันหมด กายกับใจก็
ปรากฏวาเปนคนละสวน ไมคละเคลากัน ขณะที่จิตหยั่งลงสูความสงบจริง ๆ แลว แม
กายจะปรากฏตัวอยูในทานั่งหรือทานอน แตความรูของจิตปรากฏวากายไมมีเลย คง
ปรากฏแตจติ ลวน ๆ ทีแ่ สดงความสงบและสวางอยูภ ายในตัวเองเทานัน้ ไมปรากฏเรื่อง
กายและเรื่องอื่น ๆ มาแฝงเลย นีเ้ ปนความสงบทีแ่ ปลกประหลาดและอัศจรรยยง่ิ กวา
ความสงบขัน้ ตน ซึ่งรูสึกวากายมี แตไมรบกวนใจดวยอาการตาง ๆ เพียงสักวากายมีอยู
เทานัน้
เมื่อความสงบประเภทนี้ปรากฏขึ้นบอย ๆ จนรูส กึ เปนความเคยชินในการเขาการ
ออก หากจิตมีธุระที่จะตองทําในเวลาออกจากที่ภาวนาแลว แตความสงบอันเปนฐานของ
ใจจะมีประจําอยู พอยอนความรูสึกเขามาสูตัวเมื่อไรก็ปรากฏความสงบ อันเปนพื้นฐาน
นัน้ รูเดนอยูเฉพาะตัว คือเปนเอกเทศหนึ่งจากกาย มิไดคละเคลากัน ดังที่เคยเปนมาใน
คราวที่จิตยังไมมีความสงบ เชนเดียวกับเราอยูใ นบาน แตบา นเปนอันหนึง่ จากเราผูอ ยูใ น
บาน ฉะนั้น เบื้องตนก็แยกกันไมออก กายกับใจคลายกับเปนอันเดียวกัน เพราะใจไมมี
เวลาเปนตัวของตัว แตใจที่ไดรับการอบรมที่ควรจะเขาใจตามความจริงของตนบางก็ทน
อยูไมได จําตองรูแ ละเขาใจ
ใจทีม่ คี วามสงบเปนพืน้ ฐานแลว
เราจะไปทําการงานอะไรก็คงเปนความสงบ
ประจําตนอยูเ ชนนัน้ และไมทาํ การงานนัน้ ๆ ใหเสียดวย เพราะฉะนัน้ ผูบ าํ เพ็ญธรรม
ภายในใจจึงไมทาํ งานใด ๆ ใหเสียไป นอกจากจะเปนหลักอันดีของงานแลว ยังสนับสนุน
งานทุกดานใหสาํ เร็จเรียบรอยลงดวยความสวยงามและนาดูอกี ดวย ผูม ธี รรมภายในใจ
ประกอบการงานทุกประเภทไมวาทางโลกและทางธรรม ยอมสําเร็จเปนชิน้ เปนอัน ไม
ทํางานใหเปนเครื่องหมักดองจนกลายเปนอากูล (ทํางานคัง่ คาง) นี่กลาวถึงความสงบ
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ทานผูฟงพอจะทราบไดวา กายกับใจแยกจากกันไดในความรูสึกของจิตที่มีสมาธิเปน
เรือนใจ
ตอไปนี้กลาวเรื่องปญญา ปญญายังเปนสิ่งที่ละเอียดเขาไปอีกมากมายตามขั้นของ
ปญญา ความสงบนั้นเปนเพียงระงับความฟุงเฟอของใจใหไดรับความสงบสุขในขั้นตน
แตปญญาเปนผูทําหนาที่ถอดถอนกิเลสขึ้นมา
สิ่งใดที่ยังหมักหมมอยูในใจมากนอย
ปญญาตองทําการถอดถอนออกเปนลําดับ เชน การพิจารณาธาตุขนั ธเพือ่ รูต ามเปนจริง
ของเขา นับแตวนั เกิดมาถึงวันนี้ ถานับเปนวัน เดือน ป ไดกี่วัน กี่เดือน กี่ป สภาพราง
กายนี้คงที่อยูหรือคอยเปลี่ยนแปลงไป ตามความจริงแลวเขามีความเปลีย่ นตัวเองอยูท กุ
ขณะ ไมมีการหยุดพักเหมือนคนทํางาน จนถึงจุดสุดทายของการเปลี่ยนแปลง แลวก็สน้ิ
สุดลงไปพักหนึ่ง
สรุปความแลว ทุกสวนในรางกายมีความเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ไมมีอาการ
ใดยับยั้งตัวไวได โดยไมถูกเปลี่ยนแปลงแมอาการเดียว แตเปนสวนละเอียดจึงไม
สามารถทราบไดวา เขาเปลีย่ นแปลงตัวเองอยางไรบาง อาศัยปญญาเปนเครือ่ งพิจารณา
ยอมรูเห็นไดชัดตามความเปนจริงของความเปลี่ยนแปลง และมีทางปลดเปลื้องอุปาทาน
คือ ความยึดมัน่ ในกาย อันเปนภาระหนักออกไดเปนลําดับ จนปลดเปลื้องใหหมดไปโดย
ไมเหลือ เพราะอุปาทานเปนเครื่องกดถวงใจใหจมดิ่งลงไปในทางต่ําอันมีทุกขเปนผล มี
มากเทาไรก็มีทุกขมากเทานั้น
ทานกลาวไววา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เราเคยไดเห็นไดยนิ ในคัมภีร สวนตัวจริง
ของธรรมเหลานีต้ ดิ แนบอยูก บั กายกับใจของเรา แตเราไมรูไมเห็นจึงปลงไมตก เพียงจํา
ไดแตชื่อเทานั้น เหมือนคนจําชื่อของโจรไดวา นั่นชื่อโจร ก. นั่นชื่อโจร ข. และนัน่ โจรชือ่
ค. เปนตน แตการจําชื่อไดหรือไมไดนั้น ไมทาํ ใหพวกโจรหยุดจากการทําโจรกรรม และ
ทําความเย็นใจแกชาวบาน จึงไมสูจะมีประโยชนอะไรนักจากการจําชื่อของโจรได โดยมิ
ไดมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือ การจําชื่อของไตรลักษณ คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เปนตนได
จึงไมทาํ ใหเกิดประโยชนแกผไู มสนใจพิจารณาตามฐานะความจริงของธรรมเหลานี้ ทุกข
ก็คงเปนทุกข สมุทัยก็คงเปนสมุทัยอยูอยางเดิม ไมหยุดทํางานบนรางกายและจิตใจของ
คน เพราะเราไมนาํ สัจจะเหลานีเ้ ขามาพิจารณาใหรตู ามฐานะความจริงดวยปญญา อัน
เปนทางรูเ ทาและปลอยวาง
หากสนใจพิจารณาบาง แมจะไมมองและพิจารณาไปทางอื่น แตมองและพิจารณา
ลงไปในกายในจิต ก็พอจะรูเห็นไดวาอาการของกายและจิตทุกสวนทํางานเปนไตรลักษณ
แวนดวงใจ
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ทั้งนั้น ไมมีเรื่องอื่นมาแฝงเลย เหตุใดจึงไมรูไมเห็น ทานผูสั่งสอนเชนพระพุทธเจา
เปนตน ก็คงจะแปลกพระทัยไมนอยที่พวกเราเหยียบย่ําธรรมของจริงอยูตอหนาตอตา
ทาน แตจับจุดธรรมไมถูก ควาหาธรรมไมพบ ไมทราบวาจะใหทา นสอนวาอยางไรตอไป
อีก ผูสอนก็รูสึกจะหมดภูมิธรรมของจริงที่รูเห็นมา เพราะผูรับไปควาเอาของปลอมมา
ครองใจเสีย มากกวาจะรับเอาของจริงจากทานมาแกไขตนเอง เชน ทานสอนใหลงทุง
กวาง แตพวกเรากลับวิ่งเขาปาดงพงลึกไปเสียเชนนี้ คําสอนก็จะเปนประโยชนอะไรเลา
แมจะเปนธรรมของจริงและประเสริฐแคไหน ก็คงเปนโมฆะสําหรับพวกเราอยูน น่ั เอง
พระกายและพระทัยของพระพุทธเจา และกายใจของสาวกทานเปนธรรมของจริง
ทั้งแทง แตกาย ใจของพวกเราจะเปนของจริงหรือปลอมแคไหนกันแน นีเ่ ชือ่ แนวา มี
ความจริงเทากัน ถาพิจารณาใหถงึ ฐานความจริง แตถาไมสนใจพิจารณาก็จะเปนของ
ปลอมไปหมด และยังจะปลอมไปอีกตลอดกาล ไมมีโอกาสกลับตัวไดโดยลําพัง ถาไมใช
สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร รือ้ ฟน ใหกลับตัวในเวลาทีม่ ชี วี ติ อยูน ้ี การใชสติปญญา
ความเพียร ขุดคนคลีค่ ลายสวนตาง ๆ ของกายและใจ อยางไรจะตองรูเหตุรูผลซอนขึ้น
มาในวงความเพียรอยางแนนอน ธรรมของจริงจะเล็ดลอดตาขายแหงความเพียรไปไม
พน สิ่งจอมปลอมตองจนมุมวันหนึ่งแนนอน ไมมีทางออก
วัยขนาดเรา ๆ เปนวัยที่ควรคิดตรองไปขางหนา และยอนหลังเกีย่ วกับสภาพ
การณทเ่ี ปนมา เปนอยู และจะเปนไปไดแลว จิตที่นอนจมอยูกับกองธาตุกองขันธและ
กิเลสโสมม โดยถือวาเปนสมบัติอันพึงพอใจ แลวประมาทนอนใจไมหาทางออก เมื่อถึง
กาลของธาตุขันธพังทลายลงตามสภาพของเขา เราจะไมหมดหวังในสมบัติอันพึงพอใจ
และเกิดทุกขเดือดรอนขึน้ ในเวลานัน้ บางหรือ? เราเปนนักบวชซึง่ เปนเพศทีส่ ขุ มุ ดวย
ความคิดอานไตรตรอง ทําไมจึงไมคิดใหละเอียดถี่ถวนในเรื่องที่เกี่ยวกับตน พอใหสม
กับเพศที่สุขุมดวยธรรมที่นํามาครองตัว จะเปนความงามและเหมาะสมกับเพศอยางยิ่ง
สวนทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาซึง่ จะทําใหแยบคายสําหรับนักปฏิบตั คิ น ควา ก็มีเพียงกายกับ
จิตเทานัน้ ซึ่งไมเหลือกําลังแกการพิจารณา
อาการของกายทุกสวนก็มีหนังหุมหอเปนวงแคบอยูแลว ไมกวางขวางและลึกลับ
อะไรมากนักพอจะพิจารณาไดทั่วถึง โปรดหยั่งปญญาลงไปที่นั่น อยายอมปลอยจิตตัว
คะนองใหเล็ดลอดออกจากวงความเพียร ทุกอาการของกายและธาตุในรางกายจะรูกันขึ้น
ณ ที่นั่น และปลอยวางกันได ณ ที่นั่นดวยอุบายของปญญา ซึง่ เคยอธิบายใหฟง มาหลาย
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ครัง้ แลว อุปาทานของกายเปนภาระกดถวงใจอันหนึ่ง ผูถอดถอนอุปาทานนี้ไดชื่อวา ผู
เปลื้องทุกขไปไดขั้นหนึ่ง รูส กึ เบาขึน้ มาก
อุปาทานของใจก็เปนภาระกดถวงใจไดอยางละเอียดและแนบแนนมาก ตองใช
สติปญญาอันทันสมัย คือมหาสติ มหาปญญา มหาวิรยิ ะ เขารวมกัน และขุดคนลงตรงที่
จิตรักและสงวนมาก ๆ นัน่ แล จนสิ่งนั้นถูกทําลายพินาศลงไปแลว กลายเปนวิวฏั จิตขึน้
มาในขณะนัน้ จากนั้นก็เปนใจที่หมดสมมุติ แตเขากันไดกับสมมุติทั่ว ๆ ไป ทั้งดานวัตถุ
และนามธรรมแตไมติด เพราะจิตที่บริสุทธิ์เปนจิตที่พอตัวแลว ไมจําตองหาอะไรมาเพิ่ม
อีก การเพิ่มเติมไมจัดเปนสันติ คือความสงบอันแทจริงและตายตัว ตามบทธรรมวา
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี
เพราะฉะนัน้ จิตทีย่ งั ไมไดรบั การอบรมธรรม จึงมีการเอนเอียงและนอมไปตาม
สิ่งที่มาหลอกลวง ตามธรรมเนียมของจิตที่แสวงหาความพอตัวยังไมเจอ จึงยับยั้งตัวไม
คอยได คอยแตจะลมละลายไปตามสิ่งที่มายั่วยวนอยูเสมอ ยิง่ เปนสิง่ ทีเ่ คยฝงนิสยั แลวรู
สึกวาแกไขดัดแปลงยากมาก ดังนัน้ หลักนิสยั จึงเปนสิง่ สําคัญในตัวเรา ไมควรมองขามไป
โดยถือวาไมสําคัญ เชนเราเคยดูหนังจนฝงนิสยั แลว ภายในใจคอยกระซิบใหพาไปดูหนัง
อยูเสมอมิไดขาด จําตองไดพาไปเสียจึงจะผานวันผานคืนไปได ถาวันไหนไมไดไป แหม
ใจไมสบายเลย ใครมาพูดใหเคืองหูนิดหนอยไมได คอยแตจะโกรธเอาทาเดียว นัน่
เพราะความเคยชินฝงใจ จนถือเรือ่ งเชนนัน้ เปนกิจสําคัญประจํานิสยั ทัง้ นีเ้ พราะการสง
เสริมและคลอยตาม จนกลายเปนยาเสพยติดขึ้นมาอยางฝงลึกและแกไมตก
ขณะที่ดูรูสึกเพลิดเพลินใจ และนําเอาเรือ่ งราวทีเ่ ขาแสดงมาครุน คิดเปนอารมณ
ถึงบทเพลินก็เพลิน ถึงบทรักก็รัก ถึงบทเศราโศกก็เศราโศกไปตาม เงินคาตัว๋ คาขาวตม
ขนมนมเนยและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ตลอดคาอะไรชนิดที่รูไมถึงก็เสียไป หลักนิสยั ที่
เคยเปนคนดีก็คอยเสื่อมเสียไปวันละเล็กละนอย รวมหลายครัง้ และหลายวันเขาก็มากไป
เอง จิตที่เสียหลักแลวเลยหาที่ยึดไมได จึงกลายเปนจิตลอยลมไปเลย โดยไมมีฝงมีฝาหา
ที่จอดแวะไมได
การกลาวทัง้ นี้ กลาวเปนการเทียบเคียงเพือ่ เปนคติเตือนใจเพือ่ นมนุษยผหู วัง
ความเจริญแกตนเองและสวนรวม ควรสนใจในหลักนิสยั เปนสําคัญกวาอืน่ มิไดกลาว
เพื่อตําหนิทั้งทานผูเสนอเพื่อความสะดวกของประชาชน และทานผูชมเพื่อเปนการผอน
คลายอารมณทต่ี งึ เครียดกับงานมาตลอดเวลา และเพือ่ ยึดเอาสาระจากการชมมาบําเพ็ญ
ประโยชนแกตนและสวนรวมไดเทาทีเ่ ห็นควร เพราะทุกสิ่งยอมเปนประโยชนแกผูมุง
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แสวงหาสารประโยชนอยูแ ลว แตอาจเปนความเสียหายแกผไู มรอบคอบ และไมรูจัก
ประมาณในทุกสิ่งที่มีประมาณอยูในตัวมันเอง ฉะนัน้ ดานธรรมทานจึงสอนใหพยายาม
ฝกหัดดัดแปลงตนเสียแตตนมือ ซึง่ เปนโอกาสอันเหมาะสําหรับผูอ ยูใ นระหวางการศึกษา
อบรม จะไดตอสูกับภาระของโลกและดํารงตนอยูในฐานะที่ควร ไมหลุดลุย ไปในระหวาง
ซึ่งยังไมถึงกาลที่ควรจะเปน
สําหรับดานธรรมะเวลานีย้ งั ไมสาย
พอเหมาะกับเราผูก าํ ลังตัง้ หนาศึกษาและ
ปฏิบัติอยู โปรดพยายามตักตวงคุณงามความดีใหเพียงพอกับความตองการ ในอนาคต
ขางหนาหากวาเชือ้ แหงภพชาติของเรายังมีอยูต ราบใด คุณงามความดีอันเปนสิ่งอาศัย
เพือ่ เสวยผล จะเปนสมบัตคิ อยรับรองเราอยูต ราบนัน้ เพราะใจมีอาหารประเภทหนึง่ คือ
อารมณ กายมีอาหารประเภทหนึง่ มีขา ว น้าํ เปนตน ทัง้ สองนีม้ อี าหารเครือ่ งบํารุงตาง
กัน แมอาศัยกันอยู เครือ่ งบํารุงใจไดแกบญ
ุ กุศลทีเ่ ราบําเพ็ญมาเปนลําดับ นับหลายภพ
หลายชาติ โดยการใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา การภาวนาตามความรูส กึ ของนัก
บําเพ็ญเห็นวาเปนของยาก แตมผี ลมาก เพราะเปนของทํายาก เราควรสนใจ
อนึ่ง การนึกภาวนาไมไดเสียอัฐเสียสตางคอะไรเลย และทําไดทุกเวลาที่ตองการ
การฝนใจทําความดีนั้นไมผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจา และทานทรงชมเชยมากนัก
เพราะพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพราะการฝนใจ เราเปนลูกของทานตองเดิน
ตามรองรอยของทาน จะชื่อวาลูกศิษยมีครู
การฝนใจเพือ่ ธรรมนัน้ กิเลสเขาไมชอบ เพราะกิเลสเปนสิง่ ทีช่ ว่ั และโสมม เขาจึง
ไมชอบธรรมซึ่งเปนของดีและสะอาด ทั้งไมอยากเดินทางรวมดวย แตถาคลอยตามเขา
แลว เขายินดีดว ยวันยังค่าํ เวล่าํ เวลาไมตอ งมี เขายินดีตลอดกาล นั่นคือสิ่งที่เขาชอบจริง
ๆ แตกลับเปนพิษแกเรา สิ่งที่เราชอบ เขากลับไมชอบ เพราะเปนภัยแกเขา กิเลสอาสวะ
นีร้ สู กึ มีมารยาและอุบายอันแหลมคมมาก เชนเวลาเขาเขาสิงใจ ทําใหเราชอบเขาและ
หลงไปตามทันที กวาจะรูสึกตัวและฉุดลากกลับมาได คลายกับเขาควักเอาดวงหทัยวัตถุ
ไปกินเสียครึง่ หนึง่ แลว เรารูสึกชอกช้ําใจไมนอย ขณะที่เขาเขาถึงตัว แมจะฝนนึก พุทโธ
ธัมโม สังโฆ แหม รูส กึ ลําบากมาก ประหนึง่ ใจจะขาดไปในเวลานัน้ จนได
แตถาปลอยไปตามเขาใหเขาพาไป พาเทีย่ วชมนัน่ ชมนี่ เขาตรอกนั้น ออกซอยนี้
เขารานนัน้ ขึ้นหองนี้ พักโฮเต็ลนัน้ โรงแรมนี้ เขาโรงโนน ออกโรงนี้ รูส กึ วานึกงาย เทีย่ ว
งาย ไปงาย อยูงาย พักงาย นอนงาย อยางคลองปากคลองใจขึ้นมาทันที สิ่งที่ยังไมเคยรู
เคยเห็น เขาวาดภาพใหดทู นั ทีและเชือ่ เขาอยางทันควัน ยอมจํานนทันที เรือ่ งความ
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ชํานาญของกิเลสที่เคยปกครองใจเรา มันปกครองงายอยางนี้เอง ใครก็รกั และเคารพมัน
มาก ไมอยากใหนายคนนี้จากไปไหน ไมคอยมีการตําหนิมันวาไมดี แตชอบกันทั้งนั้น ยิง่
ผูแสดงดวยแลวก็ยิ่งถูกมันตมยําเอาอยางสด ๆ รอน ๆ ไมมคี วามเกรงขามเราบางเลย
นับประมาณไมได เพราะตัวเราเองก็ชอบอยางนัน้ จะใหมันเกรงเอาอะไร ฉะนั้น การฝน
กิเลสจึงเปนการฝนยาก นาเห็นใจทัง้ ทานและเรา เพราะมีความรูส กึ เชนเดียวกัน
การอบรมใจทีว่ า ยาก ๆ ก็เพราะกิเลสมันฝนนัน่ เอง แตโปรดทราบวากิเลสมัน
กลัวธรรม ถาคนมีธรรมกิเลสก็พลอยกลัวดวย ไมกลามาทะลึ่งมากนัก เพราะธรรมมี
ความคมคายกวากิเลสอีกมากมาย พูดถึงรสชาติก็ยิ่งกวารสชาติของกิเลส พูดถึงความสูง
ของธรรมกับความต่ําของกิเลสก็หาที่เทียบไมได เพราะไมมอี ะไรเหมือนธรรม นี่ก็พอจะ
ทราบไดวาธรรมมีประสิทธิภาพสูงเพียงไร กิเลสต่ําเพียงไร ธรรมมีความเบาเพียงไร
กิเลสมีความหนักหนวงเพียงไร ดังนัน้ พระพุทธเจาจึงทรงชมเชยและเคารพธรรม แตทรง
ตําหนิกเิ ลส ทั้ง ๆ ทีท่ รงผานมาเชนเดียวกัน
ทานนักปฏิบัติพอจะนํากิเลสโสมมมาชั่งตวงเทียบกับธรรมไดบางไหมวา ทางไหน
จะมีนาํ้ หนักทางคุณสมบัตเิ ชิดชูใจใหมคี วามเกษมสําราญ และกดถวงจิตใจใหไดรบั ความ
ทุกขทรมานมากนอยตางกันอยางไรบาง เทาทีท่ ราบมาในวงปราชญ คือบุคคลที่แนนอน
มีพระพุทธเจา เปนตน ลวนแตชมเชยธรรมวาเปนนิยยานิกธรรมทัง้ นัน้ และทรงตําหนิ
กิเลสวาเปนเครื่องผูกมัดมวลสัตวใหอยูในวงลอมแหงวัฏจักร และถูกทรมานใหไดรับ
ความทุกขชอกช้ําอยูตลอดกาล ถาทราบชัดวาธรรมเปนธรรม กิเลสเปนกิเลส ทํานองเห็น
กงจักรเปนกงจักร เห็นดอกบัวเปนดอกบัว โดยเหตุผลที่ถูกตองแลว ควรเลือกหาทาง
เดินอยางมั่นใจไดแลว เดีย๋ วจะสายเกินไป โปรดรีบ ๆ แจว รีบ ๆ พาย เดีย๋ วตะวันจะ
สาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนาและขายไมออก คือรีบเรงบําเพ็ญขอวัตรปฏิบตั ิ สมาธิ
ปญญาใหมกี าํ ลังในเร็ววัน
เพราะรางกาย อยาเขาใจวาไมกา วเดินทุกระยะ เพื่อความแกชราตลอดถึงความ
ตาย ไมเคยมีจุดหมายบอกไววา วันนัน้ เดือนนัน้ ปนั้น นาทีนน้ั ชั่วโมงนั้น เปนเวลาทีเ่ ขา
จะตาย แตตายไดทุกกาลสถานที่และไมเลือกบุคคล ตลอดชาติชน้ั วรรณะ เมื่อถึงขั้นตาย
แลวจะทําอะไรไมไดอีกตอไป เทากับขายไมออก นอกจากปลอยใหเนาเปอยทิ้งไปเทานั้น
อยามัวเพลินกับสิ่งที่เกิด ๆ ดับ ๆ อยูเ พียงเทานัน้ จะเสียการ เพราะพระศาสนามิไดสอน
เพียงเลน ๆ แบบนัง่ ๆ นอน ๆ อยูเปลา ๆ โดยไมคิดอานไตรตรองเพื่อหาทางออก แต
สอนเรื่องทุกขเพื่อใหรูเห็นทุกขจริง ๆ สอนเรือ่ งสุขเพือ่ ใหเห็นสุขจริง ๆ สอนเรือ่ งกิเลส
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เพื่อใหเห็นและถอนตัวออกจากกิเลสจริง ๆ และสอนอุบายวิธีดับกิเลสและกองทุกขเพื่อ
ใหรแู ละดับไดจริงๆ ฉะนัน้ ทานจึงประกาศวาธรรมเปนของจริง มิไดบอกวาธรรมเปน
ของเลน เหมือนตุก ตาพอจะทํากันแบบเลนๆ และหลับๆ ตื่น ๆ เหมือนคนขี้เกียจ
เพราะพระพุทธเจามิใชคนขีเ้ กียจมาสัง่ สอนโลกใหเปนคนเกียจครานออนแอ ทําอะไรไม
เปนชิน้ เปนอัน
พระพุทธศาสนาสอนคนใหเห็นบุญเห็นบาปในปจจุบนั เพราะกรรมดี กรรมชั่ว
เราก็ทาํ กันอยูใ นปจจุบนั ผลก็ควรจะรูใ นปจจุบนั คือวันนี้ ชาติน้ี สวนทีเ่ ศษจากปจจุบนั
อันตางแหงกรรมซึง่ ควรจะใหผลในระยะสัน้ หรือระยะยาวนัน้ ก็ควรใหเปนไปตามกรรม
และตามกาล จะเปนโลกหนาหรือชาติหนา ยกใหแกกรรมและจิตผูเ ปนเจาของแหงกรรม
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว แมเชนนัน้ ผูบ าํ เพ็ญจิตตภาวนาก็ยงั มีทางจะรูว า จิตของตนยัง
จะมีทางสืบตอกับภพชาติซึ่งควรจะมีกรรมเกี่ยวของอยูหรือไม ตลอดความบริสุทธิ์ของ
จิตอันเปนวาระสุดทาย จําตองทราบขึน้ มาเปนลําดับ ไมเชนนั้นพระพุทธเจาจะสั่งสอน
โลกไดอยางไร เพราะทานไมทรงทราบความตรัสรูข องทาน แตที่ทรงสั่งสอนโลกไดอยาง
เต็มภูมิของพระพุทธเจา ก็เพราะ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ นัน่ เอง เปนเครือ่ ง
ประกาศพระองคเอง และ สนฺทฏิ ฐ โิ ก สําหรับผูบ รรลุจาํ ตองรูป ระจักษใจโดยทัว่ กัน
ดังนั้น โปรดยึดธรรมทีท่ รงรูจ ริงเห็นจริงไปปฏิบตั อิ ยางเอาจริงเอาจัง ผลทีจ่ ะควร
ไดรบั จะไมเปนทํานองคอยรับรางวัลจากครู แตจะรูขึ้นมาที่ดวงใจอันบริสุทธิ์หมดจดแลว
นัน่ แล จึงยุติธรรมเพียงเทานี้ เอวํ
<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘

อัจฉริยมนุษย
วันนีต้ รงกับวันอัจฉริยมนุษยบคุ คลอัศจรรยอบุ ตั ขิ น้ึ ในโลก คือพระพุทธเจาประสูติ
ตรัสรู และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งสามสมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก เชนวันนี้ นับวา
เปนอุดมมงคลอยางยิ่งแกเราทั้งหลาย เพราะนาน ๆ จะมีคนอัศจรรยอบุ ตั ขิ น้ึ ในโลกครัง้
หนึง่ พระองคประสูติจากพระครรภของพระนางสิริมหามายา พระบิดาคือพระเจาสุทโธท
นะมหาราช ทั้งสองพระองคทานทรงไดอัจฉริยมนุษยมาเปนพระโอรส ปรากฏเดนในหมู
ชนเปนบุคคลทีห่ าไดยาก เนือ่ งจากเปนบุคคลประเภท เอกนามกึ!คือหนึ่งไมมีสอง ไดแก
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก มีเพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น-หนึง่ พระพุทธเจาตรัสคํา
ใดลงไปแลวตองเปนความจริงไมมีสอง-หนึง่ พระญาณทีท่ รงรูเ ห็นอะไรแลว สิ่งนั้นตอง
เปนจริงไมมีผิดพลาด-หนึง่ จึงจัดวาเปนอัจฉริยมนุษย คือบุคคลทีอ่ ศั จรรยและแปลกจาก
โลกทั่ว ๆ ไป ทรงอุบัติขึ้นในระหวางกรุงกบิลพัสดุ และกรุงเทวทหนครตอกัน แตในทีน่ จ้ี ะ
กลาวพระประวัติเพียงยอ ๆ พอสมควรแกเวลา
เมื่อพระสิทธัตถราชกุมารองคพระโพธิญาณประสูติแลว ทรงไดรบั การบํารุงบําเรอ
เปนพิเศษ เสด็จประทับอยูปราสาทสามหลังตามฤดูกาล มีนางสนมขับกลอมบําเรออยู
ตลอดกาล พระบิดาทรงใหการรักษาและบํารุงทุกอยางเปนที่พอพระทัย สิง่ ทีจ่ ะทําการรบ
กวนพระทัยใหขุนมัวไมทรงใหมี ใหเสด็จอยูโดยความสะดวกพระกาย สบายพระทัย พอ
ทรงเจริญพระชนมายุไดสบิ หกพรรษาก็ทรงไดรบั ราชาภิเษก มีพระนางยโสธรา (พิมพา)
เปนอัครมเหสี ครองแผนดินแทนพระราชบิดา ทรงครองราชสมบัติไดสิบสามป ในระยะที่
เสวยราชสมบัตอิ ยูน น้ั ก็ทรงสํานึกพระทัยวา บัดนี้พระองคเปนผูใหญแลว ทรงคิดอาน
ไตรตรองทางดานการปกครอง เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติบานเมือง และทรง
ไตรตรองอุบายวิธีเพื่อปกครองไพรฟาประชาราษฎร ใหมคี วามรมเย็นในรมเงาแหงพระ
บารมีของพระองค
ยิ่งทรงคิดไปมาก ก็ยิ่งเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระองคที่จะทรงรับภาระมากไปไมมีสิ้น
สุด ประกอบกับพระบารมีที่ทรงสรางมาอยางมากมาย ซึง่ กําลังเขาขัน้ สมบูรณเต็มทีแ่ ลว
เปนเหตุบนั ดาลขึน้ ในพระทัย อยากจะเสด็จประพาสพระอุทยานและสถานที่ตาง ๆ เมือ่
แวนดวงใจ

๑๑๒

๑๑๓

เสด็จประพาสไปในสถานทีใ่ ดและคราวใด ก็เผอิญใหทรงพบแตสิ่งที่ทําใหสลดพระทัย คือ
เมือ่ เสด็จประพาสพระอุทยานครัง้ แรก ก็ไดทอดพระเนตรเห็นทารกพึ่งคลอดใหม ๆ ตัว
เล็ก ๆ นอนคลุกเคลากับฝุน ปราศจากผูใ หความอารักขาเพือ่ ความปลอดภัยอยูร ะหวาง
ทางเสด็จ พระองคทอดพระเนตรเห็นและพิจารณาจนเกิดความสลดสังเวชพระทัยในทารก
แลวรับสัง่ ใหพาเสด็จกลับพระราชวัง
เสด็จประพาสวาระทีส่ อง ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนแกถือไมเทาเดินงกงันอยูดวย
ความทุกขทรมานในระหวางทางเสด็จ ก็ทอดพระเนตรเห็นและสลดพระทัย แลวรับสัง่ ให
พาเสด็จกลับ เสด็จออกประพาสวาระทีส่ าม ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนตาย ซึง่ ในพระราช
วังไมคอยจะมีคนประเภทที่นาสลดสังเวชปะปนอยู เพราะเกรงจะกระเทือนพระทัยแลวจะ
เสด็จออกผนวช เนือ่ งจากทางสํานักพระราชวังเคยทราบจากนักทํานายไวกอ นแลววา พระ
องคมีคติเปนสอง คือ หนึง่ ถาครองราชสมบัตจิ ะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ สอง ถาเสด็จ
ออกผนวชจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังนั้นจึงมีการกวดขันกันโดยทางลับ เมื่อเสด็จออก
ประพาสวาระทีส่ ่ี ก็ไดทอดพระเนตรเห็นเพศสมณะ ซึ่งเปนเพศที่ตองพระทัยเพื่อทาง
ดําเนินของพระองคผูเปนหนอพระโพธิญาณอยูแลว
แตสมณะในครัง้ นัน้ จะเปนสมณะประเภทใดนัน้ สันนิษฐานยาก ถาเปนประเภทนัก
บวชนุง เหลืองหมเหลือง เชน ประเพณีของพระไทยเราก็คงจะยังมีขึ้นไมได เพราะพระพุทธ
ศาสนาที่ประสิทธิ์ประสาทสมณะประเภทนี้ยังไมอุบัติ คงจะเปนสมณะที่มีอยูตามประเพณี
นิยมของคนสมัยนั้น ทีบ่ วชแลวเทีย่ วทําความสงบ กาย วาจา ใจ ดวยการประพฤติตบธรรม
อยูตามลัทธิของตน และเคยมีเกลือ่ นอยูใ นโลกมาเปนเวลานาน ทั้งสี่วาระที่พระองคทอด
พระเนตรเห็นนีเ้ ปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับจะเตือนพระบารมีทท่ี รงบําเพ็ญมา ใหสนพระทัยเพือ่
บําเพ็ญพระบารมีใหยง่ิ ขึน้ ทั้งพระองคเองก็สนพระทัยตอสภาพทั้งสี่นี้ จนเกิดความสลด
สังเวชเต็มพระทัย
ในวาระสุดทายทีท่ รงเห็นเพศสมณะ รูส กึ วาเปนเพศทีม่ คี วามสงบเสงีย่ ม นา
เลือ่ มใสและยินดี เปนเหตุใหพระองคพอพระทัยอยากจะบําเพ็ญพระองคในเพศนั้นมาก
ขึ้น ในราตรีวนั นัน้ คลายกับพระบารมีบนั ดาล ใหทรงคิดอานไตรตรองเรื่องโลกและธรรม
และทรงยอนกลับไปพิจารณาเรื่องเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งปรากฏในคลองจักษุคราวเสด็จ
ประพาสอยางติดพระทัย ทรงเทียบพระองคกับสภาพที่ประสบนั้นเขาในลักษณะเดียวกัน
วาความเกิดของเรากับเด็กทีท่ รงเห็นนัน้ มีเทากัน ความแกของเรากับคนแกที่ทรงเห็นนั้นมี
เทากัน ความทุกขของเรากับคนที่ทรงเห็นเปนทุกขนั้นมีเทากัน ความตายของเรากับคนที่
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ทรงเห็นนอนตายอยูน น้ั มีเทากัน แมเราเปนกษัตริยอยูในหอปราสาทก็คืออยูในหอง เกิด
แก เจ็บ ตายนัน่ เอง ไมมีอะไรผิดแปลกแตกตางกันกับสิ่งที่เราไปเห็นมาแลว เขากับเรามัน
อยูในหองขังของความเกิด แก เจ็บ ตายเชนเดียวกัน
เหมือนนักโทษอยูในเรือนจํา แมจะเปนคนชาติชน้ั วรรณะใด ก็คือนักโทษผูถูกคุม
ขังอยูนั่นเอง ความเกิด แก เจ็บ ตาย ที่มีประจําตัวอยูทุกขณะนี้ ถึงแมเราจะเปนกษัตริยปก
ครองแผนดิน มียศถาบรรดาศักดิส์ งู ตามคําเขาเสกสรรให แตความเกิด แก เจ็บ ตาย เขามิ
ไดเคารพนับถือวาเราเปนกษัตริย พอจะเกรงขามอํานาจของเรา เขาก็คือเขาอยูนั่นเอง มิ
หนําเราเปนกษัตริยป กครองคน เขายังกลับมาเปนกษัตริยปกครองเรา และมีอาํ นาจมาก
กวาเราเสียอีก ไมเพียงเขาจะปกครองเราคนเดียว เขายังมีอาํ นาจวาสนามาก สามารถปก
ครองคนและสัตวทุกประเภทไดทั่วทั้งไตรภพ สั่งใหเกิดเมื่อไรได สั่งใหแกไปทุกขณะได สัง่
ใหทุกขทรมานเมื่อไรได สั่งใหตายเมื่อไรได ไมมีอะไรกลาขัดขืนคําสั่ง ทุกสิ่งตองยอม
จํานนเขาอยางราบคาบ ไมมีฝาฝนไปไดแมแตกระเบียดเดียว
เรามัวเขาใจวาตนมีอาํ นาจราชศักดิป์ กครองคนทัง้ แผนดินได แตไมเห็นมีอํานาจปก
ครองความเกิด แก เจ็บ ตายได จะเขาใจวาเรามีอาํ นาจราชศักดิอ์ ยางไรได แสดงวาอํานาจ
เรายังไมพอแกการปกครอง เพราะเรายังยอมจํานนตอความเกิด แก เจ็บ ตายเหมือนโลก
ทั่ว ๆ ไป ไมอาจบังคับใหสง่ิ เหลานีอ้ ยูใ ตอาํ นาจได เมือ่ เปนเชนนี้ สมควรแลวหรือทีเ่ ราจะ
ทําความนอนใจ นั่งคอยนอนคอยความทุกขทรมานซึ่งอยูบนศีรษะ ไมหาทางหลีกเลีย่ งหรือ
รบรันหัน่ แหลกกันจนเห็นจุดความจริงของสิง่ เหลานี้ แลวควาเอาชัยชนะมาครอง
เพศสมณะทีเ่ ราไดเห็นนัน้ เปนเพศทีจ่ ะชวยใหเรามีทางหลีกเลีย่ ง หรือหลุดพนจาก
อํานาจมหาศาลนีไ้ ด เพราะเพศนัน้ เปนเพศทีไ่ ตรตรองหามูลความจริง ทั้งทางผิดและทาง
ถูก เปนเพศที่สงบ ถาเปนยาก็เปนประเภทแกไดในโรคสารพัดของคนและสัตว ไมมโี รค
ชนิดใดจะฝาฝนยาขนานนั้นไปได เพศนี้ก็เปนเพศจะแกทุกขไดโดยแนนอน ทั้งทุกขทาง
กายและทุกขทางใจ ทั้งทุกขในการกอภพกอชาติ ทั้งทุกขเพราะกิเลสสังหารใจ เพศนีเ้ ปน
เพศจะระงับดับภัยทัง้ หลายทีก่ ลาวมาไดจริง
ลจเพราะมองดูแลวเปนเพศทีน่ มุ นวล ออนโยนทางมรรยาทและมีใจเปนธรรม แต
เปนเพศทีแ่ ข็งแกรงตอการพิสจู นหามูลความจริง ไมถอยทัพกลับเกิดกลับตาย และยอม
อยูใตอํานาจของทุกขทั้งมวล
อยางไรเราคงจะมีทางปลดเปลื้องตนออกจากความกดขี่
บังคับของสิ่งที่โลกกลัว ๆ กัน คือ กองทุกขมหาศาลและยืดเยื้อนี้ได ดวยเพศแหงนักบวช
แนนอน ในราตรีวนั นัน้ บรรยากาศก็รสู กึ เงียบสงัดไปหมดทุกทิศทุกทาง ไมมีสิ่งใดไหวติง
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และสงเสียงรบกวนพระทัยใหทรงพลั้งเผลอพระองค ทรงมีโอกาสรําพึงไตรตรองสภาพ
การณทุกดานอยางเต็มพระทัย
พอทรงยุตจิ ากเหตุการณในวาระนัน้ แลวกาวเสด็จออกทางพระทวารที่เปดไว ก็พอ
ดีกับเหตุการณที่ทรงพิจารณาพึ่งยุติลงนั้น มาแสดงความจริงขึน้ กับคณะนางบําเรอผูข บั
กลอมโดยทางอากัปกิริยา ไมเปนที่พอพระทัยและนาสลดสังเวชยิ่งขึ้นอีก บางนางนอนใน
ลักษณะของคนตายแลว บางก็ทิ้งแขงทิ้งขาทิ้งอวัยวะ บางก็เปลือยทอนหนา บางก็เปลือย
ทอนหลัง บางก็เปลือยหมดทั้งอวัยวะ น้าํ ลายไหลออกมุขทวารเหมือนคนกําลังสลบไสล
บางก็กัดฟนกรอดๆ และบนพึมพําทั้ง ๆ กําลังหลับอยู เครื่องดนตรีตกทิ้งเกลื่อนอยูตาม
บริเวณอยางไมมรี ะเบียบสวยงามอะไรเลย ทอดพระเนตรไปทางทิศใดในบริเวณนัน้ มี
ลักษณะเชนเดียวกันหมด ซึ่งแตกอนมาไมเคยแสดงอาการเชนนี้ ปรากฏแกพระทัยในเวลา
นัน้ เหมือนปาชาผีดบิ ทั้งเปนสักขีพยานกับสภาพการณที่พึ่งพิจารณามาอยางสด ๆ รอน ๆ
อีกดวย
สุดที่จะทนอยูในปาชาผีดิบเชนนี้ได จึงเสด็จกลับเขาในหองพระบรรทม จะเสด็จ
เยีย่ มพระราหุล พระปโยรส ก็เกรงพระชายาจะทรงตืน่ จากบรรทม และจะเปนอุปสรรคตอ
การทรงผนวช ทรงขบพระทนตกลัน้ พระทัยจําเสด็จจากไปในราตรีวนั นัน้ โดยไมทรงอําลา
ใคร ๆ มีนายฉันนอํามาตยและมากัณฐกะตามเสด็จ มีพระทัยมุงตอการทรงผนวชอยาง
แรงกลา เมือ่ เสด็จถึงสถานทีแ่ ละทรงผนวชเสร็จแลว ก็ทรงรับสัง่ ใหนายฉันนะนํามากลับ
พระราชฐาน สวนพระองคกก็ ลายเปนนักบวชและเปนคนขอทานเขามาเสวย พอยังชีวิตให
เปนไปในวันหนึง่ ๆ และทรงบําเพ็ญพระบารมีอยางสุดกําลังของมหาวีรบุรษุ ทรงสละทิฐิ
มานะ สละพระราชสมบัติ ไพรฟา ประชาราษฎรแผนดินกวางแคบ พระชนกชนนี พระชายา
และพระโอรสสุดทีร่ กั ตลอดตําแหนงพระมหากษัตริย ทรงสละโดยไมมีความอาลัยเสีย
ดาย
ประทับอยูใ นปาในเขาอันเปนสถานทีใ่ คร ๆ ไมพึงปรารถนา ความเปนอยูทุกอยาง
ยอมมีความลําบากและฝดเคืองไปตาม ๆ กัน เพราะศาสนายังไมมี คนชาวปาเปนผูใ หทาน
ทุกสิ่งที่อาศัยเขาตองเปนปาไปตามคน ทรงเขาอยูอ าศัยดวยความลําบากเชนนัน้ ถึงหกป
จึงไดตรัสรูเ ปนพระพุทธเจาขึน้ มาในโลก ไมใชเปนกิจที่ทําไดอยางงายดายเลย วันพระองค
ตรัสรู ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ซึง่ คลายกับวันนี้ นับวาเปนวันอุดมมงคลอยางยิง่ สําหรับ
พวกเรา ที่ไดพรอมกันมาทั้งทางใกลและทางไกล มาทําความระลึกกราบไหวถึงพระองค
ทาน
แวนดวงใจ

๑๑๕

๑๑๖

พอสําเร็จดังพระทัยหมายแลว ก็ไมทรงทําความขวนขวายนอย เสวยสุขเฉพาะพระ
องคผูเดียว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งในมวลสัตว ทรงเทีย่ วแนะนําสัง่ สอนเวไนยชน
ผูม อี ปุ นิสยั ควรแกการอบรม พระปฐมฤกษแหงธรรม ทรงแสดงแกพระเบญจวัคคียทั้งหา
ดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนไดบรรลุธรรมเบือ้ งตนคือ พระโสดาบัน อันดับตอไปก็
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร จนทานทัง้ หาไดสาํ เร็จพระอรหันต เปนพระอริยบุคคลขัน้ สูง
สุดขึน้ มาในวงพระศาสนา เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค จากนัน้ ก็ทรงรับสัง่ แกพระ
สาวกเหลานัน้ ใหชว ยประกาศพระศาสนาสัง่ สอนประชาชน โดยรับสั่งมิใหไปซ้ํารอยกัน
แหงละสององค เพราะพระสาวกมีนอย เกรงจะไมทั่วถึงประชาชน
บรรดาสาวกซึ่งเปนที่ไววางพระทัยของพระพุทธเจา และไวใจตัวเองไดอยางเต็มที่
แลว ก็เทีย่ วแนะนําสัง่ สอนประชาชนใหรจู กั ศาสนาวา มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับตน
อยางไรบาง บรรดาประชาชนเมือ่ ไดรบั การแนะนําสัง่ สอน ยอมซาบซึง้ ในรสพระสัทธรรม
และรูจ กั การทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตลอดคุณงามความดีประเภทตางๆ ที่
ควรไดควรมีแกตน จนสําเร็จมรรคผลขึน้ มาในทามกลางแหงการสัง่ สอนก็มี ผูไ ดรบั การสัง่
สอนแลวนําไปปฏิบัติโดยลําพังตนเอง จนสําเร็จมรรคผลขึน้ เปนชัน้ ๆ ก็มี ทัง้ ฝายนักบวช
และฆราวาส
เมือ่ สาวกมีจาํ นวนมากขึน้ และตางก็ชว ยกันสัง่ สอนเพือ่ พุทธภาระใหเบาลง พระ
ศาสนาก็แผกระจายไปทุกทิศทุกทาง นับแตพระพุทธเจาตรัสรู และทําการสัง่ สอนเวไนยชน
มาเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระศาสนานับวาเจริญแพรหลาย และผิดปกติกวาศาสนาทั่ว ๆ
ไปที่ทําการสั่งสอนกันอยูในสมัยนั้น เนื่องจากพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น เปนธรรม
ทีอ่ ศั จรรยยง่ิ คนในสมัยนัน้ ไมมใี ครสามารถจะรูไ ด มีพระพุทธเจาพระองคเดียวทรงรูเปน
พระองคแรก จึงทรงสามารถประกาศพระศาสนาไดอยางกวางขวาง พอพรรษาที่ ๔๕ ลวง
แลวจึงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน แมเชนนัน้ ยังทรงเมตตาประทานหลักพระศาสนาไวเพือ่
เปนองคแทนศาสดา
ในขอนี้มีพระสาวกบางทานกราบทูลถามพระพุทธเจา ดวยความวิตกกังวลและนอย
ใจ โดยเกรงวาเวลาพระองคปรินพิ พานแลวจะไมมคี รูอาจารยแนะนําสัง่ สอน พระองคก็
ทรงยกพระธรรมวินัยขึ้นแสดงเปนองคแทนศาสดาวา “พระธรรมและพระวินยั นีแ้ ล จะ
เปนศาสดาแทน เมือ่ เราตถาคตลวงลับไปแลว ผูใดมีความจงรักภักดี มีความเชื่อเลื่อมใส
ในตถาคต และมีความมุงหวังจะเปลื้องทุกขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ผูน น้ั จงมีความ
เคารพในพระธรรมวินยั ทีต่ ถาคตสัง่ สอนไวแลวเถิด
เพราะหลักธรรมที่เปนองคแทน
แวนดวงใจ

๑๑๖

๑๑๗

ตถาคตลวนเปนสวากขาตธรรม ที่กลาวไวชอบแลวทั้งนั้น ไมมีสิ่งใดจะบกพรอง และแสดง
ไวแลวดวยความบริสทุ ธิใ์ จ ทัง้ เปนนิยยานิกธรรม สามารถยังผูปฏิบัติตามใหพนจากทุกข
ไดโดยชอบ เชนเดียวกับตถาคตยังอยู แมการผานไปแหงเราก็ไมมีอะไรจะกระทบ
กระเทือนถึงมรรคผลนิพพาน อันผูปฏิบัติจะพึงไดพึงถึงดวยขอปฏิบัติของตน
อนึ่ง การปรินพิ พานเปนเรือ่ งจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์ จะเคลือ่ นยายจากกองสังขารอันเปนสวน
ผสมจะสลายจากกันเทานัน้ หาไดกระทบกระเทือนแกวงพระธรรมวินัย อันเปนทางพน
ทุกขของผูปฏิบัติชอบและผูมีความบริสุทธิ์ทั่ว ๆ ไปไม และการปรินิพพานเปนเรื่องของ
เราตถาคตโดยเฉพาะ ไมเกีย่ วกับมรรค ผล นิพพานอันพึงไดพึงถึง จะมีสว นเสียหายไป
ดวยแตอยางใด เพราะสวากขาตธรรมทีเ่ ราตถาคตแสดงไวแลว ก็เพื่อมรรคผลนิพพานทั้ง
นัน้ ไมมีธรรมบทใดบาทใดจะบกพรองไปตามการปรินิพพานของเรา ฉะนั้น ทุกทานจงมั่น
ใจและแนใจตอหลักพระธรรมวินยั ทีเ่ ราไดแสดงไวแลว นีแ่ ลจะนําทานทัง้ หลายใหพน ทุกข
โดยสมหวัง”
ดังนั้น พวกเราผูมีความตั้งมั่นตอหลักธรรม ประพฤติใหเปนไปอยู จึงเทากับไดเขา
เฝาพระพุทธเจาอยูตลอดกาล เพราะคําวา “ศาสดา” นัน้ มิไดหมายถึงพระรูปพระโฉม
โดยเฉพาะ เพราะเปนสภาพมีอนั แตกสลายเชนเดียวกับสิง่ ทัว่ ๆ ไป แตหมายถึงพระทัยที่
บริสทุ ธิ์ และพระธรรมทีต่ รัสไวโดยชอบธรรม ซึ่งเวลานี้ยังสถิตอยูกับผูบําเพ็ญทุกทาน มิได
นิพพานไปตามพระองค โปรดยึดหลักธรรมนีไ้ วบนเศียรเกลาตลอดเวลา จะเปนการบูชา
พระพุทธเจาตลอดกาล
จวนวาระสุดทายก็มผี มู าทูลถามวา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว นานประมาณ
เทาไรพระอรหันตจะสิน้ สูญจากโลก มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูใ นโลกนานประมาณเทาไร
พระพุทธเจาตรัสวา “ก็หลักพระธรรมวินัย ตถาคตมิไดแสดงใหผิดจากเหตุผลอันเปนฐาน
ทีเ่ กิดขึน้ แหงมรรค ผล นิพพาน พอผูปฏิบัติตามจะผิดหวังในกาลที่ลวงไปแลวแหงเรา แต
เราแสดงเพือ่ มรรค ผล นิพพานทั้งนั้น เหตุใดจึงตองมาถามอยางนั้น ผูใ ดมีความสนใจใคร
ตอการปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ ราแสดงไวชอบแลว ผูน น้ั จะไดรบั ความเปนธรรมอยูต ลอดกาล ทั้งที่
ตถาคตยังมีชีวิตอยู และตถาคตนิพพานไปแลว เพราะสวากขาตธรรมไมนยิ มกาล สถานที่
บุคคล แตเปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ถายังมีผปู ฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรมอยูต ราบใด พระ
อรหันตจะไมสญ
ู สิน้ จากโลกอยูต ราบนัน้
ฉะนั้นจึงไมควรสงสัยในสิ่งที่ไมนาสงสัย แตควรสงสัยในตัวเอง วาเวลานีเ้ รามีความ
ขยันหมั่นเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจาสอนหรือไมเทานั้น เปนสิง่ ทีค่ วรสนใจในตัว
แวนดวงใจ
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เอง ถาเปนผูเ กียจครานหมดศรัทธาตอพระสัทธรรม แมตถาคตจะยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็คือ
โมฆบุรษุ โมฆสตรี ผูเ ปลาจากประโยชนอยูน น่ั เอง ถึงแมวา เขาจะจับชายสบงจีวรตถาคตอยู
ก็หาไดชื่อวาไปตามตถาคตไม แตผปู ฏิบตั สิ มควรแกธรรมนัน่ แล ชื่อวาผูไปตามเราตถาคต
ชือ่ วาบูชาตถาคต บูชาพระธรรม และพระสงฆอยูทุกระยะกาล”
นีเ่ ปนพระโอวาททีต่ รัสกับผูม าทูลถามจวนวาระสุดทาย ซึ่งเปนพระโอวาทที่ประทับ
ใจของผูมุงตอธรรมอยางยิ่ง จะไดพยายามบําเพ็ญตนโดยความสม่าํ เสมอ เชนเดียวกับสมัย
ที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู และคอยตักเตือนอยูตลอดเวลา โดยธรรมทีป่ ระทานไว
แลว เชน ผูปฏิบัติถูกหรือผิดก็แสดงถึงผลวา ตองเปนความสุขหรือความทุกขอยูเชนเคย
ไมมกี ารเปลีย่ นแปลง พระธรรมที่ประทานไวเปนความคงที่ตอเหตุผล สมกับธรรมทีต่ รัสไว
ชอบแลว และเปนธรรมคงเสนคงวาสําหรับผูป ฏิบตั ติ าม ไมเปนอยางอื่น
หลักใหญของธรรมที่ตรัสรวมไว เปนสัจจะความจริงแลวตรงไปโดยถายเดียวนัน้
เรียกวา อริยสัจ ขอตนตรัสเรื่อง ทุกข คือ ความบีบคัน้ มีทั้งสัตว ทั้งคน ทั้งทาน ทัง้ เรา มี
ทั้งทางกายและทางใจ ความบีบคัน้ ทําคนและสัตวใหอยูส บายไมได ถาเปนน้าํ ก็ถกู รบกวน
อยูเสมอ หาเวลานิง่ และใสสะอาดไมได ขึ้นชื่อวาทุกขไมไปรบกวนในสถานที่อื่น แตจะรบ
กวนที่กายที่ใจของมนุษยและสัตว และทําใหไดรับความทุกขเดือดรอนขึ้นทันทีที่ทุกขเขาถึง
ตัว แมจะยืน เดิน นัง่ นอนอยูตามปกติ ก็ตองแสดงอาการเอนเอียงหรือกระดุกกระดิกขึ้น
มาทันที และแสดงอาการระส่าํ ระสาย ถามากกวานั้นทนไมไหวก็ถึงตาย
ขอที่สองตรัสเรื่อง สมุทัย คือความคะนองของใจที่แสดงตัวอยูภายในใจของคนและ
สัตว แลวระบายออกมาทางกาย ทางวาจา อันดับแรกก็แสดงเปนความอยากและคอย
เคลื่อนขึ้นไปเปนความทะเยอทะยานไมมีทางสิ้นสุด ไมมีขอบเขตแหงความเพียงพอของ
ความอยากประเภทนี้ ไมมีปกติประจําตัว แตปนเกลียวอยูทํานองนั้น แมจะไดสิ่งที่ตน
ตองการมาครองอยางสมหวังแลว ก็ไมวายที่จะเอื้อมออกไปดวยอํานาจแหงความอยาก ไม
มีใครในโลกจะสามารถปฏิบตั ติ วั ตอความอยาก ใหไดระดับและอยูในความพอดีได ทานจึง
เรียกวาสมุทยั คือความโผลตัวอยูเสมอ ยิง่ กวาวานร (ลิง) ตัวคะนองเสียอีก
ขอที่สาม ตรัสเรือ่ ง นิโรธ ความดับทุกขทางใจ ชื่อวาทุกขที่สําเร็จรูปมาจากสมุทัย
เปนผูผลิตขึ้น ยอมดับลงเพราะนิโรธธรรม แตการกลาวถึงนิโรธจําตองกลาวถึงมรรคใน
ระยะเดียวกัน เพราะมรรคเปนอุบายหรือเครื่องมือดับทุกข ถาไมมีเครื่องมือก็ดับทุกขไม
ลง เชนเดียวกับการดับไฟ ตองมีเครื่องมือ ถาไมมีเครื่องมือในการดับ ไฟก็ดับไมลง
เหมือนกัน
แวนดวงใจ

๑๑๘

๑๑๙

มรรค แปลวา ทางดําเนินเพื่อพนทุกข หรืออุบายวิธีดับทุกข ซึ่งมีมาก แตยอลงก็มี
เพียงสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือทาน ศีล ภาวนา นี่คือเครื่องมือดับทุกขแตละประเภท
ตามที่ทุกขซึ่งมีหลายประเภท การใหทานหรือการแบงปนเปนอุบายหรือวิธดี บั สมุทยั คือ
ความตระหนีถ่ เ่ี หนียว เกิดจากความเห็นแกตวั เปนมูลฐาน โลกจะตั้งอยูได ธรรมจะเจริญ
ตองอาศัยทานการใหหรือแบงปน ทีเ่ รียกวาสังคหวัตถุ และสังคหธรรม สงเคราะหกนั ทัง้
ดานวัตถุและดานธรรมะ นับแตความรูว ชิ าเปนตนไป สัตวและคนทัง้ โลก นับแตบดิ า
มารดากับบุตร ผูใหญกับผูนอย อาจารยกบั ศิษย นักเรียนกับครู สัตวเลีย้ งกับเจาของ และ
สัตวตอสัตว มีสงั คหวัตถุและสังคหธรรมเปนเครือ่ งประสาน หรือยึดเหนีย่ วน้าํ ใจกันเปน
ประจํา โลกจึงอยูดวยกันโดยความสนิทสนมและความเปนปกแผนแนนหนาไดตลอดมา
คําวา ทาน คือทานอยางเปดเผยที่รู ๆ กันหนึง่ ทานในหลักธรรมชาติไดแกการ
สงเคราะหหรือแบงปนกัน เชน มารดา บิดา ครู อาจารย สงเคราะหลกู และลูกศิษย ซึ่งมิได
คิดวาตนทําทาน แตกริ ยิ าทีท่ าํ นัน้ ๆ ก็คือทานนั่นเอง แตเปนทานในหลักธรรมชาติ คือ
ความจําเปนตองทําตอกัน ตามวิสัยของคนและสัตวที่อยูดวยกัน จะตองทํากันทั่วโลกจะเวน
เสียไมได ดังนั้น ทานจึงเปนของใหญโตค้าํ จุนโลกและค้าํ จุนธรรม ใหตั้งเปนโลกและเปน
ธรรมอยูไดตลอดมา ถาจะเทียบกับบานเรือนก็ไดแกรากฐานทีผ่ กู โครงเหล็ก เทคอนกรีต
เพือ่ ความมัน่ คงของบานเรือนนัน่ เอง พระพุทธเจาจะเปนศาสดาสอนโลกไดก็เพราะทาน
บารมี จะขาดไปไมได และทรงปฏิบัติตอสัตวโลกตลอดมาจนวันนิพพาน
ทางเดินของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับสัตวโลกก็คือทานอยูนั่นแล ไดแก ใหทานวัตถุ
และใหทานธรรม แมปรินิพพานไปแลว ก็ยงั ประทานธรรมวินยั ไวเพือ่ เปนทานแกสตั วโลก
ตลอดมาถึงพวกเรา ซึ่งพอมองเห็นฟาเห็นดิน มองเห็นบุญเห็นบาปไดบา ง ก็เพราะธรรม
ทานของพระพุทธเจานั้นแล ดังนั้น ทานจึงเปนธรรมลึกซึง้ และจําเปนทัว่ โลกเหลือทีจ่ ะ
พรรณนา จึงขอยุติไว สวนศีลและภาวนาไดเคยอธิบายมาบางแลว เขาใจวาคงไมมที า นทีจ่ ะ
สงสัย มีอยูเ พียงวาเราจะดําเนินใหถงึ ขัน้ บริบรู ณไดแคไหนเทานัน้ ธรรมทีก่ ลาวนีเ้ รียกวา
มรรค คือทางพนทุกขเปนระยะ ๆ เมือ่ มรรคทีบ่ าํ เพ็ญใหสมบูรณเต็มทีแ่ ลวก็สามารถดับ
ทุกขได กลายเปนนิโรธขึน้ มาในขณะนัน้ นัน่ แล เพราะธรรมทัง้ สีน่ ท้ี าํ งานเกีย่ วโยงกัน สวน
ชื่อของธรรมเหลานี้ทานแยกจากกันเหมือน นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง. คนละ
ชื่อ แตทาํ งานบังคับเครือ่ งยนตอยูใ นเครือ่ งแหงเดียวกันฉะนัน้
ดังนั้น โปรดทําความพยายามฝกหัดอบรมตนใหเปนทีม่ น่ั ใจในปจจุบนั นี้ ในชาติน้ี
เราเปนมนุษย หมดความสงสัยในความเปนอยางอืน่ แมจะอยูดวยกันกับสัตว แตกแ็ นใจวา
แวนดวงใจ
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๑๒๐

เราเปนมนุษย ทั้งไดผานทุกสิ่งทุกอยางมาดวยความรูความเขาใจมากกวาสัตว เพื่อภูมิ
ธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปกวาที่เปนอยู โปรดภาวนาดูตวั เอง จะเห็นเรือ่ งทีค่ วรติและควรชม
เกิดขึ้นกับใจ เชน ทุกขเปนสิ่งที่ควรตําหนิเพื่อหาทางออก จึงควรพิจารณาใหรเู รือ่ งของเขา
ตามธรรมดาทุกขไมเคยอยูที่ไหน ซึ่งควรจะรูอยูกับตัว เพราะมีอยูที่นี่เปนประจํา
เราจะปลูกบานสรางเรือนใหทกุ ขอยู แตทุกขไมยอมอยู ถาเปนกายและใจของสัตว
และของคนแลว ทุกขชอบเต็มที่ และอยูไดตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง ตลอดกาลที่กายและใจ
ยังควรแกเขา พาเกิดก็เกิดดวย พาแกก็แกดวย ตายก็ตายไป แตทุกขโดดหนีไมยอมตาย
ดวย เพราะใจไมตายทุกขตองเกาะไปดวย ฉะนั้น ใจไปที่ไหน ทุกขจึงติดไปดวย ใจไปถือ
กําเนิดเกิดในภพชาติใด ทุกขยอมติดตามไปดวยทุกภพทุกชาติ จนกวาใจจะไดรบั การชําระ
สะสางดวยเครื่องซักฟอก คือกุศลธรรมจนสะอาดเต็มที่แลว ทุกขหาที่เกาะไมได นัน่ แล
ทุกขจะสุดวิสัยไมมีทางเอื้อมได เพราะใจกลายเปนวิวฏั ฏะพนวิสยั ของสมมุตแิ ลว นีค่ อื
แดนสุดวิสัยของกิเลสทุกประเภทโดยแทจริง
พระพุทธเจาทรงประทานธรรมะ มีสติปญญาเปนตน ใหพวกเราสอดสองดูเรื่องของ
ตัว เพื่อจะไดทราบความเปนมาของตน ๆ หลักใหญคือสงสัยเรื่องความเกิดของตัว ซึ่งเคย
เปนทํานองนั้นมา โดยติดตอไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาติ แตพวกเรารูสึกจะโงตอ
เรื่องของตัวอยูมาก ทั้งนี้เพราะการกาวเหยียบไปแตละภพแตละชาติก็รอยเทา (ใจ) ของ
เราเอง เกิดในภพชาติใดก็เปนเรื่องของใจดวงรู ๆ อยูกับเราขณะนี้ทั้งนั้นพาไปเกิด ไมใช
ใจดวงใดไปเปนตัวการปลูกสรางรูปรางขึ้นมา เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทาน ถาไมมี
เชื้อแหงความเกิด ความเกิดจะแสดงตัวใหปรากฏออกมาไดอยางไร เชื้อนั้นก็ฝงจมอยูที่ใจ
ดวงรู ๆ นี้เอง ทานใหชื่อใจที่มีเชื้อนี้วา จิตอวิชชา คือความรูแกมโกง ความหลงแกมเพลิน
ไมมีทางสิ้นสุด ทั้งเปนเรื่องใหญโตมากสําหรับจิตผูเปนนักทองเที่ยว แตไมทราบการไป
และการมาของตน จึงควรถือเปนปญหาสําคัญสําหรับตัวทีจ่ ะพยายามตัดตนเพลิง ไมใหลุก
ลามไปนานและทําความเสียหายแกตนมาก
คําวา ธมฺโม ปทีโป ก็คือแวนสองทางของสัตวผูมืดมนนั้นเอง จะไดยึดถือเปน
เครื่องมือในการสองทางดําเนินเพื่อถึงความปลอดภัยแกตน ไมเปนความรกรุงรังดวยภพ
ชาติและกองทุกขทั้งมวลใหยืดเยื้อตอไป ธมฺโม ปทีโป เปนตน พระพุทธเจาทรงเริ่ม
ประกาศและรือ้ ขนสัตวโลกนับแตเริม่ ตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินพิ พานเปนเวลา ๔๕
พรรษา ถึงวาระสุดทายก็ประทานไวแทนองคศาสดา สวนพระองคก็เสด็จนิพพานไปตาม
หนาที่ของผูหมดเชื้อภายใน กอนจะทรงลาสมมุติทั่ว ๆ ไปเสด็จนิพพาน ก็ตรัสเรียกบรรดา
แวนดวงใจ
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สาวกมาประชุมแลวรับสัง่ วา “ผูใดมีความสงสัยขออรรถขอธรรม และวิธีดําเนินของตน
ภายในใจก็จงพูดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู จะไดชวยปลดเปลื้องแกไขมิใหมีความเสียใจใน
ภายหลัง”
ขณะนั้นปรากฏวาไมมีสาวกองคใดทูลสนอง ตางก็นั่งอยูดวยทาอันสงบ และคอย
สดับพระโอวาทที่จะตรัสตอไป เมื่อไมเห็นทานผูใดทูลสนอง ก็ทรงประทานพระโอวาทครั้ง
สุดทายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทัง้ หลายจงพิจารณาสังขารทัง้ หลาย ทัง้ สังขารภายใน
และสังขารภายนอก ซึง่ เจริญขึน้ แลวเสือ่ มไป ดวยความไมประมาทเถิด จะรูแจงแทงตลอด
ซึ่งพระสัทธรรมที่เราตถาคตแสดงไวแลว” พอจบเทานี้ก็ปดพระโอษฐไมตรัสอะไรตอไป
อีก จากนัน้ ก็ทรงทําหนาทีป่ รินพิ พานดวยความสงาราศีและความองอาจกลาหาญ ไมสะทก
สะทานตอมรณภัย
ดวยทรงเห็นวาเกิดแลวตองตาย ไมทรงแสดงความโศกกันแสงตอความทุกขที่มา
ครอบงําพระกายในเวลานัน้ ทรงมีความองอาจตอหลักความจริงที่ทรงรูเห็นมาแลวอยางไร
จนมีความชํานิชาํ นาญและสามารถสัง่ สอนโลกไดเปนจํานวนมากสมภูมศิ าสดา เมื่อยังทรง
พระชนมอยูก็ทรงแสดงลวดลายของศาสดาไมใหมีความบกพรอง สมพระนามวา สตฺถา
เทวมนุสสฺ านํ เปนครูของเทวดาและคนทุกชั้น ดังนั้นการทําหนาที่ปรินิพพานโดยถูกตอง
ตามหลักของศาสดา จึงเปนความจําเปนสําหรับพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เพือ่ ไวลวดลาย
และพระเกียรติของศาสดาในครั้งสุดทาย ใหคนรุนหลังไดฟงเปนขวัญใจ
เริม่ แรกแหงการทําหนาทีป่ รินพิ พาน ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานเขาทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌานทัง้ สีเ่ บือ้ งตนนีเ้ รียกวา รูปฌาน โดยใชกระแสจิตวิตก
วิจารณไปตามอาการของพระกาย จนถึงขั้นละเอียดแหงรูปฌาน จากนัน้ ก็ทรงเขาอรูปฌาน
สี่ คืออากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานา
สัญญายตนะ เปนลําดับ อรูปฌานสีน่ เ้ี ปนนามธรรมลวน ๆ จากนัน้ ก็ทรงเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธ ดับสัญญาและเวทนา ทรงพักอยูในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติชั่วขณะ แลวทรงถอย
จิตกลับลงมาเปนลําดับ จนถึงปฐมฌาน และถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ธรรมดา แลวทรงเขา
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไปอีก พอผานจตุตถฌานไปแลวเทานั้น ไม
ทรงเขาฌานใดตอไปอีก แลวเสด็จปรินพิ พานในทามกลางแหงฌานทัง้ สอง คือรูปฌานและ
อรูปฌานนัน้
ทั้งนี้เพราะทรงไวลวดลายของพระพุทธเจาผูเปนศาสดาเอกใหเต็มภูมิ จึงไมทรง
ปรินพิ พานอยูใ นฌานใดฌานหนึง่ ถาจะนิพพานอยูใ นฌานใดฌานหนึง่ อาจจะถูกตําหนิ
แวนดวงใจ
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จากสาวกอรหันต วาทรงทําหนาทีน่ พิ พานไมสมบูรณเต็มภูมขิ องศาสดาในวาระสุดทาย
เพราะฉะนัน้ เพื่อประกาศพระองคใหเต็มภูมิทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และวาระสุดทาย จํา
ตองนิพพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คือรูปฌานและอรูปฌาน ซึ่งเปนการถูกตองและ
สมบูรณตามลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์เขาชมฌานเพื่อปรินิพพาน เพราะรูปฌานและอรูป
ฌานลวนเปนสมมุตดิ ว ยกัน จะเขานิพพานในจุดสมมุติ ก็ชื่อวาไมสมภูมิกับคําวานิพพาน
เทาที่พระองคทรงทํามานั้นเปนอันวา ปรินพิ พานโดยสมบูรณ เมื่อพระองคปรินิพพานแลว
พระสรีระก็ถูกทูลอาราธนาไวเพื่อทําการสักการบูชาจากพุทธบริษัท มีมัลลกษัตริย เปนตน
เพื่อใหสมพระเกียรติ เพียงเจ็ดวันเทานั้นก็อัญเชิญขึ้นถวายพระเพลิง
ตกมาสมัยของพวกเรา ศพของครูอาจารยที่เคารพนับถือซึ่งมรณภาพลง รูส กึ จะ
กลายเปนของหมักดองคลายกับผักปลาไปเสียมาก จนจะกลายเปนประเพณีหมักดองไป
หากมีความจําเปนซึง่ จะควรอาราธนาทานไวเพือ่ ความจําเปน มีเกีย่ วกับพระราชาเปนตน
นัน้ ทั้งโลกและธรรมก็เห็นใจโดยทั่วกัน แตจะเก็บไวโดยมิไดคํานึงถึงทานผูเปนอาจารยที่
เคารพบูชา ซึง่ ถูกอาราธนาไวเปนเวลานาน ๆ และพระพุทธเจาผูเปนตัวอยางของสัตวโลก
ทัง้ เวลายังทรงพระชนมอยูแ ละเวลานิพพานแลว ตอไปก็เกรงจะเปนประเพณีใหกุลบุตรสุด
ทายภายหลังยึดโดยหาเหตุผลและหลักฐานไมได
ครูอาจารยซง่ึ เปนทีเ่ คารพบูชาของปวงชน เวลาทานยังมีชีวิตอยูไดทําประโยชนแก
โลกเต็มภูมคิ วามรูค วามสามารถของทาน โดยบัวมิใหชาํ้ น้าํ มิใหขนุ และเปนที่อบอุนแก
บานแกเมือง แตเวลาทานมรณภาพไรวญ
ิ ญาณ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีไมมีประจํารางแลว
เกรงวาศพของทานจะกลายเปนสินคาไปทัว่ ตลาดอยูเ ปนเวลานานกวาจะสิน้ สุดลงได ดังนั้น
พวกเราทีเ่ ปนนักบวชและนักปฏิบตั ิ ซึ่งจัดวาเปนลูกศิษยที่มีครู โปรดคิดอานไตรตรองบาง
จะเปนการเสริมเกียรติกรรมฐานวาเปนผูช อบใครครวญ เพือ่ หาเหตุผลและอรรถธรรม นํา
ความพอดีมาประดับตน ประดับโลก ประดับธรรม ใหงามสืบทอดกันไป
ถาคิดวา เมื่อทําการฌาปนกิจศพทานผานไปแลว วัดวาอาวาสจะเสือ่ มโทรม เพราะ
ไมมที ย่ี ดึ เหนีย่ วน้าํ ใจของประชาชนใหมาสนใจกับวัดและพระเณร นับเปนความคิดที่จะพา
ใหตนและวัดวาอาวาสศาสนา ทั้งวงแคบและวงกวางเสื่อมลงอยางแนนอน จะหาทางเจริญ
ไมไดเลย เพราะไปสนใจกับศพของทานอันเปนทางจะไหลมาแหงอามิส มากกวาจะสนใจ
ในธรรมทีท่ า นสัง่ สอน และมิไดสนใจกับการจะปรับปรุงตนเองเพื่อขอปฏิบัติอันดีงามใหยิ่ง
ขึ้นไป ซึง่ เปนทางทีจ่ ะยังตนและพระศาสนาใหเจริญโดยชอบธรรม
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แมพระพุทธเจา พระองคก็มิไดทรงสั่งสอนพุทธบริษัท ใหมคี วามเลือ่ มใสและหนัก
แนนในพระองคมากกวาธรรม จะเห็นไดตอนพระอานนททูลถามถึงวิธีจะปฏิบัติตอพระ
สรีระของพระองคเวลานิพพานแลว พระองคยังไมทรงพอพระทัย และกลับหามพระ
อานนทไมใหยุงเกี่ยว แตเมือ่ ทรงเห็นพระอานนททลู โดยมีเหตุผลก็ทรงแนะนําใหเทาทีค่ วร
ครูอาจารยผูมีธรรมก็คงจะเดินตามรองรอยของพระพุทธเจาพาดําเนิน ทานคงไมสั่งสอน
บรรดาศิษยใหหนักในทานยิง่ กวาธรรม ที่ลูกศิษยควรจะสนใจและนําไปปฏิบัติตอตัวเอง
ตามที่ทานสอนไว
ผูปฏิบัติสมควรแกธรรมชื่อวาผูบูชาพระพุทธเจาได ลูกศิษยปฏิบตั สิ มควรแกธรรม
ก็คงจะบูชาครูอาจารยไดในทํานองเดียวกัน ดังนั้นหลักของการปฏิบัติจึงไมควรเห็นวาดอย
กวาสิง่ ทีจ่ ะพาใหตนและศาสนาเสือ่ ม พระศาสนามิไดเจริญมาดวยศพดวยเมรุ พอจะทํา
ความหนักแนนจนลืมตน และลืมความพอดีที่จะปฏิบัติตอศพตอเมรุ แตเจริญดวย ธมฺมา
นุธมฺมปฏิปนฺโน ผูป ฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรมตางหาก การกลาวทั้งนี้มิไดสอนใหผูมุง
ธรรมเกิดความเนรคุณตอทานผูมีพระคุณแกตน แตการปฏิบัติตอทานที่มีคุณทั้งเวลายัง
เปนอยูห รือตายไปแลว เทาทีโ่ ลกและธรรมเห็นวางาม เขาใจวาทุกทานคงเคยปฏิบัติตอกัน
มาพอสมควร ลูกมีพอแม ลูกศิษยมีครู เปนกับตายตองรองรับกันจนสิ้นใจไมมีใครจะ
ปลอยทิ้งได แตขอไดคํานึงถึงความพอดี จะเปนความชอบธรรมทัง้ ตนและสวนรวม สมกับ
เราเปนศิษยมคี รูทส่ี ง่ั สอนใหรจู กั มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจ กั ประมาณยังประโยชน
ใหสาํ เร็จทุกเมือ่
การแสดงประวัติของพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ใหทานผูฟงทั้ง
หลายทราบ เพื่อจะไดนอมใจระลึกถึงทาน และนอมมาเปนอารมณเครือ่ งเตือนใจเปน
พุทธานุสสติ หากยังไมถึงจุดหมายปลายทางอยางพระองคทาน คําวานิยยานิกธรรม ผลที่
เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญอยางไรตองเปนเครื่องสนองตอบแทนโดยแนนอน สมกับภาษิตวา
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมไมปลอยทิ้งผูบําเพ็ญธรรม ยอมตามรักษาใหมีความ
สุขความเจริญทุกภพทุกชาติไป
ดังนัน้ ในอวสานแหงธรรมนี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงตามคุมครองทานทั้งหลาย ทั้งที่มาจากทางใกลและทาง
ไกล อุตสาหมาดวยความเสียสละทุกอยาง จงปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน มีแตความ
สุขความเจริญและประสบแตสง่ิ ทีพ่ งึ ปรารถนาโดยทัว่ หนากันเทอญ
www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

สังขารธรรม
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ
เตสํ วูปสโม สุโขติฯ
ภาษิตที่ไดยกขึ้นไว ณ เบือ้ งตนนี้ ถาไมพจิ ารณาตามหลักความจริงแลว ยอมเห็นวา
เปนภาษิตที่แสดงซ้ํา ๆ ซากๆ แตในขณะเดียวกันภาษิตนีเ้ ปนเงาตามตัว สําหรับแสดง
หลักฐานแหงความจริงซึง่ เปนอยูใ นสัตวและสังขารทัง้ หลาย
เนือ้ ความในภาษิตนี้ แปลวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวยอมดับไป การ
ระงับดับเสียซึง่ สังขารทัง้ หลายอันเกิด ๆ ดับ ๆ ไดโดยสิ้นเชิงเปนความสุขอันยิ่ง ดังนี้ คํา
วา สังขารธรรม ที่วาไมเที่ยงก็ดี เกิดขึ้นแลวดับไดก็ดี จะเห็นวาสังขารประเภทใดทีเ่ ปนภัย
แกบรรดาสัตวทง้ั หลายอยู ณ บัดนี้ และสังขารประเภทใดทีเ่ ปนเหตุใหหลัง่ น้าํ ตา เปนเหตุ
ใหเกิดความวิปโยคพลัดพราก เปนเหตุใหเกิดความเสียอกเสียใจ เปนเหตุใหเกิดความรืน่
เริงบันเทิง เปนเหตุใหเกิดความรัก ความชัง ความกอกังวลในใจของเราไมมีจบสิ้น
องคสมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาตรัสไววา อนิจจฺ า วต สงฺขารา เราทัง้ หลายพึงทราบ
ใกล ๆ ณ บัดนี้ เปนหลักฐานพยานยืนยันใหเห็นอยูอ ยางคัดคานไมได คือ เจาพระคุณ
พระธรรมเจดีย ซึ่งมีคุณงามความดี บุญญาภิสมภารซึ่งไดสรางสมไวไมนอย ไดอบรมสั่ง
สอนประชาชนใหรดู ี รูช ว่ั ทําตัวเปนคนดีมาเปนอันมาก ทั้งไดกอสรางวัดโพธิสมภรณนี้ให
เจริญรุงเรืองเปนที่บําเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั่วไปเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว แตทานก็ตอง
มรณภาพจากความเปนเขาสูค วามตาย นี้ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลว
แตกดับสลาย ทีเ่ ราใหชอ่ื วา ตาย นัน่ เอง
เพราะเหตุนน้ั ทุกทานพึงทราบวา สังขารธรรมของทานกับสังขารธรรมของพวกเรา
เปนสังขารธรรมประเภทเดียวกัน มีเกิดขึ้นเปนรูป เปนกาย เปนหญิง เปนชาย มีแปร
สภาพขึน้ มาเปนลําดับๆ ตั้งแตคลอดออกมากลายเปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว เฒาแก เมือ่
แปรสภาพไปเต็มที่แลว ก็แสดงความแตกดับใหเราทัง้ หลายไดเห็น และไดมีชื่อขึ้นมาวา
ตาย คือ สังขารธรรมประเภทนีเ้ อง เราอยาเห็นวาสังขารธรรมประเภทใด ซึ่งเปนธรรมชาติ
ทีส่ าํ คัญ เปนเหตุใหหลัง่ น้าํ ตาของบรรดาสัตวทง้ั หลายทัว่ ทัง้ โลกนีไ้ มมเี วลาหยุด คือ สังขาร
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ธรรมประเภทนีเ้ ทานัน้ จึงเปนสังขารธรรมทีใ่ หญยง่ิ ในโลก ความรักก็ดี ความชังก็ดี ความ
วิปโยคพลัดพรากก็ดี ความหลงความเพลิดเพลิน ความโศกเศราทัง้ หลายก็ดี เกิดขึ้นมา
จากสังขารธรรมประเภทนีท้ ง้ั นัน้
ฉะนัน้ สังขารธรรมประเภทนี้ ทานจึงยกขึ้นเปนภาษิตตอเนื่องมาแตองคสมเด็จพระ
ผูม พี ระภาคเจาทุก ๆ พระองค ตรัสไวเสมอวา อนิจจฺ า วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม
เทีย่ ง เกิดขึ้นแลวดับไป ทั้งนี้ สังขารธรรมไมใชวาจะมีแตที่ตายแลวไมเที่ยง มีแตที่ตายนั้น
เกิดขึ้นแลวดับไป พึงนอมเขามาสูต วั เรา กายของเราทุกชิ้นที่ครองเปนเจาของอยู ณ บัดนี้
ก็คือ สังขารประเภทนัน้ นัน่ เอง แปรสภาพไปเชนเดียวกัน มีความแก ความชรา ทนไมไหว
ตองแตก ตองทําลายไปเชนเดียวกับทาน ความรักก็รกั ในสังขารประเภทนี้ ความชังก็ชังใน
สังขารประเภทนี้ ความหลงก็หลงในสังขารประเภทนี้ ดีใจเสียใจก็เพราะสังขารประเภทนี้
เปนเหตุ ไดรบั ความทุกขทรมานก็เพราะสังขารประเภทนีเ้ ปนเหตุ
สังขารประเภทนี้เปนไดทั้งสัตว เปนไดทั้งบุคคล เปนไดทั้งชั้นต่ํา ชัน้ สูง เปนไดทั้งดี
ทั้งชั่ว เปนไดในฝายรูปรางกลางตัว ทั้งดํา ทั้งขาว ทัง้ รูปรางสวยงามและไมสวยงาม คือ
สังขารธรรม ประเภทนี้ทั้งนั้น ขอใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลาย จง โอปนยิโก นอมเขามา
สอนตนเสมอ อยาเห็นเพียงวาคนอืน่ ตาย คนอืน่ แตกสลาย คนอืน่ ทุกขยากลําบาก เพราะ
สังขารธรรมประเภทของคนอืน่ สัตวอน่ื เทานัน้ ใหพงึ ทราบวาสังขารธรรมอันนีเ้ ปนเหมือน
กับฝาเทาทีก่ า วไปเปนลําดับ สังขารธรรมประเภทใดทีเ่ กิดมาแลวในโลก ไมสําคัญเทา
สังขารธรรมคือ รางกายของสัตวและบุคคลที่แตกสลาย เดินตามรอยกันไปนี้ตั้งแตครั้งไหน
ครั้งไรมา
เกิดก็เกิดมาแลว จนตนเองซึ่งเปนผูเกิด แก เจ็บ ตาย และเคยเปนมานานแสนนาน
เพราะสังขารธรรมประเภทนีท้ ง้ั นัน้ เคยไดรักไดชัง เคยไดเสียน้าํ ตา และกําลังกาย กําลังใจ
เพราะเหตุแหงสังขารธรรมประเภทนีม้ าแลวนับประมาณไมถว น
เราก็ไมสามารถทราบ
ความเปนมาของเราได นี่คืออวิชชาความงมงายกอตัวเอง ปกคลุมหุมหอจิตใจไวมิใหรู
ความเปนมา ทําใหหมุนเวียนเปลีย่ นกันไปเปลีย่ นกันมาตามภพตามชาติ ตามอํานาจ
วาสนาดีชว่ั เกิดขึ้นเปนรูปรางกลางตัว ปรากฏเปนสัตวบา ง เปนบุคคลบาง เปนคนชัน้ สูง
ชัน้ ต่าํ บาง ติดคุกติดตะรางไดรับความทุกขความลําบาก เปนเทพบุตร เทวดา อินทรพรหม
กลับกลายเปลีย่ นแปลงมาเปนมนุษย สับสนปนเปกันอยูต ลอดเวลา ก็เนือ่ งในอวิชชาความ
หลงตน เปนผูเ คยผานมาแลวอยางนีด้ ว ยกันทุก ๆ คน ก็ไมสามารถจะคํานวณถึงความเปน
มาของตนได
แวนดวงใจ

๑๒๕

๑๒๖

การกลาวมาทั้งนี้เปนเรื่องของสังขารธรรมทั้งนั้น จึงควรใช โยนิโส คือปญญา
พิจารณาตามหลักธรรมที่เปนจริงซึ่งประกาศอยูทั่วทั้งโลกธาตุ ไมมเี วลาจะสงบเงียบลงไป
ได คือความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนไปอยูทั้งสัตวทั้งบุคคล ทั้งนอกบานใน
บาน ทั้งนอกเมืองในเมือง ทัง้ ใตนาํ้ ทัง้ บนบก ทั้งใตดินบนอากาศ สัตวและสังขารมีอยูในที่
ใด ธรรมชาตินี้จะตองเปนเงาเทียมตัว ติดตามสัตวและสังขารประเภทนัน้ ๆ ไป แตยังไม
ถึงของเราเทานั้น เราจึงไมสนใจในสิง่ เหลานีว้ า จะเปนอยางนัน้ หรือไม เมื่อผูเกี่ยวของหรือ
สิ่งเกี่ยวของมีอยูกับเรา เราเปนผูส งวนกรรมสิทธิ์ เปนผูม สี ว นเกีย่ วของในสัตวและสังขาร
ประเภทนัน้ ๆ จึงปรากฏวาสิง่ เหลานีม้ ขี น้ึ เฉพาะในบานเรือน หรือในเครือญาติของเราวา
พอ แม พี่ นอง ลูก หลาน ญาติ มิตร สามี ภรรยาเจ็บไขไดทกุ ข และพลัดพรากจากไปเทา
นัน้
แตเมือ่ พิจารณาตามหลักธรรมชาติแลว สิง่ ทัง้ หลายเหลานีเ้ คยประกาศตนมาตลอด
เวลา พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตาม จะไมอุบัติก็ตาม ธรรมชาติ คือ ความเกิด ความ
ตาย และความวิปโยคพลัดพราก ซึ่งมีอยูในสัตวและสังขารนั้น เปนของเคยมีมาแลวแตดึก
ดําบรรพเปนมาอยางนี้ แมปจ จุบนั ในวันนีเ้ ราทัง้ หลายก็เห็นแลว ในโกศของเจาพระคุณ
ธรรมเจดียก็คือโกศแหงคนตายนั่นเอง ทานตายแลวอาราธนาไวในโกศของทาน สวนพวก
เราจะเปนเชนไร จะอยูในโกศหรือนอกโกศก็ตาม หมดชีวติ แลวเขาเรียกวาคนตายหรือสัตว
ตายทั้งนั้น อยูใ นไหปลารา ในน้าํ ปลา ก็คือสัตวตายนั่นเอง ในตลาดเต็มไปดวยสัตวเปน
และสัตวตาย เปนปาชาของสัตวทั่วทั้งดินแดน
ถาเราพิจารณาเรือ่ งความเปนความตายนีแ้ ลวจะได โอปนยิโก นอมเขามาพิจารณา
สังขารที่มีอยูกับตัวของเราซึ่งประคองรักษาอยู ณ บัดนี้ วาจะเปนเชนเดียวกันกับสัตวและ
สังขารทั่ว ๆ ไป โดยไมตองสงสัย เพราะฉะนัน้ คําวา อนิจจฺ า วต สงฺขารา จึงเปนคําสวย
งามและเหมาะสมกับสมัยและสถานที่อยางยิ่ง สถานที่ไดแกโลกอันเต็มไปดวยความเกิด
ความแก ความทุกขทรมาน และเต็มไปดวยความสลาย ตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขาร
นีเ้ รียกวาสถานที่ ธรรมะก็แสดงสวมรอยลงในสภาพเหลานี้ ทีม่ คี วามแปรปรวน มีความ
แตกดับหรือมีความเกิดขึ้นแลวแตกดับไปประจําตน ภาษิตที่พระพุทธเจาทรงไวนี้จึงเปน
ภาษิตที่ทันตอสมัยทุกกาล ไมมีวันนี้และวันหนาตลอดกัปตลอดกัลป เมือ่ สัตวและสังขาร
อันเปนสภาพผันแปรเหลานีย้ งั มีอยูต ราบใด พึงทราบวาธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี้
ยังเปนของจริงอยูตลอดเวลาและเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ตรัสไวตามหลัก
ความจริงที่เปนไปอยางใด
แวนดวงใจ

๑๒๖

๑๒๗

ผูม าพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนของไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนสิ่งที่
แตกดับ หาสาระแกนสารไมไดแมแตชน้ิ เดียวอยางนีแ้ ลว จะไดถอื เอาเปนแกนสารทําความ
ไมประมาทในสังขารของตนวา เด็กก็ดี หนุมก็ดี ปานกลางก็ดี คนแกก็ดี มันเปนกอนจะ
แตกดับดวยกันทั้งนั้น เพราะเปนสังขารประเภทเดียวกัน เด็กก็คือสังขารนั่นเอง หนุม สาวก็
คือสังขารนัน่ เอง เฒาแกชราก็คอื สังขารประเภทเดียวกัน สังขารประเภทนีเ้ ต็มไปดวยความ
แตกสลาย ความทําลาย เคยเปนมาประจําแผนดินอันเปนศูนยกลางของโลกมนุษยและ
สัตวอาศัยอยู ไมมใี ครจะกลาสามารถนับอานไดวา สังขารประเภทนีเ้ คยเปลีย่ นแปลงตัว
เองมาตั้งแตเมื่อไร เปนธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา
เราทัง้ หลายพิจารณาอยางนีเ้ สมอ จะเปนเหตุใหเกิดอุบายขึน้ ในใจวา สิง่ เหลานีไ้ ม
เทีย่ ง เราจะหาอะไรซึ่งเปนของเที่ยงยิ่งกวานี้ สิง่ เหลานีเ้ ปนทุกข เราจะหาอะไรซึง่ เปนความ
สุขยิง่ กวาสิง่ เหลานี้ สิง่ เหลานีเ้ ปนอนัตตา เราจะหาอะไรซึง่ เปนอนัตตาทีแ่ ทจริงยิง่ กวาสิง่
เหลานี้ ไดจากสภาพธรรมทีว่ า สังขารนีเ้ อง ถาเราเปนนักใครครวญจะตองถือเอาประโยชน
จากสิง่ ทีไ่ มเปนสาระแกนสาร ใหเปนสาระแกสารนีข้ น้ึ ทีใ่ จของเราได ทานกลาวไววา อนิจฺ
จา วต สงฺขารา อยาเห็นวาสังขารทีล่ ว งลับดับไปซึง่ เราไดเห็นก็ดี ไดยินก็ดี วามีแตสภาพ
นัน้ เทานัน้ พึงทราบวาสภาพทีไ่ ดยนิ ไดเห็นอยู ณ บัดนี้ คือตัวเรา ก็คอื สังขารธรรมประเภท
เดียวกัน เดินตามรอยกันไป มีทางสายเดียวกัน เดินกาวเขาไปสูความแตกดับเสมอกัน จน
กระทั่งถึงจุดสุดทายคือ ความตาย เมื่อตายแลวจิตผูไมตายจะตองไปกอกําเนิดเปนสังขาร
ขึ้นมาอีก แตสังขารที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไปครองตัวอยูนั้น จะเปนสังขารมีลกั ษณะเชนไรนัน้
ขึ้นอยูกับกรรมของผูเปนเจาของ
คําวา กรรม ในสถานที่นี้หมายถึงการกระทํา การทําดีจดั เปนกุศลกรรม การทําชัว่
จัดเปนอกุศลกรรม การทํากลาง ๆ จัดเปนอัพยากตกรรม ไมเปนบุญ ไมเปนบาป กรรมที่
ทําเหลานีใ้ ครเปนผูท าํ คนนัน้ เปนเจาของแหงกรรม และเปนผูจะรับผิดชอบชั่ว ดี สุข
ทุกขของตนเอง พึงทราบวาเปนเจาแหงกรรมทุก ๆ ทาน และจะเปนผูรับผิดชอบดี ชั่ว สุข
ทุกข ในกรรมของตนที่ทําขึ้นดวยกันทุกราย เพราะเหตุนน้ั เราทัง้ หลายจึงมีความแตกตาง
กัน แมจะเปนรูปมนุษยที่เกิดขึ้นมาใหชื่อวาคนๆ เหมือนกันก็ตาม ลักษณะอากัปกิริยา
นิสยั มารยาท ความรู ความฉลาด อํานาจวาสนา ความโงเขลาเบาปญญา ความมั่งมี
สมบูรณ จึงไมเหมือนกัน
แมจะอยูในสถานที่อันเดียวกัน อยูบ า นเดียวกัน อยูเมืองเดียวกัน แตความเปน
บุคคลไมเหมือนกัน ความสุขทุกขก็มีมากนอยตางกัน ความโง ความฉลาด มีแปลกตางกัน
แวนดวงใจ

๑๒๗
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เปนลําดับ นีท้ า นเรียกวาผลแหงกรรม แสดงขึ้นมาจากกรรมที่ตนทําไวในสถานที่ วันใด
เดือนใด ปใด และชาติใด ตองปรากฏขึ้นกับจิตของผูทํานั้น ผูทําตองเปนเจาของแหงกรรม
เมื่อทําลงไปแลว ผลคือ สุข ทุกข ดีชั่ว จะตองเปนของผูนั้น สุขหรือทุกขตองยอมรับ
เพราะตนเปนผูรับผิดชอบในกรรมของตนเองโดยหลักธรรมชาติ ไมมใี ครมาบังคับใหเรา
เปนผูร บั ผิดชอบในผลแหงกรรมทีต่ นทําไว ทั้งนี้แมจะฝนก็ฝนไปไมได เชน เรามีความ
ทุกขทรมานทางกาย และเดือดรอนทางจิตใจ และมีความอดอยากขาดแคลน เพราะความ
ขัดสนจนทรัพย เราจะหาตัวแทนมาชดใชผลแหงกรรม คือความทุกขของเรายอมเปนไปไม
ได ตองเปนภาระของเราจะตองรับผลกรรมนั้น ๆ โดยถายเดียว
แมผมู คี วามเฉลียวฉลาดและมีสมบัตมิ าก ทั้งไมคอยเกิดโรคภัยไขเจ็บ มีความสุข
กายสบายใจ คิดอะไรมีมาสนองความตองการประหนึ่งเทพบันดาล จะไปไหนมาไหนมีคน
แหแหนและนับหนาถือตา มียศถาบรรดาศักดิ์ศฤงคาร บริวารเงินทองกองสมบัติเหลือจะ
ใชจา ย นําไปฝากไวทธ่ี นาคารก็เปนจํานวนมากมาย นีจ่ ะใหใครมารับภาระของเราไมได
เหมือนกัน เราตองเปนผูร บั ผิดชอบในผลแหงกรรมดีของเราเอง เรื่องของกรรมตองเปน
อยางนี้ และเจาของแหงกรรมดีคือใจดวงรูอันนี้ เพราะเหตุนน้ั ใจจึงเปนของสําคัญซึ่งครอง
รางกายอันนี้อยู และใจเปนของสําคัญทั้งทางโลกและทางธรรม เราจึงไมควรประมาทใจ
พยายามอบรมไปในทางทีดี จนชินตอนิสัย
คําวาทางทีด่ นี ้ี คืออยูทางโลกก็ทําตนใหเปนพลเมืองดี ประกอบทางธรรมก็เปนผูมี
ความมุงหวังตออรรถตอธรรม ตอกุศลอยางยิ่ง นีเ่ รียกวาอบรมบมนิสยั ของเราใหมคี วาม
เคยชินตอความดี จนเปนนิสยั ติดใจ เมือ่ นิสยั ทีเ่ คยอบรมในทางความดีจนเคยชินแลวนัน้
ผลคือ ความดีที่ปรากฏแกใจที่เปนเจาของและผูรับผิดชอบ จะปรากฏตั้งแตความดีทั้งนั้น
ปรารถนาสิง่ ใดไดสมหวัง เพราะสิ่งที่หวังนั้นคือสมบัติของการกระทําที่ตนไดกอเหตุไวแลว
เราจะจําไดหรือไมไดก็ตาม ผลนัน้ เราจะปฏิเสธไมได
เชนเดียวกับเรียนหนังสือในคราวเปนนักเรียน เราคงจะจําไมไดทุกระยะเวลา เรา
เรียนวิชาความรูใ นโรงเรียนนัน้ ๆ ตัง้ แตวนั เริม่ แรก เราเขาโรงเรียนวันทีเ่ ทาไร วันหนึง่ ครู
สอนวิชาใหเรากีว่ ชิ า และวิชาทีค่ รูสอนเรานัน้ เราจําไดวนั หนึง่ กีข่ อ และจากวันนัน้ จนถึงวัน
นีเ้ ราไดเรียนมาจากครูกค่ี น กี่วิชา และกีแ่ ขนงทีเ่ ราไดศกึ ษาจากครูและโรงเรียนนัน้ ๆ นับ
แตเบือ้ งตนหัดเรียนสระและพยัญชนะ และบวกลบ คูณหาร และวิชาทัง้ หมดทีบ่ รรจุอยูใ น
หัวใจของเรา ณ บัดนี้ เราเรียนมากีว่ นั ในวันหนึง่ เราไดรบั ถายทอดความรูจ ากครูมามาก

แวนดวงใจ
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นอยเทาไร ไมมีใครจะสามารถรูไดในวิชาของตนทั้ง ๆ ทีต่ นเปนผูเ รียนมาเอง แตจะ
ปฏิเสธไมไดวา เราไมมคี วามรู
นึกถึงตัว ก. ก็ออกมาทันที นึกถึงตัว ข. ตัว ค. ก็ออกมาทันที นึกถึงสระพยัญชนะ
นึกถึงเลขตั้งแตเลข ๑ ถึงเลขทีเ่ ราตองการและตามหลักวิชาทีเ่ ลาเรียนมาทัง้ หมด พอนึกถึง
ตัวไหนก็ออกมาทันที แมเราจะจําชือ่ จําเสียงของครูซง่ึ เปนผูถ า ยทอดวิชาความรูใ หแกเรา
ไมได และเราเปนผูร บั ถายทอดจากครูมาสักกีค่ น กีโ่ รงเรียนและกีว่ ชิ าก็ตาม การจําไดหรือ
ไมไดนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ สิ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ ความรูท เ่ี ราเรียนมาจากครู เวลานีป้ จ จุบนั
อยูท ใ่ี จของเราเทานัน้ นึกอะไรก็ปรากฏขึ้นมาตามตองการขอนี้ฉันใด คุณงามความดีทเ่ี รา
ไดสรางไวก็เหมือนกัน ไมจําเปนที่เราจะจําไดทุกแงทุกกระทงวาเราไดทําคุณงามความดีไว
กี่ครั้ง อบรมบมนิสัยของเรามากี่ชาติกี่ภพ ผลที่ปรากฏก็ตองอยูที่ใจของเรา เชนเดียวกับ
ความรูท เ่ี ราเรียนมาจากครูฉะนัน้
ทีนจ้ี ะอธิบายหลักแหงกรรม ซึง่ เปนเจาตัวแหงวัฏฏะ และยอนอธิบายถึงเรื่องวัฏ
จักร คือดวงใจนี้ที่จะใหกอรูปกอนาม เมือ่ มีคณ
ุ งามความดีทเ่ี ราสรางไวแลว เราตายไปแลว
ก็จะตองไปเกิดสถานที่ดี คติที่งาม สิง่ ทีจ่ ะมาเปนสมบัตขิ องเราลวนแลวแตเปนสิง่ ทีเ่ ราพึง
ปรารถนาทัง้ นัน้ นี้ขึ้นอยูกับกรรมดี แมเราจะจําชือ่ จํานามของกรรมดีและจําวันที่ เวลาเรา
กระทํากรรมดี วาไดกระทําไวกี่ครั้งไมไดก็ตาม ไมเปนปญหาอะไร ที่สําคัญก็คือ สิง่ ทีเ่ ราได
รับเปนเจาของนั้นมีแตของดีทั้งนั้น เปนลูกก็ดี เมียก็ดี ผัวก็ดี หลานก็ดี ญาติมติ รสหายทัง้
หลายที่เกี่ยวของกับเรามีแตคนดี ใคร ๆ ที่มาคบคาสมาคมกับเราทั้งใกลทั้งไกลมีแตคนดี
สมบัติ บริวารที่อยูในครอบครองมีแตของดีทั้งนั้น นี่เกิดขึ้นจากกรรมดีของเรา
ทีนถ้ี า ทํากรรมชัว่ เลาก็เชนเดียวกัน ใครจะนับอานไดมากนอยหรือไมไดก็ตาม จะ
ตองมาแสดงใหเราเห็นอยูใ นตัวของเรานีเ้ อง อะไรที่เปนของเรากลายเปนของชั่วเสียทั้งนั้น
ผูหญิงก็ดี ผูชายก็ดี เมื่อเปนลูกของเขาอยูก็รูสึกวาดี แตตกมาเปนเมียเปนผัวของเราแลว
มันกลายเปนขาศึกไปทั้งนั้น แมลูกหญิงลูกชายที่เกิดในหัวอกของเราแทมันก็ไมดี สุภาพ
บุรษุ สุภาพสตรีเมื่อมาเกี่ยวของกับเรากลายเปนคนไมดีไปตาม ๆ กัน สมบัติทุก ๆ ชิ้น
เมื่อเปนของคนอื่นมันดี เมื่อตกทอดมาเปนของเราเลยกลายเปนของเกไปเสียทั้งนั้น นีเ่ ปน
เพราะความชั่วมันอยูกับตัวของเรา หลักใหญคือเจาของผูรับผิดชอบมันอยูกับตัวเราซึ่งทํา
ชัว่ เอาไว สิ่งทั้งหลายตกทอดมาถึงเราจึงกลายเปนของชั่วไปตามเรา เราจะตําหนิวา สิง่ นัน้
ไมดีก็ไมได เพราะเจาของมันชั่ว มันก็กลายเปนของชั่วตามเจาของ เจาของหมายถึงใจผูทํา
ใจที่ครองรางอยู จึงหมายเอาหมดทัง้ ตัวของเรานีว้ า เปนผูช ว่ั เรือ่ งกรรมมันเปนอยูเ ชนนี้
แวนดวงใจ
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นีอ่ ธิบายถึงเรือ่ งกรรม หลักทีใ่ ชเปนความหมุนเวียนเปลีย่ นแปลง เกิด แก เจ็บ
ตาย ไมแลวไมเลาเปนอยางนี้ ถึงอยางไรก็ตาม เมื่อคุณงามความดี คือกรรมอันดีซึ่งเราได
พยายามอบรมสัง่ สมเอาไว จนเปนผูช นิ ตอนิสยั ในทางความดีแลวนัน้ แมจะเดินไปตาม
ถนนหนทางทีเ่ ราจะไปสูจ ดุ ตาง ๆ เชนเดียวกับมนุษยในโลกเขาก็ตาม แตผูที่มีทรัพย
สมบัตเิ ปนเทพบันดาลแลว ยอมไปดวยความสะดวกกายสบายใจ ขึ้นเครื่องจักร เครือ่ ง
ยนต จอดที่ไหนพักที่ไหนมีบานพัก มีโรงแรม มีตลาดรานคา จะจับจายใชสอยอะไรก็ได
สะดวกดวยเงินของเขา แตผูมีทรัพยสมบัตินอยหรือไมมีทรัพยสมบัติเลย เดินตากแดดวัน
ยังค่ําแทบจะตายไดทานไมกี่บาท แมที่พักก็ตองอาศัยรมไมนอนอยูกับดิน กินอยูกับหญา
ไมมีหลังคาเครื่องปกปดกําบัง ยุงกัดแมลงตอม ฝนตกแดดออก เราเปนผูร บั เคราะหทง้ั
นัน้ จนกวาจะถึงทีเ่ ขาประสงคกก็ นิ เวลานาน
ความแตกตางกันแหงการเดินทาง แมจะไปในทางสายเดียวกันก็มคี วามชาความเร็ว
มีความสะดวกขัดของตางกันอยางนี้ เพราะการกาวไปแหงบุคคลทั้งสองจําพวกนี้มีความ
ตางกัน คนจําพวกที่กลาวไวกอนนั้นคือจําพวกที่มั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมาก จะไปไหน
สะดวกสบาย เหมือนมีนางขับกลอมบํารุงบําเรอ มีผบู ริการคนรับใชอยูต ามระยะทางจนถึง
สถานที่อยู เพราะเงินทองของมีคา เปนเจาอํานาจวาสนา เกิดมาจากเจาของเองที่หามาได
ดวยความชอบธรรม กลายเปนความสุขแกตนเอง แตพวกคนขางหลังนั้น ไปไหนก็อด
อยากขาดแคลน ทางก็แรนแคนกันดาร ไมมคี วามสะดวกกายสบายใจ แมไปถึงแลวจะหาที่
พักอาศัยก็ไมได เปนความไมสะดวกไปเสียทั้งนั้น
เราเดินอยูใ นวัฏสงสารก็เหมือนกัน บางคนเกิดมาไมมีโอกาสที่จะไดเห็นความสุข
ความเจริญ เห็นแตความทุกขความขนแคน หาเชากินเย็นไมพอปากพอทอง ลําบากลําเค็ญ
เข็ญอกเข็ญใจ ไรทรัพยอับปญญา หากินวันหนึง่ ๆ ควรจะพอปากพอทองก็ไมพอ สองวัน
สามวันจะอิ่มทองวันหนึ่งก็ทั้งยาก ทั้ง ๆ ที่ของในโลกนี้มีไมอดและมีเต็มอยูทั่วแผนดิน
ตามตลาดรานคาทัว่ ๆ ไป แตจะถือมาเปนสมบัติของตัวนั้น มันจนใจที่ไมมีอะไรจะแลก
เปลี่ยนและไมมีเงินจะซื้อ สุดทายก็ตองยอมอดแสบทอง นอนบนแผนดิน เราเห็นอยูเ ต็ม
ตาในตลาดเมืองอุดรของเรานี้ มีทั้งคนมั่งมี มีทั้งคนจน นอนอยูต ามถนนหนทาง ไมมีเสื้อ
ผาจะปกปดกาย แมกางเกงตัวหนึ่งก็ติดตอกันไมรูกี่ชิ้น ชิ้นนั้นตอชิ้นนี้ ปะ ๆ ชุน ๆ เต็มไป
ดวยความขาดวิน่ แหงกางเกงและเสือ้ ผาทีเ่ ขานุง หม
ความเปนทัง้ นีเ้ พราะความจนบังคับ มองดูแลวนาทุเรศ สงสารในความเปนมนุษย
ตาดํา ๆ เหมือนกัน ซึ่งเปนไดถึงอยางนี้ ผูท เ่ี ปนเศรษฐีมเี งินลาน ๆ ในอุดรธานีนก้ี ม็ มี าก
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เหตุใดคนเหมือนกัน ฐานะความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจึงตางกันอยางนี้ ขอนี้เราจะไปตําหนิติ
โทษคนที่เขาจนก็ไมได จะไปชมคนมั่งมีถายเดียวก็ไมได เพราะมีก็ขึ้นอยูกับกรรม จนก็ขึ้น
อยูก บั กรรม กรรมนัน้ ก็มอี ยูก บั เราเหมือนกัน ถาเราตองการใหเปนคนประเภททีน่ า สังเวช
และนาขยะแขยง เราก็ตองทํากรรมอยางนั้น ตองเปนคนอยางนั้น ถาเราตองการเปนคนมัง่
มีเราตองพยายามฝกฝนอบรมตัวเรา ดัดแปลงตัวเราใหเปนผูห นักในทางความดี มีความ
ขยันหมัน่ เพียร มีความอุตสาหพยายามทุก ๆ ทางที่จะใหเกิดขึ้นแหงโภคสมบัติ เราก็จะ
กลายเปนคนที่สองขึ้นมาในคนดีและมั่งมีตามบุคคลประเภทที่กลาวนั้น สิง่ ทัง้ หลายในโลก
นี้พอทําไดหาได เกิดขึ้นจากน้ําใจเปนของสําคัญ
นีอ่ ธิบายถึงการทองเทีย่ วในวัฏสงสาร เปนของแตกตางกันโดยอํานาจวาสนาบุญญา
ภิสมภารอยางนี้ ผูม อี าํ นาจวาสนาสามารถแลวนัน้ ไปในทางใดก็ไมมีความยุงเหยิง เปนไป
ดวยความสวัสดี จะมาเกิดในโลกนี้ก็ไมไดรับความทุกขลําบาก จนถึงจุดหมายปลายทางคือ
ความพนทุกขได เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเรา ปรากฏวาเวลามาประสูตใิ น
ตระกูลกษัตริย เปนพระเจาแผนดินครองกรุงกบิลพัสดุ ไมมีความขัดของขาดแคลน มีแต
ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้น ทัง้ โภคสมบัตศิ ฤงคารบริวาร เครื่องทรงทุกอยางไมมีอะไรขัด
ของ บําเพ็ญคุณงามความดีในเวลาพระองคเสด็จออกบวช ก็ตรัสรูเ ปนศาสดาของโลก
เสด็จไปทีไ่ หนก็มแี ตมนุษยเทวบุตรเทวดาบูชาวันยังค่าํ คืนยังรุง เต็มไปดวยเครื่องสักการะ
จะวาเกิดขึ้นดวยอํานาจของพระพุทธเจาก็ไมใช แตเกิดขึ้นเพราะความดีของพระองคตาง
หาก แมพระพุทธเจาที่ปรากฏขึ้นในพระองคก็เกิดจากคุณงามความดี
นี่ก็เหมือนกัน ผูใดมีปญญาเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาอบรมจิตใจของตน แมจะมา
เกิดในโลกมนุษยก็จะเปนคนดีมีพออยูพอกิน พอเปนพอไป ที่อยูอาศัยปจจัยเครื่องใชสอย
ตลอดถึงสมบัติที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ จะเปนลูกเปนเมียเปนผัวและเพือ่ นฝูง จะ
เปนคนดีมสี งาราศีเปนทีไ่ ววางใจกันได นีก่ เ็ กิดขึน้ เพราะอํานาจแหงความดี เมือ่ เราทอง
เทีย่ วในวัฏสงสารอยู ก็ขอใหไดรับความสะดวกกาย สบายใจเพราะอํานาจแหงกรรมดี เมือ่
อํานาจวาสนามีจนเพียงพอแลว เราก็จะปรากฏ เตสํ วูปสโม สุโข จะระงับซึ่งสังขารที่เต็ม
ไปดวยความเกิด แก เจ็บ ตายอันนี้เสียได
คําวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับสังขารนีม้ สี องประเภท คือ การระงับสังขารภาย
นอก ไดแกสงั ขารรางกายนีป้ ระเภทหนึง่ ระงับสังขารภายใน คือความคิด ความปรุงของใจ
ซึง่ เกิดขึน้ เพราะอํานาจอวิชชาอันเปนตัวบงการนัน้ ประเภทหนึง่ เหตุทจ่ี ะปรากฏสังขารภาย
นอกคือรางกายนี้ขึ้นมา ก็เนือ่ งจากสังขารภายใน คือความปรุงความคิดของใจเปนเหตุกอ
แวนดวงใจ

๑๓๑

๑๓๒

เหตุ จะปรากฏสังขารภายในขึน้ มาเพราะอํานาจแหงอวิชชา คือความหลงตัวเอง แมจะ
เทีย่ วเกิด แก เจ็บ ตายอยูกี่กัปกี่กัลปนับชาติไมได ก็ไมสามารถจะถอนตนออกจากวัฏฏะนี้
ได ทานเรียกวา อวิชชา ความหลงในความเปนอยู ในความรูอยูของตน จะทุกขลําบากก็ดี
สุขก็ดี ตนไดเคยรูเ คยเห็น เคยประสบมาจนเพียงพอ แตก็ไมรูทางจะออกจากสงสารจักร
อันนี้ได จึงเต็มไปดวยความสุข ความทุกขระคนปนเป
เชนเดียวกับขาวและแกลบรําผสมกันอยู รับประทานก็ไมมีความเอร็ดอรอย โลกที่
มีความเจือปนไปดวยทุกข แมจะมีสุขก็สุขเพื่อทุกข เปนของเจือปนกันอยูเชนนี้ ทานจึงให
นามโลกนีว้ า โลกสังขารธรรม ไดแก อนิจจฺ า วต สงฺขารา แปรปรวนอยูต ลอดเวลา ขณะ
เกิดมีความยิ้มแยม แตขณะตายมีความเสียใจ นัน่ มันเกิดจากสาเหตุคอื ความหลงสังขาร
อันเกี่ยวกัน ทีแรกเมื่อเกิดขึ้นมาเปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตาม แหม ลูกเรานีม้ นั สวยเหลือ
เกิน มันนารักนาปลืม้ ใจเหลือเกิน ทั้งมีความฉลาดรอบคอบ บอกงาย สอนงาย ไมดื้อดึงฝา
ฝนคําสอนของพอแมผูปกครอง พอตายเทานั้นรองไหโฮ นีก่ ค็ วามหลงสังขารนัน่ เอง ถาเรา
คิดไมรอบคอบแลวจะเห็นแตไดทา เดียว ไมคิดดูทาเสีย นีแ่ สดงวาไมพจิ ารณาถึงหลักเหตุ
ผลคือความจริง จึงเกิดความเดือดรอนเมื่อภายหลัง
ความดีใจทีไ่ ดในเบือ้ งตนเลยไมพอกับความเสียใจทีไ่ ดรบั ภายหลัง เบือ้ งตนมีความ
ดีใจที่ไดอะไรมาตามความปรารถนา แตเวลาสิง่ นัน้ กลับกลายพลัดพรากจากไปเสีย เลย
เกิดความเสียใจขึน้ มา ยิง่ มากกวารายไดทป่ี รากฏขึน้ นัน้ เสียอีก เพราะขาดเหตุผล รายได
กับรายเสียจึงไมเพียงพอกัน คนที่มีเหตุผลไมคิดเชนนั้น คนที่มีหลักธรรมแลวยอมคิดเห็น
ทั้งไดขึ้นมาและรูรอบคอบทั้งเสียไป จึงไมเสียใจ สังขารประเภทนีป้ รากฏขึน้ พึงทราบวา
เงาคือความดับ มันจะตองมาตาม ๆ กัน แตไมวนั ใดก็วนั หนึง่ เทานัน้ ตองแนนอนในความ
แตกสลายในความดับไปของสังขารธรรมประเภทนี้ แมสมบัติอื่นที่ไดมาและเสียไปก็ควรมี
หลักเหตุผลเปนเครือ่ งค้าํ ประกัน จะบรรเทาความดีใจเสียใจลงได ไมรนุ แรง สังขารธรรม
คือ กายปรากฏขึน้ มาจากสังขารภายใน สังขารภายในปรากฏขึน้ มาจากอวิชชาคือความหลง
ตัวเอง เมื่อมีศีล มีสมาธิ มีปญญา เปนเครือ่ งอบรมตนจนสามารถแกกลาแลว จะไมเห็นตัว
วัฏฏะที่หมุนอยูกับหัวใจของตนตลอดเวลาไดอยางไร
การพยายามทําใจของเราใหเห็นบอแหงความหมุนเวียนของตนเอง องคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้ชองทางวา จงพยายามใหทานจะเปนทานประเภทใด คืออภัยทาน
ก็ตาม ทานดวยวัตถุสิ่งของก็ตาม มากนอยไมสําคัญ สําคัญที่ทําอยูเสมอ นีเ่ ปนผล และเปน
ชองทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่ง พยายามรักษาศีลไดมากนอยก็ตาม ดวยความเต็มอก
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เต็มใจ นี่จัดวาเปนเครื่องมือที่จะแกตัวอวิชชาอันมืดเต็มดวงนั้นได สมาธิคือความสงบของ
ใจเปนทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะแกตัววัฏฏะนั้นได ปญญาคือความเฉลียวฉลาด
นับแตปญญาขั้นตนจนถึงปญญาขั้นสุดทาย เปนเครื่องมือแตละขั้นๆ ที่จะแกไขอวิชชาดวง
นั้นใหได เมื่อเปนผูมีศีล สมาธิ หรือมีทาน ภาวนาจนเพียงพอแลว วัฏฏะจะซุมซอนอยูที่
ไหน และจะไปไหนในเขาลูกใดเลา วัฏฏะไมไดอยูในกนนรกกับพระเทวทัต ซึ่งจะตามแก
ไขยาก แตมันอยูกับใจของเราทุกทาน
เราเปนนักทองเทีย่ ว เปนนักเกิด แก เจ็บ ตาย มาดวยกัน ไมมีใครแพใครชนะ ไม
มีใครไดเปรียบใคร เรือ่ งความเกิด ความตาย ความสลาย ความทําลาย ความวิปโยคพลัด
พรากจากสัตวและสังขาร การทองเทีย่ วในวัฏสงสารนีม้ คี วามเสมอภาคกัน ทําไมเราจะไม
สามารถเห็นตัวจักรซึง่ ทําใหเราหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ทําใหเกิด ๆ ตาย ๆ
ทุกขยากลําบาก หมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอดทั้งกัปทั้งกัลปไดเลา เมือ่ ปญญามีความสามารถ
พินจิ พิจารณาเขาไปจนเห็นจิตซึง่ เปนเจาวัฏจักร อันเต็มไปดวยอวิชชาหมุนรอบตัวเองอยู
อยางนีช้ ดั เจนแลว เราตองทําลายจิตทีเ่ ปนวัฏจักรนีเ้ สียไดดว ยอํานาจแหงปญญาแท
เมื่อปญญาไดทําลายวัฏจักร คือจิตที่เปนอวิชชานี้เสียไดแลว คําวา เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับเสียซึง่ สังขารนัน้ มันระงับดับไปเอง เชนเดียวกับตนไมทเ่ี ราถอนขึน้ มาทัง้ ราก
ไมมีอะไรเหลือ กิ่งกานสาขาทุกชิ้นที่มีอยูในตนไมนั้น ตลอดลําตนเขาเราไมตองไปทําลาย
พอรากเหงาของตนไมนั้นถูกถอนขึ้นมาหมดเทานั้น อวัยวะทุกชิ้นของตนไมนับวันจะเหี่ยว
ยุบยอบและตายไป ไมมีชิ้นใดเหลืออยู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะเปนสังขารทีว่ า รูป
สังขารคือกายนี่ก็ตาม สังขารทีค่ ดิ ปรุงขึน้ ภายในจิตใจ จะคิดปรุงถึงเรื่องอดีตอนาคต ให
ปรากฏเปนบุญเปนบาปในปจจุบนั ก็ตาม จะตองดับไปหมด เพราะอวิชชาซึง่ เปนหัวหนาวัฏ
จักร หัวหนาของสังขารซึง่ เปนตัวสมุทยั นี้ ไดถกู ทําลายหายสูญสิน้ ไปจากหัวใจแลว จะ
เหลือแตพุทโธทั้งแทง ไดแกใจที่บริสุทธิ์เทานั้น
นัน่ แหละเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึง่ สังขารอันเปนบอเกิดแหง
สมุทัยไดสิ้นสุดลง เพราะอํานาจปญญาอันมีกําลังกลา สามารถประหัตประหารตัวอวิชชา
ซึง่ เปนเสนียดจัญไรนัน้ ไมมอี นั ใดเหลืออยูภ ายในใจแลว แลวจึงกลายเปน เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับดับเสียซึง่ สังขารทัง้ หลายนัน้ ไมมีอันใดจะไปกอความทุกขทรมาน ไมมีอัน
ใดจะไปกอความทุกข ความลําบาก ความดีใจ เสียใจอีกแลว แมสังขารคือรางกายยังครอง
ตัวอยู แตสงั ขารประเภทสมุทยั ทีเ่ ปนเครือ่ งหลอกลวงจิตใจใหยนิ ดียนิ ราย ใหเกิดความดี
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ใจเสียใจ ใหเกิดความทุกขยากลําบาก ดับไปแลว เชนเดียวกับเตาไฟ เมื่อหมดเชื้อไฟอยู
ภายในเตาแลว จะใสฟนเขาไปมากนอยก็สักแตวาเปนฟนเทานั้น ไมกลายเปนไฟขึ้นมาได
ใจถึงจะเรียกวาใจก็ตาม แตใจนี้ไมมีเชื้อคืออวิชชา สังขารปรุงขึน้ มาก็เปนธรรมลวน
ๆ คิดเรื่องอะไรก็เปนธรรมลวน ๆ เวทนาถึงจะเสวยทุกขบางตามสภาพของขันธที่มีอยู ก็
ไมเปนเหตุจะใหเกิดความลุมหลงแตอยางใด วิญญาณความรูใ นสิง่ ทีจ่ ะมาสัมผัสก็รบั รูโ ดย
ธรรม ไมรบั รูด ว ยความหลง ไมรับรูเพื่อเปนเหตุใหเกิดทุกข ใหเกิดสมุทัย สั่งสมกิเลสขึ้น
มา เลยกลายเปนขันธลว น ๆ คือขันธไมมีกิเลสตัณหา นีท่ า นเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ผู
ถึงธรรมดวงนี้แลวเรียกวาเปนผูถึงแดนแหงความพนทุกข
แมจะมีธาตุมีขันธอยูก็ไมมีความเดือดรอนภายในใจ เปน เตสํ วูปสโม สุโข อยู
ตลอดเวลา แตสังขารในขันธหานี้จะระงับไปไมได เมื่อรูปขันธนี้ยังไมแตก จะตองใชอยูเปน
ธรรมดา เหมือนพระพุทธเจาของเรา ทานตรัสรูแ ลวยังอาศัยขันธทง้ั หานีเ้ ปนเครือ่ งมือ
ประกาศศาสนา คืออาศัยรางกายเดินเหินไปสูท ต่ี า ง ๆ เพือ่ สัง่ สอนบรรดาสัตว อาศัยสังขาร
ความคิดความปรุงภายในใจของพระองค เพือ่ ชีแ้ จงแสดงธรรมใหบรรดาสัตวทง้ั หลายฟง
อาศัยสัญญาจําวาคนนัน้ คนนีอ้ ยูบ า นนัน้ เมืองนัน้
เปนผูสมควรจะรับธรรมของพระองค
ทานไดขนาดไหน วิญญาณความรับรูว า ใครเขาใจในพระสัทธรรมของพระพุทธเจา และใคร
ไมเขาใจ เมือ่ มีการตอบรับหรือมีการสนทนากัน
เพราะฉะนัน้ ขันธหานี้จึงเปนเครื่องมือประกาศศาสนา แตไมใชขันธที่จะทําพระ
องคใหวุนวายเหมือนแตกอนมา ขันธที่ทําพระองคใหวุนวาย ไดแกขันธที่มีอวิชชาครองตัว
อยู และเปนเครื่องมือของอวิชชาที่มีบัญชาออกมาทางไหน ก็กลายเปนสมุทัยไปทั้งนั้น
เดือดรอนวุนวายไปทั้งวันทั้งคืน เพราะเหตุแหงขันธเหลานีไ้ ดรบั การกดขีบ่ งั คับออกจาก
สมุทัยตัวใหญ ไดแก อวิชชา เมื่ออวิชชาดับไปแลว พึงทราบวาสังขารอันเปนสมุนของ
อวิชชาไดดับลงไปพรอมในขณะเดียวกัน จึงเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับดับเสียซึง่
สังขารทานกลาววาเปนความสุขอันยิง่ นัน้ หมายถึงธรรมดวงนี้เอง
บรรดาเราทุก ๆ ทาน สังขารที่เปนตัวสมุทัยกอความยุงยากแกตนอยูทั้งวันทั้งคืน
เราก็พอทราบอยูภ ายในจิตใจ เมื่อไดอบรมจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบเราก็พอทราบได
จนกระทัง่ เรามีปญ
 ญาสามารถประหัตประหารกิเลสอาสวะเขาไปเปนชัน้ ๆ ตัง้ แตชน้ั หยาบ
ขัน้ กลาง ชั้นละเอียด จนถึงชั้นละเอียดที่สุด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ แมแตอวิชชาที่
เปนเจาการแหงวัฏจักรก็ไดถูกทําลายลงแลวดวยปญญาไมมีอะไรเหลืออยู กลายขึน้ มาเปน
เตสํ วูปสโม สุโข ระงับสังขารอยางราบคาบ เมือ่ สังขารภายในใจทีเ่ ปนไปเพราะอํานาจ
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แหงอวิชชาดับไปแลว ก็ไมสรางเปนสังขารประเภทใหมขึ้นมา มีความระงับดับเสียซึง่
สังขารอยูตลอดเวลา แมออกจากรางนี้แลวก็ไมเขาไปสูปฏิสนธิที่ไหน ไมตองเปนนักเกิด
แก เจ็บ ตายตอไปอีก
เหมือนพระพุทธเจาของเรา เพราะทานระงับดับเสียไดซง่ึ สังขารอันเปนตัวเสนียด
จัญไร อันเปนเหตุใหทอ งเทีย่ วในวัฏฏะนีเ้ สีย ไมมีอันใดที่กอกําเนิดตอไปอีก เปน สุคโต
เสด็จไปดีมาดี แนะนําสัง่ สอนประชาชนทัง้ หลายใหเปนประโยชน เมื่อถึงกาลอายุขัยของ
พระองคแลว พวกเราทัง้ หลายเรียกวา ปรินิพพาน ปลอยสังขารอันนีไ้ วใหโลกไดกราบไหว
บูชา หรือปลอยใหเปน ดิน น้าํ ลม ไฟ ไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติทแ่ี ทจริง คือ วิมุตติพุท
โธ ของพระองค เปนสมบัติของพระองคเจาแตผูเดียว นีเ่ รียกวาสมบัตทิ เ่ี ปน เตสํ วูปสโม
สุโข เปนธรรมทั้งแทง เปนความบริสทุ ธิล์ ว น ๆ ไมมีอันใดเจือปน
นีแ่ ลธรรมเทศนาวันนีไ้ ดแสดงเรือ่ งสังขารธรรม บรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายไดยนิ วา
อนิจจฺ า วต สงฺขารา จะเขาใจวาเปนภาษิตทีก่ ลาวซ้าํ ๆ ซาก ๆ แตธรรมชาติที่ถูกกลาวคือ
ความตาย มันตายอยูตลอดเวลา แมอยู ณ บัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ทีเ่ ราอยูน ม่ี นั ก็ตาย ในบาน ในปา ภูเขา ลําเนาไมมนั ก็ตาย ในน้าํ มันก็ตาย บนบกมันก็ตาย
ตายทั้งวันทั้งคืน ถาหากวามีเสียงเหมือนกับเสียงปนแลว เยือ่ หูของเราทัง้ หลายแตกทําลาย
ไมมีอันใดเหลือ เพราะความแปรมันก็ดังขึ้นมา ความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมา ความ
ทุกขยากลําบากในครอบครัวเหยาเรือนแตละครอบครัว มันก็ดังขึ้นมา สัตวไดรบั ความ
ทุกขมันก็ดังขึ้นมา ที่อยูใตน้ํามันก็ดังขึ้นมา อยูบนบกมันก็ดังขึ้นมา แมที่สุดพวกเรานั่งฟง
เทศนอยู ณ บัดนี้ เกิดความทุกขตางก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปนดังเรื่องกองทุกข เยือ่
หูก็จะไมสามารถตานทานอยูได เพราะกองทุกขมันประกาศลั่นโลกอยูอยางนี้
เมือ่ เปนเชนนีจ้ ะไมใหวา อนิจจฺ า วต สงฺขารา อยางไร มันเปนซ้าํ ๆ ซาก ๆ อยู
ตลอดเวลา ตองแสดงตามความจริงที่มันเปนอยูเชนนี้ ใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายได
พิจารณาวา สิ่งทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอยูมันก็แสดงเสียงลั่นอยูตลอดเวลาอยางนี้ แตมันไมมี
ปนใหสญ
ั ญาณแกเรา ในขณะความทุกขหรือความแปรปรวนปรากฏขึน้ ในสัตวและสังขาร
แตละราย ๆ จึงคลาย ๆ กับวามีทกุ ขแตเราคนเดียว มีความเดือดรอนแตเราคนเดียว มี
ความฟุง ซานวุน วายแตเราคนเดียว มีความยากลําบากแตเราคนเดียว ขัดสนจนทรัพยและ
อับปญญาแตเราคนเดียว ไมดแี ตเราคนเดียว โลกเขาคลายกับวาเปนทองคําไปหมด ทีจ่ ริง
โลกมันโลกเดียวกัน ธาตุขันธอันเดียวกัน โลก อนิจจฺ า วต สงฺขารา อันเดียวกัน หัวใจอัน
เดียวกัน มันเปนทุกขอยางเดียวกันนี่เอง
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ขอใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายพินจิ พิจารณาในภาษิตทีไ่ ดยกขึน้ ไววา อนิจจฺ า วต
สงฺขารา สังขารทัง้ หลาย ภายนอกภายใน ทั้งของทานของเรามันไมเที่ยง อุปฺปาทวยธมฺมิ
โน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแลวไมวาอยูที่ไหน ๆ มันแตกดวยกันทั้งนั้น เตสํ วูปส
โม สุโข จงพยายามทําความระงับเสียซึง่ ตนเหตุ คือสังขารอันเปนตัวสมุทยั ใหดบั สิน้ ซาก
ไปเสียจากใจแลว สังขารทีเ่ ปนตัวผล คือ อนิจจฺ า วต สงฺขารา ความเกิด ความตายแหง
สังขารนี้จะไมปรากฏแกใจของเรา ใหเปนความกังวลตอไปอีก เรียกวา ถึงสันติธรรมอัน
ราบคาบ ไดแกบรมสุข คือวิมุตติพระนิพพาน
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ที่ได
อุตสาหจากบานจากเรือนมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาโดยความเต็มอกเต็มใจ จงมี
ความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรบั ประทานวิสชั นามาในพระธรรมคําสัง่ สอน
ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็นบั วาสมควรแกเวลา ขอยุตลิ งดวยเวลาเพียงเทานี้
เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

อยาประมาทนอนใจในชีวติ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อจิรํ วต ยํ กาโย
ปฐวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑโฺ ฑ อเปตวิญ
ฺ าโณ
นิรตฺถํว กลิงฺครนฺติ ฯ
บัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ที่เปนโอวาทคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา เพือ่ ใหสาํ เร็จประโยชนเปนธรรมสวนานิสงสแกบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลาย ฉะนั้น
พึงตั้งใจของตนเพื่อจะสดับตรับฟงโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา จะไดสาํ เร็จประโยชนใน
ขณะที่ฟงเทศนดวย จะสําเร็จประโยชนในกาลตอไปดวย การฟงธรรมเปนความจําเปน
สําหรับเราซึง่ เปนพุทธบริษทั ทุก ๆ ทาน เพราะธรรมเต็มไปดวยหลักเหตุผล ผูจะประพฤติ
ปฏิบตั จิ ะเปนทางโลกหรือทางธรรม ธรรมเปนเครือ่ งชีแ้ นวทางไวทง้ั ๒ ทาง ผูจ ะดําเนินใน
ทางโลกยอมเปนความจําเปนสําหรับอุบายวิธี หรือความฉลาด ที่จะนําไปปฏิบัติในกิจการ
นัน้ ๆ ใหถูกตองและราบรื่นแกตนเอง ผูจะปฏิบัติในทางธรรมจะเปนความสะดวกไมผิด
พลาด
เพราะสิง่ ใดถาปราศจากการสดับตรับฟงใหเขาใจและรูว ธิ กี ารไวกอ น แลวทําไปโดย
ไมไดศึกษา ไมวา ทางโลกหรือทางธรรม ยอมอาจทําใหผิดพลาดไดงาย หรือแมเกิดผลก็ไม
สมบูรณ เพราะฉะนัน้ บรรดากิจการทัง้ ปวง ตองอาศัยการสําเหนียกศึกษาใหเรียบรอยมา
กอน การศึกษาจึงเปนของจําเปน จะเปนเข็มทิศชีแ้ นวทางการดําเนินเพือ่ สําเร็จเปนผลขึน้
มาดวยดี ไมวา กิจการงานใด ๆ ทั้งนั้น ถาปราศจากการศึกษาเพือ่ ความเขาอกเขาใจแลว
การงานที่จะพึงกระทํานั้น ๆ ยอมไมสมบูรณ
เฉพาะอยางยิ่งในทางพระพุทธศาสนา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสน
พระทัยอยางยิ่ง และปรากฏวาไดทรงศึกษาเพือ่ สรางพระบารมีมาเปนเวลานาน และใชอบ
รมบรรดาพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ใหรหู นทางดีและชัว่ เพือ่ ดําเนินตนใหถกู ทาง แมพระองค
เองปรากฏวาเปนสยัมภูรเู องเห็นเองก็ตาม ก็ตองใหเสด็จออกทรงผนวชและทรงศึกษาใน
หลักธรรมชาติกระตุนเตือนพระทัยอยูรอบดาน ถึงกับทรงสลดสังเวชและทรงทนตอเหตุ
การณเชนนั้นไมได

แวนดวงใจ

๑๓๗

๑๓๘

ดังนั้น การสําเหนียกศึกษาหรือการสนใจในตัวเหตุผล จึงเปนการศึกษาในตัวแลว
ทานเสด็จทรงผนวชบวชอยางคนขอทาน ทรงบําเพ็ญความพากเพียร เจริญภาวนา สละทิฐิ
มานะจากความเปนกษัตริยทําพระองคเปนขอทาน บําเพ็ญสมณธรรมอยูใ นปาในเขาซึง่
ใคร ๆ เห็นก็จาํ ไมไดวา นีค่ อื ใคร เพราะเห็นเปนสมณะ เพียงศีรษะโลน ๆ เทานัน้ คลาย
กับวาไมไดทรงสําเหนียกศึกษาจากใคร แตแทจริงครูสอนของพระองคมีอยูทั่ว ๆ ไป และ
ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน พระองคทรงทอดพระเนตรใบไมรวงหลนลงมาจากตน ก็
ทรงพิจารณาวาใบไมเมื่อผลิออกทีแรกก็เปนใบออน แลวก็แปรรูปเปนใบแกหลนรวงตกลง
มา ชีวิตสังขารของเราก็เชนเดียวกับใบไม สิง่ ตาง ๆ ซึ่งนอกจากนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับ
ใบไมที่หลนรวงตกลงมาจากขั้วของเขา
พระองคก็ทรงพิจารณาเทียบเหตุผลขางนอกขางใน ใหรชู ดั ตามเรือ่ งความเปนจริง
ดวยพระปญญา เพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลกั ษณะเชนเดียวกัน คือมีความตั้ง
ขึ้น มีความแปรไป และมีความแตกดับในที่สุด เมื่อพิจารณาถึงพระองคเองก็มีลักษณะเชน
นัน้ นี่เรียกวาพระองคทรงสดับธรรมทั้งหลายซึ่งเปนหลักธรรมชาติ อยูใ นปาเฉพาะพระ
องคเดียว
กอนจะเสด็จออกทรงผนวชก็ปรากฏวาทรงไดรับการศึกษาในหลักธรรมชาติ
อยางสุดพระทัย ในคืนวันพระองคเสด็จออกทรงผนวช ปรากฏวาไดทรงเห็นบรรดานาง
สนมผูข บั กลอมบํารุงบําเรอในหอปราสาท คลายกับคนตายและเปนปาชาผีดบิ ไปเสียหมด
แมพระองคเองก็ปรากฏวาเปนเชนนั้นเหมือนกัน จึงเปนเหตุใหทรงมีความรุม รอนในพระ
ทัยวาเราจะหาทีไ่ หนเปนทีพ่ ง่ึ
แมบริษทั บริวารและหอปราสาทราชมนเทียร ที่เราอาศัยอยูตั้งแตวันเกิดจนถึงวันนี้
แตกอ นปรากฏเปนความรมเย็นเปนทีร่ น่ื เริงบันเทิงในใจ มาในวันนี้มองไปทิศใดปรากฏ
เปนเชนเดียวกับปาชาผีดบิ ไปเสียทัง้ สิน้ แมหอปราสาททีเ่ ราอยู ณ บัดนี้ ก็ไมทราบจะลม
จมทลายลงเมื่อไร พิจารณายอนเขาไปถึงพระองคเอง สภาพคือสังขารรางกายของเราที่
ประชุมขึ้นมาจากดิน น้าํ ลม ไฟ กลายเปนสัตว เปนคน เปนหญิง เปนชายขึ้นมา นี้ก็ตองมี
ลักษณะเชนเดียวกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยูบัดนี้ สิง่ ทัง้ หลายทีจ่ ะเปนไปดวยความ
เทีย่ งแทถาวรไมปรากฏวามีในทีไ่ หน ๆ ซึ่งพอจะเขาพึ่งพิงอิงอาศัยใหเปนที่รมเย็นพระทัย
มองเห็นอยูทางเดียวคือการเสด็จออกผนวช เพื่อหาที่วิเวกสงัดประกอบความพากเพียร
พิจารณาตนเหตุ คือปาชาผีดิบที่พระองคไดทรงปรากฏในคืนวันนั้นใหชัดเจนลงไป
ทรงเทียบพระองคกบั บรรดาบริษทั บริวารทัง้ หลายเหลานัน้ วา เสมอกัน ในเรือ่ ง
ความเกิดเขากับเราก็มีลักษณะเดียวกัน ในเรื่องความแกเขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกัน
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ในเรือ่ งความทุกขความลําบากในสกลกาย เขากับเราก็มลี กั ษณะเชนเดียวกัน พิจารณา
ออกไปนอกพระราชวังทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้ มีสภาพเชนเดียวกันนี้ ไมมีเกาะใด
ดอนใดที่จะเปนเกาะเปนดอนเพื่อความรมเย็น เพือ่ ความแนนหนามัน่ คง เพือ่ ความไววาง
ใจได จะเปนไปเพือ่ ความแตกความสลายเชนเดียวกับเรานีท้ ง้ั นัน้ พระทัยทรงหนักในทาง
ทรงผนวชเพื่อจะไดพินิจพิจารณาเรื่องความเกิด แก เจ็บ ตาย ใหชัดเจนในพระทัยยิ่งขึ้น
จนไดเสด็จออกไปจริง ๆ
นี่ก็แสดงวาพระองคไดทรงศึกษาในหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปใหเกิดผล
ประโยชน ใหเกิดความสลดสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนของมีอยูทั่วทั้งโลก
สงสาร ไมวา เขา ไมวา เรา ไมวา คนหรือสัตวชน้ั ไหน ๆ เมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแลว ความ
แปรสภาพจะตองเปนเงาตามตัวอยางนี้ นี่เปนการศึกษาที่พระองคทรงคนพบในเบื้องตน
มีหลักเหตุผลเปนเครือ่ งเทียบเคียงในคนอืน่ กับพระองควา มีลักษณะเเปนแบบพิมพอัน
เดียวกัน คือ อนิจจฺ ํ ความแปรสภาพมีเต็มตัวเชนเดียวกัน ความทุกขความทรมานในโลกนี้
ไมใชโลกที่เปนสุขลวน ๆ
โลกทีเ่ ปนอยูด ว ยความหมุนตัวเปนเกลียว ใครจะอยูเฉย ๆ ไมไดเมื่อมีสภาพราง
กายขึน้ มาแลว แสดงวาสภาพนั้นจะตองเปนสภาพที่กอกังวลใหทนไมได อยูเฉยก็ไมได ไม
ไดหลับ ไมไดนอน ไมไดรับประทาน ไมไดเดินไปมา เปลี่ยนอิริยาบถก็ไมได ถามิฉะนั้น
แลวเราอยูก บั โลกไมได คือเมื่อไมทําไมได จึงเรียกวาโลกนีว้ า โลกไมได จะอยูใ หสบายมัน
อยูไมได นั่งใหสบายก็ไมได นอนใหสบายก็ไมได จะไมตองอยูตองกินตองหลับตองนอน
ทําตามสะดวกกายสบายใจมันไมได โลกอันนี้กลายเปนโลกไมไดเสียทั้งนั้นในพระทัยของ
พระองค โลกไหนจะเปนโลกไดเลา
จึงทรงสืบสวนพิจารณาทวนหาเหตุผล ก็มโี ลกุตรธรรมเทานัน้ คือธรรมที่บุคคล
ประพฤติแลวพนไปเสียจากโลกไมได ถึงซึ่งโลกไดโลกถึง โลกแนนอนไดแกโลกุตรธรรม
อันเปนธรรมที่สูงสุด แลวทรงปลงพระทัยเสด็จออกในคืนนั้น ทั้งที่ทรงทราบวาพระองค
เปนกษัตริย และทรงมีบริษทั บริวารทัว่ ทัง้ แผนดินทีอ่ ยูใ นแวนแควนและในรมพระบารมี
ของพระองค แตก็เสด็จออกไปพระองคเดียว มีนายฉันนะตามเสด็จเพื่อจะนํามากัณฐกะ
กลับคืนเทานัน้ เมือ่ พิจารณาตนเหตุทท่ี รงปรากฏในคืนวันนัน้ จนเห็นแจมแจงชัดเจนขึน้
ยนในความทีพ่ ระองคทรงบําเพ็ญมาเปนเวลา ๖ ป ถาพูดตามภาษาของเรา เรียกวาเกือบ
เปนเกือบตาย เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชดวยการเสี่ยงภัยตอชีวิต เพราะไมเคยไดรบั
ความลําบาก
แวนดวงใจ
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คําทีว่ า เปนกษัตริย อะไรเปนกษัตริยทั้งนั้น เครื่องทรงทุก ๆ ชิ้นเปนของกษัตริย
อาหารการบริโภคเปนเครือ่ งกษัตริย ที่อยูอาศัยปจจัยทุก ๆ อยางเปนของกษัตริยทั้งนั้น
เมื่อไดเสด็จออกทรงผนวชเปนคนขอทานแลว ความเปนกษัตริยก็สูญหายไป ยังเหลือแต
ความเปนคนอนาถาหรือคนขอทาน ไมมีคุณคาราคาแมแตนอยในพระองค บริขารเครือ่ ง
อาศัยทุกชิ้นก็กลายเปนบริขารของคนขอทานไปหมด ไมมีชิ้นใดจะเปนเครื่องของกษัตริย
เหมือนแตกอน แลวทรงพยายามสละทิฐมิ านะจากความเปนกษัตริยใ หหมดโดยสิน้ เชิง ยัง
เหลือแตคนขอทานเทานัน้ ซึง่ เปนคนเชนเดียวกับคนขอทานธรรมดาทัว่ ไป ซึง่ เราเห็นอยู
ดวยตา แตกลับเปนเพศทีอ่ ยูส บายสําหรับพระองค และเปนฐานะทีค่ วรแกความเปน
ศาสดาของโลกไดดวย
แลวก็ทรงพินจิ พิจารณาหลักความเกิด แก เจ็บ ตาย อันเปนโลกไมไดแลว โลกทน
อยูไมได โลกหมุนเวียนเปลีย่ นกันไปเปลีย่ นกันมา ตื่นของเกา ตื่นของใหม เขาใจวาเปน
ของใหมอยูเรื่อย ๆ อยางนีท้ เ่ี รียกวาโลกวัฏจักร เมื่อพระพุทธเจาไดทรงพิจารณาโลกนี้ให
ชัดเจนแลว ในพระทัยก็ทราบวาเต็มไปดวยโลกอันนี้เหมือนกัน คือในเจตสิกธรรมก็แสดง
ความแปรปรวนหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงไปดี ไปชั่ว ไปอดีต อนาคต ปรุงกลับไปกลับมาอยู
เชนนี้ ใหเห็นชัดดวยพระปญญาเรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท
กําหนดพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเรา ตลอดทั้ง
โลกธาตุเห็นเปนสภาพไตรลักษณเทานัน้ คือ อนิจจฺ ํ ทั่วทั้งโลกธาตุ นับตั้งแตตัวของเราไป
ทุกขฺ ํ เปนความทุกขเชนเดียวกัน อนตฺตา ตายแลวใครจะถือเอาสิง่ ใด ๆ จากโลกนีไ้ ปสูโ ลก
หนาไมได ทีส่ ดุ แมแตผมเสนเดียวซึง่ เบาทีส่ ดุ ที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได
แตเมื่อจากโลกนี้ไปแลว ตองมอบคืนเปนสมบัติเดิม คือ ดิน น้าํ ลม ไฟ สิ่งที่เหลือไปก็คือ
ดวงใจ และสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคือ ความดีและความชัว่ ซึ่งตนไดสั่งสมไวในคราวมี
ชีวติ ธรรมชาติทั้งสองนี้เปนเงาตามตัว
เมือ่ ทรงทราบเชนนีแ้ ลวก็ทรงย้าํ เขาไปอีกวา บาปเปนความชัว่ เปนสิง่ ทีเ่ ห็นไดชดั
แตบุญที่เปนความดีนี้จะตามเราไปถึงไหน ก็ทรงพิจารณาบุญและบาปอีกใหเห็นชัดโดย
ทางปจจยาการ เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท คนเขาไปถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน
เรือ่ งความเกิด ตั้งกําเนิดมาแตอวิชชา ติดตอแตกแขนงเปนลําดับ ๆ คือเปนกิ่ง เปนกาน
เปนใบ เปนดอก เปนผล ตอตนตอลําไป จนกระทั่งถึง สมุทโย โหติ ทีท่ า นเรียกวา ราก
เหงาของอวิชชา เปนเครื่องติดตอแขนงไปอยางนี้
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เมื่อพระองคทรงพิจารณายอนกลับไปกลับมา จนทรงเห็นชัดตามเปนจริงในอวิชชา
วาเกิดขึ้นจากธรรมชาติ คือดวงใจนี้แลว จึงทรงกําหนดพินิจพิจารณาเรื่องใจดวงที่เปน
อวิชชานั้นดวยพระปญญา ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ก็ทรงเห็นแจมแจงชัดเจน อวิชชาไดแตก
กระเด็นไปจากพระทัยของพระองคในคืนวันนั้น จึงปรากฏวาพระพุทธเจาของเราไดตรัสรู
ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ เปนอันวาพระองคไดทรงขบคิดปญหาตั้งแตคืนวันเสด็จออกผนวช
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๖ รวมเปนเวลา ๖ ป ปญหาทั้งหมดในเรื่อง เกิด แก เจ็บ ตาย ในเรือ่ ง
ความหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงแหงจิตใจและธาตุขนั ธทง้ั หลายไดจบสิน้ ลงในวันนัน้ แลวได
ทรงทราบชัดวา พุทโธคือความบริสุทธิ์ไดผุดขึ้นแลวในพระทัยของพระองค เปนพุทโธที่
พนจากกิเลสตัณหาอาสวะ เปนพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่ เปนพุทโธที่หมดความกังวล เรียกวา
ผานพนโลกไมไดนี้ไปเสีย กลายเปนโลกทีใ่ หนามวา โลกุตรธรรม คือธรรมที่สูงกวาแดน
แหงสมมุติ คือพนจากแดนแหงความเกิด แก เจ็บ ตายนี้ไปไดเปนองคแรก
เมื่อพระองคไดทรงตรัสรูในคืนนั้นแลว ทรงมีพระทัยจะสัง่ สอนบรรดาสัตว ครัง้
แรกของพระองคมีความทอพระทัยในการจะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว ดวยเห็นวาพระธรรม
ที่ทรงไดรูไดเห็นนี้
เปนธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษยผูมีกิเลสอยางพวกเราทั้งหลายจะ
สามารถรูไ ด แตเมือ่ พิจารณาพระองคเทียบกับบรรดามนุษยทง้ั หลายแลว เห็นวาพระองคก็
เปนมนุษยเชนเดียวกับมนุษยทว่ั ไปในโลก เหตุใดจึงทรงรูไ ดเห็นไดเลา ก็ยอนเขาถึง
ปฏิปทาขอดําเนิน เมื่อมีปฏิปทาเครื่องดําเนินใหถูกทางแลว ตองเปนเหตุใหถึงจุดหมายได
โดยดี จึงทรงมีพระทัยที่จะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว โดยเห็นวาบรรดาสัตวทง้ั หลาย ถาไดรับ
การอบรมสั่งสอนตามแนวทางที่ถูกตองแลว ก็จะสามารถรูไดเห็นไดเชนเดียวกับพระองค
จึงทรงปลงพระทัยแนะนําสัง่ สอนบรรดาสัตวทง้ั หลายเปนลําดับมา ปรากฏวาพระองคเปน
ศาสดาสอนพระองคอยางสมบูรณแลว
จึงทรงเปนศาสดาสอนโลกไดอยางสมบูรณเปน
ลําดับมาตลอดทุกวันนี้
เพราะฉะนัน้
วันนีบ้ รรดาทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ไดอุตสาหพยายามมา
บําเพ็ญกุศลในสถานทีน่ ้ี อันเกีย่ วกับเจาพระคุณธรรมเจดีย ซึง่ ทานถึงมรณภาพบรรจุศพ
ของทานไวในโกศ ไดมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาและไดปลงธรรมสังเวชวา ทานเจา
คุณพระธรรมเจดียก บั เรานีเ้ ปนธาตุ ๔ ดิน น้าํ ลม ไฟ อันเดียวกัน ตามบาลีทก่ี ลาวไวใน
เบือ้ งตนนัน้ วา อจิรํ วต ยํ กาโย กายเปนของไมตั้งอยูมั่นคงถาวรเชนเดียวกับพระคุณทาน
ปฐวึ อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ อยางไรก็ตองนอนทับแผนดิน เมื่อวิญญาณได
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ปราศจากแลว นี่แสดงใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณาองคของทานที่มรณภาพไปแลว กับ
เราที่ยังมีชีวิตอยู มีความแตกตางกันตรงไหนบาง
ตางกันตรงที่ผูมีวิญญาณยังครองอัตภาพอยู กับทานทีม่ วี ญ
ิ ญาณปราศจากไปแลว
เขาใหชอ่ื วาตายแลวเทานัน้ เมือ่ วิญญาณไดปราศจากตัวของเราแลว เขาจะเรียกเราวาอยาง
ไรอีก ก็ตองย้ํารอยกันลงไป เชนเดียวกับพระคุณทานทีป่ รากฏเปนสักขีพยานของเราทัง้
หลาย ณ บัดนี้ เพราะเหตุนน้ั เราทัง้ หลายทีม่ านี้ จึงมาปลงธรรมสังเวชอันเปนเหตุใหระลึก
ถึงตัวของเรา จะไดไมประมาทนอนใจ บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเปนเครื่องพยุงจูงใจให
ไปเกิดในสถานที่ดี แมจะไดมาเกิดเปนมนุษยก็จะเปนมนุษยที่ดี มีความเฉลียวฉลาดดวย
อํานาจวาสนา ความรูว ชิ า ตลอดถึงโภคสมบัตศิ ฤงคารบริวารจะเปนมาดวยอํานาจแหง
ความดีของเรา เมื่อตายแลวหมดการกระทําดีกระทําชั่ว ยอมเสวยผลกรรมที่ตนไดทําไว
แลว
บัดนีข้ ณะนีเ้ ราทัง้ หลายทุก ๆ ทานยังไมสายเกินไป เปนผูพ อเหมาะกับกาลเวลา
เรียกวา มัชฌิมา ในการทําคุณงามความดี สามารถจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพือ่ ความเจริญ
ทั้งทางโลกทางธรรมได ดวยการกระทําของเรา เมื่อตายแลวก็หมดวิสัยจะทําดีทําชั่วตอไป
ไดแลว ทานเปรียบดวยทอนไมทอนฟน ไมเปนประโยชนอันใด แตทอนไมทอนฟนนั้นยัง
เอามาทําเปนฟนหุงตมได หรือจะมาทําประโยชนอยางอื่นก็ยังได สวนเราทีต่ ายไปแลวจะ
ทําอยางนั้นไมได แมจะทําเปนฟนเปนถานก็ไมได จะทําปลาราน้ําปลาก็ไมไดอีกเหมือนกัน
เรียกวาหมดราคาในคนตาย จะบําเพ็ญคุณงามความดีตอไปอีกไมไดแลว
พระองคตรัสไววา นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ พระนิพพานเปนธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข
จากภัย จากความเสนียดจัญไรทุก ๆ อยาง นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ ในขณะเดียวกัน เมื่อสูญสิ้น
จากสิง่ ทัง้ หลายเหลานัน้ แลว ยังกลายเปนธรรมบรมสุขยิง่ กวาความสุขใด ๆ ในโลกนี้อีก
โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจจฺ ํ ปชฺชลิเต สติ เพราะเหตุนน้ั บรรดาทานทัง้ หลายจงรีบมา
ตามเราตถาคตในเดีย๋ วนี้ อยาพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตน ซึ่งปรากฏ
อยูก บั ดวยลมหายใจเทานัน้ เมื่อลมหายใจดับลงไปแลว จะเปนคนหนุม คนแก คนขนาด
ไหนก็ตาม เขาเรียกวาคนตายทัง้ นัน้ ฉะนั้น อยาไดพากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเทานี้
ไฟกิเลสตัณหากําลังลุกลามไหมหวั ใจสัตวผปู ระมาท
ใครฉลาดจะพนไปกับเราตถาคต
หมดอํานาจของกิเลสจะตามทัน จงใหรีบตามเราตถาคตไปดวยขอปฏิบัติ ดวยทาน ดวยศีล
ดวยภาวนา
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จงมองดูตัวของเราใหชัด มองดูหนัง ดูเนือ้ ดูตัวของเราใหชัดดวยปญญา หนังภาย
นอกทีเ่ ราไปดูในโรงหนัง โรงลิเกโรงละครนัน้ เปนหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยาน ความ
ฟุงเฟอเหอเหิม เปนเหตุใหเสียนิสัยตั้งแตเด็กจนกระทั่งถึงเปนผูใหญ เสียเงินเสียทองไป
เพราะสิง่ เหลานัน้ ก็มากมาย โดยไมคอยจะไดคติในทางที่ดี นอกจากจะเปนไปในทางเพลิน
เสียโดยมาก การดูหนัง เนือ้ เอ็น กระดูก และทุกสวนในรางกายของเราซึง่ เปนภาพยนตรท่ี
มีอยูกับตัวนี้ จะไมตองเสียอัฐเสียสตางค ยิง่ จะใหเกิดธรรมสังเวช เปนเหตุใหเดินตามรอย
ของพระพุทธองค ดวยความเห็นโทษในกองทุกขที่ตรัสไววา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจจฺ ํ
ปชฺชลิเต สติ
อยาพากันรืน่ เริงบันเทิงจนเกินไป ใหมองดูสกลกาย ความแก ความเฒา ความชรา
ความจะแตก ความจะทําลายนัน้ จะไมทาํ ลายทีไ่ หน นอกจากจะแตกทําลายในตัวของเรา
จะตายในตัวของเรา รีบเรงหาคุณงามความดี เวลานี้ตะวันยังไมอัสดง คือตัวของเรายังไม
ตาย ใหรบี เดินตามพระตถาคตเจาไปเดีย๋ วนี้ พวกทานทั้งหลายจะปลอดภัย ไฟราคะ ไฟ
โทสะ ไฟโมหะ จะไมกลุมรุมเผาลนทานทั้งหลายอีกตอไป เชนอยางเราตถาคตนี้ เรา
ตถาคตนีเ้ กิดสุดทายในครัง้ เดียวเทานัน้ เราไดตดั ขาดจากมิตรจากสหาย คือความเกิด
ความแก ความตาย ความกังวลทัง้ หลายแลว จะไมตองมาสูโลกซึ่งเปนโลกหมุนตัวเปน
เกลียวอีกตอไป นีเ้ ปนธรรมทีป่ ระกาศใหเราพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายไดทราบและตืน่ ตัวไม
ใหมวั เมาประมาท
ธรรมคําสั่งสอนที่พระองคตรัสไวแลวนั้นเปนมัชฌิมา มีความเปนกลางอยูเสมอ
ใครทําดีวนั ใด ใหทานวันใด เจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมือ่ ใด เปนคุณงามความดี จะ
ปรากฏผลตลอดเวลา ใหเดินตามตถาคตเจาไปอยางนี้ นี้เปนพระโอวาทของพระองค
สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจา นีแ่ สดงเรือ่ งธรรมชาติทป่ี ระเสริฐเลิศกวาสิง่ ใด ๆ ในโลก คือ
นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ ไดแกนิพพาน เปนธรรมทีส่ ญ
ู สิน้ จากสิง่ ทัง้ หลาย ชื่อวากองทุกขแม
แตนอยจะไมมีในพระนิพพานนั้น ๑ นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ ไมมคี วามสุขอันใดทีเ่ ราทัง้ หลาย
ไดผา นมาในโลกนีจ้ ะเปนเหมือนความสุขในพระนิพพานนัน้ ๑ อเปตวิฺญาโณ นิรตฺถํว
กลิงฺครํ ทานทั้งหลายอยาเพลิดเพลินรื่นเริงกับทอนไมทอนฟนอันจะแตกจะดับ และลม
หายใจฟอด ๆ อยางนี้จนเกิดไปเลย จงตามเราตถาคตไปดวยขอวัตรดวยขอปฏิบัติ ดวย
ทาน ดวยศีล ดวยภาวนา อยาเปนผูน อนใจ ประมาทในชีวิตสังขารของตน
เขาตายกันอยูทั่วทั้งแผนดิน ซึง่ เปนครูสอนเราแลว ทําไมจึงพากันประมาทเลา
แสดงเหมือนกับวาตะโกนเรียกเราใหรบี บําเพ็ญตน เพื่อตามเสด็จพระองคไปใหพนภัยคือ
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กองทุกข ซึ่งมีอยูในรางกายและจิตใจ และเผารุมเราอยูต ลอดเวลาไมมเี วนระยะแมแตขณะ
เดียว สังขารรางกายของเราเขาแสดงการทาทายเราอยูเ สมอวา สภาพอันนีเ้ ปนสภาพทีว่ า จะ
แตกแน ๆ ถาพูดตามภาษาของเราก็เหมือนวา กองทุกขเต็มตัวทานรูหรือยัง แสดงความ
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา ถาไมไดกินอยูหลับนอนเปนประจํา เขาตองแตกสลายโดย
ถายเดียว เพราะขันธนี้เปนสิ่งที่อยูเฉย ๆ ไมได ตองพยายามพะเนาพะนอ อุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลรักษา อิริยาบถทั้ง ๔ เปนเรื่องจะตองทําเพื่อกายของเราทั้งนั้น
แตการแสดงธรรมทั้งหมดนี้
บรรดาทานผูฟงจะนําไปประพฤติปฏิบัติใหไดผล
ประโยชนแกตนมากนอยเพียงใดนั้น ขึน้ อยูก บั ความสามารถ ขึ้นอยูกับกําลังสติปญญา
หรือความคิดของตนเอง เปนไปไดตามกําลังศรัทธาความสามารถ ยอมไมเสียประโยชน
วันนี้ไดแสดงถึงเรื่อง อจิรํ วต ยํ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ ไมวากายของใคร ๆ ทั้งนั้น
ไมจรี งั ถาวร เปนเรือ่ งเกิด ๆ ตาย ๆ ถึงเราจะวาเรามีอายุยนื อยูต ง้ั ๖๐ ป ๗๐ ปก็ตาม จาก
นัน้ มาถึงวันตาย มันคลาย ๆ กับวาเพียงชัว่ โมงเดียวเทานัน้ การร่าํ รีร้ าํ่ ไร การซ้าํ ๆ ซาก ๆ
แหงความเกิด ความตาย ความทุกข จึงเปนของทีน่ า รําคาญสําหรับนักปราชญ คือพระพุทธ
เจา แมเราจะไมสามารถทําไดอยางพระองคทานก็ตาม แตก็ควรจะนําแบบของทานไปพินิจ
พิจารณา แลวอุตสาหประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค จะเปนไปเพือ่ ความเจริญรุง
เรืองทัง้ ในชาตินแ้ี ละชาติหนา ไมเสียเวลาเปลาทีไ่ ดในความเปนมนุษยซง่ึ เปนชาติทส่ี งู สุด
กวาบรรดาสัตว ที่เขาไมมีโอกาสเหมือนอยางเรา ครองสมบัติแหงความเปนมนุษยอยู ณ
บัดนี้
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ที่ได
อุตสาหมาดวยความเต็มอกเต็มใจ ใหมคี วามสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับ
ประทานวิสัชนามาในธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เห็นวาสมควรแก
เวลา ขอยุตลิ งดวยเวลาเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
www.Luangta.or.th

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖

ยึดหลักมัชฌิมาไวใหดี
ทุกทานที่มาจากสถานที่ตาง ๆ มุงหนาเพื่อศึกษาและปฏิบัติ เจตนาทีเ่ คยตัง้ ไว
อยางไร โปรดคํานึงเสมอ เพราะเจตนาเปนหลักสําคัญ และเปนเครือ่ งเตือนใจไมใหเขว
ไปจากหลักของการดําเนิน อัตสมบัติเปนสิ่งสําคัญมากกวาสิ่งอื่นใด ฉะนั้น อิริยาบถทั้งสี่
คือ ยืน เดิน นัง่ นอน พึงสํานึกถึงเรื่องของตัวเสมอ เรื่องทั้งหมดทั้งภายนอกและภายใน
จงถือเปนเรื่องของตัวจะวินิจฉัยใหทราบเหตุดีเหตุชั่ว แลวปลอยวางไวตามควร การ
ปฏิบัติไมไดผลเทาที่ควร โดยมากเนื่องจากการลืมตัวและลืมเรื่องของตัวซึ่งควรจะปฏิบัติ
ตอกัน เฉพาะอยางยิ่งคือ การปรับปรุงจิตใจใหมคี วามมัน่ คงตอหลักธรรม และรูวิธีรักษา
ไวไมใหสิ่งที่ชั่วเขามาแทรกซึมได นัน้ แล เปนทางปฏิบัติชอบของพระผูมีเพศสังวร และ
พากเพียรในทางที่ชอบ
โลกที่มีความเจริญรุงเรืองทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ เนือ่ งจากการปรับปรุงจิตให
มีหลักฐานมั่นคงตอตนเองและหนาที่การงาน ไมปลอยใจใหรวนเรไปตามอารมณเครือ่ ง
ผลักดันไปทางหายนะ หรือเปนสือ่ แหงความหายนะ จึงสามารถสรางตนและโลกใหเปน
ปกแผนแนนหนาได คนมีหลักใจชื่อวามีหลักทรัพยเปนเครื่องประดับตน ทําผูน น้ั ใหงาม
และมีสงาราศีในสังคมและที่ทั่วไปไมมีวันจืดจาง ไมมีเครื่องประดับใดจะสามารถทําคน
ใหงามตลอดวัย เหมือนผูน าํ ธรรมมาเปนเครือ่ งประดับกาย วาจา ใจของตน เพราะ
เครื่องประดับอื่นยอมเปนไปไดตามวัย จากนัน้ ก็รว งโรยไปเพราะขาดความนิยม ไม
เหมือนธรรมซึ่งเปนความงามอยูตามหลักธรรมชาติ
ฉะนั้น การอบรมใจใหมรี ากฐานมัน่ คงดวยธรรมและความรูว ชิ าเครือ่ งรักษาตน
แตตนมือ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในคนทุกชั้น ทุกวัย เชน พอแมอบรมเด็กตาม
โอกาสอันควร และสงเด็กเขาโรงเรียนเสียตัง้ แตเมือ่ ยังเด็ก ๆ เพื่อใหเด็กมีความรูวิชา
และมีเหตุผลในสิง่ ตาง ๆ ไปในระยะนั้น จะไดไมเปนคนงมงาย ทั้งเปนการฝกหัดเด็กให
รูก ารงานในหนาทีข่ องตัว จนกลายเปนคนเคยชินตอหนาทีท่ ต่ี นจะควรทํา ไมเปนเด็ก
เกียจครานและเกเร เพราะหนาที่ของพอแมจะสามารถใหการอบรมดูแลเด็ก ในดานการ
งานแขนงตาง ๆ ตลอดวิชาความรูอยางเต็มที่ได ก็ในระยะที่เด็กกําลังหัวออนและอยูใน
แวนดวงใจ

๑๔๕

๑๔๖

ความปกครองของตนเทานั้น จากนัน้ จะหาโอกาสใหความรูแ กเด็กไดยาก แมเขาจะ
ประพฤติตัวเปนคนเสีย คนเกเรไปมากนอยเทาไร พอแมยอมหาทางดัดแปลงแกไขได
ยาก
อนึ่งเด็กประเภทเกเรและโงเขลา พอแมจะเลี้ยงดูใหมีวันเติบโตไมไดเลยตลอด
กาล แมเขาจะมีครอบครัว หรือโยกยายไปอยูที่ไหนแลว ก็จําตองมารบกวนออนวอนและ
ถากเนื้อเถือหนัง กัดแทะกระดูกพอแมอยูทํานองนั้น ไมมีวันที่พอแมจะอยูสบายใจได
เลย การเลี้ยงดูเด็กโง เด็กเก เด็กเกียจคราน รูสึกเปนเคราะหกรรมของพอแมอยางหนัก
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกเสียอีก ดังนั้นการตะเกียกตะกายอบรมสงสอน และหาอุบายใหเด็กมี
ความรูค วามฉลาดในวิชาและหนาทีก่ ารงาน
จึงเปนภาระอันหนักยิ่งของพอแมแตละ
ครอบครัว
การสงเด็กเขาโรงเรียน และจางครูมาสอนวิชาพิเศษใหในเวลาเด็กวาง ตลอด
การอบรมสัง่ สอนใหรจู กั กิจบานงานสังคมและวิง่ เตนหางานใหเด็กทํา ทั้งนี้ก็เพื่อจะฉุด
ลากเด็กขึ้นจากหลมลึก ซึง่ เปนเหมือนเหวขวางหนาเด็กอยู ไดแกความขัดสนจนทรัพย
อับปญญา ซึง่ จะเปนเคราะหกรรมอันรายแกเด็กในอนาคต ทีพ่ อ แมผคู อยรับบาปกรรม
ดวยจะนิ่งนอนใจอยูไมได ตองรีบหาหนทางหลีกเลีย่ งใหเด็กเสียแตตน มือ จนกวาเด็กจะ
มีความรูค วามฉลาด ทัง้ ดานความรูว ชิ าและดานหนาทีก่ ารงาน แตการเลีย้ งดูคนฉลาด
และเชื่อฟง ทั้งมีความขยันหมั่นเพียร ยอมมีวนั เติบโตและเบาใจแกผรู บั เลีย้ ง นอกจาก
นั้นเขายังมองเห็นบุญคุณพอแม และทานผูเ คยมีบญ
ุ คุณแกเขา แลวพยายามหาโอกาส
ตอบแทนบุญคุณจนได ไมเปนทํานองวา กูยืมไปแลวไมกลับมาแทน หรือรับประทาน
แลวตองรับประทานยาถาย ไมเชนนั้นเขาแลวไมยอมออก
ยอนกลับมาหาผูเปนลูกพระตถาคต ทีป่ รากฏวาเปนผูก นิ อยูห ลับนอนใตรม เงา
แหงพระเมตตาของทาน จะควรทําความรูส กึ และปฏิบตั ติ นอยางไรบาง ตอพระโอวาทที่
ทรงสั่งสอนไวทุกแงทุกมุม และเปนพระโอวาทที่ออกจากพระทัยที่ฉลาดและบริสุทธิ์ของ
พระองค ทําอยางไรจึงจะเปนผูฉลาด และเลีย้ งตัวดวยอามิสและธรรมโดยความเย็นกาย
เย็นใจ และเปนการประดับเกียรติทา น ไมเปนการบอบช้าํ แกพระโอวาททีป่ ระทานไว
หากจะทําตัวแบบลูกคนโง คนเก และเกียจครานของพอแมแลว ก็จะเปนทํานองวาเลีย้ ง
ไมมีวันเติบโตสักที กัดแทะพระพุทธศาสนาอยูเรื่อยไป พระพุทธเจาและพระศาสนาก็
พลอยไดรับความชอกช้ําไปดวย ผูม คี วามรูแ ละปฏิบตั เิ ปนลุม ๆ ดอน ๆ ไมเปนไปตาม
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ทางพระโอวาทของทาน เพราะพระพุทธเจาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทดวยธรรม ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ เชนเดียวกับบิดามารดาสั่งสอนบุตรธิดาที่รักยิ่งของตน
พระสาวกทาน ถาเปนลูกก็เปนลูกประเภททีเ่ ลีย้ งงายและโตเร็ว รูบ ญ
ุ คุณและ
เสริมเกียรติวงศสกุลใหมสี งาราศี ถาเปนพระก็เปนพระประเภทที่ไววางพระทัยของพระ
พุทธเจา ทั้งยังทรงพระชนมอยูและนิพพานไปแลว เปนผูส ามารถนํามรดก คือศาสน
ธรรมใหเลื่องลือแกโลกแทนพระองคทานได ไมเขาในลักษณะลูกเก และทําลายวงศสกุล
คือที่เกิดที่อยูอาศัย นําไฟมาเผาบานเผาเรือน พอแมญาติวงศใหฉิบหายเดือดรอน โปรด
คํานึงถึงเรื่องที่กลาวมาและคํานึงตัวเสมอ วาเราเปนลูกพระตถาคต ปรากฏตัวในวงศ
พระศาสนาผูห นึง่ เปนผูม สี ทิ ธิและหนาทีจ่ ะนําบําเพ็ญตัว ใหเปนลูกที่ดีและดียิ่งของพระ
ตถาคต ดวยขอปฏิบตั ทิ ป่ี ระทานไวแลวอยางสมบูรณ
ศีลทานปฏิบัติรักษาอยางไร สมาธิทานบําเพ็ญอยางไร ปญญาทานเจริญอยางไร
จึงเปนไปเพือ่ ความประเสริฐ และประดับองคพระพุทธเจาและสาวกทาน จนกลายเปนผู
ประเสริฐเลิศโลกขึน้ มา ธรรมทั้งนี้เวลานี้ซอนองคอยูที่ไหน ชือ่ ของพระธรรมเหลานีเ้ รา
เคยอานกันจนติดปากชินใจ สวนองคของธรรมที่แทจริงนั้น อาจจะถูกนั่งทับนอนทับอยู
ดวยความเกียจครานออนแอไมสนใจ จึงไมคอยปรากฏองคขึ้นมา ถาปลอยใหความสน
ใจและความขยันหมัน่ เพียรมีโอกาสคุย เขีย่ ขุดคนบาง ก็อาจจะถูกเปดเผยเปนศีล เปน
สมาธิ เปนปญญา เปนวิมุตติและเปนวิมุตติญาณทัสสนะขึ้นมาที่กาย วาจา ใจ ของผู
บําเพ็ญนัน้ บาง
เพราะทีเ่ คยปรากฏแกพระพุทธเจาและสาวกทุก ๆ พระองค ก็ทราบวาปรากฏขึน้
ที่นั่น ไมมีที่อื่นเปนที่ปรากฏเลย และปรากฏขึน้ ทางความขยันหมัน่ เพียรและสนใจ ไม
ปรากฏวามีทางอืน่ เปนทีเ่ กิดขึน้ แหงธรรมเหลานัน้ เลย แมคาํ วาธรรมเกียจคราน ธรรม
มักงาย ธรรมออนแอ ธรรมสะดวก ธรรมสบาย เพือ่ การปฏิบตั จิ ะไมตอ งเสียเวลาและ
ลําบาก ก็ไมคอยปรากฏวามีไวตอนรับ ผูชอบความสะดวกสบายกอนปฏิบัติและขณะ
ปฏิบัติ ใหไดรับผลทันกับความตองการ นอกจากที่กลาวไววา ธรรมทัง้ หลายเกิดแตเหตุ
ถาเหตุดีผลก็ดี เหตุชั่วผลก็ชั่ว เหตุสมบูรณผลก็สมบูรณทง้ั ฝายดีฝา ยชัว่ ผลคอยอํานวย
ตามเหตุเทานัน้
แมองคของพระพุทธเจาเองขณะที่ทรงบําเพ็ญอยู ก็ปรากฏในพระประวัติตาม
ภาษาโลก ๆ เราวา รอดตาย จึงกลายเปนพระพุทธเจาองคทรงความบริสุทธิ์ขึ้นมาใหโลก
ไดกราบไหว ไมปรากฏวามีธรรมออนแอเปนตน มารอรับสนองพระองคใหไดรบั ความ
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สะดวกสบายในการปฏิบตั ิ จนปรากฏเปนพระพุทธเจาขึน้ มาเลย หากจะมีอยูบางเพื่อบาง
รายวาสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว ก็ควรคํานึงถึงคําวาบางราย ซึ่ง
ควรจะรับธรรมบทนี้ สวนมากรายอาจจะเปนไดอยางนั้นก็ได หรืออาจจะยากและไมเปน
ไดอยางนั้นก็ได ถาเราเปนไดเร็วอยางนัน้ เราก็เปนคนหนึง่ ของธรรมบทนัน้ แตจะเปน
รายไหนก็ตาม ขึน้ ชือ่ วาความขยันหมัน่ เพียรเพือ่ ความหลุดพนไปเสียไดในวันนี้ นีแ้ ลเปน
การดียง่ิ กวานอนใจเพือ่ วันหนาหรือชาติหนา ซึง่ อาจจะทําใหผบู าํ เพ็ญเกิดความประมาท
นอนใจ หรือถอยความเพียรพยายามอันเปนเหตุใหเสียผลที่จะพึงไดรับไปเสียได
ผูตองการพนทุกขไปตามพระพุทธเจาและพระสาวกทาน โปรดสําเหนียกขออรรถ
ขอธรรมดวยดี ทัง้ ภาคปฏิบตั แิ ละวิธดี าํ เนิน อยาใหเคลือ่ นคลาดจากหลักมัชฌิมาคือสาย
กลาง จะบรรลุถึงผลเปนที่พึงพอใจ ประเภทเดียวกันกับทีพ่ ระพุทธเจาบรรลุถงึ โดยมิ
ตองวิตกเดือดรอนใจวาพระพุทธเจานิพพานแลว ขอแตยึดหลักมัชฌิมาไวใหดีอยาให
ปลีกแวะ ผลตองเปนเชนเดียวกันแนนอน เชนเดียวกับสิง่ ของทีส่ าํ เร็จรูปมาจากโรงงาน
ตางประเทศหรือในประเทศ ทีส่ ง เขาสูห า งรานหรือทองตลาด แมจะถูกผลิตออกมาจาก
โรงงานของประเทศใดก็ตาม เมื่อสินคาไดถูกสงออกมาจากโรงงานนั้น ๆ แลว โรงงาน
นัน้ ๆ ยอมยังคงอยูตามปกติ มิไดถูกฉิบหายไปตามสินคาที่สงออกไป และยังสามารถ
ผลิตสินคาไดอีกมากมายตามเคย
มัชฌิมาปฏิปทานีเ้ ปรียบเหมือนโรงงานแหลงใหญในไตรภพ สามารถผลิตสาธุชน
ทุกชัน้ ใหมคี วามรูค วามฉลาดโดยลําดับ จนสามารถรูแจงแทงตลอด ซึ่งเครื่องปกปด
กําบังภายในใจ กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมาจากหลักมัชฌิมา อันเปนโรงงานดั้งเดิมของพระ
พุทธเจา เชนเดียวกับเขาขนสินคาออกจากโรงงานใหญสทู อ งตลาด ฉะนั้น คุณธรรมที่
เปรียบเสมือนสินคา ซึ่งผูบําเพ็ญจะพึงไดรับเปนเกียรติ ทั้งชาตินี้และชาติหนา ตลอดคุณ
ธรรมอันเปยมนั้น จะนับประมาณคุณคาราคาไมได
เพราะไมเคยปรากฏมีรายใดสามารถนําเอาคุณธรรมทีต่ นและผูบ าํ เพ็ญจนปรากฏ
ผลแลว ออกตีราคาคางวดของคุณธรรมขายตามตลาด วาผลของทานมีราคาเทานัน้ ผล
ของศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ มีราคาเทานัน้ ผลของสมาธิ คือความเยือกเย็นใจมี
ราคาเทานัน้
ผลของปญญาเครื่องรื้อถอนกิเลสมีราคาเทานั้น และผลของมรรคผล
นิพพานอันเปนธรรมเอก มีราคาเทานัน้ พอทีจ่ ะเทีย่ วกวานซือ้ คุณธรรมเหลานัน้ มาไว
ประดับตนและบานเรือน ไมตองยอมตัวเปนผูขัดสนจนใจในความสุขความเจริญ อันเปน

แวนดวงใจ

๑๔๘

๑๔๙

สิ่งที่สัตวปรารถนากันทั่วโลกอีกตอไป จะเปนผูนั่งนอนอยูเหนือกองสมบัติ คือคุณธรรม
เหลานัน้
แตจนใจที่คุณธรรมทั้งนี้ไมมีซื้อขายตามทองตลาด ผูมีความขัดของและตองการ
เครือ่ งแกไขนานาประการ จึงไมมีทางแลกเปลี่ยนเพื่อผอนคลาย ผูม คี วามสุขหรือความ
ทุกขมากนอย จึงเปนภาระของตัวจะเสวยผลแตผเู ดียว โดยจะหาผูช ว ยแบงหนักแบงเบา
ไปบางไมได ดังที่สัตวและมนุษยไดรับทุกขทรมาน ซึง่ เปนทีน่ า สงสารเวทนา ก็หาทางแก
ไขและผอนคลายใหไมได จําตองปลอยใหผานไปโดยกรรมของสัตวเสียเอง แมที่สุดพอ
แมของเราไดรับความทุกขทรมาน ก็ยังไมสามารถชวยปลดเปลื้องออกใหทานได จําตอง
ปลอยใหเปนภาระกรรมของทานและของเราจะพึงเสวยตามวิบากที่เกิดขึ้นมากนอย ใน
สัตวและบุคคลเปนราย ๆ ไป
ฉะนั้น ผูม งุ ความสุขความเจริญแกตนในปจจุบนั และอนาคต จึงไมควรมองขาม
หลักของกรรมซึ่งมีอยูกับทุกคน ถากรรมและผลของกรรมไมมีอยูในมวลมนุษยและสัตว
แลว โลกก็ไมควรทํากรรมและไมควรไดเสวยผลของกรรม อันเปนสวนดี ชั่ว และสุข
ทุกขอยางที่เห็น ๆ รู ๆ กันอยูทั่วดินแดน ไมมีรายใดจะอยูเหนืออํานาจความดี ชั่ว และ
สุข ทุกขที่เกิดขึ้นจากกฎของกรรมที่ตนทําไวเลย อนึง่ ถาคนและสัตวทต่ี ายแลวสูญจริง ๆ
ก็ไมควรมีคนและสัตวมาเกิดและเสวยสุขและทุกข อันเปนเรื่องของกรรมเกลื่อนอยูใน
โลกที่เขาใจวาตายแลวสูญนี้อีกตอไป
โลกนีจ้ ะไดมเี วลาวางจากการตอนรับความเกิด
ความตายของคนและสัตวไปบาง แมจะมีอยูบางก็ควรใหเปนหนาที่ของตนไม ภูเขา และ
ดินฟาอากาศ ซึ่งไมรูภาษีภาษา เปนผูเ กิด ตาย รับเคราะหกรรมแทนมวลมนุษยและสัตว
เปนการเหมาะสมยิง่
แตเพราะเหตุใด การเกิด ตาย จึงเปนเรื่องของมนุษยและสัตวเสียเอง ทัง้ นีเ้ พราะ
กรรมและผลของกรรมไมใชฟุตบอล จึงมิไดกลิ้งไปตามความชอบใจของผูตองการให
เปนตาง ๆ แตมันขึ้นอยูกับผูทํากรรมตางหาก ผลคือความดี ความชัว่ และสุข ทุกข จึงมิ
ไดสูญไปจากโลกที่ทํากรรมอยูเปนประจํา
ฉะนั้น การพิสจู นดกู รรมและผลของกรรม พิสจู นดกู ารตายแลวเกิด หรือตายแลว
สูญ พิสจู นดโู ลกนีแ้ ละโลกหนา และพิสูจนดูความเปลี่ยนแปลงของภพชาติ ถาไมยอนเขา
มาพิสูจนตัวเองซึ่งเปนองคการสําคัญของสิ่งเหลานั้นแลว จะไมมวี นั พบหลักฐานความ
จริงไดเลย เชนเดียวกับการตะครุบเงานอกจากตัวนัน่ แล เพราะหลักสําคัญของสิง่ เหลา
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นั้นมันขึ้นอยูกับใจของแตละราย ๆ ใจซึง่ เปนผูท าํ งานในหนาทีเ่ หลานีโ้ ดยตรงและเปน
เวลานานแสนนาน ทําไมจะไมรูผลงานในหนาที่ของตัว
งานทางโลกที่เขาทําขึ้นมากนอยเทาไร แมจะมีการหลงลืมไปบาง แตเมือ่ มาตรวจ
คนดูบญ
ั น้าํ บัญชีแลวก็ยงั พอทราบไดวา ไดมาเทานัน้ จายหมดไปเทานัน้ ยังคงเหลืออยู
เทานัน้ แตงานของใจที่ทําการสั่งสมกรรมดี กรรมชั่ว ผลดี ผลชั่ว สุข ทุกข และสัง่ สมภพ
ชาติใหญนอยใสตัวเองใหไดรับผลเปนสุขเปนทุกขอยูตลอดกาล ก็ควรจะทําการตรวจคน
ดูบญ
ั ชีภายในใจบาง โดยวิธอี บรมใจใหไดรบั ความสงบซึง่ เปนวิธรี วมยอดผลรายไดทใ่ี จ
ทําและเก็บสัง่ สมไว และใชปญ
 ญาตรวจตราคลีค่ ลายนับอานดูสง่ิ นัน้ ๆ ที่ใจทําและเก็บ
รวบรวมไวบา ง ยอมจะมีทางรูไดโดยลําดับ และมีทางระบายหรือขับถายสิง่ ทีเ่ ห็นวาเปน
ภัยแกใจออกไดเปนลําดับ
ยิง่ มีการรวบรวมโดยทางสมาธิ และคลี่คลายโดยทางปญญาไดมากเทาไร ก็ยิ่งมี
ทางรูเรื่องของตัวมากขึ้น วาใจเปนผูก อ กรรมทําเข็ญ สรางภพสรางชาติใสตวั เอง เพราะ
การเกิดการตายทุกภพทุกชาติมันเปนเรื่องของจิตแตผูเดียว ไมมีสิ่งใดมาแยงหนาที่ทําได
แมการคลี่คลายดูสิ่งที่จิตสั่งสมไวภายในตนก็เปนหนาที่ของจิตจะหาอุบายเลือกเฟนเพื่อ
ปลดเปลื้องตนเอง จนปรากฏเปนอาสวักขยญาณขึน้ มาทีใ่ จดวงเคยเปนโรงงานสัง่ สม
เรือ่ งตาง ๆ ทับถมตัวเองนั้น คําวากรรมดีก็ดี ผลของกรรมทุกประเภทก็ดี ตายแลวเกิด
หรือตายแลวสูญก็ดี ภพหนามีหรือไมมีก็ดี การเปลี่ยนแปลงแหงภพชาติของสัตวก็ดี ทั้ง
นี้จะถูกเปดเผยขึ้นมาที่ใจโดยไมตองสงสัยและถามใคร
การพิสูจนดูเรื่องที่เกิดกับตัวมีเรื่องกรรมเปนตน ตองพิสูจนลงที่สาเหตุ คือใจ จะ
ไปพิสูจนที่อื่นไมมีวันเจอความจริงตลอดกาล แมใจจะทําหนาที่สั่งสมกรรมรอยแปดพัน
ประการ และพาใหเกิดใหตายอยูตลอดอนันตกาลก็ไมมีทางทราบไดเลย ถาไมพิสูจนลง
ที่ตนเหตุคือใจ การพิสูจนไมเจอตนเหตุขอเท็จจริงประจักษใจ ไฉนจะสามารถรูไ ดวา
ความเปนมา ความเปนอยู และความไปเปนของจิต เปนมาดวยวิธใี ด ขณะนี้จิตเปนอยู
อยางไร ขางหนาจิตจะเปนไปอยางไร
หลักของวัฏฏะ ไดแกตนเหตุ คือใจเปนผูประดิษฐกรรมดีกรรมชั่ว ใจจึงเปน
เหมือนโรงงานผลิตสิง่ ตาง ๆ ใหสาํ เร็จรูปออกมา ทีเ่ รียกกันวาผลกรรม ซึง่ ทําใหผรู บั
เสวยเปนสุขบาง เปนทุกขบาง โดยไมเลือกชาติชน้ั วรรณะ เพราะอํานาจของกิเลสที่เปน
เชือ้ ฝงอยูภ ายในใจผลักดันใหทาํ กรรม ในวัฏวนสาม ทานกลาวไววา กิเลสวัฏฏะ กรรม
วัฏฏะ วิปากวัฏฏะ กิเลสเปนเหตุใหสตั วทาํ กรรมและใหรบั เสวยผล วนไปเวียนมาทํานอง
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นี้ตลอด อนันตกาล เพราะกิเลสเปนเหตุเพียงอันเดียวเทานัน้ วัฏฏะของใจก็หมุนไปเวียน
มา ไมมวี นั จบสิน้ ถามิไดดบั เชือ้ ภายในนีเ้ สียใหสน้ิ ซากลง กรรมและวิบากยอมมีทางสืบ
ตอการเกิดการตายของสัตว ผูจ าํ ตองรับผลตามลําดับแหงภพ จะหาวันสิ้นสุดลงไมได
ตองเปนวัฏวนอยูทํานองนี้ตลอดไป
การตายแลวสูญตามความคิดเห็นของนานาจิตตังนัน้ จึงหาที่สอดแทรกลงไมได
ในระหวางแหงภพของสัตวผมู กี เิ ลสภายในใจ ซึ่งรอจะเกิดอยูทุกโอกาสที่จิตเคลื่อนยาย
ออกจากรางเกาภพเกาของตน เพื่อปฏิสนธิในภพตอไป ก็การตายแลวสูญนี้ ผูแสดงไม
สามารถจะหาหลักฐานยืนยันไดวา สูญเพราะเหตุไร เพราะตามที่สังเกตกันทั่ว ๆ ไปแลว
ไมปรากฏวามีอะไรสูญไปจากโลกทีส่ มบูรณดว ยวัตถุและนามธรรมนานาชนิดนีเ้ ลย ถา
ทุกสิ่งสูญจริงตามที่เขาใจแลว สัตว บุคคล หญิง ชาย นานาชนิดเกิดมาไดอยางไร ถาไมมี
สิง่ มีอยูเ ปนตัวรับประกันแลว ทุก ๆ สิง่ ไมวา เพียงสัตว บุคคล แมตนไม ภูเขา ตลอดสิ่ง
ไมมีวิญญาณครองทั่ว ๆ ไป จะปรากฏขึ้นมาไมไดเลย เทาทีส่ ง่ิ ตาง ๆ ปรากฏตัวขึ้นมาได
ทั้งนี้ เพราะฐานเดิมในคําวามีรบั รองตายตัวอยูแ ลว เชน ดิน น้าํ ลม ไฟ อากาศ เหลานี้
เปนธาตุเดิม ตั้งเปนหลักอยูอยางสมบูรณ สวนอาศัยจึงมีทางเกิดขึ้นได
สิ่งที่มีวิญญาณครอง เชน มนุษยและสัตวเปนตน ก็มีจิตหรือใจเปนเชื้อเดิมที่ไมมี
การสูญเสีย เปนหลักประกันความเกิดใหสัตวและบุคคลมีโอกาสปรากฏตัวขึ้นมา คือ
อาศัยธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ อากาศธาตุ อันเปนมาจากธาตุเดิมดวย อาศัยจิตอันเปนตัว
ธาตุเดิม และรับประกันทางดานความรูส กึ ประจํารางของสัตวและบุคคลดวย ทั้งฝายธาตุ
รู คือจิต และฝายธาตุไมรู คือดิน น้าํ ลม ไฟ และอากาศธาตุผสมสวนกันเขาตามกฎของ
วัฏฏะหรือกฎของธรรมชาติของความหมุนเวียนไดสวนสัดกันแลว ยอมปรากฏตัวออกมา
ทีโ่ ลกใหนามวาเกิด แตเมื่อถึงกาลที่สิ่งผสมนี้สลายตัวลงสูธาตุเดิมของตน ๆ โลกก็ให
นามอีกนามหนึง่ ในธาตุจาํ พวกเดียวกันนัน่ เองวา ตาย
เรื่องเกิดเรื่องตายจึงออกมาจากกองผสมแหงธาตุของคนและสัตวรายหนึ่ง ๆ เทา
นัน้ เอง การสลายของธาตุกองผสมนี้ยอมลงไปรวมอยูในธาตุเดิมอันเปนสวนใหญของตน
ตนมิไดสูญสิ้นไปไหน แมจิตที่เปนธาตุรู เมื่อออกจากรางแลวก็แสวงหาที่ปฏิสนธิตอไป
ตามอํานาจของเชื้อที่มีอยูกับตัวจะอํานวยในกําเนิดใด เปนธรรมชาติไมสูญ เชนเดียวกับ
ธาตุทั่ว ๆ ไป
กฎแหงความหมุนเวียนของธาตุยอมมีอยูเปนธรรมชาติแตไหนแตไรมา เชนสัตว
เกิดสัตวตาย ก็คอื ความแปรสภาพ หรือความหมุนเวียนของธาตุนน่ั เอง มิใชความสูญสิน้
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ของธาตุ ถาทุกสิ่งที่ใหนามวา ธาตุเดิม แตสญ
ู สิน้ ไปเสีย โลกนี้หรือโลกไหนก็เปนโลกอยู
ไมได เชน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ ไดสูญสิ้นไป สิง่
ที่เปนธาตุอาศัย เชน ตนไมใบหญา สัตว บุคคล เปนตน ก็สูญสิ้นไปตาม ๆ กัน ไมมีสิ่ง
ใดจะฝนตัวอยูคนเดียวและสิ่งเดียวไดในโลกสูญโดยประการทั้งปวง
วิญญาณธาตุ ถาแปลตามภาษาโลกเราฟงกันงาย ๆ ก็คือ จิต นัน่ เอง รางของสัตว
ของบุคคลที่มีความรูสึกแฝงอยูเนื่องจากจิตเขาครองตัวอยู แมจะมีรูปรางตางกันแตจิต
ในความรูส กึ เปนจิตเชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนเพราะกรรมที่เปนพลังฝงอยูภายในจิต ดีหรือ
ชัว่ เปนสิง่ ผลักดันใหไปเกิดในกําเนิดตาง ๆ แมจะเปนกําเนิดที่ไมพึงพอใจ ก็จําตองยอม
รับผลของกรรมที่ตนทําไว เชนเดียวกับลูกหญิงลูกชายที่เกิดจากหัวอกพอแม แมจะเปน
คนหูหนวก ตาบอด ใบ บา เสียจริต มีอวัยวะไมสมประกอบ ก็จําตองยอมรับวาเปนบุตร
ธิดาของตนฉะนั้น เพราะฉะนัน้ คนหรือสัตวจงึ มีการเหลือ่ มล้าํ ต่าํ สูงตางกันในคุณสมบัติ
ประจําตน แมจะเปนสัตวประเภทเดียวกัน และเปนมนุษยประเภทเดียวกัน ก็ยอมมี
ลักษณะตางกัน เพราะอํานาจแหงกรรมที่ทําไวไมเหมือนกัน จําแนกสัตวใหประณีตเลว
ทรามตางกัน
ถามิใชกฎของกรรม คือยกมามอบใหเปนกฎของเราทุกคนมีอํานาจเสียเองแลว
ตางก็ปนปายขึ้นไปอยูบนปราสาทสูงหาแสนโยชนตั้งอยูเหนือทุกขทั้งมวล ไมยอมใหทุกข
หนาไหน ๆ ตามรบกวนใจไดเลย และตางก็จะหอยโหนโยนตัวอยูบ นปราสาทเหนือฟา
ไมยอมมองหนาลงมาดูแดนแหงทุกขดังที่เปนอยูนี้เลย นอกจากนัน้ ถาเปนผูแ สดงแลวจะ
พาเพื่อน ๆ หนุม สาวชาวแสนสําราญ เหาะเหินเดินฟาพาเทีย่ วเกีย้ วนางแสนสุขอยูบ น
ปราสาทนิรทุกข และเทีย่ วดูหนัง ดูละคร ดูฟอนรําวงในหองอันโอโถงกวางแสนโยชนบน
ฟากฟาอันสูง สุดกําลังของทุกขจะเอื้อมถึง ทัง้ เปนสถานทีน่ า เจริญหู เจริญตา เจริญใจ
ทั้งเปนความสงางามและทรงไวซึ่งสิริมหามงคล ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนในแหลงแหงไตร
โลกธาตุ
แตมันไมเปนไปตามกฎที่นึกใฝฝน มิหนํายังกลับมาปลง อนิจจฺ า วต สงฺขารา
เปนธรรมสังเวชในสังขารธรรมซึง่ เปนกองธาตุสว นผสม
มีความแปรปรวนประจําตน
ตลอดเวลา ตามกฎแหงวัฏวนสาม และนําทุกขมาให เหมือนแมนาํ้ ลําธารไหลรินอยูด ว ย
ความทุกขไมมีวันจบสิ้นลงได
คําวาภพหนามีหรือไมนน้ั โปรดทราบตามวิถีแหงการเกิดตายของสัตวที่อธิบาย
ผานมาแลว เพราะถาไมมีภพชาติ การเกิดตายของสัตวก็ยุติกันลงได ไมมีอะไรมาทําให
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กําเริบ ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่เปนเชื้ออยูภายใน ทําใหจติ กําเริบและหมุนตัวเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา และพวงเอาทุกขในแหลงแหงไตรโลกธาตุติดมาดวย
“โลกหนามีหรือไม” ก็วานนีแ้ ละวันนีย้ งั มี วันพรุงนี้จะหามไมใหมีไดอยางไร
เพราะทั้งสามวันนี้มันเปนกฎของธรรมชาติจะหมุนรอบตัวของเขาเอง โดยไมมีใครไปตก
แตงและหามปรามเขาได เรือ่ งโลกนีก้ บั โลกหนาก็เปนกฎอันตายตัวเชนเดียวกัน สัตวทุก
ประเภทในโลกทั้งมวล จะมีสัตวตัวไหนบางไมมีที่อยู แมแตนักโทษเขายังมีเรือนจําเปนที่
กินอยูหลับนอน ไมเห็นเขาสิน้ ทาเพราะไมมที อ่ี ยู เราไมใชนักโทษทําไมจะไปคิดนอยเนื้อ
ต่ําใจกลัวไมมีโลกจะอยู นับแตวนั เราเกิดมาจนถึงวันนี้ มีวนั ไหนบางทีเ่ ราจนมุมเพราะหา
โลกอยูไมได ยังไมเคยปรากฏมีสกั วันเดียวและรายเดียว สัตวประเภทใดเกิดในภพใดก็
ตองมีโลกอยูตามภพและกรรมของตัว
แมแตพระเทวทัตทีร่ าํ่ ลือกันวาทานทํากรรมหนักมาก คลายกับจะไมมีโลกไหน
ตานทานทานไวได แตครัน้ แลวทานก็มไิ ดจนมุม ยังมีโลกอยูเชนเดียวกับสัตวโลกทั่วไป
โลกหนา โลกหลัง ไมเคยไดยินวาขาดสูญหรือบกพรอง สิ่งที่บกพรองก็คือการทําตัวให
สมบูรณดว ยเครือ่ งสําหรับกินอยูห ลับนอน เครื่องใชสอย และการทําตัวใหเปนคนดีมี
ทรัพยภายนอก ทรัพยภายในสมบูรณ เพือ่ สนองความจําเปนในเวลาตองการเทานัน้ เรา
จะไปกลัวโลกหนาหรือโลกไหนจะบกพรอง ยิ่งกวาตัวของเราบกพรอง ถาเราบกพรอง
แลว แมจะอยูในโลกที่สมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง เราก็ตอ งเปนคนจน และยอมรับ
ทุกขในโลกที่สมบูรณอยูโดยดี
เชนเราไมมีเงินติดกระเปาไปดวยพอควร เพือ่ ซือ้ อาหารรับประทานและสิง่ จําเปน
อื่น ๆ แลวลองเดินผานหางรานและตลาดอันเปนทีส่ มบูรณดว ยเครือ่ งอุปโภคบริโภค
ลองดู จะทําใหเราอิม่ หนําสําราญและเปนเศรษฐีมเี งินมากขึน้ มา เพราะการเดินผาน
ตลาดไดหรือไม มันตองเปนทํานองคนอยูในกลางทะเล แตหาน้ําจะดื่มไมมีนั่นเอง
เพราะน้ําในทะเลมันมีรสเค็มจัดจนดื่มไมได นีเ่ พียงโลกทีส่ มบูรณยงั มีทางทนหิวแสบ
ทอง แลวเราจะไปกลัวโลกไหนยิ่งกวากลัวตัวของเราจะอดอยากขาดแคลน ฉะนัน้ จึงควร
ปรับปรุงโลกในตัวของเราใหสมบูรณ
ถาโลกในตัวเราสมบูรณแลว จะไปโลกไหนก็ไมอดอยากขาดแคลน จะกลายเปน
ความสมบูรณไปหมดทั้งโลกนี้ทั้งโลกหนา ทัง้ อยูใ นบานในวัด ทั้งออกจากบานไปสูตลาด
ลาดเล ทั้งอยูในเมืองนี้ ทั้งจะไปอยูในเมืองโนน ทั้งอยูในประเทศนี้ ทั้งจะไปอยูใน
ประเทศนอก ไมมีอดไมมีอั้น ถาเราสมบูรณดว ยสติปญ
 ญาและทรัพยสนิ เงินทองแลว คํา
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วาโลกแลวอยากลัววาอด ถาเปนสินคาจายตลาดไดแลว จะหาที่เหยียบยางไปไมได จะ
เต็มไปดวยโลกและภพของสัตว โลกมนุษยทเ่ี ราเปนอยู ณ บัดนีเ้ ปนโลกเล็กนิดเดียว ผู
ตองการเปนมนุษยหรือภูมิสูงกวามนุษย โปรดบําเพ็ญคุณงามความดีเขาใหมาก ๆ จะ
เปนผูสมหวังในภพที่เกิดและสถานที่อยู ทั้งจะเปนที่พึงพอใจ ไมเชนนัน้ เดีย๋ วจะพลาด
ภพ การเหยียบยาง (เกิด) พลาดภพนีเ้ ปนอุปสรรคและอันตรายรายแรงไมนอ ยเลย
โปรดทําความกลัวการเหยียบยางพลาดภพมากกวาการกลัวโลกหนาไมมี
“มนุษยและสัตวสับเปลี่ยนภพชาติเปนอื่นไดหรือไม” ก็เราผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผา
และผลัดเปลี่ยนกางเกงก็ยังได จิตจะผลัดเปลี่ยนภพชาติของตนไมไดอยางไร การผลัด
เปลี่ยนเสื้อผาเราถือเปนของธรรมดา วาตองผลัดเปลี่ยนกันไดทั่วโลก การผลัดเปลีย่ น
ภพชาติของใจก็เปนกฎธรรมดาของกรรมที่ตนทําไว ใหผลัดเปลี่ยนไปไดตามสิ่งผลักดัน
อันเปนเจาของผูม อี าํ นาจเหนือจิต ในระยะทีก่ เิ ลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ และวิปากวัฏฏะ
เรืองอํานาจครองใจอยู สิ่งทั้งนี้มีอํานาจผลักดันจิตใหเกิดไดในกําเนิดตาง ๆ โดยไมรอ
ใหจติ ไดมเี วลาพิจารณาและตัดสินใจเลย เพราะความกดดันของกรรมที่ครองจิต สวน
ไหนมีกาํ ลังมาก สวนนั้นตองเขาทําหนาที่ควบคุมจิตใหเปนไปตามอํานาจของตน
ฉะนั้นจิตจึงไมมีโอกาสจะใครครวญไตรตรองดูสถานที่เกิด และภพกําเนิดของตน
จนปรากฏตัวออกมาซึ่งเปนสิ่งที่เหลือวิสัยจะแกไขแลว จึงจะทราบไดวาตนเกิดเปนอะไร
แตสัตวบางจําพวกก็ไมมีโอกาสจะทราบไดวาตนเปนสัตวประเภทไร นอกจากมนุษยและ
ภูมิที่สูงกวามนุษยเทานั้นจะพอทราบไดในภพกําเนิดของตน ๆ
พระพุทธเจาทานเล็งเห็นการจุติ คือเคลือ่ นจากราง และการปฏิสนธิ คือการเขาสู
ภพชาติของมวลสัตววา เปนไปไมมีประมาณทั้งภูมิสูง ภูมิต่ํา และการสับเปลีย่ นแหงภพ
ชาติสคู วามเปนสัตวเปนบุคคล เปนตน และเปนไปไดทุก ๆ ภายในบรรดาสัตวผมู กี เิ ลส
เปนเจาครองใจ จึงทรงสั่งสอนใหอบรมจิตไปในทางที่ดี คือทาน ศีล ภาวนา เสียตั้งแต
เมื่อยังมีชีวิตอยู เมื่อถึงคราวจวนตัวใจจะมีที่พึ่ง ไมกระสับกระสายและเขวไปในทางผิด
โดยไมควาเอากําเนิดตุก แกมาครองเสียบาง นับวาเปนกําเนิดทีข่ าดทุนอยางยอยยับใน
ภพเชนนัน้
เราเปนพุทธศาสนิกชนและเปนนักปฏิบตั ิ เพือ่ รูส าเหตุของการเกิดการตาย ซึ่ง
เปนการทองเที่ยวแหงจิตของผูยังไมหมดเชื้อของความหมุนเวียน จึงควรถือเปนกิจจํา
เปนอยางยิง่ เหนืองานใด ๆ คือพยายามอบรมจิตใหมคี วามสงบเยือกเย็นและฉลาดแยบ
คาย เพื่อใหทันความเคลื่อนไหวของจิตที่จะออกทําการติดตอกับเรื่องตาง ๆ และ
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พยายามรื้อฟนสิ่งที่ติดแนบอยูกับใจและแกไขดวยปญญา อยานิ่งนอนใจ ความเปนอยู
แหงภพชาติของเรา มีความสุข ความทุกข ขนาดไหนที่เคยเปนมา โปรดประมวลมา
พิจารณาโดยตลอด อยายอมหมักหมมเอาไว จะเปนเชื้อตอทุกขภัยมาถึงตัว เชนทีเ่ คย
เปนมาตามภพชาติตาง ๆ จงพยายามพิจารณาและถอดถอนออกใหหมดดวยความเพียร
ถาจิตหมดเชื้อโดยสิ้นเชิงแลว เรื่องทุกขในภพไหน ๆ จะไมมีอีกตอไป นัน่ แล
ทานเรียกวา ผูหมดทุกขโดยประการทั้งปวง คําวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ โปรดทราบวา
คือ สูญทุกขทั้งมวลภายในใจนั่นเอง แตผูที่รูวาทุกขสูญสิ้นไปนั้นคือผูบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง
มิไดสูญไปดวย เชนเดียวกับหัวกลอยหัวมันที่ถูกตมจนจืดสนิทดีแลว ไมมีรสคันฝงเหลือ
อยู ยอมทรงรสชาติอันดีไวในหัวของมันอยางสมบูรณ มิไดสูญไปตามรสคันอันเปนพิษ
รับประทานยอมมีรสเอร็ดอรอยดีฉะนั้น
ดังนัน้ ในอวสานแหงธรรมนี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมาคุมครองทุก
ทานใหมคี วามสุขกายสบายใจ และมีโอกาสไดบําเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกําลัง จน
บรรลุถึงฝงแหงความพนทุกขโดยสิ้นเชิงทุกถวนหนากันเทอญฯ
<<
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗

ทางเดินถึงความสิ้นทุกข
การตัง้ ขอสังเกตจิตในเวลาฟงเทศนหรือเวลานัง่ ภาวนา เราไมตองกดขี่บังคับ
จิตจนเกินไป เปนเพียงทําความรูไ วเฉพาะหนาเทานัน้ ทานผูกําลังเริ่มฝกหัดโปรดจดจํา
วิธีไว แลวนําไปปฏิบตั ิ สวนจะปรากฏผลอยางไรนัน้ โปรดอยาคาดคะเนและถือเปน
อารมณในผลของสมาธิทเ่ี คยปรากฏมาในคราวลวงแลว ขอใหตั้งหลักปจจุบัน คือ
ระหวางจิตกับอารมณมลี มหายใจเปนตน ที่กําลังพิจารณาอยูใหมั่นคง จะเปนเครือ่ ง
หนุนใหเกิดความสงบเยือกเย็นขึน้ มาในเวลานัน้ เมื่อปรากฏผลชนิดใดขึ้นมา จะเปน
ความสงบนิง่ และเย็นสบายใจก็ดี จะเปนนิมิตเรื่องตาง ๆ ก็ดี ในขณะนั่งฟงเทศน หรือ
ขณะนัง่ ภาวนาก็ตาม เวลาจะทําสมาธิภาวนาในคราวตอไป โปรดอยาถืออารมณที่ลวง
แลวเหลานีเ้ ขามาเปนอารมณของใจในขณะนัน้ จิตจะไปทําความรูสึกกับอารมณอดีต
โดยลืมหลักปจจุบันซึ่งเปนที่รับรองผล แลวจะไมปรากฏผลอะไรขึ้นมา
โปรดทําความเขาใจวา เราทําครัง้ แรกซึง่ ยังไมเคยมีความสงบมากอนเลย ทําไม
จึงปรากฏขึ้นมาได ทั้งนี้เพราะการตั้งหลักปจจุบันจิตไวโดยถูกตอง สิ่งที่จะถือเอาเปน
แบบฉบับจากอดีตทีเ่ คยไดรบั ผลมาแลวนัน้ คือหลักเหตุ ไดแกวิธีตั้งจิตกับอารมณแหง
ธรรมตามแตจริตชอบ ตั้งจิตไวกับอารมณแหงธรรมบทใดและปฏิบัติตอกันอยางไรใน
เวลานัน้ จึงปรากฏผลเปนความสงบสุขขึ้นมา โปรดยึดเอาหลักการนีม้ าปฏิบตั ใิ นคราว
ตอไป แตอยาไปยึดผลที่ปรากฏขึ้นและลวงไปแลว จะไมมผี ลอะไรในเวลานัน้ นอกจาก
จะทําใหจติ เขวไปเทานัน้ โดยมากทีจ่ ติ ไดรบั ความสงบในวันนี้ แตวันตอไปไมสงบ ทั้งนี้
เพราะจิตไปยึดเอาสัญญาอดีตทีผ่ า นไปแลวมาเปนอารมณในเวลาทําสมาธินน้ั ถาเรา
ยึดเอาเพียงวิธีการมาปฏิบัติ ผลจะปรากฏขึน้ เชนทีเ่ คยเปนมาแลวหนึง่ จะแปลก
ประหลาดยิง่ กวาทีเ่ คยเปนมาแลวเปนลําดับหนึง่
สวนมากผูบ าํ เพ็ญทางดานจิตใจทีเ่ คยไดรบั ความสงบเย็นใจมาแลว แตขาดการ
รักษาระดับทีเ่ คยเปนมาแลว ทั้งความเพียรดอยลง เพราะไดรบั ความเย็นใจแลว
ประมาทนอนใจ จิตก็มีความเสื่อมลงได เมื่อจิตเสื่อมลงไปแลวพยายามหาทางปรับ
ปรุงจิตใหขน้ึ สูร ะดับเดิม แตไมสามารถจะยกขึ้นสูระดับเดิมได ทั้งนี้เพราะจิตไปยึดเอา
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สัญญาอดีตทีเ่ คยเจริญและผานมาแลวมาเปนอารมณ จึงเปนการกีดขวางหลักปจจุบัน
ใหตั้งลงเต็มที่ไมไดขณะที่นั่งทําความเพียร ฉะนั้น ผูจ ะพยายามทําใจใหมคี วามเจริญ
กาวหนาเปนลําดับ จึงควรระวังสัญญาอดีต อยาใหเขามารบกวนใจในเวลาเชนนัน้ ใหมี
แตหลักปจจุบนั ดังทีก่ ลาวมาแลวลวน ๆ แมผูมีจิตเสื่อมลงจากสมาธิชั้นใดก็ตาม ถานํา
วิธีนี้ไปใช จะสามารถรื้อฟนสมาธิที่เสื่อมไปแลวคืนมาไดโดยไมตองสงสัย
อารมณเชนทีว่ า มานีต้ อ งปลอยวางทัง้ สิน้ ในขณะบําเพ็ญภาวนา โดยถือหลัก
ปจจุบนั เปนหลักใจ เราชอบธรรมบทใดนอมมากํากับใจ ทําความรูไ วกบั ธรรมบทนัน้ ให
มั่นคง ไมตองไปคาดผลวาจะเกิดขึ้นอยางไรบาง ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทําสมาธิ
ภาวนาจะมีลกั ษณะเชนไรบาง เหตุการณตา ง ๆ จะเกิดขึน้ จากการภาวนาจะเปนเหตุ
การณอะไรบาง และเกีย่ วกับเรือ่ งความไดเสียอะไรบาง เหลานีเ้ ราไมตอ งไปสนใจและ
คาดคะเน โปรดทําความมัน่ ใจในหลักปจจุบนั เปนสําคัญ ไมวาจิตของนักบวชไมวาจิต
ของฆราวาส และไมวาจิตของผูหญิง ผูช าย เพราะเปนธรรมชาติที่มุงตอความรูสึกในสิ่ง
ตาง ๆ อยูดวยกัน เมื่อไดรับการอบรมถูกทาง ตองหายพยศและหยั่งลงสูความสงบสุข
ไดเชนเดียวกัน ทั้งหญิง ชาย นักบวช ฆราวาส ทั้งจะเปนจิตที่มีหลักฐานมั่นคงไปโดย
ลําดับเชนเดียวกัน
นับแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปจจุบัน เวลาพระอุปช ฌายจะบวชพระบวช
เณร ทานตองใหกรรมฐานหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เรียกวา ตจปญจก
กรรมฐาน แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนทีห่ า เพื่อเปนหลักใจของนักบวชนั้น ๆ ในเวลา
บําเพ็ญเพียรทุกประโยค จิตจะไดอาศัยอยูกับอาการทั้งหานี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูก
กับจริตนิสัยของตน โดยพิจารณาเขาขางในและพิจารณาออกขางนอก ใหความรูไ ดอยู
กับอาการเหลานีเ้ ปนประจํา ความรูอ าจจะซึมซาบไปสูอ าการอืน่ ๆ ทัว่ รางกายและ
ทราบไดวา สิง่ เหลานีม้ ลี กั ษณะเชนไรบาง หลักความจริงทีม่ ปี ระจํารางกายนี้ แมทา นจะ
ระบุไวเพียงหาอยางเทานัน้ ก็ตาม สิ่งที่ไมระบุไวนอกนั้นจิตจะรูซาบซึ้งไปโดยตลอด ไม
มีสว นใดลีล้ บั
เมื่อจิตไปอาศัยและมีสติอยูกับอาการใด ยอมจะรูและทําความเขาใจตนเองกับ
อาการเหลานั้นไดโดยถูกตอง และซึมซาบไปตามอาการตางๆ บางครัง้ ก็ปรากฏเห็น
อาการของกายเชนเดียวกับเห็นดวยตาเนือ้ และจิตก็มีความสนใจใครจะรูความจริงของ
รางกายมากขึ้น นีเ้ รียกวาจิตอยูใ นปจจุบนั กายและปจจุบนั จิต ทีเ่ นือ่ งมาจากการเห็น
กาย และมีความสนใจจดจอกับอาการทีเ่ ห็นนัน้ ความรูก็ซึมซาบไปทุกแหงทุกหน เบือ้ ง
แวนดวงใจ

๑๕๗

๑๕๘

บน เบือ้ งลาง ในสวนรางกาย จนเกิดความสลดสังเวชตอรางกายของตนวา มีสง่ิ บาง ๆ
สิง่ เดียวเทานัน้ ไมหนาเทาใบลานเลย ปกปดหุมหอไวจนทําความลุมหลงแกตนเอง
นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยสิ่งไมพึงปรารถนา แตเพราะสติปญญามองขามไปเสีย จึง
เห็นสภาพเหลานีก้ ลายเปนตน เปนตัว เปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปนหญิง
เปนชายขึ้นมา แลวกลายเปนจุดที่ยึดหมายของอุปาทานในขันธขึ้นมาอยางเต็มที่
ตามธรรมดาของจิตถาไดปกปนมั่นหมายลงในที่ใด ยอมฝงลึกจนตัวเองก็ไม
ยอมถอนและถอนไมขึ้น ขอยกรูปเปรียบเทียบ เชน มีผูไปปกปนเขตแดนลงในที่แหง
ใดแหงหนึง่ โดยถือวาเปนของตนขึ้นมา แมที่นั้นจะยังไมมีสมบัติ สิ่งเพาะปลูกชนิดตาง
ๆ มีเพียงที่ดินวาง ๆ อยูเ ทานัน้ ก็ตาม เกิดมีผใู ดผูห นึง่ เขามาลวงล้าํ เขตแดนนัน้ เขา
อยางนอยก็ตอวาตอขานกัน มากกวานัน้ ก็เปนถอยเปนความ หรือฆาฟนรันแทงกันจน
เกิดเรือ่ งเกิดราวขึน้ โรงขึน้ ศาล เกิดความเสียหายปนป ไมมีชิ้นดีเลย เพราะทีว่ า ง ๆ มี
ราคานิดเดียว ยังยอมเอาตัวซึ่งเปนของมีคุณคามากไปพนันขันตายแทนได
ลักษณะของอุปาทานในขันธก็มีนัยเชนเดียวกัน เขตแดนประเภทนี้ตองอาศัย
การไตรตรองพิจารณาโดยทางปญญาซ้ํา ๆ ซาก ๆ และถือเปนงานประจําของผูจะรื้อ
ถอนเชื้อวัฏฏะออกจากใจ เหมือนเขานวดดินเหนียวเพือ่ ทําภาชนะตาง ๆ ตองถือเปน
งานใหญ และจําเปนจริง ๆ ไมเชนนั้นสิ่งที่สําเร็จรูปออกมาจะไมมีคุณภาพ ความสวย
งาม และความแนนหนามัน่ คงพอ เราจะไปทีใ่ ด อยูที่ใด ในอิรยิ าบถความเคลือ่ นไหว
ใหเปนเรื่องของสติปญญาทํางานในขันธ
ของจริงกับของจริงตองเจอกันวันหนึ่งแนนอน คือ ขันธก็ทรงความจริงไวตาม
ธรรมชาติของตน สติปญญา ความพากเพียรก็เพียรเพื่อรูเห็นของจริงที่มีอยูภายในขันธ
ในจิต ธรรมของจริงอันเปนสวนผลเปนขัน้ ๆ ก็มีอยูในขันธและในจิต ของจริงทั้งสาม
คือ ขันธ ความเพียร ธรรมอันเปนผลตองเจอกันและรวมลงในธรรมแหงเดียวไดในวัน
หนึง่ ขางหนา ขออยางเดียว คือ อยาเห็นความเพียรเปนขาศึกแกตนเอง จะหาทางเล็ด
ลอดไปไมได ถาเห็นความเพียรเปนคูม ติ รผูร ว มคิดชวยปราบศัตรูแลว อยางไรตองมี
หวังผานพนจากอุปสรรคนานาชนิดไปไดโดยแนนอน
ขันธเปนหลักธงชัยอันสําหรับผูตองการผานพนทุกขโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนัน้
กรรมฐานหาที่พระอุปชฌายมอบให จึงเปนหลักใหญอนั สําคัญในสวนแหงกาย ถาจะ
พูดถึงอริยสัจ ก็มีอยูที่กายนี้ คือทุกข เกิดขึ้นที่กาย สมุทัยก็หมายถึงความถือกาย มรรค
แมจะมีอยูในที่แหงเดียวกันก็หาทางเดินไมได เพราะรางกายทอนนีเ้ กลือ่ นไปดวยเรือ่ ง
แวนดวงใจ

๑๕๘

๑๕๙

สมุทัยเที่ยวปกปนเขตเอาไว ดังนั้น อุบายทั้งหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อัน
เปนสวนใหญทท่ี า นมอบใหแกนกั บวช จึงเปนเหมือนใหอาวุธเขาถากถางเพื่อถอดถอน
อุปาทานที่ฝงเกลื่อนอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกายใหหมดสิ้นไปเปนลําดับ เริม่ แตการ
พิจารณาชัน้ ตนจนถึงขัน้ ความชํานาญ และสามารถรูเ ทาทันสวนรางกาย ทั้งภายนอก
ภายใน ทั้งเบื้องบน เบื้องลางโดยทั่วถึง
ถาจะแยกกายนี้ออกเปนประเภทของทุกข ทุกอาการของกายจะวิ่งลงสูสายทุกข
ตามกันหมด ไมมีชิ้นใดฝนตัวอยูได เพื่อความประจักษใจและแนนอนกับทุกขในกาย
ลองเอาปลายเข็มจรดลงดานใดดานหนึ่งของกายสักนิดหนึ่ง จะทราบทันทีวาทุกขมีอยู
ทุกขุมขนทั่วรางกายของบุคคลและสัตวผูหนึ่ง ๆ ดังนั้น ผูใชสติปญญาตรวจตรองอยู
กับขันธ ยอมมีทางทราบเรื่องของตัวและทุกขที่อยูในขันธนี้ทั้งขันธโดยลําดับ เพราะ
ทุกขทั้งมวลไมนอกไปจากขันธนี้เลย แมคาํ วาอริยสัจซึง่ ถือวาเปนธรรมลึกซึง้ จึงไมเลย
ความรูสึกของผูรับสัมผัสไปได ตองอยูในวงความรูสึกของเราดวยกัน จะสูงก็ไมเลยกาย
กับใจนี้ไปได สมุทัยก็ไมลึกเลยความรูอันนี้ เพราะความรูสึกเปนฐานที่เกิดของสมุทัย
สมุทัยไมมีที่อื่นเปนแดนเกิดนอกจากใจดวงนี้เทานั้น การพิจารณาทางปญญา
ไปตามสวนตาง ๆ ของขันธ จึงเปนอุบายจะรื้อถอนอุปาทานคือตัวสมุทัยนั้นขึ้นมา เพื่อ
ใหธรรมชาติเหลานัน้ ไดอยูเ ปนปกติ ไมถูกกดบังคับจับจองจากใจ เพื่อใจไดอยูเปนสุข
ไมตองกังวลกับสิ่งใด เปนเราเปนของเรา คือตางอันตางจริง ตางอันตางอยู ทีเ่ รียกวา
ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ รูเ ห็นตามเปนจริงดวยปญญาจริง ๆ ไมเพียงจําไดและพูดออกมา
ดวยสัญญา ยังสามารถถอดถอนหนามจากอุปาทานของขันธที่ทิ่มแทงใจไดอีก
สมุทัยที่ทํางานเกี่ยวกับกายก็ถอนตัวออกไป สวนสมุทยั ทีเ่ กีย่ วกับใจโดยเฉพาะ
ก็เปนวิสัยของสติปญญาจะตามสอดรูและทําลายเชนเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ทั้งหยาบและละเอียดเกิดขึ้นจากใจอันเดียวกัน ฉะนั้น ทุกข สมุทัย จึงไมมีเกาะ
ใดจะเปนที่ออกตัว วาไดผานพนสายตาของสติปญญาไปได และไมสูงต่ําไปที่ไหนนอก
จากใจดวงนี้
ที่ไมอาจมองเห็นความจริงอันตั้งปรากฏชัดอยูยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก เนื่องจากการ
มองขามกายขามใจดวงนี้ไปเสียเทานั้น จึงไมทราบวาอริยสัจอันแทจริงอยูท ไ่ี หนและ
เปนอยางไร เราเคยทราบมาจนชินหูวา พระพุทธเจาและสาวกตรัสรูม รรคผลนิพพาน
ทานตรัสรูอะไร นอกจากจะรูแจงทุกข สมุทัย ทีไ่ ดยนิ แตเสียงและรูอ ยูด ว ยใจทุกเวลาที่
เขาแสดงตัวอยูในหองมืดอยางเปดเผย ไมเกรงขามตอผูใด โดยการเปดมานออกดูดวย
แวนดวงใจ

๑๕๙

๑๖๐

มรรค คือสติ กับ ปญญา นิโรธก็แสดงตัวออกมาในขณะมานเครื่องกั้นหองของสมุทัย
ไดถูกเปดขึ้น เปนความดับสนิทแหงทุกขขน้ึ มาเทานัน้ ธรรมของจริงซึง่ ควรจะรูภ ายใน
ใจจะเปนอื่นมาแตที่ไหน ก็ตองเปนของจริงอยูกับใจ และรูข น้ึ ทีใ่ จ พนทุกขที่ใจ เชน
เดียวกับพระพุทธเจาและสาวกเทานัน้ แล ถาทําถูกตามแบบทาน
ฉะนั้น คําวา มัชฌิมา ในครัง้ นัน้ กับครัง้ นีจ้ งึ เปนอริยสัจอันเดียวกัน และตั้งอยู
ทามกลางแหงขันธของทานกับของเราเชนเดียวกัน ไมเคยยายตําแหนงหนาทีไ่ ปทํางาน
ที่ไหน คงเปนธรรมของจริงอยูประจําขันธและประจําจิตตลอดมา จึงควรจะกลาวไดวา
อริยสัจใหความเสมอภาคทัว่ หนากัน นอกจากเรายังไมไดนํามาใชใหเปนประโยชนแก
ตนเทาทีค่ วรแกเพศและฐานะเทานัน้ อริยสัจจึงไมมีชองทางจะอํานวยประโยชนใหสม
กับวาเปนธรรมอันประเสริฐ
อนึ่ง ความไมสงบก็คอื เรา ผูพยายามทําเพื่อความสงบโดยวิธีดัดแปลงตาง ๆ ก็
เปนเรือ่ งของเราเอง แตเหตุใดจึงจะเปนไปเพื่อความสงบไมได อยางไรใจจะหนีจาก
ความพยายามไมไดแนนอน ตองหยั่งลงสูความสงบได ก็ความสงบของใจมีหลายขั้น
สงบลงไปชั่วขณะแลวถอนขึ้นมา นีก่ เ็ รียกวา ความสงบ ความสงบที่รวมจุดลงแลวถอย
ออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ เปนเรือ่ งภายนอกบาง ภายในของตัวออกแสดง
บาง แตตัวเองไมรู เพราะขัน้ เริม่ แรกสติไมทนั นีก้ เ็ รียกความสงบประเภทหนึง่
แตความสงบอยางสนิททานเรียกวา อัปปนาสมาธิ แมจะถอนออกจากสมาธิมา
ทรงตัวเปนจิตธรรมดาก็มีความสงบประจํา ไมฟุงเฟอไปกับอารมณตาง ๆ ตั้งอยูดวย
ความสงบสุข มีความเยือกเย็น สบายเปนประจํา จะคิดอานการงานอะไรไดตามความ
ตองการ แตความสงบของสมาธิที่เปนภาคพื้นอยูแลว ยอมทรงตัวอยูเปนปกติ ขณะที่
รวมสงบเขาไปก็ปลอยวางกิรยิ าความคิดปรุงตาง ๆ เสีย อยูเปนเอกจิตหรือเอกัคคตา
เทานัน้ ไมเกีย่ วของกับอารมณและรวมไดเปนเวลานาน ๆ ตามตองการ
ปญญาก็มีเปนขั้น ๆ เหมือนกับสมาธิที่เปนขณิกะ อุปจาระ และอัปปนาสมาธิ
ปญญามีขน้ั หยาบ ขัน้ กลาง และขั้นละเอียด ซึ่งจะควรใชไปตามขั้นของสมาธิขั้นนั้น ๆ
ปญญาที่เริ่มฝกหัดเบื้องตนก็เปนขั้นหยาบ อาศัยการฝกหัดเสมอก็คอยมีกําลังขึ้นเปน
ลําดับ อาศัยการฝกหัดมากเทาไร ก็ยอ มมีความชํานาญคลองแคลวและรวดเร็วขึน้ เชน
เดียวกับสมาธิที่ฝกอบรมจนพอตัวแลว ตองการจะใหจิตสงบลงสูสมาธิเมื่อไรก็ไดตาม
ความตองการ ปญญาก็จําตองอาศัยการฝกเชนเดียวกัน มิใชเพียงจิตเปนสมาธิแลวจะ
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กลายเปนปญญาขึ้นมาเอง และจิตเปนสมาธิขั้นไหน จะกลายเปนปญญาขั้นนั้น ๆ ขึ้น
มาตาม ๆ กัน ตองอาศัยการฝกหัดเปนสําคัญ
ถาปญญาจะปรากฏตัวแฝงขึ้นมาตามสมาธิ โดยไมตองอาศัยการฝกหัดแลว ผู
บําเพ็ญใจเปนสมาธิแลวจะไมตดิ อยูใ นสมาธิเลย เพราะปญญาก็มีแฝงขึ้นมาและมีหนา
ที่ทํางานแกไขปลดเปลื้องกิเลส ชวยสมาธิไปเชนเดียวกัน แตการติดสมาธิรูสึกจะมี
ดาษดื่น เพราะความเขาใจวาสมาธิก็เปนตัวของตัวไดพออยูแลว ทางทีถ่ กู และราบรืน่
ในการปฏิบตั คิ วรจะเปนทํานองวา สมาธิกใ็ หถอื วาเปนสมาธิเสีย ปญญาก็ควรถือวา
เปนปญญาเสีย ในเวลาทีค่ วรจะเปน คือขณะที่จะทําเพื่อความสงบก็ใหเปนความสงบ
จริง ๆ
เมื่อจิตถอนออกจากความสงบแลว
ควรฝกหัดคิดอานไตรตรองธาตุขันธ
อายตนะ และสภาวธรรมตาง ๆ แยกสวนแบงสวนของสิง่ เหลานัน้ ออกดูใหชดั เจนตาม
เปนจริงของเขาดวยปญญา จนมีความชํานาญเชนเดียวกับสมาธิ ปญญาก็จะรูห นาทีก่ าร
งานของตนไปเอง ไมใชจะตองถูกบังคับขูเข็ญอยูตลอดเวลา และจะกาวขึ้นสูระดับอัน
ละเอียดเปนขั้น ๆ ไป จนกลายเปนมหาสติมหาปญญาไปพรอม ๆ กัน และกลายเปน
สติปญญาอัตโนมัติ โดยไมตอ งสัง่ เสียบังคับวาใหพจิ ารณาสิง่ นัน้ ใหตรวจตราสิง่ นี้ ให
เห็นสิง่ นี้ ใหรสู ง่ิ นี้ แตสติกับปญญาจะทํางานกลมเกลียวกันไปในหนาที่ของตนเสมอกัน
สิ่งใดมาสัมผัสตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ สติกับปญญาจะรูและแกไขสิ่งที่มาสัมผัส
นั้นไดทันทวงที แตสติปญ
 ญาขัน้ นีท้ าํ งานเกีย่ วกับนามธรรมลวน ๆ ซึง่ เปนสวนละเอียด
ไมเกี่ยวกับเรื่องของกายเลย เพราะกายนีเ้ พียงสติปญ
 ญาขัน้ กลางก็สามารถพิจารณารู
และปลอยวางได สวนนามธรรมซึง่ เปนสวนละเอียดและเกิดกับดับพรอมอยูจ าํ เพาะใจ
เปนหนาที่ของสติปญญาอันละเอียดจะทําการพิจารณา เพราะสติปญ
 ญาขัน้ นีม้ คี วาม
กระเพื่อมและหมุนตัวเองอยูเสมอ นอกจากเวลาเขาอยูใ นสมาธิและเวลานอนหลับเทา
นัน้ ทั้งไมมีการบังคับ นอกจากจะทําการยับยั้งไวเพื่อพักสงบตามโอกาสอันควรเทานั้น
ไมเชนนั้นจะไมคอยมีเวลาพักผอนตัวเองเลย เพราะความเพลิดเพลินในการคิดอาน
ไตรตรอง เพื่อการถอดถอนตัวเอง
ทีท่ า นกลาวไวในธรรมขัน้ สูงวา อุทธัจจะความฟุงของใจนั้น ไดแกความเพลินใน
การพิจารณาธรรมทัง้ หลายทีส่ มั ผัสใจจนเกินไป ไมตั้งอยูในความพอดีนั่นเอง เมื่อจิต
ผานไปแลวจึงจะยอนกลับมารูว า การทีจ่ ติ เพลินในธรรมจนเกินไป แมจะเปนไปเพื่อ
ถอดถอน ก็จัดเปนทางผิดไดทางหนึ่งเหมือนกัน เพราะจิตไมไดพักผอนทางดานความ
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สงบ ซึ่งเปนทางถูกและเปนการเสริมกําลังปญญา เพียงการทํางานตลอดเวลาไมมกี าร
พักผอนหลับนอน ก็ยังรูสึกเหนื่อยและทอนกําลัง แมจะเปนไปเพื่อผลรายไดจากงานที่
ทํา
ดังนั้น จิตแมจะอยูในปญญาขั้นไหนจําเปนตองพักสงบ ถอนจากความสงบออก
มาแลวก็ทํางานตอไปตามแตอะไรจะมาสัมผัส สติกับปญญาตองวิ่งออกรับชวงและ
พิจารณาทันที ที่ทํางานของจิตก็คือธรรมทั้งสี่ ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งเปนงานติดกับตัวซึ่งควรจะพิจารณาไดทุกขณะที่เคลื่อนไหว การ
เกิดและการดับของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันเปนสวนภายใน เมือ่ นํามาเทียบ
กับดานวัตถุ คือกายแลว ก็คือการเกิด การตายของแตละสิ่งนั่นเอง ที่ตางกันอยูบางก็
เพียงไมเห็นซากของสิง่ เหลานีย้ งั เหลืออยูเ หมือนซากแหงรางกายเทานัน้ ฉะนั้น การ
สังเกตทบทวนดูเรื่องความเกิดดับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปญญา จึงเปนเหมือนไป
เยีย่ มคนตายในสงครามหรือเมรุเผาศพนัน่ เอง ไมมีอะไรผิดแปลกกัน
ทั้งขันธหยาบ (รูปขันธ) ทั้งขันธละเอียด (นามขันธ) สงเคราะหลงในความพัง
พินาศเสมอกัน ไมมีใครมีอํานาจราชศักดิ์ไปยึดเอาขันธเหลานี้มาเปนขันธเที่ยง ขันธ
เปนสุข ขันธไมมีทุกข ขันธเปนอัตตา คือนึกเอาตามใจหวังไดแมแตรายเดียว ผู
พิจารณาหยั่งลงถึงไตรลักษณะ ดวยไตรลักษณญาณจริง ๆ แลวก็มีอยูทางเดียว คือ
ตองรีบออกไปใหพนจากปาชาแหงความเกิดตายทุกประเภทเทานั้น
ไมตองมาเปน
กังวลซากศพของเขาของเรา ซึ่งเปนสภาพที่นาทุเรศเสมอกันทั้งสัตวทั้งคนอีกตอไป
ฉะนั้น นักคนควาทางดานจิตใจ จึงควรคํานึงถึงฐานที่เกิดและดับของขันธทั้ง
สองประเภทนี้ ดวยปญญาอันหลักแหลมวา ขันธเหลานีเ้ กิด-ดับ เกิด-ดับจากอะไร ฐาน
ที่ตั้งของเขาคืออะไร
นอกจากจิตดวงงมงายซึ่งกําลังเปนเขียงเช็ดเทาและเปนผูให
กําเนิดของเขาแลว สมมุติเครื่องกังวลนอยใหญไมมีทางเกิดได ก็จิตดวงงมงายนี้มีอะไร
แทรกซึมเขา เขาจึงกลายเปนจิตทีม่ โี รคเบียดเบียนเปนประจํา ไมมคี วามแยบคายพอ
จะถอนตัวออกจากหลมลึก คือความเกิดตายได ลองใชจอบและดาบเพชร คือ สติ
ปญญาขุดคนฟาดฟนดูดวงใจนั้นดวยความเพียร จะเห็นซากของอวิชชาทั้งเปน เกาะกิน
อยูในจิตดวงนั้น เมื่ออวิชชาถูกจอบและดาบเพชรขุดคนฟาดฟนอยางหั่นแหลก ก็แตก
กระเด็นออกจากใจ เสียงดังสะทานหวัน่ ไหว ประหนึ่งแผนดินถลมทั่วขอบเขตจักรวาล
เสียงสะเทือนสะทานทั่วทั้งไตรภพ
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เสียงทั้งนี้ คือเสียงอวิชชาพังทลายลงจากแทนบัลลังก องคพุทธะที่บริสุทธิ์ผุด
ขึ้นแทนแทนบัลลังกของอวิชชาที่สิ้นซากลงไป เรื่องภพนอยภพใหญก็ทราบชัดในขณะ
นัน้ วาเปนไปจากธรรมชาติอนั เดียวนีพ้ าใหเกิดใหตาย ถาเปนไมก็คือรากแกวของตน
ไม ถาเปนภพชาติก็รากแกวของภพชาติ คือ อวิชชาที่เชื่อมกันกับจิตอยางสนิทมาเปน
เวลานาน จนไมสามารถจะทราบวาอะไรเปนจิต อะไรเปนอวิชชา จําตองหลงแลวหลง
เลา จนกวาสติปญ
 ญามีความสามารถแกลวกลาถึงขัน้ มหาสติมหาปญญาแลว จึงจะ
ทราบรากฐานที่เกิดภพชาติไดอยางชัดเจน
พรอมทัง้ การทําลายดวยมรรคญาณคือ
ปญญาขั้นละเอียด ภพชาติจึงสิ้นสุดลงจากดวงใจ
นัน่ แล ทีท่ า นวา วุสติ ํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เปนผูเ สร็จกิจในพระศาสนาโดย
สมบูรณ ทานจึงใหนามวา วิมุตติ สมมุตินั้นเราตั้งชื่อดวย มีความติดใจในสิง่ นัน้ ดวย
เปนอุปาทานในสมมุตนิ น้ั ดวย สวนวิมุตติตั้งขึ้นจากใจของทานผูบริสุทธิ์ จึงไมมีความ
ติดใจกับชื่อวิมุตติ เพียงตั้งไวเปนคูเคียงของสมมุติเทานั้น เมื่อใจไดถึงขั้นนั้นแลว
อริยสัจไปอยูที่ไหนเลาก็ขณะจิตยังลุมหลงอยู อริยสัจไปอยูที่ใด เมือ่ รูแ ลวอริยสัจก็จะ
อยูที่นั่นเอง จะถูกเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนไมได เพราะสัจธรรมเปนธรรมอันตายตัว ไม
เคยเปลีย่ นแปลงเปนอยางอืน่ แตกาลไหน ๆ มา
อริยสัจสี่เปนเสนทางเดินถึงความสิ้นทุกขทั้งมวล ไมใชเปนสิ่งจะแบกหามไป
ดวย ทุกขก็สิ้นไปจากใจ เพราะสมุทัยถูกถอนขึ้นดวยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา
นิโรธก็แสดงเปนความดับทุกขขึ้นในขณะเดียว แลวก็สน้ิ สุดลง ผูที่รูวาทุกขดับไปผูนั้น
เปนธรรมพิเศษจากอริยสัจสีอ่ นั หนึง่ ตางหาก ควรเรียกวา วิสทุ ธิธรรม เพราะหมดเรือ่ ง
เกี่ยวของโดยประการทั้งปวงแลว
ทานนักใจบุญทุกทานที่ไดยินไดฟงแลว โปรดฝงใจลงในธรรม ปฏิบัติใหถูก
ตามทางของพระพุทธเจา ผลเปนที่พึงพอใจจะสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจาก
การบําเพ็ญของเรา โดยไมวา เปนหญิง เปนชาย เปนนักบวช และฆราวาส อยาได
ประมาทวาสนาของตนทีส่ รางมาแลว โปรดมีความภาคภูมใิ จ และพยายามบําเพ็ญตอ
เติมวาสนาของเราใหมากมูนขึน้ ไป ใจจะถึงแดนแหงความสมหวังในวันหนึง่ แนนอน
ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย จงอภิบาลรักษา
ใหทกุ ทานมีความสุขกายสบายใจ
นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗

เรียงลําดับอริยภูมิ
วันนี้จะแสดงจุดรวมของเรื่องทั้งปวง ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้งทุกขใหทานผูฟงทราบ
วา รวมลงทีไ่ หนกันแน โปรดตั้งเครื่องรับไวโดยถูกตอง จะทราบเรือ่ งทัง้ มวลวา “รวมลง
ในจิตแหงเดียวกัน”
ความมืดก็อยูที่นี่ ความสวางก็อยูที่นี่ ความโง ความหลงก็อยูใ นตัวของเรานี้
ความรูค วามฉลาดก็อยูใ นใจของเรานี้ ใจดวงนีจ้ งึ เปนเหมือนเกาอีต้ วั เดียว แตคนรอนัง่
บนเกาอี้มีสองคน ถาคนหนึง่ เขานัง่ อีกคนหนึ่งก็ตองยืน แตถาแบงกันนั่งก็ไดนั่งคนละ
ซีก เชนเดียวกับความโงความฉลาดแทรกกันอยูใ นใจดวงเดียว จะวาโงจริง ๆ ก็รูอยู จะ
วาหลงจริง ๆ ก็ยังรูอยู แตถา จะวารูจ ริง ๆ ก็ยังมีความโงความฉลาดแทรกอยูดวย จึง
เทียบกับเกาอี้ตัวเดียวแตคนนั่งสองคน ใจดวงเดียวแตมีความโงกับความหลงแทรกกัน
อยูคนละซีก ถาใครมีกําลังมากกวา คนนั้นก็ไดนั่งมาก
ฉะนั้น อุบายวิธีอบรมใจและการประกอบคุณงามความดีทุกประเภท จึงเพื่อกําจัด
ปดเปาสิ่งมัวหมองออกจากใจดวงนี้ ทานพูดเรื่องคนโง เราก็ไดยนิ และเขาใจ ทานพูด
เรือ่ งคนฉลาด เราก็ไดยนิ และเขาใจ ทานพูดเรื่องปุถุชนคนหนา เราก็รแู ละเขาใจ ทานพูด
เรือ่ งพระอริยเจานับแตชน้ั ตนจนถึงพระอริยเจาชัน้ สูงสุด
เราก็รแู ละเขาใจเปนลําดับ
เฉพาะเราเองยังไมสามารถทําตัวใหเปนอยางนัน้ ได แตมคี วามสนใจใครอยากจะสดับ
เรือ่ งราวความดีทท่ี า นอบรมมา และทางดําเนินของทาน ทานดําเนินอยางไร จึงเปนไป
เพือ่ ธรรมเชนนัน้
เบื้องตนพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกอรหันตผูปฏิบัติและรูเห็นตามพระพุทธเจาก็ดี
ทานเปนคนมีกเิ ลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา แตอาศัยความพากเพียรพยายามไมลด
ละการบําเพ็ญ เพื่อชําระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ ทานพยายามบําเพ็ญโดยความ
สม่ําเสมอไมหยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม ใจทีไ่ ดรบั การบํารุงจากปุย ทีด่ ี คือกุศล
กรรม ก็คอย ๆ เจริญขึน้ โดยลําดับ จนสามารถบรรลุธรรมถึงชัน้ อริยภูมอิ นั สูงสุด คือ
พระอรหัตผล คําวาพระอริยเจานัน้ แปลวาผูป ระเสริฐ เพราะธรรมทีท่ า นไดบรรลุเปน
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ธรรมอันประเสริฐมีอยู ๔ ชั้น คือ ดังนี้ ชั้นพระโสดา ชั้นพระสกิทาคา ชั้นพระอนาคา
และชั้นพระอรหัต
ผูส าํ เร็จชัน้ พระโสดา ทานกลาวไววา ละสังโยชนได ๓ คือสักกายทิฏฐิหนึ่ง
วิจกิ จิ ฉาหนึง่ สีลพั พตปรามาสหนึง่ สักกายทิฏฐิที่แยกออกตามอาการของขันธมี ๒๐
โดยตั้งขันธหาแตละขันธ ๆ เปนหลักของอาการนั้น ๆ ดังนี้ ความเห็นกายเปนเรา เห็น
เราเปนกาย คือเห็นรูปกายของเรานีเ้ ปนเรา เห็นเราเปนรูปกายอันนี้ เห็นรูปกายในอันนี้
มีในเรา เห็นเรามีในรูปกายอันนี้ รวมเปน ๔ เห็นเวทนาเปนเรา เห็นเราเปนเวทนา เห็น
เวทนามีในเรา เห็นเรามีในเวทนา นีก่ ร็ วมเปน ๔ เหมือนกันกับกองรูป แมสัญญา
สังขาร วิญญาณก็มีนัย ๔ อยางเดียวกัน โปรดเทียบกันตามวิธีที่กลาวมา คือขันธหาแต
ละขันธมีนัยเปน ๔ สีห่ า ครัง้ เปน ๒๐ เปนสักกายทิฏฐิ ๒๐ มีตามทานกลาวไววา พระ
โสดาบันบุคคลละไดโดยเด็ดขาด
แตทางดานปฏิบัติของธรรมะปา รูส กึ จะคลาดเคลือ่ นไปบาง เฉพาะสักกายทิฏฐิ
๒๐ นอกนั้นไมมีขอของใจในดานปฏิบัติ จึงเรียนตามความเห็นของธรรมะปาแทรกไว
บาง คงไมเปนอุปสรรคแกการฟงและการอาน เมื่อเห็นวาไมใชทางปลดเปลื้องตามนัย
ของสวากขาตธรรมแลวก็กรุณาผานไป อยาไดถือเปนอารมณขัดของใจ ผูละสักกายทิฏฐิ
๒๐ ไดเด็ดขาดนั้น เมื่อสรุปแลวก็พอไดความวา ผูม ใิ ชผเู ห็นขันธหา เปนเรา เห็นเราเปน
ขันธหา เห็นขันธหา มีในเรา เห็นเรามีในขันธหา คิดวาคงเปนบุคคลประเภทไมควรแสวง
หาครอบครัว ผัว-เมีย
เพราะครอบครัว (ผัว-เมีย) เปนเรื่องของขันธหา ซึ่งเปนรวงรังของสักกายทิฏฐิที่
ยังละไมขาดอยูโดยดี สวนผูละสักกายทิฏฐิไดโดยเด็ดขาดแลว รูปกายก็หมดความหมาย
ในทางกามารมณ เวทนาไมเสวยกามารมณ สัญญาไมจาํ หมายเพือ่ กามารมณ สังขารไม
คิดปรุงแตงเพื่อกามารมณ วิญญาณไมรบั ทราบเพือ่ กามารมณ ขันธทั้งหาของผูนั้นไม
เปนไปเพื่อกามารมณ คือประเพณีของโลกโดยประการทั้งปวง ขันธหา จําตองเปลีย่ นหนา
ทีไ่ ปงานแผนกอืน่ ทีต่ นเห็นวายังทําไมสาํ เร็จ โดยเลือ่ นไปแผนกรูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา
ผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ ไดโดยเด็ดขาด คิดวาเปนเรื่องของพระอนาคามีบุคคล
เพราะเปนผูห มดความเยือ่ ใยในทางกามารมณดงั กลาวแลว สวนพระโสดาบันบุคคลคิด
วาทานรูและละไดโดยขออุปมาวา มีบรุ ษุ ผูห นึง่ เดินทางเขาไปในปาลึก ไปพบบึงแหงหนึ่ง
มีน้ําใสสะอาดและมีรสจืดสนิทดี แตน้ํานั้นถูกจอกแหนปกคลุมไว ไมสามารถจะมองเห็น
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น้าํ โดยชัดเจน เขาคนนั้นจึงแหวกจอกแหนที่ปกคลุมน้ํานั้นออก แลวก็มองเห็นน้าํ ภายใน
บึงนัน้ ใสสะอาดและเปนทีน่ า ดืม่ จึงตักขึ้นมาดื่มทดลองดู ก็รวู า น้าํ ในบึงนัน้ มีรสจืดสนิทดี
เขาก็ตง้ั หนาดืม่ จนเพียงพอกับความตองการทีเ่ ขากระหายมาเปนเวลานาน เมื่อดื่มพอกับ
ความตองการแลวก็จากไป สวนจอกแหนที่ถูกเขาแหวกออกจากน้ําก็ไหลเขามาปกคลุม
น้าํ ตามเดิม
เขาคนนั้นแมจากไปแลวก็ยังมีความติดใจ และคิดถึงน้าํ ในบึงนัน้ อยูเ สมอ และทุก
ครัง้ ทีเ่ ขาเขาไปในปานัน้ ตองตรงไปที่บึงและแหวกจอกแหนออก แลวตักขึ้นมาอาบดื่ม
และชําระลางตามสบายทุก ๆ ครั้งที่เขาตองการ เวลาเขาจากไปแลวแมนาํ้ ในบึงนัน้ จะถูก
จอกแหนปกคลุมไวอยางมิดชิดก็ตาม แตความเชื่อที่เคยฝงอยูในใจเขาวา น้าํ ในบึงนัน้ มี
อยูอ ยางสมบูรณหนึง่ น้าํ ในบึงนัน้ ใสสะอาดหนึง่ น้าํ ในบึงนัน้ มีรสจืดสนิทหนึง่ ความเชือ่
ทั้งนี้ของเขาจะไมมีวันถอนตลอดกาล
ขอนี้ เทียบกันไดกบั โยคาวจร ภาวนาพิจารณาสวนตาง ๆ ของรางกายชัดเจนดวย
ปญญาในขณะนัน้ แลว จิตปลอยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หยัง่ เขาสู
ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไมมีความสัมพันธกับขันธทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ
ทัง้ หาไมทาํ งานประสานกับจิต คือตางอันตางอยู เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดย
เด็ดขาดแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาอยางไม
มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได นับแตวนั เกิดและวันปฏิบตั มิ า แตกไ็ ดเห็นสิง่ มหัศจรรย
ปรากฏขึน้ ในเวลานัน้ จิตก็ไดทรงตัวอยูในความสงบสุขชั่วระยะกาล แลวจึงถอนขึ้นมา
พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแลว ขันธกับจิตก็เขาประสานกันตามเดิม
แตหลักความเชื่อมั่นวาจิตไดหยั่งลงถึงแดนแหงความสงบอยางเต็มที่หนึ่ง ขันธ
ทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดแยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลานัน้ หนึง่
ขณะจิตที่ทรงตัวอยูในความสงบเปนจิตที่อัศจรรยยิ่งหนึ่ง
ความเชื่อทั้งนี้ไมมีวันถอน
ตลอดกาล เพราะความเชือ่ ประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไมหวั่นไหวโยกคลอนไป
ตามคําเลาลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได และเปนความเชื่อมั่นประจํานิสัยของ
โยคาวจรผูน น้ั จากประสบการณนน้ั แลว ก็ตง้ั หนาบําเพ็ญตอไปเชนทีเ่ คยทํามาดวยความ
ดูดดื่มและเขมแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแมเหล็กซึ่งเปนพลังของศรัทธาประจําภายใน
ใจ จิตก็หยั่งลงสูความสงบสุขและพักอยูตามกาลอันควร ทํานองที่เคยเปนมา แตยังไม
สามารถทําใจใหขาดจากความซึมซาบของขันธไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น แมเชนนัน้ ก็ไมมี
ความทอถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ
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สวนคุณสมบัตปิ ระจําใจของพระโสดาบันบุคคลนัน้
คือหลักความเชื่อมั่น
ประเภทอจลศรัทธา เปนผูเชื่อมั่นตอผลที่รูเห็นประจักษใจแลว และเชื่อมั่นตอคุณธรรม
เบื้องสูงที่ตนยังไมรูไมเห็น สมานตฺตตา ความเปนผูว างตนเสมอ ไมถือตัวดวยมานะ
ชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เปนผูมีธรรมครองใจ ไมถืออะไรใหยิ่งกวาเหตุการณที่เห็น
วาถูกตองดวยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบตั ติ ามทันที ไมยอมฝาฝนหลัก
ความจริง ไมวา พระโสดาบันบุคคลจะเปนคนชาติ ชั้น วรรณะใด ยอมใหความสนิทสนม
และความสม่ําเสมอกับคนทั่วไปไมลําเอียง
แมคนชั่วที่เคยประพฤติตัวไมดีมาแลวตลอดสัตวดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็
ไมรังเกียจ โดยเห็นวาเขากับเราตกอยูใ นวงแหงกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรม
ประเภทใดจําตองยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทํามา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขา
ทํา หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอางโดยถูกตองในขณะนั้น โดยไมตองรื้อฟนอดีตคือความ
เปนมาของเขา ตลอดชาติ ชั้น วรรณะมาเปนอุปสรรคตอความจริงทีต่ นเห็นวาถูกตอง รีบ
ยึดถือมาเปนคติทันที นีเ้ ปนหลักธรรมประจําอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล
ถาคําที่กลาวมาดวยความจนใจทั้งนี้เปนการถูกตอง พระโสดาบันบุคคลแสวงหา
ครอบครัวผัว-เมีย ก็ไมขัดของตอประเพณีของผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ อันเปนรวงรังของ
กามารมณยังไมไดเด็ดขาด สักกายทิฏฐิ ๒๐ ก็ไมเปนอุปสรรคแกพระโสดาบันในทาง
ครอบครัว เพราะเปนคนละชัน้
ทานนักปฏิบัติโปรดยึดเอาเข็มทิศจากสวากขาตธรรมนําไปปฏิบัติ จนเกิดความรู
ความเห็นขึน้ จําเพาะตน และกลายเปนสมบัติของตนขึ้นมา นัน่ แหละจะมีทางทราบไดวา
งานของเราเปนงานประเภทหนึง่ งานของทานเปนงานประเภทหนึง่ แตรวมผลรายได
เปนตัวเงินอันเดียวกัน จะไดรอ ยบาท พันบาท หมืน่ บาท หรือมากกวานัน้ ก็ทราบชัดวา
เงินจํานวนนีเ้ กิดจากผลงานทีต่ นไดทาํ ความอุตสาหพยายามแสวงหามา มีมากหรือมีนอย
จะเปนที่อุนอกอุนใจแกตนเอง อาจจะดีกวาการคาดคะเนทรัพยในกระเปาของคนอื่น
หรือการนําปริมาณทรัพยของคนอื่นมาถกเถียงกัน โดยคูความทั้งสองไมไดรับประโยชน
อะไรจากความแพความชนะนั้น ๆ เลย ทั้งเปนการตัดทอนสันทิฏฐิโกที่ทรงมอบใหเปน
สมบัติของผูบําเพ็ญจะรับไปเปนมรดก ใหลดคุณภาพลง
วิจิกิจฉา คือความสงสัย โดยสงสัยวาตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ ถาตายแลว
เกิด แตจะเกิดในภพชาติที่เคยเกิดหรือไม หรือจะเกิดเปนอะไรในภพตอไป คนตายแลว
เปลีย่ นภพชาติเกิดเปนสัตว หรือสัตวตายแลวเปลีย่ นภพชาติเกิดเปนคนไดหรือไม คน
แวนดวงใจ

๑๖๗

๑๖๘

ตายแลวสัตวตายแลวไปอยูท ไ่ี หนกัน กรรมดี-กรรมชั่วมีจริงไหม? และทีท่ าํ ลงไปแลวให
ผลหรือไม ภพหนาชาติหนามีจริงไหม? นรก สวรรค มีจริงไหม? มรรค ผล นิพพาน มี
จริงไหม? ทั้งนี้อยูในขายแหงความสงสัยทั้งนั้น พระโสดาบันบุคคลคิดวาทานละได
เพราะทานรูเ ห็นหลักความจริงประจําใจ ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาทั้งมวลที่กลาวมา และ
ยังเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางฝงใจแบบถอนไมขึ้น ทั้งเชื่อความตรัสรูของพระพุทธ
เจาและพระธรรม วาเปนสวากขาตธรรมและเปนนิยยานิกธรรม สามารถนําผูป ฏิบตั ติ าม
ใหถึงความพนทุกขไดโดยลําดับ อยางฝงใจอีกเชนเดียวกัน
ตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติแลว ไมมีอะไรสูญในโลก มีแตความเปลีย่ น
แปลงของสังขารทุกประเภท ซึ่งไมใชธรรมชาติเดิมเทานั้น เปลีย่ นแปลงตัวเองลงสูธ รรม
ชาติ คือธาตุเดิมของเขา และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมชาติเดิมขึ้นมาสูธาตุแฝง เชน
เปนสัตว บุคคล เปนตน กรรมดี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มีประจําสัตวผูมีกิเลสเครื่องผลัก
ดันและมีความรูสึกในแงดีชั่วตางกัน จําตองทํากรรมอยูโดยดี แลวกรรมดีกรรมชัว่ จะสูญ
ไปไมได แมผลดีผลชัว่ ซึง่ ผูท าํ กรรมจะรับเสวยเปนความสุขความทุกข จําตองมีเปนคูกัน
โดยจะเสื่อมสูญไปไมไดเหมือนกัน นอกจากผูทําใจใหหมดเชื้อจากภพชาติแลวเทานั้น
จะเปนผูหมดปญหาในเรื่องเกิดตาย เพราะการทําดีทาํ ชัว่ และไดรบั ผลดีชว่ั ทั้งนี้เปน
สาเหตุมาจากเชือ้ แหงภพชาติทฝ่ี ง อยูภ ายในใจเปนมูลฐาน นอกจากนี้แลวจะไมอยูใน
อํานาจคําปฏิเสธและคํารับรองของผูใ ด เชนเดียวกับความมืด ความสวางตัง้ อยูเ หนือโลก
ธรรมของโลก ฉะนั้น
สีลพั พตปรามาส ทานแปลวา การลูบคลําศีลพรต เปนสังโยชนเครื่องของอันดับ
สาม การลูบคลําเกิดจากความไมไวใจ ถาเปนลูกหญิงลูกชายก็เปนที่ไมไวใจของพอแม
อาจจะทําความหนักใจใหพอแมไดรับทุกขอยูเรื่อย ๆ เชนลูกหญิงประพฤติตัวไมสมศักดิ์
ศรีของหญิง ทําคุณคาของหญิงใหต่ําลง เปนคนชอบเทีย่ ว ชอบเกีย้ วผูช าย ชอบทําตัวใน
ลักษณะขายกอนซื้อ ใครชมวาดี วาหญิงคนสวยทีไ่ หนเกิดความติดใจ เชือ่ งาย จายไป
โดยไมคิดมูลคาเพื่อความเปนคูครอง ไปที่ไหนแฟนคอยแอบแฝงและติดตามเปนพวง
ๆ ประหนึง่ เขารอยปูนาปลาทะเลไปขายทีต่ ลาด ครัน้ แลวกลายเปนเขารอยหญิงปรามาส
หญิงประเภทนีเ้ รียกวาหญิงปรามาส เปนที่ลูบคลําของชายทั่ว ๆ ไปดวย เปนหญิง
ปรามาสสําหรับพอแมจะตองหนักใจในการวากลาวสัง่ สอนซ้าํ ๆ ซาก ๆ ดวย เปนหญิง
ชอบคาประเวณีอนั เปนทีอ่ บั อายและขายหนาของวงศสกุลดวย
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ถาผูเปนลูกชายก็ทําความหนักใจใหพอแมอีกทางหนึ่ง เชนประพฤติตัวเปนคน
เกเร ขีเ้ กียจเรียนหนังสือและไปโรงเรียน เพื่อนชวนไปเที่ยวและเกี้ยวผูหญิงที่ไหนเปนที่
พอใจ ไปโดยไมบอกลาผูป กครองทางบานและทางโรงเรียนใหทราบหัวทายปลายเทาเลย
ไปแสวงหาความสนุกสนานรืน่ เริงโดยวิธชี งิ สุกกอนหาม
ครูทางโรงเรียนเห็นทาไมดี
เพราะเด็กขาดโรงเรียนไปหลายวัน เขาใจวาเด็กขโมยมาทีบ่ า น รีบมาหาผูป กครองทาง
บานถามเรือ่ งราวของเด็กคนเก พอแมผูปกครองทางบานเกิดงงงันอั้นตูและพูดออกมา
ดวยความตืน่ เตนตกใจวา ออ ก็ไดมอบเด็กใหอยูกับครูที่โรงเรียนแลว ทางบานก็ไมสน
ใจ เพราะเขาใจวาเด็กอยูป ระจําทีโ่ รงเรียน
เรื่องก็เลยยุงกันใหญ เพราะผูปกครองทั้งสองฝายตางก็ไมรูเรื่องของเด็ก ไฟที่
เด็กกอขึ้นเพื่อประโยชนเฉพาะตัว จึงลุกลามไปไหมทั้งครู ผูปกครอง ทางโรงเรียนและ
พอแมของเด็กทางบาน ใหกลายเปนเพลิงทั้งกองไปดวยกัน ทั้งนี้เปนเรื่องหนักใจแกพอ
แมไมนอยเลย เพราะฉะนัน้ ถาเปนลูกชายประเภททีก่ ลาวนีเ้ รียกวา ชายปรามาส พอแม
ตองทุกขแลวทุกขเลา สัง่ สอนแลวอบรมเลา ไมมีเวลาปดปากสนิทลงไดเลย ตองลูบตอง
คลําอยูเ ชนนัน้ ไมเปนอันกินอยูหลับนอนใหสนิทได
ถาเปนสามีก็คือสามีที่ไมนาไวใจ กลัวจะไปคบชูสูแฟนในสถานที่ตาง ๆ เวลาลับหู
ลับตาลูกเมีย เที่ยวพวงผูหญิงตามตรอกตามซอก แลวนําไฟปรมาณูมาเผาผลาญลูกเมีย
และครอบครัว เพราะตามธรรมดาผูช ายชอบเปนนักเทีย่ ว นักเกี้ยวผูหญิง และนักฉวย
โอกาส ผูหญิงคนใดใจลอยพลอยเชื่องาย มักจะถูกตมจากฝายชายเสมอ ผูชายที่ไมคอย
จะเห็นคูครองเปนของสําคัญ โดยมากมันเปนคนเสียหายในทางกามารมณ เบื้องตนก็
เห็นเหยือ่ (หญิง) ทีผ่ า นเขามาอยางลอย ๆ นัน้ วาเปนอาหารวาง แตไมไดคํานึงถึงปลาที่
ติดเบ็ดจนถึงตายเพราะเหยือ่ ลอ ปลอยเลยตามเลยจึงตองเสียคน
ผูมีครอบครัวเปนหลักฐานประพฤติใหหนักไปทางอารมณ จึงเปนความเสือ่ มเสีย
แกตนและครอบครัว หญิงผูม สี ามีประเภทชอบแสวงหาอาหารวางเปนนิสยั จึงเปนที่
หนักใจยิง่ กวาภูเขาทัง้ ลูก กินอยูหลับนอนไมเปนสุข ฉะนัน้ สามีประเภทอาหารวางนี้ จึง
ควรใหนามวาสามีปรามาสของภรรยา เพราะตองรับประทานขาวกับน้าํ ตา เนือ่ งจากความ
ประพฤติระแวงจากสามีเสมอ ปลอยอารมณใหสบายใจสักนิดไมไดเลย
ถาเปนภรรยาก็เปนภรรยาทีไ่ มนา ไวใจของสามีเชนเดียวกัน เปนคนผลาญทรัพย
กลับใจ มีนสิ ยั เหมือนวานร (ลิง) ทั้งเปนคูรัก ทัง้ เปนคูเ วร ชอบเทีย่ วแสวงหาสิง่ แปลก
ๆ เปนอาหารในเวลาวิกาลแบบนกคางคาว กลับมาถึงบานก็ทาํ การเคีย่ วเข็ญสามี ทําทาตี
แวนดวงใจ
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โพยตีพายหาโทษรายปายสีสามี เพือ่ หาอุบายหนีจากสามีไปตามชู กิจการงานซึง่ เปนหนา
ที่ของแมบานในครอบครัวจะจัดทําไมนําพา สอดหูสายตามองไปมองมา ลวนแตเปน
เรื่องมารยามองทางหาแฟน หนักเขาก็นาํ เงินไปมอบใหชายชู จางคนมาฆาสามีของตัว
เพื่อครองรักกับเขา ถาเปนหญิงประเภทนีก้ ค็ วรใหนามวาภรรยาปรามาส เพราะกอกรรม
ทําเข็ญใหสามีไดรบั ความทุกขทรมานและปวดราวในหัวใจไมมวี นั สราง ทัง้ เปนการเสีย่ ง
ภัยตอชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากภรรยาเพชฌฆาตผูคอยสังหารอยูตลอดเวลาที่ไดโอกาส
ถาเปนสมบัติ มีรถราเปนตน ก็เปนที่ไมนาไวใจ จะขับขี่ไปทางไหนก็กลัวอันตราย
ตองเขาโรงซอมบอย ๆ ไมเชนนั้นก็จะพาเจาของไปคว่ําจมดินที่ไหนไมแนทั้งนั้น ตอง
ตรวจดูเครื่องทุกเวลากอนจะขับขี่ไปไหนมาไหน ลักษณะที่กลาวมาทั้งนี้เขาในขายของคํา
วาปรามาส คือการลูบคลําทัง้ นัน้
ถาเปนศีลก็เปนศีลประเภทลมลุก คนผูร กั ษาศีลก็เปนบุคคลลมลุก เดี๋ยวก็ทําศีล
ใหขาด เดีย๋ วก็ไปรับศีลใหม รับแลวรับเลา ขาดแลวขาดเลา จนตัวเองก็ไมแนใจวาตนมี
ศีลหรือเปลา ทั้ง ๆ ทีร่ บั ศีลแลวรับศีลเลาอยูน น่ั เอง ทั้งนี้หมายถึงศีลของสามัญชนทั่ว ๆ
ไปเพราะรับแลววันนีค้ ราวนี้ แตวนั หนาคราวหนาตองรับอีก เหลานีเ้ รียกวา สีลัพพต
ปรามาส เพราะลูบคลําศีลเหมือนลูบคลําบาดแผล
พระอริยบุคคลชัน้ พระโสดาบันแมจะเปนฆราวาส
ก็เปนผูแ นวแนในศีลทีต่ น
รักษาอยู ไมรบั ศีลแลวรับศีลเลาเหมือนสามัญชน เพราะทานเชื่อเจตนาของตนและรักษา
ศีลดวยความระมัดระวัง ไมยอมใหศีลขาดหรือดางพรอยดวยเจตนาลวงเกิน แมจะเปนผู
นําหนาของหมูชน ก็เพียงรับเปนจารีตของผูเ ปนหัวหนาเทานัน้ แตเจตนาจะรับเพราะเขา
ใจวาตนเปนผูม ศี ลี ขาดหรือดางพรอยนัน้ ไมมใี นพระโสดาบันบุคคลเลย
พระสกิทาคา ทานวาทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาลง นี่ทางดานปฏิบัติไมมีขอของ
ใจ จึงขอยุติไวเพียงนี้
พระอนาคามีละสังโยชนได ๕ คือ ๓ กับที่ผานมาแลวและละเพิ่มไดอีก ๒ ขอ คือ
กามราคะ ความยินดีในประเพณีของโลก และปฏิฆะความหงุดหงิดใจ สวนกามราคะนัน้
อยูในวงของรูปกาย ตามความเห็นของธรรมะปาวา สักกายทิฏฐิ ๒๐ นัน่ แลเปนบอของ
กามราคะแท ควรเปนภาระของพระอนาคามีเปนผูละไดโดยเด็ดขาด เพราะผูจ ะกาวขึน้ สู
ภูมอิ นาคามีโดยสมบูรณ จําตองพิจารณาขันธหาโดยความรอบคอบดวยปญญา แลวผาน
ไปดวยความหมดเยื่อใย คือสามารถพิจารณาสวนแหงรางกายทุกสวน เห็นดวยความเปน
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ปฏิกูลดวย โดยความเปนไตรลักษณดว ย ประจักษกับใจ จนทราบชัดวาทุกสวนในราง
กายสะทอนนี้มีความปฏิกูลเต็มไปหมด
ความปฏิกูลของรางกายที่ปรากฏเปนภาพอยูภายนอก กลับยอนเขามาสูวงของจิต
ภายในโดยเฉพาะ และทราบชัดวาความเปนสุภะทัง้ นี้ เปนเรื่องของจิตออกไปวาดภาพ
ขึ้นมา แลวเกิดความกําหนัดยินดีก็ดี ความเปนอสุภะที่จิตออกไปวาดภาพขึ้น แลวเกิด
ความเบื่อหนายและอิดหนาระอาใจตอความเปนอยูของรางกายทุกสวนก็ดี ในภาพทัง้
สองนีจ้ ะรวมเขาสูจ ติ ดวงเดียว คือมิไดปรากฏออกภายนอกดังที่เคยเปนมา จิตไดเห็น
โทษแหงภาพภายนอกที่ตนวาดขึ้นอยางเต็มใจ พรอมทั้งการปลอยวางจากสุภะและอสุภะ
ภายนอก ทีเ่ กีย่ วโยงกับสวนรางกายทีต่ นเคยพิจารณา ถอนอุปาทานความถือกายออกได
โดยสิน้ เชิง เรื่องของกามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได ในขณะที่ถอนจิตถอนอุปาทาน
จากกาย โดยผานออกระหวางสุภะและอสุภะตอกัน หมดความเยือ่ ใยในสุภะและอสุภะ
ทั้งสองประเภท
ปฏิฆะ ความหงุดหงิดของใจ ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีแปลกตางและของใจ จึงขอ
ยุตไิ วเพียงเทานี้
อันดับสี่คือ อรหัตภูมิ ทานวาละสังโยชนได ๑๐ คือสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ทีก่ ลาว
ผานมาแลว กับสังโยชนเบื้องบนอีก ๕ คือรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
รูปราคะ ความกําหนัดยินดีในรูป ไมไดหมายถึงรูปหญิง รูปชาย และรูปพัสดุสิ่ง
ของตาง ๆ ซึง่ เปนของภายนอกและเปนสวนหยาบ ๆ แตหมายถึงนิมิตที่ปรากฏกับจิต
อยูภ ายในโดยเฉพาะ คือภาพที่ไดจากภายนอกตามที่กลาวผานมา ซึ่งยอนกลับเขามาอยู
ในวงของจิตโดยเฉพาะ ผูพิจารณาจําตองถือนิมิตนี้เปนอารมณของจิต หรือเปนเครือ่ ง
เพงเล็งของจิต จะวาจิตยินดีหรือติดรูปฌานก็ถูก เพราะจิตชั้นนี้ตองทําการฝกซอมความ
เขาใจเพือ่ ความชํานาญอยูก บั นิมติ ภายใน โดยไมเกี่ยวกับกายอีกเลย จนเกิดความชํานิ
ชํานาญในการปรุงและทําลายภาพภายในจิต ใหมีการปรากฏขึ้นและดับไปแหงภาพได
อยางรวดเร็ว
แตการเกิด-ดับของภาพทั้งนี้เปนการเกิด-ดับอยูจ าํ เพาะใจ มิไดเกิด-ดับอยูภ าย
นอกเหมือนแตกอน ซึ่งจิตกําลังเกี่ยวของอยูกับกายเลย แมความเกิดดับของภาพภายใน
เมื่อถูกสติปญญาจดจองเพงเล็งอยูไมหยุด ยอมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยลําดับ
ความเกิด-ดับของภาพชนิดนี้ นับวันและเวลาเร็วเขาทุกทีจนปรากฏเหมือนฟาแลบแลว
ดับไป ผลสุดทายก็หมดไป ไมมนี มิ ติ เหลืออยูภ ายในใจเลย พรอมทั้งความรูเทาทันวา
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ภาพนีก้ ม็ คี วามสลายไปเชนเดียวกับสภาวธรรมอืน่ ๆ จากนัน้ ก็เปนสุญญากาศวางเปลา
ไมมีนิมิตภายในจิต แมรางกายจะทรงตัวอยู แตในความรูส กึ นัน้ ปรากฏเปนความวาง
เปลาไปหมด ไมมีภาพใด ๆ เหลืออยูภ ายในจิตเลย
อรูปราคะ คือความยินดีในสุขเวทนาหรือรูปฌาน ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีขอของ
ใจ จึงขอยุติไว
มานะ ความถือ แยกออกเปนมานะ ๙ คือความสําคัญใจ ๙ อยาง เชนตัวมีภมู ิ
ธรรมต่าํ กวาเขา สําคัญวาต่าํ กวาเขาบาง เสมอเขาบาง ยิง่ กวาเขาบาง ตนมีภูมิธรรมเสมอ
เขา สําคัญวาต่าํ กวาเขาบาง เสมอเขาบาง ยิง่ กวาเขาบาง และตนมีภูมิธรรมยิ่งกวาเขา แต
สําคัญวาต่าํ กวาเขาบาง เสมอเขาบาง ยิง่ กวาเขาบาง ความสําคัญทั้งนี้เปนการผิดทั้งนั้น
ถาพูดตามธรรมชั้นสูง เพราะความสําคัญเปนเรือ่ งของกิเลส จึงควรแกไขจนไมมีอะไรมา
แสดงความสําคัญภายในใจ จะชือ่ วาเปนใจทีบ่ ริสทุ ธิเ์ พราะหมดความคะนองสวนละเอียด
อุทธัจจะ คือความฟุงของใจ นี้ไมไดหมายถึงความฟุงซานแบบสามัญชนทั่ว ๆ ไป
แตเปนกิรยิ าแหงความขยันหมัน่ เพียรและเพลิดเพลินของพระอริยเจาชัน้ นี้ ทานทําการ
ขุดคนหาตนตอของวัฏฏะดวยสติปญญาอันแหลมคมของทานตางหาก แตการทําทัง้ นีร้ ู
สึกจะมุงสําเร็จใหทันกับความหวังของใจที่มีกําลังกลาตอแดนพนทุกข จึงไมคอยคํานึงถึง
มัชฌิมา คือความพอดี ไดแกการพักผอนจิตใหเขาสูความสงบสุขคือสมาธิ เพราะปญญา
ชั้นนี้คิดไปเทาไรก็ยิ่งเห็นทางถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลําดับ ซึง่ เปนโอกาสใหผพู จิ ารณา
มีความเพลินตองานของตน จนลืมพักจิตในความสงบคือสมาธิ เพื่อเปนกําลังทางดาน
ปญญาตอไป เพราะเห็นวาการพักจิตในสมาธิกด็ ี การพักหลับนอนก็ดี เปนการเนิน่ ชาตอ
ทางดําเนิน ฉะนั้น จิตจึงมีความเรงรีบและเพลิดเพลินตอการพิจารณาจนเลยเถิด ซึ่งเปน
ทางผิดไดอีกทางหนึ่ง ทีท่ า นใหนามวา สังโยชน คือเครื่องผูกมัดใจ
อวิชชา ถาหมายถึงอวิชชาทั่ว ๆ ไปในสามัญชนและสามัญสัตว ก็ขอแปลแบบ
พระปาวารูแ กมโง ฉลาดแกมโกง ทั้งรูทั้งหลง จับเอาตัวจริงไมได เรียกวาอวิชชาชัน้ หยาบ
สวนอวิชชาชัน้ ละเอียดทีท่ า นกลาวไวในสังโยชนเบือ้ งบนนัน้ ตามความรูสึกของธรรมะปา
วา คือความหลงจิตดวงเดียวเทานัน้ เพราะสิ่งอื่น ๆ สามารถรูเ ทาและปลอยวางได แต
กลับมาหลงตัวเอง ทานจึงใหนามวา “อวิชชา” แปลวารูไ มรอบ รูไมชัดเจน ยังมีเงาปด
บังตัวเองไว ตอเมื่อสติปญญาเพียงพอเพราะอาศัยการขุดคนไตรตรองเสมอ นัน่ แลจิตจึง
จะรูข น้ึ มาวา อวิชชาคือความหลงตัวเองเทานั้น พอปญญาไดหยั่งทราบ อวิชชาก็ดับลงใน
ขณะเดียว ไมมีอวิชชาตัวไหนจะยังเหลืออยูในจิตอีกเลย
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คําวาอุทธัจจะ คือความฟุงในการพิจารณาก็ดี มานะความถือจิตก็ดี ยอมหมด
ปญหาลงในขณะเดียวกันกับขณะอวิชชาดับไป เพราะหมดตนเหตุทจ่ี ะทําใหเพลิดเพลิน
และถือมั่นโดยประการทั้งปวงแลว เรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชา คือสิ่งที่แปลกประหลาดอัน
เดียวเทานัน้ เปนตนเหตุสาํ คัญในไตรภพ เพราะเปนสิง่ นารู และนาหลงเคลือบแฝงอยูใ น
ตัวของมันอยางพรอมมูล ผูปฏิบัติถาไมสันทัดทางดานปญญาจริง ๆ จะหาทางออกจาก
อวิชชาไดโดยยาก เพราะอวิชชาทั่ว ๆ ไปกับตัวอวิชชาจริง ๆ รูสึกผิดแปลกกันมาก
อวิชชาทั่ว ๆ ไปไดแกธรรมชาติทร่ี วมความหลงทัง้ ภายนอกและภายในเปนตัวกิเลสไว
ดวยกัน เชนเดียวกับไมทั้งตน ซึง่ รวมสิง่ ตาง ๆ ของมันไว สวนอวิชชาจริง ๆ ไดแกธรรม
ชาติที่ถูกตัดตนโคนรากจากความเพียรมาเปนลําดับ จนหายพยศจากสิง่ ตาง ๆ เขามา
เปนระยะ ๆ สุดทายก็มารวมลงที่จิตแหงเดียว
จุดนี้แลเปนจุดตัวจริงของอวิชชาแท แตขณะนีอ้ วิชชาไมมสี มุนเปนบริวารเหมือน
สมัยทีก่ าํ ลังเรืองอํานาจ ตัวอวิชชาแทนเ้ี ปนทีเ่ ก็บรวมสิง่ ตาง ๆ ที่แปลกประหลาดซอนไว
กับตัวของมันหลายอยาง ซึง่ เราไมเคยคาดหมายไวกอ นเลย เชนเดียวกับยาพิษทีแ่ ทรก
อยูกับวัตถุชิ้นเล็ก ๆ เปนเครือ่ งลอสัตวใหตายฉะนัน้ สิ่งแทรกซึมอยูกับตัวอวิชชาแทนั้น
ที่พอจะนํามาอธิบายใหทานผูฟงไดก็เพียงเล็กนอย เพราะไมสามารถจะนํามาเทียบกับ
สมมุติใหเหมือนตัวจริงของสิ่งเหลานั้นไดสมความตองการ สิ่งแทรกซึมนั้นคือความผอง
ใสเดนดวง ประหนึง่ เปนสิง่ สําเร็จรูปโดยสมบูรณแลว หนึง่ ความสุขเพราะอํานาจความ
ผองใสครองตัวอยู เปนความสุขทีแ่ ปลกประหลาดมาก ประหนึง่ เปนความสุขทีพ่ น จาก
แดนสมมุติทั้งปวง หนึง่ ความองอาจภายในตัวเอง ประหนึ่งจะไมมีสิ่งอาจเอื้อมเขาไป
เกี่ยวของได หนึง่ ความติดใจและสงวนธรรมชาตินั้นประหนึ่งทองคําธรรมชาติ หนึง่
สิง่ เหลานีแ้ ลเปนอุปสรรคตอการดําเนินเพือ่ สันติธรรมอันแทจริง โดยเจาตัวไมรู
สึกในเวลานัน้ ตอเมือ่ ไดผา นอุปสรรคเหลานีไ้ ปแลว จึงจะทราบความผิดถูกของตน เมือ่
ยอนกลับคืนมาพิจารณาขางหลังทีเ่ คยดําเนินมา ก็ทราบไดชดั วาเราดําเนินมาถึงทีน่ น้ั คด
โคงไปหรือผิดเพี้ยนไป ระยะนัน้ เราติดความสงบ คือติดสมาธิมากไป ระยะนัน้ เรา
พิจารณาทางดานปญญามากไป ไมสม่ําเสมอทั้งดานสมาธิและดานปญญา ความเพียรจึง
ชาไปในระยะนัน้ ๆ ยอมทราบยอนหลังโดยตลอด สิ่งที่จะใหเกิด-ตายตอไปอีกคืออะไร
ยอมทราบชัดจากขณะอวิชชาดับไปแลว จากนั้นเปนผูหมดกังวลทั้งอดีตที่เคยเปนมาของ
ตน ทั้งอนาคตที่จะพาใหเปนไปขางหนา เพราะปจจุบันจิตขาดจากการติดตอกับเรื่องทั้ง
หลายโดยประการทัง้ ปวงแลว
แวนดวงใจ

๑๗๓

๑๗๔

ธรรมทั้งนี้ไดอธิบายตามปริยัติบาง ตามความเห็นของธรรมะปาบาง เมื่อผิดบาง
ถูกบางก็ขออภัยจากทานผูฟงผูอานทุกทานดวย เพราะแสดงไปตามความเขาใจแบบปา
ๆ ที่ไดปฏิบัติมา และพรอมที่จะรับฟงเหตุผล ผิดถูกและติชมจากทานผูมีเมตตาเสมอ
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ความสุขความเจริญเปนขัน้ ๆ และประจักษใจ คือการอบรมภาวนา
คุณงามความดีอื่น ๆ ยอมเปนเครื่องอุดหนุนกันไป ขึน้ ชือ่ วาความดีแลวตองเปนเครือ่ ง
หนุนกันไปทั้งนั้น เชนเดียวกับพริก แมจะเปนเม็ดเล็ก ๆ หรือเม็ดไมคอยจะเต็มเทาไรก็
ตาม เมื่อนํามาผสมกันตําลงในครกแลวคดออกมาใสถวยหรือจาน ขณะรับประทานจะจิม้
ลงไปดานไหนของถวยหรือจานนั้น ยอมมีรสเผ็ดเชนเดียวกันหมด ไมไดนยิ มวาดานนัน้
พริกเต็ม ดานนีพ้ ริกลีบ
ขึน้ ชือ่ วาความดีแลว ไมวา จะเกิดจากกุศลกรรมประเภทใดรวมกันแลวจะกลาย
เปนกองบุญอันใหญโตเชนเดียวกัน ดังนั้นโปรดทานผูฟงทุกทานซึ่งมีความมุงหวังใน
ธรรมอยางเต็มใจ นําไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองตามฐานะใหถูกเข็มทิศทางเดินของธรรม
ในขณะที่มีชีวิตอยู แมถึงคราวจําเปนซึ่งทุกคนจําตองเผชิญ จิตจะมีหลักยึดไมรวนเรไป
ในทางผิด จะกาวไปตามทางผิด นิยยานิกธรรมนําตนใหถงึ สุขในคติภพนัน้ ๆ ขึ้นชื่อวา
ความสุขความเจริญทีเ่ รารําพึงรําพันถึงอยูท กุ ขณะจิตนัน้
จะกลายมาเปนสมบัตเิ ครือ่ ง
ครองของใจในภพของตน ๆ โดยไมตองสงสัย
ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตามคุมครองรักษาทาน
ทัง้ หลาย ใหมแี ตความสุขกายสบายใจ นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญฯ
<<

สารบัญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗

อริยสัจนอก อริยสัจใน
สิ่งที่แกตัวไมไดในปจจุบันไดแกการเกิด คือการเกิดมาแลวจะเปนสัตวหรือเปน
มนุษยยอมแกไขไมไดในชาติหนึ่ง ๆ เหมือนสอบไลชน้ั นัน้ ๆ เมื่อสอบตกในขณะนั้น
แลวจะขอสอบแกตัวใหมยอมไมได ตองเรียนตอไปอีกจนมีภูมิความรูควรจะสอบและ
โอกาสอํานวยแลวจึงจะสอบไดอีก ถาสอบไดก็เลื่อนชั้นขึ้นไป เราเกิดมาเปนมนุษยและ
สัตว จะถูกหรือผิดก็เกิดมาแลว เปนสัตวประเภทใดก็เปนเต็มที่ เปนคนชัน้ ไหนก็เปน
คนเต็มที่ ถาขาดตกบกพรองอวัยวะสวนใดขาดเต็มที่ จะแกไขรูปรางและสวนบกพรอง
ของอวัยวะใหสมบูรณก็แกไขไมได ถาเปนผูส มบูรณดว ยอวัยวะก็เปนเต็มที่ สิง่ เหลานี้
ถาสวนใดบกพรองยอมแกไขลําบาก
ไมเหมือนเครื่องอะไหลของเครื่องจักรเครื่องยนต ซึ่งมีขนาดพอหาซื้อไดในหาง
รานตาง ๆ เพราะสิง่ เหลานีม้ ไี วเปนสินคาทัว่ ๆ ไป ไมเหมือนอวัยวะของคนและสัตว
ซึง่ เปนอวัยวะทีจ่ าํ เปนและเปนสิง่ จําเพาะ แมจะมีสํารองอยูบางก็เปนสิ่งปลอมแปลง ไม
เหมือนธรรมชาติดั้งเดิมแท และใชก็ไมดีและมั่นคงเหมือนอวัยวะเดิม เพราะฉะนัน้
ทานจึงไมใหประมาทในคุณคาแหงการเกิดของตน
กําเนิดทีต่ าํ่ เชนสัตวมมี ากเหลือ
ประมาณ ไปที่ไหนเจอแตสัตว ในน้ําก็มี บนบกก็มี บนตนไม ชายเขา ใตดิน บนอากาศ
มีเกลื่อนไปหมด เพราะกําเนิดต่าํ สัตวเกิดไดงาย แตมนุษยเราเกิดยากกวาสัตว ฉะนั้น
ความเปนมนุษยจงึ เปนลาภอันสูงสุดในชาติน้ี
คําวามนุษยสมบัตจิ งึ หมายเอา อวัยวะที่สมบูรณประจําชาติของมนุษย ไมบก
พรองสวนตาง ๆ ของรางกายและวิกลจริต สวนสมบัตติ ามมาทีหลังนัน้ เปนสวนหนึง่
ตางหากจากมนุษยสมบัติอันแทจริง ไมเปนของจําเปนยิ่งกวาความมีอวัยวะอันสมบูรณ
สมบัติเงินทองเปนตน แมแตคนตาบอดหูหนวกเขายังพอมีได แตอวัยวะสมบัตนิ เ้ี ปน
สมบัติกนถุงแท คือเปนทุนที่จะใหบําเพ็ญประโยชนในทางโลกและทางธรรมไดตาม
ความปรารถนา ทัง้ เปนเครือ่ งมืออันดีเยีย่ มในการสรางโลกและสรางธรรม เพือ่ สวรรค
สมบัติและนิพพานสมบัติ เพราะเปนศูนยกลางแหงภพชาติทั้งมวล สามารถสรางตัวให
ดีเดนไดทั้งทางโลกทางธรรม
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ผูทําตัวใหต่ําลงไป จนเปนที่ดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนมนุษยดวยกัน เนือ่ ง
จากการดัดแปลงตัวเองไปในทางผิด โดยมีความคิดผิดเปนเจาเรือน ผูจะทําตัวใหดี
และเดนขึน้ เปนลําดับ จําตองดัดแปลงตัวเองใหถูกทาง ผลยอมเปนความสุขความ
เจริญคืบหนาตามลําดับแหงเหตุทท่ี าํ ไวดแี ลว ไมวา วันนี้ วันหนา ชาติน้ี ชาติหนา ความ
สุข ความเจริญตองอาศัยผลทีเ่ ราทําจากคนคนเดียวนีแ้ ล เปนเครือ่ งตามสนองในภพ
นัน้ ๆ ดวยเหตุนี้ความเปนมนุษยจึงอยูในความนิยมของโลก วาเปนภพชาติทส่ี งู และ
เปนที่รวมแหงความดีทั้งปวงไวดวย เชน พระศาสนา เครื่องหลอหลอมมนุษยใหเปน
คนดีก็รวมอยูที่นี่
แมพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เยี่ยมดวยเหตุผลก็มีอยูกับมนุษยเรา พระ
พุทธเจาก็มาตรัสรูใ นแดนแหงมนุษยเรานี้ พระสาวกเกิดเปนมนุษยโดยสมบูรณแลว จึง
สามารถปฏิบัติธรรมจนไดตรัสรูตามพระพุทธเจา ฉะนั้นความเปนมนุษยจึงเปนผูมี
ภาชนะอันดีสาํ หรับรับรอง ทั้งกองสมบัติเงินทองของมีคาในโลก ทั้งโลกุตรภูมิสมบัติ
จึงควรภาคภูมใิ จในบุญวาสนาของตนทีพ่ บพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาทีบ่ ริสทุ ธิท์ ง้ั
เหตุทั้งผล การกลาวทัง้ นีม้ ไิ ดตาํ หนิศาสนาใด ๆ วาไมดี เพราะศาสนาใดก็ดดี ว ยกัน
เนื่องจากไมไดสอนคนใหชั่ว แตความดีนั้นมีสูงต่ําตางกัน คุณภาพของศาสนาจึงตาง
กัน พระพุทธศาสนานีส้ ามารถสอนคนใหเปนคนดีเยีย่ มได ทั้งความประพฤติและความ
รูค วามเห็นภายในใจ จนกลายเปนใจวิเศษและอัศจรรยเหนือใจสามัญธรรมดา เพราะ
การอบรมจากธรรมของจริงอยางประเสริฐคือพระพุทธศาสนา
เวลานีเ้ รากําลังอยูใ นมัชฌิมา คือศูนยกลางของโลก สัตวดิรัจฉานก็ไมไดไปเกิด
นรกคือแดนหาความสุขกายสบายใจไมไดกไ็ มเคยประสบ กําเนิดเปรตผีไดยินแตชื่อ
แตไมไดเปนสัตวประเภทนั้น คือเราเปนมนุษยโดยสมบูรณ ฉะนัน้ จึงควรเห็นคุณคาใน
ตัวเราและชีวติ จิตซึ่งครองตัวอยูขณะนี้ พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิต
และจิตใจใหเปนไปดวยความสม่าํ เสมอและราบรืน่ ทั้งทางโลกและทางธรรม จะมีความ
สุขกายสุขใจ อยูในโลกนี้ก็เห็นประจักษใจ ถามีธรรมเครื่องดัดแปลงใหถูกทาง จะไป
โลกหนาก็คือใจดวงกําลังดัดแปลงอยู ณ บัดนี้ จะเปนผูพาไป ไมมีสิ่งใดจะไปโลกหนา
ได นอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเปนของละเอียดยิ่งนี้เทานั้น
เราทุกทานตางก็เปนนายชางผูฝกฝนอบรมตน อยางไรจะเปนที่มั่นใจ โปรด
กระทําลงไปจนสุดความสามารถในขณะมีชีวิตอยู ถาชีวติ หาไมแลวจะสุดวิสยั เพราะ
รางกายแตกสลาย ตองหมดทางเดินทันทีที่ชีวิตสิ้นสุดลง การบําเพ็ญความดีทกุ
แวนดวงใจ
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ประเภทเปนตนวา เคยบําเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาก็ทําตอไปอีกไมได ทํา
ใหขาดไปเสียทุกอยาง เราจึงไมควรเห็นสิง่ ใดวาเปนของมีคณ
ุ คายิง่ กวาใจซึง่ กําลังรับ
ผิดชอบในสมบัติทุกสิ่งอยูเวลานี้ แมเราจะเสาะแสวงหาสิง่ ใดมาเพือ่ บําบัดรางกายและ
จิตใจใหมคี วามสุขเทาทีค่ วรจะเปนได แตเราอยาลืมตัวถึงกับไดผิดพลาดไปกับสิ่งนั้น
ๆ จนถอนตัวไมขึ้น เพราะอํานาจความอยากเปนเจาของเรือนใจ ถาไดรบั การอบรมอยู
เสมอ อยางไรก็ไมตกต่ําและถอยหลังมาสูความทุกขและความต่ําทรามตาง ๆ ที่ไมพึง
ปรารถนา จะกาวไปทีละเล็กละนอย และกาวไปเสมอจนถึงจุดประสงคจนได
ผูม คี วามเจริญรุง เรืองทัง้ ทรัพยภายนอกและทรัพยภายใน คือคุณสมบัติของใจ
ทานเจริญรุงเรืองไดเพราะการฝกฝนดัดแปลง อยาเขาใจวาเปนไปจากเหตุอน่ื ใดทัง้ สิน้
เพราะกาย วาจา ใจ เปนสิ่งอบรมดัดแปลงไดดวยกัน ไมเชนนัน้ จะหาคนดีคนฉลาดไม
ไดในโลกมนุษยเรา และจะไมผิดอะไรกับสัตวที่มิไดฝกหัดดัดแปลงเลย สิ่งที่จะทําให
คนดีคนชั่วไดจึงขึ้นอยูกับการฝกหัดดัดแปลงตัวเองตามใจชอบ ผลก็กลายเปนคนดีคน
ชั่ว และสุข ทุกขขึ้นมาเปนเงาตามตัว ฉะนั้นการไมปลอยตัว คือใหอยูในกรอบของการ
สังเกตสอดรูของตัวเสมอนั่นแล เปนทางเจริญกาวหนา ผูช อบความเจริญกาวหนาจง
เปนผูส งวนตน
อนึ่ง ธรรมเครื่องขัดเกลามนุษยและสัตวใหเปนคนดีและสัตวดีตามฐานะของ
ตนนัน้ มีอยูกับทุกคน ไมวา นักบวชและฆราวาสหญิงชาย ขึ้นอยูกับความขยันหมั่น
เพียร ความอดทน ความดี ความชั่วขึ้นอยูกับตัวผูชอบทํา ทําที่ไหนก็ได ไมนยิ มวาใน
บาน นอกบาน ในวัด นอกวัด ในน้าํ บนบก เพราะตนเหตุความดีและชัว่ มันอยูกับตัว
ของผูทํา ไมไดอยูที่อื่นใดทั้งนั้น ดังนั้น คําวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมยอม
รักษาผูปฏิบัติธรรมก็ดี น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี ผูปฏิบัติธรรมยอมไมตกไปในที่ชั่ว
ก็ดี ธรรมทั้งสองบทนี้จึงไมตองมีตนมีปลาย คือยังคงเสนคงวาอยูตลอดกาล
ทานที่เปนนักบวชทุกทาน โปรดทําความสําคัญในเพศและหนาที่ของตน เพราะ
คําวา นักบวช เปนผูป ลอยภาระความยุง เหยิงทางการงานทีฆ่ ราวาสจัดทําทุกประเภท
เปนผูม ภี าระนอย และปลอยความกังวลในสิ่งทั้งปวง ทุกขก็ขอใหทุกขแบบลูกของพระ
พุทธเจา สุขก็ขอใหสุขตามแบบของพระพุทธเจา หนาที่การงานที่ชอบตามเพศของพระ
โปรดเห็นเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาประจําตน อยาเห็นสิ่งใดวาเปนของมีคุณคายิ่งไปกวาเรื่อง
ของพระ ถาเห็นสิ่งอื่นเปนของมีคายิ่งกวาเรื่องของพระแลว พระของเราก็เริ่มจะดอยลง
ไป ขอวัตรปฏิบัติของพระ การรักษาศีลของพระ การปฏิบัติธรรมของพระ ความ
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พากเพียรประจําหนาที่และเพศของพระจะดอยลงไปตาม ๆ กัน เพราะสิ่งอื่น ๆ มีคุณ
คามากกวาคําวาพระซึ่งมีประจําเพศของตน
ทุกขจะแสนทุกขแสนลําบากขนาดไหน ก็ขอใหทุกขลําบากเยี่ยงลูกพระตถาคต
โงก็ขอใหโงอยูในกรอบของพระธรรมวินัย
ฉลาดก็อยาใหเลยเสนทางของหลักพระ
ธรรมวินยั ทีป่ ระทานไว จะไดนามวาลูกของพระตถาคตแท แมจะเกิดสุดทายภายหลังก็
คือลูกพระตถาคตผูสุดทองนั่นเอง ไมใชเปนลูกของผูอื่นใด เชนเดียวกับเรามีลกู หลาย
คน เปนผูหญิงก็คือลูกของเรา เปนผูชายก็คือลูกของเรา คนหัวปก็คือลูกของเรา คน
กลางก็คือลูกของเรา คนสุดทองก็คือลูกของเรา ลูกของพระพุทธเจาก็เปนคนเชนนั้น
เหมือนกัน
คําวา พระเมตตานั้นมีอยูทุกสัตวทุกบุคคล รองรอยพระเมตตา ไดแกพระธรรม
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธทว่ี างไวเปนแนวทางหรือเปนบันได เพื่อใหพุทธบริษัทคือลูก
ของพระองคไดกาวเดินไปตามพระโอวาทนั้น ๆ จะไมผิดหวัง ทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบ
แทน คือมีความสุขความเจริญภายในใจ ทั้งชาติหนาซึ่งจะสืบตอไปจากชาตินี้อยูทุก ๆ
ขณะ คือ เมื่อจิตเคลื่อนยายจากรางกายนี้ออกไปแลว ก็จะมีความสุขความเจริญประจํา
คติภพของตน เมื่อยังไมถึงแดนสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิง ทัง้ นีเ้ ชนเดียวกับคนเดินทาง จะกาว
ไปขางหนาก็จากเทาอันนี้ จะกาวไปทางไหนหรือกาวไปถึงไหนก็จากเทาอันนี้ ผูม าจาก
ภพไหน มาจากโลกใด จะไปสูภพไหน หรือจะไปอยูโลกใด ก็คือใจดวงนี้จะเปนผูพามา
และพาไป ไมใชใจดวงไหนคนผูใดทั้งนั้น
เพราะฉะนัน้ การประคองการกาวไปของตน จึงเปนหนาทีแ่ ละภาระของผูเ ดิน
ทาง จําตองสังเกตดวยดีวา ทางไหนถูก ทางไหนผิด มิใชวา ทางและเทาแลวก็จะเดินไป
ทาเดียว โดยไมคํานึงถึงทางผิดทางถูกและขวากหนาม เพราะคําวา ทาง ยอมมีทั้งทาง
ผิด ทางถูกและขวากหนาม ผูกาวเดินโดยไมคํานึงดังกลาวจะไดรับความเดือดรอนเมื่อ
ภายหลัง แตผูสังเกตทั้งทางเดิน สังเกตทัง้ การเหยียบยาง จะถึงจุดหมายปลายทางโดย
ความสวัสดีและปลอดภัยในระยะทาง
พระโอวาทของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท ลวนเปนทางแหงสวากขาตธรรม
เพราะโอวาทที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจานั้น เต็มไปดวยเหตุผลหาที่แยงไมได
ทั้งนี้เนื่องจากใจของพระองคเปนใจที่เต็มไปดวยเหตุผล เมื่อเหตุผลเพียงพอแกการ
ปฏิบตั แิ ลว ก็ปรากฏเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ดังนั้นความบริสุทธิ์ของพระองคจึงเกิดจาก
หลักเหตุผลทีส่ มบูรณ เมื่อประทานธรรมขอไหนไวจึงเปนธรรมที่ถูกตอง และใหนามวา
แวนดวงใจ

๑๗๘

๑๗๙

สวากขาตธรรม และ นิยยานิกธรรม สามารถนําผูป ฏิบตั ติ ามใหถงึ จุดหมายปลายทาง
ไดโดยสมบูรณ คือ นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ โดยไมเลือกกาล ตามบทธรรมทีว่ า อกาลิโก
ความดี ความชั่วมีอยู ผูทําดี ทําชั่วมีอยู ความสุข ความทุกขอันเปนตัวผลจะสูญหาย
ไปไมได
อกาลิโกจึงเปนธรรมศูนยกลางอยูตลอดเวลา เมื่อธรรมคืออกาลิโกเปนธรรมยืน
ตายตัวอยูเ ชนนี้ ผูปฏิบัติตามจะไดรับความเดือดรอนหรือถึงความอับจนนั้นจะเปนไป
ไมได คําวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ จะเปนธรรมที่ทรงโลกทรงธรรมอยูไมได ทุก
ๆ สิ่งจะอันตรธานหายสูญลงทันที แตพระธรรมบทนีเ้ คยรับรองโลกและธรรมมา
ตลอดอนันตกาลแลว ไมมีสิ่งใดอาจเอื้อมลวงล้ําหลักธรรมนี้ไปได จึงเปนทีแ่ นใจและ
วางใจสําหรับผูด าํ เนินตามพระธรรม มีหวังผลเปนเครื่องตอบแทนโดยแนนอน เชน
เดียวกับผูร บั ประทาน มีความอิ่ม สบายกาย หายหิวเปนเครือ่ งตอบแทนฉะนัน้
ทานผูบ าํ เพ็ญทีอ่ ยูใ นศีลและธรรมประเภทใด ก็โปรดไดสงวนรักษาศีลธรรม
ของตนเชนเดียวกับเรารักษาชีวติ ประจําวันดวยเครือ่ งบํารุงตาง ๆ ฉะนั้น อยาเห็นแก
ความหลับนอน เห็นแกความเกียจคราน เห็นแกความมักงายออนแอ เพราะสิง่ เหลานี้
เคยเปนอุปสรรคตอความเจริญมาประจําโลก ถาปลอยชองใหสิ่งเหลานี้มีโอกาสแทรก
ได จะกลายมาเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา สมบัตภิ ายนอกและภายในทีค่ วรจะไดจะ
ถึงก็จะสูญหายไปหมด เมื่อขาดสมบัติทั้งสองเปนเครื่องบํารุง กายกับใจก็เปนทุกข
เดือดรอน มีแตสิ่งที่กลาวมาเขารุมลอมถายเดียว ผูน น้ั จะหาความเจริญไมได จะเปน
พระเปนฆราวาสก็เดือดรอนหาความสุขไมไดเลย
จึงควรทราบวา ผูจะสรางโลกก็ดี สรางธรรมก็ดี ตองมีธรรมเปนเครื่อง
สนับสนุนอยูภ ายในใจและกิจการทีท่ าํ ไมเชนนัน้ จะไมเปนไปเพือ่ ความเรียบรอยและ
สวยงาม และไมเปนไปเพื่อความรมเย็นแกตนเองและผูอื่น แมผมู หี นาทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
โดยตรง แตธรรมเปนสมบัตกิ ลาง ไมเขาใครออกใคร ผูปฏิบัติผิดทางโดยเขาใจวาตน
ปฏิบัติถูกแลวฝนทําไป แตใจกลายเปนโลกไปเสีย ทั้ง ๆ ทีเ่ ขาใจวาตนดําเนินตาม
ธรรม ผลจึงปรากฏเปนความทุกขเดือดรอน แลวก็มาตําหนิวา เราปฏิบตั ธิ รรมมาเปน
เวลาเทานัน้ ๆ แตไมเห็นมีผลอันใดเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลย แทจริงการกระทํา
ของตนผิดพลาดไปจากหลักธรรมโดยเจาตัวไมรู
ถาการกระทําของผูนั้นไดดําเนินไปดวยดี คําวา มรรค ผล นิพพาน ในครัง้ นัน้
กับครั้งนี้จะไมมีอะไรมาเปนอุปสรรคไดเลย นอกจากตัวเปนอุปสรรคตอตัวเสียเองดวย
แวนดวงใจ
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การปฏิบตั ผิ ดิ เทานัน้ เพราะกิเลสและบาปธรรมในสมัยโนนกับสมัยนีเ้ ปนประเภทเดียว
กัน ความสุขความทุกขก็เปนประเภทเดียวกันทั้งนั้น และมีอยูใ นกายในใจเชนเดียวกัน
แมธรรมอันจะนํามาแกกเิ ลสและบาปธรรม ก็เปนธรรมประเภทมัชฌิมาอันเดียวกัน ดัง
นัน้ คําวามัชฌิมาจึงเปนศูนยกลางอยูเสมอมา ไมไดนิพพานไปตามพระพุทธเจา และ
ไมไดชั่วและเรียวแหลมไปตามคําตําหนิติชมของผูใดทั้งนั้น
ถาธรรมของพระพุทธเจา กลายเปนของเอนเอียงไปตามคําติชมของบุคคลแลว
จะเปนธรรมของจริงและทรงตัวอยูไมได ธรรมนีจ้ ะกลายเปนบอย คือ คนใชของคนทั่ว
โลกไปเสีย ใครจะใชหรือบังคับขูเข็ญใหไปไหนหรือใหทําอะไร ก็จําตองเปนไปตาม
เพราะธรรมเปนของเอนเอียง แตนม่ี ไิ ดเปนเชนนัน้ ธรรมจึงตั้งอยูในความเปนมัชฌิมา
เสมอตนเสมอปลาย ผูปฏิบัติใหถูกทางมัชฌิมาแลว ยอมมีสิทธิจะรูเหตุผลผิดถูกดีชั่ว
ซึ่งมีอยูทั้งภายนอกภายในไดโดยลําดับ เหมือนพระพุทธเจามาชี้บอกอยูภายในใจ
สิ่งที่ผูนับถือและปฏิบัติพระพุทธศาสนาไมควรมองขามไป ทั้งเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่
จะเปนเครื่องรับรองความประจักษศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนานั้นคือ ขอปฏิบัติใหตรง
ตามรองรอยแหงธรรมของพระพุทธเจา จะไมมีสิ่งใดมีอํานาจมาแยกหลักเหตุกับผลที่ผู
บําเพ็ญโดยถูกตองใหเดินไปคนละทางไดเลย เหตุเปนเชนใด ผลจําตองเปนเชนนัน้ ขึน้
มา คือเหตุดี ไดแกเราทําถูกตองดี ผลดีจะปรากฏขึน้ มาภายในใจเห็นประจักษ สันทิฏฐิ
โก คนอืน่ จะไมเห็นดวยก็ตาม ถาตนทําถูก ความเย็นอกเย็นใจจะแสดงขึน้ ใหรเู ห็นเอง
ไมเชนนัน้ บรรดาสาวกของพระพุทธเจาซึง่ บําเพ็ญสมณธรรมอยูใ นสถานทีต่ า ง ๆ จะ
ตองทูลอาราธนาพระองคใหเสด็จตามไปทุกระยะที่สาวกประกอบความเพียร เพื่อจะ
ทรงชี้แจงวา นัน่ ผิด นี่ถูก ทานเองเปนผูร ถู กู ทานมีสมาธิ มีปญญา ทานบรรลุถงึ ธรรม
ขัน้ นัน้ ๆ และทานรูแ จงภายในใจจนถึงขัน้ วิมตุ ติแลว แตทา นไมสามารถรูด ว ยตนเอง
ได เพราะทานไมมีสันทิฏฐิโก เนือ่ งจาก สันทิฏฐิโก มีอยูกับเราตถาคตองคเดียวเทานั้น
คนอื่นไมมีสิทธิ์รูเห็นได จะเปนทํานองนี้
ตามหลักธรรมอันตายตัวแลว สันทิฏฐิโก พรอมอยูเสมอที่จะแสดงใหผูบําเพ็ญ
รูเ ห็นเปนลําดับ นับแตขน้ั หยาบจนถึงขัน้ ละเอียดสุด ขอยกตัวอยางธรรมขั้นตน เชน ผู
ยังไมเคยศึกษาอบรมจากธรรม ยอมเปนผูไรศรัทธาความเชื่อตอหลักธรรมแมจะเปน
ความจริง หมดความสนใจในบุญและบาป แตพอไดรับการศึกษาอบรมตามหลักธรรม
ความรูสึกยอมเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ เกิดเปนผูมีศรัทธาขึ้นมา อยากทําบุญใหทาน
รักษาศีลภาวนาจนกลายเปนผูม ธี รรมประจําใจ และกลายเปนนิสยั ติดตัว วันหนึง่ ๆ
แวนดวงใจ
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ตองมีการบําเพ็ญความดีโดยมีทานเปนประจํา ถาไมไดทําความรูสึกไมสบายใจ เพียง
เทานีผ้ นู น้ั ก็ควรจะรูส กึ ในตัวเองวาความรูส กึ ของเขาไดเปลีย่ นแปลงไปเทาไร
ผูเ ริม่ ฝกหัดภาวนาเบือ้ งตนใจมีความยุง เหยิงดวยเรือ่ งตาง ๆ ไมมีความสงบ
สบายลงได แตอาศัยการฝกทรมานครัง้ แลวครัง้ เลา ใจทีเ่ คยวุน วายก็คอ ยเปลีย่ นสภาพ
ไปวันละเล็กละนอยจนลงสูความสงบได และจิตลงสูค วามสงบไดเปนลําดับ จนสงบลง
ถึงฐานของสมาธิไดอยางแทจริง นีส่ นั ทิฏฐิโก ยิ่งปรากฏชัดแกผูบําเพ็ญขึ้นเปนลําดับ
โดยที่ผูหนึ่งผูใดที่ไมรูดวยจะมาโกหกไมไดเปนอันขาด เพียงความสงบในขั้นสมาธิมี
เครือ่ งยืนยันภายในใจของผูป ฏิบตั อิ ยูแ ลว ทีนี้กลาวถึงขั้นปญญาความแหลมหลักของ
นักคนควายอมจะรูเ ห็นสิง่ ตาง ๆ ทีไ่ มเคยปรากฏในใจมาเลย ทั้งใกล ทั้งไกล ทั้งภาย
ในและภายนอก เพราะหลักความจริงของไตรลักษณในหลักธรรมชาติที่แสดงตัวอยูทุก
หนทุกแหงทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ประหนึ่งมาตั้งที่ทํางานอยูบนหัวใจของนักคนควาคนนั้น
ตลอดเวลา
นอกจากถึงเวลาจะพักผอนจิตและพักผอนกาย
แลวปดสวิตซความรูเ พือ่
พิจารณาเสียเทานัน้ เรือ่ งตาง ๆ จึงจะยุติลง พอเริม่ เปดสวิตซแหงความรูเ พือ่ ทํางาน
งานที่จะพิจารณาก็หลั่งไหลเขามาทั้งทางตา หู จมูก ลิน้ กายและทางใจ ทั้งภายนอก
ภายใน สวนกันไปผานกันมา แตรวมความแลวมันเปนเรือ่ งเตือนใจไมใหประมาทตน
ทั้งนั้น ผูมีความสนใจตอการพิจารณาเพื่อหาทางออกจากทุกขก็ยิ่งถือเปนโอกาสอัน
เหมาะสม ที่จะพยายามตักตวงเอาใหพอกับความตองการของสติปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ในเวลาเชนนัน้
คําวา ทุกขฺ ํ ก็รูเห็นทุกขอยางถึงใจ ทั้งทุกขทางกาย ทั้งทุกขทางใจ ทั้งทุกขของ
ทาน ทั้งทุกขของเรา ไมเพียงรูและจําไดตามที่ไดยินไดฟงมา คําวา อนิจจฺ ํ ก็รเู ห็นอยาง
ถึงใจ ทัง้ ความแปรปรวนทางกาย ทัง้ ความแปรปรวนทางใจ ทั้งความแปรปรวนของ
ทาน ทัง้ ความแปรปรวนของเรา ทัง้ ความแปรปรวนของสภาวธรรมทีเ่ กีย่ วกับเราและทัว่
ๆ ไป ทัง้ การกาวหนา ทั้งการถอยกลับในอิริยาบถทั้งสี่ ตลอดอาการของใจเปนไปกับ
ความแปรปรวนทัง้ มวลตลอดกาล หาความคงที่ไมไดแมแตชิ้นเดียว คําวา อนตฺตา ก็รู
เห็นอยางถึงใจวาเปนสภาพทีเ่ ปลาจากสัตวจากบุคคล เปลาจากความเสกสรรปน ยอ
ของใคร ๆ ทั้งสิ้น ไมไดเปนไปตามที่สัตวปรารถนาและขอรองใด ๆ ทั้งสิ้น แตเปนไป
ตามลักษณะแหงความจริงของตนเทานั้น

แวนดวงใจ
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พอพูดถึงเรื่อง ทุกขฺ ํ ก็ดี อนิจจฺ ํ ก็ดี อนตฺตา ก็ดี เปนเรื่องถึงใจทุก ๆ อยางและ
ทุก ๆ ขณะจิต เพราะอํานาจของปญญาไดซึมซาบเขาถึงหลักความจริงจริง ๆ ไมได
เปนไตรลักษณเพียงคําพูด แตจติ เห็นเปนไปตามธรรมชาตินน้ั แท ๆ ธรรมคือไตร
ลักษณนี้ เมือ่ พิจารณารูถ งึ ฐานความจริงแลวก็กลายเปนไตรลักษณญาณขึน้ มาภายในใจ
สามารถพิจารณาสอดรูท ง้ั ไตรลักษณภายนอก คือ สภาวธรรมทัว่ ๆ ไป ทั้งไตรลักษณที่
มีอยูกับตัว คือ กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งไตรลักษณที่มีอยูกับจิตโดย
เฉพาะ และสามารถแปรความรูจ ากไตรลักษณทง้ั มวลใหทวนกระแสของวัฏจิต กลาย
เปนวิวฏั จิตขึน้ มา เพราะอํานาจของไตรลักษณญาณที่พิจารณารอบคอบในไตรลักษณ
ทั้งมวลแลว ฉะนั้นไตรลักษณทั้งหยาบ กลาง และละเอียดจึงเปนทางเดินตามขั้นของ
ปญญา ผูพิจารณาไตรลักษณจนสมบูรณทุกขั้นของไตรลักษณ และทุกขั้นของปญญา
แลว กิเลสแมจะแสนละเอียด และจะซุมซอนอยูในที่ลึกลับแคไหน จําตองหลุดลอย
ออกมาอยางไมมีปญหา จิตยอมถึงความบริสุทธิ์ไดโดยสมบูรณ
ทานนักปฏิบัติเพื่อดับเชื้อของทุกขภายในจิตโดยสิ้นเชิง โปรดระวัง ไตรลักษณ
ปลอม คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ติดปากติดใจที่เคยฟงจนชินหู รูจ ากตําราจนชินใจ แต
บทฟงทานเทศนเรื่องไตรลักษณ เกิดความเบือ่ และอยากลุกจากที่นั่งฟงเทศนทันที
หนึง่ จิตไมสนใจตอการพิจารณาไตรลักษณ เพราะเขาใจวาตนรูเ ห็นหมดแลว เพียง
ความจําชื่อของไตรลักษณได แตความจริงของไตรลักษณแทไมเคยผานจิตเลยหนึ่ง
และอยาใหเปนทํานองวา ยอดเงินในบัญชีมสี มบูรณ แตตวั เงินจริงๆ ไมมีตามบัญชี
ตอไปนี้จะอธิบายอริยสัจ ทั้งอริยสัจนอก และ อริยสัจใน เพื่อทานผูฟงซึ่งมี
ความเปนอยูแ ละเพศ ตลอดนิสัยและแงแหงความรูสึกไมเหมือนกันไดฟง จะไดนําไป
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน
กิระดังไดทราบมาวา พระพุทธเจาแสดงแตเรื่องความทุกขของสัตว ทําใหผูฟง
เกิดความอิดหนาระอาใจ และเกิดความเหีย่ วแหงใจ ไมรา เริงตอการฟงธรรม คลายกับ
จะทําใหจิตของผูฟงมีความเศราโศก เพราะเรื่องของทุกขจากการฟงธรรม และเรือ่ ง
ของทุกขที่มีอยูภายในตัวของผูฟงมาประดังกัน มิหนําหลักธรรมของพระศาสนา คือ
อริยสัจ ก็ยิ่งยกกองทุกขขึ้นแสดงเปนอันดับแรก คลายกับจะขับไลผูกําลังกลัวทุกขวิ่ง
เขามาพึ่งธรรมซึ่งเปนของเย็น ใหเผนหนีไปเสีย โดยไมยอมนั่งฟงผูเทศนพรรณนา
เรื่องทุกขใหฟงตอไป เพราะพระศาสนาสอนแตเรื่องทุกขอยางออกหนาออกตา
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นี่ถาจะคิดและพูดกันไปในทํานองนั้น ก็แสดงใหเห็นวา ผูนั้นยังไมไดรับการ
ศึกษาอบรมใหรคู วามหมายของศาสนาทีแ่ ทจริงใหดพี อ เพราะทีพ่ ระศาสนาสอนเชน
นั้นเปนการสอนถูกตองตามหลักความจริง สมนามวาอริยสัจ ซึ่งเปนหลักธรรมของพระ
ศาสนา เปนของจริง และพระพุทธเจาเปนผูร จู ริง จึงสามารถสอนและชี้ถูกจุดบกพรอง
ของสัตว เพราะทุกขที่เกิดขึ้นแกคนและสัตว ยอมมีสาเหตุมาจากจุดบกพรอง เชนราง
กายเปนโรคอันเปนทางมาของทุกข ก็แสดงวารางกายมีสว นบกพรองภายในตัว
หากวารางกายยังสมบูรณอยูท กุ ๆ สวนแลว จะไมมีชองทางใหทุกขเกิดไดเลย
จะเห็นไดจากคนไขดว ยโรคชนิดตาง ๆ พากันหลั่งไหลเขาไปใหหมอตรวจ และรักษาที่
โรงพยาบาล ทัง้ นีล้ ว นเปนผูม สี ว นบกพรองในรางกายทัง้ นัน้
ไมใชผูมีรางกายอัน
สมบูรณเลย แมการตรวจโรคและการใหยาของหมอ ก็คือตรวจดูสิ่งบกพรองและการ
แกไขซอมแซมสิ่งบกพรองของคนไขใหสมบูรณขึ้นนั่นเอง ถารางกายเริ่มดีขึ้นคนไขก็
เริม่ มีความสุข เพราะโรคถูกกับยา ถารางกายไดรับการรักษาโดยถูกตอง โรคก็หาย
ทุกขก็ดับไปนั่นเอง
พระพุทธเจาเปนผูฉลาดจึงไมทรงสอนใหแกทุกขซึ่งเปนตัวผล แตทรงสอนให
แกตนเหตุ คือความบกพรองหรือสิ่งบกพรอง อันเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นแหงทุกขที่เรียก
วา “สมุทัย” แปลวาแดนเกิดขึ้นแหงทุกข เมื่อเหตุดับผลก็ดับไปเอง การที่พระพุทธ
เจาทรงยกเอาทุกขขึ้นประกาศกอนอื่น ก็คอื การชีบ้ อกหลักฐานความจริงใหทราบ เพื่อ
จะไดคน หาสาเหตุทเ่ี ปนมาแลวทําการแกไขใหถกู ทาง เชนเดียวกับของกลางที่โจรลักไป
เจาหนาที่ตองถือเปนหลักฐานชิ้นสําคัญเพื่อจะผูกมัดโจรใหอยูในเงื้อมมือฉะนั้น
การแสวงหาอาชีพไมเพียงพอกับความจําเปนในครอบครัว ยอมเกิดความทุกข
เดือดรอนขึน้ มาในครอบครัว
เพราะไมวา คนและสัตวถา มีเครือ่ งบํารุงดวยความ
สมบูรณแลว ความทุกขเดือดรอนไมคอยมีในหมูชนและครอบครัวนั้น ๆ ถาหาไมแลว
แมแตคูสามีภรรยาซึ่งเปนที่รักยิ่งของกันและกัน ก็ยงั กลายเปนคูเ วรและแยกทางเดิน
กันได ทั้งนี้เนื่องจากความบกพรองในการแสวงหาอาชีพและทางอื่น ๆ อีกเขาผสมกัน
ทุกขในครอบครัวจึงเกิดขึ้น เพราะความอดอยากขาดแคลนมีไมเพียงพอกับความจํา
เปนที่จะพึงใช พึงรับประทานบาง เพราะราคะตัณหาไมมเี พียงพอในอารมณบา ง
ความบกพรองเกิดไดหลายทางคือ เพราะความไมฉลาดในการทํามาหาเลีย้ งชีพ
หารายไดไมทนั เขาบาง เพราะสุขภาพไมสมประกอบบาง เพราะความโงและเกียจคราน
เปนเจาเรือนบาง ขีเ้ กียจทํางานหารายได แตการจายกับการกินนัน้ ลือนามบาง เพราะ
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ราคะตัณหาเขาครอบงําจิตจนลืมสํานึกตัวและครอบครัวบาง นี้กลาวไวพอประมาณ ถา
ความบกพรองดังกลาวนี้มีในที่ใดมาก ทุกขยอมมีในที่นั้นมาก ทานใหนามจุดบกพรอง
นีว้ า สมุทัย แปลวาแดนเกิดทุกข ถาใครบกพรองจุดไหน ทุกขก็เกิดตามจุดนั้น ทีพ่ ระ
พุทธเจาสอนใหมคี วามขยันหมัน่ เพียร อยาเปนคนเกียจคราน ใหเก็บรักษาทรัพยทห่ี า
มาได อยาใชอยางสุรยุ สุรา ย ใหจา ยพอประมาณเทาทีเ่ ห็นวาจําเปน ทั้งนี้เพื่อคนใหรูวิธี
หลบหลีกทุกข และสอนวิธปี ราบปรามสมุทยั คือตัวขีเ้ กียจดวยมรรค คือความเขมแข็ง
ตอการแสวงหาอาชีพเพื่อนิโรธ ความดับทุกขในครอบครัวเปนตน จะมีทางเกิดขึ้นเปน
ความสุขในครอบครัวและหมูช นนัน้ ๆ
มิใชพระพุทธเจาสอนคนใหนั่งงอมืองอเทา ไมคิดอานหางานทํา แลวนั่งกอด
ทุกขนอนกอดทุกข เพราะไมมีอะไรจะใชและรับประทาน ไมไดสอนใหกอดทุกขอยูโดย
หาทางออกไมได อริยสัจทั้งหมดพระองคนํามาสอนเพื่อเปลื้องทุกขจากบรรดาสัตวทั้ง
นัน้ ไมมีอริยสัจบทใดจะสอนคนใหจมอยูในทุกข ทั้งสอนพระ ทัง้ สอนฆราวาส ผูครอง
เรือน แตทรงแยกวิธีสอนตางกันไปบางตามเพศและฐานะ รวมแลวเปนเรือ่ งสอนคนให
มีความฉลาด ปลดเปลื้องตนออกจากทุกขทั้งนั้น แตเราพากันมองขามอริยสัจกันเสีย
มาก จึงไมสามารถจะแกไขปลดเปลื้องทุกข ทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอก เชน ครอบครัว
เหยาเรือน สังคม และวงงานตาง ๆ ทั้งทุกขที่เกิดขึ้นภายในใจโดยเฉพาะได นอกจาก
ความคิดเห็นทีเ่ ขาใจวาทันสมัยนีเ้ ทานัน้ จะพาใหเปนอุปสรรคตอตนเองในการครอง
ชีพ ไมเปนไปเพื่อความสะดวกทันโลกเขา
เพราะคําวาทันสมัยนีอ้ าจจะเปนสมัยของสมุทยั คือหาไดนอ ยแตจา ยมาก ก็ไมมี
ใครทราบได หากพยายามดําเนินตามทางอริยสัจชีบ้ อกแลว การแสวงหารายไดคงนับ
วันสมบูรณ การประพฤติตัวก็คงมีขอบเขต การจับจายใชทรัพยก็คงรูจักฐานะของ
ทรัพยและของตัว การสุรยุ สุรา ยจายโดยเห็นวาจําเปนไปเสียทุกกรณี ก็คงมีความรูจัก
ประมาณเปนเครือ่ งค้าํ ประกันไวบา ง ทรัพยที่หามาไดมากนอยก็คงจะมีสถานที่จอดแวะ
บาง ความฟุงเฟอเหอตามเพื่อนก็จะรูสึกตัวบางวา นัน่ คือทางฉิบหาย เพราะเสียทัง้
ทรัพย เสียทัง้ หลักนิสยั คือนิสยั เปนสมบัตสิ าํ คัญกวาสมบัตใิ ดในโลก ถาหลักนิสัยได
เสียไป เพราะความไมคาํ นึงตัวเองในปจจุบนั และอนาคตแลว จะหาโอกาสตั้งตัวไมได
ตลอดไป
ผูไมมองขามหลักนิสัย พยายามดัดแปลงจิตใจใหเปนไปในกรอบของศีลธรรม
คือความดีงาม จะเปนผูม คี วามสงาราศีในปจจุบนั และอนาคต เพราะหลักนิสยั คือหลัก
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ทรัพย ทรัพยทุกประเภทจะตั้งอยูไดเพราะหลักใจดี มีนิสัยมั่นคง ไมเอนเอียงตอสิ่ง
แวดลอมโดยงายดาย มีเหตุผลเปนเครื่องปกครองตนเองและทรัพยสิน จะไมเสื่อมเสีย
ไปเพราะถูกหลอกลวงจากคนอื่น หรือถูกหลอกลวงจากตัวเอง แตการหลอกลวงตนเอง
เปนสิง่ ทีเ่ ราจะมองเห็นไดโดยยาก ทั้ง ๆ ที่ถูกหลอกจากตัวเองอยูตลอดเวลา ทรัพย
สมบัติเก็บไวดวยมือของตัวเอง แตแลวก็ตวั เปนผูส งั หารทรัพย โดยไมคาํ นึงวาควรหรือ
ไมควร จับจายตามความอยากเปนเจาครองใจ เพียงเทานี้ก็พอทราบไดวาตนถูกหลอก
จากตนเองดวยความสนิทใจ
เพราะฉะนัน้
การที่พระศาสนาสอนคนใหรูจักวิธีปฏิบัติตอตัวเองโดยถูกตอง
เพื่อปดกั้นทางมาของทุกข จึงเปนทํานองเดียวกันกับหมออธิบายเรื่องโรคและวิธีรักษา
ตัวใหแกคนไขนําไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแกตัวเอง ซึ่งตรงกับอริยสัจที่สอนคนให
ฉลาดปกครองตัวเองดวย การรูสาเหตุทางมาของความสุขความทุกข และรูว ธิ แี กไขและ
สงเสริมตามเหตุการณทค่ี วร มิไดเปนไปตามทีค่ ดิ วาพระศาสนาสอนคนในแงรา ย จึง
ควรทราบความหมายอันแทจริงของอริยสัจ ซึ่งเปนหัวใจของโลกทุกภูมิและของธรรม
ทุกขั้น ผูหวังความเจริญจึงควรแยกแยะอริยสัจไปปฏิบัติตามเพศและขั้นภูมิของตน จะ
เปนผูเ จริญรุง เรืองทัง้ ปจจุบนั และอนาคต เพราะไมเคยปรากฏพุทธบริษทั รายใด ที่นํา
อริยสัจของพระพุทธเจาไปปฏิบัติแลว ไดรบั ความเสียหายและลมจมไป นอกจากจะทํา
ผูน น้ั ใหเปนคนดีและประเสริฐ จนกลายมาเปนบุคคลตัวอยางของโลกเทานัน้ ทีก่ ลาวนี้
โดยมากเปนอริยสัจทั่วไป จะเรียกวา อริยสัจนอก หรืออริยสัจครอบครัวก็ได ตามแต
จะเรียกดวยความถนัดใจ
ตอไปนี้จะอธิบายอริยสัจใน อริยสัจนีโ้ ดยมากเกีย่ วกับใจโดยเฉพาะ แตจะ
อธิบายเพียงสังเขปใหพอดีกับเวลา เพราะไดอธิบายผานมามากแลว ผูปฏิบัติตาม
อริยสัจภายนอกไดตามสมควรและสมบูรณ จนมีความสุขทางฆราวาสปกครอง แตอาจ
มีความบกพรองทางภายในโดยเฉพาะคือใจ เพราะทุกขประเภทนี้อาจเกิดไดกับคนทุก
ชั้น ไมวาคนมี คนจน นักบวช และฆราวาสหญิง ชายไมเลือกหนา ถามีจุดบกพรองทุกข
ยอมมีทางเกิดขึ้นไดเชนเดียวกับสวนรางกาย จุดบกพรองของใจเรียกวา สมุทัย แดน
เกิดทุกขทางใจ ทานกลาวไวยอ ๆ มีสาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
แปลวาความอยาก ความอยากทั้งสามนี้แตละอยางเปนทางที่มาของทุกขทั้งนั้น เพราะ
เปนเครื่องกดถวงจิตใจ
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วิธีแกไขคือธรรมเครื่องอบรม เพือ่ บํารุงใจใหมคี วามสงบสุข ถาธรรมเครือ่ ง
บํารุงไมพอกับความตองการของใจ ใจยอมมีทางเล็ดลอดออกไปสูอารมณประเภท
ตางๆ เพือ่ แสวงหาอาหารเครือ่ งบํารุง แตอาหารประเภททีใ่ จตองการนัน้ โดยมากเปน
อาหารประเภทน้าํ เกลือ ดื่มเขาไปแลวทําใหรอนทองตองการดื่มน้ําบอย จึงหาความอิม่
พอในการดื่มไมได ลักษณะของใจที่มีความอยากในอารมณประเภททําใหเกิดตัณหา
จึงหาเมืองพอไมเจอ ใครจะดื่มไปสักเทาไร และเคยดืม่ มามากและนานเทาไรก็ไมเคย
ไปเจอเอาเมืองพอดี แตไปเจอเอาเมืองหิวทั้งนั้น ทานจึงกลาวประมาณความอยากใน
อาหารประเภทเหลานีว้ า นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําจะเสมอตัณหายอมไมมี ดังนี้
นี่คืออาหารประเภทที่ดื่มเขาไปแลวทําใหเกิดโทษแกผูดื่ม คือออกรอนทองทํา
ใหชวนดืม่ เสมอ เครื่องดื่มประเภทนี้ ถาขืนดื่มมาก ๆ และดื่มไปนาน ๆ คิดวาลําไสคง
ทะลุแนนอน ถาไมมยี าแกใหหายตองเสียคนและตายกันดวยโรคชนิดนีท้ กุ ราย ทานผูร ู
โทษของมันมาแลว จึงสอนใหระวังและหาหนทางตัดตัณหาความอยากทัง้ สามนีด้ ว ย
อุบายตาง ๆ ใหนอ ยลง โดยมีการอบรมใจดวยธรรม อันมีรสเยี่ยมยอดเปนที่ดื่มของใจ
เพือ่ จะใหจติ ปลอยวางอาหารประเภทน้าํ เกลือนัน้ เสีย เหลือแตธรรมรสไวเปนเครือ่ ง
บํารุงใจ
การอบรมใจดวยธรรมจนปรากฏเปนความสงบสุขขึน้ มา นัน่ คือ ธรรมรสทีใ่ ห
คุณแกผูดื่ม ดื่มไดมากเทาไรก็ยิ่งเห็นความสงบสุขมากเทานั้น ทั้งจะทําใหผูดื่มมีโลกอัน
กวางขวางและเบิกบานภายในใจ เห็นสัตวเปนสัตว เห็นคนเปนคน เห็นสิง่ ชัว่ เปนของ
ชั่ว เห็นสิ่งที่ดีเปนของดี เห็นบุญเปนบุญ เห็นบาปเปนบาปจริง ๆ กลายเปนคนจริงตอ
หลักกรรม ไมเอนเอียง ทํานองคนขณะที่กําลังหิวจัด มองเห็นใบไมแหงกลายเปนผัก
ตมไป ไดความาเปนอาหารและจิม้ น้าํ พริก พอหายหิวแลวจึงกลับเห็นโทษวาความหิว
จัดทําใหตาฝาฟางไปไดฉะนั้น ความอยากในอฐานะที่ไมควรอยาก ทานเรียกวา สมุทัย
ทุกขคือโทษที่เกิดจากอฐานะ เปนความแผดเผาตัวเองจนจิตทรงตัวนิง่ ๆ ไมได เพราะ
ถูกสิ่งผลักดันใหกระสับกระสายอยูตลอดเวลา หาความสุขไมไดตลอดกาล มรรค คือ
อุบายวิธตี ดั รอนตัณหาทัง้ สามนัน้ ใหหมดไปเปนลําดับ นิโรธ คือความดับทุกขทางใจ
ดวยอํานาจของมรรค คือการบําเพ็ญ
การทําคุณงามความดีทุกประเภท มีการใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ
ภาวนา แตละประเภทจัดวาเปนมรรค คือทางสังหารทุกข สมุทัย ภายในใจทัง้ นัน้ ผู
ตองการดับทุกขทางใจจึงควรเห็นกิจทั้งนี้เปนกิจจําเปนประจํานิสัย จนมีความสมบูรณ
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ภายในใจ ทางพนทุกขไมมีใครตัดหนามกั้นไวเลย จะเปนเสนทางของผูหนีทุกขกาวไป
ดวยความบริสทุ ธิใ์ จ แมที่อยูของผูสิ้นทุกขก็ไมมีใครนําขวากหนามไปปกเสียบไว เปน
ธรรมชาติทร่ี น่ื รมยเชนเดียวกับใจทีห่ มดจากทุกขแลวนัน่ แล
อนึ่ง คําวา ทุกขในชาตินี้ ชาติหนา โปรดอยามองขามใจซึ่งเปนเจาทุกขอยูขณะ
นี้ แมสุขทุกขั้นก็มีใจดวงเดียวนี้เทานั้น จะเปนเจาของผูครองสุขในคติของตน
การแสดงธรรมทัง้ อริยสัจนอกและอริยสัจในก็เห็นสมควรแกเวลา อริยสัจใดที่
เห็นสมควรแกภาวะของตน
โปรดนําไปปฏิบัติเพื่อกําจัดทุกขที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอก
และทุกขที่มีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ใหไดรบั ประโยชนเทาทีค่ วร สมกับอริยสัจอัน
ประเสริฐเปนของทุกคน เพราะความบกพรองอาจมีกับทุกคน ถาไดนําอริยสัจไปแกไข
สวนทีย่ งั เห็นวาบกพรองใหสมบูรณเต็มที่ ผลคือความสุขอันสมบูรณจะเปนที่ยอมรับ
โดยไมลําเอียงตอผูใด
ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจคุณพระรัตนตรัยจงคุมครองรักษาให
ทุกทานมีความรมเย็นเปนสุขและมีโอกาสบําเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกาํ ลัง
โดย
ปราศจากอุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง และขอใหมแี ตความรืน่ เริงสดชืน่ ทัง้ หลับและตืน่
ตลอดอิรยิ าบถ นึกสิ่งใดจงมีมาสนองความตองการดังใจหวังทุกประการเทอญ
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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗

ความโงและความสงสัย
วันนีจ้ ะขอโอกาสเลาความโงและความสงสัยของตน ใหบรรดาทานผูฟงทราบ
บางเปนบางตอน โดยคิดวา ทุกคนยอมมาจากแดนแหงความโงและความสงสัยดวยกัน
เพราะบิดามารดาที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษผูใหกําเนิดสืบทอดกันมา
คงเปนคนมี
กิเลสสิ่งที่พาใหโงเหมือนกัน แมบรรดาเราทั้งหลายก็คงไมมีผูใดแหวกมาเกิดถูกแดน
แหงความฉลาด และตัดปญหาความสงสัยไดแตผูเดียว เมื่อเปนเชนนั้น ความสงสัยจํา
ตองมีอยูด ว ยกัน ฉะนัน้ วันนีจ้ ะขอถือโอกาสแกไขปญหาขอของใจของแตละทาน โดย
การแสดงธรรมแทนการตอบปญหา ทีถ่ ามตามแงแหงความสงสัยตาง ๆ กัน นับแต
ปญหาขั้นเริ่มตนจนถึงปญหาขั้นสูงสุด ซึ่งผูแสดงก็ไมแนใจวาจะตอบไดหรือไม แต
ปญหาทีแ่ ตละทานถามรูส กึ วาเรียงลําดับกันดี พอจะเปนแนวทางของการแสดงธรรม
แทนการตอบปญหาได
กอนการปฏิบตั แิ ละกําลังปฏิบตั เิ บือ้ งตน ความโงและความสงสัยจําตองมีดว ย
กันทุกคน เพราะธรรมชาติที่กลาวนี้ เคยเปนผูนําของภพชาติที่สัตวจะมาเกิดทุกราย
การวางรากฐานเบื้องตนเรายังไมมีตนทุนมากมาย พอจะมีความฉลาดมาเปนผูน าํ ทุก
กรณี เมื่อเปนเชนนั้น ความโงกต็ อ งมีโอกาสนําหนาเราอยูโ ดยดี เรื่องความโงนี้นั้น ถา
เรายังไมเคยอบรมความฉลาดเปนเครื่องสองทาง เขาซึง่ ครองอํานาจอยูภ ายในใจ จํา
ตองฉุดลากไปในทางผิดไดเปนธรรมดา การฝกหัดอบรมเบือ้ งตนเทาทีเ่ คยปฏิบตั มิ า รู
สึกมีความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจา ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินและผลอันจะพึงได
รับ จะเปนไปโดยสมบูรณตามธรรมที่ตรัสไวหรือไม นีเ่ ปนความสงสัยอยางฝงใจ ใน
ระยะที่มีความสงสัย ใครจะปฏิบัติอบรมเพื่อธรรมขั้นสูงจริง ๆ พูดฟงงาย ๆ ก็คอื เพือ่
พระนิพพานนั่นเอง
กอนที่ยังไมคิดและสนใจจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้น ความสงสัยดังกลาวก็ไม
คอยปรากฏในใจ คงจะเปนเพราะเรายังไมไดตั้งเข็มทิศหมุนมาทางนี้ พอบวชในพระ
ศาสนาและไดศึกษาขออรรถขอธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือพุทธประวัติซึ่งเปนประวัติของ
พระพุทธเจา เสด็จออกบวชจนไดตรัสรู มรรค ผล นิพพาน อันดับตอมาก็เปนประวัติ
ของพระสาวกที่ไดสดับธรรมจากพระพุทธเจาแลว ปลีกตัวออกไปบําเพ็ญเพียรในสถาน
ทีต่ า ง ๆ แลวไดตรัสรูขึ้นมาเปนองคพยานของพระพุทธเจาและศาสนธรรม เมื่อได
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ศึกษาเลาเรียนมาถึงระยะนี้ เกิดความเชือ่ เลือ่ มใสขึน้ มาและคิดอยากบําเพ็ญตนใหเปน
เชนนัน้ ดวย
แตวิธีบําเพ็ญเพื่อเปนเชนนั้นจะบําเพ็ญอยางไร ธรรมคือ ปฏิปทาเครื่องดําเนิน
ซึ่งจะชักจูงจิตใจใหเปนไปเพื่อธรรมขั้นสูง คือการตรัสรูเหมือนอยางพระพุทธเจาและ
สาวกทัง้ หลายนัน้ บัดนี้จะสามารถผลิตผลใหเปนเชนนั้นไดหรือไม หรือจะเปนโมฆะ
และกลายเปนความลําบากแกตนผูป ฏิบตั ไิ ปเปลา ๆ หรืออาจจะมีผลเชนนัน้ อยูอ ยาง
สมบูรณ ตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว นี้เปนความสงสัยเบื้องตน แตความเชื่อ
วาพระพุทธเจาตรัสรูก็ดี พระสาวกตรัสรูเปนพระอรหันตก็ดี รูสึกเชื่อมั่นอยางเต็มใจ
ตามวิสยั ของปุถชุ น สิ่งที่เปนอุปสรรคแกตนอยูในระยะเริ่มตนนี้ ก็คอื ความสงสัยวา
ปฏิปทาที่เราดําเนินตามทานจะบรรลุถึงจุดที่ทานบรรลุหรือไม หรือวาทางเหลานีจ้ ะ
กลายเปนขวากเปนหนามไปเสียหมด หรือจะกลายเปนอืน่ จากนิยยานิกธรรม ทั้ง ๆ ที่
พระพุทธเจาและสาวกทัง้ หลายดําเนินไปตามทางสายนีแ้ ลว ถึงแดนแหงความเกษม นี่
เปนความสงสัยปฏิปทาฝายเหตุ
ฝายผลก็ใหมคี วามสงสัยวา เวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยูเหมือนครั้งพุทธกาล
หรือไม ความสงสัยที่ฝงอยูภายในใจทั้งนี้ ไมสามารถจะระบายใหผหู นึง่ ผูใ ดฟงได
เพราะเขาใจวาจะไมมใี ครสามารถแกไขความสงสัยนีใ้ หสน้ิ ซากไปจากใจได จึงเปนเหตุ
ใหมีความสนใจและมุงหวังที่จะพบทานพระอาจารยมั่นอยูเสมอ แมจะยังไมเคยพบเห็น
ทานมากอนเลยก็ตาม แตเคยไดยินกิตติศัพทกิตติคุณของทานฟุงขจรมาจากจังหวัด
เชียงใหมเปนเวลานานแลววา ทานเปนพระสําคัญรูปหนึ่ง โดยมากผูท ม่ี าเลาเรือ่ งของ
ทานใหฟงนั้น จะไมเลาธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แตจะเลาถึงขั้นพระอรหัตภูมิของทาน
ทั้งนั้น
จึงเปนเหตุใหมน่ั ใจวา เมื่อเราไดศึกษาเลาเรียนใหเต็มภูมิคําสัตยของตนที่ตั้งไว
แลว อยางไรเราจะตองพยายามออกปฏิบัติ และไปอยูส าํ นักของทาน และศึกษาอบรม
กับทาน เพื่อจะตัดขอของใจสงสัยที่ฝงใจอยูขณะนี้ใหจงได ความสัตยทเ่ี คยตัง้ ตอตน
เองนั้น คือฝายบาลีขอใหจบเพียงเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น สวนนักธรรมแมจะไมจบ
ชั้นก็ไมถือเปนปญหา พอสอบเปรียญได ๓ ประโยคแลว จะออกปฏิบัติโดยถายเดียว
จะไมยอมศึกษาและสอบประโยคตอไปเปนอันขาด นี่เปนคําสัตยที่เคยตั้งไว ฉะนัน้ การ
ศึกษาเลาเรียนจึงมุงเพื่อเปรียญ ๓ ประโยค แตจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วอยางไรก็ไม
ทราบได การสอบเปรียญตกอยูถึง ๒ ป ปที่สามจึงสอบได แมฝายนักธรรมที่เรียนและ
สอบยังไมจบชัน้ ก็พลอยไดตามกันไปจนจบชัน้ เพราะเรียนและสอบควบกันไป
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พอเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหมก็เผอิญทานพระอาจารยมั่น ถูกทานเจาคุณ
ธรรมเจดีย จังหวัดอุดรธานี อาราธนานิมนตทานใหไปพักจําพรรษาอยูที่จังหวัด
อุดรธานี ทานกําลังออกเดินทางออกจากทีว่ เิ วกมาพักอยูท ว่ี ดั เจดียห ลวง จังหวัด
เชียงใหมไลเลี่ยกันกับทางนี้ไปถึง พอไดทราบวา ทานมาพักอยูวัดเจดียหลวงเทานั้นก็
เกิดความยินดีเปนลนพน ตอนเชาไปบิณฑบาตกลับมาไดทราบจากพระเลาใหฟง วา
เชานีท้ า นพระอาจารยมน่ั ออกบิณฑบาตสายนีแ้ ละกลับมาทางเดิม ดังนี้ก็ยิ่งเปนเหตุให
มีความสนใจใครอยากจะพบเห็นทานมากขึน้ จะไมพบซึ่ง ๆ หนาก็ตาม แตขอใหพบ
เห็นทานจะเปนทีพ่ อใจ กอนทีท่ า นจะออกเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี
พอวันรุง ขึน้ เชากอนทานออกบิณฑบาต เราก็รบี ไปบิณฑบาตแตเชากอนทาน
แลวกลับมาถึงกุฎี ก็คอยสังเกตตามเสนทางทีท่ า นจะผานมา ตามทีไ่ ดสอบถามกับพระ
ไวแลว ไมนานก็เห็นทานมา จึงรีบเขาไปในหองกุฎี แลวคอยสอดสายตาออกดูทา นภาย
ในหองอยางลับ ๆ ดวยความหิวกระหายอยากพบทานมาเปนเวลานาน ก็ไดเห็นทานมา
จริง ๆ เกิดความเลือ่ มใสในทานขึน้ อยางเต็มทีใ่ นขณะนัน้ วาเราไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยทั้งชาติ ไดเห็นพระอรหันตในคราวนี้เสียแลว ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครบอกวาทานพระ
อาจารยมั่นเปนพระอรหันต แตใจเรามันหยัง่ เชือ่ แนวแนลงไปอยางนัน้ พรอมทัง้ ความ
ปติยินดี จนขนพองสยองเกลาอยางบอกไมถกู ในขณะทีไ่ ดเห็นทาน ทั้ง ๆ ที่ทานก็ไมได
มองเห็นเราดวยตาเนื้อ
คราวนัน้ ทานพักอยูท ว่ี ดั เจดียห ลวงไมกว่ี นั ก็ออกเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีกบั
คณะลูกศิษยของทาน สวนเราพยายามเรียนหนังสืออยูท ว่ี ดั เจดียห ลวง พอสอบเปรียญ
ไดก็เขาไปกรุงเทพฯ เพื่อมุงหนาออกปฏิบัติกรรมฐานตามคําสัตยที่ตั้งไว แตถกู ผูใ หญ
สั่งใหอยูที่นั่นดวยความเมตตา หวังอนุเคราะหทางดานปริยัติ พยายามหาทางหลีกออก
เพื่อปฏิบัติตามความตั้งใจและคําสัตยที่ตั้งไวแลว เพราะคิดวาคําสัตยไดสิ้นสุดแลวใน
ขณะที่สอบเปรียญได เราจะเรียนและสอบประโยคตอไปอีกไมไดโดยเด็ดขาด ตามปกติ
นิสยั รักความสัตยมาก ถาไดตง้ั คําสัตยลงคราวไหนแลวจะไมยอมทําลายคําสัตยนน้ั แม
ชีวิตก็ไมรักเทาคําสัตย นี่อยางไรจะพยายามออกปฏิบัติใหจนได
เผอิญในระยะนั้น พระผูใหญที่เปนอาจารยถูกนิมนตไปตางจังหวัด เราก็พอมี
โอกาสปลีกตัวออกจากกรุงเทพฯไดในเวลานัน้ หากวาทานยังอยูท น่ี น้ั จะหาทางออกยาก
เพราะทานก็เปนเจาบุญเจาคุณเหนือกระหมอมเราอยู อาจจะเกรงอกเกรงใจทาน และ
หาทางออกไดยาก พอเห็นเปนโอกาสดีตอนกลางคืนก็เขานั่งตั้งสัจจาธิษฐาน ขอบันดาล
จากพระธรรม เพือ่ เปนการสนับสนุนความแนใจในการออกคราวนี้ เมือ่ ทําวัตรสวด
มนตเสร็จแลว ในคําอธิษฐานนัน้ มีความมุง หมายวา ถาจะไดออกปฏิบตั กิ รรมฐานตาม
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ที่ไดตั้งคําสัตยโดยความสะดวกดวย ออกไปแลวจะไดสมความปรารถนาดวย ขอให
นิมติ ทีแ่ ปลกประหลาดแสดงขึน้ ในคืนวันนี้ จะแสดงขึน้ ทางดานภาวนาหรือดานคําฝนก็
ได แตถา จะไมไดออกปฏิบตั กิ ด็ ี ออกไปแลวไมสมหวังก็ดี นิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นขอจง
แสดงเหตุที่ไมสมหวังและไมเปนที่พอใจ แตถา เปนดวยความสมหวังเมือ่ ออกไปแลว
ขอใหเปนนิมิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรยยิ่งแสดงขึ้นมาในคืนวันนี้
จากนัน้ ก็นง่ั ภาวนาตอไปก็ไมปรากฏวามีนมิ ติ ใด ๆ มาผานในระยะที่นั่งอยูเปน
เวลานาน ก็หยุดและพักผอน ขณะที่หลับลงไปปรากฏวา ไดเหาะขึน้ ไปบนอากาศสูง
และในขณะที่เหาะนั้น ไดเหาะขึ้นจากพระนครหลวง แตไมใชพระนครหลวงกรุงเทพฯ
เรา จะเปนนครหลวงอะไรก็ไมทราบ กวางสุดสายหูสายตาและเปนนครหลวงทีส่ วยงาม
มาก เหาะรอบพระนครนั้นสามรอบ แลวก็กลับลงมา พอกลับลงมาถึงทีก่ ต็ น่ื ขึน้ มา เปน
เวลาสีน่ าฬิกาพอดี จึงรีบลุกจากทีน่ อนดวยความรูส กึ อิม่ เอิบภายในอกในใจ เพราะ
ขณะที่เหาะไปรอบ ๆ พระนครหลวงนั้น ไดเห็นสิง่ ทีแ่ ปลกประหลาดและอัศจรรยหลาย
ประการ ซึ่งไมสามารถจะนํามาพรรณนาใหฟงโดยทั่วถึงได
ขณะทีต่ น่ื ขึน้ มาก็ตน่ื ดวยความยิม้ แยมแจมใสและยินดีในนิมติ เปนอันมาก ทั้ง
เกิดความคิดขึน้ ในเวลานัน้ วา อยางไรเราตองสมหวังแนนอน เพราะนิมิตประเภท
อัศจรรยเชนนี้ เราไมเคยปรากฏตั้งแตกาลไหน ๆ มา เพิ่งจะมาปรากฏในคืนวันนี้เทา
นัน้ ทัง้ สมกับเจตนาทีเ่ ราตัง้ ไวในคําอธิษฐานดวย คืนนี้รูสึกเปนของอัศจรรยยิ่งในนิมิต
ของเรา พอฉันจังหันเสร็จก็ถือโอกาสเขาไปนมัสการกราบลาพระมหาเถระที่เปนผูใหญ
ในวัดนัน้ ทานก็ยินดีอนุญาตใหไปได จากนัน้ ก็ออกเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา พัก
จําพรรษาที่อําเภอจักราช เริ่มทําสมาธิภาวนาก็รูสึกแปลกประหลาดทางดานจิตใจไดรับ
ความสงบเยือกเย็นขึน้ มาเปนลําดับ และรูเห็นจิตใจหยั่งลงสูความสงบประจักษใจ
ระยะตอมาพระผูใหญจะใหเขาไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ อีก และทานอุตสาห
เมตตาตามมาสั่ง แลวก็เลยไปตางจังหวัด ขากลับมาทานจะใหไปกรุงเทพฯดวย เรารูสึก
อึดอัดใจ จากนั้นเราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธานี เพื่อตามหาทานพระอาจารยมั่น ใจที่
มีความเจริญในทางดานสมาธิ ก็ปรากฏวาเสือ่ มลงทีบ่ า นตาดซึง่ เปนบานเกิดของตน
การเสือ่ มทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการทํากลดคันหนึง่ เทานัน้
และการมาอยูบ า นตาดก็ยงั ไมถงึ
เดือนเต็ม จิตรูสึกเขาสมาธิไมคอยสนิทดีเหมือนที่เคยเปนมา บางครั้งเขาสงบได แต
บางครั้งเขาไมได พอเห็นทานไมดี จะฝนอยูไปก็ตองขาดทุน จึงรีบออกจากทีน่ น้ั ทันที
ไมยอมอยู
การจากนครราชสีมามาจังหวัดอุดรคราวนี้ จุดประสงคก็เพื่อจะมาใหทันทาน
พระอาจารยมั่น ซึ่งจําพรรษาอยูที่วัดโนนนิเวศน อุดรธานี แตก็มาไมทันทาน เพราะ
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ทานถูกนิมนตไปจังหวัดสกลนครเสียกอน จึงเลยไปพักอยูที่วัดทุงสวาง จังหวัด
หนองคาย ประมาณสามเดือนกวา พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ก็ออกเดินทางจาก
หนองคายไปจังหวัดสกลนคร และเดินทางตอไปถึงวัดทานพระอาจารยมั่น ทีต่ ง้ั อยูบ า น
โคก ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอไปถึงวัดพบทานกําลังเดินจงกรม
อยูเวลาโพลเพล (จวนมืด) ทานก็ถามวา “ใครมา” ก็กราบเรียนถวายทาน จากนัน้ ทาน
ก็ออกจากทางจงกรมขึน้ ไปบนศาลา เพราะทานพักอยูใ นหองบนศาลานัน้ ทานก็ทกั
ทายปราศรัยดวยความเมตตา และเอ็นดูคนทีแ่ สนโงไปหาทาน และไดแสดงธรรมใหฟง
ในบทธรรมที่ทานแสดงใหฟงในคืนวันที่ไปถึงทีแรกนั้น จะนําใจความยอเทาที่
จําไดมาเลาใหทา นผูฟ ง ทราบ และเปนบทธรรมที่ฝงลึกอยูภายในใจจนบัดนี้วา “ทาน
มหาก็นบั วาเรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเปนมหา ผมจะพูดธรรมใหฟงเพื่อเปน
ขอคิด แตอยาเขาใจวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ธรรมที่ทานเรียนมา
ไดมากไดนอย ยังไมอาํ นวยประโยชนใหทา นสมภูมทิ เ่ี ปนเปรียญ นอกจากจะเปน
อุปสรรคตอการภาวนาของทานในเวลานีเ้ ทานัน้ เพราะทานจะอดเปนกังวล และนํา
ธรรมที่เรียนมานั้นเขามาเทียบเคียงไมได ในขณะทีท่ าํ ใจใหสงบ
ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกในเวลาจะทําความสงบใหแกใจ ขอใหทานที่จะทําใจให
สงบยกบูชาไวกอ น ในบรรดาธรรมที่ทานไดเรียนมา ตอเมือ่ ถึงกาลทีธ่ รรมซึง่ ทานเรียน
มาจะเขามาชวยสนับสนุนใหทานไดรับประโยชนมากขึ้นแลว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมดจะ
วิง่ เขามาประสานกันกับทางดานปฏิบตั ิ และกลมกลืนกันไดอยางสนิท ทั้งเปนธรรม
แบบพิมพ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจใหเปนไปตามดวย แตเวลานี้ผมยังไม
อยากจะใหทา นเปนอารมณกบั ธรรมทีท่ า นเลาเรียนมา อยางไรจิตจะสงบลงได หรือจะ
ใชปญ
 ญาคิดคนในขันธ ก็ขอใหทา นทําอยูใ นวงกายนีก้ อ น
เพราะธรรมในตําราทานชี้เขามาในขันธทั้งนั้น แตหลักฐานของจิตยังไมมี จึงไม
สามารถนําธรรมที่เรียนมาจากตํารา นอมเขามาเปนประโยชนแกตนได และยังจะกลาย
เปนสัญญาอารมณคาดคะเนไปที่อื่น จนกลายเปนคนไมมหี ลัก เพราะจิตติดปริยัติใน
ลักษณะไมใชทางของพระพุทธเจา ขอใหทานนําธรรมที่ผมพูดใหฟงไปคิดดู ถาทานตัง้
ใจปฏิบัติไมทอถอย วันหนึง่ ขางหนาธรรมทีก่ ลาวนีจ้ ะประทับใจทานแนนอน” เทาที่จํา
ไดในวันนั้นก็นํามาเลาใหฟงเพียงเทานี้
เรารูสึกเกิดความเชื่อเลื่อมใสทานทันที ที่ไดเห็นองคของทานชัดเจนในคืนวัน
นัน้ พรอมทั้งความเชื่อในธรรมที่ทานเมตตาแสดงใหฟง และทานก็อนุเคราะหรบั ไวให
อยูใ นสํานักของทานตลอดมา เราก็อยูก บั ทานดวยความพอใจจนบอกไมถกู แตอยูด ว ย
ความโงเงาอยางบอกไมถกู อีกเหมือนกัน เฉพาะองคทานรูสึกมีเมตตา ธรรมานุเคราะห
แวนดวงใจ

๑๙๒

๑๙๓

ทุกครั้งที่เขาไปหา การบําเพ็ญอยูก บั ทานระยะนัน้ ก็มแี ตความเจริญกับความเสือ่ มทาง
ภายในใจ ไมคอ ยสงบอยูค งทีเ่ ปนเวลานาน พรรษาแรกที่อยูกับทานเปนพรรษาที่ ๙
เพราะ ๗ พรรษาศึกษาทางปริยัติ เริ่มออกปฏิบัติไดขึ้นมาจําพรรษาที่นครราชสีมา ๑
พรรษา
ในพรรษาแรกที่จําอยูกับทานมีแตเจริญกับเสื่อมทางดานสมาธิ ออกพรรษาแลว
ก็ขน้ึ บนเขาประมาณสองเดือนกวา กลับลงมาหาทานอีก จิตก็มีเจริญกับเสื่อมอยูเชนนั้น
โดยพิจารณาหาสาเหตุก็ไมทราบวาเสื่อมเพราะเหตุใด ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจบําเพ็ญอยูอยาง
เต็มกําลัง บางคืนไมยอมหลับนอนตลอดรุงเพราะกลัวจิตจะเสื่อม ถึงอยางนัน้ ก็ยงั เสือ่ ม
ได เฉพาะอยางยิ่งเวลาจิตเริ่มกาวเขาสูความสงบ ความเพียรก็ยิ่งรีบเรง เพราะกลัวจิต
จะเสื่อมดังที่เคยเปนมา แมเชนนั้นก็ยังฝนเสื่อมไปได ตอมาก็เจริญขึน้ อีก แลวก็เสือ่ ม
ลงอีก ความเจริญของจิตนั้นอยูคงที่ไดเพียงสามวัน จากนัน้ ก็เสือ่ มลงตอหนาตอตา ทํา
ใหเกิดขอของใจและสงสัยเรื่องของความเสื่อมนี้วา เสื่อมไดเพราะเหตุใด หรือจะเปน
เพราะเราปลอยคําบริกรรมภาวนา สติอาจจะเผลอไปไดในตอนนี้
จึงตองขอสังเกตขึ้น แลวก็ตง้ั คํามัน่ สัญญาขึน้ อีกวา ถึงอยางไรเราจะตองนําบท
บริกรรมมากํากับจิตทุกเวลา ไมวา เขาสมาธิ ออกสมาธิ ไมวาจะไปที่ไหน อยูท ใ่ี ด แมที่
สุดปดกวาดลานวัดหรือทํากิจวัตรตาง ๆ จะไมยอมใหสติพลั้งเผลอจากคําบริกรรม คือ
พุทโธ เพราะชอบนําเอาบทพุทโธ มาเปนคําบริกรรมภาวนา คราวนีเ้ วลาภาวนาจิตสงบ
ลงไป หากวาความสงบนัน้ ยังจะนึกคําบริกรรมคือ พุทโธไดอยู จะไมยอมปลอยวางคํา
บริกรรมนั้น แลวจิตจะเสื่อมไปไดในทางใดจะตองรูกันในตอนนี้ พอตัง้ ขอสังเกตและ
ตั้งคํามั่นสัญญาไวแลวก็เริ่มบริกรรมภาวนาดวยบทพุทโธ
เมื่อบริกรรมตามนั้นจิตก็ลงสูความสงบไดและไดอยางรวดเร็ว ตางจากที่เคย
เปนมา ขณะที่จิตเวนจากคําบริกรรม จะเวนเฉพาะขณะทีจ่ ติ เขาสูค วามสงบอยางสนิท
ขณะนัน้ จะนึกพุทโธหรือไมกต็ าม แตความรูท อ่ี ยูใ นความสงบนัน้ ปรากฏเปนพุทโธตาย
ตัวอยูแ ลว และไมมีความปรุงแตงอะไรทั้งนั้น ตอนนี้หยุดคําบริกรรม พอจิตจะเริ่มขยับ
ตัวถอนขึน้ มา คือ มีอาการกระเพือ่ มนิด ๆ ก็รีบจับคําบริกรรมอัดเขาไปทันที เพื่อให
จิตติดอยูกับคําบริกรรม ทําเชนนั้นพรอมทั้งตั้งความสังเกตวา จิตจะมีความเสื่อมได
ตอนไหน และทอดอาลัยในความเสือ่ มกับความเจริญของจิต จิตจะเสื่อมหรือเจริญไป
ถึงไหนก็ตาม แตคําบริกรรมในระยะนี้จะไมยอมปลอยวาง
แมจิตจะเสื่อมก็ยอมใหเสื่อมไป เพราะการตั้งความอยากไววาไมใหจิตเสื่อมไป
แตก็เสื่อมไปไดทั้ง ๆ ทีไ่ มอยากใหเสือ่ ม บัดนีค้ วามเสือ่ มและความเจริญนัน้ เราทอด
ธุระเสียแลว จะบังคับจิตใหมคี วามรูส กึ อยูก บั พุทโธอยางเดียว เสื่อมกับความเจริญเรา
แวนดวงใจ

๑๙๓

๑๙๔

จะพยายามใหรอู ยูก บั ใจทีม่ พี ทุ โธกํากับนีเ้ ทานัน้ ใหรูกันที่นี่และเห็นประจักษกันที่นี่ จะ
มัน่ ใจอยูท น่ี แ่ี หงเดียว เสื่อมกับเจริญไมตองไปสนใจ ในระยะตอมาจิตที่เคยเจริญและ
เสือ่ มเปนลําดับมาก็เลยไมเสือ่ ม จึงเปนเหตุใหรูเรื่องราวของจิตวา ออ จิตที่เคยเสื่อม
บอย ๆ นั้น เสื่อมเพราะขาดคําบริกรรม สติคงจะเผลอจากจิตไปในระยะนั้นแนนอน
แตนน้ั มาก็ตง้ั คําบริกรรมมาเปนลําดับ ไปไหนมาไหน อยูที่ใดไมยอมใหเผลอ เปนกับ
ตายจะไมยอมใหเผลอจากพุทโธ จิตจะเสื่อมไปไหนก็ใหรูกันที่นี่เทานั้น ไมยอมรับรูไป
ทางอืน่ จิตก็เลยตั้งหลักลงไดเพราะคําบริกรรม คือพุทโธ
ตอมาก็เปนพรรษาที่สองที่ไปอยูกับทาน กอนจะเขาพรรษาจิตก็รูสึกสงบดีและ
แนบสนิทในทางสมาธิ ความเสื่อมไมปรากฏ แตคําบริกรรมยังไมยอมลดละ จนถึงกับ
นัง่ ภาวนาไดแตหวั ค่าํ ตลอดรุง โดยไมเปลีย่ นเปนอิรยิ าบถอืน่ ในพรรษาที่สองของการ
ไปอยูกับทานพระอาจารยมั่น รูส กึ วาการนัง่ ภาวนาตลอดรุง จะถือเปนสําคัญมากกวา
อิรยิ าบถอืน่ ในการบําเพ็ญ ตอจากนัน้ มาก็คอ ยผอนลงบาง เพราะเห็นวา ธาตุขนั ธเปน
เครื่องมือสําหรับใช ยอมมีการชํารุดไดเมื่อไมรูจักประมาณ แตการเรงความเพียรดวย
วิธนี ง่ั ตลอดรุง นีร้ สู กึ วาใจมีกาํ ลังมากกวาวิธอี น่ื ๆ
การรูเรื่องของทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะนั่งนาน ๆ เชนนั้น ก็รูไดชัดในระยะ
นั่งตลอดรุงนั้นเอง เพราะทุกขเวทนาที่ปรากฏในระยะนั้น เปนเวทนาแปลกประหลาด
หลายประการ ปญญาที่จะพิจารณาเพื่อตอสูกับทุกขเวทนาก็ทํางานไมลดละ จนสามารถ
เขาใจในเรื่องเวทนาไดทุกประเภทในรางกาย ซึ่งเปนกอนทุกขหมดทั้งราง และสามารถ
สอดรูถ งึ เวทนาของใจ ทั้งเปนการเสริมสรางสติปญญาและความกลาหาญทางความ
เพียรไดอีกมากมาย นอกจากนัน้ ยังมีความกลาหาญและมัน่ ใจในอนาคตวา ทุกขเวทนา
ที่จะไดแสดงตัวในคราวจะตายนั้น จะตองเปนเรื่องของทุกขเวทนาที่กําลังปรากฏและ
พิจารณารับรูก นั อยูใ นขณะนีแ้ ล จะไมมีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดและตางหนา
ตางตามาจากที่ไหน ซึ่งจะทําใหเรามีความลุมหลงและเผอเรอในเวลาจะตาย จึงเปน
เหตุใหไดคติขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปญญาพิจารณารอบคอบแลว
ก็ดับไปในขณะนั้น จิตก็ลงสูความสงบไดอยางเต็มที่
ในระยะเชนนีจ้ ะวาจิตวางก็ไดอยู แตวา งในสมาธิ พอจิตถอยออกมา ความวางก็
หายไป จากนั้นก็พิจารณาไปอีกและพิจารณาตอไปเรื่อย ๆ จนจิตมีความชํานาญในดาน
สมาธิ ขอสรุปความใหยอ ลงเพือ่ ใหพอดีกบั เวลา เมื่อสมาธิมีกําลังทางดานปญญาก็เรง
พิจารณาตามสวนตาง ๆ ของรางกาย จนรูเ ห็นชัดและสามารถถอดถอนอุปาทานของ
กายไดโดยสิ้นเชิง จากนั้นจิตก็จะเริ่มวาง แตยังไมแสดงความวางอยางเต็มที่ ยังมีนิมิต
ภายในแสดงภาพปรากฏอยูก บั ใจ เพราะในระยะนีใ้ จวางจากกายและวัตถุภายอก แตยงั
แวนดวงใจ

๑๙๔

๑๙๕

ไมวา งจากนิมติ ภายในของตัวเอง จนกวาจะมีความชํานาญโดยอาศัยการฝกซอมไมลด
ละ นิมติ ภายในใจก็นบั วันจางไป
สุดทายก็หมด ไมปรากฏนิมติ ทัง้ ภายนอกภายในใจ นัน่ ทานก็เรียกวาจิตวาง
วางชนิดนี้เปนเรื่องวางประจํานิสัยของจิต ที่มีภูมิธรรมประจําขั้นแหงความวางของตน
นีไ่ มใชวา งสมาธิ และไมใชวางในขณะที่นั่งสมาธิ ขณะทีน่ ง่ั สมาธิเปนความวางของสมาธิ
แตจติ ทีป่ ลอยวางจากรางกายเพราะความรูร อบดวยนิมติ ภายในก็หมดสิน้ ไป เพราะ
อํานาจของสติปญญารูเทาทันดวย นีแ่ ลชือ่ วาวางตามฐานะของจิต เมือ่ ถึงขัน้ นีแ้ ลวจิต
วางจริง ๆ แมกายจะปรากฏตัวอยูก ส็ กั แตความรูส กึ วากายมีอยูเ ทานัน้ แตภาพแหงกาย
หาไดปรากฏเปนนิมิตภายในจิตไม วางเชนนีแ้ ลเรียกวา วางตามภูมิของจิต และมีความ
วางอยูอยางนี้ประจํา ถาวางเชนนีว้ า เปนนิพพาน ก็เปนนิพพานของผูนั้น หรือของจิตชัน้
นัน้ แตยังไมใชนิพพานวางของพระพุทธเจา
ถาผูจ ะถือสมาธิเปนความวางของนิพพาน ในขณะจิตทีล่ งสูส มาธิกเ็ ปนนิพพาน
ของสมาธิแหงโยคาวจรผูป ฏิบตั ผิ นู น้ั เสียเทานัน้ ความวางทั้งสองประเภทที่กลาวมานี้ไม
ใชเปนนิพพานวางของพระพุทธเจา เพราะเหตุใด เพราะจิตที่มีความวางในสมาธิ จํา
ตองพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความวางตามภูมิของจิตจําตองมีความดูดดื่มและติด
ใจในความวางประเภทนี้ จําตองถือความวางนีเ้ ปนอารมณของใจจนกวาจะผานไปได
ถาผูถ อื ความวางนีว้ า เปนนิพพาน ก็เรียกวาผูน น้ั ติดนิพพานในความวางประเภทนีโ้ ดย
เจาตัวไมรู เมื่อเปนเชนนี้ความวางประเภทนี้จะจัดวาเปนนิพพานไดอยางไร
ถาไมตอ งการนิพพานขัน้ นี้ ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกตรวจ
ตราดูใหชัดเจนและละเอียดถี่ถวน เพราะความวางที่กลาวนี้เปนความวางของเวทนา คือ
สุขเวทนามีเต็มอยูใ นความวางนัน้ สัญญาก็หมายวาง สังขารก็ปรุงแตเรื่องความวางเปน
อารมณ วิญญาณก็ชว ยรับรูท างภายใน ไมเพียงจะรับรูภายนอก เลยกลายเปนนิพพาน
ของอารมณ ถาพิจารณาสิง่ เหลานีใ้ หชดั และความวางใหชดั โดยเห็นเปนเรื่องของ
สังขารธรรม คือสิง่ ผสมนัน่ แล จะมีชอ งทางผานไปไดในวันหนึง่ แนนอน เมื่อพิจารณา
ตามทีก่ ลาวนี้ ขันธทั้งสี่และความวางซึ่งเปนสิ่งปดบังความจริงไว ก็จะคอยเปดเผยตัว
ออกมาทีละเล็กละนอย จนปรากฏไดชัด จิตยอมมีทางสลัดตัวออกได
แมฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปดวยสิ่งผสมนี้
ก็ทนตอสติปญญาไมได
เพราะเปนสิ่งเกี่ยวโยงกัน สติปญญาประเภทคนแรแปรธาตุจะฟาดฟนเขาไป เชนเดียว
กับไฟไดเชื้อลุกลามไปไมหยุด จนกวาจะขุดรากเหงาของธรรมผสมนี้ขึ้นไดเสียเมื่อใด
เมื่อนั้นจึงจะหยุดการรุกการรบ เวลานีม้ อี ะไรทีเ่ ปนขาศึกตอนิพพานวางตามแบบของ
พระพุทธเจา คือสิ่งที่ติดใจอยูในขั้นนี้และขณะนี้แลเปนขาศึก สิง่ ทีต่ ดิ ใจก็ไดแกความ
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๑๙๕

๑๙๖

ถือวาใจของเราวางบาง สบายบาง ใสสะอาดบาง ถาจะเห็นวาใจมันวางแตมนั อยูก บั
ความไมวา ง ใจมันเปนสุข แตมนั อาศัยอยูก บั ทุกข ใจใสสะอาด แตมนั อยูก บั ความเศรา
หมองโดยไมรูสึกตัว ความวาง ความสุข ความใส นั่นแลเปนธรรมปดบังตัวเอง เพราะ
ธรรมทั้งนี้คือ เครื่องหมายของภพชาติ
ผูตองการตัดภพชาติจึงควรพิจารณาใหรูเทาและปลอยวางสิ่งเหลานี้ อยาหวงไว
เพื่อกอไฟเผาตัว ถาปญญาขุดคนลงตรงที่สามจอมกษัตริยแหงภพปรากฏอยู นัน้ แลจะ
ถูกองคการใหญของภพชาติและจะขาดกระเด็นออกจากใจทันที ทีป่ ญ
 ญาหยัง่ ลงถึงฐาน
ของเขาตั้งอยู เมื่อสิ่งทั้งนี้สิ้นไปแลวเพราะอํานาจของปญญา นัน้ แลเปนความวางอัน
หนึง่ เครื่องหมายของสมมุติใด ๆ จะไมปรากฏในความวางนัน้ เลย นีค่ อื ความวางทีผ่ ดิ
กับความวางทีผ่ า นมาแลว ความวางประเภทนี้ เราจะวาเปนความวางของพระพุทธเจา
หรือความวางของใครนั้น ผูแสดงไมสามารถจะเรียนใหทราบไดวาจะควรเปนความวาง
ของใคร นอกจากจะเปนความวางทีร่ เู ห็นกันอยูด ว ยสันทิฏฐิโกของผูบ าํ เพ็ญเทานัน้
ความวางอันนีไ้ มมกี าลสมัย เปนอกาลิโกอยูต ลอดกาล ความวางในสมาธิมี
ความเปลี่ยนแปลงไปได ทั้งดานความเจริญและความเสื่อม ความวางในขัน้ อรูปธรรม
ซึ่งกําลังเปนทางเดินก็แปรสภาพหรือผานไปได แตความวางในตนเองโดยเฉพาะนี้ ไมมี
ความเปลีย่ นแปลง เพราะตนไมมีอยูในความวางนั้น และไมถอื ความวางนัน้ วาเปนตน
นอกจาก ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ เห็นตามเปนจริงในหลักธรรมชาติแหงความวางนั้น
และเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมที่ผานมาเปนลําดับ และที่มีอยูทั่วไปเทานั้น แมศีล
สมาธิ ปญญาซึ่งเปนธรรมเครื่องแกไขก็รูเทาและปลอยวางไวตามเปนจริง ไมมีสิ่งใดจะ
เขาไปแฝงอยูในธรรมชาติแหงความวางในวาระสุดทายนั้นเลย
ทานนักใจบุญทุกทาน โปรดนําความวางทั้งสามประเภทนี้ไปพิจารณา และ
พยายามบําเพ็ญตนใหเขาถึงความวางทั้งสามนี้ เฉพาะอยางยิง่ ความวางในวาระสุดทาย
ซึ่งเปนความวางในหลักธรรมชาติ ไมมีผูใดและสมมุติใด ๆ อาจเอือ้ มเขาไปทําการ
เกีย่ วของไดอกี ตอไป ความสงสัยนับแตขน้ั ตนแหงธรรม จนถึงความวางอยางยิง่ จะ
เปนปญหาที่ยุติกันลงได ดวยความรูความเห็นของตนเปนผูตัดสินเอง
ดังนั้น ในอวสานแหงธรรมโดยเริ่มแสดงเรื่องความโงของตน ใหทานผูฟงทุก
ทานทราบเปนลําดับ จนเตลิดมาถึงความวางในวาระสุดทาย ซึ่งเปนธรรมออกจะสุด
วิสยั ของผูแ สดงทีอ่ ธิบายใหยง่ิ ไปกวานัน้ อีกไมได จึงขอยุตลิ งโดยเห็นวาสมควรแกเวลา
ขอความสุขความสําราญจงมีแกทา นผูฟ ง โดยถวนหนากันเทอญฯ
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สมบัตมิ คี า ในพระศาสนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหาณํ ขยมชฺฌคาติฯ
เราบวชมาในพระศาสนา จะออกมาจากตระกูลใดก็ตาม พึงทราบวาเขามาสูต ระกูล
ทีเ่ รียกวาศากยตระกูล คือตระกูลแหงกษัตริย เพราะองคสมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาทาน
เสด็จออกจากศากยตระกูล ทรงสละราชสมบัตทิ กุ ๆ ชิ้น แมที่สุดคูพระบารมี คือพระชายา
และพระโอรสซึ่งเปนเสมือนดวงหทัยของพระองคก็ทรงสละไดทั้งสิ้น เพื่อพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ การที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จออกตั้งแตเบื้องตน จนถึงความ
เปนพระพุทธเจานั้น ในระยะทางที่พระองคผานไป ลวนแลวแตอปุ สรรคทีจ่ ะทรงฝาฝนทุก
ๆ กรณี ทางเดินแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทุก ๆ พระองค เดินไปดวยความยาก
ลําบาก ผูไมมีความพากเพียรจริง ๆ แลวไมสามารถจะรอดพนบวงแหงมารไปได
บรรดาเราทัง้ หลายซึง่ เปนศิษยของพระพุทธเจาจงพิจารณาวา พระองคไดดําเนินไป
อยางใด จงเปนผูมีจิตใจมุงหวังอยางมั่นคง เพื่อกาวไปตามรอยพระบาทแหงพระองค คํา
วา สุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ลวนแลว
แตพระองคทรงวางรองรอยไวเพือ่ ใหบรรดาสาวกทัง้ หลายเดินตาม จึงจะสมชื่อสมนามวา
สาวกสงฺโฆ คือเปนสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจริงๆ คําวา สาวกแปลวา ผู
สดับ สดับทั้งทางตา สดับทั้งทางหู คิดทั้งทางใจ วันหนึง่ ๆ ไมนิ่งนอนในความคิดที่จะคน
หาเหตุผลเพือ่ ระวังสํารวมตน ใหเปนไปเพือ่ ความเปนผูม ศี ลี บริสทุ ธิ์ มีสมาธิเพื่อความสงบ
แนวแนเปนลําดับไป เพือ่ ปญญาหาความรูค วามฉลาดใสตน ไมเปนเชนนัน้ จะเรียกวาสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจาไมได
บัดนีก้ จิ การงานของเราทัง้ หลายไดละแลว ตัง้ แตวนั อุปสมบทเขามาในพระศาสนา
กิจการบานเรือนซึง่ ฆราวาสเขาจัดทําอยูป ระจําวัน เราไดละมาเสียทุกประการ ไมไดมีความ
เกีย่ วของกังวลกับกิจการทัง้ หลายเหลานัน้ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตนใหเปน สุปฏิปนฺโน
เปนผูปฏิบัติดีดวยกาย ปฏิบตั ดิ ดี ว ยวาจา ปฏิบัติดีดวยใจ อุชุปฏิปนฺโน เปนผูตรงตอทาง
ตรัสรู ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ญาย เปนผูม งุ ประสงคเพือ่ ความตรัสรูซ ง่ึ เญยธรรม
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อยูตลอดเวลา สามีจิ เปนผูงามอยูเสมอในอาการแหงความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจ
ทุกอิรยิ าบถ ไมใหมีการตําหนิตนวาเปนไปทางที่ผิดหลักของพระธรรมวินัย อันจะเปนเหตุ
ใหเคลือ่ นคลาดจากความเปนสาวกของสมเด็จพระผูม พี ระภาคเจา
ในธรรมทัง้ ๔ บทนี้เปนคุณสมบัติของบรรดาสาวกทั้งหลายที่ไดตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติดี ถาเคลื่อนจากหลักธรรมทั้ง ๔ ประเภทนีแ้ ลว แมจะโกนผม โกนคิ้ว นุงผาเหลืองก็
ไมเห็นแปลกอะไรกับฆราวาสเขา เพราะฉะนั้นพึงสํานึกตนเสมอวา บัดนีเ้ ราเปนนักบวช มุง
เฉพาะตอองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไมไดมุงตอโลกามิสใด ๆ ทั้งนั้น วันหนึง่ คืนหนึง่
ใจของเรามีความสงบกีค่ รัง้ มีความเยือกเย็นสบายดี หรือเดือดรอนภายในใจ ถาใจเดือด
รอนพึงทราบวาขุมนรกอยูที่ใจของเรา ถาใจมีความเยือกเย็นพึงทราบวาสันติธรรมเริม่ จะ
ปรากฏขึน้ แลวทีใ่ จของเรา ใหตรองตัวของตัวอยูเสมอ
การประกอบความพากเพียรอยากําหนดเวลา ใหกําหนดสติ สัมผัสกับธรรมทีเ่ รา
กําหนดไวเสมอไป อยาใหขาดวรรคขาดตอน ถาสติเผลอเมื่อใดพึงทราบวาความเพียรได
ขาดไปแลวเมื่อนั้น เพราะความเพียรไมขน้ึ อยูก บั การยืน การเดิน การนัง่ การนอน แตขึ้น
อยูกับสติ หรือปญญา ถาเรามีสติประคับประคองจิตใจของเราอยูเสมอ รูค วามเคลือ่ นไหว
ของใจตนเอง ทั้งที่จะเปนไปในทางที่ผิดและที่ถูก ชือ่ วาเปนผูม คี วามเพียร ความเพียร
หมายเชนนี้ การยืน เดิน นัง่ นอน เปนธรรมดาทีเ่ ราจะตองเปลีย่ นอิรยิ าบถ เปนโอสถอัน
หนึ่งซึ่งจะรักษากายของเราไวใหถึงอายุขัย หรือใหมคี วามสะดวกสบายภายในธาตุขนั ธของ
เรา แตเรื่องของใจที่จะใหชื่อวามีความเพียรนั้น ตองขึ้นอยูกับสติและปญญาเปนของสําคัญ
สติคอื ความระลึก คือรูตัวอยูเสมอ ปญญา คือความสอดสองมองดูเรื่องที่มาสัมผัส
จากภายอกเขามาสูภ ายใน หรือความกระเพื่อมของใจเราที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ใหมี
ความรูส กึ อยูเ สมอ ไมเชนนัน้ จะเรียกวาความเพียรไมได ใครเลาจะเปนผูท รงพระศาสนา
ของพระพุทธเจาไว นอกจากเราซึง่ เปนนักบวชและเปนแนวหนาแหงบรรดาชนทัง้ หลาย
แลว ไมมใี ครจะสามารถในโลกนี้ ถาสมณะไมสามารถจะยังมรรค ผล นิพพานใหเกิดขึ้นได
ดวยขอปฏิบัติ ถามีแตความทอใจและความเกียจครานแลว ศาสนาก็ลม จมไปเทานัน้ ไมมี
ใครจะสามารถทรงไวได เฉพาะเราซึง่ เปนนักบวช และเปนนักปฏิบัติที่โลกเขาใหชื่อวา
กรรมฐานดวยแลว ยิ่งเปนของจําเปนที่สุด ซึ่งจะพึงสํานึกตัวของเราเสมอ ไมเชนนัน้ จะเปน
โมฆบุรษุ เปลาจากประโยชนตลอดอิรยิ าบถ และเสียจตุปจ จัยไทยทานทีช่ าวบานเขาใหมา
วันหนึง่ ๆ ดวยความตะเกียกตะกายหามา แตละครัง้ ๆ ที่จะไดใหทานแตละหน นับวาเปน
ความลําบากลําบนไมนอ ย ใหเรารูส กึ ตัวเสมอวา
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เวลานีเ้ ราเปนนักบวชและเปนลูกศิษยพระตถาคต พระตถาคตเปนผูมีความองอาจ
กลาหาญตอเหตุการณทุกอยาง ทั้งที่เปนฝายชั่วและฝายดี เปนผูม คี วามขยันหมัน่ เพียร
เปนผูอ ดทนตอความลําบากตรากตรําทุก ๆ อยาง ซึ่งจะมาเผชิญหนาพระองค ไมเปนผู
เกียจคราน ไมเปนผูน อนตืน่ สาย ไมเปนผูเห็นแกตัว เห็นแกความพนทุกขอยูตลอดเวลา นี่
เปนหลักที่จะเปนพระพุทธเจา ทานเปนผูท รงไวซง่ึ หลักธรรม เราจะเปนผูร ผู ฉู ลาดและตาม
รองรอยแหงพระองคได ก็ตองเปนผูทรงไวซึ่งธรรมเหลานี้เหมือนกัน ไมใชจะทรงไวซึ่ง
ความเกียจคราน ความเห็นแกปากแกทอง ความมักงาย ความนอนตืน่ สาย ความเห็นแก
ตัวโดยถายเดียว นี้ไมใชหลักธรรมที่จะเปนไปเพื่อความพนทุกข ใหเราทัง้ หลายพึงทราบไว
อยางนี้
การพิจารณาใครกําหนดเรือ่ งอะไร เคยพิจารณาเรือ่ งอะไร ตัง้ ใจพิจารณาใหเห็นชัด
ในสวนแหงธรรมทีต่ นพิจารณาหรือกําหนดเอาไวนน้ั อยาเปนคนไมมีหลัก หรือเปนคน
ลอยลม หาหลักฐานยึดเหนีย่ วไมได สติตั้งลงที่ตรงไหนยอมเปนธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น ถา
ไมมีสติ ยอมไมเปนธรรมทั้งวันทั้งคืน สติเปนของสําคัญสําหรับความเพียร ใหพงึ ทราบเอา
ไว ใจจะปลอยใหมีความสงบโดยลําพังตนเอง ตลอดวันตายจะไมปรากฏผลใหเราทัง้ หลาย
ไดรับ ตามธรรมดาของใจยอมมีเครื่องหุมหออยูเสมอ เครื่องหุมหอของใจนั้นทานใหชื่อวา
กิเลส ไมใชเกิดมาจากที่ไหน นอกจากจะเกิดขึ้นจากใจของตนเองเทานั้น และการฝกฝน
ทรมานทีจ่ ะทําตัวเราใหเปนไปเพือ่ ความสงบ หรือหมดพยศจากสิง่ ทัง้ หลายเหลานี้ ก็ตอง
อาศัยเปนผูมีความพากเพียร
พยายามดูจิตใจของตนเสมอ ถาสวนใดเปนทางชั่วตองฝนใจละ จนกระทั่งละได
เปนลําดับ ถึงกับละขาดไมมีอันใดเหลือ สิง่ รบกวนเหลานัน้ จะไมมารังควานจิตใจไดอกี ตอ
ไป เมือ่ เราละไดเด็ดขาดแลว การทําตัวของเราจะใหพน จากอุปสรรค ตองมีการฝนบางเปน
ธรรมดา ไมวาพระพุทธเจา ไมวา สาวก หรือไมวา ครูบาอาจารยองคใด ๆ ที่ทานปรากฏชื่อ
ลือนามมา ลวนเปนผูฝ า ฝนอุปสรรคมาดวยกันทัง้ นัน้ ทุกขเราก็ทราบแลววาเปนอริยสัจ ถา
เราไมพจิ ารณาใหเห็นทุกขแลว เราจะหลีกเวนจากทุกขไปไดที่ไหน สมุทัย เปนแดนเกิด
แหงทุกข เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ความปรุงของใจ ความปรุงของใจนี้โดยมากถาไมไดรับ
การอบรมแลวตองปรุงไปในทางที่ชั่วเสมอ ในทางทีจ่ ะสัง่ สมกิเลสใหมหี รือใหมากขึน้ ภาย
ในใจ เพราะฉะนัน้ อุบายวิธกี าํ หนดจิตใจ ซึง่ เรียกวาภาวนานี้ จึงเปนแนวทางที่จะแกสิ่งทั้ง
หลายที่เปนเครื่องกดถวงจิตใจของตนใหคอยหมดไปเปนลําดับ
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ใจเมื่อไมสงบยังจะไมเห็นคุณแหงพระศาสนา แมตวั เราเองก็ไมเห็นวามีคณ
ุ คาแต
อยางใด ตอเมื่อเราไดฝกฝนทรมานจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบแลว นัน่ แหละจึงจะเห็น
วาธรรมเปนของมีคุณคา พระศาสนาเปนของประเสริฐ แมตวั เราเองก็รสู กึ วาจะเริม่ เปนผูม ี
คุณคาขึ้นมา ฉะนัน้ การพิจารณาจิตใจเปนของสําคัญ หนาทีท่ เ่ี ราจะละถอนสิง่ ทีเ่ ราไดสง่ั สม
ไวน้ี เปนกิจสําคัญยิง่ กวากิจการใด ๆ ความเพียรก็เชนเดียวกัน เพียรพยายามจนเห็นเหตุ
ผลในสิ่งที่พัวพันจิตใจของตน กําหนดดูใหชัด ตาเห็นรูปจะตองเกิดความรูส กึ ขึน้ ภายในใจ
หูฟงเสียงก็เชนเดียวกัน แลวคลีค่ ลายดูสง่ิ ทัง้ หลายเหลานัน้ ใหเห็นชัดประจักษดว ยปญญา
ของเรา จิตใจเมื่อไดเห็นสิ่งใดดวยปญญาแลวจะยึดถือหรือมั่นหมายสิ่งนั้น ๆ ตอไปอีกไม
ได จะปลอยวางสิง่ เหลานัน้ ทันที นี่การปลอยวางตองปลอยวางดวยสติกับปญญา ถาไมมี
สติกับปญญาเปนเครื่องรักษาเปนเครื่องแกไขแลวไซร ใจจะไมมีวันพนทุกขไปได
เกิดมาชาตินี้เราก็มีทุกขขนาดที่เรารูอยูดวยใจของเรา เฉพาะวันนีก้ ร็ อู ยูเ ทานี้ วัน
หนาก็ตอ งเปนเชนนี้ ชาตินี้ก็ตองเปนอยูอยางนี้ ชาติหนาไมตองสงสัยวาใครจะเปนผูทุกข
พึงทราบวาใครเปนผูสั่งสมกองทุกข หรือเหตุใหเกิดทุกขเอาไว ผูน น้ั แลเปนผูจ ะไดเสวย
ทุกขในวันนี้ วันหนา ในชาตินช้ี าติหนา เปนผูจ ะเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร รับความ
ทุกขความทรมานอยูไมรูกี่กัปกี่กัลป เปนหนทางทีย่ ดื ยาวมาก จนไมมใี ครสามารถจะนับ
อานไดวา ทางจากตนทาง คือความเกิดเบื้องตนนี้ ถึงปลายทางคือวิมุตติพระนิพพานนั้น
เปนระยะทางสักกี่เสน สักกี่ไมล ไมมีใครสามารถที่จะวัดได เพราะธรรมชาติอนั นีเ้ ปนธรรม
ชาติของวัฏฏะ คือหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา เราจะวัดใหเปนเสน เปนไมล เปนกิโลเมตร
ไมได
แตการพิจารณาก็ตองพิจารณาตามลักษณะของวัฏฏะที่หมุนอยูรอบตัวนี้ ถาใคร
พิจารณาวัฏฏะซึง่ หมุนรอบตัวอันเกิดกับใจนีอ้ ยูเ สมอแลว ผูน น้ั แลจะเปนผูแ กไขวัฏฏะคือ
ตัวหมุนอันนี้ออกจากใจได จะถึงแดนแหงความพนทุกขที่ทานเรียกวาพระนิพพานขึ้นที่ใจ
ดวงนี้เอง หลักสําคัญมีอยูที่นี่ ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณา อยาเห็นแกความทอ
แทออนแอ สติเมื่อตั้งไวกับอาการอันใด อาการอันนัน้ จะเปนธรรมอบรมจิตใจ หรือเปน
เครือ่ งเยียวยาจิตใจของเราใหเปนไปเพือ่ ความสงบเสมอ ปญญาก็เชนเดียวกัน เมือ่ กําหนด
ลงในสภาวธรรมอันใดเราจะตองรูอ บุ ายตาง ๆ จากสภาวธรรมนัน้ ๆ เปนลําดับไป เพราะ
ฉะนัน้ สติกบั ปญญาจึงเปนธรรมจําเปนในพระศาสนา
การทําความพากเพียรไมเห็นปรากฏในจิตใจวา เปนไปเพื่อความสงบนี้ ขึ้นอยูกับ
ความเปนผูมีจิตลอย เดินก็เดินไปอยางนั้น นัง่ ยืน นอน ก็ไมมีความจําเพาะเจาะจงกับสติ
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และปญญา ความสงบของใจจึงเปนไปไมได เพราะการปลอยจิตใหเปนไปตามอารมณนน้ั
ๆ เราระบายหรือปลอยไปอยูต ลอดเวลา ไมเคยยับยัง้ หรือหวงหามบังคับจิตใจของตนให
เขาสูกรอบแหงสติและปญญา ถาเราบังคับจิตใจใหอยูใ นธรรมบทใดบทหนึง่ หรือใน
อาการแหงกายทั้งหมดจะเปนอาการใดก็ตามดวยสติ และลามดวยปญญาใหเทีย่ วอยูใ น
สรรพางครา งกายอันนี้ ชวงสั้นยาวก็ขึ้นอยูกับปญญาของเราที่จะพิจารณาไดลึกตื้นหยาบ
ละเอียดแคไหน ถาเราพิจารณาอยูเ ชนนีไ้ มนานจะเปนไปเพือ่ ความสงบ จะเปนไปเพื่อ
ความผองใส เปนไปเพือ่ อุบายแยบคายเปนลําดับ
นีเ้ ปนเพราะเหตุใด ปฏิบตั มิ าเปนเวลานานจึงไมเห็นความรูค วามวิเศษขึน้ ภายในใจ
ใหเราทัง้ หลายทราบในวันนีว้ า สติกบั ปญญาของเราไมตง้ั ใจ โดยเจตจํานงจริง ๆ ตั้งไวชั่ว
วินาทีหนึง่ แลวใหสญ
ู หายไปเสียเปนเวลาตัง้ ชัว่ โมง เมือ่ เปนเชนนัน้ รายจายกับรายรับไม
เพียงพอกัน รายจายมากกวารายรับ พึงทราบวาคนนั้นจะตองลมจม การปลอยจิตใจให
เปนไปตามอํานาจของวัฏฏะมีมาก การรักษาจิตใจของเราไวดว ยสติกบั ปญญาใหเปนไป
ตามทางวิวฏั ฏะนัน้
มีจาํ นวนนอยกวาการปลอยจิตใจใหเปนไปตามกระแสของวัฏฏะ
เพราะฉะนั้นใจของเราจึงไมเปนไปเพื่อความสงบ ไมเปนไปเพื่อความฉลาด ใหทราบกันไว
เดีย๋ วนี้ ไมเชนนั้นจะเกิดความเหลวไหลตอไปอีก
วันหนึง่ คืนหนึง่ เราไมตองยุงกับเรื่องอะไรทั้งนั้น ใหดูหนาที่ของตน ดูความเคลือ่ น
ไหวของตนเอง เรือ่ งของครูบาอาจารยหรือหมูเ พือ่ น ไมตองถือวาเปนภาระที่เราจะตอง
เกรงกลัว หรือจะตองกลาหาญหรือจะรับอารมณอนั ใดจากทาน ผิดอยางใดทานตองสอน
อยางนั้น แนะนําในทางถูกและบอกในทางผิดเสมอไป จงตั้งหนาดูตามเรื่องที่ทานสอนไว
เทานัน้ อยามาถือเปนอารมณ อารมณสําคัญที่สุดใหดูความเคลื่อนไหวของใจ ซึ่งเปนตัว
อารมณอยูตลอดเวลา ไมเชนนั้นจะเปนไปเพื่อความสงบไมได แลวเสียไปวันหนึง่ ๆ หลาย
วันตอหลายวันก็กลายเปนหลายเดือนขึน้ มา หลายเดือนตอหลายเดือนก็กลายเปนหลายป
ขึ้นมา ชีวติ จิตใจนับวันจะสัน้ เขาทุกวัน ผลประโยชนจะพึงไดจากคุณงามความดีก็มีเพียง
นิดหนึง่ เทานัน้ ไมสมกับเราเปนลูกของพระตถาคตปรากฏตัวในวงของพระศาสนา
หลักความจริงมีอยูใ นกายในจิต เราก็กาํ หนดสติกบั ปญญาลงในหลักแหงกายและ
จิตนี้ ทําไมจะรูไมได กายกับจิตเปนธรรมทีร่ บั รอง หรือเปนธรรมที่ควรแกสติปญญาอยู
แลวแตกาลไหนๆ พระพุทธเจาพิจารณาดูกายทุกชิ้น ทั้งที่เปนสวนทุกข ทั้งที่เปนสวน
อนิจจัง ทั้งที่เปนสวนอนัตตา เหตุใดจึงมีความเฉลียวฉลาดรูแ จงดวยปญญาในสิง่ ทัง้ หลาย
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ไดเลา กายพระพุทธเจากับกายของเราไมมีความแตกตางกันแตอยางใด สติกับปญญาของ
พระพุทธเจาก็คือความฉลาดอันเดียวกัน มีแตวา กวางแคบหรือลึกตืน้ ตางกันเทานัน้
เหตุใดพระพุทธเจานําสติปญ
 ญามาคนควาในกายนี้
และรูแ จงเห็นจริงในสภาว
ธรรมทัง้ หลายเหลานีไ้ ด สวนพวกเราทัง้ หลาย สภาวธรรมคือกายและจิตนีม้ อี ยูแ ลวโดย
สมบูรณดว ยกัน เหตุใดจึงไมปรากฏผลขึ้นจําเพาะตน เรื่องของทุกขจะเปนทุกขทางกายก็
ตาม ทุกขทางใจก็ตาม ประกาศอยูแลวทุกขณะ ซึ่งผูมีสติกับปญญาจะตองสะเทือนอยูเสมอ
ในความทุกขที่มาสัมผัสระหวางจิตกับความทุกข และกับสติและปญญาซึ่งเปนของมีอยูใน
สภาพอันเดียวกัน เหตุใดจึงไมสามารถรูไดในสิ่งที่มี และไมลี้ลับแตอยางใดดวย ทุกขจะ
เกิดจากอวัยวะแหงใดก็ตาม จะลี้ลับไปจากจิตผูรับรูไมได จะเกิดขึ้นภายในจิตก็จะลี้ลับไป
จากจิตผูรับผูนั้นไปอีกไมไดเหมือนกัน
ถาเรามีสติคอยกําหนดดูเรื่องของทุกขใหชัดเจน ไตรตรองดูดวยปญญาใหเห็นชัด
วา ทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และเกิดขึ้นมาไดอยางไร ทุกขนเ้ี ปนเราหรือเราเปนทุกข
หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึง่ ในกายนีเ้ ปนทุกข หรือวาทั้งหมดเปนทุกข หรือใครเปนผูห ลง
ตามทุกขนี้เลา ถาเราใชปญ
 ญาอยูเ ชนนี้ เรือ่ งความแยบคายอันจะเกิดขึน้ จากใจหรือจาก
ปญญาของเรา จะเปนไปไมไดอยางไรเลา นี่ก็เพราะความลอยลมของใจนั้นเอง ไมตั้งเปน
หลักเปนฐาน มีความกลัวตอเรื่องของทุกข จึงไมสามารถจะรูแจงเห็นทุกข แลวควาเอาสุข
ขึ้นมาเปนสมบัติของใจได ทุกขจะเกิดมากเกิดนอย จะตั้งอยูหรือดับไป ใหพึงทราบวาทุกข
ก็คือทุกขนั่นเอง ผูท ร่ี วู า สิง่ เหลานีเ้ ปนทุกข และผูท พ่ี จิ ารณาสิง่ เหลานีใ้ หเห็นจริงตามความ
เปนจริงของทุกข ก็คือเรื่องของใจกับปญญานั่นเอง
ทําความเพียรมากีว่ นั กี่ป กี่เดือน ยังไมเห็นปรากฏผล เหมือนทุกขซึ่งเปนของจริง
ไปเทีย่ วลีล้ บั อยูต ามถ้าํ ตามเหว ไมไดอยูภ ายในกายในจิตของเราเลย ปลานัน้ มีจริงในน้าํ
สมบัตมิ จี ริงในแผนดิน แตทเ่ี ราไมไดปลาหรือสมบัตมิ าเปนของเรา ขอนี้ขึ้นอยูกับเรา
สมบัตใิ นพระศาสนาเริม่ ตนแต ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ และ
วิมุตติญาณทัสสนสมบัติ สมบัตเิ หลานีข้ น้ึ อยูก บั ผูป ฏิบตั แิ ตละราย ซึง่ เปนผูม คี วามสามารถ
ในการปฏิบตั หิ นักเบากวากันอยูบ า ง ผลจะพึงไดรบั จึงมีความเหลือ่ มล้าํ ต่าํ สูงตามความ
หนักเบาแหงเหตุทท่ี าํ ไว เราผูม าบวชในพระศาสนา ปรากฏเปนลูกพระตถาคตเต็มภูมิใน
คําวาศากยบุตร และเปนผูสมควรอยางยิ่งที่จะเปนเจาของในโลกุตรสมบัติเปนชั้น ๆ ขึ้นไป
ในบทธรรมทานกลาวไววา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค
สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และอรหัตมรรค อรหัตผล สมบัติทั้งหมดนี้ รวม
แวนดวงใจ
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ลงในวิมุตติญาณทัสสนสมบัติ อันไดแกนิพพานสมบัติ สมบัตใิ นพระศาสนาซึง่ อยูใ นวง
แหง สวากขาตธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว และเปนนิยยานิกธรรม สามารถนํา
สัตวที่มุงดําเนินตามพระองคใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ ถานักบวชผูม นี ามวานักปฏิบตั ิ
ยังไมสามารถทําตนใหสมควรแกธรรมนีไ้ ดแลว ก็ไมทราบวาใครจะเปนผูส มควรในธรรม
ของพระองคได เพราะสมณะผูเปนนักบวชเปนผูใกลชิดตอพระองค ทั้งความเปนผูมีกิจ
ธุระเครื่องกังวลนอย ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินก็สามารถจะทําไดตามแบบที่พระองคทรง
ดําเนิน
เฉพาะอยางยิ่งผูอยูในปาซึ่งเปนที่สงัดวิเวกตลอดเวลาดวยแลว จัดเปนผูมีโอกาส
เต็มที่ในทางความเพียรเพื่อศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมตุ ติญาณทัสสนสมบัตใิ หเกิด
ขึ้นเปนขั้น ๆ ตั้งแตขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียด เพราะศีลและธรรมทุกขั้น จะเปนไปเพื่อ
ความหมดจดสดใสไดตามขั้น โดยมากยอมอาศัยการอยูในที่สงัด ปราศจากฝูงชนทั้ง
คฤหัสถและบรรพชิต เราจะเห็นไดจากพระพุทธเจาและสาวกพาดําเนินมา ปรากฏวาทาน
เห็นภัยในทางคลุกคลี และกิจการที่จะใหเกิดกังวล และเปนขาศึกตอสมณธรรมเพื่อความ
อยูสบายในทิฏฐธรรมของพระองคและสาวกทาน
ในขณะเดียวกันทรงเห็นคุณและทรง
สรรเสริญในความสงัดมาก เพราะฉะนัน้ ในพระอิรยิ าบถ ๔ ของพระองคเจาและอริยสาวก
จึงเต็มไปดวยความเพียรในที่สงัดทั้งนั้น
ธรรมชอบเกิดในที่สงัด ถายังไมสงัดทั้งภายนอกและภายในใจ ธรรมก็ยังไมเกิด
เมื่อความสงัดทั้งสองไดปรากฏขึ้นในทานผูใด พึงทราบวาธรรมเริม่ ปรากฏขึน้ ในทานผูน น้ั
คือศีลก็เริ่มบริสุทธิ์ สมาธิกเ็ ริม่ ปรากฏขึน้ มาในใจเปนขัน้ ๆ ของสมาธิ ปญญาก็เริ่มไหวตัว
ขึน้ มาในขณะทีส่ มาธิเริม่ ปรากฏเปนชัน้ ๆ ของปญญา ตามแตผบู าํ เพ็ญจะเรงตามความ
ปรารถนาของตน โดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง เพราะปราศจากสิ่งซึ่งมากอกวนให
จิตเอนไปสูความกังวลในอารมณที่มากระทบนั้น ๆ เมือ่ สรุปความแลวธรรมชอบเกิดขึน้ ใน
ทีส่ งัดและในเวลาอันสงัด แมผูทรงธรรมมีพระพุทธเจาเปนตน ก็ชอบประทับอยูในที่สงัด
ตลอดเวลา หากจะมีอยูบางก็สมัยที่พระองคทรงทําหนาที่พระพุทธเจา เสด็จเพือ่ โปรด
เวไนยสัตวเปนบางกาลเทานัน้ ที่ทรงเห็นสมควรจะทรงอนุโลมผอนผัน เพือ่ เวไนยผูค วรจะ
ไดรับประโยชนจากพระองค เมื่อเสร็จพุทธกิจแลวก็ทรงงดทันที ไมทรงพร่ําเพรื่อเหมือน
อยางสามัญชนทั่วไป
บรรดาเราทัง้ หลายทีโ่ ลกใหนามวากรรมฐานหรือนักปฏิบตั ิ ควรสํานึกตนอยางไร
บาง ถาตองการพุทธะที่บริสุทธิ์และฉลาดไวครองหัวใจ ก็ควรดัดแปลงจิตใจ กาย วาจา ไป
แวนดวงใจ
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ตามแนวทางที่พระพุทธเจาพาดําเนิน จะกลายเปนสาวกที่บริสุทธิ์ขึ้นมาที่ดวงใจของเราโดย
ไมตองสงสัย ถาชอบประดิษฐเรื่องของธรรมลามกขึ้นครองหัวใจ ก็จะเห็นนอกลูนอกทาง
ไปวา ธรรมชอบเกิดในกลางตลาด เกิดในถนนสีแ่ พรง เกิดในชุมนุมชนคนมาก เชน ในโรง
ลิเก ละคร โรงภาพยนตร วิทยุ และโทรทัศน เหลานีใ้ หโลกเขาไดราํ่ ลือวาเปนกรรมฐานเอก
เพราะมีนยั นตาขางเดียว หมดความหวัน่ ไหว แมเขาจะเอากระดูกมาแขวนคอเปนพวง ๆ
ก็เห็นวาเปนการประดับเกียรติ นีธ่ รรมลามก ชอบเกิดกับความคิดเห็นอันลามกเชนเดียว
กัน แมจะไมแสดงออกมาภายนอกจนเปนของนาเกลียดก็ตาม แตแสดงความพอใจอยูภาย
ในใจของผูนั้น ก็เปนของนาเกลียดเชนเดียวกัน
ขอใหเราทัง้ หลายจงทราบไวอยางนี้ แลวดัดแปลงกาย วาจา ใจ ของตนใหเขากับ
หลักธรรมของพระองค ปลงธรรมสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย พยายามละกิเลสตัณหา
อวิชชาทีเ่ ปนตัวขาศึกแกเราตลอดเวลา อยานอนใจในอิริยาบถของตน จงสงเสริมอบรมสติ
และปญญาอันเปนเชนกับดาบไวใหเพียงพอ จะไดตอสูกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเปนตัว
ขาศึก และกดขี่บังคับจิตใจของเราทุกขณะใหสิ้นสูญไปในวันหนึ่งจนได ผูใ ดอยูใ นอิรยิ าบถ
ดวยความมีสติและปญญาประจําตนตลอดเวลา ผูน น้ั แลจะเปนเจาของสมบัตอิ นั เลิศ คือ
มรรค ผล นิพพาน ในชาติน้ี
ขอย้าํ อีกครัง้ ใหทา นทัง้ หลายไดทราบเสียในวันนีว้ า การบําเพ็ญธรรมของทุก ๆ ทาน
สติกบั ปญญาเปนธรรมจําเปนอยางยิง่ ซึ่งจะขาดไปเสียไมไดแมแตขณะเดียว เพราะสติ
ปญญาเปนธรรมเครือ่ งตืน่ และรอบรูอ ยูก บั ความเพียร ขณะที่อารมณเกิดขึ้นภายในใจ หรือ
ผานมาจากภายนอก สติกับปญญาจะตองทําหนาที่ตออารมณที่มาเกี่ยวของ อารมณที่มา
สัมผัสกับใจ แทนที่จะเปนขาศึกจะกลายเปนคุณไปได เพราะอํานาจของสติและปญญารูเทา
ทัน การตัง้ สติเริม่ เปนของจําเปนแตวนั เริม่ ฝกหัดภาวนา เราจะบริกรรมธรรมบทใดมีพทุ โธ
เปนตน จงตั้งสติเขาใกลชิดตอธรรมบทนั้นในลักษณะเอาเปนเอาตายจริง ๆ ผลจะปรากฏ
เปนความสงบขึน้ มาประจักษใจโดยไมถว งเวลาใหเนิน่ นาน
ผูป ฏิบตั โิ ดยมากทีท่ าํ เวลาใหเสียไป โดยไมไดรบั ผลประโยชนภายในใจเทาทีค่ วรก็
เพราะความนอนใจ ไมรบี เรงตักตวงความเพียรดวยสติและปญญาในเวลาอายุพรรษายัง
นอย ปลอยใจใหไปตามกระแสโลก จนไรความสํานึกในหนาทีข่ องตน และทําตัวใน
ลักษณะขายกอนซื้อ ซึ่งเปนสิ่งที่ผิดประเพณีทางโลกและทางธรรม กอนจะรูส กึ ตัวเวลาจึง
สายไป ความจริงผูจะเปนพอคาเขาลงมือซื้อในราคาถูก แลวจึงจะขายในราคาแพง พอจะ
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เปนผลกําไรคาครองชีพและกลายเปนตนทุนหนุนกันไป ผูเ จริญในทรัพยสมบัตเิ ขาทํากัน
อยางนั้น
ทางธรรมเลา กอนพระองคจะเปนครูสอนโลกปรากฏวา ไดทรงพยายามฝกฝน
ทรมานพระองคมา บางครั้งถึงกับสลบไสลหมดความรูสึกในพระองคก็มี ซึ่งไมเคยมี
ประวัติของสาวกหรือใคร ๆ จะสามารถทําไดเหมือนอยางพระองค และทรงทําอยางนั้นมา
โดยไมลดละความพยายามถึง ๖ ป ไมมใี ครทราบวาพระองคจะเปนหรือจะตายในเวลาได
รับความทุกขทรมานเชนนัน้ จนถึงวันตรัสรู ความเพียรไมเคยขาดวรรคขาดตอนในพระ
องคเลย นีเ่ รียกวาทรงทําประโยชนสว นพระองคใหสมบูรณกอ น แลวจึงทรงทําหนาที่ของ
พระพุทธเจาในเวลาตอมา
แมสาวกเมื่อไดสดับธรรมจากพระองคเจาแลวก็มุงหนาตอความเพียร แสวงหาที่
สงัดเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะออกจากใจ โดยไมมุงโลกามิสใด ๆ เปนผูเ ห็นภัยในความเกิด
ตายซ้าํ ๆ ซาก ๆ อยูทุกขณะลมหายใจเขาออก เพราะความเพียรกลาซึง่ เกิดจากใจทีเ่ ห็น
ภัยในทุกขมาจนเพียงพอแลว
ประคองสติปญญาใหเปนไปในกายในจิตตลอดเวลาใน
อิริยาบถไมลดละ ก็สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกจากใจไดดวยสมุจเฉทปหาน ถึงพระ
นิพพานทั้งเปนในขณะนั้น นีเ้ รียกวาสาวกทําประโยชนของตนโดยสมบูรณ แลวจึงเริม่ ทํา
ประโยชนเพือ่ โลกเทาทีค่ วร และเพือ่ เปนการชวยพุทธภาระใหเบาลงไป
นี่คือแนวทางของพระพุทธเจาและสาวกทรงดําเนินมา มิไดทรงทําในลักษณะขาย
กอนซื้อ ถาหากจะทรงทําในลักษณะเชนนัน้ แลว อยางไรก็ไมเปนศาสดาของโลกแน ๆ แม
สาวกถาไมดําเนินตามที่พระพุทธองคดําเนินมา จะเปนสาวกอรหันตขน้ึ มาใหโลกกราบไหว
และถือเปนสรณะที่สามก็ไมไดเหมือนกัน แตการสงเคราะหกนั และกันพอประมาณระหวาง
โลกกับธรรม จัดเปนสามีจกิ รรมในทางโลก ไมเปนความเสียหายแตอยางใด นอกจากจะทํา
จนเลยเถิด ลืมหนาที่หรือการงานของตนไปเทานั้น ก็บรรดาเราทัง้ หลายจะดําเนินแบบไหน
เพื่อสามีจิกรรมในธรรมชั้นสูงขึ้นไป เพือ่ ประโยชนตนและโลกเทาทีค่ วร เริ่มตัดสินใจของ
ตนเสียในบัดนี้ เดีย๋ วจะสายเกินไป
ถาเราจะถือ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ใหถงึ ใจจริง ๆ ก็ควรรีบตามพระพุทธ
องคดวยขอปฏิบัติ แลวฝกหัดจิตใจของตนใหอยูในกรอบแหงสติและปญญา อยาปลอยให
กิเลสอาสวะฉุดลากจิตใจของเรา ขามศีรษะเราไปตอหนาตอตานักเลย รีบเอาสติปญญา
ความเพียรตามยือ้ แยงจิตมาจากกิเลสเสียบาง ไมเชนนั้นจะหมดเนื้อหมดตัว ไมมีอะไร
เหลืออยูใ นความเปนสรณะ สิ่งที่เหลือจะมีแตศีรษะโลน ๆ ซึ่งไมเปนของแปลก ใครทําขึน้
แวนดวงใจ
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เมื่อไรก็ได อยาพากันประมาทเห็นวากิเลสเปนของดี และมีประมาณนอย ความทุกข
ทรมานทุกหยอมหญาที่เปนอยูในสัตวและสังขารทั่วไป จนทนไมไหวก็แตกและตายกองกัน
อยูเ ต็มโลกใหเราเห็นอยูต อ หนาตอตา ก็เพราะสาเหตุมาจากกิเลสทัง้ นัน้ เปนสิง่ ผลักดันให
เปนไป อยาเห็นวาเปนมาจากอะไร จงรีบปลุกสติปญญาที่หลับอยูใหตื่นขึ้น ตามแยงจิตมา
จากกิเลสใหจงได เราจะเปนอยูห ลับนอนเปนสุขสมกับความเปนสมณะ ซึ่งเปนเพศที่เย็น
ของโลก เขาไดกราบไหวบชู าทุกวัน
ไดกลาวแลววา เมื่อสติกับปญญากํากับความเพียร จิตจะไดรบั ความสงบสุขไมเนิน่
นาน เมื่อใจสงบลงไดแลว จงเรงความเพียรในบทธรรมของตนตามแตถนัดดวยสติ จนเปน
ความสงบไดทุกโอกาสที่ตองการ เมื่อจิตถอนขึ้นมาจงเริ่มพิจารณาโดยทางปญญา โดยถือ
อาการของกายเปนที่ทองเที่ยวของปญญา ในอาการของกายเราจะพิจารณาไปหมดหรือ
เฉพาะ แลวแตจริตของเราไตรตรองดู สวนแหงกายลงในไตรลักษณใดมากนอยแลวแต
ความถนัด แตใหเห็นชัดดวยปญญาเปนใชได
สติเปนของสําคัญมาก อยาใหพลั้งเผลอไดทุกเวลายิ่งดี จะเปนเครื่องหนุนทั้งสมาธิ
และปญญาใหมกี าํ ลังขึน้ อยางรวดเร็ว นักปฏิบัติผูใดพยายามรักษาสติไวได ผูนั้นจะเปนไป
ไดเร็วในธรรมทุกชัน้ แมความเคลือ่ นไหวทุก ๆ อาการ จงทําสติใหเปนพี่เลี้ยงอยูเสมอ จิต
จะเหนืออํานาจไปไมได เพราะบอแหงอํานาจวาสนาทีจ่ ะทําใจใหพน จากทุกขในชาติน้ี ขึ้น
อยูกับสติกับปญญาเปนของสําคัญ จงพยายามทําสติธรรมดานีใ้ หกลายเปนมหาสติขน้ึ มา
และจงทําปญญาธรรมดาใหกลายเปนมหาปญญาขึ้นมาที่ดวงใจของเรา เมื่อสติมีกําลังจน
เพียงพอแลว เราจะเดินปญญาพิจารณา แมกเิ ลสจะหนาแนนเหมือนภูเขาทัง้ ลูก ก็ตองทะลุ
ไปไดโดยไมตองสงสัย
อาการของกายทุกสวนในกองรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ พึงทราบวา
เปนหินลับสติและปญญาใหคมกลาไดเปนลําดับ เมื่อสติกับปญญามีการสัมพันธอยูกับ
อาการเหลานีไ้ มขาดวรรคขาดตอน เราไมตองสงสัยวาจะไมมีสติและปญญาอันคมกลา ขอ
ใหตง้ั สติและคิดคนปญญาลงไปในสภาวธรรมทีก่ ลาวมานี้ ความสงบของใจแตขน้ั หยาบจน
ถึงขั้นละเอียด และความแยบคายของปญญาจากขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด จักปรากฏขึ้นกับใจ
ดวงเดียวนี้ อาสวะซึง่ หมักหมมอยูก บั ใจมาเปนเวลานาน จะตองแตกทลายลงไปโดยไมมี
อะไรเหลือ เชนเดียวกับความมืด แมจะเปนของเคยมีมาเปนเวลานาน พอถูกแสงสวางเขา
กําจัดก็หายไปในทันทีฉะนั้น
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เพราะฉะนัน้ ถาเราเบือ่ ตอความเกิดตายซ้าํ ๆ ซาก ๆ ไมมีจบสิ้น จงรีบจับอาวุธคือ
สติปญ
 ญาใหแนบสนิทกับความเพียร อยาลดละ เราจะเห็นตนเหตุทใ่ี หเกิดภพชาติขน้ึ มา
จนกลายเปนปาชาของสัตวและของเราขึ้นที่ใจดวงนี้ ที่นาขยะแขยงนาสลดสังเวชอยางเต็ม
ที่ ไมมคี วามเห็นโทษใดทีเ่ ราผานมาแลวเหมือนดวยความเห็นโทษแหงดวงจิตทีฝ่ ง ยาพิษ
คืออวิชชา อันเปนเชื้อแหงความเกิดไวในตน จนนานหลายกัปนับไมถว น เมื่อไดเห็น
ประจักษดวยปญญาถึงขนาดนี้แลว ใครเลาจะกลืนยาพิษลงไปสังหารตัวเองทัง้ ๆ ทีร่ วู า ยา
พิษ นอกจากจะสลัดทิง้ ดวยความเห็นภัยจนตัวสัน่ ไปเทานัน้ ความเห็นโทษของวัฏจิตซึ่ง
อาบยาพิษหมดทั้งดวงดวยปญญา ยอมจะปลอยวางในทันที โดยจะยอมทนถือไววาเปนตน
ตอไปอีกไมไดเชนเดียวกัน
เพราะโทษใดไมเทียมเทาโทษของจิตที่ถูกอวิชชาเอาเหล็กแหลมปกหลังไว ปลอย
ใหระเหเรรอ นไปตามภพนอยภพใหญ เกิด ๆ ตาย ๆ ไมมีใครจะมาตัดสินปลอยตัวออก
จากทุกข คือวัฏจักรนี้ได เหมือนเขาปลอยตัวนักโทษออกจากเรือนจําฉะนั้น เพราะฉะนัน้
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเมื่อทานไดพนไปแลว จึงเปลงอุทานคลายกับเปนการทา
ทายวัฏจักรวา นายชางเรือนคือตัณหา ไมสามารถสรางเรือนคือรูปกายใหเราไดอกี แลว
เพราะชอฟา คืออวิชชาเราไดทาํ ลายแลว บัดนี้จิตของเราไดถึงแลวซึ่งวิสังขาร คือพระ
นิพพาน อุทานนี้พระองคทรงเปลงขึ้นเมื่อตรัสรูใหม ๆ
สวนพวกเราเมื่อไรจึงจะไดเปลงอุทานเหมือนอยางพระองคทานบาง หรือจะให
กิเลสตัณหาเปลงอุทานเยยหยันทาทายเราทุกวัน อวัยวะและสติปญญาก็มีอยูกับตัวของเรา
เราไมเจ็บปวดแสบรอนในคําเยยหยันทาทายของกิเลสตัณหาบางหรือ จะมัวนั่งฟงนอนฟง
คําเยยหยันของเขาดวยความเคลิบเคลิม้ จนลืมตัว เปนการสมควรแกพวกเราซึง่ ประกาศตัว
วาเปนศิษยของพระตถาคตเจาแลวหรือ จะควรแกไขปญหากับกิเลสอาสวะอยางไรบาง
เปนเรือ่ งควรคํานึงและตืน่ ตัวดวยความเพียร พระพุทธเจาและสาวกแกปญหากับกิเลสซึ่ง
เกิดกับพระองคอยางไรบาง จึงทรงไดชัยชนะและสิ้นสุดกันลงได เราควรรีบนําวิธนี น้ั มาแก
ไขกับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกับหัวใจของเรา จนไดชัยชนะอยางพระองค จะสมนามวาเปนศิษย
พระตถาคตแท
อนึ่ง สติกับปญญาเปนธรรมซึ่งควรประดิษฐขึ้นไดในใจของพวกเรา จึงไมควรนัง่
คอยนอนคอยสติกับปญญา และมรรค ผล นิพพาน อันสําเร็จรูปมาจากพระพุทธเจา พระ
สาวก และครูอาจารยโดยถายเดียว สิง่ ใดซึง่ สําเร็จรูปมาจากคนอืน่ นํามาใชโดยเราไมฉลาด
หาอุบายคิดทําขึน้ เองบาง ถึงคราวจําเปนขึ้นมาหาทางอาศัยคนอื่นไมได เราจะมิแยไปหรือ
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เรื่องสติปญญา ตลอดจนมรรค ผล นิพพาน ถาเราคอยเอาความสําเร็จรูปจากพระพุทธเจา
หรือครูอาจารยมาเปนสมบัตขิ องเราโดยถายเดียว ไมไดหาอุบายคิดคนพลิกแพลงขึ้นดวย
สติปญญาของตนเอง หากมีความจําเปนซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทุกระยะกาล หรือเกิดปญหา
เฉพาะหนาขึน้ เราจะควาหาทางไหนมาไดทนั ทวงที เพราะเราไมเคยตระเตรียมไวแตตน มือ
เราตองยอมเสียเปรียบกิเลสหรือเหตุการณนน้ั ๆ โดยไมตองสงสัย
อนึ่ง พระพุทธเจาหรือครูอาจารย ไมเคยชมเชยผูที่ฉลาดเพราะการทองจํามาไดจาก
ธรรม หรือสิง่ สําเร็จรูปมาจากคนอืน่ โดยถายเดียว แตทรงชมเชยบุคคลผูมีสติปญญาอันคิด
คนขึ้นมาโดยลําพังตนเอง และรักษาตนเองใหปลอดภัยดวยความฉลาดนัน้ เทานัน้ แม
อุบายวิธีที่จะทําศีลใหบริสุทธิ์ก็ดี ทําสมาธิใหเกิดขึ้นก็ดี และอุบายทําปญญาใหเกิดขึ้นเพื่อ
มรรค ผล นิพพานก็ดี พระองคตรัสไวพอประมาณเทานั้น สวนอุบายหรือวิธกี ารความแยบ
คายตางออกไปเปนพิเศษนั้น เปนความแยบคายของโยคาวจรแตละราย จะสนใจหาความ
ฉลาดแกไขตนเอง จะพึงคิดคนขึ้นมาเอง แมมรรค ผล นิพพานอันผูปฏิบัติจะพึงไดรับ ก็
ควรจะทราบไววา ไมไดเกิดขึน้ อยางลอยลม คือปราศจากเหตุผล โดยไมมีสติปญญาศรัทธา
ความเพียรเปนกุญแจ คือเครื่องมือสําหรับแกไข
ธรรมทัง้ หลายทีก่ ลาวมานี้ ขอใหทานทั้งหลายจงตระหนักใจตนเองวา พระพุทธเจา
เปนผูมีธรรมคือหลักเหตุผลประจําองคของศาสดา
ไมทรงเอนเอียงไปตามกระแสแหง
ความกดดันใด ๆ ที่มากระทบ ดํารงพระองคอยูดวยหลักธรรมตลอดมาแตตนถึงวันตรัสรู
จนถึงวันนิพพาน ฉะนัน้ ควรทราบหัวใจแหงนักบวชของเรา คือการพลีชีพทุกขณะลม
หายใจเขาออกเพื่อพระพุทธเจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆองคประเสริฐสุดของโลก
ดวยความกลาหาญตอความเพียร ในขณะเดียวกันองคแหง พุทธะ ธรรมะ และสังฆะที่
บริสทุ ธิอ์ นั เปนเครือ่ งตอบแทนจากพระศาสนา จะเปนสมบัตอิ นั ลนคาของเราแตผเู ดียว
วันนี้ไดแสดงสมบัติของมีคาในพระศาสนา ใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายทราบจะได
ปลาบปลืม้ ใจในความเปนเจาของแหงสมบัตนิ น้ั ๆ ก็นบั วาสมควรแกเวลา ขอยุติลงดวย
เวลาเพียงเทานี้

สารบัญwww.Luangta.com or www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

รากฐานของพระศาสนา
ครั้งองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ดี บรรดาพระสาวกทัง้ หลายก็ดี ทรงนําพระ
ศาสนา นําไปเพื่อปลีกจากเครื่องกังวลทั้งหลาย และนําไปเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียว
เราจะเห็นไดเมือ่ พระสาวกทัง้ หลายเขามาบวชในสํานักของพระองคทา นแลว แมจะออก
จากตระกูลใด ๆ ก็ตาม สาวกเหลานัน้ ไมเคยมีความเกาะเกีย่ วกังวลในตระกูลของตน ๆ
ตลอดยศศักดิ์บริวารความมั่งมีดีเดน อันจะเปนบอเกิดแหงทิฐิมานะ สิง่ เหลานีไ้ มเคย
ปรากฏในสังคมแหงสาวก เมื่อไดออกปฏิญาณตนเปนศิษยของพระพุทธเจาแลว มีความ
มุงหนาตอการประกอบความเพียร โดยไมคํานึงถึงอาหาร ไมคํานึงถึงสถานที่อยู และสิง่
บํารุงบําเรอทัง้ หลาย วาจะเปนไปเพื่อความสะดวกหรือไม ขออยางเดียว คือ ใหเปนไปเพื่อ
ความสะดวกในการประกอบความพากเพียรเทานั้นก็เปนที่พอใจ
กิจการในครั้งนั้นรูสึกจะมีนอย สวนมากเปนกิจที่จะเปนไปเพื่อความปลดเปลื้อง
กิเลสเครือ่ งกังวลภายในใจ ไมคอยจะมีกิจที่แฝงเขามาใหเปนการกังวลมากเหมือนทุกวันนี้
สมัยทุกวันนี้ไมวาที่ไหน ๆ รูสึกจะเต็มไปดวยสิ่งที่จะใหเกิดความกังวล แทรกเขามาในวง
พระศาสนา อันเปนสถานทีแ่ ละเครือ่ งชําระความกังวลทัง้ หลาย กิจที่แทรกดังกลาวนี้พวก
เราปรากฏวา ถือเปนกิจสําคัญยิ่งกวากิจภายใน คือการชําระกิเลสอาสวะ ถาไดประกอบกิจ
การงานภายนอก มีการกอรางสรางวัด สรางกุฎี วิหาร ศาลาโรงธรรมสวนะ และติดตอการ
งานกับประชาชน หรือจตุปจจัยไดมากเทาไร ถือวาเปนเกียรติ ถือวาเปนความดีความชอบ
ถือวาเปนประโยชนอันสําคัญของตน และพระศาสนา และถือวาเปนมงคลของพระศาสนา
อีกดวย
เมือ่ เปนเชนนี้ กิจที่จําเปนซึ่งเปนกิจที่พระพุทธเจาทรงประสงคก็ดี ที่พระสาวกทั้ง
หลายพาดําเนินมาก็ดี จึงเปนเหตุใหดอ ยลงทางภายใน ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมีศีล
บริสทุ ธิ์ ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมีสมาธิ คือหลักของใจ และไมเปนไปเพื่อความเฉลียว
ฉลาดในทางปญญา เพื่อถอดถอนตนใหพนจากทุกขไปไดโดยลําดับ ใหสมกับตนไดบวช
มาในพระพุทธศาสนา เปนศิษยของพระตถาคตผูปรากฏเดนในทางความเพียรและไดทรง
พาดําเนินมา
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เมือ่ ความรูส กึ และธุระหนาทีข่ องพวกเราผูเ ปนนักบวชและเปนนักปฏิบตั ิ มีความ
แปลกตางจากหลักธรรมที่พระองคพาดําเนินมา ผลที่จะพึงไดรับก็ตองแปลกตางกัน และ
จะกลายเปนเรือ่ งพระศาสนาสองเรือ่ งไป คําวา คันถธุระ กับ วิปส สนาธุระ ทีป่ ระทานไวนน้ั
ครั้งพระองคยังทรงพระชนมอยูคงไมเปนคันถธุระ และวิปส สนาธุระจนเปนบอเกิดแหง
ความกังวล เปนบอเกิดแหงความบอบช้าํ เปนบอเกิดแหงความกระทบกระเทือน และเปน
บอเกิดแหงความอิดหนาระอาใจของศรัทธาประชาชน ผูใ หจตุปจ จัยเครือ่ งสนับสนุนเพือ่
คันถธุระและวิปส สนาธุระนัน้ ๆ คงเปนไปพอประมาณ สมกับพระศาสนาสั่งสอนพุทธ
บริษทั ใหรจู กั มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจ กั ประมาณยังประโยชนใหสาํ เร็จทุกโอกาส
คงไมเปนเชนพวกเราเปน ๆ กันอยูทุกวันนี้
บางรายในสมณะและนักปฏิบตั เิ ราเคยไดรบั ความครหานินทาวา ไปทีไ่ หนเทีย่ วเรีย่
ไร (แผ) จตุปจ จัยมาเรือ่ ย ๆ จนกลายเปนอาจิณหรือเปนนิสยั ของทานผูน น้ั การเรีย่ ไร
จตุปจจัยไดมาจากศรัทธาญาติโยม ทีแรกก็ไดมาเพื่อการกอสรางเปนประโยชนสาธารณะ
จริง แตครัน้ นาน ๆ มาก็เลยกลายไปวาไดมาเพื่อตัว สั่งสมขึ้นโดยแอบอางการกอสรางเปน
โลบงั หนา ทัง้ นีเ้ คยไดยนิ เสมอความเปนเชนนี้ แทนทีจ่ ะทําพระศาสนาใหเจริญรุง เรืองยิง่
ๆ ขึ้นไป จึงกลายเปนการเหยียบย่าํ พระศาสนาใหเสือ่ มโทรมลงในขณะเดียวกัน
การดําเนินพระศาสนาตัง้ แตครัง้ พระพุทธเจา แลสาวกทัง้ หลายทานยังอยู แมจะมี
คันถธุระ และวิปส สนาธุระเปนคูเ คียงกันมาก็ตาม คงไมถึงกับจะดําเนินใหเปนไปเพื่อ
ความชอกช้ําแกผูทะนุบํารุง และถือเปนกิจจําเปนจนเหลือประมาณ เชนพวกเราพาใหเปน
อยูเ วลานี้ ทุกวันนีร้ สู กึ จะถือเรือ่ งเหลานีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญของพระศาสนาเสียมาก เมื่อถือ
เรือ่ งเหลานีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญของพระศาสนาก็แสดงวา ถือดานวัตถุเปนของสําคัญเปนเครื่อง
ประดับ และเปนความจริงของพระศาสนา เปนของอัศจรรยของพระศาสนา เปนสงาราศี
ของพระศาสนาไปเสียเทานัน้
หลักความจริงอันเปนหัวใจของพระศาสนาทีพ่ ระพุทธเจาประทานไว เพื่อจะยังพุทธ
บริษทั ทัง้ หลายใหไดรเู ห็นอยางจริงจัง ไดแกอริยสัจสี่ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เลย
คอยเสื่อมสูญ หรืออับเฉาลงไปโดยไมรูสึก บรรดาเราซึง่ เปนนักบวชและเปนนักปฏิบตั ดิ ว ย
แลว ควรจะตระหนักเรื่องนี้ใหมากในจิตใจของแตละทาน อยาเปนผูลืมตนในปฏิปทา
เครือ่ งดําเนิน วาถูกตองตามแนวทางของพระพุทธเจาพาดําเนินหรือไม การงานเมือ่ เราได
ทําลงไปอยางใด ผลก็ตองปรากฏเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมาอยางนั้น
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กิจการภายในคือ ศีล สมาธิ ปญญา ถาเราถือเปนขอหนักแนน ถือเปนกิจสําคัญเชน
พระพุทธเจาพาดําเนินมาแลว ศีลจะไมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์ในพวกเราอยางไร สมาธิ
ตองเปนไปเพื่อความสงบ ปญญาตองเปนไปเพื่อความฉลาด เพราะสวากขาตธรรมทีพ่ ระ
องคตรัสไวไมมีตนไมมีปลาย เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยูตลอดเวลา ไมเคยเรียวแหลมหรือ
เสื่อมสูญอันตรธานไปที่ไหน นอกจากจะเรียวแหลมและเสื่อมสูญอยูกับผูไมสนใจ ใครทจ่ี ะ
ปฏิบัติเพื่อศีล สมาธิ ปญญา ใหเกิดขึน้ ภายในตนเปนราย ๆ ไปเทานัน้
ฉะนั้น การปฏิบตั พิ ระศาสนาเพือ่ เห็นผลประจักษใจจริง ๆ สมกับธรรมเปนนิยยา
นิกธรรม ผูปฏิบัติจึงควรคํานึงธรรมและพระพุทธเจาผูเปนเหมือนเข็มทิศ อยาไดลืม คําวา
พระพุทธเจาผูเ ปนครูสอนโลกนัน้ เปนอยูตลอดพระอิริยาบถ ไมเคยบกพรองจากความ
เปนศาสดา เพราะเหตุนน้ั พระอาการเคลือ่ นไหวทางกายวาจาของพระองค จึงเปนศาสดา
ของสัตวโลกอยูตลอดเวลา สําหรับผูส นใจใครตอ การศึกษาจากพระองคทา นมาไดเห็น ได
ยิน ที่ทรงแสดงการเคลื่อนไหวดวยพระอาการตางๆ จะเปนคติเครื่องเตือนใจใหไดรับ
ประโยชนโดยทัว่ หนากัน สวนจะมากนอยขึน้ อยูก บั ความสนใจ และสติปญญาลึกตื้นที่จะ
ยึดจากพระองคทานมาเปนครูสอนตน
คําวาศาสดา ไมเพียงแตการเสด็จเทีย่ วประกาศพระศาสนาโดยการแนะนําพร่าํ สอน
ประชาชนดวยพระโอวาทเทานัน้ ยังเปนศาสดาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหว พระ
พุทธเจาไมเคยเคลือ่ นไหวดวยพระอาการใด ๆ ใหผดิ จากความเปนศาสดา มรรยาททุก ๆ
พระอาการ ลวนแตเปนประโยชนแกบรรดาสัตวผสู นใจทัง้ นัน้ ทั้งเปนเครื่องประกาศพระ
องควาอาการทั้งหมดนี้เปนอาการของศาสดา ไดแกครูสอนโลกนั่นเอง
ฉะนั้น โปรดไดคาํ นึงดูความเคลือ่ นไหวของเรา ผูเปนศิษยของพระตถาคตเสมอ
อยาใหเปนโมฆบุรษุ ในเพศแหงนักบวชและนักปฏิบตั ิ โดยปราศจาก สติ ปญญา ศรัทธา
ความเพียร อันเปนรากเหงาแหงธรรม เครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภท และโปรดทราบไว
เสมอวา เราอยูเ ปนหมูเ ปนคณะคือเกีย่ วกับสังคม เพราะมนุษยเปนมนุษยประเภทที่อยูคน
เดียวไมได ตองเกี่ยวกับสังคมคือหมูเพื่อนเสมอไป เราตองคิดถึงตัวเองเสมอวา คนเรา
แทบทุกรายยอมมีการเขาตัวเสมอ แตธรรมของพระพุทธเจานั้นเขากับหลักเหตุผล เมือ่ เรา
เปนศิษยของพระตถาคตแลว ตองเปนผูห นักแนนในเหตุผล คือเปนผูส นใจใครตอ หลัก
เหตุผล ตนทําลงไป พูดออกไป คิดลงไป ถูกกับหลักเหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจาหรือ
ไม อยาเอาตนเขาไปเปนผูม อี าํ นาจเหนือเหตุผลนัน้ ๆ จะเปนความผิด และจะเปนเหตุให
เกิดความกระทบกระเทือนแกสังคม คือหมูเพื่อนดวยกัน ผิดตองยอมรับวาผิด ถูกตอง
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ยอมรับวาถูก และยอมจํานนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจตอหลักธรรมคือ เหตุผล อันเปน
ศาสดาแทนพระพุทธเจา
หลักแหงการปฏิบตั เิ พือ่ ถึงแดนแหงความเจริญรุง เรืองในตนเองและสวนรวม ตอง
เปนผูม ศี าสดาประจําการเคลือ่ นไหวของตนทุกเวลา ศาสดาคือหลักเหตุผลนัน่ เอง ถาเรา
เอาเราไปสวมเขาในกิจการใด ๆ พึงทราบวากิจการนัน้ ๆ จะไมสาํ เร็จเรียบรอยไปดวย
ความมีเหตุผล แตจะเปนไปเพื่อความกระเทือน เพราะเหตุแหงการเขาตัวเสมอไป ในนิสยั
ของบุคคลเปนเชนนี้ เราเปนนักปฏิบตั ติ อ งเปนผูม เี หตุผล เทากับเรามีศาสดาประจําตน
คือตองใครครวญในกิจการที่ทํา ที่พูด ที่คิด ซึ่งเคลื่อนออกจากกาย วาจา ใจ ของตน ให
ถูกตามหลักธรรมวินยั ทีศ่ าสดาตรัสสอนไว จะเปนผูร ม เย็นภายในใจของเราดวย จะเปนไป
เพื่อความรมเย็นแกหมูเพื่อนที่อยูรวมกันดวย จะทําพระศาสนาใหเจริญ
อนึ่ง ศีลของเรามีเกี่ยวของกับหมูเพื่อนเหมือนกัน สมาธิปญญาก็เกี่ยวกับหมูเพื่อน
เชนเดียวกัน เพราะเราอยูกับหมูเพื่อนตองไดพูด พูดไมถูกทางก็ผิดศีลของเรา จิตก็เกี่ยว
กับหมูเพื่อนที่อยูดวยกัน ถาคิดไมถูกทางก็เปนเหตุใหเกิดความกังวล และทําลายสมาธิให
มีความสงบไมได ตามองเห็นหมูเพื่อนทําผิด หรือถูกตามความรูสึกของตน ถาปญญาไม
รอบคอบในการเห็นการไดยนิ อาการแหงการกระทําและการพูดของคนอื่นแลว แทนที่เขา
จะเปนคนผิดเราก็มากลายเปนผูผ ดิ เสียเอง เพราะฉะนั้นเรื่องศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ที่
เกี่ยวกับสังคมคือหมูเพื่อน อันเปนเหตุทจ่ี ะทําตัวเราใหเสียไปดวย จึงมีทางเสียไดอยางนี้
ดังนั้น โปรดไดนําเหตุผลอันเปนธรรมของพระพุทธเจาเขาไปตั้งไวที่หัวใจของเรา
ขับไลคาํ วา “เรา”ออกเสียจากที่นั่น ใหเหลือแตหลักธรรมคือเหตุผลไวทใ่ี จ ผูนั้นไปที่ไหน
มาที่ใด อยูที่ใด จะเปนที่รมเย็นของตนเองและหมูเพื่อนเสมอไป โดยมากที่เกิดการทะเลาะ
เบาะแวงกัน เนื่องจากเอา “เรา” เขาไปตัง้ ไวบนหัวใจ หรือเอา “เรา” เขาไปตัง้ ไวบนหลัก
เหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจา เมื่อเอา “เรา” ซึ่งเปนตัว “โลก” ลวน ๆ เขาไปตั้งไว
บนหลักเหตุผล อันเปนธรรมของพระพุทธเจาแลว หลักเหตุผลคือธรรมก็ไมมีอํานาจ และ
แตกกระจัดกระจายออกจากหัวใจ เหลือแตคาํ วา “เรา” ซึง่ เปนโลกลวน ๆ ฝงอยูกับจิตใจ
ของบุคคลผูนั้น
เมือ่ ระบายออกจากคําวาเราหรือเพราะเราเปนเหตุ เปนผูม อี าํ นาจนัน้ ไดระบาย
ออกมาทางมรรยาทคําพูดจา จึงเปนเหตุใหผิดและกระทบกระเทือน ใหเกิดการทะเลาะ
เบาะแวงกันขึน้ บางรายถึงกับฆากัน ตีกัน ลมตาย ฉิบหายและลมจมปนปไป ใหเราเห็นอยู
ตอหนาตอตาทุกหนทุกแหง ไมวา นอกวัดในวัด เพราะเหตุแหงความเห็นแกตวั คือเราเปน
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ของสําคัญ ฉะนั้น ผูบ วชในพระศาสนาตองถือหลักเหตุผลเปนเจาครองหัวใจ และถือยิ่ง
กวาดวงหทัย และชีวิตจิตใจของเราเสียอีก แมชีวิตจะฉิบหายตายไปก็ตาม ขอใหไดทรงไว
ซึ่งหลักเหตุผล คือธรรมของพระพุทธเจาอยางสมบูรณ ผูน น้ั แลจะเปนผูท รงและยังพระ
ศาสนาใหเจริญรุง เรือง
แมตายไปแลวรางกายแตกสลาย กิตติศัพท กิตติคุณ ก็เฟองฟูขจรไปทุกแหงทุกหน
ไมเสื่อมสูญอันตรธานไปตามสรรพางครางกาย เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา แล
สาวกทัง้ หลาย ตลอดครูอาจารยทป่ี รากฏชือ่ ลือนาม ลวนแตทา นหนักในเหตุผลคือหลัก
ธรรม เปนเจาครองหัวใจ ไมไดถอื เราเปนเจาครองอํานาจหัวใจ จึงเปนทีก่ ราบไหวเคารพ
บูชาของเทวดาแลมนุษยทุกชั้นอยางแนบสนิทได เราทุกทานซึง่ เปนผูจ ะตัง้ หนาดําเนินตาม
แนวทางแหงสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาพึงสํานึกตนเสมอ และพึงทําจิตใหมีศาสดา
คือหลักธรรมเปนครูสอนอยูตลอดเวลา
ศีล อยาพึงเขาใจวาเปนหนาทีข่ องใคร เราคือผูจําเปนที่จะปลดเปลื้องสิ่งมัวหมอง
คือกิเลสอาสวะทุกประเภทออกจากกาย วาจา ใจ ของตน ๆ อะไรเลาเปนเครือ่ งชําระสิง่ มัว
หมอง คือ ศีล สมาธิ ปญญานี่เอง ซึ่งติดแนบอยูกับตัวของเรา และจะตองพยายามอบรม
รักษาใหเกิดมีขึ้นในกาย วาจา ใจ ของตน ศีลจะมีความบริสุทธิ์ได ตองเปนผูมีอิทธิบาททั้ง
สีค่ อื
ฉันทะ พอใจในการรักษาศีล จะเปนศีลขอใดก็ตามที่พระองคประทานไวเพื่อเปน
สมบัตขิ องเรา เรานอมรับดวยความยินดีและเต็มใจ ใครตอการปฏิบัติรักษาใหเปนไปเพื่อ
ความบริสทุ ธิท์ กุ ๆ ขอ ไมมีความระอาตอธุระหนาที่ของตน
วิรยิ ะ พยายามรักษาอยูเสมอทั้งที่แจงและที่ลับ ตลอดอิรยิ าบถ ไมมีความลดละ
ในทางความเพียรเพือ่ ความเปนผูม ศี ลี บริสทุ ธิ์
จิตตะ มีใจฝกใฝตอศีลของตน ไมทําใจใหหางไกลจากศีล พยายามระมัดระวัง
รักษาศีล เชนเดียวกับเขารักษาสมบัตอิ นั มีคา ในบาน แมชีวิตก็ยอมสละไดเพื่อสมบัติ
ประเภทนัน้
วิมังสา คือเรื่องของปญญา ตองเปนผูม คี วามเฉลียวฉลาด คอยตรวจตราดูศีลของ
ตนเสมอ ไมใหดางพรอยไปไดแมแตขอเดียว
อิทธิบาททั้งสี่นี้เปนหลักธรรมค้ําประกันบุคคลผูมีความใครตอธรรมนี้ ใหไดกาวเขา
สูค วามเจริญทัง้ ทางโลกและทางธรรม แตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด คือวิมุตติพระนิพพาน จะ
เวนจากธรรมทั้งสี่นี้ไปไมได เพราะเหตุนน้ั จึงควรจะกลาวไดวา อิทธิบาททัง้ สีน่ เ้ี ปนราก
แวนดวงใจ
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เหงาของพระศาสนาดวย เปนรากเหงาของโลกดวย โลกและธรรมจะเจริญรุง เรืองไดเพราะ
อิทธิบาททัง้ สีน่ เ้ี ปนรากฐานสําคัญ สมาธิก็ดี พึงทราบไดวาจะเกิดขึ้นไดเพราะอิทธิบาทนี้
แมปญญาถาไมมีอิทธิบาททั้งสามขางตนเปนเครื่องสนับสนุนแลว จะเปนปญญาที่เฉลียว
ฉลาดจนสามารถถอดถอนตนใหพนจากทุกขไปไมไดอีกเชนเดียวกัน
เพราะอิทธิบาททั้งสี่นี้เปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน จึงเปนธรรมที่มีกําลัง คือพอใจในการ
คนคิดหาเหตุผล พยายามสอดสองดูเหตุการณที่จะมาเกี่ยวของกับเรื่องของปญญา ผูก าํ ลัง
ทําหนาที่ใหเปนไปเพื่อความรอบคอบตอตนเองและสิ่งเกี่ยวของ
เอาใจฝกใฝตอการ
พิจารณา จนสามารถรูเ หตุผลตนปลายของสิง่ เกีย่ วของ ไมยอมใหปญญานิ่งนอนใจ จน
กลายเปนไมซุงทั้งดุน ทิ้งจมดินอยูเปลาโดยปราศจากประโยชน วิมังสาเมื่อมีธรรมทั้งสาม
ขอนีเ้ ปนเครือ่ งสนับสนุน ยอมมีกาํ ลังและสามารถทําหนาทีข่ องตนใหสาํ เร็จไดโดยสมบูรณ
ฉะนัน้ เราบวชมาในพระศาสนา พึงคํานึงถึงแนวทางที่พระพุทธเจาแลพระสาวกได
ดําเนินไปแลวและไดสง่ั สอนไวแลว ใหหนักแนนยิง่ กวาเรือ่ งใด ๆ ทั้งนั้น เราอยาเห็นเรือ่ ง
ของเราวาเปนเรือ่ งสําคัญกวาเรือ่ งของธรรม ถาเห็นเรือ่ งของเราเปนเรือ่ งใหญโตและสําคัญ
กวาเรื่องธรรมของพระพุทธเจาแลว เรื่องลิ้นเรื่องปากมันก็สําคัญ เรื่องทองมันก็สําคัญ
เรือ่ งการหลับนอน การเกียจครานก็สาํ คัญ เรือ่ งการเห็นแกตวั มันก็สาํ คัญ การทุกอยางที่
เปนไปเพื่อกิเลสตัณหาจะพอกพูนหัวใจมันเปนเรื่องของเรา และจะกลายเปนเรือ่ งสําคัญ
ขึ้นตาม ๆ กันทั้งนั้น
นีแ้ ลถาเราเห็นวาธรรมของพระพุทธเจาไมเปนของสําคัญ แตปลอยใหเรื่องของเรา
สําคัญยิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจาแลว ผูนั้นจะเอาตัวรอดไปไมได ตองเปนผูลมจม เปนผู
เหลวแหลกทางความประพฤติและสมบัติอันมีคา ตลอดคุณธรรมภายในใจ แมจะยังไม
ตายก็เปนคนหมดคาหมดราคา ไมมีคุณคาในตัวแมแตนอย ฉะนั้น เราเปนลูกศิษยของ
พระตถาคตโปรดเห็นวา ธรรมที่พระองคทรงเมตตาสั่งสอนไวทุก ๆ ขอ วาเปนสมบัตเิ พือ่
เราจะรับไวเทิดทูนพระองคทา น และเพือ่ ประโยชนสาํ หรับเราเองทุก ๆ ขอไป ผูม คี วาม
ใครเชนนีจ้ ะเปนผูเ จริญในพระศาสนา จะเปนผูส ามารถรือ้ ฟน พระศาสนาใหเจริญรุง เรือง
ขึ้นภายในจิตใจของตนดวย ใหเจริญรุง เรืองแกสว นรวมซึง่ เปนประโยชนอนั ยิง่ ใหญไพศาล
ดวย ชื่อวาเปนผูทําหนาที่แทนองคพระพุทธเจาแลสาวกทั้งหลายอยางเต็มภูมิดวย
คําวา นักบวช เปนผูเ ต็มภูมแิ ลว ในการจะประกอบหนาทีก่ ารงานในดานพระ
ศาสนา เพื่อรื้อฟนตนใหพนจากหลมลึก คือบอแหงกิเลสตัณหาอาสวะ ความโงเขลาเบา
ปญญา โผลตวั ขึน้ มาสูค วามเฉลียวฉลาด ขึ้นมาสูขอวัตรปฏิบัติอันดีงาม ศีลก็ดี สมาธิก็ดี
แวนดวงใจ
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ปญญาก็ดี อยาเห็นวาเปนหนาทีข่ องใคร นอกจากจะเปนหนาทีข่ องเราคนเดียว ซึ่งมุงตอ
แดนพนทุกขอยูแลว ตองอาศัยศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมเครื่องแกเสมอไป ถาขาดจาก
ธรรมะทัง้ สามประเภทนีแ้ ลว จะเปนไปเพื่อความสมหวังไมได ฉะนั้น ธรรมะทั้งนี้จึงเปน
หนาทีข่ องเราทุก ๆ ทาน จะพยายามบํารุงใหสมบูรณขน้ึ ในกาย วาจา ใจ ของตน
ศีล เคยไดทราบแลววารักษาอยางไรเปนศีล เพราะเคยรักษาตัง้ แตวนั บวชมา สมาธิ
คือความสงบใจ ตางไดพยายามกระทําใจของตนใหสงบอยูแลว และคําวา สมาธิมหี ลายขัน้
และแปลไดหลายนัย แปลวาความสงบก็ได แปลวาความมั่นคงก็ได แปลวาความมุงมั่นก็
ได ตามแตขั้นของจิตที่เปนไปในทางสมาธิ วิธที าํ ใจใหเปนสมาธินม้ี มี าก ตามจริตนิสัยของ
ผูบ าํ เพ็ญมีตา ง ๆ กัน แตที่นี้จะอธิบายพอประมาณเทาที่จําเปนคือ
การบริกรรมดวยบทธรรม คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือกําหนดลมหายใจเขาออก
เปนอารมณของใจ มีสติควบคุมอยูก บั บทธรรมทีต่ นบริกรรม ไมใหพลัง้ เผลอจากบทธรรม
นัน้ ๆ ใหจิตอาศัยอยูกับบทธรรมตลอดเวลาที่ทําอยู จิตเมื่อไมมีหนาที่อื่นทํา รับรูอ ยูก บั
บทธรรมโดยเฉพาะแลว จะเปนไปเพื่อความสงบ ปราศจากสิง่ รบกวนทีเ่ คยเปนมา ปรากฏ
เปนความสุขขึน้ มาในขณะนัน้ เพราะการภาวนาหนึง่ ความสงบหนึง่ และความสุขหนึง่ เปน
ผลตกทอดตอกันมาเปนลําดับอยางนี้
ผูใครตอสมาธิคือความสงบแหงใจ พึงถือการภาวนาเปนกิจจําเปน และสําคัญทุก
โอกาส แมที่สุดไปบิณฑบาตไมควรยอมปลอยวางใหจิตสงไปตามอารมณตาง ๆ ผานเขา
มา มีความมุง มัน่ อยูก บั คําบริกรรมภาวนา หรือพิจารณาสภาวธรรมตามขัน้ แหงจิตของผู
บําเพ็ญดําเนินอยูเ ทานัน้ ไมยอมลดละ ไมยอมใหพลั้งเผลอ นับแตขณะที่กาวออกจากวัด
ไปถึงหมูบานแลวกาวกลับออกมาถึงวัด จิตของเรามีความพลั้งเผลอไปกี่ครั้ง ผูม คี วามสน
ใจถึงขนาดนี้ ตองรูทีเดียววา จิตของตนไดเผลอไปกี่ครั้ง และพยายามทําเชนนีจ้ นมีความ
เคยชินตอการรักษาจิตดวยสติ พิจารณาดวยปญญา ผูน แ้ี ลจะเปนผูส ามารถทําสมาธิและ
ปญญาใหเกิดขึ้นไดโดยรวดเร็วอยางไมมีปญหา และจะไมมีอุปสรรคใด ๆ มากีดขวางได
เพราะการทําศีลใหบริสทุ ธิก์ ด็ ี การทําสมาธิใหเปนไปก็ดี และการทําปญญาใหเปนไปก็ดี
พึงทราบวาออกจากหลักอิทธิบาททั้งสี่ที่อธิบายมาแลวทั้งสิ้น ถาขาดธรรมเหลานีแ้ ลวทําอัน
ใดก็ไมเปนชิ้นเปนอัน แมจะสําเร็จก็ไมสมบูรณ
ถาใจกาวเขาสูค วามสงบไมไดเปนเพราะเหตุใด ขอใหคนดูรากฐานของจิตที่ไมยอม
สงบโดยทางสติและปญญา เปนของสําคัญกวาอื่น คือใชปญญาสอดสองดูวามีอะไรเปนตัว
เหตุใหใจฟุง ซานวุน วาย นักปฏิบัติแลวตองทําอยางนี้ ตองไมทอดธุระในหนาที่ของตน ชีวติ
แวนดวงใจ

๒๑๕

๒๑๖

จิตใจคือความเปนอยูทุกอยาง มอบไวกบั ชาวบานผูร กั ษาศาสนาเชนเดียวกับเรา ทุก ๆ ชิ้น
ในปจจัยสี่ คือจีวรเครื่องปกปดกาย บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชคือยาแกไข มอบ
ไวกบั ชาวบานทัง้ นัน้ ไมตองไปกังวล แตเรื่องของศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ซึ่งเปนทาง
หลุดพนจากกองทุกขทั้งมวลแลว ใหถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตลอดอิริยาบถ และตลอด
วันตายดวย อยาทอถอย และระอาตอความเพียร อยางไรจะเปนไปเพื่อความสงบ ขอได
ทุมเทกําลังสติ ปญญา ความเพียร ลงไปอยางสุดกําลัง จิตจะเหนืออํานาจธรรมเหลานีไ้ ป
ไมได
พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ไมเคยปรากฏเปนผูบริสุทธิ์พุทโธออกมาพรอมขณะ
ประสูติจากพระครรภของพระมารดา พระองคและพระสาวกเปนผูมีกิเลสอาสวะเชนเดียว
กับพวกเราทั้งนั้น ไมทกุ ตนทีน่ าํ มาทําเปนบานเรือน เปนกุฎศี าลาซึง่ พวกเรานัง่ อยู ณ บัดนี้
ไมไดสาํ เร็จรูปเปนบานเรือนมาจากปาทีเดียว แตสาํ เร็จขึน้ มาจากการกระทําของนายชาง
เขาโคนไมลม ลงแลว ตัดตนตัดปลาย ควรถากก็ตองถาก ควรเลือ่ ยก็เลือ่ ย ควรไสกบลบ
เหลี่ยมก็ตองทํา ควรทําเปนตนเสา เปนขื่อ เปนแป เปนคาน เปนกระดาน ดาดฟาหรือควร
ลงรักทาสี ทัง้ นีแ้ ลวแตนายชาง จะทําเอาตามความตองการและความฉลาดของตน ไมทุก
ชิ้นก็ตองแปรรูปไปตามการกระทําของนายชาง จะเหนือเขาไปไมได ผลสุดทายก็สาํ เร็จเปน
บานเรือน ตึก หาง เปนศาลา โรงธรรมสวนะ
เชนเรานัง่ อยูข ณะนี้ พึงทราบวาไมไดสําเร็จรูปมาดวยไมทั้งเปลือก ทั้งกระพี้ ทั้งกิ่ง
กาน รากแกว รากฝอย แตสาํ เร็จรูปขึน้ จากนายชางผูฉ ลาดและชํานาญ สามารถแปรไมทง้ั
ตนจนสําเร็จรูปเปนบานเรือนขึน้ มาได นี้มีอุปมาฉันใด เรื่องของพวกเราก็มีอุปมัยฉันนั้น
พระพุทธเจาแลสาวก ทานก็เทียบเหมือนไมตน หนึง่ แตพระองคและสาวกตางก็เปนนาย
ชาง สามารถเจียระไนองคทา นใหเปนผูม ศี ลี มีสมาธิและมีปญญาขึ้นมาจนกลายเปนศาสดา
ของพระองค และเปนครูของโลก พระสาวกก็กลายขึน้ มาเปนสรณะทีส่ ามใหเราทัง้ หลายได
กราบอยูท กุ วันนี้ เราพึงยึดเอาพระพุทธเจาแลสาวกมาเปนแบบฉบับ คือ สรณํ คจฺฉามิ
คําวา พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ไมเพียงกราบไหวพอเปนพิธี แลวใหสาํ เร็จ
ประโยชนเพียงเทานัน้ เพราะการถึงสรณะยังมีหลายขัน้ ขั้นของพระสาวกอรหันต กราบ
ไหวพระพุทธเจาและพระธรรมนัน้ เปนขัน้ หนึง่ ขั้นของผูมุงทางพนทุกขอยางเต็มใจเปนขั้น
หนึง่ กราบไหวดว ยความสนิทติดใจดวย กราบไหวดวยถือเอาพระพุทธเจา พระธรรม พระ
สงฆมาเปนแบบฉบับและเปนคูช วี ติ หรือเหนือชีวติ ครองชีวิตของตนจริง ๆ ดวย ไดแก
เอาแบบของทานมาดําเนินตาม
แวนดวงใจ
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เราขณะนี้ก็เทียบกับไมซุงทั้งทอน ไดอาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจามาเจียระไน
คือมาเปนเลื่อย เปนสิว่ เปนขวาน สําหรับฟาดฟน หรือไสกบในตัวของเราใหตกออกมา
เปนศีลทีบ่ ริสทุ ธิ์ ตกออกมาเปนสมาธิ คือความสงบเปนชัน้ ๆ ของสมาธิ และตกออกมา
เปนปญญา เปนชัน้ ๆ ของปญญา จนสําเร็จประโยชนอยางเต็มที่ เชนเดียวกับนายชางแปร
รูปไมตา ง ๆ ใหสาํ เร็จเปนบานเรือน เทียบกับธรรมะของผูบําเพ็ญ ยอมสําเร็จผลขึน้ มาเปน
ชั้น ๆ ตามแถวแหงธรรม พระพุทธเจาตรัสไววา สําเร็จพระโสดา สําเร็จพระสกิทาคา
สําเร็จพระอนาคา และสําเร็จพระอรหันต เมือ่ เทียบกับบานเรือนทีร่ วมทัง้ สัมภาระแลว
สําเร็จรูปขึน้ มา นี้ก็เพราะรวมคุณธรรมทั้งหลายที่ไดอาศัยเครื่องมือจากพระพุทธเจามา
เจียระไนตัวเราเองใหสาํ เร็จเปนศีล เปนสมาธิ และเปนปญญาขึ้นมา จนกลายเปนวิมุตติ
พุทโธขึ้นที่ดวงใจของผูบําเพ็ญตนดวยความองอาจกลาหาญ ถาเปนบานเรือนก็เปนเต็มที่
เปนตึก เปนหางก็เปนเต็มที่ นี้ถาเปนวิมุตติพระนิพพานก็เปนเต็มที่ และปรากฏขึน้ ทีด่ วง
ใจของนักปฏิบัติผูมีความเพียร
ฉะนั้น โปรดไดคํานึงถึงเหตุคือขอปฏิบัติมากกวาสิ่งอื่นใด เพราะกิเลสไมไดสิ้นไป
จากใจเอาเฉย ๆ โดยปราศจากเหตุคอื การชําระ แมแตบานเรือนก็ยังตองอาศัยเหตุ คือ
การปลูกสรางจึงสําเร็จเปนทีอ่ ยูอ าศัยได ใจจะใหเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพน ก็ตอง
อาศัยเราเปนผูดัดแปลงซักฟอกสิ่งมัวหมองใหหมดไปเปนลําดับ เริ่มตั้งแตศีลขึ้นไปเปน
สมาธิความมัน่ คง การเดินจงกรมก็มั่นคง นัง่ ภาวนาก็มน่ั คง การทําความเพียรทุกประโยค
ก็มั่นคง ความเคลื่อนทุกอาการก็มั่นคงดวยสติและปญญา ทัง้ นีเ้ รียกวาสมาธิ คือความมั่น
คงตอหนาที่การงานของตน ทําอะไรไมงอนแงนคลอนแคลน จนกลายเปนองคของสมาธิที่
แทจริงขึ้นมา คือความแนนหนามั่นคงของใจ ไมเอนเอียง ไมวอกแวกคลอนแคลน
เมื่อมีตนทุนคือความสงบเยือกเย็นแลว พยายามฝกคนโดยทางปญญาพิจารณา
สวนแหงรางกาย นับแตผวิ หนังเขาไปถึงสวนภายใน ตามอาการของสวนแหงรางกายตาง
ๆ ทีม่ อี ยูใ นรางกาย แยกสวนแบงสวนแหงอาการนัน้ ๆ ออกจากความเปนสัตว เปนบุคคล
เปนหญิง เปนชาย เปนเรา เปนเขา แยกออกจากความเปนของเราของเขา ใหเห็นสักแตวา
อาการหนึง่ ๆ ประชุมกันเขาแลวใหชื่อตางออกไปเทานั้น ไมมีสัตว บุคคล เรา เขา หญิง
ชาย ทีแ่ ทจริงอยูใ นทอนแหงรางกายนีเ้ ลย
อันดับตอไปกําหนดใหแปรสภาพจากความเปนอาการนัน้ ๆ ลงสูธาตุเดิม คือ ดิน
น้าํ ไฟ ลม จนหมดความสําคัญมัน่ หมายวา เปนอาการของรางกายทุกสวนตามที่เคยเปน
มา และหมดความสําคัญวาหญิง ชาย สัตว บุคคล เรา เขา ไปปรากฏตัวอยูในธาตุสี่นั้น ให
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เห็นชัดวาแทจริงเปนธาตุลว น ๆ ไมมีสิ่งใดจะปรากฏตัวออกมาจากธาตุสี่นั้น พอจะใหเกิด
ความนารักนายินดีแมแตชน้ิ เดียว หากเปนเพราะความสําคัญผิดของใจ ซึ่งไมมีปญญา
ความสวางเปนเครือ่ งสองทางตามหลักความจริงของสิง่ เหลานีเ้ ทานัน้ จิตจึงไดลุมหลงกอง
ธาตุสว นหยาบ ๆ ซึง่ มองเห็นไดดว ยตาเนือ้ นีว้ า เปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปน
ของนารักใครชอบใจ จนกลายเปนบอกังวลอันใหญหลวงไปทั่วไตรโลกธาตุ ไมมีขอบเขต
แตเมื่อแยกออกดูดวยปญญาแลว ถาจะวาอาการก็สกั แตอาการอันหนึง่ ๆ ที่
ประชุมกันเขา ถาจะวาธาตุก็สักแตธาตุอันหนึ่งเทานั้น ไมมสี ว นใดจะเปนไปเพือ่ ความนารัก
นากําหนัดยินดี ถาจะพิจารณาเรื่องทุกขก็มีอยูในรางกายอันเปนที่รวมของธาตุ เมือ่ กระจาย
จากกันไปแลว ทุกขก็ไมปรากฏ ทุกขยอมสลายตัวไปเชนเดียวกับกองธาตุสลาย ถาจะ
พิจารณาเรือ่ ง อนิจจฺ ํ ความไมเที่ยง ก็ไดแกรางกายอันเปนกองธาตุ เปนตัว อนิจจฺ ํ อยูทุก
ขณะ ทุกขปรากฏขึ้นมากนอยก็เพราะกองธาตุกอนนี้แปรปรวน ถากองธาตุกอนนี้คงอยู
ทุกขก็หาทางเกิดขึ้นไมได เราก็ไมตองเสวยทุกข และไมตองบนวากันทั่วโลก
เพราะใครเกิดมาในโลกนี้ไมไดมุงหนามาเกิดเพื่อจะบน หรือเปนถอยเปนความกัน
กับทุกข แตเพราะกอนธาตุอันเปนกอนแหงทุกข มันเปนตัวเปนตนของเรา เราจึงเปนผู
ทุกข ทั้งเปนผูเสวยทุกข เราจึงบนกับทุกขซง่ึ เปนเรือ่ งของเราคนเดียว เพราะเรากับทุกขมนั
แยกกันไมออก เรื่องบนกับทุกขวันยังค่ําคืนยังรุงตลอดป ทุกคนจึงแยกไมออก คิดดูแลวก็
นาทุเรศ สงสารตัวเราผูเปนกองทุกขดวยกัน เพราะตางก็แยกทุกขจากเรา แยกเราจากทุกข
ไมออก ทุกขกับเราจึงกอดคอกันตาย ไมยอมพลัดพรากจากกันได นีพ่ รรณนาเรือ่ ง อนิจจฺ ํ
กับเรือ่ ง ทุกขฺ ํ
สวนเรือ่ ง อนตฺตา ก็คือกอนธาตุอันนี้ ปฏิเสธคําสมมุตินิยมของโลกอยูตลอดเวลา
ในกายอันนี้เอง ถารางกายยังครองตัวอยูต ราบใด อนตฺตา ก็ยังครองตัวอยูบนรางกายนี้
ตราบนัน้ เพราะไตรลักษณอยูในที่แหงเดียวกัน ไมเคยแยกทางกันเดินแตไหนแตไรมา ผูมี
ปญญาโปรดพิจารณารางกายนี้ ใหไดมองเห็นหนาเห็นตาของไตรลักษณ ซึ่งแสดงตนอยู
อยางเปดเผย ในรางกายของเราทุกทาน และโปรดพิจารณาซ้าํ ๆ ซาก ๆ จนเกิดความ
ชํานาญในการพิจารณา เห็นรางกายนี้เปนกองแหงธาตุ เปนกองแหงทุกขอยางเปดเผยขึ้น
กับใจ ไมมีสิ่งใดจะสามารถมาปดบังลี้ลับปญญาไดเลย
เมื่อปญญาก็เห็นชัด จิตก็เชื่องตออารมณ ยอมเปนโอกาสของจิตจะรวมสงบลงได
โดยสะดวกสบาย เมื่อถอนขึ้นมาจากสมาธิแลว ปญญาก็ทาํ หนาทีพ่ จิ ารณารางกายตาม
ความเคยชินมาแลว รางกายทั้งทอนจะเปนที่ทองเที่ยวของปญญา จนมีความสามารถเต็มที่
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แลว อุปาทานในสวนแหงกายจะขาดกระเด็นออกเพราะกําลังของปญญา จิตกับกายและกับ
กองทุกขในรางกายก็แยกทางกันเดิน ไมเปนบอแหงความกังวล ดังที่เคยเปนมา
สวนเวทนาในจิต ไดแกสุข ทุกข เฉย ๆ สัญญาความจําหมาย สังขาร ความปรุง
ความคิดภายในใจ วิญญาณ ความรับรูใ นสิง่ ทีม่ าสัมผัส ทั้งสี่ขันธนี้เปนกองแหงไตรลักษณ
เชนเดียวกับรางกาย ถาคําวา จิต อันเปนตัวสมมุติยังมีอยูตราบใด ขันธทั้งสี่และไตรลักษณ
ทัง้ สามยังเขาครองตัวอยูใ นจิตนัน้ ตราบนัน้ ฉะนั้นตองตามคนหาขันธทั้งสี่ไลตะลอมลงรวม
ในไตรลักษณใหไดดวยอํานาจของปญญา โดยคนหาตัวสัตว บุคคล หญิง ชาย เรา เขา ใน
ขันธทั้งสี่นี้โดยละเอียดถี่ถวน เราจะไมเห็นสัตวบคุ คลเปนตน แมรายหนึง่ แฝงอยูใ นเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณนัน้ เลย จะปรากฏ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ลวน ๆ เต็มอยูในขันธนั้น
ๆ
และการพิจารณานามขันธเหลานีก้ ม็ ลี กั ษณะเชนเดียวกับการพิจารณากาย พิจารณา
กลับไปกลับมาอยางซ้ําๆ ซาก ๆ ถึงกับปญญารูชัดวาไมมีอะไรนอกจากไตรลักษณลวน ๆ
เต็มอยูใ นขันธสเ่ี หลานีเ้ ทานัน้ ปญญาจะหมดความสงสัยในขันธทั้งปวง เพราะความฉลาด
และคลองแคลวของปญญาจะสามารถตามคนเขาไปถึงรากฐาน ซึ่งเปนบอเกิดแหงขันธทั้ง
หา คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะไปพบจิตดวงสมมุติอันเปนจุดรวมแหง
อวิชชาเต็มอยูในที่นั้น สติปญ
 ญากับอวิชชาก็จะกลายเปนสนามรบกันในทีน่ น้ั เอง
อวิชชา คือยอดสมมุติ กับ สติ ปญญาอันเปนยอดของมรรค คือทางแหงวิมุตติ ได
ทําหนาที่ของตนตอกันจนสุดกําลัง ผลปรากฏวาไดพบบอเกิดแหงขันธ คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้น และบอแหงไตรลักษณ คือ อนิจจฺ ํ ทุกฺ
ขํ อนตฺตา ก็รวมอยูในจิตดวงสมมุตินี้ดวย จิตดวงสมมุตนิ แ่ี ลทานใหนามวา อวิชชา คือ
ความรูจอมปลอม คําวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา หญิง ชาย เกิดไปจากจุดเดียวนี้ เรือ่ ง
เกิด แก เจ็บ ตาย และเรือ่ งทุกขเปนเรา เราเปนทุกข จนแยกจากกันไมออกตลอดกัป
ตลอดกัลป เกิดจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้น
จึงควรจะกลาวไดวาแมพิมพของโลกทั้งมวลคือธรรมชาติอันนี้ บัดนี้ปญญาที่ทัน
สมัยไดคนหาตัวแมพิมพของวัฏฏะ ไดพบกันอยางเปดเผยในสถานที่อวิชชาเคยซอนตัว จึง
ทําลายธรรมชาตินี้ลงดวยอํานาจของปญญาคมกลาซึ่งฝกซอมมาจนชํานาญ แมพิมพของ
วัฏจักรไดถูกทําลายแตกกระเด็นลงในขณะเดียวเทานั้น วิวัฏฏะไดปรากฏขึ้นอยางเต็มที่
โดยไมมีสิ่งใดปดบัง ปญญาทั้งหมดไดสิ้นสุดลงในขณะอวิชชาดับลงไป ศีลก็ดี สมาธิก็ดี
ปญญาก็ดี ไดตามสงเราไปถึงจุดนั้น กิเลสทัง้ มวลก็จะรบกวนเราไปถึงแคนน้ั ความโลภ
แวนดวงใจ

๒๑๙

๒๒๐

โกรธ หลงก็หมดฤทธิ์หมดอํานาจ จะไมสามารถทําเราใหหมุนเวียนอีกเชนเคยเปนมา แม
ขันธซึ่งเคยเปนบริวารของอวิชชา ก็กลับกลายมาเปนขันธลว น ๆ ไมเปนกิเลสอาสวะแต
อยางใด ศีล สมาธิ ปญญา ก็ทราบชัดวาเปนเครือ่ งมือสําหรับแกกเิ ลสอาสวะ ที่เปนขาศึก
ตอตัวเรา เพราะรูเ ทาเหตุรเู ทาผลอยางแจมแจง แลวปลอยวางไวตามเปนจริง
รูเ ทาเหตุ คือเหตุแหงทุกข ไดแกสมุทัย มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาเปนตน
ดวย รูเ ทาเหตุแหงสุข คือ ศีล สมาธิ ปญญาดวย รูเ ทาผล คือ ทุกขที่เกิดขึ้นจากสมุทัยดวย
และรูเ ทาผล คือ นิโรธที่เกิดขึ้นจากเหตุแหงสุข คือมรรคดวย ผูรูเทาสัจจะของจริงทั้งสี่นั้น
นัน่ แลเปนธรรมพิเศษ จึงควรใหนามวา วิมตุ ติธรรม เพราะนอกจากสมมุติสัจจะไปแลว
เปนธรรมตายตัว เดนชัดอยูดวยความเปนอิสระในตัวเอง ไมขึ้นอยูกับสมมุติใด ๆ เปน ธมฺ
โม ปทีโป อยางสมบูรณ (ความสวางแหงธรรม) เชนเดียวกับพระอาทิตยทป่ี ราศจากเมฆ
กําบังแลวยอมสองแสงสวางไดอยางเต็มที่ฉะนั้น ในขณะเดียวกัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ อัน
เปนอัตสมบัติอยางประเสริฐไดปรากฏขึ้นในใจของผูมีชัยโดยสมบูรณ
สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจา ทานตัดสินกันกับวัฏจักร ในคืนของวันเพ็ญเดือนหก
สวนพวกเราจะไปตัดสินกันวันไหน เราจะปลอยใหความเกียจครานตัดสินเอาเสียทุกวันนัน่
หรือ หรือจะมอบดวงใจอันมีคณ
ุ คามหาศาลนีใ้ หกเิ ลสตัณหาเอาไปทําเปนครัวไฟ หองน้ํา
หองสวม ทีช่ าํ ระขับถายทุกวันนัน่ หรือ ถาเราไมตอ งการใหสง่ิ เหลานีต้ ดั สินชีข้ าดเอาตาม
ความตองการของเขา เทาทีเ่ คยเปนมาแลวหลายภพหลายชาติ เราก็ควรตืน่ ตัวตอความ
เพียร ศีล สมาธิ ปญญา กับความเพียรอยาใหหา งจากใจ คําวา วิมุตติ พุทโธ จะไมเกิดขึ้น
ในทีใ่ ด ๆ แตจะเกิดขึ้นที่ดวงใจของผูมีธรรม
เพราะพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค และพระสาวกของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
ไมเคยปรากฏขึ้นจากที่อื่นใดทั้งนั้น แมจะตรัสรูใ นทีต่ า ง ๆ และเวลาอันตางกันก็ตาม แต
ตองตรัสรูใ นกรอบแหงหลักธรรม คือมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนธรรมสายกลางนีเ้ ทานัน้ จะ
ไมตองตรัสรูดวยกาลสถานที่ แตจะตรัสรูด ว ยธรรม คือมัชฌิมา ฉะนั้น จึงควรจะกลาวไดวา
พระพุทธเจาทั้งหลายพรอมทั้งพระสาวก ทานทรงอุบัติขึ้นจากพระธรรมทั้งนั้น บรรดาทาน
ผูป ฏิบตั จิ งึ ไมควรไปสนใจกับกาลและสถานทีใ่ หมากกวาความสนใจในหลักธรรม อันจะนํา
ผูปฏิบัติใหพนผานอุปสรรคไปไดโดยลําดับ จนถึงความพนทุกขไปโดยสิ้นเชิง
เราลองคิดดูเรื่องของกิเลสทุกประเภท ที่เคยพอกพูนหัวใจของสัตวมานานแสน
นาน ไมเคยเห็นเขาปลอยตัวใครออกไปเปนอิสระ เพราะกาลเวลาและสถานทีเ่ ปนเหตุแม
แตรายเดียว เขายังเปนเจาครองอํานาจบนหัวใจของสัตวตลอดกาล ไมเห็นมีวันปลอยตัว
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เพราะถึงเวลาเลย ถาเปนนักโทษ แมจะมีโทษหนักก็ยังขึ้นอยูกับเวลา และมีวันปลดปลอย
ตัวออกมาเปนอิสระได เราเปนผูน บั ถือพระพุทธศาสนาในวงแหงสวากขาตธรรม จึงควร
คํานึงถึงธรรมที่ทรงประกาศสอนไว พระองคไมตรัสวา เราตถาคตมอบใหมื้อวัน ป เดือน
ตัดสินกิเลสออกจากหัวใจของสัตวเลย แตตรัสมอบไวกับพระธรรมที่ผูเชื่อธรรมจะนําไป
ปฏิบัติแกไขตนเองไปเปนลําดับ จนถึงความพนทุกขไปไดเพราะพระธรรมเทานั้น
ธรรมทัง้ หลายทีไ่ ดอธิบายในวันนี้ โปรดทราบวามีอยูก บั ตัวของเราทุกทาน และพระ
พุทธเจาทานนําเรื่องของเราออกแสดงใหเราฟง อยาพึงเขาใจวาเปนเรือ่ งใคร เพราะดีกับ
ชั่วเปนเรื่องของเราเคยทํามาจนช่ําชองดวยกัน จึงไมควรสงสัยในเรื่องของตน ถาเราเบือ่
หนายตอการเกิดตายอันเปรียบกับหลุมถานเพลิงนีแ้ ลว จงพยายามบําเพ็ญตนดวยความ
ไมประมาทนอนใจในสิ่งที่เปนขาศึกตอตนเองทุกประเภท สติปญ
 ญาโปรดใหแนบสนิทอยู
กับใจ และอารมณที่เกิดขึ้นจากใจของตน อารมณนแ้ี ลเปนตัวกอเหตุสาํ คัญ จงนําสติ
ปญญาตามวินิจฉัย และแกไขเหตุการณเหลานีใ้ หสน้ิ สุดลงไปได
การประกอบความเพียรในวันหนึง่ ๆ ไมเปนของยากลําบากเหมือนเราทองเที่ยว
เกิด ตาย อยูใ นสงสารอันเปนความทุกขทรมานแสนสาหัส การเพียรพยายามเพื่อรื้อถอน
ตนออกจากทุกข ไมเปนของยากลําบากถึงขนาดนั้น จึงควรพยายามบําเพ็ญตนใหเปนเนือ้
นาบุญของตน เมื่อสมบูรณเต็มที่แลวตอไปจะไดเปนประโยชนแกโลกสงสาร เนือ่ งจากเรา
ทําตัวใหรมเย็นพอโลกจะพึ่งเราได เขาใหทานมาเล็กนอยก็มผี ลมาก เพราะเนือ้ นาดี และ
เต็มไปดวยปุย คือศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ พุทโธ ฉะนัน้ โปรดพากันรีบเรงความเพียร อยา
ลดละตลอดอิรยิ าบถ จะปรากฏสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นจากใจของผูมีความเพียร โดยไมมีสิ่ง
ใดมากีดขวางไวได
วันนีไ้ ดอธิบายธรรมเกีย่ วกับเรือ่ งศีล สมาธิ ปญญา และอิทธิบาททั้งสี่ ซึง่ เปนราก
ฐานของพระศาสนาใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายฟง โปรดไดนาํ ไปพิจารณาและปฏิบตั ใิ หสดุ
ขีดความสามารถ ดวยความองอาจกลาหาญตอความเพียร เพื่อถึงแดนแหงความพนทุกข
โดยถายเดียว คําวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ ซึ่งเคยเปนขอของใจมานาน
จะสิ้นปญหาลงในจิตของผูมีธรรมคุมครองตนดวยความเพียรโดยไมตองสงสัย
ในทีส่ ดุ แหงการแสดงธรรม ขอความสมหวังทั้งการดําเนินและผลอันจะเกิดขึ้นตาม
ความจํานง จงเปนของทานทั้งหลายโดยทั่วหนากันเทอญ
<<

สารบัญ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

ทําตัวเหมือนแมเนือ้
พระพุทธเจา นับแตเริม่ เสด็จออกทรงผนวช แสวงหาวิเวกสงัดเปนหลักฐาน
ประจําศาสดา บําเพ็ญพระองคในปา สําเร็จพระอิรยิ าบถในปา และตรัสรูใ นปา เวลา
ปจฉิมยามอันเปนยามสงัดอยางยิ่ง บรรดาพระสาวกก็ตามเสด็จในทางสายเดียวกัน มี
ความเปนอยูอยางสงัดทั้งทางกายและทางใจ ไมมีการคลุกคลีกับฝูงชนทุกชั้น ทั้งคฤหัสถ
และบรรพชิต ตางก็มุงตอความสงัดวิเวกประจําตน เมื่อไมมีสิ่งเกี่ยวของ จิตยอมมีความ
สงบไดเร็ว เพราะฉะนัน้ กายวิเวกจึงเปนบาทฐานสําคัญทีจ่ ะทําใจใหไดรบั ความสงบเปน
อยางดี
พุทธประเพณีทรงดําเนินแตตนถึงวันตรัสรู ไมทรงสนพระทัยกับสิ่งใดอันจะเปน
เหตุกอ กวนความเพียรทางใจ ขณะทรงบําเพ็ญไมปรากฏวาสนพระทัยกับผูใด และแสวง
หาใครมาเปนเพือ่ น ทรงแสวงหาทีส่ งัดจริง ๆ แมตรัสรูแ ลวจะทรงทําหนาทีข่ องพระ
พุทธเจาเพื่อโปรดเวไนย ก็ไมทรงทอดธุระในสถานที่ดังกลาวนี้ และทรงถือประจําพระ
อิริยาบถตลอดวันนิพพาน เพราะฉะนัน้ ความวิเวกสงัดจึงเปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ สําหรับผู
มุงตอแดนนิพพาน
แตความสงัดมีหลายประเภท ความสงัดธรรมดาที่อยู ๆ กันอยางหนึ่ง ความสงัด
ซึ่งอยูเปลี่ยว ๆ ทีเ่ ต็มไปดวยสัตวรา ยนานาชนิด อันเปนเหตุใหระวังภัยทัง้ กลางวันกลาง
คืนอยางหนึง่ เราอยูด ว ยกันหลายคนแมจะไมมกี ารพูดสนทนา ตางคนตางอยูในที่ของ
ตน จัดเปนกายวิเวกขัน้ หยาบ การอยูใ นสถานทีเ่ ปลีย่ วและระวังภัยรอบดานนัน่ แล จัด
เปนกายวิเวกสวนละเอียด เพราะไมมองเห็นใครทัง้ ดานตาและดานความรูส กึ
ฉะนั้น อนุศาสนทป่ี ระทานไว จึงเปนหลักธรรมสําคัญประจําพระศาสนา เราจะ
เห็นไดจากสถานที่สงัดธรรมดาและมีหมูคณะอยูดวยกัน ความรูสึกจะมีลักษณะทื่อ ๆ
และประมาทนอนใจชอบกล แตพอจากหมูคณะไปอยูในสถานที่เปลี่ยวและนากลัว ทั้ง
อยูค นเดียวดวยแลว ความรูส กึ จะเปลีย่ นขึน้ ทันที ความสนใจในธรรมะจะมีมาก เพราะ
ความกลัวบังคับ จําตองแสวงหาที่พึ่ง ไมวาทางโลกทางธรรมยอมมีลักษณะเชนเดียวกัน
สติจะไดเคยอบรมหรือไมเคยอบรมก็ตาม แตขณะที่สิ่งแวดลอมบังคับเชนนั้น จําตองมี
สติขึ้นมาทันที พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ตามปกติไมทราบวาอยูที่ไหน แตใน
แวนดวงใจ
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เวลาเชนนัน้ จิตเริม่ ระลึกยึดเอามาเปนทีพ่ ง่ึ ทันทีโดยไมยอมใหพลัง้ เผลอ เพราะถาเผลอ
ไปในขณะนั้น เกิดมีอันตรายแกชีวิตขึ้นมาตองเสียที
ดังนัน้ ผูอ ยูใ นสถานทีเ่ ปลีย่ วและนากลัวตอภัย จึงเปนผูจ ะตัง้ สติบงั คับใจใหเขาสู
ความสงบไดเร็วกวาปกติที่จะเปนได สวนจิตทีม่ คี วามสงบไดบา งและจิตทีเ่ ปนสมาธิแลว
ก็ยิ่งมีกําลังเพิ่มขึ้นและรวดเร็วกวาปกติธรรมดา สําหรับผูก า วเขาสูป ญ
 ญาและผูม ปี ญ
 ญา
คลองแคลวพอประมาณ ก็ยง่ิ จะเพิม่ กําลังความแยบคายขึน้ ทัง้ ภายในภายนอก ฉะนั้น
นักบวชผูม งุ ปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูงจึงควรเห็น และสนใจในทีส่ งัดเปนทีบ่ าํ เพ็ญเพียร เพราะ
จะทําใหผเู ขาอาศัยไดรบั ผลประจักษใจ ทั้งดานสมาธิและดานปญญา อันจะเกิดจากการ
ระวังสังวรอยูต ลอดเวลา ยิง่ เปนผูก ลาหาญตอความเปนความตายเพือ่ พระสัทธรรมจริง
ๆ แลว สถานทีเ่ ชนนัน้ และผูเ ชนนัน้ แล จะเปนไปไดงา ยและรวดเร็ว ทั้งสมาธิและปญญา
พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ผูมีพระนามกระเดื่องเลื่องลือในไตรภพ ทาน
บําเพ็ญในสถานที่สงัดทั้งนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ธรรมชอบเกิดในสถานทีส่ งัดและเวลา
อันสงัด
แตผูขี้ขลาดหวาดกลัวและมีความทอแทออนแอ เพราะความเห็นแกตวั มากกวา
ธรรม ก็ยิ่งจะเพิ่มกิเลสอาสวะใหมากมูนขึ้นในใจ หรืออาจเปนบาเปนบอไป เพราะสถาน
ที่เชนนั้นก็ได สวนผูจะถวายตัวเปนลูกศิษยพระตถาคตโดยชอบ ตองเปนผูกลาหาญตอ
ความจริง คือการเปนการตายเปนคติธรรมดา ไมมีใครจะขามพนไปไดในรางอันนี้ ทั้งผู
กลาผูก ลัวจําตองเดินทางสายมรณะ คือเกิดแลวตองตายดวยกัน เวลานีท้ กุ ทานไดคาด
เครื่องรบไวอยางเต็มตัว และเตรียมพรอมแลวทีจ่ ะทําสงครามกับกิเลสอันเปนขาศึกภาย
ใน
คําวา เครือ่ งรบ คือบริขารแปด อันเปนเครือ่ งแบบของผูจ ะกาวเขาสูส งคราม
และศีล สมาธิ ปญญา ตลอดขอวัตรปฏิบัติทุกประเภท นีค่ อื เครือ่ งมือในการรบ เครือ่ ง
รบทัง้ นีโ้ ปรดทราบวา เปนเครือ่ งรบของทานผูก ลาหาญ ของทานผูมีความเพียรกลา ไม
ถอยทัพกลับตัวเปนคนออนแอขี้ขลาด มีความหวาดกลัวตอขาศึก เปนเครือ่ งรบของทาน
ผูก ลาตายในสงคราม เปนเครือ่ งรบของทานผูผ า นชัยชนะ และนําธงชัยมาสูโ ลกดวย
ความองอาจตอผลที่ครองอยูวาเปนความจริงโดยสมบูรณ และสามารถจะประกาศความ
จริงเหลานี้แกปวงชนทั่วทั้งไตรโลกธาตุอยางไมมีความขยาดหวั่นไหว และรื้อขนหมูชน
ทั้งทวยเทพใหหลุดพนไปตามได ทานผูน น้ั คือ พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ของหมูชน ผลทีท่ รง
ไดรบั จากชัยชนะใหโลกไดเห็นเปนขวัญตาขวัญใจนัน้ คือ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
แวนดวงใจ
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เวไนย และผูท าํ การรบตามเสด็จ จนไดรบั ชัยชนะอยางสมบูรณตามทีป่ ระทานแนวทางไว
นัน้ คือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา
เพราะฉะนัน้ เครื่องแบบและเครื่องรบที่ครองอยูกับตัวของทุกทาน จึงเปนสิง่
ศักดิ์สิทธิ์วิเศษ และมีคุณคาอันหาประมาณมิได มิใชเครือ่ งบริขารของคนเกียจคราน
นอนตื่นเอาตามอํานาจของกิเลสอาสวะบังคับ หนักไปในความเห็นแกตัวไมมองดูธรรม
อันเปนทางเสือ่ มเสียโดยถายเดียว เรื่องทั้งนี้จึงควรเกลียดกลัวในวงปฏิบัติ เพราะเพศนี้
เปนเพศทีก่ า วหนาดวยความเพียรทีช่ อบ บําเพ็ญตนดวยความหาวหาญรืน่ เริงตอแดน
พนทุกข มีสติระมัดระวัง เพราะสมณะยอมเปนผูง ามดวยมีธรรมเหลานีเ้ ปนเครือ่ ง
ประดับ ถาความสํารวมระวังไดดอยลงหรือขาดไปในขณะใด ยอมขาดความเปนสงาราศี
และสวยงามลงในขณะนัน้ ไมมีใครจะฝนชมวาดีและงามตาเลย
คนผูม คี วามสํารวมระวังประจําตน ยอมเปนผูงามในหมูชน ทัง้ นักบวชและ
ฆราวาส ยอมถือสังวรธรรมประจําตนและสังคมทั่ว ๆ ไป ทั้งเปนธรรมประกันสังคมใหมี
คุณภาพเปนทีน่ า ดู ผูข าดสังวรธรรมแลวจะไมมคี วามงามเหลืออยูเ ลย ดังนั้นผูเปนศิษย
พระตถาคตผูป รากฏงามเดนในหมูช นดวยสังวรธรรม จึงควรนอมรับมาเปนมรดกและ
ประดับตนใหงามทั้งภายนอกภายใน จะเปนผูงามในเพศไมมีวันจืดจาง
อันดับตอไปคือความเพียร
เปนธรรมประจําองคของพระผูเต็มไปดวยความ
เพียร เพราะพระพุทธเจาและพระสาวกปรากฏเปนผูม คี วามเพียรกลาในกิจทีช่ อบทุก
กรณี ไมเคยเหยียบรองรอยความทอแทออนแอเปนแบบพิมพแกโลกไวที่ไหนเลย ถา
โลกเราพยายามหัดเขียนหัดอานตามแบบพิมพของพระพุทธเจาจนชินตอนิสัยแลว โลก
และธรรมจะมีความเจริญรุง เรืองขึน้ เปนลําดับ ทั้งดานจิตใจและโภคทรัพย
แตในทีน่ จ้ี ะอธิบายเฉพาะความเพียรทางใจ อันจะยังผลใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ
ตามเปนลําดับ จําตองมีสติควบคุมในการทําทุก ๆ ประโยค อยาใหพรากจากใจ มีสติรับ
รูอ ยูก บั กิจการนัน้ นีเ่ ปนสาเหตุจะใหความเพียรติดตอ เพราะสติเปนเครือ่ งรับรูก บั สิง่
สัมผัสทุกประเภท อันเปนตนเหตุใหเกิดอารมณทางภายใน ถาขาดสติซง่ึ เปนธรรม
สําคัญแลว อารมณยอมทําการติดตอกับใจไดอยางเต็มที่ เพราะขาดธรรมเครือ่ งตาน
ทานขัดขวาง โดยมากทีไ่ ดรบั ความทุกขรอ นภายในใจอยางหนัก ถึงกับระบายออกมา
ทางกาย วาจา และบางครั้งจนหาทางออกไมได เลยตัดสินใจไปในทางผิดเพิ่มเขาอีก ทั้ง
นีล้ ว นเปนสาเหตุมาจากความขาดสติโดยสิน้ เชิง
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ทุกทานผูมุงตอความเพียร โปรดอยาเห็นสติเปนของเล็กนอยและไมจําเปน นัน่
คือทางหายนะโดยไมมีทางแกไข เพราะสติเปนธรรมจําเปนทัว่ โลกแดนธรรม คนมีสติจะ
เปนผูต น่ื ตัวอยูเ สมอ เฉพาะอยางยิ่งผูบําเพ็ญทางใจ สติจะทําความรูสึกกับสิ่งกระทบได
เปนอยางดี แตถา หาไมแลว แมจะถูกกระทบวันยังค่ําคืนยังรุง จะไมรูเห็นอะไร ซึ่งควร
จะแกไขหรือบํารุง แตจะมาตําหนิตวั วา วันนีจ้ ติ ไมสบายมีแตความรุม รอน ไมทราบวา
เปนอะไร และรอนทั้งกลางวันกลางคืน บางครั้งถึงกับหาที่ปลงกายปลงใจลงไมได นีค่ อื
ผลทีเ่ กิดจากความเผอเรอ ซึ่งจิตสัมผัสกับสิ่งใดแลว ตนไมมีสติรับทราบจึงไมมีโอกาสรู
วาสิง่ นัน้ เปนภัย การแกผลจึงไมใชฐานะจะเปนไปไดตามใจหวัง
การแกตองแกที่ตนเหตุ คือความสัมผัสรับรูเ บือ้ งตน ดวยอํานาจของสติและ
ปญญา ไมเชนนั้นจิตจะตองสั่งสมความรุมรอนขึ้นทั้งคืนทั้งวัน ทนไมไหว ยอมเทียบกัน
ไดกบั สวนรากายทีม่ โี รคภัยเกิดขึน้ นับแตขน้ั เริม่ แรกจนถึงขัน้ รุนแรง โดยเจาตัวไมสนใจ
ในการรักษา ปลอยใหโรครายตัง้ บานเรือนอยูบ นรางกายตามลําพัง จนถึงขั้นทนไมไหว
รางกายก็แตก เทียบกับใจไมมีสติ ปลอยใหกิเลสทยอยเขามาทั้งวันทั้งคืน โดยเราเปด
ชองทางใหเสียเอง คือเปดทวารภายในออกรับขาศึกภายนอกใหเขามารังควานจิตอยาง
อิสรเสรี ไมมีสติปญญาเครื่องหักหามและกลั่นกรอง โรคกิเลสภายในนับวันกําเริบรุน
แรง อยางนอยก็ทําตามอํานาจความผลักดันหนักเขาเพศก็แตก เพราะโรคภายในบีบ
บังคับ
ฉะนั้น การปลีกตัวแสวงหาทีซ่ อ นเรนในสถานทีว่ เิ วกสงัด ก็เพื่อจะหลบหลีกสิ่ง
กอกวนความเพียรไมใหเปนไปโดยสะดวก และเปนแนวทางของพระพุทธเจาพาดําเนิน
มา ซึง่ เปนทีเ่ หมาะสําหรับนักบวชผูม งุ ปฏิบตั จิ ะอยูอ าศัยเพือ่ ความเพียรและจริตนิสยั
ทั้งมีโอกาสบํารุงใจไดมากกวาที่อื่นใด การอบรมดวยขอปฏิบตั อิ นั ชอบในสถานทีเ่ หมาะ
สม จึงเทียบกับการแสวงหายามาพอกแผลในอวัยวะใหคอ ยหายไป และพยายามกีดกัน
สิ่งที่เปนขาศึกตอแผล ไมใหมาทิ่มแทงแผลซึ่งคอยจะกําเริบอยูแลวใหกําเริบยิ่งขึ้น วิธี
การเชนนีเ้ ปนทางกาวเขาสูค วามสงบสุขของจิตทุก ๆ ประโยคความเพียร เพราะเวลานี้
ไมมีอะไรเปนขาศึกตอเรา นอกจากใจที่พยายามสั่งสมอารมณอันเปนขาศึกขึ้นเผาผลาญ
ตนเอง เพราะความไมสนใจตอสติปญญาเครื่องขับไลสิ่งมัวหมองใหลาถอยออกไปจาก
ตัวเทานัน้
หลักการปฏิบัติเพื่อความไมวกเวียนในกรอบของวัฏฏะ ตองเปนผูใหมตอความ
เพียรเสมอ มีความระมัดระวังทุกกรณี เหมือนแมเนือ้ ระวังสัตวรา ยและนายพราน แมจะ
แวนดวงใจ
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ไปเทีย่ วหากินทีไ่ หนตามความจําเปนบังคับ
แมเนื้อไมเคยนอนใจตอสถานที่และ
อันตราย แมที่สุดกําลังกลืนผลไมหรือกัดกินหญาอยู ยังตองระวังอันตราย แมเนื้อปฏิบัติ
ตอตนเองดังที่กลาวมา
เราผูเปนศิษยของพระพุทธเจาผูฉลาดรอบคอบในสิ่งทั้งปวง ควรทําตัวเหมือน
แมเนือ้ จะสมนามวาศิษยมคี รู ไมควรทําความสนิทติดใจกับสิ่งใดจนเกินไป จะเปนเหตุ
ใหลมื ตัวและเปนทางเสือ่ มเสียโดยไมรสู กึ
การฝกหัดสติระมัดระวังเพื่อรูสาเหตุของ
ความผิดชอบชั่วดี และฝกหัดปญญาตรวจตรา และไตรตรองดูสิ่งที่ผานเขาผานออกจาก
ทวาร คือ ตา หู กาย ใจ ฯลฯ จนสามารถรูช ดั ตามสิง่ ดีและชัว่ แลว รีบแกไขดวยความไม
นอนใจนัน้ เปนทางเดินของผูเ ห็นภัยในวัฏฏะ เพราะพระพุทธเจาผูพ น ภัยและทรงบรรลุ
ถึงความรมเย็นอยางสมบูรณ ทานดําเนินอยางนีท้ ง้ั นัน้ ไมใชแบบนอนจมอยูกับอารมณ
ทํานองสัตวนอนจมกองมูตรกองคูถโดยไมคิดหาทางออกเชนนั้น
และวิธีฝกหัดสติ
ปญญาใหมีความเคยชินตอเหตุการณทุกระยะนั้น
พึงทําความพยายามกับการเคลื่อนไหวไปมา และเวลานัง่ ภาวนาทําความรูส กึ ให
ติดตอกัน และพยายามทําเสมอ เชนเดียวกับเด็กฝกนั่ง ยืน เดิน เบื้องตนก็มีการลมลุก
คลุกคลาน ตอไปเด็กยอมมีความชํานาญเพราะการฝกหัดเสมอ จนกลายเปนอิรยิ าบถ
ของผูใหญขึ้นมาในตัวของเด็ก ลักษณะของสติปญญายอมมีทางเจริญและชํานาญไดดวย
วิธีฝกหัด ในทํานองเดียวกันคนมีสติปญญาประจําใจยอมมีทางรูเรื่องของตัว จะพิจารณา
อาการของกายหรือสภาวธรรมภายนอก ก็ยอมเปนธรรมและมีอุบายแยบคายเพิ่มขึ้นทุก
ระยะ และมีทางเอาตัวรอดไปไดโดยลําดับ ฉะนั้นสติกบั ปญญาจึงเปนธรรมจําเปนทีจ่ ะ
แนบกับกิจการทุกแขนงทั้งทางโลกและทางธรรม
ผูบกพรองหรือขาดสติอยางเต็มที่
ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปตามทีเ่ ห็น ๆ กันอยู ทัง้ นีล้ ว นเปนผลมาจากความขาดสติ
ทั้งนั้น อยาพึงเขาใจวาเปนมาจากเรื่องอะไรอื่น
เราไมเปนคนเชนนัน้ แตก็เปนคนในลักษณะขาดสติประจําความเพียร ผลที่
ปรากฏขึน้ จึงเปนความรุม รอนภายในใจ ทําใหทก่ี นิ อยูห ลับนอนคับแคบไปหมด วัน คืน
เดือน ป ดินฟาอากาศ อาหารหวานคาว เครือ่ งหลอเลีย้ งชีวติ ตลอดญาติมิตรเพื่อนฝูง
อันเปนที่ฝากชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตาย ก็กลายเปนขาศึกไปเสียสิ้น ไมมีสิ่งใดจะเปนที่
เจริญหู เจริญตา เจริญใจ แตกลับกลายเปนศัตรูตอ ตนทางความรูส กึ มองดูโลกที่เคยอยู
อาศัยก็กลายเปนกองเพลิงไปทั่วดินแดน เพราะความทุกขรอ นภายในมีกาํ ลังกลา ปกปด
กําบังทางเดินเพื่อความปลอดภัยไวเสียทุกดาน แลวเปดทางโลกวินาศไวคอยตอนรับ
แวนดวงใจ
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ผลจึงกลายเปนความพินาศไปตามสาเหตุ ฉะนัน้ โปรดทราบไวแตตน ทางวา เรือ่ งทีก่ ลาว
มาทั้งนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย และเรือ่ งสติปญ
 ญาซึง่ เปนทํานบกัน้ กางโลกวินาศเหลานี้ จึง
ไมใชเรื่องเล็กนอยพอจะนิ่งนอนใจไมนําพา เพราะเรือ่ งความเสือ่ มความเจริญอันจะ
ปรากฏขึน้ กับเราแตละทาน จึงเปนเรือ่ งเกีย่ วกับสติปญ
 ญาโดยตรง
การกลาวเพือ่ บํารุงสติปญ
 ญาซ้าํ ๆ ซาก ๆ ก็เพราะเห็นภัยซึง่ เคยเกิดขึน้ ทั้งแก
ตนและแกทาน อยางซับซอนแหลกเหลวจนประมาณมิได เพราะความขาดธรรม คือ สติ
ปญญาเครื่องแกไขบั่นทอน การฝกฝนสติจนมีความเคยชิน ยอมเปนผลดีทั้งทางดาน
สมาธิและดานปญญา ทัง้ จะเปนไปอยางรวดเร็วและทันกับเหตุการณ เพราะจิตไมมีทาง
เล็ดลอดออกทําการติดตอกับอารมณ ใหเปนความมัวหมองและเสือ่ มโทรม เชนเดียวกับ
โจรทีม่ เี จาหนาทีค่ วบคุมอยู เขาจะคอยกลายเปนคนดีตอไป ขณะทีเ่ ขาเปนโจรไปเทีย่ ว
ปลนหรือขโมยของใคร ๆ นัน้ ไมมใี ครรูแ ละควบคุมเขา เขาจึงทําความชัว่ ไดในขณะนัน้
ใจซึง่ เปนโจรภายในก็เชนเดียวกัน ขณะที่มีสติควบคุมอยู จิตจะทําความเสียหาย
ขึ้นมาไมได ตอเมื่อเผลอนั่นแล จิตจะทําความเสียหายจนปรากฏผล คือความทุกขรอน
ขึน้ มาในขณะนัน้
แตถามีสติควบคุมบังคับไมใหเกี่ยวของและสนใจกับสิ่งที่เปนขาศึก
พยายามดัดแปลงใหเขาสูกรอบแหงหลักธรรมที่ตั้งไว มีอาการ ๓๒ ของกาย อาการใดก็
ได ลมหายใจก็ได พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ก็ได ตามจริตชอบ จิตจําตองทํางานตามลําดับ
ของสติที่ติดตอกันในระยะสั้นหรือยาว ความสงบทั้งนี้จะเปนเชื้อและสื่อใหเกิดศรัทธา
ความเชื่อความเลื่อมใสตอการดําเนินของตน และเชือ่ ในมรรคผลแจมชัดขึน้ กับใจ ความ
เพียรก็นับวันมีกําลังขึ้นทุกประโยค ความเพียรจะมีจุดที่หมายเปนเครื่องดึงดูดใจ ใหเรง
รีบตอการดําเนินของตน ผลยิง่ แสดงเปนความแปลกประหลาดและอัศจรรยขน้ึ ทุกวัน
ทั้งดานความสงบและความสุขจะทรงตัวอยูไดนาน ผูปฏิบัติทําความพยายามยิ่งขึ้น ผล
จําตองสนองตามวาระของความเพียร จนมีความชํานาญทางดานสมาธิ คือใหพักและ
ถอนไดตามความตองการ
อันดับตอไป ควรใชปญ
 ญาใครครวญในสภาวธรรม มีกายเปนตน ในเวลาจิต
ถอนจากสมาธิแลว เพื่อสมาธิกับปญญาจะไดเปนคูเคียงกันไปตามหนาที่และโอกาส วิธี
ใชปญญาขั้นตน ตองอาศัยการฝกหัดเชนเดียวกับทางสมาธิ โดยพาพิจารณาไตรตรอง
ตามธาตุขันธอายตนะ อันเต็มไปดวยความเปลีย่ นแปลงแปรปรวน ทัง้ ภายนอกภายใน
เต็มไปดวยสิ่งผสมนานาประการ ไมมีแมสิ่งเดียวจะเปนที่พึงใจและคงอยูตลอดไป แม

แวนดวงใจ
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อารมณดี ชั่ว สุข ทุกขที่เกี่ยวของกับจิตอยูทุกขณะก็เต็มไปดวยวิปริณามธรรม มีความ
แปรปรวนเสมอกัน คําวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา คือสิง่ เหลานีท้ ง้ั นัน้
มองลงไปที่กาย ที่ใจ จะพบแตเรื่องไตรลักษณทํางานอยูทุกขณะ ทัง้ ภายในภาย
นอกไมมีชองวางแมเทาจุดเม็ดทราย พิจารณาทํานองนีจ้ นกวาปญญาจะเคยชินตอหนาที่
และสาเหตุที่เกี่ยวของกับตน นับวันจะเปนความสะดวกในการพิจารณา เชนเดียวกับจิต
ทีเ่ คยเปนสมาธิแลว ยอมมีทางจะเปนสมาธิไปเรื่อย ๆ จิตที่เคลื่อนออกทางปญญาแลว
ยอมมีทางจะเปนปญญาไปเรื่อย ๆ จากความเพียรทีค่ อยหนุนหลังเสมอ เมื่อถึงปญญา
ขั้นละเอียดแลว อยูที่ไหนก็เปนปญญา ในอิริยาบถทั้งสี่จะไหวตัวดวยปญญา เพราะสิง่
สัมผัสซึ่งเกี่ยวของกับอายตนะอันเปนทํานองเตือนสติปญญา ใหสะดุง ตัวรับรูแ ละตรอง
ตามนั้น มีอยูทุกระยะ ไมเลือกวัน คืน เดือน ป จิตจะหาเวลาวางจากสิง่ สัมผัสไมไดเลย
เพราะตามธรรมดา จิตเปนบออารมณอยูแ ลว ยิ่งมีสิ่งเกี่ยวของก็ยิ่งถือวามีงานทํา
ฉะนั้นงานของจิตจึงไมมีวันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน แตเปนวันงานไปเสียทัง้ วัน
ทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น หนาที่ของสติปญญาที่เตรียมฝกซอมมาแลวดวยความเพียร จํา
ตองรูสึกตัว และพิจารณาทันทีทส่ี ง่ิ นัน้ ๆ มากระทบ เรือ่ งสภาวธรรมกับจิต และเรือ่ ง
ของสติปญญาทําหนาที่ตอกันไมมีเวลาวาง เชนเดียวกับเรื่องสมุทัยทําการสั่งสมทุกขใน
คราวเขามีอาํ นาจฉะนัน้ ไมเชนนั้นจะไมทันกับการถอดถอนทุกขสมุทัย ซึ่งเคยตั้งราก
ฐานบานเรือนอยูบ นหัวใจของเรามานาน การคุยเขี่ยขุดคนของปญญาที่เคยชินตอหนาที่
ของตนในขั้นนี้ ผูปฏิบัติอาจจะเพลินจนลืมพักจิตในสมาธิตามโอกาสอันควรก็ได ดังนั้น
เพือ่ ความราบรืน่ และสม่าํ เสมอจึงควรสนใจในสมาธิกบั ปญญาเทา ๆ กัน ไมเชนนัน้ อาจ
จะหนักเบาไปในทางใดทางหนึง่ ซึง่ เปนเหตุใหเนิน่ ชาตอทางดําเนินทีค่ วรจะสะดวกและ
รวดเร็ว เพราะสมาธิกับปญญาทําหนาที่ไมกลมเกลียวกัน
ปญญาขัน้ นีแ้ มจะมีความเพลินตอการพิจารณาสภาวธรรมเปนอยางมาก ก็ควร
หยุดพักในสมาธิเปนบางเวลา ถึงจะไมนานก็ยังมีกําลังหนุนปญญาเพื่อการพิจารณาตอ
ไป การติดสมาธิไมยอมถอนตัวออกเพื่อปญญาก็ดี การเพลิดเพลินในปญญาจนลืมตัวไม
ยอมพักจิตในสมาธิก็ดี ทั้งที่เคยถูกพระอาจารยมั่นซึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสยิ่งเตือนมา
แลว แตเพราะทิฐเิ รามันสูงไมยอมรับทาน มิหนํายังกลับอวดฉลาดเถียงทานวาตน
ดําเนินถูกไมยอมรับผิด ทานก็ดเุ อาบาง แมเชนนั้นยังไมยอมลงรอยกับทาน เพราะถือวา
ตนถูกนั่นเอง เปนเพียงยึดคําพูดของทานไวพิจารณา ยังไมปฏิบัติตามดวยความเชื่อและ
เต็มใจ
แวนดวงใจ
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ครัน้ ทําไป ๆ ผลสุดทายตองยอมกราบทานโดยหลักธรรมชาติ ปราศจากเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น คําทีก่ ลาวนีท้ กุ ทานโปรดรับทราบไว เพราะตางทานตางจะเดินไปในทาง
สงบสายเดียวกัน ปญญาขัน้ นีค้ วรจะเรียกวาปญญาธรรมจักร เพราะหมุนรอบตัวทัง้ วัน
ทั้งคืน และเปนขัน้ ฟงธรรมเทศนาในหลักธรรมชาติ ไมมีเวลาหยุดยั้งระหวางจิตกับ
อารมณ จิตกับอารมณก็ดี สติกับปญญาก็ดี ทําหนาที่ตอกันโดยติดตอไมขาดวรรคขาด
ตอน เหมือนลูกโซที่เกี่ยวโยงกันเปนลําดับ
เพราะฉะนัน้ ผูบ าํ เพ็ญมาถึงขัน้ นี้ ถาไมมีผูแนะนําใหรูตัวไวกอน อาจจะตําหนิ
สมาธิที่เคยใหคุณแกตนมา วาสมาธินอนสงบนิง่ อยูเ ฉย ๆ ไมทํางาน ถาเขาพักในสมาธิก็
กลัวจะเปนบุคคลที่นอนนิ่งไมทํางาน เลยกลายเปนบุคคลไมมีสถานีจอดพัก หลักปญญา
ก็ไมแนนและแยบคายเทาทีค่ วร เพราะโทษแหงความไมรปู ระมาณ สมาธิซึ่งเปนกอง
เสบียงหนุนปญญาก็หาวาสิน้ สาระ ทั้งนี้อาจเปนไดเพราะเราทุกคนเกิดมาไมเคยเกิดกับ
ศีล สมาธิ ปญญา และพอแมไมเคยพาตัง้ บานเรือนใหเปนศีล สมาธิ ปญญา พอจะใหมี
ความฉลาดช่าํ ชองในทางนีม้ าแตเล็ก ๆ จึงอาจจะพลาดไดบางเปนธรรมดา เพราะทาง
ไมเคยเดิน ตางก็เริ่มปฏิบัติตอเมื่อเปนผูใหญแลว จึงนาเห็นใจทัง้ เราทัง้ ทาน ที่ตางก็มุ
มานะมาบําเพ็ญดวยความเชือ่ เลือ่ มใสและเต็มใจดวยกัน
หวังวาพวกเราคงไดรบั
ประทานอภัยจากพระธรรมเทาทีค่ วร
ดังนั้นในวาระตอไป โปรดทราบอนุสนธิแหงธรรมที่สืบเนื่องกันมายังไมจบ เพื่อ
เปนคติแกทานผูฟง ขออธิบายตอไปจนกวาจะเห็นวาสมควร
ความจริงทั้งสมาธิทั้งปญญาตางมีคุณคาดวยกัน เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหนาที่
และโอกาสทีค่ วร หากมีความรอบคอบกับปญญาอีกวาระหนึง่ จะดําเนินสมาธิและ
ปญญาไดดวยความสม่ําเสมอ ไมหนักเบาในฝายหนึง่ ฝายใด และจะถึงจุดหมายไดตาม
ใจหวัง ทั้งไมลอแหลมตอสิ่งไมพึงปรารถนา อันจะเกิดจากสมาธิหรือปญญาไมพอดี
ตามทีเ่ คยปรากฏจากวงปฏิบตั เิ รา ปญญาที่มีสมาธิอบรมดวยดีแลว ยอมหมุนไปเพื่อหา
ทางแกกเิ ลสอาสวะโดยถายเดียวไมเนิน่ ชา
ความเห็นโทษแหงวัฏฏะก็เห็นเพือ่ ความ
เพียรโดยชอบ ไมเห็นเปนความโลดโผนอันเปนลักษณะคนขาดสติและปญญาความรอบ
คอบในมารยาท จนกลายเปนบุคคลทีน่ า เกลียดตอหมูค ณะและประชาชนโดยเจาตัวไมรู
สึก
เพือ่ ความรอบคอบในปฏิปทาเครือ่ งดําเนิน จงทําความมั่นใจในสมาธิและปญญา
วา เปนธรรมมีคณ
ุ คาเสมอกันเพือ่ การดําเนินไปสูจ ดุ หมาย เพราะการปรับปรุงสมาธิกบั
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ปญญาใหกลมเกลียวกันโดยถูกตอง การดําเนินปญญาจะรอบคอบในสิง่ ทัง้ ปวง และ
ปญญาขั้นนี้จะมีการสังเกตเหตุผลดีชั่ว ระหวางจิตกับอารมณซึ่งเกี่ยวของกันอยูทุกขณะ
นอกจากนั้นยังคนเขาไปตามสาเหตุของอารมณดีชั่วอีกดวย สาเหตุนน้ั คือ ที่รวมของ
ทุกขกับสมุทัยอันเปนกงของวัฏจักรที่พาสัตวหมุนใหเกิดตายไมมีสิ้นสุด ถาไมถูกทําลาย
เสีย สาเหตุก็ดี อารมณที่เกิดจากสาเหตุก็ดี ยอมกลายเปนที่ทํางานของสติปญญา
ประเภทนีท้ าํ การวินจิ ฉัยเพือ่ ความรู และทําลายการทํางานดวยความเพียรทีส่ นใจจริง ๆ
ไมวา งานชนิดใด ตองถึงแดนแหงความสําเร็จ
งานของความเพียรภายใน อันเปนไปดวยสติปญญาก็เชนเดียวกัน ยอมจะ
สามารถคลีค่ ลายดูสง่ิ ปดบัง ซึ่งฝงจมอยูภายในจิต ใหเปดเผยขึ้นมาโดยไมมีอะไร
สามารถมากีดขวางได สิ่งปดบังในที่นี้ไดแกอวิชชา คือยอดแหงความมืดมิด สามารถปด
บังใจดวงรู ๆ ไวในอํานาจของตน โดยไมมีกลางวันกลางคืน แมจะใหนามวา ยอดแหง
ความหลงก็คงไมผิดจากธรรมชาตินี้แน เพราะมีอยูกับคนทุกคน ถาปญญาไมสามารถรู
เทาทันและแกไขได นีแ่ ลจะพาใหสตั วกอ กําเนิด เกิดเปนภพเปนชาติและผลิตทุกขขึ้นมา
ไมมวี นั จบสิน้ แตขึ้นชื่อวาความเพียรของผูสัมปยุตดวยสติปญญาแลว ตองสามารถรู
และทําลายไดในเวลาหนึง่ แนนอน
ผูปฏิบัติทุกเพศจะเห็นกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียรทําลายทีม่ น่ั ของวัฏ
จักรคือ อวิชชาออกจากใจโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันจะประสบแดนแหงวิวฏั ฏะ คือ สอุ
ปาทิเสสนิพพาน ขึน้ กับใจดวงทีเ่ คยโงตอ วัฏฏะมาเปนเวลานาน พออวิชชาดับไปเทานั้น
ปญญาที่เคยหมุนตัวอยูรอบดานเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนตยอมยุติลง เพราะหมด
เหตุปจจัยทําความกระเทือน สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติของตนก็คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนขันธลวน ๆ ไมมีสิ่งแทรกซึม จึงไมทําใหเกิดปญหาตามที่เคย
เปนมา ทานผูบ ริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิงแลว ยอมปฏิบัติตอขันธเพื่อความอยูสบายในทิฏฐธรรม
ปจจุบนั และเพื่อทําประโยชนตามโอกาสอันควร
เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญของพระพุทธเจาและพระสาวกอรหันต จึงปรากฏเปนไป
อยูตลอดวันนิพพาน ไมทรงลดละโดยถือขันธเปนเหตุ ผูปฏิบัติถึงขั้นทําลายตนเหตุของ
กิเลสและกองทุกขทั้งมวลแลว ยอมเปนผูม อี ริ ยิ าบถเปนทีส่ บาย เพราะมีปจ จุบนั ธรรม
อันบริสุทธิ์เปนที่อยูอาศัย ศีลก็ยอมเปนปกติตามหลักธรรมชาติ ไมเปนศีลที่คะนองและ
ลําพองตัว ซึ่งจะถูกบังคับอยางกวดขัน เชนเขาบังคับคนตองโทษในเรือนจํา สมาธิยอม
เปนไปตามหลักธรรมชาติ ไมเปนสมาธิในลักษณะผูตองหา ซึ่งจะถูกพานําเขานําออก
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ดวยการบังคับ เชนเขานําผูตองหาเขาออกจากที่คุมขัง มีการพักสงบไดตามสบาย และ
ปญญายอมเปนปญญาในหลักธรรมชาติ ไมหดหูแ ละหอยโหนโยนตัวเกินประมาณใน
ลักษณะลิง คาง บาง ชะนี แตพิจารณาไปตามเหตุการณที่เกี่ยวของตามโอกาสอันควร
ศีล สมาธิ ปญญาทั้งสามนี้จึงกลายเปนเครื่องประดับ และเสริมใจของทานใหมคี วาม
สะดวกกายสบายใจในทิฏฐธรรม เชนเดียวกับวิหารธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งทรงอาศัย
ประจําพระอิริยาบถตลอดวันนิพพาน
นี่แลผลอันเปนที่พอใจซึ่งผูปฏิบัติจะพึงไดรับ โปรดฟงใหถึงใจ เรื่องความมี
กิเลส วิธกี ารแกกเิ ลสและกิเลสหมดสิน้ ไปจากใจ ทั้งนี้ไมใชเรื่องของผูอื่นใด แตเปนเรือ่ ง
ของเราแตละทาน ซึ่งฟงกันอยูขณะนี้ จะนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขตนเอง จนปรากฏเปนผู
สิ้นกิเลสขึ้นมาที่หัวใจดวงกําลังมีกิเลสอยูขณะนี้ แตการบําเพ็ญเพือ่ สิน้ กิเลส โปรดอยา
ทําตนเหมือนคนสิน้ กิเลสแลว คือทําตัวเปนเศรษฐีธรรมทั้งที่กําลังจน ๆ อยู จงทําความ
เห็นภัยวาตนยังมีกิเลสอยูทุกขณะ จะเปนเครือ่ งเตือนสติไมใหนอนใจในความพยายาม
และโปรดคํานึงถึงพระพุทธเจาผูเปนเศรษฐีธรรมอยูเสมอ พระองคไมเคยวางรองรอย
ความเกียจครานออนแอไวใหบรรดาสัตวถอื เอาเยีย่ งอยางมาดําเนิน นับแตวันเสด็จออก
ทรงผนวชถึงวันตรัสรู ตลอดวันนิพพาน
ฉะนั้น คําวา วิรเิ ยน ทุกขฺ มจฺเจติ คนกาวลวงทุกขไดเพราะความเพียร จึงเปน
ธรรมที่ทันกับการหมุนตัวของมนุษยทั่วโลกและแดนธรรมะ ไมเคยลาสมัยตอเหตุการณ
ทีผ่ นู าํ ธรรมบทนีไ้ ปดําเนินเลย ปญหาจึงมีเพียงสั้น ๆ วา เราอยาทําตนใหลา สมัยตอ
ธรรมบทนีเ้ ทานัน้ จะเปนผูเ จริญทัง้ ทางโลกและทางธรรม และธรรมบทวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก
และ ปจฺจตฺตํ ไมใชเปนสมบัติของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ แตประทานไวเพื่อผูปฏิบัติ
เปน สุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิ ทั้งหญิง ทั้งชาย จะเปนสมบัติของแตละทานสมกับ
พระเมตตาที่มีแกโลกทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือกับทุกทาน โปรดปฏิบัติ
ดวยความองอาจกลาหาญทุกประโยคความเพียรในอิรยิ าบถ จะปรากฏ พุทโธ ธัมโม สัง
โฆ ธรรมชาติอันเปนสมบัติของเราแท ซึ่งประทับรออยูบนหัวใจของทุกทานผูมุงตาม
เสด็จในวันหนึง่ โดยไมสงสัย
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอความสมหวังที่ตั้งไว จงสําเร็จแกทกุ ทานผู
ตั้งใจปฏิบัติโดยทั่วหนากันเทอญ
<<

สารบัญwww.Luangta.com or www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

หยิบยืมอุบายจากครูอาจารยมาชวยตัวเอง
เราเปนนักศึกษาและนักปฏิบัติดวยกันทุกคน ตางก็มุงมาดวยน้ําใจศรัทธา ไมมีใคร
บังคับบัญชา มาดวยความมุง หวังหาความรูใ นธรรมทัง้ ภาคปริยตั แิ ละภาคปฏิบตั ิ เจตนา
เบื้องตนของเราที่คิดดีแลว อยาใหเสือ่ มสูญอันตรธานหายไปเสีย เหลือแตความเกียจคราน
เปนเจาอํานาจครอบครองใจ ไปอยูกับใครใครก็เบื่อและเหลือวิสัยที่จะอบรมสั่งสอน จะอยู
คนเดียวก็ไมไวใจตัวเอง จึงเปนความลําบาก เพราะความเกียจครานเปนพอเรือนแมเรือน
การมาศึกษาไมใชเพียงแตฟงเทศนจากทานอยางเดียวเทานั้น มรรยาทการพูด การทํา ขอ
วัตรปฏิบตั ิ ซึ่งมองเห็นดวยตา ไดยนิ ดวยหู หรือเปนสิ่งที่คิดไดดวยใจ จัดวาเปนการศึกษา
ทั้งนั้น เพราะการศึกษาหมายถึงความสนใจในธรรมทุกขัน้ ทัง้ ภายนอกภายใน มีการศึกษา
ไปดวย แกไขดัดแปลงไปดวย ตลอดเวลาทีม่ ารับการอบรมศึกษาจากทาน
เวลานีเ้ รากําลังอยูใ นภาวะความเปนผูน อ ย ซึ่งกําลังมุงหนาตอการศึกษาและปฏิบัติ
เชนเดียวกับเด็กซึ่งยังตองอาศัยผูใหญเปนพี่เลี้ยงดูแลรักษา การเคลือ่ นไหวไปมาทางความ
ประพฤติ เรายังไมเปนที่ไวใจตัวเอง และครูอาจารยผใู หโอวาทสัง่ สอนก็ยงั ไมไวใจเรา
ฉะนั้นเรื่องจึงขึ้นอยูกับตัวเราเองวา จะควรปฏิบตั อิ ยางไรจึงจะเปนผูส มควรแกตนและวง
พระศาสนา อยาใหเปนทํานองวา อยูกับครูอาจารยตั้งใจศึกษาและปฏิบัติดี แตเมื่อจาก
ทานไปแลวทําเปนเหมือนไมเคยไดรบั การอบรมศึกษามาเลย ขอปฏิบัติที่เคยไดรับการ
ศึกษาและปฏิบัติจากทานมา เลยคอยรวงโรยและเสือ่ มโทรมลงวันละเล็กละนอย สุดทายไม
มีอะไรยังเหลืออยูในความประพฤติ และเพศของพระซึ่งเปนเพศที่นาเคารพเลื่อมใสเลย
ดังนั้น ผูมาศึกษาทุกทานจึงควรชั่งกําลังใจของตัวเสมอ วาเวลานีเ้ ราอยูใ นภาวะเชน
ไร และควรจะฝกหัดดัดแปลงตนอยางไร จึงจะเปนไปเพือ่ ความกาวหนาทางภายใน เมื่อได
รับการสําเหนียกศึกษาในทางตา ทางหู เพือ่ ความรูค วามฉลาดสําหรับเรา จากครูอาจารย
และหมูเ พือ่ นแลว ตองถือธรรมที่ไดยินไดฟงเหลานี้มาเปนเครื่องปกครองตน ประหนึง่
พระพุทธเจาคอยตักเตือนอยูเสมอ เพราะพระพุทธเจาคือสวากขาตธรรมนัน่ แล ผูปฏิบัติ
ควรทําการจดจองตอการศึกษาโดยนัยที่กลาวมา จะเปนผูม อี นาคตอันแจมใสและเจริญรุง
เรือง เพราะเวลาอยูก บั ครูอาจารย กิจธุระทุกดานก็มีนอย ไมคอยจะมีเรื่องเกี่ยวของกังวล
แมภาระในการแนะนําสัง่ สอนคนอืน่ ก็ยงั ไมมสี าํ หรับเราผูก าํ ลังตัง้ หนาตอการศึกษา และ
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ปฏิบตั อิ ยูก บั ครูอาจารย มีเฉพาะหนาที่ที่จะพยายามปรับปรุงตัวเองดวยขอปฏิบัติตามแนว
ทางทีท่ า นสัง่ สอนแลวเทานัน้
ควรทราบไวเสมอวา การมาอยูและอบรมศึกษาดวยกัน อยาเขาใจวาเปนของเทีย่ ง
เพราะสภาพทัว่ ๆ ไปทีป่ รากฏอยูร อบตัวยอมเปนเชนเดียวกับสภาพคือตัวเรา เปนของไม
แนนอนทั้งนั้น และไมมีสิ่งใดจะเปนของคงที่ในโลกแหงไตรภพ บางทีอาจารยจากเราไป
เสียบาง เราจากทานไปเสียบาง เราจากหมูค ณะไปเสียบาง หมูค ณะจากเราไปเสียบาง เมือ่
เหตุอนั เปนอันตายใหพลัดพรากกันไปเสียบาง จึงไมควรนอนใจในการมาอบรมศึกษาวาจะ
เปนของยืดยาวและแนนอน โดยตางฝายและตางเรื่องจะไมเปนของแปรปรวน เพราะทุกสิ่ง
ยอมแปรปรวนไปตามสภาพของตน
ความมุงมั่นเปนของสําคัญมาก จะประกอบกิจการใด ๆ ถาไมมีจุดที่มุงยอมไมมีจุด
แหงความสําเร็จ เพราะคนทัว่ โลกมีงานเปนอาชีพ ยอมมีเข็มทิศทางเดินเพื่อความสําเร็จทั้ง
นัน้ สวนเราผูเ ปนนักบําเพ็ญทางพระศาสนา มีเข็มทิศตั้งไวอยางไรบาง และตั้งไวแคไหน
ตองพิสูจนตัวเสมอไป ไมเชนนั้นจะไมมีหลักยึดเพื่อทางดําเนิน การกระทําทุกสิ่งจะไมเปน
ชิ้นเปนอัน และหาจุดสําเร็จไมเจอตลอดกาล
ถาตั้งเข็มทิศคือความมุงมั่นเพื่อแดนพนทุกขโดยถายเดียวประจําใจ ก็ควรยอนจิต
เขามาดูขอปฏิบัติ และความตั้งใจบําเพ็ญของตน วาเปนไปตามเข็มทิศที่ตั้งไวหรือไม ควร
ทบทวนเสมอ และพยายามปรับปรุงปฏิปทาเครือ่ งดําเนินของตนใหเขารูปกับความมุง หวัง
เปนลําดับ อยานําคําวา ลําบาก เกียจคราน เปนตน เขามาแทรกในวงความเพียร จะขัด
แยงกับหลักศาสนา ซึง่ มิไดสอนใหคนเกียจครานโดยเห็นวาลําบากในการทํางาน และจะขัด
แยงตอปฏิปทาของตนซึ่งอยูในวงศาสนาอันเดียวกัน
โปรดทราบไวอยางฝงใจวา ความเห็นวาลําบาก ความเกียจคราน ความออนแอ
เหลานี้ คือเขาหินแทงทึบคอยกางกั้นความเจริญของโลกและธรรมใหหาทางดําเนินไมได
เราจึงไมควรดําเนินทางสายนีเ้ พือ่ หาความเจริญแกตนเองและสวนรวม เมื่อปรากฏขึ้นจง
ทราบทันทีวา คือตัวขาศึกอันใหญหลวงซึ่งจะมาขัดขวางทางดําเนินเพื่อความพนทุกขของ
เรา จงรีบแกไขและปลดเปลื้องทันที อยาใหสิ่งดังกลาวนอนจมอยู จะกลายเปนวัตถุเครือ่ ง
ทําลายทีม่ น่ั เพือ่ ความเจริญของเราโดยแนนอน
ผูย งั เห็นวาความเกียจครานเปนตนนีด้ อี ยู ธรรมชาตินี้จะตองเจริญขึ้นทุกระยะ แตผู
นัน้ จะกลายเปนคนอับเฉาลงเปนลําดับ ผูม คี วามขยันหมัน่ เพียร มีสติตั้งมั่นตลอดเวลา มี
ปญญาไตรตรองทุกอิริยาบถ จะเปนผูเ จริญกาวหนา และหลุดพนไปไดโดยลําดับ อนึ่ง
แวนดวงใจ

๒๓๓

๒๓๔

พระพุทธเจาสอนกรรมฐานหา อันเปนสวนใหญของอวัยวะเพื่อแกความหลงมัวเมาของ
มวลสัตวผูยังของอยูกับสิ่งเหลานี้ จนถอดถอนและหลุดพนไปไดนับจํานวนไมนอย แมพระ
พุทธเจาและสาวกก็ไดตรัสรูข น้ึ มาเพราะธรรมะเหลานี้ แตเมือ่ เรานํามาปฏิบตั ติ อ ตัวเรา
ทําไมจึงไมคอยปรากฏผลเทาที่ควรจะเปนได
ขอนีจ้ ะไมเปนเพราะเราชินตอยาจนเกินไปหรือ แลวกลายเปนทํานองวา เรียน
กรรมฐาน และจดจําจนติดปาก แตความอยากพนทุกขยังไมเคยมีในใจ จึงไมสนใจตอ
ธรรมเครื่องหลุดพน ถาสนใจใฝธรรมเพื่อหาทางออกเทาที่ควรจะเปนได ก็ควรเห็นธรรมที่
ตรัสไว วาเปนธรรมจําเปนสําหรับตัว แลวนําไปปฏิบตั จิ นกลายเปนคนมีคณ
ุ คาขึน้ มา ยังจะ
เห็นธรรมทีต่ รัสไวเปนธรรมมีคณ
ุ คาขึน้ ภายในตัวอีกมากมาย การพยายามแหวกวายเพือ่
เอาตัวรอดจากกองทุกขที่กดขี่บังคับใจ ก็จะเห็นวาเปนภาระสําหรับตัว ไมนิ่งนอนใจดังที่
เคยเปนมาและเปนอยูข ณะนี้
อนึ่ง เราควรคํานึงถึงศิษยพระตถาคตผูออกจากตระกูลตาง ๆ มุง หนามาหาพระ
พุทธเจาเพือ่ เปนสรณะ ชวยปลดเปลื้องทุกขออกจากใจ ไมปรากฏวานอนจมอยูก บั ความ
เกียจคราน ไมนําพาตอสมณกิจที่ทรงสั่งสอน นอกจากจะพยายามตะเกียกตะกายตนเองจน
สุดกําลังของความเพียร และควาเอาชัยชนะมาครองใจดวยความองอาจกลาหาญในสังคม
แหงสาวกดวยกันเทานัน้ ไมเคยปรากฏธรรมปลอมแปลงประเภทดังกลาว เขาไปแทรกอยู
ในวงแหงสาวกเลย การปฏิบัติศาสนกิจทุกประเภทเพื่อตนเอง ไมใชกิจประเภทเด็กเลน
ตุก ตาในบาน แตเปนกิจที่ผูมุงตอผลแหงธรรมเปนชั้น ๆ จะถือเปนกิจจําเปนตามความมุง
หวัง แลวตัง้ หนาทําเพือ่ ความสมบูรณในกิจนัน้ ๆ จริง ๆ
ยกตัวอยางเชน การใหทาน รักษาศีล ภาวนาทุกประเภทไมใชเปนกิจที่ทํา และผลที่
พึงไดรับจะเปนของไมสําคัญพอผูมุงผลจะไมทําความหนักแนนในกิจที่ตนทํา แตเปนความ
สําคัญเสมอกัน เชนเดียวกับอวัยวะทุกสวนในตัวเรา ยอมมีความสําคัญไปตามหนาที่ของ
ตนทุกอาการฉะนั้น ดังนัน้ การบําเพ็ญความดีทกุ ประเภท อยาเขาใจวาจะมีทางอืน่ เปนทาง
ที่พอทําไดนอกเหนือไปจากความหมั่นเพียร พอที่ผูบําเพ็ญจะหาทางเล็ดลอดไดดวยวิธีอื่น
ๆ ในวงศาสนาของพระพุทธเจา สอนคนใหมคี วามพากเพียร อดทนและฉลาดแสวงหา
ทรัพยภายนอกและทรัพยภายในโดยทางที่ชอบ ไมไดสอนใหนั่ง ๆ นอน ๆ คอยผลอยูเฉย
ๆ โดยไมทาํ ตนเหตุเอาไว ฉะนั้น ความขยันหมัน่ เพียรจึงเปนหลักทรัพยสมบัตทิ กุ ประเภท
ผูจะตองหลักทรัพยภายในใหกลายเปนโลกุตรสมบัติขึ้นมา จึงควรตั้งหลักใจอัน
สัมปยุตดวยสติปญญาลงที่กาย แลวใหจิตทองเที่ยวอยูในวงของกายทุกอิริยาบถและอาการ
แวนดวงใจ

๒๓๔

๒๓๕

เคลือ่ นไหว อยางไรตองเปนสติขึ้นมาโดยติดตอเปนลําดับ ปญญาก็มีความแยบคายไปตาม
อาการนัน้ ๆ เชนเดียวกับเสนบรรทัดทีข่ ดี ติดไมไว และโปรดบริกรรมภาวนาเสมอวา พระ
พุทธเจากับพระสาวกไมใชผูลูบ ๆ คลํา ๆ ทําบางไมทาํ บาง เกียจครานบาง นอนเอามือ
เกยหนาผากบาง แตเปนผูเ อาจริงเอาจัง เอาเปนเอาตายจริง ๆ ไมเสียดายชีวติ เปนผูมุง
หนากลาตายดวยความเพียรเพือ่ ความหลุดพนจริง ๆ เวลารูก ถ็ งึ ธรรมของจริงสุดสวน ไมมี
ทางตําหนิวา ธรรมใหผลไมสมกับเหตุทท่ี าํ แบบรอดตาย เพราะเวลาใหผลไมพน ตาย
การบริกรรมคําเหลานีอ้ ยูเ สมอ จะชวยเตือนสติใหเตรียมพรอมในความเพียร ดวย
ความเขมแข็งและอดทนตอกิจการทุกกรณี การบําเพ็ญเพื่อสมาธิก็จะรูถึงสมาธิอันแทจริง
พิจารณาทางดานปญญาก็จะรูถึงปญญาอันแทจริง และรูถึงวิมุตติหลุดพนอยางแทจริง ไมมี
การแบงรับแบงสู ทํานองจะไปบางจะอยูบาง ผลสุดทายก็ไปไมรอด เพราะความเกียจคราน
ออนแอฉุดลากไว
ฉะนั้น เพือ่ ความแนนอนและมัน่ คงแกผบู าํ เพ็ญ จึงควรบริกรรมภาวนาตามคําขาง
บนและทองคาถาซึ่งแปลอยางงาย ๆ วา หนักตองเอา เบาตองทํา ยากตองเพียร โดยไม
ตองคาดคะเนมรรค ผล นิพพาน ซึ่งอยูในวงความเพียร จะเปนผูรื้อฟนขึ้นมาใหประจักษ
อยางเต็มใจ ทัง้ นีค้ อื ทางดําเนินของสรณะเรา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงทานดวยใจจริง
พรอมดวยขอปฏิบัติเครื่องตามเสด็จ อยาใหถงึ แบบหลับ ๆ ตื่น ๆ เพราะพระพุทธเจามิใช
ผูห ลับ ๆ ตื่น ๆ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงธรรมดวยน้าํ ใจแบบธรรมทีส่ อนไว ดําเนินตาม
หลักธรรมและเห็นแกธรรม ไมเห็นแกปากแกทอง ดวยอํานาจของกิเลสตัณหาฉุดลากไป
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงสาวกทานดวยความถึงใจจริง ๆ สุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิ
ฯลฯ สาวกสงฺโฆ นี่คือทางดําเนินของทาน โปรดยึดมาเปนหลักใจและขอปฏิบัติ
ทานพาดําเนินอยางไรก็ดาํ เนินตามทาน ทานพาเขาปาก็เขาดวย ทานพาขึ้นเขาก็ขึ้น
ดวย ทานพาลงถ้ําก็ลงดวย ทานพาอยูรุกขมูลคือโคนไมรมไมก็อยูดวย ทานพาอดก็ยอมอด
ดวย ไมตองกลัวตาย ทานพามักนอยก็ทําตาม ไมเปนคนมักมาก ทานพาสันโดษก็สันโดษ
ดวย ไมเปนคนโลภมากและอยากไมมีความพอดี ทานพาอาจหาญเด็ดเดีย่ วก็เด็ดดวย ไม
เปนคนออนแอ พูดงาย ๆ ก็วาครูถึงไหนลูกศิษยก็ถึงนั่นในการบําเพ็ญตน เพราะพระพุทธ
เจา พระธรรม พระสงฆ มิใชเปนเพชฌฆาตพอจะสังหารผูมีความเพียรเพื่อตามเสด็จให
ตายซึ่งควรจะกลัวกัน
อุบายวิธคี วามฉลาดรอบคอบเพือ่ ตัวเองนัน้ เปนความแยบคายของแตละทานทีจ่ ะ
พลิกแพลงภายในตัวเอง เพราะการศึกษาไปจากครูอาจารยเปนสิง่ ทีห่ ลงลืมไดงา ย ทั้งนี้
แวนดวงใจ

๒๓๕

๒๓๖

เพราะไมใชสมบัติของเราอยางแทจริง เปนเพียงหยิบยืมทานมาชวยตัวเอง เพื่อการตั้งเนื้อ
ตัง้ ตัวในขัน้ เริม่ แรกซึง่ ยังไมมคี วามสามารถ พอทําจิตใหมีกําลังบางเทานั้น ซึง่ ควรพยายาม
คิดหาอุบายโดยลําพังตนเองได จึงควรขวนขวายโดยอุบายตาง ๆ ตามลําพังตนเองบาง ให
ทานชวยแนะนําบางในสิง่ ทีต่ นยังไมสามารถ
นักปฏิบัติพยายามฟตตนโดยวิธีที่กลาวมา สติและปญญาตองนับวันมีกําลังแกลว
กลา และสามารถเปนเจาของสมบัตอิ นั ลนคา ซึ่งมีอยูกับใจโดยแนนอน เปนแตเวลานีส้ ง่ิ
ปกคลุมที่มีอยูดั้งเดิมปกปดใจไวเทานั้น จึงกลายเปนผูไมมีราคา กลายเปนผูม ดื หนา
ปญญาทึบ กลายเปนผูครองขันธหาอยูเปลา ๆ โดยไมทราบวาขันธหา คืออะไรและเปน
อะไร แลวกอดกุมขันธอยูทั้ง ๆ ที่เปนสภาพจะแตกสลายอยูทุกระยะโดยไมรูสึกตัว และยัง
เห็นวาขันธหา เปนเรา เปนของเราอยางสนิทและตายใจ
ตอเมื่อไดทําการคุยเขี่ยขุดคนดวยสติปญญา และความเพียรไมลดละ ทุกสิ่งที่เคย
ปดบัง และเปนขาศึกตอตัวเอง ก็จะคอยเปดเผยออกมาตามหลักความจริง ตามลําดับของ
ความเพียรที่มีกําลังพอ ขันธหา นีแ่ ลเปนรากฐานสําคัญ เพราะการผูกก็คือขันธหาเปน
เครื่องผูก ซึ่งเนื่องมาจากจิตเปนผูเขลาตอตัวเองและขันธ การแกก็จําตองแกในจุดที่ผูกนั่น
แล ดวยความฉลาดทีม่ คี วามเพียรเปนเครือ่ งสนับสนุน แตเราอยามัวคอยรับเอาสติปญ
 ญา
จากครูอาจารยดว ยความประมาทนอนใจ โดยเขาใจวาสติปญญาไมมีอยูกับตน จงพยายาม
ฟตสติปญญาขึ้นมาเปนประโยชน และเปนสมบัติของตน
เพราะสติปญญามิใชสินคา พอจะมีผนู าํ มาประกาศขายตามตลาดหางรานและสถาน
ที่ตาง ๆ เพื่อคนขี้เกียจคิดคนจะมีทางไปเที่ยวหาซื้อมาปดไวที่หนากุฎี และที่อยูตามสถาน
ที่ตาง ๆ พอใหคนที่ผานไปมาไดอานวาสติปญญาของคนขี้เกียจ หรืออานวากุฎีที่อยูของ
คนขี้เกียจ เพื่อจะไดมีเกียรติบางวา แมตนจะเปนคนขี้เกียจคิดคนทางสติปญญา แตก็ยังมี
ปายติดไวหนากุฎที อ่ี ยูใ หเขาไดอา นบาง นีส่ ติปญ
 ญาทีไ่ ปคอยรับเอาจากครูอาจารย จะเปน
เพียงทํานองปายติดหนากุฎี และทีอ่ ยูเ ทานัน้ ไมมีประโยชนอะไรนัก นอกจากปญญาจะ
เกิดจากนักคนควาดวยความขยันหมัน่ เพียร สติปญญาก็จะกลายมาเปนสมบัติของคนนั้น
เทานัน้
อนึ่ง การบําเพ็ญความดีสาํ หรับตัวโดยเฉพาะ อยาตําหนิตนวามีบญ
ุ วาสนานอย ถา
จะตําหนิจงตําหนิเวลาจะทําความชัว่ ซึง่ จะพาตัวใหเสีย ดีกวาจะตําหนิตนในเวลาจะทํา
ความดี เพราะการทําความดีไมมที างซึง่ จะควรตําหนิอะไรเลย นอกจากจะพยายามทําให
มากขึน้ เปนลําดับ ๆ จนเปนลูกที่ดีของพระพุทธเจาไดดวยการทําความดีเทานั้น ไมมีทางที่
แวนดวงใจ

๒๓๖

๒๓๗

นาตําหนิ วาสนาจะมีมากหรือมีนอยก็มิไดเกิดจากการตําหนิ แตเกิดจากการบําเพ็ญมาก
หรือนอยของตนตางหาก จึงไมควรนําการตําหนิเขามารุกรานวาสนาของตน เพราะการ
ตําหนิในทํานองนัน้ เกิดจากเรือ่ งความเกียจครานออนแอ ซึ่งจะพาใหความดีที่ควรจะได
จากการกระทําเสียไป ทีเ่ รียกวาตําหนิเพือ่ ทําลาย มิใชตําหนิเพื่อกอตั้งสงเสริม ก็วาสนา
มากหรือนอยที่มีอยูกับตัว ไมปรากฏวามีใครมาสรางให และมาตัดทอนใหนอยลง จะมี
มากหรือมีนอยก็เปนเรื่องของตัวสรางมาเองโดยเฉพาะ ไมมีผูใดสามารถมาฉกลักไปได
ดวย พอจะหาทางตําหนิไมเขาตํารา แลหาทางเสือ่ มเสียแกตวั เอง
ถารูว า วาสนานอยก็ดแี ลว จะไดเรงรีบสรางเพิ่มเติมใหมากมูนขึ้นจนเพียงพอกับ
ความตองการ ตามคติธรรมดาทุกสิ่งเริ่มแรกก็ตองเล็ก ตอไปก็ใหญโตขึ้นเปนลําดับ ถามี
เครือ่ งบํารุงโดยสม่าํ เสมอ เชนชางหรือปลาใหญในทะเล เกิดทีแรกก็เปนเพียงลูกชาง ลูก
ปลา ตอมาก็คอยเติบโตขึ้นเปนลําดับ เพราะอาหารเครือ่ งบํารุง จนกลายเปนพอชาง แม
ชาง พอปลา แมปลาได การบําเพ็ญคุณงามความดีเบื้องตนก็ตองเล็กนอยไปกอน เมื่อการ
บําเพ็ญเปนไปโดยสม่ําเสมอไมลดละ ก็กลายเปนของมากขึ้นเอง จนกลายเปนผูม บี ญ
ุ
วาสนามากขึน้ มา เชนพระพุทธเจาเปนตน พูดอะไรก็มีคนเชื่อและนับถือ แมศาสนธรรมที่
พวกเรามีความเคารพเลือ่ มใส และปฏิบัติตามจนฝากชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตายอยูทุกวัน
นี้ ก็คือธรรมของทานผูมีวาสนามากนั่นเอง ทานก็มวี าสนามาก ธรรมก็เปนธรรมของทานผู
มีวาสนามาก พระสงฆองคอรหันตก็เนื่องมาจากวาสนาของพระพุทธเจาเปนผูชวยพยุง จน
กลายเปนผูม วี าสนามากขึน้ มาตามพระพุทธเจา
สรุปความแลว สรณะของพวกเราคือองควาสนาอันอุดมมงคลอยางยิ่งนั่นแล เรา
เปนลูกของทานผูม วี าสนามาก เหตุใดจะนอยใจวาตนไมมวี าสนา หรือตนมีวาสนานอย พอ
ของเราเปนกษัตริย เราแมจะมิใชองคกษัตริยแท แตก็คือลูกกษัตริยอยูนั่นเอง จึงควร
บําเพ็ญตนใหเปนผูม บี ญ
ุ วาสนามาก จะไดครองตําแหนงเปนธรรมราชา ผูมีธรรมเปนใหญ
เปนอํานาจ เปลีย่ นจากนามเดิมทีว่ า ผูม กี เิ ลสตัณหาเปนเจาเรือนครองใจ อยูเฉย ๆ จะใหมี
วาสนามากมูนขึน้ มานัน้ มันเปนไปไมไดแตไหนแตไรมา อยาพากันคิดเอาวาสนาแบบวาด
มโนภาพ เดีย๋ วเขาจะหาวาเปนคนขวางโลก จะอยูกับโลกเขาไมได ยิง่ เปนการลําบากมาก
จงพากันสรางวาสนาเองดวยการบําเพ็ญความดีโดยประเภทตาง ๆ ตามแบบพระพุทธเจา
พาสรางมา จะเปนความชอบธรรม และจะเปนผูม วี าสนามากขึน้ เปนลําดับ ไมเสียการที่อยู
กับโลกของผูมีธรรมะ

แวนดวงใจ

๒๓๗

๒๓๘

ใจกับสติปญ
 ญาก็เปนสิง่ ทีร่ อคอยการบํารุงจากเราอยูต ลอดเวลา เชนเดียวกับสัตว
เลีย้ งรอรับอาหารจากเจาของฉะนัน้ ดังนัน้ จึงควรสนใจตอการบํารุง สติปญญาจะมีทางแก
กลา และรวดเร็วตอการพิจารณา และตอเหตุการณที่มาเกี่ยวของ กาย วาจา ใจ เคลือ่ น
ไหวไปทางใดจะตามรูใหทันกัน ไมเชนนั้นจะเอาตัวไปไมรอด ผูฝกหัดสติปญญาเพื่อความ
หลุดพนตองฝกอยางนี้ พระพุทธเจาเราก็ทราบแลวในพระประวัติ ตลอดครูอาจารยซึ่งเปน
ทีเ่ คารพนับถือในหมูช น ทานทําตามแบบพระพุทธเจา มิไดทําดวยความสะเพรามักงาย
ทานทําอะไรทําจริง ๆ ไมเชนนั้นทานจะไปอยูในปาในเขาซึ่งเปนที่นากลัวไดอยางไร เสือหิว
ก็พาไปกิน อะไรหิวตองการเลือดเนื้อก็มาเอาไปกิน อะไรชอบก็มาเอาไป ไมหวงแหนและ
กลัวตาย รอดตายจากอันตรายแลความเพียรกลา จึงกลับมาเปนผูท รงความรูค วามฉลาดไว
อยางภาคภูมใิ จ เรือ่ งของทานทานดําเนินอยางนัน้
ถาเปนนักปฏิบัติเพื่อธรรมอันยอดยิ่งแลวตองทําอยางนั้น มีความองอาจกลาหาญ
ไมตองเสียดายชีวิตเพราะชีวิตที่ตายไปเปลา ๆ โดยไมไดทําประโยชนนั้น ไมรูกี่ภพกี่ชาติ
จนตนเองผูเกิดและตายก็นับไมได ชีวิตที่ผานไปเฉย ๆ โดยไมมีคุณงามความดีอะไรเปน
เครื่องประดับตนนั้น ไมผิดอะไรกับหนูตายตัวหนึ่ง เวลานีเ้ รากําลังจะทําชีวติ ของตนใหเปน
ของมีคุณคา เชนเดียวกับชีวิตของพระพุทธเจาและสาวกทาน เต็มสติ ปญญา ศรัทธา
ความเพียรของตน แมจะไมสมบูรณแบบเหมือนพระองค ถึงแมทานจะนิพพานไปแลวดวย
ความสลายแหงธาตุขนั ธ แตคุณสมบัติทุกประเภทยังมีอยูอยางสมบูรณ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ตางก็ยังเต็มบทเต็มบาทไมขาดไปแมแตวรรคเดียวตอนเดียว ดังนั้นทุกทาน
โปรดทําความพยายามตอความเพียร
สติตั้งไมไดวันนี้ วันหนาจะเอาอะไรมาตั้งใหได วันนีล้ ม ละลาย วันหนาจะตั้งได
อยางไร วันนีค้ อื เราผูเ หลว วันหนาก็คอื เราคนเหลวผูน อ้ี ยูน น่ั เอง จงพยายามหาอุบายสอน
ตนอยูอยางนี้ อยาปลอยตัวจะหาที่พึ่งไมไดตลอดกาล เพราะโงตอ มารยาของกิเลสเราก็เคย
โงมานาน ไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น พอจะใหมีความสนิทติดจมอยูกับเขา ถาไมพยายามแก
ดวยสติปญ
 ญาและความเพียร จะไมมีทางเล็ดลอดออกไปได ไมวา วันนี้ วันหนา และชาติน้ี
ชาติหนา จะเปนอยูทํานองนี้ตลอดไป เพราะเปนเรื่องของใจกับกิเลสที่พาใหโงชนิดเดียว
กัน จึงพาใหเราไดรับทุกขดังที่เคยเปนมา ไมมีอะไรจะดีและแปลกไปกวาที่เปนมาแลว
และกําลังเปนอยูขณะนี้ จึงไมควรสงสัย นอกจากจะพยายามแหวกวายไปใหพนฝงแหงกอง
ทุกขที่มีอยูรอบตัวเทานั้น ไมมีทางอื่นจะพอผอนคลายความตึงเครียดระหวางกิเลสกับจิต
กองทุกขกับเราซึ่งกําลังเปนไปอยูทั้งวันทั้งคืน ไมมีเวลาหยุดพักเหมือนงานอื่นใด
แวนดวงใจ

๒๓๘

๒๓๙

ผูป ฏิบตั ถิ า มัวเมาประมาท จะไปไมถึงแดนแหงความสมหวัง แตจะถูกกิเลสมารซึ่ง
มีเลหเหลี่ยมอันแหลมคมหลอกตมจนได เพราะธรรมชาตินเ้ี ปนทัง้ นักยองเบา เปนทั้งนัก
ลวงกระเปา เปนทั้งนักปลนจี้ เปนทั้งนักหลอกลวง เปนทั้งนักตมและนักตุน รอยแปดพัน
ประการ ถาเราเผลอก็ยอ งเบาบาง ลวงเขาไปในจุดที่มีชองโหวของสติปญญาบาง ฉุดลาก
เราไปอยางสด ๆ รอน ๆ บาง มีอุบายทาทางตาง ๆ ใหพลอยเชื่อและหลงไปตามบาง
หลอกเขาในหองหรือในที่จนมุม แลวปดประตูใสกลอนขางนอก ขังเราไวขา งในใหนง่ั สิน้ ทา
มือกอดเขา น้ําตาไหลนองอยูในหองขัง (กองทุกข) บาง ตัวของมันเผนหนีไปไหนไมทราบ
รองรอย เวลาเรามีสมบัตมิ นั มาชวยกินชวยใชจนหมดไปกับตัว แตเวลาเราจนมันคอยมาซ้าํ
ใหจมมิดลงไป เมื่อเราลงถึงขั้นจมมิดแลวมันไมมามองเลย
นี่ลักษณะของกิเลสมาร ไมวาจะอยูกับผูใดตองทําผูนั้นใหเปนดังนี้ทั้งนั้น ไมเคย
เปลีย่ นหนามาเปนมิตรสหายพึง่ เปนพึง่ ตายได แมแตสตั วเลีย้ งในบานมันยังรักเจาของ
สัตวบางตัวเปนที่พึ่งเปนและพึ่งตายไดจริง ๆ และมีความสัตยซื่อตอเจาของมาก เชน สุนขั
เปนตน มันยังดีกวากิเลสมารที่นอนกินนอนถายอยูบนหัวใจของคน แตมิไดทําคุณ
ประโยชนอะไรให นอกจากจะเนรคุณแกผูพะเนาพะนอมันดวยซ้ําไปเทานั้น ไมมีหวังกาว
หนาเพือ่ ความสุข ความเจริญทางใจจากกิเลสทุกประเภทเลย
พระพุทธเจาทานรูจักรากฐานบานเมืองและโคตรแซของกิเลส ตลอดความเปนไป
ของมัน วามีนสิ ยั ควรคบ และควรไววางใจอยางไรหรือไม จึงนําประวัตินิสัยของมันมา
ประกาศสอนโลก ใหรจู กั วิธปี ฏิบตั แิ ละวิธหี ลบภัยจากมัน ซึ่งคอยจะกอวินาศกรรมใหแกผูรู
เทาไมถึงการณอยูตลอดเวลา และแสดงธรรมะประเภทน้ําดับไฟใหเปนเครื่องมือแกไข
และสังหารสิง่ ทีก่ ลาวมาใหดบั ไปตามลําดับของความพยายาม จนสามารถดับได ใจจึงเปน
ธรรมทั้งดวง หมดสิ่งปลอมแปลง ไมมีอะไรแอบแฝงคอยทําพิษแกใจไดดังที่เคยเปนมา
ดังนั้นทานนักปฏิบัติโปรดพยายามเต็มฝมือ ใหโลกไดร่ําลือวาเปนลูกศิษยพระตถาคตผู
กลาตายในสงคราม เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาจริง ๆ อยาใหเขาเลาลือวาลูกศิษยพระพุทธ
เจามีแตคนเกียจครานออนแอ จะทําอะไรก็กลัวจะเหน็ดเหนื่อย จะเขาปาเขาเขาหาที่
บําเพ็ญก็กลัวแตจะอดตาย จะอยูในที่เชนนั้นก็กลัวแตเสือจะมากิน คลายกับเสือไมใชสตั ว
กลัวมนุษย แตกลับเห็นเนือ้ มนุษยเปนอาหารเสียอีก
การบําเพ็ญตัวดังขอตน โลกจะชมก็ชอบธรรม แตการทําตัวแบบขอหลัง แมโลกจะ
ติก็ชอบแกเหตุ เพราะศาสดามิไดทรงดําเนินมาอยางนัน้ และไมไดสอนพวกเราใหทาํ อยาง
นัน้ การปฏิบัติธรรมแมจะไมเกี่ยวของกับการติชมของโลก แตกิริยาที่ทําดี และชัว่ มันเปน
แวนดวงใจ

๒๓๙

๒๔๐

เครื่องประกาศโลกอยูโดยดี ฉะนั้นจําตองพูดเกี่ยวกับการติชมไวเชนนั้น เพราะเปนเรือ่ งที่
จะหนีจากการติชมไปไมพนทั่วดินแดน ดวยเหตุนท้ี า นนักปฏิบตั จิ งเรงฝกา วทางความเพียร
เพือ่ ถึงแดนชัยในเร็ววัน จะไดจะถึงในวันนี้ยิ่งเปนที่พอใจของเรา ผูเ คยโชกโชนกับกิเลส
กองทุกขมานาน ไมเปนทีน่ า อาลัยและเสียดายอะไรอีก เพราะเปนสิง่ ทีเ่ คยผานมาอยางเต็ม
หูเต็มตาและเต็มใจแลว อยางไรจะกาวพนจากหาดทรายรอน ๆ ก็ตองเรงตัวเองอยางสุด
กําลังเทานัน้ จะสมกับผูเ ห็นภัยในความรอน
ทีแ่ นะนําทานทัง้ หลายมาก็เปนเวลาหลายป หากไมปรากฏมีความรูค วามฉลาดจาก
ธรรมทีน่ าํ มาสอน ธรรมก็เทากับเปนโมฆะไปเทานั้น จะใหครูอาจารยฝากจิตใจไวกบั ใคร
เมื่อผูมาศึกษาไมทราบรองรอยแหงธรรมะซึ่งจะพอปฏิบัติรักษาตัวได ครั้งพุทธกาลเมื่อ
พระพุทธเจานิพพานแลวก็มสี าวกนําสืบแทนกันมา ครูอาจารยไมอาศัยลูกศิษยจะใหทา น
อาศัยใคร การแนะนําสั่งสอนทุกแงทุกมุม ทัง้ หยาบ ทั้งละเอียด ทั้งหนัก ทัง้ เบา ก็เพื่อผูมา
ศึกษาทั้งนั้น เชนสมัยทานพระอาจารยมั่นยังมีชีวิตอยู ทานก็พยายามแนะนําสัง่ สอนสุด
กําลังความสามารถ ทานอยูใ นปาในเขาจนวันสิน้ อายุของทาน ก็เพื่อเปนคติอันดีแกบรรดา
ลูกศิษยทั้งนั้น เฉพาะองคทานจะไปแสวงหาอยูที่ใดก็ได ไมเปนปญหา การที่ทานชอบอยู
ในปาเปนประจําเชนนัน้ เพือ่ ความสะดวกสบายในทิฏฐธรรมปจจุบนั ของทานผูม ธี รรมลวน
ๆ ครองใจ หนึง่ เพื่อกุลบุตรจะไดถือเอาเปนคติตัวอยางแลวดําเนินตามรองรอยของทาน
จะเปนผูท าํ พระศาสนาใหเจริญหนึง่
เราผูเ ปนศิษยมคี รูตอ งดําเนินตามแบบครูทพ่ี าดําเนินมา พยายามคิดคนดูกายคตา
ทุกสวนดวยสติและปญญา ถาจะดูขางนอกเขาไปขางในก็จงดูตั้งแตผิวหนังเขาไปเปนลําดับ
แยกสวนแบงสวนดูใหเห็นชัดดวยปญญา บังคับจิตดวยสติปญญาใหทองเที่ยวอยูในกาย
วันหนึ่งคืนหนึ่งไมตองเปนอารมณกับอะไร ใหมหี นาทีอ่ นั เดียวนีเ้ ทานัน้ สติปญญาจะไมมี
จริง ๆ หรืออยางไร ตองมีสติปญญาขึ้น ณ ที่นั้น ขอใหมีความจดจออยูเชนนั้นตลอดเวลา
ใจจะเหนืออํานาจของความเพียรที่มีสติปญญาคอยควบคุมไปไมได จิตเคลื่อนไหวไปกับ
อารมณอะไรและทีไ่ หนก็ใหรบั รูด ว ยสติ ตามพิจารณาดวยปญญา จนกลายเปนนิสยั ของผู
สํารวมตนเปนประจํา อยูที่ไหนก็มีสติและปญญา
การพิจารณากายคตาก็พจิ ารณาโดยละเอียดถีถ่ ว น ไมทําแบบพรวดพราดพอขอไป
ที พิจารณาจนถึงฐานความจริงของกาย ซึ่งมีความจริงประจําตนอยูแลว เมื่อสติปญญา
ทราบตามฐานความจริงของกายอยางชัดเจนแลว อุปาทานของกายหากหลุดลอยไปเอง จะ
หาความแนนเหนียวมัน่ คงมาจากไหน คําวาฐานความจริงจะเปนฐานความจริงของความ
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ปฏิกูล ฐานความจริงของธาตุ หรือฐานความจริงของขันธไดทั้งนั้น จงพิจารณาใหถงึ ฐาน
ความจริงอยางใดอยางหนึ่ง แลวปญญาจะเชื่อมโยงไปถึงฐานความจริงนั้น ๆ โดยตลอดทั่ว
ถึง อุปาทานที่เกี่ยวกับกายจะถอนจากกันโดยไมมีปญหา สวนเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณก็เปนประเภทขันธเหมือนกัน
การพิจารณาก็สงเคราะหลงในธาตุหรือในไตร
ลักษณ เพราะเปนสภาพแปรปรวนประจําตน เชนเดียวกับกายอาศัยจิตเกิดขึน้ แลวดับไป
คําวา เวทนา มีไดทั้งทางกายและทางใจ สัญญา สังขาร วิญญาณ กระเพื่อมขึ้นจาก
จิตแลวกลายเปนชือ่ หนึง่ ขึน้ มาทีเ่ รียกวา ขันธ ทุกขันธที่กระเพื่อมขึ้นตองดับไป สิ่งที่ไมเกิด
ขึ้น ไมดับไปตามขันธ เรียกวา จิต นี่แลเปนที่ตั้งฐานทัพของอวิชชา ผูบงการใหขันธ
กระเพื่อมตัวไปทางฝายสมุทัย การพิจารณาขันธเพือ่ ความชัดเจนตามความเกิดความดับ
ของเขา ก็เพื่อรูฐานที่เกิดของขันธทั้งมวล คืออวิชชานั่นเอง การพิจารณาขันธยอมมีการ
ถอยเขาถอยออกซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนทราบชัดทั้งการเกิดขึ้นและดับไปของขันธ และทราบชัด
ทั้งฐานที่เปนที่เกิดของขันธ ฐานที่เกิดของขันธนั่นแลคืออวิชชา จะไปหาอวิชชาที่ไหนกัน
สติปญญาฟาดฟนกันลงที่นั่น
จะเห็นอวิชชาแตกกระจายออกจากจิตโดยประจักษกับ
ปญญา
เมื่อสติปญญาซึ่งไดฝกซอมมาเต็มกําลัง ไดหยั่งและฟาดฟนลงที่จุดนั้นอยางไมลด
ละ อวิชชาก็สลายตัวลงในขณะเดียวเทานัน้ พออวิชชาดับไปโดยสิ้นเชิง พุทธะที่บริสุทธิ์เต็ม
ที่ และธรรมประเภท ธมฺโม ปทีโป ความสวางแหงธรรมอยางเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นอยาง
เต็มที่ สงฺโฆ ผูทรงไวซึ่งพุทธะ และ ธรรมะอันบริสุทธิ์ ก็คอื ผูร วู า อวิชชาดับนัน่ แล และเกิด
ขึ้นในขณะเดียวกัน สรุปความพุทธะ ธรรมะ และสังฆะ ซึ่งเปนอัตสมบัติ คือสมบัติที่ตนหา
ไดโดยเฉพาะ ไดปรากฏขึ้นในขณะเดียวกัน เทาที่ไดปฏิบัติมาตามกําลังก็ดําเนินมาอยาง
นัน้ หากวารูก เ็ ขาใจวาจะรูอ ยางนัน้ ไมมีอยางอื่นเปนที่ควรจะรู
ปฏิปทาที่นํามาสั่งสอนทานทั้งหลายมิไดมีปดบังลี้ลับ เปดเผยมาเปนลําดับจนหมด
ความสามารถ นับแตเริม่ ตนปฏิบตั ิ ไดรบั ความทุกขลาํ บากเพราะการฝกฝนทรมานตน
อยางไรบาง ก็เลาใหฟงเพื่อเปนคติแกทานที่มาศึกษาจะยึดไปปฏิบัติตอตัวเองได เทาทีค่ วร
แกกาํ ลังและจริตนิสยั ทีเ่ ห็นวาเหมาะกับตน เพราะวิธฝี ก ทรมานบางวิธเี กีย่ วกับจริตนิสยั
เปนราย ๆ ความรูเ ห็นตาง ๆ ถารูเ ห็นก็คงจะเลาใหฟง แตจนใจทีอ่ ยากรูอ ยากเห็น แตมัน
ไมรไู มเห็นจึงสุดวิสยั ทีจ่ ะนํามาเลาสูก นั ฟง ดังนั้นทุกทานโปรดประคองเรือของตนที่กําลัง
บรรทุกสิ่งของหนัก ๆ ใหไปตามหนทางอันราบรืน่ คือหลักธรรมวินยั ดวยความเปนนัก
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สังเกตและพากเพียรตอทางดําเนิน อยาใหไปโดนหินโสโครกเขา เรือจะอับปางใน
มหาสมุทรทะเลหลวง
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แตละอยาง ๆ ลวนเปนหินโสโครก และสามารถทํา
เรือทีข่ บั ขีไ่ มระวังสํารวมใหอบั ปางและเสียหายได จงพยายามขับขี่ไปดวยความระมัดระวัง
ที่ไมควรไปอยาฝนไป ที่ไมควรอยูอยาฝนอยู สิ่งไมควรดูอยาฝนดู สิ่งไมควรฟงอยาฝนฟง
สิ่งที่ไมควรสูดดมอยาฝนสูดดม สิง่ ไมควรลิม้ รสอยาฝนลิม้ สิ่งไมควรสัมผัสถูกตองอยาฝน
สัมผัส และสิง่ ไมควรคิดปรุงใหเปนอารมณ อยาฝนคิดปรุงดวยความคะนอง เดีย๋ วจะกลาย
เปนลิงทอดแห และตายเพราะแหพันตัวโดยไมรสู กึ เพราะไมใชวิสัยของลิงจะไปเที่ยวทอด
แหหาปลา ลิงจึงกลายเปนปลา เพราะถูกแหพันจมน้าํ ตาย และกลายมาเปนนิทานสอน
พวกเรา สิ่งที่ทานหามไมใหฝนทํานั้น คือสิ่งมิใชวิสัยของพวกเราจะควรทํา เดีย๋ วสิง่ เหลา
นัน้ จะกลับพันตัวเขาแลวไปไมรอด ตองจอดเรือไวเพียงเทานั้น ไมถึงฝงแหงพระนิพพาน
ตัวเองก็ตายจมน้ําเพราะถูกแหพัน
สิ่งที่พระพุทธเจาทรงหามไมใหเกี่ยวของอยาฝนทํา โปรดทราบวาสิง่ นัน้ คือแหพัน
ลิง ก็พวกเรามิใชลิงจะยอมใหแหพันจมน้ําตายทิ้งเปลา ๆ มีประโยชนอะไร เมือ่ ทราบแลว
โปรดระวังสํารวม และพากเพียรในสิ่งที่ทานสอนใหทําทุกกรณี ซึ่งเปนวิสัยของพวกเราจะ
เปนไปเพือ่ ความสุขความเจริญโดยลําดับ จนถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน อันอยู
ในวงความเพียรของเราทุกทาน
ดังนั้น ในอวสานแหงธรรม ขอความสวัสดีมชี ยั จงเปนไปในทานทัง้ หลาย ผูม คี วาม
เพียรโดยนัยทีแ่ สดงมาก็สมควรแกเวลา จึงขอยุติลงแตเทานี้ เอวํ
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

สติปฏ ฐานสี่
การบําเพ็ญเพียรที่เปนไปตามพระประสงคของพระพุทธเจาและพระสัทธรรม คือ
ความจงใจใครตอการประพฤติดีจริง ๆ ธุระหนาที่ที่ตนจะพึงทําทุกอยางควรทําดวย
ความจงใจ การประกอบการงานทุกประเภทถาขาดความจงใจแลว แมจะเปนงานเล็ก
นอยยอมไมสาํ เร็จลงไดดว ยความเรียบรอยและนาดูเลย เพราะความจงใจเปนเรื่องของ
สติ และหลักใจที่จะยังงานนั้น ๆ ใหสาํ เร็จไดขาดไปจากตัวและวงงาน ผูมีสติและหลักใจ
ประจําตัวและงานจึงชือ่ วาผูม คี วามเพียรไปในตัว ทั้งกิจนอกการใน ถาขาดความจงใจ
เปนเครือ่ งจดจองานแลว แมผเู ปนนายชางทําสิง่ ตาง ๆ ซึ่งมีความฉลาดอยูบาง ทําอะไรมี
ความสวยงามและแนนหนามัน่ คง แตถา ขาดความจงใจใครตอ งานแลว แมงานนัน้ จะ
สําเร็จก็ยอ มลดคุณภาพและความสวยงาม ฉะนัน้ ความตัง้ ใจจึงเปนสิง่ สําคัญ โดยผูมุงตอ
ผลของงานอันสมบูรณจึงไมควรมองขามไป
เราเปนนักบวชและนักปฏิบตั ิ ควรเห็นความตั้งใจจดจอตอธุระหนาที่ที่ตนจะพึง
ทําทุกประเภท โดยมีความรูสึกอยูกับงานนั้น ๆ แมที่สุดปดกวาดลานวัดเช็ดถูกุฎี และ
ศาลา ปูอาสนะ ตั้งน้ําใช น้าํ ฉัน ตลอดการเคลื่อนไหวไปมา เหลือบซายแลขวา ควรมีสติ
ประจําอยูทุก ๆ ขณะ ชือ่ วาผูม คี วามเพียรประจําตน การฝกหัดนิสัยเพื่อเปนคนมีสติอัน
เคยชิน จําตองอาศัยการงานเปนเครื่องฝกหัด การประกอบการงานภายนอกแตละ
ประเภทเปนธุระชิน้ หนึง่ ๆ การเดินจงกรมและนัง่ สมาธิภาวนาเปนธุระชิน้ หนึง่ ๆ ทั้งนี้
ถามีสติจดจอกับงานที่ทํา ชื่อวามีความเพียรไมขาดวรรคขาดตอน
การฝกหัดนิสัยของผูใครตอธรรมชั้นสูง จึงควรเริม่ และรีบเรงฝกหัดสติไปกับงาน
ทุกประเภทแตตนมือ เพื่อความแนนอนและมั่นคงในอนาคตของเรา โปรดฝกหัดสตินิสัย
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกลายเปนคนมีสติประจําตน ทั้งขณะที่ทําและขณะอยูเฉย ๆ ถึง
เวลาจะทําความสงบภายในใจ สติจะกลายเปนธรรมติดแนบอยูกับใจและตั้งขึ้นพรอมกับ
ความเพียรไดอยางใจหมาย
ทั้งมีกําลังพอจะบังคับจิตใหหยั่งลงสูความสงบไดตาม
ตองการ
สวนมากทีพ่ ยายามใหจติ เขาสูค วามสงบไมไดตามใจหวังนัน้ เนื่องจากขาดสติที่
เปนแมแรงไมมีกําลังพอ จิตจึงมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสูอารมณไดอยางงายดาย เหมือน
แวนดวงใจ

๒๔๓

๒๔๔

เด็กซนซึ่งปราศจากพี่เลี้ยงผูตามดูแล เด็กอาจไดรบั อันตรายในเวลาใดก็ได จิตที่มีความ
เพลินประจําตนโดยปราศจากสติตามรักษา จึงมีสง่ิ รบกวนตลอดเวลาจนหาความสงบสุข
ไมได พี่เลี้ยงของจิตคือ สติกับปญญา คอยใหความปลอดภัยแกจิตตลอดสายที่จิตคิดไป
ตามอารมณตา ง ๆ คอยพยายามปลดเปลื้องอารมณที่มาเกี่ยวของกับใจ และพยายาม
แสดงเหตุผลใหจติ รับทราบเสมอ ใจทีไ่ ดรบั เหตุผลจากปญญาพร่าํ สอนอยูเ ปนนิจ จะฝน
คิด และติดอารมณที่เคยเปนขาศึกตอไปอีกไมได
การฝกหัดสติและปญญาเพื่อใหมีกําลังคืบหนาไมลาถอยเสื่อมโทรม โปรดฝกหัด
ตามวิธีที่กลาวมา แตอยาปลอยตัวเปนคนสะเพรามักงายในกิจการทุกอยางที่มุงประโยชน
แมชน้ิ เล็ก ๆ นิสยั มักงายทีเ่ คยเปนเจาเรือนนีย้ งั จะกลายเปนโรคเรือ้ รังฝงลงในใจอยาง
ลึก และจะทําลายความเพียรทุกดานใหเสียไป จงพยายามฝกหัดนิสัยใหเปนคนแนนอน
ตอกิจการที่ชอบทั้งภายนอกภายในเสมอ อยายอมปลอยใหความสะเพรามักงายเขาฟก
ตัวอยูใ นนิสยั ไดเลย เพราะผูเ คยฝกหัดนิสยั ใหเปนคนจริงตอหนาทีก่ ารงานทุกประเภท
ตองเปนผูส ามารถจะยังกิจการทุกอยางไมวา ภายนอกภายในใหสาํ เร็จได
โดยไมมี
อุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง แมจะอบรมจิตใจซึง่ เปนงานสําคัญทางภายใน ก็จําตอง
ประสบความสําเร็จลงดวยความรอบคอบหาทางตําหนิตนเองไมได เพราะกิจการภาย
นอกกับภายในสอถึงใจผูเปนประธานดวงเดียวกัน ถาใจเปนนิสยั มักงาย เมื่อเขาไปบง
งานภายในตองทํางานนัน้ ใหเหลวไปหมด ไมมีชิ้นดีเหลืออยูพอเปนที่อาศัยของใจไดเลย
เพื่ออนาคตอันแจมใสของผูมีงานเปนอาชีพและอํานวยความสุข จึงควรฝกหัด
นิสัยใหเปนคนแนนอนและจริงตอธุระหนาที่ที่ตนจะพึงทํา จงทําจนสุดวิสยั ในกิจการนัน้
ๆ ใหสาํ เร็จลงดวยหมดความสามารถทุกกรณี เมือ่ เขาไปดําเนินงานภายในเพือ่ ความสงบ
ก็ดี เพื่อทางปญญาการคนควาก็ดี จะเปนไปดวยความละเอียด และรอบคอบทั้งสองทาง
เพราะหลักนิสยั ซึง่ เคยอบรมเปนคนจริง และรอบคอบมีมาเปนประจํา การดําเนิน
ปฏิปทานับแตตนจนถึงชั้นสูงสุดยอด ยอมขึ้นอยูกับหลักนิสัยเปนสําคัญ คําวาตน หรือ
ปลาย ก็หมายถึงใจดวงเดียวนี้แล ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพความรูสึกไปตามธรรมเครื่องดัด
แปลง ทัง้ ฝายเหตุคอื การบําเพ็ญ และผลคือความสุข เชนเดียวกับเด็กคอยเปลีย่ นแปลง
ตัวเอง จากเด็กขึน้ เปนผูใ หญดว ยอาหารเครือ่ งบํารุงนานาชนิด
ดังนั้น ตนทางจึงหมายถึงการอบรมจิตใจขั้นแรก ๆ เพือ่ เปลีย่ นนิสยั และความรู
สึกใหเปนไปในทางที่ดี และมีเหตุผล จนมีความรู และทรงตัวอยูกับความดี และเหตุผล
ที่ควรแกตนเอง ไมยอมฝาฝน แตเมือ่ สรุปความแลว ตนกับปลายก็เปรียบเหมือนผลไม
แวนดวงใจ

๒๔๔

๒๔๕

ลูกหนึง่ ๆ ซึ่งเราไมอาจเรียกไดวาตนกับปลายของมันอยูที่ไหน มองดูแลวก็คือผลไมนั่น
เอง
ใจก็ทํานองเดียวกัน ทีเ่ รียกกันวาตนทางหรือปลายทางนัน้ เนื่องจากใจที่มีอารมณ
ชนิดตาง ๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียดเคลือบแฝงอยู ตลอดการดัดแปลงแกไข จําตองเปลี่ยน
อุบายวิธีแปลกตางจากความเปนอยูเดิม ขึ้นสูความละเอียดเปนขั้น ๆ ไป ซึง่ ควรจะให
นามไปตามความเหมาะสมวาตนทางหรือปลายทาง
ทานผูฟงโปรดทําความเขาใจกับ
กิเลส และบาปธรรมทีม่ อี ยูภ ายในใจ ถึงกับไดใหชื่อใหนามตาง ๆ นานา จนอาจจะเลย
ขอบเขตของการตามรู และแกไขในสมมุตินิยมของใจดวงเดียว ไมเชนนั้นจะไมรูอุบายวิธี
แกไขตนเอง ซึ่งกําลังตกอยูในฐานะที่กลาวมา
หลักประกันผลอันแนนอนจึงขอย้ําอีกครั้งวา โปรดฝกหัดนิสยั ใหเปนคนจริงและ
เขมแข็งตอหนาที่การงานของตนเสมอ อยาเปนคนงอนแงนคลอนแคลน อยาเปนคนจับ
จด อยาเปนคนเขา ๆ ออก ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ หาความแนนอนไมได วาจะไปตองไป วาจะ
อยูตองอยู วาจะทําตองทํา กําหนดเวล่าํ เวลา หรือกิจการอันใดไวแลว อยาทําใหเคลือ่ น
คลาดจากทีก่ าํ หนดไว เราเขียนดวยมือจงลบดวยมือ อยาทําทํานองที่วาเขียนดวยมือแต
กลับลบดวยฝาเทา คือเราตัง้ คําสัตยใสตวั เองไมมใี ครอาจเอือ้ มมาทําลายคําสัตยนน้ั แต
เปนเราเสียเองทําลายคําสัตยของตน เชนนีเ้ รียกวา เขียนดวยมือแตกลับลบดวยฝาเทา
เปนการไมสมควรอยางยิง่
เราตองเปนคนแนนอนตอความดําริ และตองตัดสินใจเสมอ ลงไดตัดสินใจกับ
งานใดหรือสิง่ ใด ทีเ่ ห็นวาเปนการถูกตองและเปนประโยชนแลว จงพลีชีพลงไปเพื่อคํา
สัตย และเพื่องานนั้น ๆ จะเปนคนมีนิสัยแนนอนและเชื่อใจตัวเองได ศีลที่กําลังรักษาอยู
ก็จะเปนศีลที่แนนอน ไมกลับกลายเปนศีลลอยลม การทําสมาธิก็เปนสมาธิที่แนนอนทุก
ขั้นของสมาธิ จะไมเปนสมาธิลอยลม คือไดแตชื่อ แตหาความจริงของสมาธิไมมีในใจ
แมการบําเพ็ญปญญาทุกขั้นก็จะเปนปญญาที่แนนอนตามหลักนิสัยคนจริง ไมกลับกลาย
ไปเปนปญญาลอยลม คือไดแตชื่อ แตหาความเฉลียวฉลาดปลดเปลื้องตนไมมี ทีก่ ลาว
ทั้งนี้เพื่อใหเห็นโทษแหงความเปนคนหลักลอย ทําอะไรไมเปนชิ้นเปนอัน หาความจริง
ภายในตัวไมได เพื่อผูมุงความเจริญทางโลกและทางธรรมอยางแทจริง จะไดหาทางหลีก
เวนใหหา งไกล
อันดับตอไป กลาวถึงสติปญญาเครื่องรักษานิสัยใหมั่นคง และใหมีความรอบ
คอบยิ่งขึ้น โปรดทราบเสมอวา ปญญาจะทําการหุงตมแกงกินเหมือนอาหารหวานคาว
แวนดวงใจ

๒๔๕
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ยอมไมได แตปญญาชอบเกิดจากการคิดอานไตรตรอง คนไมมีปญญาความฉลาดจะ
ประกอบการงานทุกชิน้ ใหสาํ เร็จลงดวยความเรียบรอยยอมไมได และไมสามารถจะรักษา
สมบัติอันมีคาใหปลอดจากโจรจากมารได ไมวา ทางโลกและทางธรรม ฉะนั้น การรักษา
และปฏิบัติพระศาสนาจึงสําคัญอยูที่สติและปญญา เมื่อมีเหตุมากระทบ ไมวา เหตุดหี รือ
ชั่ว สติกบั ปญญาควรรับชวงเสมอ จะมีทางทราบสาเหตุดแี ละชัว่ ไดทนั กับเหตุการณ และ
มีทางหักหามใจ ไมใหรวนเรไปตามเหตุทจ่ี ะทําใหเสีย โดยมากเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะเปน
เรื่องกะทันหันหรือเรื่องธรรมดาก็ตาม
แตสามารถทําใจใหเอนเอียงหรือเสียไปตาม
อารมณนน้ั ๆ ได เนื่องจากขาดสติกับปญญาคอยสังเกตตรวจตราใหละเอียดถี่ถวนกอน
จึงเขาใจวาเปนสิง่ ทีค่ วรไปเสียทัง้ นัน้ แลวปลอยใจใหคลอยไปตามโดยเจาตัวไมรสู กึ กวา
จะรูท นั เวลาจึงเสียไป แลวไมสามารถจะหักหามไวได จึงปลอยเลยตามเลย เรื่องจึงกาว
ไปถึงความเปนเถาถานหมดทางแกไข
ทัง้ นีอ้ ยาเขาใจวาเปนไปเพราะเหตุใด แตเปนเพราะขาดสติกับปญญาเครื่องนํา
ออกทั้งนั้น ไมเชนนัน้ ใครจะยอมสละตัวอันมีคณ
ุ คาเหนือสิง่ ใดในโลก ไปแลกเปลี่ยนกับ
ความเหลวแหลกเชนนัน้ แตมนั สุดวิสยั จําตองยอมจํานนไมวา ทานวาเรา เมื่อถึงคราว
จวนตัวยอมมีการพลั้งเผลอเปนธรรมดา หยิบฉวยอะไรไมทันก็จําตองเปนไปตามเหตุอัน
รุนแรงกวากําลังของจิตที่จะตานทาน ฉะนั้นการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับเหตุการณอัน
มีอยูร อบตัวทัง้ ภายในภายนอก และพรอมที่จะเขามาเผชิญกับทุกคนโดยไมมีกําหนดเขต
แดนและเวล่าํ เวลา จึงเปนการสมควรอยางยิง่ ทีจ่ ะเตรียมตัวไวแตบดั นี้ อยาใหสายเกินไป
ทั้ง ๆ ตะวันยังเชาอยู (ขณะยังมีชีวิตอยู)
การเตรียมพรอมทั้งนี้ คือการบําเพ็ญตัวใหมหี ลักฐานทัง้ ภายในภายนอก เพื่อการ
อยูการไป ไมวาจะอยูที่นี่หรืออยูที่ไหน ไมวา จะเปนทีน่ น่ั หรือจะเปนทีโ่ นน ไมวาจะอยูโลก
นีห้ รืออยูโ ลกหนา และไมวา จะไปโลกนีห้ รือจะไปโลกหนาควรเตรียมตัวไวแตบดั นี้ คือ
ปจจุบนั ซึง่ ๆ หนานีแ้ ล หากชีวิตหาไมแลวจะเตรียมอะไรไมทัน เพราะไมเคยเห็นใน
ธรรมของศาสดาพระองคใดสั่งสอนวา จงไปเตรียมตัว วันหนา เดือนหนา ปหนา ชาติ
หนา และโลกหนาโนน ซึง่ เปนการสงเสริมคนใหงมงาย เห็นมีบอกไววา จงทําตนใหมีที่
พึ่งทั้งภายนอกและภายใน ในขณะที่มีชีวิตอยูนี้ทั้งนั้น แมวนั คืน เดือน ป และโลกนีโ้ ลก
หนาเปนของมีอยูป ระจําโลก ก็มิไดมีไวเพื่อโมฆบุรุษผูเกิดและตายเปลา ๆ โดยไมไดทํา
ประโยชนไวแกโลกและธรรมเลย

แวนดวงใจ

๒๔๖

๒๔๗

เฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติผูมีเพศที่เย็น และเปนเพศทีโ่ ลกเคารพเลือ่ มใสและ
ไววางใจ ทั้งเปนเพศที่มีโอกาสในการบําเพ็ญประโยชนตน และประโยชนทานไดมากกวา
ใคร ๆ ในโลก เราทุกทานที่ทรงไวซึ่งเพศดังกลาวนั้น จึงควรเตรียมพรอมในหนาที่ของ
พระอยาใหบกพรอง ความประพฤติของพระจะสามารถทรงความสวยงามเปนที่นายินดี
และเลื่อมใสไวได ตองอาศัยสติกับปญญาเปนพี่เลี้ยงตามรักษาทุกระยะความเคลื่อนไหว
ผูมีสติปญญาตามรักษาความประพฤติ ยอมงามทั้งภายนอกงามทั้งภายใน และเปนผูท รง
ความงามไวไดไมจืดจางตลอดกาล เมื่อนําสติกับปญญาเขาไปแกทางภายใน คือใจกับ
อารมณทท่ี าํ ใหรกรุงรังก็กลายเปนใจทีใ่ สสะอาด และมีคุณคาขึ้นมาทันที
อนึ่ง ความจําไดจากการศึกษาเลาเรียนมากับความจําไดจากการฟง จงนอมเขามา
เปนเครือ่ งสนับสนุนใหกลมกลืนกับการปฏิบตั ิ สติกบั ปญญาใหแนบสนิทอยูก บั ใจ และ
ความเคลือ่ นไหว ตามองไปถึงไหน หูไดยินถึงไหน สติกับปญญาจงติดตามถึงที่นั้น จมูก
ลิน้ กาย สัมผัสกับสิ่งตางๆ ดี ชั่ว หยาบ ละเอียดแคไหน สติปญญาจงตามรู และคนดู
สาเหตุของสิ่งที่มากระทบโดยแยบคาย และทุกครั้งที่ไดสัมผัสกัน แมอารมณที่เกิดขึ้น
เฉพาะภายในใจตองตามรู และพิจารณาไมขาดตอน เพราะทานที่หลุดพนไปจากโลกแหง
ความยุง เหยิงภายในใจ ทานทําอยางนี้ทั้งนั้น ทานไมไดทําแบบไมซุงทั้งทอนที่ทิ้งอยูบน
พืน้ ดินใหเด็ก ๆ ปนขึน้ แลวถายอุจจาระปสสาวะรดทัง้ วันทัง้ คืน
ผูทําตัวใหเปนเชนไมซุงทั้งทอน กิเลสตัณหามาจากทิศตาง ๆ คือมาจากรูป จาก
เสียง จากกลิ่น จากรส และจากเครื่องสัมผัส ลวงไหลเขามาชองภายใน คือ ตา หู จมูก
ลิน้ กาย และจะถายอุจจาระปสสาวะรดลงไปที่หัวใจดวงที่ทําตัวเปนเหมือนไมซุงทั้งทอน
นัน้ เพราะไมมคี วามฉลาดแยบคาย ไมมีความรอบคอบตอตัวเอง และอารมณทง้ั ภาย
นอกและภายใน ยอมตัวใหกเิ ลสตัณหาถายอุจจาระปสสาวะรดทัง้ วันทัง้ คืน นี่ไมสมควร
เลยสําหรับผูม งุ ดําเนินเพือ่ วิวฏั ฏะ คือพระนิพพาน เพราะพระนิพพานของพระพุทธเจา
และพระสาวกไมใชพระนิพพานเกียจคราน และไมใชพระนิพพานแบบไมซุงทั้งทอน
ผูห วังธรรมเชนนัน้ ครองดวงใจ ก็จําตองพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับรอง
รอยปฏิปทาของพระองค และพระสาวกทานดําเนิน คือพยายามฝกหัดอบรมสติปญญา
ศรัทธา ความเพียร ใหทนั กับเหตุการณทเ่ี ปนไปอยูท ง้ั ภายในภายนอกตลอดเวลา อยาทํา
ตัวเหมือนซุงทั้งทอน คือเดินก็สักแตวาเดิน นั่งก็สักวานั่ง ภาวนาก็สกั วาภาวนาเทานัน้
แตแลวนั่งอยูเหมือนหัวตอกลางไรกลางนา หาความรูส กึ รอบคอบประจําใจไมมเี ลย การ
สักแตวาทํานี้จึงไมผิดอะไรกับเขานั่งนอนธรรมดา
แวนดวงใจ

๒๔๗

๒๔๘

เพื่อความเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูมีพระนามกระเดื่องทั่วไตรภพ จงพยายาม
รื้อฟนสติ รื้อฟนปญญาที่นอนจมอยูกับใจขึ้นมา เพือ่ เปนเครือ่ งมือสนับสนุนความเพียร
ถอดถอนกิเลสตัณหาทุกประเภทที่เกิดจากใจ ซึ่งกําลังเปนไมซุงทั้งทอนอยูในขณะนี้ ที่
ทานใหนามวา ขีโ้ ลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลง ขี้เกียจ ขีค้ ราน ขี้บน ขี้โมโห ขี้หึง ขีห้ วง เหลานีล้ ว น
แตขี้ และกองเต็มอยูบนหัวใจทั้งนั้น เมื่อไดรับการฝกฝนอบรมดังที่กลาวมา สติปญญา
นับวันจะมีกําลังและเคยชินตอตนเอง เชนเดียวกับการงานดานอืน่ ๆ เวลานํามาประกอบ
กับความเพียรภายในใจโดยเฉพาะ จะสามารถทราบเรือ่ งของหัวใจไดในเวลาอันควรไม
เนิน่ นาน และเพือ่ ความมีหลักเกณฑในการอบรม โปรดบังคับใจไวภายในกาย ใชสติจด
จอ และปญญาทองเที่ยวขุดคนอยูในวงของกาย ชือ่ วาไดดาํ เนินตามหลักสติปฏ ฐานและ
อริยสัจ ซึ่งเปนทางเดินของพระอริยเจาทุก ๆ ประเภท
“สติปฏฐาน” มีสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม กาย ไดแก อวัยวะทุกสวนของราง
กาย เรียกวา กายานุปส สนาสติปฏ ฐาน เวทนา ไดแก ความสุข ความทุกข เฉย ๆ ไมสุข
ไมทุกข เรียกวา เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน จิต ไดแก สิ่งที่สัมปยุตดวยเจตสิกธรรมที่
ปรุงขึ้นจากจิตและยอมจิตใหเปนตาง ๆ เรียกวา จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน ธรรม ไดแก
อารมณทเ่ี ปนเปาหมายหรือเครือ่ งเพงพิจารณาของใจ เปนไดทั้งวัตถุและนามธรรม เรียก
วา ธรรมานุปส สาสติปฏ ฐาน
การพิจารณาสติปฏ ฐานสี่ โปรดทําความเขาใจไวดว ยดีกอ นพิจารณา โดยทําความ
เขาใจวา กาย เวทนา จิต ธรรม เปนแผนกหนึ่งจากจิตผูเปนเจาของสติปฏฐาน ไมเชนนัน้
จะเกิดความทอใจและทุกขใจในเวลา กาย เวทนา จิต ธรรม แสดงอาการเปลี่ยนแปลงตัว
เองไปตามธรรมดา หรือถูกเปลีย่ นแปลงไปดวยอํานาจการพิจารณา ซึง่ อาจปรากฏในวง
ปฏิบัติ คือเวลาปกติอาการทั้งสี่นี้ก็แสดงอาการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความดีใจ และเสียใจ
ขณะพิจารณาก็แสดงอาการเปลีย่ นแปลงใหผปู ฏิบตั เิ กิดความดีใจและเสียใจ บางขณะ
เกิดความทอใจ และระอาตอการจะทนพิจารณาไป
ที่กลาวทั้งนี้เพื่อทานนักปฏิบัติทราบ และทําความเขาใจไวโดยรอบคอบวา ไมใช
ตัวจิตซึ่งเปนเจาของสติปฏฐาน ไดถูกเปลี่ยนแปลงไปดวย พอจะใหเกิดความเสียใจวา
ตน (ใจ) ไดสูญเสียไปดวย เมือ่ ทําความเขาใจดวยดีแลว จะเกิดความมัน่ ใจในการ
พิจารณาสติปฏ ฐาน ไมใชวา สติปฏ ฐานสีค่ อื กาย เวทนา จิต ธรรม จะถูกเปลี่ยนแปลง
หรือหายไปไหน ใจซึง่ เปนธรรมไมตายและเปลีย่ นแปลง จะมีโอกาสพิจารณาเต็มกําลัง

แวนดวงใจ

๒๔๘

๒๔๙

และสามารถจะรูเ รือ่ งธรรมทัง้ สีน่ น้ั อยางชัดเจนตามลําดับ โดยไมมคี วามสะทานหวัน่ เกรง
ตอสุขและทุกข ทัง้ ภายในกายและภายในใจ อันเปนอาการของสติปฏฐานแสดงตัว
การพิจารณากายจะเปนภายนอกหรือภายในก็ไดตามแตถนัดใจ ในโอกาสอันควร
จะพิจารณากายไหน คําวากายใน คือกายของเราทุกสวน กายนอก ไดแกกายของคนและ
สัตวอื่น กายในกาย ไดแกสว นหนึง่ ๆ ของอาการแหงกายทุกสวน สิ่งทั้งนี้ปรากฏตัวเปน
ของนาเบือ่ หนายและสลดสังเวชแกผใู ชปญ
 ญาพิจารณารูเ ห็นตามเปนจริง ทั้งขางนอกขาง
ใน และภายนอกภายในมีความเปนเชนเดียวกัน ตองชําระขัดสีเปนประจํา ฉะนัน้ ทัว่ โลก
จําตองปฏิบัติตอรางกายและถือเปนภาระประจําตลอดเวลา สิง่ ตาง ๆ ทีจ่ ะนํามาปฏิบตั ิ
ตอรางกายใหพออยูไดและพอดูไดนั้น ปรากฏวาทั่วโลกตองถือเปนสินคาอันใหญโต และ
ขายดิบขายดียิ่งกวาวัตถุอื่นใดในโลก
การพิจารณาใหรฐู านทีเ่ กิด ที่อยู พรอมทั้งความเปน และจําเปนไปของรางกาย
ดวยปญญาจนเห็นชัด จึงเปนการตัดบอแหงความกังวล และกองทุกขออกจากใจ เพราะ
ภูเขาหินแทงทึบแมจะใหญและสูงจดเมฆ ก็ไมเคยทับถมตัวเราใหไดรบั ความทุกขลาํ บาก
ตอขันธ มีรูปขันธ คือกายเปนตน รูส กึ เบียดเบียนและทับถมตัวเราอยูต ลอดเวลา จนหา
โอกาสปลงลงไมไดเลย เรื่องความทุกขทั้งมวลที่เกี่ยวกับขันธจึงมารวมอยูกับเราผูรับผิด
ชอบในขันธ ดังนั้นผูเปนเจาของขันธจึงควรมีความรอบรูในขันธ ทั้งแงดีแงราย จึงจะอยู
ครองขันธไปดวยความราบรืน่ ไมเสียเปรียบแกขนั ธโดยถายเดียว
ตามธรรมดาขันธเอาเปรียบเอารัดเราวันยังค่าํ ขยับตัวทุกระยะเปนเรื่องเพื่อขันธ
เสียทัง้ นัน้ ถาจิตหาทางออกดวยความฉลาดรอบคอบตอขันธของตน ทั้ง ๆ ทีม่ คี วามรับ
ผิดชอบในขันธอยู ชือ่ วามีทางแบงรับแบงสูก นั บาง ไมทาํ การรับเหมาทุกขในขันธทา เดียว
แมทุกขในขันธก็คงไมตั้งหางรานขายสงทุกขใหเรารับเหมาโดยถายเดียว ผูพ จิ ารณาขันธ
ใหเห็นทั้งคุณทั้งโทษดวยปญญาจึงไมมีแตทางรับเหมาทุกขจากขันธตลอดไป ยังมีทางลด
หยอนผอนความตึงเครียดในทางใจไดบา ง การพิจารณากายตองพิจารณาซ้าํ ๆ ซาก ๆ
โดยถือเอาความเขาใจเปนประมาณ แตมิไดถือเอาความขี้เกียจเปนบรรทัดฐาน จนเห็น
ชัดจริง ๆ วา กายนี้เพียงสักวา หาเปนสัตว บุคคล เรา เขา ที่ไหนไม เรียกวา กายานุปส ส
นาสติปฏ ฐาน
เวทนา จิต ธรรม โปรดทราบวามีอยูใ นกายอันเดียวกัน เปนแตมอี าการแปลกตาง
กันไปบาง ทานจึงใหนามไมซ้ํากัน ทานผูบ าํ เพ็ญโปรดทําความเขาใจดวยดี ไมเชนนั้น สติ
ปฏฐานสีก่ บั อริยสัจสีจ่ ะกลายเปนสมุทยั คือบอแหงความสงสัยและกังวลในขณะบําเพ็ญ
แวนดวงใจ

๒๔๙

๒๕๐

เพราะความสับสนไมรเู งือ่ นตนเงือ่ นปลายของอาการแหงธรรมเหลานี้ เวทนามีสาม คือ
สุขบาง ทุกขบาง เฉย ๆ ไมสุขไมทุกขบาง ทั้งเกิดขึ้นจากกาย และเกิดขึ้นจากใจ จะมี
ลักษณะสามเชนเดียวกัน การพิจารณาโปรดแยกเวทนาออก และพิจารณาไปตามลักษณะ
ของเขา แตอยาไปควาเอากายมาเปนเวทนา กายใหเปนกาย เวทนาใหเปนเวทนา ทํานอง
เห็นเสือเปนเสือ และเห็นชางเปนชาง แตอยาไปควาเอาเสือมาเปนชาง จะเปนการอาง
พยานไมตรงความจริง เรื่องจะลุกลามและลงเอยกันไมไดตลอดกาล
คือแยกเวทนาที่แสดงอยูในขณะนั้นออกพิจารณา ใหรทู เ่ี กิด ที่ตั้งอยู และที่ดับไป
ฐานที่เกิดของเวทนาทั้งสาม เกิดขึ้นและตั้งอยูที่กายและที่ใจ แตไมใชกาย ไมใชใจ คง
เปนเวทนาอยูเ ชนนัน้ ทั้งการเกิดและการดับไปของเขา อยาทําความเขาใจวาเปนอืน่ จะ
เปนความเห็นผิด สมุทัยจะแสดงตัวออกมาในขณะนั้น จะหาทางแกไขและหาทางออกไม
ได แทนที่จะพิจารณาใหเปนปญญาถอดถอนตัวจากทุกข สมุทัย เลยจะกลายเปนโรงงาน
ผลิตทุกขและสมุทัยขึ้นมาในขณะนั้นโดยไมรูสึกตัว ทางเดินของเวทนาทั้งสามคือ ความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป มีอยูเพียงเทานี้ทุกระยะกาล และไมมีสัตว บุคคล เรา เขา แฝง
อยูเ ลย ถานําสัตว บุคคล เปนตน ไปแฝงเขาในขณะใด เวทนาทัง้ สามจะแสดงสัตวบคุ คล
อันเปนอํานาจกอตัวสมุทัยขึ้นมาในขณะนั้น และเปนการเสริมทุกขใหมีกําลังขึ้นมาทันที
ผูป ฏิบตั จิ งึ ควรทําความรอบคอบตอเวทนาดวยปญญา คือไมควาเวทนามาเปน
ตนในขณะทําการพิจารณา เวทนาทัง้ สามจะปรากฏเปนความจริงตามหลักสติปฏ ฐานและ
อริยสัจขึ้นมาประจักษใจ แมเวทนาจะแสดงอาการเปลีย่ นแปลงขึน้ ๆ ลงๆ ประการใด
จะเปนทางเสริมสติปญญาของผูบําเพ็ญได ทุกขณะทีเ่ วทนาแสดงอาการเคลือ่ นไหวและ
เปลีย่ นแปลง ความเปนสัตว บุคคล เรา เขา จะไมมีโอกาสแทรกเวทนาทั้งสามไดเลย
นอกจากจะมีเทาทีป่ รากฏอยูเ พียงสักวาเวทนาเทานัน้ ความเศราใจ ทุกขใจ และทอใจ
หรือความเหอเหิมเพลิดเพลินในขณะทีเ่ วทนาทัง้ สามแสดงตัว จะไมมีโอกาสเกิดขึ้นได
เพราะการทําความเขาใจกับเวทนาไดโดยถูกตอง และทุก ๆ เวลาทีผ่ บู าํ เพ็ญทําความเห็น
กับเวทนาโดยถูกตอง ชือ่ วาผูม เี วทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน ประจําใจ
จิต คําวาจิตในสติปฏ ฐาน มิใชจิตพิเศษและแปลกตางไปจากสติปฏฐานทั้งสาม
ทานจึงใหนามวา จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน เสมอกับกาย เวทนา ธรรม ถาเทียบกับไมก็
เปนไมทั้งตน ซึ่งเต็มไปดวยกิ่งกาน เปลือก กระพี้ รากแกว รากฝอย ซึ่งผิดกับไมที่นํามา
ทําประโยชนจนปรากฏเปนบาน เปนเรือนแลว ผูพ จิ ารณาจิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน จึง
เปนเหมือนนําไมทง้ั ตนมาแปรรูปใหเปนตาง ๆ ตามความตองการ การพิจารณาจิต
แวนดวงใจ
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ประเภทนีค้ วรถือเอานิมติ คือความปรุงของจิตเปนเครื่องพิสูจนและพิจารณา เพราะการ
จะรูค วามเศราหมอง หรือผองใสของจิตได ตองรูเครื่องปรุงจิตเปนสําคัญ ไมเชนนัน้ แม
จิตจะไดรบั ความเศราหมอง และกองทุกขตลอดทั้งวันจะไมมีทางทราบได ถาไมทราบสิง่
ปรุงจิตใหเปนไปตาง ๆ กอน
เราตองการทราบจิต จําตองพิจารณาสังขารเครือ่ งปรุงจิต ซึ่งเหมือนเครื่องปรุง
แกงใหมรี สชาติตา ง ๆ จิตที่แสดงความเปนตาง ๆ ไมมีสิ้นสุด และทําใหผดิ จากสภาพ
เดิมถึงกับเจาตัวเกิดความพิศวงงงงัน ไมทราบสาเหตุและวิธแี กไข จําตองยอมจํานนไป
ตามเหตุการณ จนลืมสํานึกในทางผิดชอบชั่วดี ก็เพราะเรื่องของสังขารเครื่องปรุงจิตนั่น
เอง ฉะนัน้ คําวา จิตในสติปฏ ฐานจึงเปนจิตทีค่ ลุกเคลากับอารมณ โดยสังขารเปนผูป รุง
แตง การพิจารณาสังขารจึงเกีย่ วถึงจิต เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ถารูเรื่องของสังขารก็
เริม่ รูเ รือ่ งจิต และถารูเรื่องจิตก็ยอมรูเรื่องของสังขารไดอีก นับแตสงั ขารขัน้ หยาบ ขั้น
กลาง และขั้นละเอียด และจิตขัน้ หยาบ ขัน้ กลาง และขั้นละเอียด คําวา สังขารหยาบ
ละเอียด และจิตหยาบ ละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากความเกี่ยวของของจิตกับอารมณมีทั้ง
หยาบและละเอียด
ผูพ จิ ารณาจิตตานุปส สนาควรทําความเขาใจไวแตตน มือวา จิตกับเครื่องปรุงจิต
คือสังขารเปนคนละประเภท ไมใชอันเดียวกัน ไมเชนนัน้ จิตกับสังขารจะคละเคลากัน ซึ่ง
จะทําความลําบากแกการพิจารณา ตามที่อธิบายมาแลว โดยกําหนดความเกิดขึ้น และ
ความเกี่ยวของของสังขาร สัมผัสกับอารมณอะไร พรอมทั้งความดับไปของสังขารกับ
อารมณ พยายามสังเกต และสอดรูความเคลื่อนไหวของสังขาร ซึ่งจะเคลื่อนจากใจออกสู
อารมณที่เปนอดีตบาง อนาคตบาง ทัง้ หยาบ และละเอียด และโปรดทราบเสมอวาทุก ๆ
ประเภทของสังขาร และอารมณที่เกี่ยวของกัน ตองเกิดและดับพรอมกัน จะใหเปนอื่นไป
ไมได
คําวาสัตว บุคคล เรา เขา เปนตน จึงไมควรนําเขาไปแทรกในจิต เพราะจะแปร
รูปเปนสมุทัยขึ้นมาทันที จงพยายามสังเกตใหทราบวา มันเปนเพียงจิตสังขารอยูเ ทานัน้
ทุก ๆ ขณะที่ปรุงแตงขึ้นมา ปญญาตองมีทางทราบไดตามลําดับแหงการพิจารณา และ
ตองทราบตามนัยที่ทานบอกไววา สักวาจิตเทานัน้ ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา อะไรเลย ผู
พิจารณาเห็นตามจิตตานุปส สนา ใจจะไมเกิดความเศราโศกเสียใจ และเพลิดเพลินไป
ตามความปรุงแตง และสภาพความเปนอยู สุข-ทุกขของจิต และชือ่ วาผูม จี ติ ตานุปส สนา
ประจําตน
แวนดวงใจ
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ธรรม คําวา ธรรม คือเปาหมายที่เพงเล็งของใจ ถาเปนธรรมสวนละเอียดก็หมาย
ถึงใจเสียเอง ธรรมภายนอกมีมากมาย สวนภายในถือเอากายทุกสวน เวทนาทัง้ สาม และ
จิตในจิตตานุปส สนามาเปนธรรมในธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน การพิจารณากาย เวทนา
จิต เขาประสานกันครบองคสติปฏ ฐานสี่ ตามความเห็นของธรรมปาวาเปนธรรมานุปส ส
นาสติปฏ ฐาน หากจะเปนความผิดพลาดเพราะความฉลาดไมเพียงพอในความเขาใจ
และการอธิบาย ก็ขออภัยจากทานผูฟงและทานผูอานทุกทานดวย เพราะคําวาธรรมปา
เปนเรือ่ งจนใจสําหรับผูแ สดงทุก ๆ ครัง้ ทีแ่ สดงและนํามาลงในหนังสือ ดังนั้นการฟงและ
การอานหนังสือธรรมปาโปรดเจริญธรรมคือความไมสสี าไวบา ง ทุกวรรคทุกตอนจะไมมี
ความหนักใจเกิดขึ้นในขณะฟงและอาน
การพิจารณาสติปฏ ฐานสี่ ใหเชือ่ มกันเขาในองคธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน จน
กลายเปนธรรมแทงเดียว รูส กึ เปนความแปลกประหลาด และอัศจรรยเปนระยะ ซึ่งไม
เคยปรากฏมากอน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการพิจารณาเบือ้ งตน กายก็เทียบกับไมทั้งดุน เวทนา
ทั้งดุน จิตทั้งดุน แมธรรมก็ทั้งดุน เพราะการพิจารณาก็เปนลักษณะไมทั้งดุน สิ่งที่ถูก
พิจารณาจึงกลายเปนเชนเดียวกันไปหมด แตเพราะความถูไปไสมาดวยความเพียร ทุก
สิง่ ทีอ่ ยูใ นวงความเพียรก็คอ ยเปลีย่ นสภาพขึน้ มาเปนลําดับ
ทีก่ ลาวในบทธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน คอนขางเปนธรรมละเอียดไปบาง ใน
ความรูสึกจึงอดจะลืมบุญคุณของการพิจารณาในลักษณะไมทั้งดุนในตอนแรกไมได เมือ่
พิจารณา “ธรรม” ในตอนปลายกับตอนตนรูสึกแปลกตางกันมาก แมจะเปนสติปฏ ฐาน
สี่อันเดียวกัน พอมาถึงตอนปลาย จิตปรากฏวากาย เวทนา จิต และธรรมทั้งสี่ในองคสติ
ปฏฐานไดเชื่อมกันเขา จนกลายเปนธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐานไปเสียสิน้ และประสาน
กันไดอยางสนิท โดยไมนยิ มวานัน่ เปนกาย นีเ่ ปนเวทนา นัน่ เปนจิต นีเ่ ปนธรรม ในความ
รูสึกตางก็รวมลงเปนธรรมดวยกัน
ในบทกาย เวทนา จิต ไดอธิบายวิธีพิจารณาเพื่อความปลดเปลื้องแกไขใหทานผู
ฟงทราบพอสมควร แตพอมาถึงบทธรรมเลยกลายเปนเรื่องของผูแสดงไปเสียสิ้น แม
เชนนั้นก็กรุณาถือเอาตามวิธีที่กลาวมา และนําไปปฏิบัติตามจริตนิสัยของตน ๆ ผล
ประโยชนคงจะไดรบั เทากับทีอ่ ธิบายใหทา นผูฟ ง ทราบโดยตรง
สรุปความในสติปฏ ฐาน คือ กาย มีกายใน กายนอก และกายในกาย เวทนาใน
เวทนานอก และเวทนาในเวทนาทัง้ หลาย สวนเวทนารูส กึ ซับซอนอยูบ า ง จึงขอแทรก
ความเห็นลงบางเล็กนอย คือ เวทนาใน หมายถึง จิตเวทนา เวทนานอก หมายถึงกาย
แวนดวงใจ
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เวทนา จิตใน จิตนอก และจิตในจิต จิตในหมายถึงจิตกับอารมณที่ปรากฏอยูดวยกันโดย
เฉพาะ จิตนอกหมายถึงจิตที่กําลังเกี่ยวกับอารมณภายนอก จิตในจิตหมายถึงกระแส
ของจิตอันหนึ่ง ๆ ในกระแสจิตทั้งหลายที่คิดออกมาจากใจ และธรรมใน ธรรมนอก และ
ธรรมในธรรมทัง้ หลาย ธรรมในไดแกอารมณหรือสภาวะทีเ่ ปนสวนละเอียด ซึ่งเปน
อารมณของจิต หรือเปาหมายเครื่องเพงเล็งของจิตดวย ไดแกจิตซึ่งเปนที่ชุมนุมของ
ธรรมทัง้ หลายดวย ธรรมนอกไดแกสภาวะทีเ่ ปนสวนภายนอก ที่ควรเปนอารมณของใจ
ไดทุก ๆ ประเภท เรียกวาธรรมนอกทัง้ นัน้ ธรรมในธรรมทัง้ หลาย หมายถึง สภาวะอัน
หนึง่ ๆ ในสภาวะทัง้ หลาย ซึ่งเปนเปาหมายที่เพงเล็งของใจ
อนึ่ง คําวา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ไดแกสวนยอย
หรือสวนหนึง่ ของสวนทัง้ หลาย เชนผมเสนหนึง่ ในผมทัง้ หลาย ฟนซีห่ นึง่ ในบรรดาฟนที่
มีอยูทั้งหลาย เหลานีเ้ รียกวากายในกาย ผูพิจารณาสวนหนึ่งของกายทั่วไป เรียกวา
พิจารณากายในกาย สวนเวทนา จิต ธรรม ก็มีนัยเชนเดียวกัน จึงมิไดอธิบายไวมาก เกรง
เวลาจะไมพอ ขอไวในโอกาสตอไป
สติปฏฐานทั้งสี่นี้ตามความรูสึกของธรรมปาเขาใจวา มีสมบูรณอยูใ นกายในใจ
อยางสมบูรณ แตมไิ ดหมายความวาภายนอกไมจาํ เปน จะทราบไดชัดตอเมื่อผูบําเพ็ญสติ
ปฏฐานจนสามารถทําการประสานสงเคราะหกนั ลงได ในธรรมานุปส สนาลวน ๆ แลว จิต
ไมมคี วามติดใจทีจ่ ะไปเสาะแสวงหาสิง่ ภายนอกมาสนับสนุนเลย เพียงพิจารณาอยูเ ฉพาะ
ในวงกาย วงจิต ก็ควรแกการแกไขตนเองไดดวยสติปฏฐานสี่ ซึ่งมีอยูในกายในจิตอยาง
สมบูรณ
แตการพิจารณาเบือ้ งตน ทุก ๆ สิง่ ไมวา ภายนอกภายใน จะกลายเปนของจําเปน
ไปเสียสิน้ เพราะความติดของของจิตพาใหจําเปน ตอเมื่อถึงขั้นปลอยวางเขามาเปน
ลําดับแลว สภาวะนัน้ ๆ ก็คอ ยหมดความจําเปนเขามาเชนเดียวกัน แมกาย เวทนา จิต
ธรรม ซึ่งเปนธรรมจําเปนในองคสติปฏฐาน จิตจําตองปลอยวาง ไมควรยึดถือหรือแบก
หามเอาไวใหเปนภาระของใจ กลับกลายเปนสิ่งที่ควรปลอยวางทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงขั้น
ธมฺมา อนตฺตา เต็มที่แลว แลวคอยยอนกลับมาพิจารณาประสานกันในวาระตอไป เพื่อ
เปนวิหารธรรมในทิฏฐธรรมปจจุบนั ขณะที่จิตกาวผานไปแลวแตยังครองขันธอยู
ทานผูบําเพ็ญถาหนักในสติปฏฐานไมถอยหลัง นับวันจะรูเ ห็นสิง่ ตาง ๆ ที่แปลก
ประหลาดและอัศจรรยขน้ึ ภายในใจเปนระยะ ๆ ไป ถึงกาลอันควรจะไดรับ “ผล” ใน
ธรรมขัน้ ใดทีเ่ คยรับสนอง “เหตุ” ที่ผูบําเพ็ญบําเพ็ญโดยถูกตองแลว จําตองปรากฏผล
แวนดวงใจ
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ขึ้นมาเปนขั้น ๆ โดยเปนพระโสดาบาง พระสกิทาคาบาง พระอนาคาบาง และพระ
อรหันตบา ง โดยไมตองสงสัย
ฉะนั้น การพิจารณาสติปฏ ฐานสีก่ ด็ ี อริยสัจสี่ก็ดี โปรดทราบวาเปนเสนทางเพือ่
ความพนทุกขอันเดียวกัน แมจะตางกันอยูบางก็เพียงสักวาชื่อเทานั้น แตในหลักธรรม
ชาติแลวเปนอันเดียวกัน ผูบําเพ็ญสติปฏฐานกับผูบําเพ็ญในอริยสัจสี่ก็เทากับประกอบ
การงานแขนงเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค กับกาย เวทนา จิต ธรรม เปนสัจ
ธรรมของจริงอันเดียวกัน เชนเดียวกับผูท าํ งานตาง ๆ ในโรงงานอันเดียวกัน ผลรายได
ยอมเปนของโรงงานทั้งสิ้นฉะนั้น
สรุปผลงานตอนสุดทายของผูบําเพ็ญสติปฏฐานและอริยสัจมาโดยลําดับ จากขั้น
ตน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งดุน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้งดุน ดวยการปฏิบัติ
แบบถูไปไสมาทั้งดุน ไมทราบความหนักเบา ลึกตื้น กวางแคบในแงแหงธรรม และความ
ผิด ถูก ชั่ว ดี ในการปฏิบตั ิ เพราะไมเคยทํามา นับแตปู ยา ตา ทวด ลงมาถึงพอ แม
และวงศาคณาญาติ ก็ไมเคยมีใครมาบอกเลากลาวสัง่ สอนวา สติปฏ ฐานและอริยธรรม
เปนลักษณะอยางนั้น ๆ ตองปฏิบัติอยางนั้นจะไดรับผลอยางนั้น ๆ แมแตทา นเหลานัน้ ก็
ยังไมมีโอกาสทราบได มิหนํายังพาสติปฏฐานและอริยธรรมอันประเสริฐทั้งนี้ไปทิ้งจมน้ํา
จมดิน และเผาไฟทิง้ นับจํานวนมากมาย
เพียงเราเปนเด็กรุน ลูกหลานเหลนของทาน จะอวดตัววาเกงกลาสามารถฉลาดรู
ไดอยางไร จําตองยอมโงอยูโดยดี แมสติปฏฐาน และอริยสัจธรรมจะเคยเปนธรรมอัน
ประเสริฐมาแตดั้งเดิมก็จริง แตพอตกมาถึงมือเราจําตองกลายเปนธรรมทั้งดุนไปกอน
เพราะเรากําลังตกอยูใ นภาวะความเปนคนทัง้ ดุน แมการปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบทั้งดุน ตอ
เมื่อปฏิบัติบําเพ็ญไปดวยความพากเพียรไมถอยหลัง ความเขาใจในแงอรรถธรรม และ
การปฏิบัติก็คอยปรากฏไปวันละเล็กละนอย และคอย ๆ กลายเปนรูปเปนรางขึน้ มา
ศรัทธาความเชื่อมั่นก็นับวันมีกําลังและฝงลึกลงในหลักธรรมของพระพุทธเจา สิง่ ทีเ่ คยลี้
ลับมาเปนเวลานานก็คอ ย ๆ เปดเผยความจริงออกมา
เปนตนวา สติปฏ ฐานสี่ และอริยสัจสี่ ซึ่งแตกอนแมจะมีติดอยูกับตัวเรา ก็มีอยู
แบบฝงจมมิดโดยเจาตัวไมรู นั่งฟงพระทานเทศนก็ฟงไปจนเลยขอบเขต และสุดสายหู
สายตา ไมเคยนึกนอมเขามาสูต วั เรา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงธรรมเลย เมื่อพระเทศนจบ
แลว สรุปผลที่ไดรับจากการฟงก็เพียงวา เราไมมีวาสนาเอื้อมไมถึงธรรมที่ทานแสดง
เพราะลึกแสนลึก ละเอียดสุดละเอียด ธรรมที่ทานแสดงกับเราผูฟงอยูหางไกลกันคนละ
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มุมโลก แตหาไดนึกไมวามันโลกสติปฏฐาน และอริยสัจสี่อันเดียวกันทั้งทานผูแสดงกับ
เราผูน ง่ั ฟง และแสดงเรื่องของเราทั้งนั้น หาไดผิดเพี้ยนจากเรื่องของเราไปแมแตนอยไม
นีเ่ รือ่ งความคิดผิดมีทางมีไดอยางนีไ้ มวา ทานวาเรา
แตเมื่อความจริงมีสติปฏฐานเปนตน ไดเริม่ เผยตัวออกมาสูว งความเพียรแลว
ธรรมเหลานีก้ ก็ ลายเปนแผนทีท่ างเดินของจิตไปเปนลําดับ มองดูกาย เวทนา จิต ธรรม
แตละประเภทคลายกับเปนแผนกระดาษที่เต็มไปดวยตัวอักษร ชี้บอกทางเดินเพื่อความ
พนทุกขทั้งนั้น สติปฏฐานนอก สติปฏ ฐานใน และอริยสัจนอก อริยสัจใน ก็กลับกลายมา
เปนตัวอักษรชี้บอกทางเดินแกจิตอยูรอบดาน
ประหนึง่ วาทานจงรีบเดินไปตามเข็มทีช่ บ้ี อกใหจะพนภัยโดยเร็ว เวลานีพ้ วกขาศึก
กําลังตามหาทานวิ่งวุนไปมาอยูตามแถวนี้ และซุมซอนเรียงรายกันอยูทุกหนทุกแหง ทาน
ไมควรนอนใจในสถานทีใ่ ด ๆ วาจะเปนที่ปลอดภัย นอกจากทานจะรีบเดินผานดงหนา
ปาทึบเหลานีไ้ ปเสียเทานัน้ ทานจะปลอดภัย ความพากเพียรก็ยิ่งมีความเขมแข็งพรอม
ดวยสติปญญา ซึ่งไดสั่งสมมา เพราะอาศัยสติปฏ ฐานและอริยสัจเปนหินลับและทางเดิน
คําวา กาย เวทนา จิต ธรรม ทีไ่ ดเคยพิจารณามาแบบลุม ๆ ดอน ๆ ก็ปรากฏวาเปน
ธรรมเสมอภาคกัน และสามารถพิจารณาประสานและสงเคราะหกนั ลงในธรรมานุปส สนา
ทั้งสิ้น
เมือ่ จิตพิจารณาธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐานเปนอารมณ จนมีความชํานาญและแน
ใจเต็มที่แลว ธรรมานุปสสนาก็เชื่อมโยงเขามาหาเรื่องของจิตโดยเฉพาะ ตอนนี้จะวา
ธรรมกลายเปนจิตหรือจิตกลายเปนธรรมก็พอเรียกได พอจิตไดกา วเขาสูธ รรมานุปส สนา
ลวน ๆ แลว สภาวธรรมภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ กับ
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อันเปนสวนภายในทัง้ สองภาค ซึ่งเปนเหมือนภูเขาหินอันแทงทึบ
ปกปดใจจนหาทางออกมิได ก็ไดจางหายไปจากมโนภาพ และรูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ ซึ่งเปนเหมือนเมฆหมอกปกปดใจ ก็ไดถูกพายุ คือ สติ ปญญา ศรัทธา
ความเพียร พัดผันใหแตกจากความเปนกลุมเปนกอน คือ ตัวสมมุตินิยมไปทีละเล็กละ
นอย จนจางหายไปแทบจะไมมีอะไรเหลือ
จะยังเหลืออยูบางก็เพียงเปนไอระเหยออกมาจากใจ ทีเ่ รียกวาธรรม ซึ่งยังไมถูก
ทําลาย แตไมสามารถจะแสดงออกมาอยางออกหนาออกตา เพราะถูกสติปญญาอันมี
กําลังครอบเอาไว และตามขุดคนเพื่อทําลายอยูตลอดเวลา สุดทายคําวา ธรรม หรือจิต
อวิชชา ก็ไดถูกสติปญญาทําลายลงไดโดยสิ้นเชิง ดวย ธมฺมา อนตฺตา และดวยธรรมบท
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วา ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น คําวาสัตว บุคคล ตัว ตน เรา เขา เมื่อไมมีจุดสมมุติเปนที่
อาศัยก็จําตองหลุดลอยไปเอง
ขณะที่สติปญญาไดทําหนาที่ตอสติปฏฐานที่สิ้นสุดลงแลว
ธรรมชาติที่แปลก
ประหลาด และอัศจรรยไดปรากฏขึ้นอยางเต็มที่ในขณะนั้น ปญหาทั้งมวลก็สิ้นสุดลง ไม
มีทางสืบตอ เพราะเหตุกบั ผลไดลงเอยกันอยางสนิทและตายตัวแลว ระหวางขันธกบั จิต
แมจะครองกันอยูก็ไมมีทางทะเลาะกันเหมือนที่เคยเปนมา ตางก็เปนอยูโดยอิสระตาม
ความเปนจริงของตน คําวา ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ ในความเขาใจของธรรมปาวา อยูดวย
ความไมระแวงกันระหวางขันธกับจิต โลกกับธรรม ภายนอกกับภายใน ใจกับสิ่งทั้งปวง
ทั่วดินแดน ไมเปนขาศึกตอกันดังที่เคยเปนมา และสามารถนอมนําสิง่ ตาง ๆ มาทํา
ประโยชนไดเทาทีค่ วร
ทานนักบวชและนักปฏิบัติธรรมโปรดฟงใหถึงใจ หยัง่ ความเพียรใหถงึ ใจ ธรรม
ทั้งนี้จะปรากฏเปนสมบัติอันล้ําคาของทานผูสนใจ โดยไมมีอะไรจะสามารถมาแยกทาง
กันได ความเพียรเพื่อชัยชนะอันมีเกียรติดังพระองคทาน และเปนชัยชนะซึ่งไมมีอะไร
เสมอในโลก คือความเพียรเพือ่ ชนะตนตามพระบาลีวา อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ความ
ชนะตนเองนัน่ แลประเสริฐสุด
การแสดงธรรมก็เห็นสมควรแกเวลา ดังนั้น ในอวสานแหงธรรมนี้ ขออํานาจแหง
พระรัตนตรัยจงตามคุมครอง จงรักษาใหทกุ ทานมีความสุขกายสบายใจ และเจริญงอก
งามดวยศีล สมาธิ ปญญา สามารถผานอุปสรรคถึงแดนแหงความเกษมสําราญกลาวคือ
พระนิพพานโดยทั่วหนากันเทอญฯ
<<

สารบัญ
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www.Luangta.com or www.Luangta.or.th
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

การอยูก บั ครูอาจารย
ทานนักปฏิบตั ผิ หู วังความเจริญรุง เรืองแกตนและวงพระศาสนาทัง้ หลาย โปรด
ทําความเขาใจในตัวเองแตบดั นีเ้ ปนตนไป คือพยายามตั้งหลักใหถูกตองและมั่นคงแต
ตนมือ นับแตวนั แรกทีเ่ รากาวเขามาศึกษาและปฏิบตั กิ บั ครูอาจารย เพราะผูที่จะไดกําลัง
ทางใจจะตองไดในเวลามาอาศัยอยูกับทาน และออกแสวงหาทีว่ เิ วกตามบริเวณใกลเคียง
ทานตามโอกาสอํานวย แลวกลับเขามาหาครูอาจารยเพื่อการศึกษาและแกไขขอของใจ
พอไดอุบายแลวก็ปลีกตัวออกหาที่สงัดวิเวก ถาเกิดขอของใจในธรรมขึ้นมาก็รีบเขาไป
ศึกษากับทานอีก มีการเขาออกอยูทํานองนี้ ยอมไดอุบายขึ้นโดยลําดับ แตการจากครู
อาจารยไปทั้ง ๆ ที่ใจยังไมมีความแนนอนทั้งทางดานสมาธิ และดานปญญา ยอมไมสม
ควร ทั้งไมอาจจะนําตนใหถึงความปลอดภัยได
อนึ่ง การมารับคําอบรมสัง่ สอนและศึกษาจากทาน พึงเปนผูมีสติปญญา คอย
สําเหนียกศึกษาเสมอ ทั้งทางตาก็ควรสอดสอง มองดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของ
ทาน และหมูค ณะดวยความสนใจจริง ๆ ทางหูก็ตองพยายามศึกษาเพื่อความเขาใจจาก
ทานและหมูค ณะ ซึ่งพอจะเปนคติแกใจได มีความพยายามฝกใฝอยูเชนนี้ชื่อวาผูมา
ศึกษาดวยดี จะไดสติปญญาเปนสมบัติประดับใจตอไป แมอาจารยหรือหมูคณะที่ตนถือ
วาเปนทีเ่ คารพไดจากไป หรือตนไดจากทานไปแลว คุณธรรมทีไ่ ดรบั จากทานมาจน
เพียงพอภายในใจนีแ้ ล จะเปนอาจารยแทนทานแนบสนิทอยูก บั ใจ
ขณะที่เรากําลังศึกษาอยูกับทาน กิจการงานก็ไมคอยมีมากพอจะใหเกิดความ
กังวล นอกจากจะพยายามอบรมตนถายเดียวเทานัน้ โดยมากที่เกิดความรูสึกเปนลุม ๆ
ดอน ๆ และมีขอปฏิบัติไมคอยสม่ําเสมอเหมือนครูอาจารย ตามปฏิปทาของทานที่พา
ดําเนินมา เนื่องจากเวลามาพักอยูกับทานไมมีความสนใจอยางจริงจัง เบื้องตนก็รูสึกวา
ตั้งใจมาศึกษา ครัน้ ตอ ๆ มาเพราะอํานาจกิเลสทีเ่ คยเปนเจาครองใจ คือความเกียจ
ครานไดสําแดงเดชขึ้น ความตั้งใจนั้นก็คอยเอนเอียงและลมเหลวไปโดยไมรูสึกตัว แลว
ก็คอย ๆ เปลีย่ นความรูส กึ ขึน้ มาใหมทลี ะเล็กทีละนอยจนกลายเปนความเห็นไปวา มา
อยูกับทานพอไดชื่อไดนาม แลวก็เอาชือ่ ของอาจารยไปเปนโลบงั หนาเพือ่ ความสะดวก
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สวนตัว เชนนี้ไมมีประโยชนอะไร นอกจากจะทําหมูเ พือ่ นและครูอาจารยใหเสียหายไป
ดวยเทานัน้
ฉะนัน้ ขอใหเราทัง้ หลายไดโปรดทําความรูส กึ กับเรือ่ งเชนนีไ้ วเสมอ เพราะการมุง
ศึกษา และปฏิบตั จิ ริง ๆ ทานพูดอะไรหรือเราเห็นกิรยิ ามารยาทสวนใดทีท่ า นแสดงออก
มา ตองนอมเขาถึงใจยึดไวเปนหลักฐานทันที ไมยอมใหผานไปเปลา และเราไมตองไป
สนใจในคําพูดเสียงหนักเบา ซึง่ เปนเพียงกระแสเสียงเทานัน้ ควรสังเกตเหตุผลจากคํา
พูดเปนของสําคัญ คําพูดที่ทานพูดออกมาทุกๆ คํานัน้ มีเหตุผลพอที่ผูมาศึกษาจะไดรับ
ประโยชนอยางไรหรือไม ถามีเหตุผลแลวแสดงวาคําพูดนัน้ เต็มไปดวยธรรม ควรยึดมา
เปนคติทันที ความดังของเสียงไมเปนของสําคัญอะไร เพราะฟารองบนอากาศยังมีเสียง
ดังมากยิง่ กวาเสียงครูอาจารยเปนไหน ๆ แตสิ่งที่เราไดรับคือฝนที่ตกลงมา นําความเย็น
ใหแกมนุษย สัตว ตลอดจนตนไมใบหญาทั่วดินแดน
เรือ่ งของครูอาจารยทา นตองมีความฉลาดในอุบายตาง ๆ ที่จะนํามาสั่งสอน
บรรดาลูกศิษยแตละรายโดยไมใหซาํ้ กัน เพราะนิสยั ของผูม าศึกษามีจาํ นวนมากและตาง
ๆ กัน ถาทานจะวางกิรยิ ามารยาทและคําพูดจาเปนแบบเดียวแลวไซร ผูมาศึกษาดวย
ความตัง้ ใจเพือ่ รับประโยชนจากทานอยางจริงจังแลว ยอมจะไมไดความฉลาดเทาที่ควร
ถาหากครูอาจารยไมมคี วามฉลาด สามารถจะแนะนําบรรดาศิษยทง้ั หลายใหตรงกับจริต
นิสัยของศิษยนั้น ๆ ก็เปรียบเหมือนนายแพทยผไู มฉลาด ยอมไมสามารถจะยังโรคที่มี
อาการตาง ๆ ใหหายไดดว ยยา เพียงแตทราบวาโรคเทานัน้ แตไมทราบวาเปนโรค
ประเภทใด
เพราะโรคทีเ่ กิดกับสัตวและบุคคลมีจาํ นวนมากมาย จนไมสามารถทีจ่ ะนับอาน
ได ยาจึงตองมีหลายขนาน สําหรับนายแพทยผฉู ลาดทีจ่ ะนําไปรักษาโรคนัน้ ๆ แตถาไม
วาใครเปนโรคอะไรมาหาแพทย แพทยกน็ าํ ยาขนานเดียวเทานัน้ มารักษา แลวยาจะทัน
และถูกกับโรคไดอยางไร ถาเปนโรคทีค่ วรรับยานัน้ อยูบ า ง ยาก็จะเปนประโยชน แตถา
เปนโรคอืน่ ทีไ่ มเกีย่ วกับยาขนานนัน้ แลว ยานั้นก็ไมผิดอะไรกับน้ําหรือวัตถุธรรมดา ถา
เปนนายแพทยผฉู ลาด เมื่อคนไขเขาไปหาตองถามวาทานมีอาการอยางไร ตลอดจน
ความเปนมาของโรควาเปนอยางไร ตองถามและตรวจใหละเอียดถี่ถวน เมือ่ เปนเชนนีก้ ็
ยอมไมตองถามชื่อโรคจากคนไข เพราะเรื่องชื่อนามของโรคไมเปนของสําคัญเทากับ
อาการของโรค วาเปนอยางไร ไมสบายตรงไหน แพทยยอมทราบไดและใหการรักษาที่
ถูกตองจนหายได
แวนดวงใจ
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นี่เปนลักษณะของแพทยผูฉลาด ตองถามอาการโรคและตรวจใหแนนอนแลวก็
นํายามารักษาใหถูกตองกับโรคนั้น ๆ เมื่อโรคถูกกับยา อาการก็จะทุเลาลงหรือหายไป
ได เพราะฉะนัน้ ผูจ ะทําการรักษาคนไขตอ งเรียนและมีความรูช าํ นาญทางการแพทยมา
กอน ดีกวาการตั้งตัวเปนหมอกอนเรียนวิชาแพทย คนไขที่มารับการรักษาจะไมผิดหวัง
ทั้งจะเปนประโยชนแกประเทศชาติบานเมือง ถาเปนหมอเถื่อนจะไมสามารถรักษาคนไข
ใหหายได ถึงจะตั้งตัวเปนหมอก็ไมผิดแปลกจากคนธรรมดา และจะเปนอันตรายตอคน
ไขจาํ นวนมากดวย
เรือ่ งของครูอาจารยกค็ วรจะมีลกั ษณะเชนเดียวกับนายแพทยผฉู ลาด ถาไมมี
ความสามารถปฏิบัติตอบรรดาผูมาศึกษา แมใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียว คําพูด
ชนิดเดียวกันหมด ตลอดจนธรรมะที่จะนํามาสั่งสอนแกผูศึกษาก็ยกขึ้นบทเดียว บาท
เดียว คาถาเดียว วันไหนก็ยกขึน้ บทนัน้ บาทนัน้ คาถานัน้ แปลวาอยางนัน้ ใครจะมา
ศึกษาปรารภเรื่องอะไรก็ไมสนใจ ใครจะมีความรูส งู ต่าํ ขนาดไหน ใครจะอยูในขั้นสมาธิ
หรือปญญาอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียด ตามขั้นของสมาธิ และขั้นของ
ปญญาก็ตาม อาจารยไมเคยสนใจ สอนแตบทเดียว บาทเดียว คาถาเดียวเทานัน้ ถาเปน
เชนนีจ้ ะไมอาจนําบรรดาศิษยใหไดประโยชน สมเจตนาที่ไดอุตสาหพยายามมาพึ่งพิง
อาศัยกับอาจารยองคนั้น ๆ
แตถา อาจารยเปนผูฉ ลาดแลว ตองทราบทั้งภูมิความรู ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผู
มาศึกษา วามีความรูแ ละนิสยั หนักเบาในแงไหน ตลอดถึงธรรมะจะตองมีการศึกษา
ปรารภและสนทนาซึง่ กันและกัน แมจะไมทราบดวยญาณก็ตองทราบดวยวิธีสนทนา วามี
ความรูส งู ต่าํ แคไหนในทางดานจิตใจ และตองปฏิบัติใหถูกจริตนิสัยของผูมาศึกษานั้น ๆ
วาผูนี้ตองปฏิบัติดวยอยางนี้ ผูนั้นตองใชกิริยาตอนรับอยางนั้น ตามความรูค วามฉลาด
ของผูมาศึกษาซึ่งไมเหมือนกัน ถาเปนเรือ่ งของอาจารยผฉู ลาดเขาใจในอรรถธรรม รู
ความตืน้ ลึกแหงธรรมมาแลว ควรจะเปนอยางนัน้ เปนสวนมาก แตถาผูมาศึกษาไมได
พินจิ พิจารณา พอเห็นกิริยาคําพูดจาของทาน สูงบางต่าํ บาง คอยบาง แรงบาง เลยมายึด
เอาเสียงนีเ้ ปนตัวกิเลสตัณหา และถือวาเปนขาศึกตอตนเอง มิหนํายังเห็นวาครูอาจารย
เปนเสือรายตัวหนึง่ ซึ่งจะฉีกกัดเราไปเสีย แลวก็ปลีกหนีไปดวยความเขลาของตน
ที่ถูกควรคิดดูใหละเอียดถี่ถวนกอน แมแตนายแพทยฉดี ยาเข็มแทงเรายังรูส กึ
เจ็บปวดแสบรอน ตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษตาง ๆ กัน โดยบางรายอาจตองถึงผา
ตัด โรคบางรายเพียงรับประทานยาก็หาย โรคบางรายอาจตองทั้งฉีดยา และผาตัดเอา
แวนดวงใจ
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เนื้อรายออก ตามวิธกี ารของนายแพทยทเ่ี ห็นสมควร เพือ่ ยังโรคใหหาย โรคทีค่ วรรับ
ประทานยาก็มี ที่ตองฉีดยาก็มี ที่ตองผาตัดก็มี มากนอยก็ตองทําไปตามความหนักเบา
ของโรค โรคเปนที่อยูตรงไหนควรทําอยางไร นายแพทยตองทราบโดยตลอด ไมเชนนัน้
จะรักษาคนไขไปไมได
เราไปสังเกตดูตามโรงพยาบาลและสถานคลินกิ ตาง ๆ ก็พอจะทราบไดวาวิธีการ
ของแพทยนั้นไมเหมือนกัน คือปฏิบัติตอคนไขรายหนึ่งเปนอยางหนึ่ง อีกรายหนึง่ เปน
อยางหนึง่ ตลอดมารยาทอัธยาศัยอันดีงามซึ่งเปนโอสถขนานหนึ่ง ที่หมอไมควรมองขาม
ไปเสียโดยเห็นวาไมสาํ คัญ เพราะคนไขมหี ลายประเภท และมีนสิ ยั ตาง ๆ กัน แตใหชื่อ
วาคนไขอยางเดียวกัน นายแพทยผสู ามารถจะรักษาโรคใหหายนัน้ ตองเปนผูฉลาดทัน
กับโรค และนิสยั ของคนไขทม่ี ารับการรักษาเปนราย ๆ ไป
ธรรมนั้นก็ตองมีหนักบาง เบาบาง คอยบาง แรงบาง สูงบาง ต่าํ บาง ตามจริต
นิสยั ความโง ความฉลาดของผูมาศึกษาจะรับเอา แตจะเปนธรรมประเภทใด พึงทราบวา
เปนยาแกโรคหัวใจ คือแกโรคกิเลสอาสวะใหเบาบางและหายสนิท จนเปนจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์
พุทธะขึ้นมาทั้งดวง
หนาที่ของครูอาจารยที่จะแนะนําศิษยที่มาศึกษากับทาน
ถาเปนอาจารยผู
สามารถ จะนําพระศาสนาและบรรดาศิษยใหเจริญรุง เรืองไดแลวไซร ตองเปนไปตาม
แนวทางอันเดียวกันกับวิธีการของนายแพทยผูรักษาคนไข ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธทั้งนี้ลวนแตเกิดจากอุบายคือ ความฉลาดของพระพุทธองค ซึ่งเปนหมอเอก
รักษาโรคภายในของบรรดาสัตวใหหายได กลายเปนพลเมืองดีเปนจํานวนมาก ผูใดนํา
เอาธรรมของพระองคไปปฏิบัติ ดวยความเชื่อความเลื่อมใสตามกําลังและฐานะของตน
แมจะอยูในฆราวาสก็พอเปนพอไป มีสมบัติพอใชไมขาดแคลน
พระพุทธเจาไมทรงสอนใหเกียจคราน ทั้งนักบวชและฆราวาสที่จะทําใหผูถือพระ
พุทธศาสนาอดอยากขาดแคลน ในเครือ่ งอุปโภคบริโภค ดําเนินการครองชีพไมทันเขา
เชน ผูแสวงหารายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ หรือนักบวชทําตนใหขาดความ
เลื่อมใสของปวงชน ไมใชเปนเพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเปนเชนนัน้ แตเปนเพราะ
นิสยั ของผูป ฏิบตั ทิ ช่ี อบทําตัวใหเปนเชนนัน้ ตางหาก ถาผูส นใจในพระโอวาทแลวอยาง
นอยตองมีความรมเย็นในตนและครอบครัว อยูที่ไหน ไปที่ใดยอมเปนประโยชนแกตน
และสวนรวม ไมเปนที่รังเกียจแกหมูเพื่อนและสังคมทั่วไป ทั้งเปนที่เชื่อถือของประชา
ชน ไมมีใครระแวงสงสัย เพราะมีธรรมในใจ เชนเดียวกับผูมีเครื่องดื่ม เครือ่ งรับ
แวนดวงใจ
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ประทานไวคอยตอนรับแกคนหิวกระหายทีเ่ ขามาอาศัยฉะนัน้ เพราะฉะนัน้ ธรรม ๘๔,
๐๐๐ พระธรรมขันธจงึ เปนเชนเดียวกับตัวยาทีน่ ายแพทยนาํ มารักษาคนไขชนิดตาง ๆ
กัน
โรคหัวใจคือโรคกิเลสของคนและสัตวมมี ากมาย เทียบกับคําวาคนไขคาํ เดียว
เมื่อแยกประเภทของโรคจากคําวาคนไขแลวก็มีไมรูกี่รอยกี่พันโรค คําวา โรคใจ หมาย
ถึงโรคกิเลสเครือ่ งบีบบังคับใจ ก็แยกประเภทตาง ๆ ไดเชนเดียวกัน ธรรมของพระพุทธ
เจาจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอยางไร ก็ไมทันกับโรคกิเลสอาสวะที่เปนไปอยูอยางแนน
หนาภายในใจของสัตว ทีเ่ รียกวา โรคมืดภายในใจ ซึง่ ควรใหนามวาโรคมืดแปดทิศแปด
ดานทัง้ ทานและเรา ไดแกโรคกิเลสตัณหา เพราะเวลาโรคประเภทนีไ้ ดเขาสิงหัวใจแลว
มันมืดไปหมด สามารถฆาไดทง้ั คนและสัตวไมเลือกหนาวาเปนใคร แมมารดาบิดาผู
บังเกิดเกลาเลี้ยงมาแตกําเนิดก็สามารถฆาได และฆาวันละหลาย ๆ ศพ เพราะฤทธิ์ของ
โรค แลวแตความดันของโรคกิเลสมันสูงมากนอยเพียงใด
เมื่อความดันของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทําความชั่วไดมาก จะทําไดวนั ยังค่าํ คืนยังรุง
ไมมีความอิดหนาระอาใจตอการทําความชั่ว เพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีด ปรอท
ไมสามารถจะวัดได จนนายแพทยทุกคนตองยอมจํานนตอโรคประเภทนี้ ทั้งนี้อธิบาย
เทียบเคียงใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายไดทราบถึงเรือ่ งมาอยูก บั ครูอาจารย อยาไปสําคัญ
ในคําพูดกิรยิ ามารยาทสูงต่าํ ใหยดึ ในหลักเหตุผลเปนของสําคัญ ผูมุงตอหลักเหตุผลจะ
ไดธรรมอันล้ําคาไปครองหัวใจ แมจะจากครูอาจารยไปแลวก็พอจะพยุงตัวได กลายเปน
ผูเ จริญทีจ่ ะสืบพระศาสนา จะเปนผูใ หญ และเปนผูส ามารถสัง่ สอนหมูเ พือ่ นและประชา
ชนทั่วไป เพราะความฉลาดรอบคอบ และยึดหลักไวไดเมื่อคราวอาศัยอยูกับทาน
เรามาศึกษากับทานยังไมไดอะไรเปนคติภายในใจ เวลาจากทานไปไมมหี ลักยึด
ยอมลําบาก ลําพังความจดจําทีไ่ ดจากทานเทานัน้ ยังไมพอที่จะนําไปรักษาคุมครองตัว
ขอสําคัญขอใหใจไดรบั ความสงบพอเปนหลักฐานทางภายใน
เริ่มแตสมาธิขึ้นไปถึง
ปญญาขั้นกลางเปนอยางนอย แมจะไมถึงปญญาขั้นสุดยอด ถาเปนผูห นักแนนตอธรรม
อยูแลวก็พอจะพยุงตัวใหผานพนอุปสรรคไปไดโดยลําดับ
แตถาไมมีอะไรติดใจเลย
ลําพังการมาศึกษาจากทานเทานัน้ ยังไมเพียงพอแกความตองการของเรา และยังไม
สามารถจะรักษาตัวเราใหพน ภัยได อาจจะเกิดความเสือ่ มเสียในวันใดวันหนึง่ ซึ่งมีเหตุ
อันรุนแรงมากระทบเขา และอาจกลายเปนคนเสียหายในขณะนัน้ ก็ได
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เพราะการจดจํามาจากทานเปนสิง่ ทีห่ ลงลืมไดงา ย ๆ ไมเหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิท
อยูก บั ใจจริง ๆ เชนมีดพราที่วางไวนอกกายของเราเปนอยางหนึ่ง ทีเ่ หน็บพกไวเปน
อยางหนึง่ และที่ถือไวกับมือเราเปนอีกอยางหนึ่ง เวลาจะนําออกมาใชใหทันทวงที มีดที่
วางไวนอกกายยอมนํามาใชชา มาก ทีเ่ หน็บพกก็เร็วขึน้ บาง สวนมีดที่เราถือไวในมือยอม
ใชไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ธรรมทีเ่ ราเรียนมาอยางหนึง่ ธรรมที่ไดจากการศึกษาอบ
รมกับอาจารยอยางหนึง่ และธรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจของเรา ซึ่งเนื่องจากอบรมกับครู
อาจารยนเ้ี ปนอีกอยางหนึง่ ไมเหมือนกัน
ธรรมทีไ่ ดจากการศึกษาเลาเรียนมา โดยที่ไมไดอบรมทางดานจิตใจเลย เชน
เดียวกับมีดที่วางไวนอกกาย ธรรมทีจ่ าํ มาไดจากการอบรมสัง่ สอนของครูอาจารยวา ทาน
สอนอยางไร เชนเดียวกับมีดทีเ่ หน็บไวในพก สวนธรรมที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติซึ่ง
เนื่องมาจากอุบายที่ไดจากอาจารยเปนผลประจักษขึ้นกับใจ เชนเดียวกับมีดที่ถือไวใน
มือ และธรรมสวนนีแ้ ลจะเปนเครือ่ งรักษาความปลอดภัยใหแกเรา ไดมากกวาธรรมทั้ง
สองประเภทนั้น
เพราะฉะนัน้ จงพยายามขุดคนธรรมประเภทนีใ้ หเกิดขึน้ ภายในใจ เพราะธรรมที่
ไดจากครูอาจารย เชนเดียวกับการหยิบยืมสิ่งของของใคร ๆ มาใชนน่ั เอง พอถึงเวลา
แลวตองสงคืนเจาของเดิม สวนสิ่งของที่เราประดิษฐขึ้น เสาะแสวงหามาไดเองเชนเงิน
ทองเปนตน เราใชไดสะดวกทั้งไมเปนกังวลในการทดแทนเขา ธรรมทีไ่ ดรบั จากทานเปน
เหตุใหหลง ๆ ลืม ๆ บางทีรักษาตัวไมคุม เพราะไมทนั กับเหตุการณซง่ึ อาจมาเผชิญ
หนาเวลาใดก็ได แตถาเปนธรรมที่เกิดกับใจของเราแลว ก็นํามาใชไดทันทวงที นี่คือใจที่
มีรากฐาน
ผูที่มีหลักใจกับผูไมมีหลักใจนั้นตางกัน จะไปไหนมาไหนความวอกแวกคลอน
แคลน หรือความหวั่นไหวตออารมณก็ตางกัน สุขทุกขที่จะพึงไดรับก็ตางกัน ผูไมมีธรรม
ภายในใจเลย เพียงแตไดรบั การศึกษาอบรมจากอาจารยเทานัน้ เวลาไปประสบอารมณ
ระหวางรูป รส กลิ่น เสียง เครื่องสัมผัส กับตา ลิน้ จมูก หู กาย ใจ ประสานกันเขาเทา
นัน้ ทําใหเกิดธรรมารมณภายในใจ จนหาที่ปลงลงไมได ผลคือความรุมรอนก็แสดง
เปลวขึน้ มาทีห่ วั ใจทันที แตผมู ธี รรมภายในใจแลว สามารถจะกระดิกพลิกแพลงโดย
อุบายตาง ๆ ในทางปญญา ใหหลุดพนจากสิง่ แวดลอมเหลานัน้ แลวเอาตัวรอดไปได
โดยปลอดภัย
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เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูอาจารยเพื่ออบรมใจของตน ใหเปนไปตามแนว
ทางที่ทานสอนไว จนปรากฏผลขึน้ ภายในใจเปนขัน้ ๆ นับแตขน้ั ความสงบเบือ้ งตนจน
ถึงขั้นความสงบตามตองการ จึงเปนสิง่ สําคัญมาก แมปญ
 ญาก็โปรดทราบวามีความ
สําคัญเสมอกัน จงพยายามฝกคนในโอกาสอันควรใหเปนคูเคียงกันไป จนมีความสงบ
และเฉลียวฉลาดทั้งทางดานสมาธิ และดานปญญาแลว จะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได การ
ระแวดระวังภัยภายนอกก็นบั วันนอยลง ผูม ธี รรมเปนหลักภายในใจ กับผูไมไดรับ
การอบรมจิตใจมีความสะดวกตางกัน แมจะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุ
การณอนั เปนเรือ่ งเดียวกัน จะไดรับความชอกช้ําตางกันมากแมเปนเรื่องอารมณชนิด
เดียวกัน
เรื่องที่กลาวนี้ขึ้นอยูกับความฉลาดรอบคอบของผูอบรมมาตางกัน ในแงความ
หนักเบาแหงธรรม และความรูส กึ เปนราย ๆ ไป สภาวธรรมทัว่ ๆ ไป เมื่อใจยังไมฉลาด
พอยอมกลายเปนขาศึกตอเราได แตเมื่อใจฉลาดจนพอตัวแลวจะไปที่ไหน ๆ สิ่งทั้ง
หลายยอมกลายเปนคุณ มิไดเปนโทษ หรือขาศึกเหมือนที่เคยเปนมา ทั้งนี้เนื่องจากใจ
กลายเปนคุณตอตนเอง และอํานาจของสติปญญาที่เคยสั่งสมมาจนเพียงพอ เราทุกทาน
ที่ไดมุงหนามาศึกษาโปรดไดเปนผูสนใจในเรื่องสติกับปญญา ประกอบเปนองคความ
เพียร จงพยายามตักตวงจนเพียงพออยาลดละ แมจะจากทานไป แตตนทุนคืออุบายตาง
ๆ ทีไ่ ดจากทานเปนเครือ่ งหนุนกําไรภายใน จนปรากฏผลเปนที่พึงพอใจ
แตผูไมไดรับการศึกษาอบรมทําไปแบบงู ๆ ปลา ๆ ผลประโยชนที่จะพึงไดรับ
ประจักษไมคอยปรากฏ นอกจากจะเปนไปในทางเสียหายโดยมาก เชนผูชอบตั้งตัวเปน
อาจารยเสียแตอายุพรรษายังนอย โดยไมมคี ณ
ุ ธรรมภายในใจเทาทีค่ วร เรียกวาลักษณะ
ขายกอนซื้อ ชอบสั่งสอนคนอื่นมากกวาสั่งสอนตัวเองเชนนี้ อยางไรก็ยากที่จะกาวหนา
และเอาตัวรอด ที่ถูกตองพยายามฝกฝนอบรมตนจนเปนที่เพียงพอ และรูส กึ กําลังภาย
ในใจกอน วาสมควรจะแนะนําสัง่ สอนคนอืน่ ไดอยางไรบาง แมการรับหมูเพื่อนเพื่ออบ
รมก็ควรคํานึงถึงสติปญญาและความสามารถของตน ถากําลังไมพอแตจะรับภาระมาก
นอกจากผูมาศึกษาจะไมไดรับประโยชนแลว ตนเองยังจะกลายเปนคนเสียไปดวย
เรือ่ งทัง้ นีเ้ คยทราบจากทานพระอาจารยมน่ั ซึง่ เปนอาจารยทบ่ี รรดาสานุศษิ ยได
ฝากชีวิตจิตใจกับทานจริง ๆ ในสมัยที่อยูกับทาน ทานเคยเลาใหฟง วา ทานไปรับโยม
มารดาของทานมาบวชเปนชี และปฏิบัติอยูกับทาน ในโอกาสนัน้ ไดมพี ระเณรเขาไป
อาศัยและศึกษากับทานเปนจํานวนมาก
ทานก็ทราบวากําลังใจของทานยังไมมีกําลัง
แวนดวงใจ
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เพียงพอที่จะแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน ทานไดมคี วามดําริ และพยายามปลีกตัวจากหมู
คณะเสมอ ทานจึงหาอุบายพาโยมมารดาของทานไปสงทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ถานับแต
วันทานรับโยมมารดามาบวชอยูด ว ยนัน้ ก็เปนเวลาถึง ๖ ป เมือ่ รูส กึ เชนนัน้ แลวจึงพาโยม
มารดาออกจากบานสามผง จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนที่พักเดิม เดินทางไปโดยลําดับ แวะ
พักบานหวยทราย อําเภอคําชะอี จังหวัดนครพนมชัว่ คราว แลวไปถึงจังหวัดอุบล
พอสงโยมมารดาถึงบานแลว จึงเปนโอกาสใหทานปลีกตัวจากหมูเพื่อนไปอยู
จังหวัดเชียงใหมได ๑๑ ป ทานเจาคุณธรรมเจดีย วัดโพธิสมภรณ จึงไดไปอาราธนาทาน
จากจังหวัดเชียงใหมมาพักจําพรรษาที่อุดร เกียรติคุณของทานไดปรากฏแกพี่นองชาว
อุดร หนองคาย สกลนคร และจังหวัดใกลเคียง ใหไดกราบไหวทา นแทบทัว่ หนากัน
เวลาทานมาพักจําพรรษาทีอ่ ดุ ร ๒ ป และสกลนคร ๘ ป ไดอุตสาหสั่งสอนพระเณร และ
ประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมา จนถึงวันทานมรณภาพไปดวยความสงบเปนที่
นาเลือ่ มใสยิง่ ทั้งไมเคยปรารภถึงเรื่องกําลังพอหรือไมพออีกเลย
นี่ก็แสดงใหเห็นแลววากําลังของทานเพียงพอ ทัง้ ภายในใจและอุบายตาง ๆ ที่จะ
นํามาสัง่ สอนบรรดาศิษยผไู ปศึกษากับทาน ซึ่งนับวาเปนคติตัวอยางอันดียิ่งแกผูสนใจ
มุงดําเนินตามไมนอยเลย ฉะนัน้ เราทุกทานควรตระหนักใจตลอดเวลา และควรทราบไว
วากําลังภายในใจเปนสิง่ สําคัญมาก ชีใ้ หเห็นงาย ๆ ทั้งเราก็มีภาระคือการฝกฝนเพื่อแก
ไขตนเอง ทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมูเพื่อน ตางก็กาํ ลังตกอยูใ นความหิวโหยอาหาร
คือธรรมะดวยกัน ทัง้ เราก็กาํ ลังรับประทาน ทัง้ จะแบงใหหมูเ พือ่ นรับประทาน ถาของมี
นอยก็หมดไปเสียจากเราและหมูเพื่อน ก็ขาดประโยชนทั้งสองฝาย
จึงควรทราบเรื่องกําลังไมเพียงพอ ไมใชเปนสิง่ ทีน่ า ยินดีและนอนใจสําหรับผูม งุ
ตอแดนพนทุกข เมื่อทราบวาตนบกพรองที่ตรงไหน รีบแกไขดัดแปลงเสียแตตนมือ
สถานที่สงัดวิเวกคือสนามชัยของผูมุงเอกราชในตัวเอง จงปลดปลอยตัวเองในที่เชนนั้น
เมื่อไดชัยชนะเปนที่พอใจแลว จงนําธงชัยดวงอัศจรรย คือ นิโรโธ นิพพฺ านํ เขาสูว งหมู
คณะดวยความองอาจในหลักความจริงที่ตนไดประจักษกับใจ มาแจกจายหมูเพื่อนดวย
ความบริสทุ ธิใ์ จ จะไมมีสิ่งเปนพิษเขาเคลือบแฝงเลยแมแตนอย จะเปนที่ภาคภูมิใจตน
เอง และทุกทานที่เขาไปรับการศึกษา ทัง้ จะเปนสงาราศีแกวงพระศาสนา และประเทศ
ชาติบานเมืองอีกดวย
สําหรับทานพระอาจารยมน่ั ทานสมบูรณในคุณธรรมทีก่ ลาวมานี้ จึงสามารถสัง่
สอนบรรดาศิษยผูไปศึกษา ใหไดรบั ประโยชนเปนจํานวนมากกวาธรรมดาทีค่ วรจะเปน
แวนดวงใจ
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ได แตคนมีจาํ นวนมากและมีนสิ ยั ตาง ๆ กัน จึงเปนที่หนักใจแกการอบรมสั่งสอนอยู
บาง เฉพาะผูมุงหวังอยางแรงกลาอยูแลวก็สอนงาย ทั้งพยายามปรับปรุงแกไขตนเอง
อยางเต็มที่ จนสามารถรูต ามเห็นตามทาน ในลักษณะอาจารยถึงไหนลูกศิษยถึงนั่น นี่
เขาใจวามีแตจาํ นวนนอย รองลงมาก็พยายามถายทอดขอปฏิบัติและความรูภายในใจ
ตามสติปญญาของตน ยังนับวาจะเปนประโยชนแกตนและวงพระศาสนาตอไป แตที่
คอยจะทําลายตัวเองโดยไมยอมรับเหตุผลคือขออรรถขอธรรม จากการสําเหนียกศึกษา
ก็อาจจะมี เพราะดีกับชั่วเปนสิ่งที่มีเจือปนกันอยูในโลกผสมแตไหนแตไรมา จึงเปนหลัก
ธรรมดาไมควรเปนกังวลใหหนักใจแกตนเอง
อุบายของอาจารยทม่ี าแนะนําสัง่ สอนพวกเรา ไดมาดวยความฉลาดและเพียงพอ
วัดตวงดูกําลังของตน เทียบกับภาระทีจ่ ะนํามาแบกหาม ขอนี้โปรดถือเปนหลักประจําใจ
อยาไดลืมตลอดกาล จะเปนผูเ จริญในอนาคต ถาความฉลาดรอบคอบไมเพียงพอ เรา
อาจจะลมจมไปตามเขา เชนเดียวกับคนตกน้าํ เขาไปชวยเขาดวยความไมรอบคอบ เรา
อาจจะลมจมไปกับคนตกน้ําก็ได
ดังนัน้ ผูม าอยูก บั อาจารย มีหนาที่จะพยายามตักตวงความเพียรใหไดสติปญญา
เต็มความสามารถเทานัน้ แมจะจากทานไปก็ควรแสวงหาทีส่ งัดวิเวก และสืบตอความ
เพียรอยาลดละ และอยาเปนกังวลกับสิ่งใด ๆ มีตนกับความเพียรเปนไปอยูใ นอิรยิ าบถ
ทัง้ หลายไมควรขาดวรรคขาดตอน และไมใหเสียเวลาไปเพราะกิจการอืน่ ๆ เมื่อมีของใจ
ในธรรมเกิดขึ้น โปรดพยายามมาศึกษากับทาน อยาเดินเหิน หรือทําไปตามอัตโนมัติจะ
ผิดทาง อยางนอยก็เนิ่นชา อยางมากก็ทําตัวใหเสีย เพราะความละเอียดแหงธรรมไมสน้ิ
สุดอยูกับผูใด
โปรดทําความสนใจตามทีก่ ลาวมา และไมควรไปสนใจกับคําพูดจากิรยิ ามารยาท
ของทาน ซึ่งเห็นวาไมผิดจากหลักของพระธรรมวินัย จงถือหลักเหตุผลเปนเครื่องปก
ครองใจ และเรามาศึกษาเพือ่ ธรรม อยานําโลกเขามาดวย การนําโลกเขามาดวยนัน้ เปน
เรื่องใหเกิดความมากระทบกระเทือน อยางนอยตองกระเทือนตนเอง อยางมากก็
กระเทือนหมูเพื่อนดวยกัน คําวานําโลกเขามานัน้ พูดงายๆ ก็วา นําทิฐมิ านะมาดวยนัน่
เอง ถานําธรรมะเขามาตองเปนผูมุงตอเหตุผล ไดเห็นก็ดี ไดยินก็ดี ตองนอมเขาเทียบ
กับหลักเหตุผลเสมอไป ถาถูกตองกับหลักเหตุผลแลวชื่อวาเปนธรรม รีบยึดมาเปน
เครื่องสอนใจตนทันที
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เมื่อเปนผูใครตอการศึกษาอยูโดยทํานองนี้แลว เรื่องศีลไมตองสงสัยวาจะไม
บริสทุ ธิ์ เพราะตางก็เคยรักษาทุกวันดวยความใครในศีลของตน ศีลตองมีความบริสุทธิ์
เสมอไป สมาธิเมื่อไดรับการกดขี่บังคับดวยสติปญญาอยูเสมอแลว จําตองเปนไปเพื่อ
ความสงบ ขอสําคัญก็คือเรื่องของสติ จงตั้งไวตลอดเวลา และเรื่องของปญญาจําตอง
ใครครวญ เมื่อสติจับไว ปญญาตองเปนผูคลี่คลายหรือตัดฟนเสมอ ความสงบจะตอง
เปนไปในจิตโดยไมตองสงสัย
ถาใจไมมคี วามสงบเลย คุณคาของพระศาสนาก็จะไมทราบวามีแคไหน ไดแตเดา
ไปอยางนั้นเอง นาน ๆ ไปความขีเ้ กียจขีค้ รานเขามานัง่ อยูบ นศีรษะคือหัวใจเสียแลว
ความเพียรก็ลม ละลาย ศีลก็กลายเปนสูญไปเสีย สมาธิก็กลายเปนความฟุงไมมีความ
สงบได และปญญาเลยกลายเปนความโงไปโดยไมรูสึกตัว ถาความเกียจครานไดเหยียบ
ย่าํ ทีต่ รงไหนแลวพึงทราบวา ที่นั้นตองแหลกละลาย เชนเดียวกับไฟถาลงไดไหมหรือเผา
อะไรแลว ตองแหลกละเอียดไปหมด แมแตเหล็กแข็ง ๆ ก็จําตองละลายไปได เพราะ
อํานาจของไฟ เรือ่ งความเกียจครานเหมือนกันเชนนัน้
เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราจะตัดสินใจวา พระศาสนามีความลึก ตื้น หยาบ ละเอียด
แคไหน ขอใหทําตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว ทานสอนอยางไรใหกาํ หนด
จับตัวเหตุนน้ั ไว แลวนําไปปฏิบตั ดิ ว ยความขยันหมัน่ เพียร มีอิทธิบาทสี่เปนเครื่องพยุง
ความเพียรทุกประโยค ผลทานทั้งหลายจะไดรับประจักษใจ เชนใหตง้ั สติและบังคับจิต
ใจของตนเองอยูกับความเพียร พิจารณาในอาการทัง้ หลายทีม่ อี ยูใ นกายของเรานี้ ทานวา
มีอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน พิจารณาอยูใ นอาการเหลานีด้ ว ยสติเปน
เครื่องบังคับ อยางไรสมาธิตองปรากฏขึ้น คําวา สมาธิ คือความตั้งมั่นของใจนั่นเอง
ใจเริม่ สงบก็เริม่ เปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิจะเปนขั้นใดก็ตาม นัน่ แลผลไดเริม่
ปรากฏขึน้ แลววา คุณคาแหงพระศาสนามีแคไหน และคุณคาแหงความสงบก็ปรากฏให
เราทราบประจักษกบั ใจแลว ในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแหงความฟุงเฟอเหอเหิมของ
ใจ ซึ่งคิดปรุงอยูตลอดเวลา ไมมียับยั้ง เชนเดียวกับเครือ่ งจักรทีเ่ ปดไวในโรงงานตางๆ
ไมมีเวลาปดฉะนั้น ใจเริม่ สงบก็เริม่ เปนสุข ถาเดินทางก็เริ่มจะถึงรมไมและทาน้ํา เพื่อ
การพัก อาบดื่ม สบายหายเหนือ่ ยในระหวางทาง แลวตอไปเรงฝกฝนคนดวยปญญาให
เห็นคูเ คียงกันไป คนแลวคนเลาเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนา คราดกลับไปกลับมาจน
มูลไถมูลคราดแหลกละเอียด จะเพาะปลูกหรือปกดําก็ควร ขาวกลาหรือสิ่งเพาะปลูกก็
จะงอกงามดี
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ใครชอบปญญาใครครวญกลับไปกลับมาไมหยุดยั้ง ผูน น้ั แลจะไดรบั ผล คือ
ความเยือกเย็นและความสวางไสวขึน้ ในใจ ทั้งปญญาก็ใครครวญอยูตลอดเวลา เพราะ
อํานาจแหงความเคยชิน ทั้งการตั้งสติ ทั้งสมาธิก็เปนไปโดยสม่ําเสมอ อยูที่ไหนก็
เพลิดเพลิน เชนเดียวกับเศรษฐีเพลินในรายได แมกาํ ลังนัง่ รับประทานอาหาร พอเห็น
ลูกคาเดินผานเขามาหนารานเทานัน้ เขาตองลุกจากที่นั่งทันที เพื่อหวังรายไดจากลูกคาที่
มาติดตอ เมือ่ สรุปความลงแลวก็คอื เงินนัน่ เอง
ผูเ ริม่ จะเปนเศรษฐีภายในใจ คือเศรษฐีธรรมแลว ตองเปนผูเ พลินในความเพียร
ของตน ปลีกตัวเขาสูที่สงัดเทาไรยิ่งเพลิน ปลีกออกจากหมูคณะและฝูงชนไปเทาไรยิ่ง
เพลิน อดก็ตาม อิ่มก็ตาม เรื่องของใจยิ่งเพลินตอการตั้งสติการคิดคนดวยปญญา เพลิน
ตอการแกไขจิตใจโดยลําดับ วันหนึง่ คลายกับวามีเพียง ๔-๕ ชั่วโมง คืนหนึง่ คลายกับวา
มีเพียง ๓-๔ ชั่วโมง เพราะจิตใจไมไดคิดไปถึงเวลาค่ํา เวลานาฬิกาทีไ่ หน เพลินดูแต
ความเกิดความดับของสภาวธรรมทีม่ อี ยูร อบดาน และประกาศตนตามหลักความจริงอยู
ตลอดเวลาดวยสติปญญา ซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอ จิตมาถึงขั้นนี้แลวตองเพลิน
ทีแรกก็ตองถูไถกัน กดขี่บังคับกัน เชนเดียวกับเขาบังคับผูตองหาที่มีโทษหนัก
ฉะนั้น เมื่อไดจังหวะและเห็นความสามารถของกําลังสติปญญาแลวยิ่งเพลิน นั่งอยูก็
เพลิน นอนอยูก็เพลิน เวนเสียแตหลับเทานัน้ ตื่นขึ้นก็จับสติปญญาเขาประกอบกับ
ความเพียรทันที ไมอดื อาดใหเสียเวลา มีสติปญญาประจําตนทุกอาการเคลื่อนไหว จน
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไดโดยสิ้นเชิง เพราะอํานาจของความเพียรไมลดละ ใจที่
เคยอยูใตอํานาจแหงการบังคับบัญชาของกิเลสก็กลายเปนอิสระขึ้นมา และรูเรื่องของตัว
เองโดยไมมีลี้ลับ กิเลสทุกประเภททีเ่ คยตัง้ บานเรือนอยูบ นหัวใจ มีอวิชชาผูเ รืองอํานาจ
ในไตรภพเปนผูครองวัฏจักร ก็ไดถูกทําลายลงดวยดาบคือปญญาที่ทันสมัย ใจกลายเปน
วัฏฏะขึน้ มาในขณะนัน้
ความอัศจรรยซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแหงวิมุตติ ไดแผกระจายไปทั่วสรรพางค
กาย และจิตใจโดยตลอด ขณะวิชชาวิมตุ ติเรืองอํานาจขึน้ อยางเปนธรรม ทําหนาทีป่ ลด
ปลอยสภาวธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับจองจําไว ใหหลุดลอยขึ้นมาสูความเปนอิสระของตน
ตามลําพัง และประกาศความเสมอภาคทั่วถึงกันหมด ความตําหนิตชิ มสภาวธรรมทุก
ประเภท ปรากฏเดนอยูด ว ยความเปนธรรมในสภาวะทัว่ ๆ ไป ความเปนทัง้ นีแ้ มจะ
อุทานขึน้ มาภายในใจวา สุขํ วต สุขํ วต สุขหนอ ๆ ก็พอจะได แตจะกลาวออกมาทาง
วาจาตอบุคคลหรือสถานทีต่ า งๆ เขาจะหาวาบาแลวพาไปรักษาปากคลองสาน ดังนั้น
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ทานนักปราชญทานจึงไมพูดพลามในที่ทั่วไป เพราะทานฉลาดในสถานที่ บุคคล และ
กาลสมัย ที่ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทั้งทานกลัวโรคน้ําลายฟุงไปฟุงมา ถึงกับเขาหา
วาบาน้าํ ลายก็อาจจะมี
เราอยาใหเปนหรือเขากับบุคคลทีต่ อ งหานี้ เพราะเราศึกษาและปฏิบตั เิ พือ่ ความ
ฉลาด ตองฉลาดทั้งภายใน ฉลาดทั้งภายนอก ตองแกไขไดทั้งภายในและภายนอก ยอม
เปนสุคโต ไมเปนคนขวางโลก ไปที่ไหนไมมีภัย ไมมเี วร คิดไปไหนไมติดไมของ โลกวิทู
รูชัดทั้งโลกใน คือ เรื่องของตนเอง ทั้งโลกนอก คือสภาวะทั่ว ๆ ไป ซึ่งควรจะปฏิบัติตอ
เขาโดยถูกตอง นี่คือผลแหงการปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นแกผูอาจหาญราเริงตอความเพียร ถา
ไดลงตัง้ หนาทําดวยความขยันหมัน่ เพียรและสนใจจริง ๆ แลว ผลตองเปนอยางนี้แน
นอน ทานนักปฏิบัติไมตองสงสัย
ขออยางเดียวคืออยาชิงสุกกอนหามก็แลวกัน ความขีเ้ กียจขีค้ รานเปนตัวกอเหตุ
ใหการงานที่ไดรับผิดทุกแขนง ตองลมละลาย ฉะนัน้ จงอยาทําความเกียจคราน ความทอ
แทออนแอเขาไปทํางานดวย จะไปทําลายงานของเราใหแหลกไปหมดไมมีอะไรเหลือ
โปรดทราบวาความขยันหมัน่ เพียร ความอดทนตอสิ่งที่ชอบ มีอยูใ นบุคคลใดหรือสถาน
ทีบ่ า นเมืองใด บุคคล และสถานทีน่ น้ั ๆ ตองเจริญรุงเรืองโดยลําดับ จงนําธรรมเหลานี้
ไปสรางความเจริญในตนเอง จนปรากฏผลตามทีอ่ ธิบายมาแลว และอยาลืมตัวไปวา
ความเกียจครานไมเปนคุณตอโลกและธรรม
วันนี้ไดอธิบายธรรมแตตน คือการอยูก บั ครูอาจารยเปนลําดับจนมาถึงโลกวิทู
แดนแหงความเปดเผยทัง้ ภายในและภายนอก สวนที่ยังเหลืออยูในวงแหงขันธก็กลาย
เปนขันธลว น ๆ ไมมีอะไรเขาเคลือบแฝง เพียงครองกันไปวันหนึ่ง ๆ พอถึงกาลของเขา
จะแตกก็แตกไป เมื่อยังอยูก็อยูไป ไมมีอารมณของใจ เพราะอนาคตของขันธก็รูเทา
อดีตของขันธก็รูทัน ปจจุบันของขันธก็ไมยึด เรื่องความยุงเหยิงในสมมุติจึงยุติลงที่นี่
ฉะนั้น ขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ซึง่ เราเองก็ใหนามวานักปฏิบตั ิ คนอื่นก็ยัง
ใหนามเราวาเปนนักปฏิบตั ิ จงอยาใหเสียชือ่ เราวานักปฏิบตั ดิ ว ย อยาใหเสียชือ่ เสียนามที่
โลกไดใหนามเราวานักปฏิบตั ดิ ว ย ผลที่จะพึงไดรับจากการปฏิบัติ ก็อยาใหแคลวคลาด
จากเราไปได นับแตเบื้องตนคือความสงบ จนถึงวิมุตติพระนิพพาน จงพยายามทําให
เปดเผยขึน้ กับใจดวงนีใ้ หสมกับคําวาโลกวิทู ซึ่งเปนแดนที่มุงหวัง เราทัง้ หลายจะหมด
ปญหากับภพกับชาติ ความแก เจ็บ ตาย อันเปนผลเกิดจากอวิชชา

แวนดวงใจ

๒๖๘

๒๖๙

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอใหทานผูฟงทั้งหลายจงไดถึงโลกวิทู อันเปน
แดนแหงความเปดเผยทุก ๆ ทานโดยทัว่ หนากันเทอญ
<<

สารบัญ

แวนดวงใจ

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

๒๖๙



ÓØÑ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÕ´¥µ¥¡»«´¦µÓÖÑÖ

¦¼oÃ¨¦¼o¦¦¤



Á¦µÅo¤µªÄ¡¦³¡»«µµ Å¤nÅo¤µªÁ¡ºÉ°¢{ nµª °¡¦³¡»ÁoµÂ¨
µª´Ê®¨µ¥Ã¥nµ¥Á¸¥ª o°Îµ nµª °nµªnµÎµÁ·°¥nµÄ¹Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¡o
» r Â¨³¦µ°rÁ}«µµ Â¨³Á}¦³ °¡ªÁ¦µ¤µ·´· nµª °nµÁ}
nµª¡o» rÃ¥¤µÁ¦µ¼oÄÄ¡¦³¡»¡¦³¦¦¤¡¦³ro°´Á°µÁ}Á®»º°
·µÁ¦ºÉ°ÎµÁ· °nµ¸ÉÅo¦´¨¤µÂ¨oªªnµoÁ®»Á}¤µ°¥nµÅ¦ Å¤nÁn´ÊÁ¦µ³
Å¤nµ¤µ¦ÎµÁ·ÅÅo°¥nµ¡¦³¡»ÁoµÂ¨µª´Ê®¨µ¥Án¨Å¤onµÇÁ¦µ³¤°¼
Ân¨¹ÉÁ·°¥¼n¨Îµonµ¥Á¸¥ª Ã¥Å¤nÎµ¹ªnµ¨Å¤o¸ÊÁ·¤µÅo°¥nµÅ¦ Â¨³oÅ¤o¸Ê
°µ«´¥°³Å¦Á}°µ®µ¦»l¥¦³Á£Ä¹É¼´¨Å¤o¦³Á£´ÊÇ¹¥´¨Ä®o¦µ ¹Ê
Â¨³Åo¦´¦³Ã¥r
nµªÂ®n¡¦³¡»Áoµ¦´¦¼oÈ¸ nµªÂ®nµª¸ÉÅo¦´¦¼oµ¤¡¦³°rnµÈ¸ ¸É
Á} nµªnª¨ Ân nµªÁ®»¡¦³¡»ÁoµÂ¨µªnµÎµÁ·°¥nµÄ¹Åo¦¦¨»¨°´
¤¼¦r
Á¦µª¤µÄ¡¦³¡»«µµ¹Å¤nª¦¦°¢{ nµª °nµ¹ÉÁ}¨Ã¥
nµ¥Á¸¥ª¸É¼o°¢{¨¸ÉnµÅo¦´oª¥´ÊÁ®»¸ÉnµÎµÁ·oª¥ o°·´·°´¥´¨´Ê
Ä®o¦µ ¹Êoª¥ Â¨oªo°¤Á oµ¤µÁ}Á¦ºÉ°¡¦ÉÎµ°Á°Ân¨³nµªnµ µµ»¸Ê
Å¹»´Ê®¦º°oµ´Ê Á¤º°´Ê ¤¸µÅÅo°¥nµÅ¦ Á µÅµµ¥Ä¹³¹¸É®¦º°
Á¤º°´ÊÇÁ¦µo°´oµÁ} °Îµ´µÂ®n°r¤ÁÈ¡¦³¼o¤¸¡¦³£µÁoµÂ¨
µªÎµÁ·Á}µ¸ÉÃ¨ Ç Å¤n°ÎµÁ·´ Á¡¦µ³Á®»´Ê ¡¦³¡»Áoµ´µª¹
nµµÃ¨ Á¤ºÉ°¦µ¨ ¹Ê¤µÂ¨oª Ã¨o°¥°¤¦µ¡¦³¡»Áoµªnµnµ¦³Á¦·
¦· ¡¦³¦¦¤¸ÉÁ·µ¡¦³¡»ÁoµÈÁ}¦¦¤¦³Á¦· Â¨³µª´Ê®¨µ¥È¨µ¥Á}
¼o¦³Á¦·µ¦¦µÃ¨´Ê®¨µ¥
µµ¥¸ÊÁ}µÁ·¨Îµµ¥µ°¥¼n Á¡¦µ³Á¸É¥ª´µ¦´´´Êµ¦Å µ¦°¥¼n
µ¦®¨´° µ¦´ Â¨³µ¦nµ¥ÁnµÇ °µ´Ê¥´¤¸µ¦´´µoµ·Ä¤¸
¦´Êª´Ê°¥¼n¦°oµ ¹´ªnµÁ}µ¸É´ªr´Ê®¨µ¥¼oo°µ¦³Å®¨Åµ¤¦³ÂÂ®n
ªµ¤°¥µ ° ³ÎµÁ·µ¤¡¦³¡»ÁoµÂ¨µªÅoÃ¥¥µ Ân¼o gÎµÁ·µ¤
ÂªnªÄ

ÓØÑ



ÓØÒ

Âª¸É¡¦³¡»ÁoµÂ¨µªÎµÁ·ÅÂ¨oª ¼o´Ê³o°¹ {~Â®nªµ¤Á¬¤Åo º°¡¦³
·¡¡µ
Áª¨µ¸ÊÁ¦µ´Ê®¨µ¥nµÈµÁ¦ºÉ°¦ÁÈ¤´ª°¥¼nÂ¨oª Á¦ºÉ°¦ °Á¦µ»·Ê ¹É
Á}®¨´´¥°´ºÁºÉ°¤µÂn°r¤ÁÈ¡¦³¼o¤¸¡¦³£µÁoµ ¸É¦Åo´¥³¤µÂ¨oª
Á¦ºÉ°¦´Ê º°¦· µ¦Â¸É¦³µÄ®o¼oªÁ}¡¦³Á}Á¦Ä¡¦³¡»«µµ Åo
Ân µ¦  ¸ª¦ ´µ· ¦³Á°ª ¤¸Ã Á¦ºÉ°¦°ÊÎµ Â¨³¨n°Á È¤ ¸Éº°
Á¦ºÉ°¦ °´ª¸É¦³Ä®oÁ}¤¦ ´Ânª´°»¤ ·µÁ}«·¬¥r
¡¦³µ Â¨³¦¸Êª·¸·´· Â¨³µÎµÁ·Á¡ºÉ°´¥³ oµ«¹ º°·Á¨ Ã¨Ã£ ÃÃ
Ã¤Ã® °´Á}nª£µ¥Ä»¦¸ Ân¦³Ã¥Îµ´º°´ª °Á¦µÁ° ´¸ÊÁ¦µÅoµ
µ¦¦Åªo¤µo°¥ÁnµÅ¦Á¡ºÉ°´¥³¤µ¼n´ªÁ¦µ
Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦¦º°«¸¨¤µ· {µÂ¥°°Åµ¤¤´·¤µ·µ¤¸ Ù
º°´¤¤µ·· ´¤¤µ´´Ã¸ÉÁ}°rÂ®n{µ´¤¤µªµµ´¤¤µ´¤¤´Ã´¤¤µ
°µ¸Ãª¸ÉÁ}°rÂ®n«¸¨´¤¤µªµ¥µÃ¤´¤¤µ·´¤¤µ¤µ·¸ÉÁ}°rÂ®n¤µ·¦ª¤
Â¨oªÁ¦¸¥ªnµ «¸¨ ¤µ· {µ ¡¦³¡»ÁoµÂ¨µªnµÁ·µµ¥¸ÊÂ¨ ¹ÉÃ¨´Ê
®¨µ¥Á·ÅoÃ¥¥µÁºÊ°o¡¦³°r¦ÎµÁ·¡¦³°rÁ¸¥ªn°Ä¦ÇÄÃ¨Á¤ºÉ°
¹ {~Â®nªµ¤¨°£´¥Â¨oª ¹¦¡¦³Á¤µÎµ¦¦¤¸ÉÅo¦´¦¼o¤µ¦³µ«´É°Ân
ª
¼o¤¸°»·´¥Ä¦nn°ªµ¤¡o» r°¥¼nÂ¨oª ¡°Åo¢{¡¦³¦¦¤¸É¦¦³µ«°
nµÈ¤¸ªµ¤ÄÄ¦n³¢{ o°°¦¦ o°¦¦¤ º°®¨´ªµ¤¦·µ¡¦³¡»Áoµ Â¨³
Á·ªµ¤ÁºÉ°º°Â¨³Á¨ºÉ°¤Äµ¦µ¥ÅoÎµÁ¦È¤¦¦¨n°¡¦³¡´¦r °¡¦³¡»Áoµ
È¤¸ Ã¥Á}¡¦³Ãµ´oµ Á}¡¦³·µµ¤¸oµ Á}¡¦³°µµ¤¸oµ Â¨³Á}
¡¦³°¦®´roµ ¸ÉÁ}¨Á·µªµ¤ÁºÉ°ªµ¤Á¨ºÉ°¤ÄÄ®¨´ªµ¤¦·¸É¡¦³°rÅo
¦³µ«ÅªoÂ¨oª µ¦µ¥Îµ o°¦¦¤¸ÉÅo´Â¨oªÅ¦³¡§··´·Ã¥¨Îµ¡´Á° Ä
µ¸ÉnµÇÂ¨³ÅoÎµÁ¦È¤¦¦¨°¥¼nÄ¸É´ÊÇÈ¤¸Á}Îµª¤µ
Á¡µ³´ª¸É°Á¸É¥ª°¥¼nÄ¸Éª·Áª´Ã¥¤µ Á¤ºÉ°Á· o°ÄÄnªÂ®n
¦¦¤ ¹Ê¤µÈÁ oµÅ¼¨µ¤ ¦¸ÊÂÄ®o¢{Á}¸É¡°ÄÂ¨oªÎµÅ·´·µ¤µ¦¦¼o
ÂoÂ¨°Á}µª°¦®´r ¹Ê¤µÂ¨³Á}¡¥µÂ®n¦¦¤ °¦·¸É¡¦³°r¦¦¼o
Á®È ªnµÅ¤nÁ}Ã¤¦¦¤Îµ®¦´´ªr´Ê®¨µ¥ Îµªnµ µªÂ¨ªnµ ¼o¢{ ¢{´ÊÁ®»¸Á®»
´Éª¨¸¨´Éª¢{´ÊÁ¦ºÉ° °Á°´ÊÁ¦ºÉ° °°ºÉ¸ÉÁ}ªµ¤·Â¨³ªµ¤¼¹É
ÂªnªÄ

ÓØÒ



ÓØÓ

³Á¨ºÉ°µµ¥ ªµµ Ä µª´Ê®¨µ¥Å¤n¤¸ªµ¤o°Âo Å¤n¤¸ªµ¤°n°Â°Äµ¦
ÎµÁ¡È «¸¨ ¤µ· {µ Ä®oÁ}Åª´¥´ÉÎµº¥´¦»n µª´Ê®¨µ¥º°Á}Á¦ºÉ°ªµ¤
Á¡¸¥¦´Ê´Ê³´Ê¦³ª´· °µª¸Énµnµ¡o°»¦¦º°°» rÅÅo ¨oªÂ¨oªÂn
Á}¼o¤¸ªµ¤°µ®µ¦nµÁ¦·n°µ¸É°¥¼n°´ª·Áª´¤¸ªµ¤¦nµÁ¦·n°ªµ¤Á¡¸¥¦
Ân nµª °¡ªÁ¦µ³Á}°¥nµÅ¦ o°¤ nµª °nµ¤µÎµÁ·oª¥ªµ¤¨oµ
®µÂ¨³¤´o°¥Ä{´¥Á¦ºÉ°°µ«´¥¨°¸É°¥¼n°µ«´¥´Ê°µ¦¤rÁ¦ºÉ°¦ªÄ
¡¥µ¥µ¤´Ä®oo°¥¨°µ¦¤rÄÁ}ÅÁ¡ºÉ°n°Á®»Â®n» r ¹Ê¤µ°µ¦¤r´ÊnµÁ¦¸¥
ªnµ ¤»´¥ ÂÁ· ¹ÊÂ®n» r ¡¥µ¥µ¤´°Ä®oo°¥®¦º°Áµµ¨Á}¨Îµ´
Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º° oª¥°Îµµ °¤¦¦ º°«¸¨ ¤µ· {µ oµÁ¦µ°n°n°ªµ¤Á¡¸¥¦
Á¡ºÉ°¨³·Á¨Â¨oª°¥nµÅ¦ÈÁ°µ´ªÅÅ¤n¦° Á¡¦µ³ª´¸Ê´ªµ¸ÊÁ}ªµ¤¤ºªnµ°´
Á¸¥ª´Å¤nÁ}¨¸¨´Éª°´Ä¸É³Ä®o·Á¨®¤ÅµÁ¦µÂ¨³³Ä®o·Á¨Á· ¹ÊÄÄ
Á¦µÅo °µªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °µ¥ ªµµ Ä °Á¦µÁnµ´Ê¸É³Ä®o·Á¨®¤Å
Â¨³Á}µ¦´É¤·Á¨ ¹Ê¤µ¤¸°¥¼nÁ¡¸¥Ánµ¸Ê
Á¡¦µ³Á®»´Êo°¤ nµª °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³ nµªµª¤µÁ} nµª °Á¦µ°¥nµ
¦³¤µ°Ä°¥¼nÁ¨nµ³Á¸¥µ¦Åo¥·Ân nµªnµ¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¨³®¨n°
°r°¥¼nÄiµ°´Á}¸ÉÅ¤nª»nªµ¥ Â¨³¦ªoª¥Á¦ºÉ°Ä Ç ¤¸nÅÄªµ¤Á¡¸¥¦´Ê
¨µª´¨µº¤¸·´{µ¦³°°rªµ¤Á¡¸¥¦Å¤n µª¦¦ µ°Åo¥·Ân
nµªnµÎµÁ¦È¡¦³Ãµ ÎµÁ¦È¡¦³·µµ ¡¦³°µµ Â¨³¡¦³°¦®´r ÂnÅ¤nÅo¥·
nµªÁ¦µ ÎµÅ¤¹Å¤nÅo¥· nµªÁ¦µ ´ÊÁ¡¦µ³µªnµ·´·°¥nµÅ¦¹ÅoÎµÁ¦È¨
°¥nµ´ÊÂnÁ¦µÅ¤nÅo·´·°¥nµ´Ê¹Å¤nÎµÁ¦È°¥nµ´ÊoµÁ¦µ·´·µ¤Â °
nµÃ¥¼o° nµª´ÊÈ³³o°¥o°¤µÁ} nµª °Á¦µÅo
Á¦ºÉ°Ã°µªµµ°Îµª¥ ´ªÁ¦µ´ªnµ¤¸ÃªnµÄ¦Ç Äµ¦¦³°ªµ¤
Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°¦ºÊ°°°°µ» r oµÁ¦µªnµÅ¤n¤¸Ã°µ ´ÊÇ ¸ÉÁ¦µ°¥¼nÄÁ¡«¸É¤¸Ã°µ¸Ê
Â¨oªÅ¤n¤¸Ä¦³¤¸Ã°µÂ¨³ªµ¤ªnµÄÃ¨Ä®oÁ®º°µÁ¦µÅÅooµÁ¦µ°¥¼nÄµ¸É¸Ê
ªnµ·´·Å¤n¸ Á¦µ³Å°¥¼nÄµ¸ÉÄ¹³·´·¸ Á¦µ°¥¼nÄµ¸É¸ÊªnµÅ¤nª·Áª Á¦µ
ªÄÁ¡«¸ÊªnµÅ¤n¸ Á¦µ³°¥¼nÄÁ¡«Å®¹³¸ Ã¨µ»¸Êª»nªµ¥ÁÈ¤Åoª¥°» r´Ê
´Ê°¥¼n¸ÉÅ®¤¸Ânªµ¤Áº°¦o°Å¤n¤¸Áµ³°Ä¡°³¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» °µ
Áµ³®¦º°°Â®n«¸¨¦¦¤Ánµ´Ê Áµ³°Â®n«¸¨¦¦¤Á}¸É¦n¤Á¥ÈÁ}»  Ä¦Åo
oµªÁ oµ¤µ¡¹É¦n¤ÁµÂ¤oÂn´Éª¦³¥³Á¡¸¥Á¨Èo°¥ÈÅo¦´ªµ¤¦n¤Á¥È
ÂªnªÄ

ÓØÓ



ÓØÔ

³Á®ÈÄ¨oÇ Án ¼o¤¸ªµ¤ÁºÉ°Á¨ºÉ°¤ÄÄ¡¦³«µµ Îµ¦¦¤Îµ´É° °
¡¦³¡»ÁoµÅ·´·Á° È¥n°¤Åo¦´ªµ¤³ªµ¥µ¥Ä Á¡µ³Äª¦°
¦´ª¤¸ªµ¤»  Á¡¦µ³Å¤n¤¸ªµ¤¦³Âª´¥Äªµ¤¦³¡§· °´Â¨³´¦³®ªnµ¼n
µ¤¸£¦¦¥µ nµ³¤¸ªµ¤» Á¡¦µ³ªµ¤ÅªoªµÄn°ªµ¤¦³¡§· °´Â¨³´ ¹É
nµÈ¤¸¦¦¤ º°ªµ¤¤´o°¥Â¨³´Ã¬Ä¼n¦° °Ánµ´Ê Å¤n¤¸ªµ¤Ä iÄÅ¥¸
´®·µ¥ÄÇ°µ¼n¦° °Â¤o³ÅÎµµÄoµ°oµÈÁ}µÁ}
µ¦Îµ¨¦³Ã¥r¤µ¼n¦°¦´ª °oª¥ªµ¤»n¤ºÉÁ·µ·Ä
´Êµ¤¸£¦¦¥µnµ¤¸ªµ¤¦´Ä¦nªµÄn°´Äµ°µ¦¤r Å¤n¤´¤µÄ®·
µ¥°´Á} oµ«¹Á¦ºÉ°Îµ¨µ¥¦°¦´ªÂ¨³«¸¨¦¦¤ Á¡¸¥¦°¦´ª®¹ÉÇ ·´·
n°´Ánµ¸Ê Á¦ºÉ°°» rª¦oµªÄ®´ª°¢ÊÎµÄ®´ªÄ ³Å¤nÁ· ¹ÊÄ¦°¦´ª
´ÊÇ Á¨¥ ¦¦¤Îµ´É° °¡¦³¡»Áoµ Îµªµ¤¦n¤Á¥ÈÄ®o´Ê¦µªµÂ¨³´ªÅo
°¥nµ¸Ê Á¡¦µ³¦¦¤Á}¦¦¤µ·Á¥È°¥¼nÂ¨oª Ä¦·´·µ¤ ¼o´Êo°Åo¦´ªµ¤¦n¤
Á¥ÈÁ}¨°Â ¹Ê¤µµ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦¸ÉÅon°Á®»°´¸Åªo
Á¦µªÄ¡¦³«µµÁ}¼o¤¸Ã°µoª¥ ªµµÈ°Îµª¥oª¥ oµÁ¦µ°¥¼nÄÁ¡«¸Ê
Å¤nÁ¥È Á¡«Å®³Á¥È¥·ÉªnµÁ¡«¸ÊÅ¤n¤¸ oµÁ¦µ°¥¼nÄ¸É¸ÊÅ¤nÁ¥È Á¦µ³Å°¥¼n¸ÉÅ®¹³
Á¥ÈÁ¦µ´É¤µ·£µªµÄ®oÁ¥È¥´¨´¦o°Á¦µ³Îµ°¥nµÅ¦¹³Á¥ÈÁ¦µ¦´¬µ«¸¨ªnµÁ}
°Á¥ÈÈÅ¤nÁ¥È´É¤µ·ªnµÁ} °Á¥ÈÈ¨µ¥Á} °¦o°Á¦µ f®´°¦¤{µÄ®o¤¸
ªµ¤¨µµ¤µ¦¥´·Á¨°µª³Ä®o®¤µÄ ÈÁ®ÈªnµÁ} °¦o°Â¨oª °³Å¦Á¨nµ³
¤µÎµªµ¤Á¥ÈÄ®o¦µ ¹ÊÄ· °Á¦µ ÄÃ¨¸Ê¤¸¸ÉÅ®oµ¹É³Á}¸ÉÁ¥È ¡¦³¡»
ÁoµÂ¨µªÈ¦Âª®µ¤µn°¡ªÁ¦µÂ¨oª Å¤n¦¡ªnµ¸ÉÅ®³Á¥È¡¦³´¥ ¹Åo
ÁÈ°°ªÂª®µ¸ÉÁ¥È
ªÂ¨oª¦Âª®µ¸ÉÁ¥È°¥¼n¹®e Å¤n¦¦µ¸ÉÅ®¡°¨¡¦³´¥ÁºÉ°º°
Åoªnµ¸É´Ê¸É¸Ênµ³Á¥È »¡¦³´¥Å¤n¦µ¤¸¸ÉÅ®ÄÃ¨ªoµÂªoµ ¹¦
¥o°Á oµÅ°¥¼niµ°´Á}¸ÉÁ¸¥´ ¹ÉÄ¦ Ç Á µÅ¤n¦µ¦µoª¥ ¦¥o°¦³ÂÄ
Á oµ¼niµ º°ÂÂ®n·Á¨n°»¤°¥¼n£µ¥Äµ¥Â¨³£µ¥ÄÄoª¥ ¦®¥´É·Á oµÄ
°¦·¥´¸É ¡·µ¦µ» r¹ÉÁ}´ª¨ oªoµ¨¹´ªÁ®»°´Á}Â®¨n¨·» rÄ®o´ªr
Áª¥Å¤n¤¸ª´·Ê ¦Îµ®Á¦·É¤oÂn°µµµ·°´Á}nª®¹É °µ¥ Á oµÅ
Á}¨Îµ´¹nªµ¤¦¦¤º°Áªµ´Êµ¤ÅoÂn » » r Á¥Ç¸ÉÁ· ¹Ê£µ¥Ä
µ¥Â¨³£µ¥ÄÄ¨°µ¨ ¡¦o°¤´Ê´µ¼o®¤µ¥¤´ÉÄÁªµ´Êµ¤ Â¨³´ µ¦¼o
ÂªnªÄ

ÓØÔ



ÓØÕ

¦»ÂnÄÁªµ´Êµ¤Ä®oÁ}Åµ¤Ä°ª·µ¼oµ¦ Â¤oª·µ¼o¦´¦¼oÄÁªµ´Ê
µ¤ÈÅo¼{µ °¡¦³°rµ¤¦³®´¦³®µ¦Ã¥Å¤n®¥»¥´ÊÄºÁ¡Èª·µ ¤µ
´r´Ê®oµ°´Á}°Â®n°¦·¥´¹ÉÁÈ¤Åoª¥ » r ¤»´¥ Åo¼¡¦³{µ
°¡¦³°rÅ¨no°Á oµ¦ª¤»Å¤n¤¸¸É¨¸°°Åo Á¡¦µ³°Îµµ¡¦³{µ®ªnµ¨o°¤
¦° °·®¤Â¨oª¹®¤»·Êª¨¼n°»Ã¤r°´Á}j°¤nµ¥ °°ª·µ¸ÉÎµ®oµ¸É´Éµ
º°¡¦³{µ °¡¦³¡»Áoµµ¤o¼¦¼Áªµ´µ´ µ¦ª·µÂo´
Â¨oª¨Ä°¸Ê¦µªnµ°µµ¦Â®n ´r´Ê®oµ°µÁ®»°¥¼nÄ´ªªnµ¤µµj°¤nµ¥
°°ª·µÁ}¼o´ÉµÂn¼oÁ¸¥ªÁnµ´Ê ¡¦³°rnµ¦®¤ªµ¤·¡¦³´¥Ä ´r
®oµ ªnµÅ¤nÄn´ªÃ¦º°·Á¨ÂnÂ¨oª È¦®¥´É¡¦³{µ »oµ¤Á oµÅ¹j°¤nµ¥
°®´ª®oµª´´¦º° °ª·µ ¦¡·µ¦µ°¥°° ¥´Á oµµ¤ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤ °
°ª·µÂ´ªoª¥¡¦³{µ¸É´¤´¥
¦³¥³¸ÊnµÁ¦¸¥ªnµ¡·µ¦µ{¥µµ¦º°ªµ¤ºn° °°ª·µ³´ÉµÅ
µ¤ ´r ®¦º°µ¤°µ¥³¹ÉÁ}µÁ· °°ª·µ Ân¤µ¹¦³¥³¸Ê Â¤o°ª·µ³
ÂÄo¦³µ¦Ä ª·µº°¡¦³{µ °¡¦³°r¦¼oÁnµ´Á¡¨ °°ª·µ®¤Â¨oª
³¸Ê°ª·µÎµ¨´¼´´ªÁ}¼oo°®µ Áoµ®oµ¸Éº°¡¦³{µÎµ¨´Ä®o°ª·µ¸Ê °
¨µ¸ÉÁ¥ÅÁ¸É¥ª¨´¨o¸ÊÁ µ¤µ Ä ³Á¸¥ª´ÈÁ}Á· fo°¤¡¦³{µÄ®o¤¸
ªµ¤¨µ¦°°¥·É ¹Ê Â¨³Á}µ¦³´®µ¦°ª·µÄ ³´ÊÂ¨oª µ¦¡·µ¦µ
ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °°ª·µÈ¸ µ¦¡·µ¦µ°ª·µÃ¥¦È¸ » ³nµ¼o¢{Ã¦
¦µªnµÁ}ª·¸µ¦³´®µ¦°ª·µ°¥¼nÄ´ªÂ¨oª
Á¤ºÉ°¦®¥´É¡¦³{µ¨¼n»¦ª¤Â®nª´´¦¡·µ¦µÅ¤n®¥»¥´Ê ´ÊÁ®ÈªnµÁ}
n°Â®nªµ¤» r´Ê¤ª¨ ´ÊÁ®ÈªnµÁ}n°Â®nªµ¤Â¦£µ¡°¥¼n¦°´ª ´ÊÁ}n°
Â®n°´µ´Ê¤ª¨ ³º°Á}Á¦µ¸ÉÅ® ¦¡·µ¦µ¨´Å¨´¤µ¦µ´oª¥
¡¦³{µªnµ °ª·µ¸Êº°´ªµ¦n°Á¦ºÉ°Ä®o¥»nÅ¤n¤¸Áª¨µ» ÅoÂ¤oÂn ³Á¸¥ª ºÉ°ªnµ
Á¦ºÉ°¤¤»·´Ê®¤Å®¨¨¦ª¤»Á¸¥ª¸Ê´Ê´Ê Â¨³Á}Â®¨n¨·» r´Ê¤ª¨ oµÂ®¨n
¸ÊÅ¤n¼Îµ¨µ¥Á¸¥ÅoÁ¤ºÉ°Ä » r¹ÉÁ}·ÉÎµÁ¦È¦¼¤µµÂ®¨n¨·¸Ê ³Á}Å
¨°°´µ¨Å¤n¤¸ª´·Ê¨Åo Â¨³Á}Á®»Â®n» r°´Ä®n®¨ª oµÅ¤n´o
Á®»¸ÊÁ¸¥» r³´ÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³ªµ¤®¨oÁ®»¸Ê Á}Á¦µÁ} °Á¦µ·É´Ê¤ª¨¹É
Á·µoÁ®»¸Ê¹¨µ¥Á}Á¦µ Á} °Á¦µÅÁ¸¥·Ê Án» rÈ¨µ¥Á}Á¦µÁ} °
Á¦µ¤»´¥nª¥n°¥È¨µ¥Á}Á¦µÁ} °Á¦µ ¹Ê¤µÁ¡¦µ³¤»´¥nªÄ®n¨µ¥Á}Á¦µ
ÂªnªÄ

ÓØÕ



ÓØÖ

Á} °Á¦µ°¥¼nÂ¨oª ¸¸ÊÈ¨»¨µ¤°°Åªnµ ¸ ´Éª »  » r Åo Á¸¥ ¸Ä Á¸¥ÄÁ}Á¦µ
Á} °Á¦µÁ¦ºÉ°Á¦µ¹¦³µÅ´ÉªÃ¨¥·ÉªnµÃ¦¦³µ¸Énµ¨´ª´Á¸¥°¸
Âo¦·¤µµoÁ®»Á¡¸¥°´Á¸¥ªÁnµ´Ê º° °ª·½µ½¥µ ½ µ¦µ n°Á}
¡ºÅ´Éª£¡´Éªµ· ´ÉªÃ¨·ÂÅ¤n¤¸ °Á ¥·Éªnµ¤®µ¤»¦³Á¨°ª·½µ½¥µ
¸Ê³n°°Á¡¦Â¨³¡¦³{µÁ¡¦¸É¡¦³°r »o¢µ¢{°¥nµÅ¤no°°¥ÅÅ¤n
Åo ª´´¦Åo¼¨n¤¤¨Åoª¥°Îµµ¡¦³{µ °¡¦³¡»Áoµ ¡¦³ª·µª·¤»·
®¨»¨°¥ ¹Ê¤µÄ ³°ª·µ´¨Å Ä{·¤¥µ¤ °¦µ¦¸Áº°®Á¡È ¡¦³´¦r
ÁÈ¤ª¤½Ã¤¸Ã¡¦³¦¦¤°´ÁÈ¤ªÄ¡¦³´¥ÈÅo¦µ ¹ÊÄª´Á¸¥ª´Á}
°´ªnµÄºª´´Ê¡¦³´¦r´¡¦³¦¦¤ÅoÃ¨n ¹Êµ¨¸Á¤¡¦o°¤Ç´¹ÉÁ}¸Énµ
°´«¦¦¥r¥·ÉÄÃ¨{»´´ÊÅ¤nÁ¥¤¸ Á¦µ´Ê®¨µ¥Åo¦µÄ¡¦³¦³ª´·¦µÁ¡¸¥
¦´ÊÁ¸¥ªÁnµ´Ê
¸É¡¦³¡»Áoµ¡¦³°r¦Âª®µªµ¤¦n¤Á¥È°¥nµÁ¦µÇ ¸ÉÅ®ÈÅ¤n¦¡
Á¤ºÉ°¡¦³°r¦¥o°¡¦³´¥Á oµ¼niµ°´Á}¸É´ª·ÁªÂ¨³¥o°Á oµ¼niµ º° °Â®n
°¦·¥´¸É °´Á}¦µµ¹É³Ä®o¦¡ªµ¤¦n¤Á¥ÈÅoÂ¨oª È¦¡»Â®n°
» r´Ê¤ª¨Â¨³¦¡ªµ¤Á¥È°¥nµ°´«¦¦¥r ¹ÊÄ¸É´Ê
ªµ¤¦o°ÈÁ·Ä¡¦³°r¼oÁ¸¥ª Â¨³ªµ¤Á¥ÈÈÁ·Ä¡¦³°rÁ¸¥ª´
Â¤oªµ¤Ãnªµ¤¨µÈ³Á·ÄÁ¸¥ª´´Ê ³´Ê¦µÁ¸¥ªnµÅ¤n¤¸¸ÉÅ®³¦o°
¥·Éªnµ®´ªÄ °¤¸·Á¨ Â¨³µ¸É°¥¼n °o°Ã¬¹É¼»¤ ´ Èµ¸É¸É³¥
·°°µ¸É»¤ ´º°·Á¨´Ê Á®¤µ³¸É»µ¤µ¡¦³¡»Áoµº°iµ®¦º°µ¸É¸É°¥¼n
 ´¸Ê Â¨³µ¦¦³Îµ¹ÉÎµ¨´Îµ°¥¼n ³¸Ê ³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¥º°Á¥ÈÄÄÂ¨³
ªµ¤®¨»¡o Ã¥Å¤n¨´¤µ¼n®¨»¤¤¼¦¼¸Ê°¸ ¡¦³¡»ÁoµÂ¨µª´Ê®¨µ¥nµ°¥¼n
Ä¸Éª·Áª´°´Á}¸É¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦Åo³ª
³´Ê Á¦µ´Ê®¨µ¥°¥¼n°¥nµnµ ¤¸ªµ¤¦´Ä«¸¨ ¤¸ªµ¤¦´Ä¤µ· ¤¸
ªµ¤¦´Ä{µ ¤¸ªµ¤¦´Äªµ¤Á¡¸¥¦ Á¡ºÉ°ªµ¤°¥¼nµ¥Ä°·¦·¥µ´Êª ¤¸
ªµ¤¦ºÉÁ¦·´Á·Äµ¸É° º°µ¦°°·Á¨Á}·ÉÎµ´ ¸É¨nµª¸ÊÁ}ªµ¤
´£µ¥°ÄnªÂ®nµ¥Â¨³ªµ¤´£µ¥ÄÄ¤¸ªµ¤´£µ¥°Á}¸É°¥¼n °
µ¥¤¸ªµ¤´£µ¥ÄÁ}¸É°¥¼n °Äµ¸ÉÁ®¨nµ¸Ê¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂ¨³³ªÂnµ¦
¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦Â¨³Á} nµª¸Ân¼oÄ·´·¦¦¤ nµª °¡¦³¡»ÁoµÂ¨µªÈ
Á} nµª°¥nµ¸Ê o°Îµ´Á}¼o¤¸·¦³ª´ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °°¥¼nÁ¤° Å¸ÉÅ®
ÂªnªÄ

ÓØÖ



ÓØ×

°¥¼n¸ÉÄÄ®o¤¸¦¦¤®¨n°Á¨¸Ê¥®´ªÄ°¥¼nÁ¤°°¥nµÎµÃ¨¤µ®¨n°Á¨¸Ê¥Â¨³º°Á}ªµ¤·
¤
ÎµªnµÃ¨ oµ¨ÅoÁ oµ·®´ªÄ °Ä¦Â¨oª³Á}Å¢ ¹Ê¤µµ¸ÉÄª´Ê ¨¸É
¦µ ¹ÊµÅ¢Èº°ªµ¤¦»n¤¦o° °¥¼n¸ÉÅ®ÈÅ¤nµ¥ µ¤nµ¨nµªÅªoÎµµªnµ ¤¸
»´ ·Ê°´ª®¹É ¤¸Â¨°¥¼n«¸¦¬³ ¼®°Áµ³®°Å´·°¥¼n´Êª´´Êº
»´ ´ª´ÊÅ°¥¼n¸ÉÅ®ÈÅ¤nµ¥Å°¥¼nÄ¦n¤Å¤oÈ®µªnµ¦n¤Å¤oÅ¤nµ¥Å°¥¼nÄ¸ÉÂoÈ®µ
ªnµ¸ÉÂoÅ¤nµ¥ Å°¥¼n¸É¨´È®µªnµÅ¤nµ¥ Å°ÂnÊÎµÈ®µªnµÅ¤nµ¥ ª·É ¹Ê°¥¼n
È®µªnµÅ¤nµ¥Å°¥¼n¸ÉÅ®È®µªnµ¸É´ÊÇÅ¤nµ¥ª·ÉÅª·É¤µÅ¤nÁ}°´·°¥¼n®¨´
°Á¡¦µ³Á oµÄªnµ» r¤¸°¥¼nÄµ¸ÉnµÇÅ¤n·ªnµ» r¤¸°¥¼n¸ÉÂ¨«¸¦¬³¡°Â¨
°»´ ®µ¥ÅÁnµ´Ê»´ ´ª´Ê°¥¼n¸ÉÅ®Èµ¥
¸ÉÁ¤ºÉ°Á¸¥´¡ªÁ¦µ¼o¤¸Â¨°¥¼n«¸¦¬³º°Ä ¼®°º°·Á¨´Å·°¥¼n
¨°Áª¨µº°µ¦¼È´Á oµ¤µµÁ¸¥È´Á oµ¤µµ¨·ÉÈ´Á oµ¤µµ¦È´
Á oµ¤µµÁ¦ºÉ°´¤´È´Á oµ¤µ´Á oµ¤µ»oµÁ¤ºÉ°Á}Án´Ê°¥¼n¸ÉÅ®ÈÅ¤nµ¥
µ¸É¸ÉÅ°¥¼n¸É°ºÉÈÅ¤nµ¥ °°µ¸ÉÂoÅ¼n¸É¨´ÈÅ¤nµ¥ Å°¥¼nÄo¦n¤Å¤oÈÅ¤nµ¥
Å°¥¼n£¼Á µÈÅ¤nµ¥ ¨Å°¥¼nÄÊÎµÈÅ¤nµ¥ ¹Ê°¥¼nÈÅ¤nµ¥ ¹Ê°¥¼n»·ÈÅ¤n
µ¥ ¨°¥¼nÄo»ÈÅ¤nµ¥  Å°¥¼n¸ÉÅ®ÈÅ¤nµ¥ÅÁ¸¥´Ê´Ê ¸É¸ÉÁ¦µ³Îµ®·°³Å¦
Á¡¦µ³Â¨Â¨³´ª®°º°·Á¨¤·Åo°¥¼nÄ¸É°¥¼n´Ê Ç Ân¤´°¥¼n«¸¦¬³º°Ä °Á¦µ
Á°
ª·¸³Îµ®°°°µ«¸¦¬³´Ê º°Á¦ºÉ°¤º° ÅoÂn «¸¨ Á¦ºÉ°Îµ´®°
¦³Á£®¥µ°°µÄ °Á¦µÅo ¤µ· Îµ´®°¦³Á£¨µ°°µÄÅo
{µ Á¦ºÉ°¤º°Îµ´®° º°·Á¨nª¨³Á°¸¥µÄÅo Á¤ºÉ°Á¦µÅoÎµÁ¦ºÉ°¤º°´Ê
µ¤ º° «¸¨ ¤µ· {µÁ oµÅÎµ´®° º° ·Á¨°¥nµ®¥µ °¥nµ¨µ Â¨³
°¥nµ¨³Á°¸¥ °°µÄ®¤·ÊÂ¨oª ´É°¥¼n¸ÉÅ®È»Ã  ª·ÁªÃ ¤¸ªµ¤´´Ê£µ¥
° ¤¸ªµ¤´´Ê£µ¥ÄÄ Å¤n¤¸°³Å¦n°ªÄ®oÁ·ªµ¤´ª¨ Å¤n¤¸®°´®°
ÅÁ®¤º°¸ÉÁ¥Á}¤µ¸ÉÁ¡¦µ³°Îµµ«¸¨¤µ· {µ¸É´¤´¥Îµ´·Á¨Â¤o°¥¼n£µ¥
ÄÄÄ®o®¤ÅÅo
Á¡¦µ³Á®»´ÊÁ¦µ°¥¼nÅ®Ç°¥nµ¦µ«µ· Á}¼o¤¸·»Ç°·¦·¥µµ¦
Á¨ºÉ°Å®ªÅ¤µ µ¦ ´ µ¦´É µ¦°ÁªoÁ¸¥Ân®¨´°Ánµ´ÊÄ®oÁ}Å
´·Â¨³{µ³ºÉ°ªnµ¤¸¦¦¤¦´¬µ³Á}¼o¨°£´¥µÁª¦
ÂªnªÄ

ÓØ×



ÓØØ

°¹É £´¥®¦º°Áª¦´ÊÅ¤n¤¸Ä¦³¤µn°¦oµÄ®o °µ´ªÁ¦µÁ°Á}¼on°Á®»Îµ
Áª¦ ¹Ê¤µÄn´ªÁ° ¨¹¦µÁ}¸É¦»n¤¦o° ¸Éº°ªµ¤¦µ«µ· oµÁ}¼o¤¸·°¥¼n
Â¨oªÁ¦ºÉ°´Ê¸Ê³Å¤n¤µ¦´ªµ·Ä °Á¦µÅo³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤» »Ç°·¦·¥µ
µ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦»Ç ¦³Ã¥ ·´{µÁ}¦¦¤Îµ´¤µ Â¨³o°Â
´ªµ¤Á¡¸¥¦´ÊÇ Á¤°Å oµ®µªnµ·´{µÅo µµ¦³Ã¥Â®nªµ¤Á¡¸¥¦
´ÊÇÂ¨oªªµ¤Á¡¸¥¦Á®¨nµ´Êo°¨µ¥Á}Ã¤³Å´¸ Ã¦¦µÅªo°¥nµ¸Ê ³Åo¦¼o
¹ªnµ·{µÁ}¦¦¤Îµ´°¥nµÅ¦oµ
µ¦Á·¦¤ ´É¤µ·»Ç ¦´Ê oµÅ¤n¤¸·{µÁ}Á¦ºÉ°Îµ´¦´¬µ°¥¼n
Â¨oª ÈÅ¤n·°³Å¦´Á µÁ·Á µ´É¦¦¤µ Ä°·¦·¥µ´Êªo°¤¸·´{µ
¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦·n°ºÁºÉ°Á}¨Îµ´ ·Á¨³¥°¡¨¤µµ¸ÉÅ®³¤µ¦
ªÄ °Á¦µÅo Á¡¦µ³´ª °Á¦µÁ}´ª·Á¨ Â¨³Á}¼on°Á®» ¹ÊÁµ¨µÁ°Ä®o
Åo¦´ªµ¤Áº°¦o° oµ¤¸·{µ¦³Îµ°¥¼n´¦¦¤®¦º°°µµ¦Â®n¦¦¤¸É
Îµ¨´¡·µ¦µ°¥¼nÅ¤n µª¦¦ µ° ÈÁ}µ¦Á¦¸¥¤´Á¡¨··Á¨´®µ°¥¼nÄ´ª
Â¨oªÁ¡¨··Á¨´®µ´ªÄ³¤µµµÅ® ³¤µ¦´ÂÂ¨³Îµ¨µ¥Á¦µÄ®oÅo¦´ªµ¤
Áº°¦o°³Å¤n¤¸Á¨¥°µ´ªÁ®»¸´ÉªÁ}Á¦ºÉ° °´É¤ ¹ÊÁ°Ánµ´Ê
°¥nµÁ®Èªnµ·Á¨»¦³Á£³¤¸°¥¼nÄ¸ÉnµÇ Á oµ¤µÂ¦·®´ªÄ °Á¦µ
Â¨oª¨o³¤Á°µ®´ªÄ °Á¦µÅ ÄªÁ¸¥ª°µ«´¥µ ®¼ ¤¼ ¨·Ê µ¥ Á}µÁ·
Á¤ºÉ°n¦³Â°°¤µµµ¹¦µ¦¼ ¹Ê¤µn¦³Â°°¤µµ®¼¤¼¨·Êµ¥È
¦µÁ}Á¸¥Á}¨·ÉÁ}¦Á}Á¦ºÉ°´¤´ ¹Ê¤µÂ¨oªº°Á°µ°µ¦¤r¸ÉÅo¦´
´¤´´ÊÇ Á oµÅ¼nÄ ¨µ¥Á}¤»´¥n°» r ¹Ê¤µ Á¦µ³Á®Èªnµ°³Å¦Á}´ª·Á¨Á¨nµ
Á¤ºÉ°µ¦n°» rÄ®oÁ·Á}Á¦ºÉ° °Á¦µÁ°Â¨oª
¸ÉÁ¦µ³Á®ÈÅoµÄ¸É¦µ«µ·
¦µ«µ{µ ¨n°¥´ªÁ°Åµ¤°Îµµ °´®µÁ¦ºÉ°¨´´ Á µÈ»¨µÅ¼n
°µ¦¤rnµÇ µ¤Ân°ª·µªµ¤¤µ¥ Â¨³´®µªµ¤°¥µÅ¤n¤¸Á¡¸¥¡°³´´
Ä®oÁ}Åµ¤ªµ¤o°µ¦ °
Áª¨µ¸ÊÁ¦µªÄ¡¦³«µµ ¡¥µ¥µ¤Ä®o¦¼oµÁ· °Áº°Ã¦n´ªÎµ´ ¹É
Á·°¥¼n´Êª´´Êº º°Á·Åµ¤¦³Â °µ ®¼ ¤¼ ¨·Ê µ¥ °°Å¼n¦¼ Á¸¥
¨·É ¦ Á¦ºÉ°´¤´ Â¨oªÎµ°µ¦¤rÁ oµ¤µÁ}°µ®µ¦·°¥¼nÄÊÎµ º°µ¥¸Ê Á¡ºÉ°Îµ¦»
Áº°Ã¦n º°°ª·µÄ®o¤¸Îµ¨´¨oµ Â¨oª´É¤» rÄ®oÁ· ¹ÊÄ´ª´Êª´´Êº ªµ¤Á}

ÂªnªÄ

ÓØØ



ÓØÙ

´Ê¸ÊÁ¡¦µ³ªµ¤Å¤n¤¸· Å¤n¤¸{µÁ}¡¸ÉÁ¨¸Ê¥¦´¬µÄ ¹Á}n°µÄ®o¦³Â °Ä
Á¨È¨°°°Å¼n°µ¦¤r°´Á}¡·¬¤µÁµ¨µÁ°Ä®oÁ·Á¦ºÉ°Á·¦µª°¥¼nÁ¤°
³´Ê Á}¼o¹¡¦o°¤oª¥·Â¨³{µ°¥¼n»Ç °·¦·¥µÁ· Îµªnµ Ã¨ª·¼
Á}¨°´Á· ¹Êµªµ¤Á¡¸¥¦¸É¤¸·Â¨³{µÁ}¦¦¤®¨n°Á¨¸Ê¥ °¥nµÅ¦o°¦¼o´
´ÊÃ¨°º°£µª¦¦¤´ÉªÇÅ´ÊÃ¨Äº°Ä´Á¦ºÉ°¸ÉÁ·µÄÁ¡¦µ³°Îµµ
·´{µ ´Á¨µ°¥¼nÁ¤° ªµ¤¦·»·Í¡»Ã°´Ánª³Ã¨n ¹Ê¤µ°¥nµÁÈ¤¸É
£µ¥ÄÄ °
ª´¸ÊÅo°·µ¥ nµª °¡¦³¡»Áoµ Â¨³ nµªÂ®nµª´Ê®¨µ¥ ´Ê·µ¸Énµ
¦ÎµÁ· ´Ê¨Á}¸É¡¹¡°Ä¸É¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª¦Åo¦´¤µÂ¨oª Á¡ºÉ°Ä®oÁ¦µ»
nµÅo¥¹Á}®¨´µo°¤Á oµ¼n o°·´· °Á¦µÁ¡ºÉ°ÎµÁ·Ä®oÁ}Åµ¤Âªµ °
nµ¨¸ÉÅo¦´³Á}¸É¡¹¡°Ä
®¨´Îµ´¸ÉÅo¥ÊÎµÅªoÄª´¸Ê º°Á¦ºÉ° °·´{µÁ}Á¦ºÉ°Ä®n¸É»Îµ®¦´
¼o¤»nÎµÄ®o¡oµ» rÄª´¸Êª´®oµo°Á}¼o®´Ä··ÉÄ¤µ´¤´Ä®o¦µ
oª¥°Îµµ·Â¨³Ä¦n¦ªoª¥{µ»Ç°¥nµÂ¨³»Ç°µµ¦¸É¤µ´¤´³Á oµ
¤µ´¤´µ µ ®¼ ¤¼ ¨·Ê µ¥ Ä µÄµ®¹ÉÈµ¤ ¡¥µ¥µ¤ f®´·Â¨³
{µ´·É¸É¤µ´¤´´ÊÇ ·É¸É¤µ´¤´´Ê®¨µ¥³¨µ¥Á}®·¨´·Â¨³{µÄ®o
¤¨oµ ¹ÊÃ¥¨Îµ´ ÂnoµÁ¦µ¨n°¥Åµ¤°´Ã¤´· °ÄÂ¨oª ·É¸É¤µ´¤´´Ê®¨µ¥
³¨µ¥Á} oµ«¹n°·´{µÂ¨³n°Ä °Á°
oµÁ¦µÁ}¼o¤¸·°¥¼n¨°Áª¨µ ¤¸{µ·o°¥¼nÁ¤°Â¨oª Á¦µ³Îµ®£µª
¦¦¤°´ÄÅ¤nªnµ oµ°Å¤nªnµ oµÄº°µ¥´Ä³o°¦µÅo°¥nµ´ÂoÁn
¡·µ¦µ¨µ¥ °Á¦µ´ÊÂn·ª®´Á oµÅ¹ oµÄ Â¥nªÂnnªÂ®n¦nµµ¥´Ê
®¨µ¥°°Á}·ÊÁ}°´Åoµ¤o°µ¦³Îµ®Ã¥µÅ¦¨´¬rÈÅo º°Ã¥µ
°·½Î ªµ¤Â¦£µ¡ °nªnµ Ç ³¦³´¬r°¥¼n¨°Áª¨µ ´ÊnªÂ®n¦nµµ¥
´ÊnªÂ®nÁªµ º° »  » r Á¥ Ç ´ÊnªÂ®n´µ º°ªµ¤ÎµÅo®¤µ¥¦¼o ´Ê
nªÂ®n´ µ¦º°ªµ¤·ªµ¤¦» °Ä´ÊnªÂ®nª·µº°ªµ¤¦´¦¼o·É¸É¤µ
¦³µ®¼ ¤¼¨·Êµ¥Ä³¡·µ¦µÃ¥µ°´µªµ¤Å¤nÄnÁ¦µÅ¤nÄn °Á¦µ
Ä·ÉÁ®¨nµ¸ÊÈÅo
·ÉÁ®¨nµ¸Ê³¦³µ«Å¦¨´¬r¦³Îµ°¥¼n¨°Áª¨µÅ¤n®¥»¥´Ê °µ·
´{µ³Å¤n·n°Ánµ´Ê ¹Å¤n¦µªnµ£µª³Á®¨nµ´Ê¦³µ«´ª°¥nµÅ¦oµ Îµªnµ
ÂªnªÄ

ÓØÙ



ÓØÚ

°·½Î º°ªµ¤Â¦£µ¡°¥¼nÁ¤°£µª¦¦¤ oµ°´ÉªÇÅÈÂ¦£µ¥Ä¦nµµ¥
»nªÈÂ¦ ªµ¤»  » r Á¥ Ç ¦µ ¹ÊÈÂ¦ ´µªµ¤ÎµÈÂ¦ ´ µ¦
ªµ¤·¹ °ÄÈÂ¦ ª·µªµ¤¦´¦¼oÈÂ¦ Ân¨³°¥nµÇ ¤¸ªµ¤Â¦£µ¡
¦³Îµ°¥¼nÁ¤° ªµ¤Á}» r ªµ¤Á} °½µ ÈÁ}´¦´ªÁ¸¥ª´´ °·½Î
Â¨³°¥¼nÄÁ¦ºÉ°´¦Å¦¨´¬r°´Á¸¥ª´ Á¤ºÉ°´¦´ª®¹ÉÁ¦·É¤Å®ª´ª ´¦´ª°ºÉ Ç
o°Á¦·É¤ÎµµÅ¡¦o°¤Ç´
oµÁ¦µ¡·µ¦µoª¥ªµ¤¤¸·{µ¦³Îµ°¥¼nÁn¸Ê ³Å¤nÁ®È´ª´¦º°Å¦
¨´¬r ÅoÂn °·½Î  »½ Î °½µ Îµµ°¥¼n¦nµµ¥Â¨³·Ä °Á¦µÂ¨³£µª
¦¦¤´Éª Ç ÅÅo°¥nµÅ¦Á¨nµ Á¤ºÉ°Á®È¦³´¬r°¥¼nÁn¸Ê³¤´ª¦³¤µ°Ä°¥¼n°¥nµÅ¦
ªnµ£µ¡Á®¨nµ¸ÊÁ}¸ÉÅªoªµÄÅoÂ¨oª °µ³Á®Èªnµ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}´ª£´¥»°µµ¦
°Á µ®µªµ¤ÅªoªµÄÅ¤nÅoÂ¤oÂn·ÊÁ¸¥ª´Ê·É¸Énµ¤µÂ¨oª´Ê·É¸É¥´¤µÅ¤n¹´Ê
·É¸ÉÁ®È¦³´¬r°¥¼nÄ ³¸Ê Á}°Á¡¨·ÁnÁ¸¥ª´ º° ³°µ«´¥µ¥ µ¥ÈÂ
³°µ«´¥» » ÈÂÁ¥Á¥ÈÂ´µÈÂ´ µ¦ÈÂª·µÈÂ»Ç
°µµ¦o°Â´Ê´Ê
Â¨oª³°µ«´¥°³Å¦ ¤¸Ân °Â®´®¤´Ê¦nµ oµº°µ¥Á}Á¦µ µ¥ÂÁ¦µÈ
®¤¸É¡¹É º°ÁªµÁ}Á¦µ ÁªµÂÈ®¤¸É¡¹É º°´µ ´ µ¦ ª·µÁ}Á¦µ
·ÉÁ®¨nµ¸ÊÂÁ¦µÈ®¤¸É¡¹ÉÃ¥·ÊÁ· Á¨¥¨µ¥Á}·°µµ °µ«´¥°³Å¦¤¸Ân·ÉÂ
®´ ¸Éº°°»µ¥ °{µ·®µªµ¤¦°°Än´ªÁ° Â¨³¡·µ¦µÁo¨Å°¸ªnµ
Á¦µ´É°¥¼n´» r °°¥¼n´» r °·¦·¥µ´Ê¸É°¥¼n´Ã¦µÂ®nÅ¦¨´¬r ´ª´¦
Îµµ®¤»°¥¼n¦nµµ¥Â¨³·Ä °Á¦µÅ¤n¤¸ª´dµ ¨¦µ¥Åo°°¤µµÃ¦
µº°°·½Î »½ Î °½µÂnÅ´ÉªÃ¨µ»
¼oÅ¤n¨µÁ¡¸¥¼³ÁÈÈ¦o°¦µÅµ¤Ç´³´ÊÄ¦Ç¹nªnµ» r n
ªnµÁº°¦o° nªnµ¡¦n° µÁ · nªnµÅ¤n³ªµ¥µ¥Ä nªnµÅ¤n¤®ª´ Á¦µ
°¥¼nÃ¨Â¦¦ªÁ¦µ°¥¼nÄÃ¨ °Å¦¨´¬r º°°·½Î »½ Î °½µ³®µ°³Å¦
¤µÁ}´ªÁ¦µÅoÁ¨nµÈÁ¦µ°µ«´¥Á µ·É¸É¦µ ¹ÊÁ¦µº°ªnµÁ} °Á¦µÁ¸¥Á¤ºÉ°·É´Ê´
¨µ¥Å Á¦µ¹Á¸¥Ä Á¦µ°¥¼n´Ã¨¸ÉÅªoÄÅ¤nÅo »Â¨³´ªr¹o°Áº°¦o°Å
µ¤Ç´
µ¦¡·µ¦µ°¥nµ¸ÊÈÁ¡ºÉ°³Ä®oÁ®ÈªnµÃ¨¸ÊÁ}°¥nµÅ¦´ÉÁ°°¹Éµ¦¡·µ¦µ
Å¦¨´¬rÂ¨³µ¦¦¼oÁ®ÈÄÅ¦¨´¬r Å¤no°º°Á}ªµ¤ÎµÁ}ªnµ³o°¡·µ¦µ´Ê
ÂªnªÄ

ÓØÚ



ÓÙÑ

µ¤Â¨³¦¼o¡¦o°¤Ç ´´Êµ¤Å¦¨´¬r Á¡¸¥¡·µ¦µÂ¨³Á®ÈÁ¡¸¥Å¦¨´¬r®¹ÉÁnµ
´ÊÈµ¤µ¦¹¤µÅ´Éª´Êµ¤Å¦¨´¬rÅoÁ®¤º°´ÎµªnµÃ¨ª·¼ ¦¼oÃ¨Å¤nÎµÁ}
o°Å´Á¤È®·Á¤È¦µ¥ÄÂn·¤¸ÁnµÅ¦ Äo°¤®µ¤»¦¤¸ÁnµÅ¦ ÄÂn·¤¸
oÅ¤o£¼Á µÁnµÅ¦ ¤¸¦´¡¥r¤´· ´ªr »¨ÁnµÅ¦ Îµªnµ Ã¨ª·¼ ¦¼oÁ¡¨ °Ã¨ ¦¼o¨
¤µ¥µ °Ä´ªÁ°¸ÉÅÎµ´Ã¨ªnµÁ}°³Å¦ ¹Å¥¹¤´ÉÎµ´·¨µ¥Á}¡·¬Ân´ª
Á°¦µÁ}·Á¨´®µ°ª·µ ¹Ê¤µÄ®oÁ¸É¥ªÁª¸¥ªnµ¥µ¥Á·Äµ¦» rÂ¨oª
» rÁ¨nµÅ¤n¤¸ª´·Ê´¸ Ã¨ª·¼¦¼oµ¤Á}¦·¹É£µª¦¦¤´Ê®¨µ¥ Â¨oª¨n°¥ªµÅªo
µ¤£µ¡ °Á µÁnµ´Ê
µ¦¡·µ¦µÅ¦¨´¬rÈÁnÁ¸¥ª´ ÄnªÂ®nµ¥´Ê®¤¸Ê Á¦µ¡·µ¦µ
Á¡¸¥°µµ¦Ä°µµ¦®¹ÉÁnµ´Ê Èµ¤µ¦³¦µÄ°µµ¦´Ê®¨µ¥¹ÉÁ}nªÂ®n
µ¥´Êoª¥Â¨³¤¸Å¦¨´¬r¦³ÎµÁnÁ¸¥ª´Á¤ºÉ°Á®È´oª¥{µÂ¨oª³º°
¤´ÉÎµ´·°¥¼n°¥nµÅ¦ o°¨n°¥ªµÁ}¨Îµ´µ¤nªÂ®n{µ¸ÉÁ®È´Â¨oª Á®»
¸Éº°¤´ÉÎµ´·´ÊÈÁ¡¦µ³Å¤nÁ oµÄ´ Á®»¸É¥´Å¤nÁ oµÄ´ÈÁ¡¦µ³Îµ¨´ °·Â¨³
Îµ¨´ °{µ¥´Å¤nÁ¡¸¥¡°oµ¡°Â¨oª°¥nµÅ¦Èº°°¥¼nÅ¤nÅo Á¤ºÉ°Á®È°·½Î »½ Î
°½µ´Â¨oªo°¨n°¥ªµÂ¨³¦¼oÁnµµ¤Á}¦·
Å¦¨´¬r iµ¥¦¼Á¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°´¤´´¦¼µ¥ °Á¦µÁ}Å¦¨´¬r
nª®¥µÁªµ´µ´ µ¦ª·µÁ}Å¦¨´¬rnª¨µ·°ª·µº°·¸É
¤¸°ª·µ¦°°¥¼n´Á}Å¦¨´¬rnª¨³Á°¸¥ Å¦¨´¬r¦³Á£¸Ê¤¸¦³Îµ°¥¼n´·
°ª·µº°·¸ÉÁÈ¤Åoª¥ªµ¤¨»n¤®¨ ¥´´ª°° ³Å®ÈÁ}·Á¨ ³´Êo
¼Ä®o´ Á¡¦µ³£µª¦¦¤´Ê®¨µ¥¦¼o¤µ®¤Â¨oª ¦¦¤µ·°´¸ÊÁ}°³Å¦¹Å¤n¦¼oÁ°
¦¦¤µ·°´¸Ê³Á}°³Å¦n°Å ®¦º°ªnµ¦¦¤µ·¸ÊÁ}Á¦µ oµÁ}Á¦µ Á¦µÈ·Á¦µ°¸
Á¦µ´ª¸Ê³Ån°ÎµÁ· ¹Ê°¸Ä£¡´Ê®¨µ¥Å¤n·Ê Á¡ºÉ°ªµ¤¦°°Á oµÁ}¨Îµ´
Á¡¦µ³Åo´·Éoµµ µ º°¡·µ¦µnª®¥µÁ oµ¤µ®¤Â¨oª o°´¨ÎµoÄ®o µ
Â¨³°¦µÁ®oµ ¹Ê¤µ°¸oÅ¤o´Ê¹³µ¥·®µ¥Å¤n¤¸Á®¨º°
¸ÉÁ¦µ´Â¨³¦¼oÁnµ¦¼Á¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°´¤´Â¨³¦¼Áªµ´µ´ µ¦
ª·µÁnµ´ÊnªÄ®n °·ÉÁ®¨nµ¸Êº°°³Å¦¦µÁ®oµÂ®nªµ¤¨»n¤®¨º°°³Å¦¼o¤µ
º°ÎµÁ·Á}µ»Á} ´rº°°³Å¦ ´Éº°´ªµ¦n°Á®»¸ÉÎµ´ ¡·µ¦µÄ®oÁ®È
¦¦¤µ·´ÊÁ}ÁnÁ¸¥ª´£µª³´Ê®¨µ¥¸Énµ¤µÂ¨oª ªµ¤¦¼o°´¸ÊÁ}°³Å¦ ÅoÎµ
ªµ¤¦¼oÁnµÂ¨³¨n°¥ªµ®¦º°¥´oµ¥´Å¤n¦¼oÁ°ÈÂªnµÁ¦µ¨µÂn£µ¥°nª
ÂªnªÄ
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ÓÙÒ

£µ¥ÄÁ¦µ¥´Ãn Á¡ºÉ°ªµ¤¨µÂ¨³¦°° Á¦µo° ¥´Á oµÅ¡·µ¦µ¦¦¤µ·¸Ê°¸
¸®¹Éº°ªµ¤¦¼o¸ÉÁ}´ªµ¦¦µª´´¦¦µªµ¤®¤»Áª¸¥ÁºÊ°Â®n°» r´Ê¤ª¨
¦¦»ÅªoÄ¦¦¤µ·¸Ê®¤
¡·µ¦µÁ oµÅ¹¦¦¤µ·¸É¦¼oÇ Ä®oÁ®ÈÁ}Å¦¨´¬r°¸ÁnÁ¸¥ª´£µª³
°ºÉÇ°·½Î Â¦£µ¡°¥¼n¦°´ª»½ Î ®¨°´¸Êo°¤°¥¼nÄ» r °½µº°ªnµÁ}
Á¦µÁ} °Á¦µ¸ÉÅ® ¦¦¤µ·¸ÊÁ}´ª¤¤»·¸É¨³Á°¸¥¥·Éªnµ¤¤»·ÄÇ ÄÅ¦
Ã¨µ» ´Ê¸ÊÃ¥¤µÅ¤n¤¸Ä¦³¡¼°¥nµ¸Êªnµ ¦¦¤µ·¸ÊÁ}Å¦¨´¬r®¦º°Å¤n Ân °
¡¼Ã¥®¨´¦¦¤µ·¸ÉÅo·´·¤µÂ¨³¦¼oÁ®È°¥nµÅ¦ ÈÎµ¤µ°·µ¥Ä®onµ´Ê®¨µ¥
¦µÁÈ¤Îµ¨´ °»Ân»¤»¤ ¤·Åod´ÅªoÂ¤o³Å¤n¤¸ÄÎµ¦µ Ân®¨´¦¦¤µ·
Á¤ºÉ°¡·µ¦µÁ oµÅ¤´¦µ°¥¼n°¥nµ¸Ê Á¡ºÉ°nµ´·´·¸ÉÄ³Åoº°ÅªoÁ} o°·
Á¤ºÉ°¦µªÎµÁ}Á· ¹ÊÂ¨³³ÅoÎµ¤µ¡·µ¦µÂoÅ Á° Á¡¦µ³nµ´·´·¸ÉÄ
Ä¦¦¤°´¥·Éoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦ ³o°nµÄ®¨´¦¦¤µ·¸É¨nµª¸Ê°¥nµÂn° ´Ê³
Åo¦µÄ®¨´Â®nªµ µ¦¦¤Â¨³·¥¥µ·¦¦¤  ¸É¡¦³¡»Áoµ¦³µÅªoÂn¼o
ÄÄ¦¦¤·´·ªnµ Å¤nÁ}Ã¤¦¦¤Åµ¤´µªµ¤µ®¤µ¥Á¸¥¸Á¸¥ª ¥´¤¸
´··Ã Â °¥¼noª¥ ¦¦¤ °¡¦³°r³ÅoÁ}´¥Ä®oÃ¨Åo¡·¼r o°ÁÈ¦·n°
Å
µ¦¡·µ¦µ¼o¦¼o¸ÉÁ}´ª´µ¦´¦ Á¡ºÉ°Ä®onµ´·´·ÅoÁ®È»Â®n£¡
®¦º°¸É» °Ã¨°´Âo¦·¨Åo Å¤nÁn´Ê³¨µ¥Á}ªnµ¦¼oÃ¨Ân¨´¤µ®¨¦¦¤Ä
´ªÁ° ¨»oµ¥Á¨¥¨µ¥Á}®¨´ÊÃ¨®¨´Ê¦¦¤ Á¡ºÉ°ªµ¤¦¼oÃ¨¦¼o¦¦¤°¥nµÂo
¦· ¡·µ¦µ¨»¼o¦¼o¸ÉÁnªÁ®ÈªnµÁ}´ªÃ¬®µ·Ê¸Å¤nÅo oª¥{µ¸É´
¤´¥ Äª¸Ê³¦³Á·ÁºÊ°ª´³°°Ä®o¼°¥nµÁÈ¤Ä ¡¦o°¤´Êªµ¤Á®È£´¥nµÄ
®µ¥Ä ³´Ê
ÁnÁ¸¥ª´Á¦µÅ¤n¦¼oÅ¥¹Á°µ¸É®¨´°ÄÊÎµÁº°¹ÉÁ µ°µ«´¥°¥¼nÁ}¦³Îµ Åo
¥·Á¸¥Áº°¦³®¹É¤Á oµÄªnµÁ}Á¸¥o°¨° Á¨¥Á¸É¥®¼¢{°¥nµÁ¡¨·Ä Ân¡°¤¸¸É
Á µ¦¼oªnµ ÊÎµÁº°° Â¨³¸Éº°Á¸¥Áº°¦³®¹Éoª¥ªµ¤®¹®ªÊÎµ Á¡¸¥Åo¥·Á µ°
Á¨nµÁnµ´Ê È´ª¨°¥°°¤µoª¥ªµ¤°´É ª´®µ¥Å®¤ Ã¨Áo°°¤µoª¥ªµ¤
¨´ªÅ¤n¤¸·¥´¥´Ê ªnµ¦³¥³µ¸Éª·É°°¤µ¤¸°³Å¦ ªµ®oµ°¥¼noµ ¥´Å¤n´³·
Á¡¦µ³¸ª·¤¸¦µµ¼ªnµ ¸ÉÁº°°ª·µ¦³®¹É¤ ³³·Êµµ·È¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª
´ ¦¦µnµ¸ÉÁ¥nµÁº°°ª·µ¤µÂ¨oª°¥nµÃÃ³Å¤nÄ®onµ¨´ª°¥nµÅ¦Á¨nµ ¸É
ÂªnªÄ
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ÓÙÓ

¥´Á®ÈªnµÁ¸¥Áº°°ª·µÁ}Á®¤º°Á¸¥o°Á¸¥¨° Èº°¡ªÁ¦µ¼oÎµ¨´Á}°ª·µ
°¥¼nÁnµ´Ê nµ¸ÉÁ}ª·µÂ¨oª Åo¥·Ân nµª°ª·µ¨·» rÄ®o´ªrÅo¦´ªµ¤¦¤µ
nµÈ¨´ª
¡°°ª·µ¼¦³Á· º°{µÂ¦³µ¥°°Â¨oª ´ÊÂ¨Á¦µ¡oµÊÎµÁº°
Â¨oª Ä¦Á¨nµ¸Éª·É°°¤µµÊÎµÁº°´ª¨°¥Â¨oª ¥´³¡°ÄÅ¥¸¨´Å°¢{Á¸¥
Á¡¨ °Áº°¦³®¹É¤ÄÊÎµÁº°°¸ ¦¦µnµ¼onµÊÎµÁº°°°¹¸É¨°£´¥Â¨oª o°
°°°»µÄÄoª¥´»¦µ¥ªnµ ¡oÂ¨oªµÂÂ®nªµ¤¤¤»· ÂÂ®nªµ¤¥»n
Á®¥·ÂÂ®nªµ¤¡¦n°ÂÂ®nªµ¤Á·ÂnÁÈµ¥·¸ÉÁ}¤¤»·´·Á¨
¹ÉÁ}´ª¤¤»·oª¥´Áµ³´Á oµ¨µ¥Á}o°¤¤»· ¹Ê¤µ¡µÄ®o´ªrÁª¸¥ªnµ¥¦¦¤
µ·¸Énµ¨´ª¸ÊÁ¦µ¡oÅÁ¸¥Â¨oª ´¸Ê· °Á¦µÅ¤nÄn·¤¤»· Ân¨µ¥Á}ª·¤»··
¹Ê¤µÂ¨oª ºÉ°ªnµ µ¦n°Á¸É¥ªªÁª¸¥¸ÉÁ¥Á}¤µÅo´·´Â¨oªÄª´¸Ê ´Ân ³
¸ÊÅÁ¦µ³Å¤nÁ}¼oo°®µ ¹ÊÃ¦ ¹Ê«µ¨ Á¡ºÉ°Âo¸¨nµª®µµ°ª·µ°¸Â¨oª °ª·µ¼o
¡µÁ·¡µµ¥ÅoÂ¥µ´´Á¦µÂ¨oªÄª´¸Ê · °Á¦µ¹Â¨oª¹É¦¦¤°´Å¤nÄnª·´¥
°°ª·µ³µ¤¥ºÊ°Â¥n¸É°»µ °nµ¸É®¨»¨°¥°°ÅoµÊÎµÁº°
nµª °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µªnµÎµÁ·°¥nµÅ¦¹¹ÂÂ®nªµ¤Á¬¤ Á¦µÈ
ÎµÁ·µ¤Âªµ °nµÁ}¨Îµ´¤µ¹¦¦¤µ·¸É¦¼oÇ °´Á}®µ¥ °°ª·µ
Â¨³¼Îµ¨µ¥Ã¥·ÊÁ·oª¥°Îµµ °{µ µ´ÊÅ¤n¤¸¤¤»·ÄÇ Á oµÁ¨º°Â 
Ân¦¦¤µ·¸ÉÅ¤nÄn¤¤»·´Ê nµÄ®oµ¤Â ªnµ ª·¤»· Á¡ºÉ°Ä®o¨´Åo´Ã¨¸É¤¸
¤¤»·
°Ä®oÁ} nµª °¡ªÁ¦µ´·´·°¥nµ¸Ê ÎµÁ·°¥nµ¸Ê Á}¤µ°¥nµ¸Ê ¦¼oÁ®È
Åo°¥nµ¸Êoª¥{µ ÁºÉ°ªnµÅ¤nÁ¸¥¸¸ÉÁ·¤µÁ}¤»¬¥r ÅoªÄ¡¦³¡»«µµ Åo
ÎµÁ·µ¤Á¥¸É¥°¥nµ °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª´Ê®¨µ¥ÁÈ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ ´Ê
oµªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°Âo·Á¨°µª³ ´ÊÂÂ®nªµ¤®¨»¡oÈ» ¸ªµ¤µ¤µ¦°¸
ÁnÁ¸¥ª´
´´Ê °Ä®o¦¦µnµ¼o¢{»nµ o°¤Á°µ¦¦¤¸É¦¦³µÅªoÂ¨oªoª¥
¡¦³Á¤µ¤µ·´· ®µnµ³d¡¦³Ã°¬rÅ¤n¦Ã¦´ªr¼o¥µÁn¡ªÁ¦µÁ oµ
¼n·¡¡µÅÁ¸¥È»®ª´¼o´ÊÄµ¤ÁÈ¡¦³°rnµÃ¥µ¦¦¤µ¤¦¦¤Á}
£µ¬µ °Á¦µªnµ¼oÄÁ®È¦¦¤¼o´ÊºÉ°ªnµÁ®ÈÁ¦µµÂnÅ¤n¦Á®È°¥nµ´Ê¹Ã¦
¦³µ¦n°¦°¥ÅªoÄ¦¦¤»»µÃ¦¦µªnµ´Éº°«µµ¼oÄ¦nn°¦¦¤ºÉ°
ÂªnªÄ

ÓÙÓ



ÓÙÔ

ªnµÄ¦nn°«µµ o°¤·´·ÁÈ¤Îµ¨´ ¨¸ÉÅo¦´³Á}Åµ¤¦¦¤¸É«µµ¦´Åªo
»¦³µ¦ ´Ân´Êo¹ª·¤»·¡¦³·¡¡µ ³Á}¤´· °nµ´Ê®¨µ¥Ã¥Å¤n
o°´¥¹ °¥»·¦¦¤Á«µÁ¡¸¥Ánµ¸Ê Á°ªÎ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK
<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ÓÙÔ



ÓÙÕ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÒÑ´¥µ¥¡»«´¦µÓÖÑÖ

¡n°Â¤n¦¼°µµ¦¥rÁ}Â°¥nµ


µ¦Âª®µ¦´¡¥r£µ¥Ä´¦´¡¥r£µ¥°¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´ ¨µ®µ
¦´¡¥r£µ¥°ÈÅ¤n ´ o° ®µÅo°¥nµ³ªµ¥ ÂnoµÁ}ÃnÂ¨oª¨Îµµ¤µ ³
Á®ÈÅoÄ¸É´ÉªÇ Å Án » r¤¸Îµª¤µ ¤´É¤¸¤¸Îµªo°¥ ¸ÉÈ¡°
´ÁÄ®oÁ®ÈÂ¨oªªnµÃn¤¸Îµª¤µ¨µ¤¸Îµªo°¥Á¡¦µ³Á®»´Ê» r
¹¤¸Îµª¤µªnµ¤´É´É¤¼¦r µ¦Âª®µ¦´¡¥r£µ¥Äº°»µ¤ªµ¤¸È
ÁnÁ¸¥ª´¥n°¤ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤¨µÁ}·ÉÎµ´ªnµ·É°ºÉÇoµÁ}ÃnÂ¨oªÂ¤o³
Á oµÅ´É·´µ¥¸ª¦ °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³µª´Ê®¨µ¥ ¨³¡¹Åo¦´ °
Á µÈº°ªµ¤Ãn´ÉÁ° ³Åoªµ¤¨µ®¦º°»µ¤ªµ¤¸µ¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª
´ÊÁ}µ¦¨Îµµ¤µÎµ®¦´Ãn
¦´¡¥r£µ¥ÄÈo° ¹Ê°¥¼n´ªµ¤¨µ Å¤nÁn´Ê³Å¤nµ¤µ¦Âª®µ¦´¡¥r
£µ¥ÄÄ®oÁ}ªµ¤» °ÄÅo ¦´¡¥r£µ¥°Á¦µ´Ê®¨µ¥È¡°³¦µ´Â¨oª´Ân
Á·° oµª °Â¨³·É¸É¤¸ª·µÅ¤n¤¸ª·µ Á¦¸¥ªnµ¦´¡¥r´Ê´Ê Á¤ºÉ°Á}
¦¦¤··Í °Ä¦ÈÁ¦¸¥ªnµ¦´¡¥r °´Ê »µ¤ªµ¤¸¸ÉÄ®oµ¤ªnµ»¹ÉÁ}¦´¡¥r
£µ¥ÄÈÁnÁ¸¥ª´ ¼oÅ¤n¨µÂ¤o³ÅÂª®µ»»«¨ ÎµÁ¡È»µ¤ªµ¤¸´
Á¡ºÉ°Á µ ¨¸É³¡¹Åo¦´È ¹Ê°¥¼n´ªµ¤ÃnÂ¨³ªµ¤¨µ ° ªµ¤¨µ¤¸o°¥
»»«¨¸É³¡¹Åo¦´È¤¸o°¥
Á¡µ³´ª °Á¦µ ª¤µÄ¡¦³¡»«µµ ¤»n®oµ³ÎµÁ¡ÈÄ®o¡o
» r Á®¤º°¼o¤»nªµ¤Á}Á«¦¬¸Ã¥nµ¥Á¸¥ª °¹É Áµ °ÄÃ¨¤¸°¥¼n Ô
¦³Á£º°
¦³Á£¸É Ò µ¡ªÁ· ¹Ê¤µnµ¤¨µÂ®nªµ¤¥µnÂoÁ¡¦µ³
¡n°Â¤nÁ}Ãn Â¨³ ´¦´¡¥r¤´·Á·°Å¤n¤¸´nµ¥ Á}°¥¼noª¥µ¦ °µ
Á µ¤µ¦´¦³µ ºÉÁoµÁ¸É¥ª °µµ¤¦°µ¤°¤»¤ µ¤®oµoµÁ µ ¦´
¦³µ¡°µ¡°o°oµ Å¤n¡°oµ ¨¼È¦ª¤¤µµ¥¦¦¤°´Á¸¥ª´ Á¡¦µ³ªµµ
µ´ÊÈo°¤µÁ·´¡n°Â¤n¼o°µ£´¡Án´Ê ¨¼¹Å¤n¤¸ÂnÄ¸É³·¹ªµ¤¤´É¤¸ ·
¹ªµ¤Á}Á«¦¬¸Á®¤º°°¥nµÃ¨¼o¤´É¤¸ Á¡¦µ³¡n°Â¤nÁ}ÂÁ· Á}´ª¡·¤¡rÄ®o
ÂªnªÄ
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ÓÙÖ

¨¼Ç Á®È°¥¼nÂ¨oª ¨¼Á·¤µÈÁ}Ãn Â¨³Á¸¥¦oµÁ®¤º°¡n°Â¤n °¥¼n´¡n°Â¤nÈ
» rÁ¸É¥ª¡µ °µÁ µ·ª´®¹É°·É¤oµÅ¤n°·É¤oµ¸ÊÈº°ªnµ¥´¸°¥¼n
Ân¡n°Â¤nµ» rÂ¨oª¥´Å¤n¡° ¥´Á¸É¥ª®µ¨´¨o¸ÊÁ°µ °Á µ¤µ·
·É °®¦º°°µ®µ¦»·Ê¸ÉÅo¤µÁ¨¸Ê¥¨¼È°¨¼Ä´ªªnµ ·É¸ÉÅo¤µÁ¨¸Ê¥¨¼¸Êº°°³Å¦
Â¨³Åo¤µµÅ®¨¼ÈÅo¦´µ¦«¹¬µµ¡n°Â¤n°¸Á®¤º°´Â¨³Å¤nÅo·É °¦·»·Í
¤µ· ÂnÅo¤µoª¥ªµ¤»¦· º°¨oÁ µ¤µ´Ê´Ê ¡°¨¼Á·Ã ¹Ê¤µÅ¤no°·
®µµ¦®µµÎµ Â¨³ªµ¤¦¼oª·µµ¤ª´¥¸É³ª¦«¹¬µ®µªµ¤¦¼oªµ¤¨µÄn´ª Á¡¦µ³
¡n°Â¤n°ÅªoÁ¦¸¥¦o°¥Â¨oª º°µ¦ ¨o¸Ê ¥´¥° o°Ã ¸·ª·É¦µª Â¨³ªµ¤ ¸Ê
Á¸¥ ¸Ê¦oµ¤¸´µÅ¤nÁ}¸ÉÅªoªµÄ
´Ê¸ÊÁ¡¦µ³¡n°Â¤n´Ê´ªÁ}¦³µÎµ°´ÁÈ¤Åoª¥´ª®´º°
º°ªµ¤
¦³¡§·Â¨³¤µ¦¥µ»Ç °µµ¦¸ÉÁ¨ºÉ°Å®ª°¥¼nÂ¨oª ¨¼Ç »Á·¤µÅo¦´µ¦
«¹¬µ ®´Îµ ®´¡¼ ®´· »°µµ¦Á}µ¦«¹¬µµ¡n°Â¤nÁ¸¥Á¡¸¥¡° Á¡¦µ³
´ª®´º°Â¨³®¨´ª·µ»ÇÂ ¤¸°¥¼nÄ¦³µÎµº°¡n°Â¤n¡¦o°¤¤¼¨Â¨oª´ª ¸ÊÁ¸¥
¸Ê¦oµ ´ªÃ ´ª ¸Êo°Ã® ´ª¨o¸Ê ºÉ°ªnµªµ¤»¦·»Ç Â  ¤¸°¥¼nÄ´ª
®´º°¸ÉÁ ¸¥°¥¼n¦³µÎµ º°¡n°Â¤n´Ê´Ê ¨¼Ç È®´°nµÂ¨³ªµÁ ¸¥ Á¦¸¥
nµ¥µ¡n°Â¤n¦¦»ªµ¤¦¼o¦³Á£Å¢ÁµÃ¨ÅªoÄ´ªÁ¦È
¡°Ä®nÃ ¹Ê¤µoµÈÁ¦·É¤Îµ®oµ¸ÉÂ¡n°Â¤n Ã¥Á¦·É¤¨´Á¨È Ã¤¥o°¥Á}
¨Îµ´Ån°¥Ç¨µ¥Á}´Éª¦³¡§·´ªÁ}Áº°¦oµ¥Îµªµ¤Áº°¦o°Ânµªoµ
µªÁ¤º°Ä®oÅo¦´ªµ¤» rÁº°¦o°»®¥n°¤®oµ ¸É»Îµ´»®¹É¸ÉÁ}Å¢Å®¤o
oµÅ®¤oÁ¤º°Â´Å¤nÅ®ª Á®»¸É¨µ¥Á}Á¸¥®µ¥°¥nµÄ®n®¨ª´Ê¸ÊÁ¡¦µ³¡n°
Â¤nÁ}ÂÁ·È¸ Á¡¦µ³Á·µ·´¥ °ÁÈÁ¸¥Á°È¸ Á¡¦µ³µ¦´´Éª
´µ°»¦·È¸ ¦³Á£®¹É·ÅÄÂª¸Ê
¦³Á£¸É Ó ·ªnµ Â¤oÁ¦µÅ¤nÅoÁ}Á«¦¬¸ Ân¤¸¡°Äo¡°¦´¦³µÁ¤°
oµÁ¤º°Á µ Â¨³Á}¡¨Á¤º°¸Á®¤º°Á µ È¡°¤¸®oµ¤¸µÁ¤°oµÁ¤º°Á µoµ 
Îµ¡ª¸Ê¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦¡°¤ª¦Å¤nn°¥Á¸¥¦oµ Á}Åoª¥ªµ¤ ¥´®¤´É
Á¡¸¥¦¡°¦³¤µ ¤´·Á·°Á¦ºÉ°Äo ¡°Á}¡°ÅÁ¤°oµÁ¤º°Â¨³¡¨Á¤º°¸
´ÉªÇÅÁ¤ºÉ°¨¼Á· ¹Ê¤µÈº°¡n°Â¤nÁ}Á¦¸¥¥¹¡n°Â¤nÁ}¦³µÂ¨³´ª®´º°
«¹¬µªµ¤¦³¡§·µ¦µ¨°¤µ¦¥µ»°¥nµ¦´nµ¥°ª·µµ¡n°Â¤nÅÄo
È¨µ¥Á}¡¨Á¤º°¸¤¸¤´·¡°´nµ¥Äo°¥Å¤n gÁº° Á µ¤¸°³Å¦È¡°¤¸´Á µ Å¤n
ÂªnªÄ
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ÓÙ×

Îµªµ¤°´°µ¥ µ¥®oµ¡n°Â¤nµ·ª«rÂ¨³´ªÁ° ³oµ¤µ¤´Ä¦ Ç ÈÎµoª¥
ªµ¤°°µÂ¨³nµnµÁ¥Å¤nÁ}°´Ân°ª«rµ·Â¨³´¤´ÉªÇÅÁ}Îµ
´ªÄ®oÁ}ÅÄÂªÂ®nªµ¤· °¨µ¥Á}¡¨Á¤º°¸ Â¨³¤¸¤´·ÄoÅ¤n°
°¥µ µÂ¨¦³Á£¸É Ó·Âª¸Ê
¦³Á£¸É Ô ¤¸ªµ¤¦¼o¹Â¨µ°Îµ¡ª¸É¨nµª¤µ Ã¥·ªnµ°¥nµ
Å¦È³Ä®o¤¸¤´·nµÇ Á®º°Ã¨Á µ´Ê·Ê Â¨³ÈÁ¦·É¤¤®ª´Ânoµ Á¡¦µ³Ã°µ
ªµµ°Îµª¥ Ä®oÁ µÅoÁ·Ä¦³¼¨¤´É´É¤¼¦roª¥¦´¡¥r¤´·Â¨³«¸¨¦¦¤ ªµ¤
¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¨³ªµ¤Á¨¸¥ª¨µÅo«¹¬µµ¡n°Â¤n Á¡¦µ³¡n°Â¤n¡µºÊ° µ¥oª¥
ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ ®¤»´ªÁ}Á¨¸¥ª°¥¼noª¥µ¦µÂ¨³·µ¦»Â  ¡n°Â¤nÎµ
¨¼o°¼ ¡n°Â¤n¡¼¹Á¦ºÉ°µ¦µ°´Ä¨¼¹ÉÁ}´«¹¬µ°¥¼nÃ¥®¨´¦¦¤µ·o°
¢{Â¨³ÎµÁ®¸¥«¹¬µÅoª¥»Ç °¥nµ ´Ê¦¦µ·µ¦Äoµ®¦º°°oµ Ä¨o
®¦º°Å¨
Á¡¦µ³¨¼ÇÁ}´Ê´«¹¬µÂ¨³¦´Äo¸ÉÅªoÄÂ¨³·¸É»ªnµÄ¦Ç¡n°Â¤n
³¤° oµ¤ÅÅ¤nÅo Â¨³Á}®´ª®oµµ °µÄoµ°oµ Â¨³Ã¦µnµÇ
¸ÉÁ}¤´· °¡n°Â¤n´´Ê ¹Ê ·µ¦»°¥nµ¸É¡n°Â¤n³o°¦´·°Ä®oµ¸É °
 ¨¼o°Á}´«¹¬µÂ¨³Á}µ°¥¼nÄªµ´ÊÇ ¡¦o°¤´ÊµÈ°¥¼ ®¼È°¥
¢{Â¨³·°nµµÄÅ¡¦o°¤Ç ´ ·µ¦»°¥nµ´Êµ¸Ã¨¤¸µ¦oµ µ¥Á}o
´Ê¸¦¦¤¤¸µ¦Ä®oµ ¦´¬µ«¸¨ ´Êª¤rÅ®ªo¡¦³£µªµÁ}o Á}·¸É¨¼³
«¹¬µÂ¨³¦´nµ¥°Åoµ¡n°Â¤n´Ê´Ê
³´Ê¡n°Â¤n °ÁÈ¹Å¤nª¦¦³¤µÄªµ¤¦³¡§·¸´Éª
ªnµÁÈ³Å¤n
µ¤µ¦«¹¬µÂ¨³¦´nµ¥°µÅo Â¨oªÎµÅµ¤ªµ¤°ÄÁ}µ¦Å¤n¤ª¦
°¥nµ¥·É Á¡¦µ³µ¦Îµ¸Â¨³µ¦Îµ´Éªn°«µµ ¡¦³¤®µ¬´¦·¥r ¦´¦¦¤¼ ¸ÉÎµÇ
´oÁ®»Á}¤µµµ¦«¹¬µÄ£µª³Á}ÁÈ´Ê´Ê°¥nµÁ®Èªnµ¤µµ°ºÉÄ¦Å¤nÁ¥
Á°µÂnÅÁ oµÃ¦Á¦¸¥´°µ¤´¥ª´¦¦¤Ánµ´Ê¸É¼Á¦µª¦¦µªnµÁÈÁ¦·É¤
¦´µ¦«¹¬µ®¨´¦¦¤µ·´ÊÂnª´¨°Á}¨Îµ´¤µ ¹ª´¡n°Â¤nnÁ oµÃ¦
Á¦¸¥°¥nµÁdÁ¥
®¨´¦¦¤µ·¡¹¦µªnµ¤¸°¥¼nÄ¸É´ÉªÇ Å ¡°³Ä®oµ¦«¹¬µÂn¼oÄ´ÊÁÈ
´Ê¼oÄ®nÅo¨°µ¨ ´ÊÅ¤nÁ®¤º°´ª®´º°Â¨³ª·µµ¦¹É°µ¤¸ ¹ÊÁ}µµ¨ Â¨oª
Á¨¸É¥Â¨Â¨³µ¼ÅÄµ¤´¥ ³´Ê¡n°Â¤n¹Á}Â¤n¡·¤¡r °¨¼Ç Îµ´¥·É
ÂªnªÄ

ÓÙ×



ÓÙØ

ªnµÄ¦´Êµ¦Á¨¸Ê¥¼´Êµ¦Ä®oªµ¤¦´Â¨³ªµ¤·¤ÂnÁÈ¹ÉÁ·´Á¦µ´ÊÄ®o
µ¦«¹¬µÄ®¨´¦¦¤µ· Â¨³®¨´ª·µ¸ÉÁÈª¦³Á¦¸¥µ¡n°Â¤nÁ¡ºÉ°Á}¡ºÊÁ¡ °
ÁÈ
Á¡¦µ³ÁÈ»Á¦¸¥¤¡¦o°¤Â¨oª¸É³Á}´«¹¬µ Â¨³nµ¥°µ¼oÄ®nÂ¨³
Á¡ºÉ°Ç °ÁÈoª¥´ nª³Á}ÁÈ¸®¦º°´Éª´Ê ¹Ê°¥¼n´µ¦«¹¬µ Â¨³nµ¥°
°ÁÈ¸ÉÅo¦´¤µµ¸ÉnµÇ Á¤ºÉ°Á oµ¤µ¦¦»ÅªoÄÄÂ¨oª¹¦µÁ}ªµ¤´
°°¤µµªµ¤¦³¡§·Ä®o¸oµ´Éªoµ ´¸ÉÁ¦µÁ®ÈÇ ´´ÉªÅ ´Ê¸Ê¡¹¦µªnµ°°
¤µµµ¦«¹¬µÄ®¨´¦¦¤µ·Á}·ÉÎµ´ Â¨³®¨´¦¦¤µ·¸ÊÅ¤nn°¥¤¸Ã¦¦ÉÎµÃ¦
Á¦¸¥´É°´Ân¼o«¹¬µ¤´³¥¹ÅoÁ¦Èªªnµ¦¼°ÄÃ¦Á¦¸¥Á¸¥°¸
³´ÊÁÈÇ »¹É°¥¼nÄoµ®¦º°°¥¼n¸ÉÅ®Ç ¼o¦°¹ª¦ÄÁ}
¡·Á«¬Á¤° Â¤oÁÈ¸ÉÎµµnª¥¡n°Â¤n°¥¼nÄoµ ¡n°Â¤n¡µºÊ°¡µ µ¥Á}µ°µ¸¡°¥¼n
Äoµ ÁÈÈÁ¦¸¥ª·µoµ µ¥´¡n°Â¤nÅÄ´ª ¡n°Â¤n¤¸ªµ¤®´ÁµÅÄÂnÅ® ¨¼
o°¦´nµ¥°µ¡n°Â¤n°¥¼nÃ¥¸ Á¦µ³Á®ÈÅoµ¡n°Â¤n °ÁÈº°«µµ°³Å¦ ³
·¼¸´ÉªÅ¤nÎµ´ Â¤o¡¦³£¼¤·Áoµ¸É¹É¤¸°¥¼nÄ¸É´ÉªÅ ¡n°Â¤n¡µº°°³Å¦ ³Á}«µµ
®¦º°¨´·°³Å¦ ¨¼Ç o°¦´nµ¥°Å·´·´º°ºÇ ´Å oµ¡n°Â¤n¦´«¸¨¦´
¦¦¤¨¼ÇÈº°Á°µÁ}Â´Â¨³¦´«¸¨¦´¦¦¤Â¨³·´·µ¤¸É¡n°Â¤nÁ¥Îµ¤µ
¸É¦³Á£¸É Ô¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦¤µ¨¦µÄ®o¸Ánªnµ´Ê°¦³Á£
¸É¨nµª¤µ
Á¤ºÉ°Â¥Á}¦³Á£Â¨oª ¦³Á£¸É Ò Á}Á¸¥¦oµÂ¨³Ãn¸É» ´ÊÎµ
´ªÄ®oÁ}Á¨ª¦µ¤ Á}¸É¼®¤·ÉÁ®¥¸¥®¥µ¤ °¡¨Á¤º°¸´ÉªÇ Å ¦³Á£¸É
Ó¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¨³¤¸¤´·¡°¦³¤µnª¦³Á£¸ÉÔ¤¸ªµ¤¤»n®¤µ¥
³Ä®o¤´É¤¸Á®º°Ã¨Á µ´Ê´Ê ´Ê¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦¤µÁ¡¦µ³´Ê»Åªo¼ ³°¥¼n
Á¥Ç Å¤nÅo ªµ¤°È¤µ ªµ¤Á¡¸¥¦Ä®oµ¸Éµ¦µÈ¤µ ª·ÉÁo ª ªµ¥®µ
µ¦®µµÁ¡ºÉ°¦´¡¥r¤´· ®¤»´ªÁ}Á¨¸¥ª°¥¼noª¥ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¨³ªµ¤
¨µ¦°°Äµ¦µ»Â Å¤n·É°Ä ¦³Á£¸ÊÂ¤o³Å¤nÅoÁ}Á«¦¬¸ È
Á¦¸¥ªnµÁ}Îµ´®¹É ª¦³Á}´ª°¥nµ °¦³Á«µ·oµÁ¤º° ¨°
¦³µ´ÉªÇÅÅoÁ}°¥nµ¸
´ªÁ¦µÄ¦³Á£¸É Ò ª¤µ¡°Á}ºÉ°Á}µ¤´Á µ ª¡°Á}¡·¸
ªÅ¤nÅo¤»nn°Á®»¨°¦¦¦¦¤ Å¤nÅo¤»nn°»µ¤ªµ¤¸ ªÁ¡ºÉ°Á¨¸Ê¥¸¡°¥¼nÁ}
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»  Á¡¦µ³Å¤no° ª ªµ¥Á®¤º°°¥nµ¦µªµ ª¤µÂ¨oªªµ¤ ¸ÊÁ¸¥ ¸Ê¦oµÈ¤µ
µ¦³Á¨µ³Áµ³Âªo´®¤¼nÁ¡ºÉ°È¨º°µ¤Â¸É³Á}»»«¨Á¡¦µ³µ¦ªµ¤¸ÉÁ oµ
Ä´Ân¨µ¥Á}µ®µ» rÄn´ªÁ°Â¨³¼oÁ¸É¥ª o°È¤¸¤µ
´ª¦³Á£¸É Ó Á}¼o¤»nn°Á®»¨ oµ¡°³¡o» rÅÅoÈ °Ä®o¡o» r
Å ªnµ»È¤¸ °Ä®oÅo» ªnµµ¤¸È °Ä®o¦¼oÁ¦ºÉ° °µÂ¨³»¦·Ç Á}¼o¤¸ªµ¤
¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ Â¨³¤¸ªµ¤¨µ¡°¦³¤µ µ¦·´·¡¦³¦¦¤ª·´¥È¸ Å¤nÁ}¸É¦´
Á¸¥Ân®¤¼nÁ¡ºÉ°oª¥´ ¤¸ªµ¤ÄÄµ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥Â¨³oµ·´·ÄÅ¦· µ
º° «¸¨ ¤µ· {µoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦ Á}¼oªnµ°°nµ¥ Â¨³ÁºÉ°º°Ä®¨´¡¦³
¦¦¤ª·´¥¦³°µ¦µoª¥ªµ¤ÄÂ¨³ÁºÉ°µ¤®¨´Á®»¨
´ª¦³Á£¸É Ôªoª¥°Îµµªµ¤ÁºÉ°ªµ¤Á¨ºÉ°¤Ä¦·ÇÂ¤oÁºÊ°o³
¥´Å¤nÅo¦´µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥¤µµ¦¼°µµ¦¥r¡°¤ª¦Èµ¤ Ân¡°ªÁ oµ¤µÂ¨oª
Åo¦´µ¦«¹¬µ°¦¤ Åo¥·Åo¢{µ¦¼°µµ¦¥r ®¦º°µÎµ¦´Îµ¦µ¸ÉnµªnµÅªo°¥nµÅ¦
¡°°nµ¼µ¤Îµ¦µ¸ÉÂÅªooª¥Á®»¨nµÇ Á¸É¥ª´µ¦µ¸´Éª ¼oÎµ´ª°¥nµÅ¦¹
Á}ÅÄµ´Éª ¼oÎµÁ¡È´ª°¥nµÅ¦¹Á}ÅÄµ¸ Á¡¸¥Ánµ´ÊÈÁ¦·É¤¥¹¤µÁ}·
°Ä´¸ ¥·ÉÅo«¹¬µµ°µµ¦¥rnµ´É° È¥·ÉÁ·ªµ¤ÁºÉ°ªµ¤Á¨ºÉ°¤Ä
°¥nµÂ¦¨oµ ¹Ê£µ¥ÄÄ ¤¸ªµ¤¦µ¦µ°¥nµÂ¦¨oµ³ÎµÄ®o¡oµ» rÃ¥
nµ¥Á¸¥ª¥ºÁ·´É°¤¸ªµ¤¦µ¦µ°¥nµ´ÊÅ¤n¨¨³Ä°·¦·¥µ´Ê¸É ¤¸ªµ¤
¤´ÉÄÎµÄ®o¡o» rÁ¤°Å ¼o´ÊÂ¨Á}¼o¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦¤µ Îµ°³Å¦ÈÎµ
oª¥ªµ¤ÁÈ¤°ÁÈ¤ÄÎµoª¥ªµ¤¤»nÁ®»¤»n¨¤»n°¦¦¤»n¦¦¤¦·Ç
¦³Á£¸É Ô ¸Ê Á}¦³Á£¸ÉÅ¤n·É°Ä µ¦¦´¬µ«¸¨ÈÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤
¦·»·Í¦·Ç Â¨³¦´¬µoª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´ µ¦ÎµÄ °Ä®oÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤È
¸ µ¦Îµ{µÄ®oÁ·È¸ Å¤n¤¸ªµ¤°Ä´Ê·{µ¹ÉÁ}£µ¡ºÊÁ·¤¸É¤¸°¥¼nµ¤
ª·´¥»» ´ÊÄ¡¥µ¥µ¤°¦¤·{µ¸ÉÁ}£µ¡ºÊ¸Ê Ä®o¤¸ªµ¤µ¤µ¦ ¹ÊÁ}
¨Îµ´¨µ¥Á}·¸É¦¼o´ Â¨³¨µ¥Á}{µ¸ÉÁ¨¸¥ª¨µ¦°¦¼on°ªµ¤Á¨ºÉ°
Å®ª ° ³¨µ¥Á}¤®µ·¤®µ{µ ¹Ê µ¤µ¦Âo·Á¨°µª³Ä®o®¨»¨°¥
ÅµÄ¨µ¥Á}°´«¦¦¥r ¹Ê¤µÄ¡¦³«µµÁ}¸ÉÁµ¦¡¼µ °¦³µ
µÃ¨È¤¸Ô¦³Á£µ¦¦¤º°´ªÈ¤¸Ô¦³Á£oª¥´Á¦µ
³Á¨º°Á°µ¦³Á£ÄÄµ¤¦³Á£´ÊÁ¤ºÉ°¦»¨Â¨oªÅoÂn´ª °¡ªÁ¦µÂn¨³nµ
Á¡¦µ³³Îµ´ªÁ¦µÄ®oÁ}¦³Á£¸É Ò¸ÉÓ®¦º°¸ÉÔÈÅo³ÎµÁ¦È ¹ÊÄÁ¦µÁ¸¥ª
ÂªnªÄ
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ÓÙÚ

Á¡¦µ³µ¤¦³Á£¸ÊÁ} o°Á¸¥Á¸¥ Á¤ºÉ°¥nÁ oµ¤µ¼n´ª °Á¦µÂ¨oª Á¦µÁ¸¥ª
µ¤µ¦Á}ÅÅo´Êµ¤· ·¸É´ªÎµÄ®oÁ¨ª¦µ¤¤¸Ânªµ¤Á¸¥¦oµÅ¤nÄÄ¦n
n°µ¦·´·¦¦¤Îµ´ªÄ®o®¤¦µµÈÅo ³Îµ´ªÄ®oÁ}·¸É Ó®¦º°¸É ÔÈÅo
Â¨oªÂnªµ¤°Â¨³o°µ¦³Â¦ªµ¤·Á®È °Á¦µoª¥µ¥ªµµÄ
oµÁ¦µo°µ¦³Ä®oÁ}·ÄÈÂ¦µ¥ªµµÄ °Ä®oÁ oµ´¦¼´
·´ÊÇÁ¦ºÉ°·´ÊÈ³¨µ¥Á}Á¦µ ¹Ê¤µÁ¡¦µ³·Å®ÇÈÅ¤nÁ®¤º°µ
Á¦µ ³Â¦ªµ¤¦³¡§·Åµ¤Åo´Êµ¤¦³Á£µÁ¦µÁ¸¥ª oµ³Á}
¦³Á£¸ÉÔ°¥nµÅ¦È³Îµ´ªÄ®o¡o» rÄª´¸Êª´®oµ®¦º°µ·¸ÊÁnµ´ÊÂ¨oªÁ}¼o
Å¤n¦³¤µÄ°·¦·¥µ´Ê®¨µ¥ Ã¥¤¸·°¥¼n´ªµ¤Á¡¸¥¦Â¨³ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª Â¨³¤¸
{µ¦°°´Á¦ºÉ° °Á¤°Å°¥nµ¨n°¥Ä®oªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °µ¥ªµµÄ
Á¨ºÉ°¨µÅ¼nµ· ¡¥µ¥µ¤ f °¦¤·{µ¤µÄ®o´¤¡´r´°µµ¦Á¨ºÉ°
Å®ª °Á¤°Å´Ê¸ÊÅ¤nÁ}µ¦¦´¬µ¥µÁ®¤º°¦´¬µ¤´·£µ¥°¤´·£µ¥Ä
·°¥¼n´´ª¹É¡°¦´¬µÅo
Á¦µÁ}´ª¤¸®oµ¸É°´Á¸¥ª ´É°¥¼nÈÄ®o¤¸ªµ¤¦¼oªnµ´É ·Á¦ºÉ°°³Å¦ÈÄ®o¦¼oªnµ
· ÎµªnµÁ¦ºÉ° °¥nµ¡¹Á oµÄªnµ³¤µµ¸ÉÅ® °µ³°°µÄ °Á¦µÄÁª¨µ
Á¨°Â¨oª Á}Á¦ºÉ°·¨»¨µ¤ÅÁnµ´Ê Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥ÂnÁ° ´ÂnÁ¦ºÉ°Á¨È
¹Á¦ºÉ°Ä®n ´Ê¸ÊÅµÁ¦ºÉ° °Á¦µ¸ÉÅ¤n¦³ª´´ª¦´Ê´Ê Å¤nÅo°ÅµÁ¦ºÉ°Å¤n
´ª¦¸ÊÁ¨¥ oµÁ¦µo°µ¦¡oµ» rÄµ·¸Ê Á®È£´¥Äªµ¤·Â¨³ªµ¤¦³¤µ
ªµ¤¡¨´ÊÁ¨°· ªnµÁ} oµ«¹n°Á° oµÁ¦µ¥´Á®È¦³Â °Ä¸É®¤»Åµ¤Á¦ºÉ°
°´³n°Ä®oÁ·´®µ°µª³¸ÉÁ¦¸¥ªnµ ¤»´¥ÂÁ·Â®n» r ªnµÁ} °¸oª¥Â¨oª
°¥nµÅ¦o°¤Á°µ´ªÅ¤n¦° ¦¸¨Á¨ºÊ°·ÉÁ®¨nµ¸Ê´¸  °¥nµ¨n°¥Ä®o°
®¤´®¤¤°¥¼nÄ®´ªÄ °Á¦µ
¼oÁ®È£´¥o°Á®Èµ¦´É¤·Á¨ ¹ÊÄªnµÁ}´ª£´¥ o°ª´¦·´·»°¥nµ
Á}Á®¤º°¦´ÊªoµÂ¨³ µ¦³µÁ¦º° ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°¦´¬µ£´¥Ä®oÁ¦µÁ}´Ê Ç µ¦Îµ
·ª´¦¸ÉÁ¦¸¥ªnµÁ}ªµ¤Á¡¸¥¦o°¤¸·¦³Îµ°¥¼n´·ª´¦´ÊÇ°¥nµÄ®oÁ°Á¦°Îµ¦»
· Îµ¦»{µÄ®o¦°°n°Á°Á¤°Å °¥nµ¨n°¥Åµ¤¦³Â °ªµ¤¨´
´¹ÉÁ¥Á}·´¥ °Ä Á¦ºÉ°·´Ê°¥nµÅ¦³Á®º°µªµ¤¡¥µ¥µ¤ Â¨³µ¦´´
°Á¦µÅÅ¤nÅo °Ä®onµ´Ê®¨µ¥Á}¼o¤¸· Â¨³°¥nµÁ°µ·ÅµÅªo oµ®oµ oµ®¨´
¹ÉÁ}°µ¦¤r°¸ °µ Ä®o·¤¸ªµ¤¦¼o¹°¥¼n´Á¨ºÉ°Å®ª °¨°Áª¨µ ³
ÂªnªÄ

ÓÙÚ



ÓÚÑ

µo ¤¡oµ°» rÅÅo Â¤o·¥´Å¤n¤¸ªµ¤È³Á¦·É¤Åo Á¡¦µ³°Îµµ °·
Ã¥Å¤no°´¥ Á¡¦µ³·³¡o°Îµµ °·´{µ¸É´¤¥»oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦ÅÅ¤n
Åo
¦¼°µµ¦¥r¸Énµ¦µºÉ°¨º°µ¤Ä¤´¥{»´¸Ê È¤¸nµ¡¦³°µµ¦¥r¤´É °
Á¦µ Îµ®¦´¤Á°¸É¤¸ªµ¤Áµ¦¡Á¨ºÉ°¤ÄÄnµÂ¨³Ä¡¦³» °nµ ¤¥Ä®oªnµ
nµ¡¦³°µµ¦¥r¤´ÉÁ}°µµ¦¥rÁ°Ä¤´¥{»´ µ¤¸ÉÁ oµÅ«¹¬µ´nµ³Å¤nÁ®È
°µµ¦Á¨ºÉ°Å®ª °nµ·Â¨µ¡¦³¦¦¤ª·´¥ÅÁ¨¥
·µ °nµ¨¤
¨n°¤´¡¦³¦¦¤ª·´¥ Å¤nÁ}¸É´¥ °¦¦µnµ¸ÉÅ«¹¬µ Ánµ¸É¤ÅoÁ¥nµ
Â¨³Åo°¥¼n°µ«´¥´nµ¤µ´ªnµ¦´Âªµ»·{Ã°»» µ¥µ¤¸··{Ã
Å¤nÂ¥µÁ·´Á¨¥
nµ¡¦³°µµ¦¥r¤´ÉÎµÁ·ÁºÊ°o nµÁ¨nµÄ®o¢{¹ªµ¤¡¥µ¥µ¤ f®´·
nµ°°¥¼n°rÁ¸¥ª oµ¤¸®¤¼nÁ¡ºÉ°°¥¼noª¥¦¼o¹ ´ o°Å¤n³ªÂnµ¦ÎµÁ¡È¤
¦¦¤ oµÅo¨¸´ª°°Å°¥¼nÁ¸¥ªÂ¨oª ¦µªnµ·{µ¨¤Á¨¸¥ª´ªµ¤
Á¡¸¥¦¨°Áª¨µ ´Êª´´ÊºÁ}Å´ªµ¤Á¡¸¥¦ ¦³®¹É¤º°´µÅ¤n¦µ«µ´
Îµµ°¥¼n¨°Áª¨µ ·´·¦ª¤´Á oµÁ¦¸¥ªnµ ªµ¤Á¡¸¥¦Å¤n¥°¤¦µ«µ´Á¨¥
Â¤oªµ¤¤´ÉÄ °nµ¸É´ÊÅªoªnµ ³Å¤n°¥¼nÄÃ¨Á·µ¥¸ÊÈ¤¸¦³ÎµÄ°¥¼n¨°µ¨ ¹
°¥nµÅ¦È³ÅÄ®o¡oµ» rÄµ·¸ÊÄ®oÅo Â¨³³Å¤n °Á·°¸Â¨oª Á¡¸¥Á·¤µÄ
µ·{»´¦µ°¥¼nÄ´ªÈ°·®µ¦³°µÄ¡°Â¨oª
¤·®Îµ¥´Á®ÈÁ¦ºÉ°ªµ¤Á·Ân ÁÈµ¥ °¤»¬¥rÂ¨³´ªr´ÉªÇÅ¹ÉÁ}Å
°¥¼n´Êª´´Êº ¨°ªµ¤» r¦¤µ¦³®ªnµ´ªr´ª¤¸°Îµµo°¥´¼o¤¸°Îµµ¤µ
 ¸É´´µ¦»Ã®¦oµ¥n°´ Ä®oÅo¦´ªµ¤» r¦³´¬rµ Á}Á®»Ä®oÁ·ªµ¤
´Áªn°Á®»µ¦r´ÊÇ Á}Îµ¨´Á¡·É¤ ¹ÊÃ¥¨Îµ´ Á¡¦µ³Á®»´Ê¹Å¤n °Á·°¸Ä
µ·n°Å ª·¸³Å¤n °Á·°¸´Ê °º°ªµ¤Á¡¸¥¦Á}´ ¸¡¥µ£µ¥ÄÄ °¥¼n¸ÉÅ® °
Ä®oÁ}Åoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦Ánµ´Ê Å¤n¦³r·ÉÄ¹É³Á}µ¦Á·Éoµn°µ¦¡o» r ¸É
nµÅoÁ¨nµÄ®o¢{µ¤Ã°µ°´ª¦
nµÅ°¥¼n¸ÉÅ®Åo¦´ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ¤µo°¥nµÅ¤nÁ¥d´ °¥¼n¸É´É·
Á}°¥nµ´Ê °¥¼n¸É¸É·Á}°¥nµ¸Ê Â¤o¸É»Áª¨µ· °nµ³¹ÂÂ®nªµ¤¤®ª´
nµÈÁ¨nµÄ®o¢{
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ÓÚÑ



ÓÚÒ

Á¦ºÉ°ª·¸· °Ân¨³nµ¥n°¤Á} ¹ÊÎµÁ¡µ³Á° ³ÅÁ¨¸¥Âµ´Á}
ÅÅ¤nÅo ¨°ªµ¤¦¼onµÇ ÄÂn¦¦¤ Â¨³ÎµªÃª®µ¦¹É³Îµ¤µ´É°Á°
Â¨³®¤¼nÁ¡ºÉ°¨°¦³µo°Á}¤´· °Ä¦ °Á¦µµ¤£¼¤··´¥ªµµÁ®¤º°
Á«¦¬¸¤¸¦´¡¥r¤µÈÄo¤´· °Á«¦¬¸Á° ¤¸¤´·o°¥ÈÄo¤´· °´ªÁ°
Ä¦³¤¸³nµÈÄo¤´·¸É´ª®µ¤µÅo´Ê´Ê
Á¦ºÉ°·´¥ªµµÄ¦³¤¸¤µo°¥ªoµÂ¥n°¤ ¹Ê°¥¼n´Á°Ã¥Á¡µ³³
Å®¥·¥º¤´¤µÄoÅ¤nÅo °µ«´¥ªµµ °Á· ¹ÊµÁ¡¦µ³Á®»´Ê·¦·¥µ¤µ¦¥µ
°´¥µ«´¥ ¨°Îµ¡¼µ¦µ«¦´¥ ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ¨¹ºÊ ¹¤¸ªµ¤Â¨nµ´µ¤
·´¥ªµµ Â¤oÁ¦µ³«¹¬µ°¥¼n´nµÁ}Áª¨µµ Ân³Å¥¹Á°µ°¦¦¦¦¤µnµ
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´r ª´®¹Éº®¹ÉÄ¦°ÓÕ´ÉªÃ¤¸ÉÁ¦µÅ¤nµ¥ÄÁ¡¦µ³ªµ¤Á}´ª¨°¥¼n¨°
Áª¨µ Å¤nÄnÁ¡¦µ³ ´r®¦º° Á¡¦µ³°³Å¦¤µÎµÄ®oÁ¦µ¨Îµµ´ª¨ ¥º Á· ´É °Á¡ºÉ°
´r ¦´¦³µ®¦º°´ÈÁ¡ºÉ° ´r Â¨³°µµ¦Á¨ºÉ°Å®ª»°¥nµÁ¡ºÉ° ´r´Ê´Êoµ®µ
Å¤n ´ro°ÂÁ¡¦µ³» r¸´Ê ¸ÉÎµ´Ê¸ÊÈÁ¡ºÉ°Á¥¸¥ª¥µ´ÅÁ¨ÈÇ o°¥Ç Á¤ºÉ°Å¤n
Å®ªÈÂ¸Éº°£µ¦µ®Áªs½½ ½µ ´r´Ê®oµÁ}£µ¦³°´®´Âo
Á¡¦µ³oÅ¤oÄ®oµÂn·®·Á µÁ¦µ³º°ªnµÁ} °®´ Á µÈ°¥¼nµ¤¦¦¤µ
°Ç Å¤nÁ¥¤µ´¤ ®¦º° ¸É´´Ä®oÁ}£µ¦³Åo¦´ªµ¤¨Îµµ´Á µ ¤¸Ân
´r®oµ¸ÊÁnµ´Ê´¤ ¸É´´Ä®oÁ¦µÅo¦´ªµ¤» r¨Îµµ»°µµ¦Á¨ºÉ°Å®ª ´
Ânª´ ´rÁ¦·É¤n°´ª ¹Ê¤µ o°Åo¦´ªµ¤» r¦o°oª¥µ¦ª·ÉÁo ª ªµ¥®µ¤µÁ¡ºÉ°
´r ´ªnµ ´r¤¸°Îµµ¤µ ÎµÄ®oÃ¨Å®ªÅµ¤»®¥n°¤®oµ ¹ª´ ´rÂ
Îµ¨µ¥Á¦¸¥ªnµ¡ªÁ¦µÁ}µ ° ´rÂnª´Á·¹ª´µ¥
Á¤ºÉ°¦»ªµ¤Á¦ºÉ° ´rÂ¨oªÈ¨Á°¥´¸Éªnµ n°Â®nªµ¤´ª¨ n°Â®nÁ¦ºÉ°´Ê
®¤ ¦ª¤°¥¼nÄ ´rÁ}¼o´µµ¦Ä®oÁ}Åµ¤ªµ¤o°µ¦ ° Á¤ºÉ°Á}Án¸Ê
³¤¸°³Å¦oµ¸É°´«¦¦¥rµ ´r¸Ê Â¤o ´r°ºÉÇ ¸ÉÁ¦µ³Å¦´Á}£µ¦³Äµ·®oµµ
ÎµÁ·Á· ¹Ê¤µ¤´È ´r°´Á·µ¥°´Á¸¥ª´³Á}µ¥Á®º°«¸¦¬³Á¦µÄ®oÁ}» r
ÂªnªÄ

ÓÚ×



ÓÚØ

Å´Á µ°¸ ³´Ê¡µ´¡·µ¦µÄ®o´Áoª¥{µ µ·¸ÉÁ¦µÁ¥Á·¤µ¸É£¡¸É
µ·¸É´¸É´¨mº°Á°µµ·{»´¸É¦¼oÇÁ®ÈÇ°¥¼n¸ÉÁ°Á}Á¦ºÉ°¡·¼rª¼¼o
Å¤n¦³¤µ³¦¼o´Ê ´rÄ°¸ ´Ê ´r¸ÉÁ}°µ°´³¦µ oµ®oµ ªnµ¤¸¨´¬³
°´Á¸¥ª´ ´r¸É¤¸°¥¼n´´ªÁ¦µÄ{»´¸Ê
°Ân´´ÄÄ®o°¥¼nÄ¦°Â®nÅ¦
¨´¬r ¹É¤¸°¥¼n´Éª¦nµµ¥Â¨³·Ä¨°Áª¨µ Â¤o·³¤¸ªµ¤¢»jÁ¢j°Á®n°Á®·¤´ÁnµÅ¦
Èn°·´{µ°´¦³°oª¥°rªµ¤Á¡¸¥¦ÅÅ¤nÅo
Á¤ºÉ°¥´Å¤n¨n°Â¨nªo°´´¼Å´Å oµ·{µ¤¸Îµ¨´¡°¦´ªÅoÂ¨oª
³Á®¤º°ªµ¤ªnµ´ªÅ¢¹É¦µ ¹Ê¡¦o°¤´ Á¦ºÉ° °·´{µ¸ÉÅo f®´
¤µÁ¦¸¥Å¦°¥¼n¸ÉÅ®ÈÁ}·Á}{µÅ¤nÄn³o°¼Å´Å¨°Áª¨µÁ®¤º°
ÁÈÂ¦Á·¥´Å¤n¤¸·{µÂ¨³Îµ¨´nª¥´ªÁ° ¼oÄ®no°nª¥Á}£µ¦³Á¨¸Ê¥¼»
°¥nµ ªnµÁÈ³¤¸ªµ¤µ¤µ¦nª¥´ªÁ°Åo¨µ¥Á}¼oÄ®n ¹Ê¤µ ¼oÄ®n¹ÉÁ¥Ä®o
ªµ¤¼Â¨ÁÈÈ®¤£µ¦³Å Á¦ºÉ° °·´{µÈÁnÁ¸¥ª´ ¥n°¤¤¸Îµ¨´µ¤µ¦
¹ÊÁ}¨Îµ´µµ¦°¦¤Á¤° Å¤n¨¨³®¦º°¨n°¥µ¤¥µ¦¦¤ ´ª´Á¦· ¹ÊÃ¥
nµ¥Á¸¥ª ¨µ¥Á}¤®µ·¤®µ{µ¹ ´ÊÎµµÄ®oµ¸É °Ã¥°´Ã¤´· ºÉ°
ªnµ·É¸ÉÁ¥Á} oµ«¹n°Ä»Ç ¦³Á£ ³¼¤®µ·¤®µ{µ´®µ¦®¤·ÊÅ
Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°°¥¼n ·É¸ÉÁ®¨º° º° ¡»Ã ´Êª ´¤Ã¤ÈÁ} °°´«¦¦¥r ¹Ê¤µÄ ³
Á¸¥ª´Á¡¦µ³°Îµµ °¤®µ·¤®µ{µ
³´Ê °Ä®o´·´·»nµÎµªµ¤¡¥µ¥µ¤ Â¨³Á®È£µ¦³¸É³Á}Å
oµ®oµÁnµ´£µ¦³ º° ªµ¤Á· Ân ÁÈ µ¥ ¸ÉÁ}°¥¼nÄ´ªrÂ¨³´ µ¦ ¹É
¦³´¬r´Á¦µ°¥¼n  ´¸Ê ´³¤µ¥·É ¹Êªnµ¸ÊÅ°¸Å¤n¦µªnµ³ µÅ® ¹ª¦
ÎµÄ®o¡oÅÁ¸¥ÅoÄµ·¸ÊÃ¥¦³´¬r´Ä °Á¦µÁ°
°¥¼n¸ÉÅ®Èµ¥®¤
{®µÁ¦ºÉ°Á·Ç µ¥Ç Å¤no°Å¹¹¸ÉÅ® ¦¼o°¥¼n´Ä¸É¦·»·Í¸ÉÁ° °Ä®o¦¦µ
nµ¼o¢{´Ê®¨µ¥ ÎµÅ¡·µ¦µÎµÁ¡Èoª¥ªµ¤°°µ¨oµ®µn°Å¦· µ
º°«¸¨¤µ· {µ»®¤µ¥¸ÉÁ¦µ´ÊÅªoÄ¦³Á£¸É Ô³¨µ¥Á}Á¦ºÉ°Á¦µÄª´
®¹É oµ®oµÃ¥Å¤no°´¥ µ¤´¥Â®n¦¦¤¸ÉÅoÂ¤µÈ¤ª¦ÂnÁª¨µ °¥»·¨
Á¡¸¥¸Ê Á°ªÎ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK
 <<สารบัญ
ÂªnªÄ

ÓÚØ



ÓÚÙ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÒÙ´¥µ¥¡»«´¦µÓÖÑÖ

o°¤Á°µ¦¦¤¤µÁ}¦¼°


µ¦¢{Á«r¡¹´ÊÄÅªoÁ¡µ³®oµ Å¤no°ÅÄ oµ°Ä®o¥·Éªnµµ¦Îµ®
Åªo£µ¥ÄÄ ° Á¡ºÉ°Ä®o¦¼o¦ °¡¦³¦¦¤°¥nµÂo¦·£µ¥ÄÄ Á¡¦µ³µ¦¢{Á«r
nµÈ¨nµªÅªoÂ¨oªªnµÅo¦´°µ·r Ö ¦³µ¦ ¹ÉÁ· ¹ÊÄ ³¢{Á«r nª¨
¦³Ã¥r oµ®oµ´ÊÁ}¨¡¨°¥Åonª®¹Énµ®µ Á¡¦µ³Á®»´Ê ¦´Ê¤ÁÈ¡¦³¼o
¤¸¡¦³£µÁoµ¦Â¦¦¤¹¦µªnµ ¡»¦·¬´¼o´¦¦¤µ¡¦³°rÂ¨oªÅo
¦´¦¼on°¡¦³¡´¦r °¡¦³°rnµ¤¸Îµª¤µ ÁºÉ°µµ¦¢{Á«rÃ¥·´ÊÅªo
°¥nµ¼o°Å¤nÅo¤»n°¸°µÅµªµ¤¦¼o{»´¹É´Ê°¥¼nÁ¡µ³®oµÁ¡ºÉ°´¦´
¦¡¦³¦¦¤¸É¡¦³°r¦ÂÄ ³´ÊÁnµ´Ê
¦´Ê¡¦³°rÁÈ°°¦ª ÅoÁÈ°°oª¥ªµ¤¡¦³´¥Ä¦¦¤°¥nµ
¥·É Â¨³n°®oµ³ÁÈ°°È¦¡¦³´¥°¥¼nn°Â¨oª Á¦·É¤Ân°¡¦³Á¦Áª¼
´Ê¸ÉÁ}¨Îµ´¤µ ¹ª´ÁÈ°°ÅÁ¸¥¦· Ç Â¨³¦¦³°¤·oª¥ªµ¤
Á¡¸¥¦ Â¨³¡¦³´¥n°®oµ¸É °¡¦³°r ´Ânª´ÁÈ°°¦´ÊÂ¦ª´¦´¦¼o Å¤n
¦°»¦³Ä®o µª¦¦ µ°Äµªµ¤Á¡¸¥¦ ªµ¤Á¸¥¦oµªµ¤o°Âo°n°
Â°Å¤n¤¸Ã°µÎµ®oµ¸É¡¦³´¥ °¡¦³¡»Áoµ°¸n°Å Á®¤º°¸ÉÁ¥Îµn°¦¦µ
´ªr´ÉªÇÅ
Â¤oµª´Ê®¨µ¥°°ªµ¤ÁÈ¡¦³°r oª¥ªµ¤ÄÄ¦nn°ªµ¤¡o
» r Åo´¦¦¤µ¡¦³°r»»µ¨oªÂn´oª¥ªµ¤ÄÎµÅ·´·
oª¥ªµ¤Ä °¥¼noª¥ªµ¤Ä Åoª¥ªµ¤Ä ªµ¤Á¡¸¥¦»¦³Ã¥Á}Å
oª¥ªµ¤ÄÄ¦nn°Á®»n°¨¦·Ç ¨³¡¹Åo¦´Á¦ºÉ°°Âªµ¤Ä °
µªÄ¦´Ê´Ê ¹¦¼o¹Â¨nµ´´¡ªÁ¦µ´Ê®¨µ¥Ä¤´¥¸Ê ´Ê¸ÊÁºÉ°µªµ¤¦¼o
¹ÄÂn¦¦¤Â¨³µ¦·´·¤¸ªµ¤®´Áµnµ´°¥¼n¤µ
Á¤ºÉ°Á}Án¸Ê¨³Ä®o
Á®¤º°´Åo°¥nµÅ¦
¡¦³¡»Áoµ´Ânª´Á¦·É¤¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦ª´¦´¦¼o
Å¤n¦o°°¥Ä
»¦·¸É¡¦³°r¦ÎµÁ¡È ¦µÁ}¨¦³´¬r¡¦³´¥ º°ªµ¤Á}«µµ ¹Ê
¤µÄÃ¨°´´n°ÅÈ¦Îµ¦¦¤¸É°°¤µµ«µµ¤µ¦³µ¡»¦·¬´Ã¥µ¦
ÂªnªÄ

ÓÚÙ



ÓÚÚ

Â³Îµ´É°Åµ¤ÂªÂ®n¦¦¤¸É¦Åo¦´¨¤µÂ¨oª ¦¦µ´ªr¸ÉÅo¦´µ¦nµ¥
°¡¦³¦¦¤µ¡¦³°rÂ¨oª nµÈ¤¸ªµ¤ºÉµ®¦¦¬µn°¦¡¦³¦¦¤ ÎµÅ
·´·Åo¦´¨¨µ¥Á}µªµª·µ ¹Ê¤µÁ}¨Îµ´ ´Ê£¼¤·Â®n¦¦¤ °¼o¦¦¨»
Â¨³Îµª °¡»¦·¬´¼o¤¸ªµÁ®È¦¦¤µ¤¡¦³°rnµ
¡¦³¡»ÁoµÁ}Â´ °¡»¦·¬´Âno¤µ ´³Á®ÈÅoÂnÁºÊ°Â¦
¡¦³°rÁÈ°°ªÄiµ ªÂ¨oªÁ¸É¥ª°¥¼nÄiµÄÁ µ Å¤nÁ¥¡¦³´¥´·ÉÄ
Â¨³Ä¦Ç ´Ê´Ê Â¤oÂn·¸ÉÁ¥¦°Ä®o¦¦µÅ¡¦n¢jµ¦³µÅo¦´ªµ¤¦n¤
Á¥ÈÄ¦n¤ÁµÂ®n¡¦³µ¦¤¸ °¡¦³°r Â¨³Å¤n¦Á}°µ¦¤r®nªÄ¥Äªµ¤Á}
¬´¦·¥r °¦³µ¦´Éª´ÊÂn· ¦ÎµÁ¡È¡¦³°roª¥ªµ¤°µ®µÂ¨³°
n°ªµ¤Á¡¸¥¦Å¤n¤¸Ä¦³ÎµÄ®o¥·Éªnµ¡¦³«µµ °Á¦µÅÅoµ¦¦³Îµ»Ç¦¸¥·É
ªnµÃ¨ µ¦ÁÈ°°ªÈ·Â¨µÃ¨ Áª¨µ¨¦µ¹Â¨nµµÃ¨ 
¨µ¥Á}¨³Ã¨Å Á¡¦µ³Ä¨µ¥Á}Ä °¡¦³¡»Áoµ¸É¦·»·Í ¹Ê¤µ´Êª ¨
¸É¦µ¹nµµÃ¨´ÉªÇÅ°¥nµ¸Ê
Â¤o¡¦³µª´Ê®¨µ¥¸ÉÅo°°ªµ¤ÁÈ¡¦³°rnµ ¡°Åo´°»«µr
µ¡¦³°rªnµ¦»½ ¤¼¨ÁµÎ ·½ µ¥¡½¡½µ½Ãª¥µª¸ªÎ °»½ µÃ®¦¸Ã¥
Ánµ´Ê ¦¦µµª¦¼o¹¤¸ªµ¤¡°°¡°Ä¥·Ê¤Â¥o¤Ân¤ÄÄ¡¦³Ã°ªµ¸É¦¦³µ
Ä®o ¡¼µ¤£µ¬µ °Á¦µÈªnµÃo£¼Á µÃoiµ¦´Ãoµ¥Á µÃo°Á µÃo°
®oª¥ Ão¨Îµµ¦ ÃoÁºÊ°¤µ Ão®¨´Á µ ÃoÅ®¨nÁ µ ÃonµÊÎµ¨Îµ¨°·µ¥Á µ
Âµ¥Å¤n¤¸Á¦ºÉ°´ª¨ ¡µ´Å°¥¼nÄµ¸ÉÁn´Ê Á¦µµ¦´¦¼o ¹Ê¤µÁ}
¡¦³¡»ÁoµÁ¡¦µ³¸ÉÁn´Ê Å¤nÅo¦´¦¼ooª¥ªµ¤¨»¨¸ Å¤nÅo¦´¦¼ooª¥ªµ¤¦ºÉÁ¦·
´Á·µ¤¦³ÂÂ®n´®µ º°ªµ¤³Á¥°³¥µ®¦º°ªµ¤Áº°¨µ °Á°
¹ÉÁ}Á¡¦µ³°ÎµµÂ®n·Á¨´®µÁ}Á¦ºÉ°»¨µÅ
Á¦µµÅo¦´¦¼o°¥¼nÄ¸É´Án´Ê Åo¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦°¥¼nÄ¸ÉÁn´Ê Åo
¨¸µ ¼»´Ê ¨¸µ¦µµÂ¨³oµÁ¤º°¤µ¼nµ¸ÉÁn´Ê µ» rÈ
» rÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¡¸¥¦°¥¼nÄ¸ÉÁ¸¥´Án´Ê µÅ¤nÅo¦´¦¼o°¥¼nÄ®o°®°¦µµ
µÅ¤nÅo¦´¦¼oÄµµ¤Â¡¦n¸ÉÂ¡¦n µÅ¤nÅo¦´¦¼oÄ¨µ µÅ¤nÅo
¦´¦¼oÄnµ¤¨µ ¼ ÂnµÅo¦´¦¼oÄ¸É°´Á¸¥´ª·Áªª´Áª ¦µ«µ·É¦
ªÄ Ç µÅo¹ªµ¤¦·»·Í¡»³Á¡¦µ³µ¸É´Án´Ê Á¡¦µ³Á®»´Ê °
Ä®o¡ªnµ´Ê®¨µ¥ÅÄµ¸É¸ÉÁ¦µµ¸Ê°Á· ªnµ´Ê£¼Á µ ´Êµ¥Á µ ´Ê
ÂªnªÄ

ÓÚÚ



ÔÑÑ

ÊÎµ ´Ê¦n¤Å¤oÄ®µ ´Êiµ¹ ´Ê¸ÉÂo °µµ«Ã¦nÃ¨nµ¥ ´ÊÁ}¸Éª·Áª´ ´Ê
Á}¸ÉÅ¤nª»nªµ¥Å¤n´ª¨´·Én°ª´Ê®¨µ¥¸É³Á°ºÊ°¤Á oµÅ¹
µ¸ÉÁn´ÊÄ¦ Ç Á µÅ¤no°µ¦ °Ä®o¡ªnµ´Ê®¨µ¥Å°¥¼nÄµ¸É
Án´Ê Á¡¦µ³Á¦µµÅoÁ}¡¦³¡»Áoµ ¹Ê¤µÁ¡¦µ³¸ÉÁn´Ê oµnµ´Ê®¨µ¥
o°µ¦Á}¼o®¤¡o» rÅµ¤Á¦µµÂ¨oªÅ¦o ¡µ´Å°¥¼nµ¤µ¸É¸ÉÁ¦µ
µ¸Ê°³Á}¼o·Ê£¡·Êµ·Á·Çµ¥Ç°´Á¸¥´®¨»¤nµÁ¡¨·Åµ¤
Á¦µµÅoÄª´¸Êª´®oµÅ¤no°´¥
¸É°·µ¥nµ¤µÂ¨oª°»«µr o°¸É Ó o°oªnµ|»¼¨¸ª¦Î Á}onµ´Ê®¨µ¥
ª¤µÂ¨oª ¡¹Âª®µoµ´»»¨¸ÉÁ µ°·Êµ¤iµ oµ µ¤®µ Îµ¤µ
³·³n° ³»´Á oµÁ}º¸ª¦´µ· ¡°Åo¦°¦nµÂ¨³¸ª·ºn°Á¡«
¡¦®¤¦¦¥rÄ®oÁ}ÅÄª´®¹É Ç ¤´Á¡«¤³¹ÉÅ¤nÄn´¢»i¤Á¢g°¥ÃoÁq ¦°´ª
Ä{´¥¸Éoª¥ªµ¤Á}¼o¤¸¦¦¤ º°ªµ¤¤´o°¥Â¨³´Ã¬Ä{´¥¸É Å¤n¢»jÁ¢j°Á®n°
Á®·¤Ä¦· µ¦ °¡¦³Á¦ºÉ°°µ«´¥´Éª¦µª nª®¸¸ª¦¸É«¦´µªµ¥oª¥¤º°È¡¹¦´
Á¡ºÉ°ªµ¤Á}Á¨¸Ê¥nµ¥´ÊÁ}ªµ¤ÁµÄ °«¦´µ¼o°»{µ¼Â¨
o°¸É Ôd½·¥µÃ¨Ã£Î Á}oÁ¦µªÄ¡¦³«µµÂ¨oª°¥nµÁ}¼oÁ¸¥
¦oµ·µ¤µ´oª¥Îµ¨´¨¸Â o °´ªÃ¥ªµ¤¦·»·ÍÄ¦¦µ«¦´µµ·
Ã¥¤´Ê®¨µ¥Ä®ooª¥ªµ¤ÁÈ¤°ÁÈ¤Ä Änµ¦Ä®oÁ¦µ¤µ´µ¤¤¦³Á¡¸ ¹É
¦µ«µµ¦ºÊ° µ¥ ¦µ«µµ¦ÎµÅ¦nÎµµÁ®¤º°°¥nµ¦³µ µ¦·µ¤µ
´Á}·ª´¦ ºÉ°ªnµÁ}µÂ®n°µ¸¡¸É¦·»·Í °´ª ¡¹°»nµ®rÎµ°¥nµ´Ê
¨°¸ª·Á· ¨µ£Á®¨º°Á¢g°º° °¡·Á«¬°´°µÁ·¤¸ ¹ÊÄµµ¨ ¡¹Á®ÈªnµÁ}
¦µª¤´¥³¡¹Á¦µ³®r°»Á¦µ³®r¦³µ Ân°¥nµÎµÄ®o¤¸ªµ¤¦³¤µ°Ä
Â¨³º°Á}Á¸¥¦·Äªµ¤Á· ¹ÊÂ®n¨µ£´µ¦³´Ê®¨µ¥´Ê ³¨µ¥Á}ªnµ ½µÃ¦
»¦·Î®½·¨µ£´µ¦³´®µ¦Ã¤»¦»¬Ä®oµ¥ ¨µµ¥Á¡¦µ³Á®¥ºÉ°¨n° 
°o  Õ ·¨µÁ£´º°¥µ¦´¬µÃ¦ Îµªnµ Ã¦®¦º°Å o Á}Åo´Ê¡¦³Â¨³¦µªµ
Å¤nÁ¨º°®oµÁ¤ºÉ°ªµ¤ÎµÁ}Á· ¹ÊÁ¦ºÉ°ÎµÁ}³o°ÂoÅ Èo°¤¸ ¹ÊÁ}ÁµÁ¸¥¤´ª
Ân¡¹¦¼o´¦³¤µÄµ¦ °µµ·Ä¡¦³«µµ ®¦º°Ä®oÃ°µÂnµ¦ °Ä®oÁ}
ªµ¤¸¸É» ªµ¤¦¼o´¦³¤µÁ}¦¦¤ÎµÁ} ´ªª¦¤¸¦³Îµ¨°Áª¨µ
Â¨oª³Á} ½Ã£µ º° ´ª¼oµ¤Â¨³¦³´Á¸¥¦·¡¦³«µµÄ®oÁ}nµ¦µ«¸
Â¨³Á}¸É·¥¤¥·¸ °¡»¦·¬´Â¨³¡µ®·¦´ÉªÇÅ o°Îµ´ °´ª¦³ª´
ÂªnªÄ

ÔÑÑ



ÔÑÒ

ªµ¤Á¨¥Á·»¦¸ º°¦¸ °»¦³Á£ Áªo·µ°´Á}·ª´¦¦³Îµª´
°¡¦³Á¦  ¦¸Å¤µ®µ¼n ¦¸ °ªµ¤¦nª¤¤º°µ¦³µ°¥nµÄ®oÁ}·´¥Å¸
Á¸¥ª¡¹¦·¦¦¤ªµ¤¦¼o´¦³¤µÅªoÄ®o¡¦o°¤¤¼¨Áª¨µªµ¤ÎµÁ}Á· ¹Ê»¦¸
¦¦µ¡¦³µªÁ¤ºÉ°Åo´°»«µr¦¦¤µ¡¦³°rÂ¨oª o°¤¦´Å·´·
oª¥ªµ¤¥·¸Â¨³Ä°¥nµ¥·É nµ¨¸°°®µ¸Éª·Áª´ °¥¼nÄiµÄÁ µ°´Á}¸É
Á¨¸É¥ª³Á}®¦º°µ¥Å¤nÎµ¹Ä¸ª·Â¤o³°°µ¦³¼¨nµÇ¤¸¦³¼¨¡¦³¥µ¤®µ
¬´¦·¥rÁ}o ÈÅ¤nÎµÁ¦ºÉ° °¦³¼¨Â¨³¥««´·ÍÁ oµ¤µÂ¦·®´ªÄÄ®oÁ···¤µ³
¡°¸É³Îµ®··Á¸¥Äµ¸É°¥¼n®¦º°°µ®µ¦{´¥ ¹É¦¦µ«¦´µµ·Ã¥¤´Ê®¨µ¥
Ä®ooª¥«¦´µµ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ °Á µ¹É®µ¤µÅoÂ¨oªÄ®oµÅ
µªnµ¤¸ªµ¤¥·¸Ä°µ®µ¦{´¥»¦³Á£ ÁªoÂn³·ª·´¥¦·Ã£Äo
°¥Å¤nÅo °´Êµª´Ê®¨µ¥Á}¸É¡¹¡°Ä¦´Á¡ºÉ°¥´¸ª· Â¨³ªµ¤Á¡¸¥¦Ä®oÁ}Å
Ã¥¤ÉÎµÁ¤° ¤¸ªµ¤Än°ªµ¤Á¡¸¥¦Â¨³ o°·´· ¤¸ªµ¤Än°µ¸É¸Éª·Áª
´ ¹ÉÅ¤n¡¨»¡¨nµoª¥·É¦ª´Ê®¨µ¥ ¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦·n°´Êª´´Êº ¥º Á·
´É ° Å¤nÁ®È·ÉÄ¸É¤¸»nµ¥·Éªnµµ¦ÎµÁ¡ÈÄ®o¡oµ» r ¦¦µµª´Ê
®¨µ¥Á®Èªµ¤¡o» rÁnµ´Ê ªnµÁ}¦¦¤°´¨oÁ®¨º°nµ¥·Éªnµµ¦Áª¸¥Á·Áª¸¥µ¥
¹ÉÁ}¨¤µµµ¦¼®¨° °°ª·µ°´Á}Ã¦µ¨·» rÂn´ªr´ÊÃ¨µ»Å¤n¤¸
ª´·Ê
Á¤ºÉ°µª¤¸ªµ¤¤»n¤´Én°Â®¨»¡oÁÈ¤¸ÉÂ¨oª Á¦ºÉ°··¤µ³¸Éº°ªnµ°°¤µ
µ¦³¼¨¬´¦·¥rÈ¸ ··¤µ³°´Á·µªµ¤¤´É´É¤¼¦rÈ¸ Â¨³··¤µ³°´Á·
µªµ¤Á¨¸¥ª¨µ Á¡¦µ³µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥¤µ¤µÈ¸ µª´Ê®¨µ¥Å¤n¥°¤Ä®o·É
Á®¨nµ¸ÊÁ oµÅÁ¨º°Â Ä·ÄÅo °µªµ¤ÄÄ¦nn°·µÁ¦ºÉ°ÎµÁ·
Á¡ºÉ°¥· °Ä®o¡oµ» rÁnµ´Ê¹´Åo¦´¦¼oµ¤¡¦³°rnµ´Ân°rÂ¦
¹°r»oµ¥Â®nµª°¦®´r
Á¡¦µ³³´Ê °Ä®onµ´·´·´Ê®¨µ¥ ÎµÁ¦ºÉ° °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¦³ª´·
°µª°¦®´r¤µÄªnµ nµ·´·°¥nµÄ¹Åo¦´¨Á}¸É¡°Ä ¦µÁn
ÂnÃ¨´Ê®¨µ¥Ä®oÅo´µ¦¼µ ´ÂnÁªµ¨¤µ¹¤»¬¥r»´Ê Å¤n¤¸Ä¦¦¼oÂ¨³¨µ
µ¤µ¦°¥nµ¦³Á¦·Á®º°¡¦³¡»Áoµ´¡¦³¦¦¤Â¨³¡¦³rÅÅo °Ä®oÁ¦µ»
nµÃ¦¦µÅªo°¥nµ¸Ê ªµ¤o°Âo°n°Â° ªµ¤Á®ÈÂnµÂno° ªµ¤Á®ÈÂn

ÂªnªÄ

ÔÑÒ



ÔÑÓ

®¨´° Á®¨nµ¸ÊÅ¤nÄnµ¦³Á¦·Â¨³¡o» r ¡°³µ¤µ¦¥´¦¦¤°´¦³Á¦·Ä®o
¦µÄ¤Ãªµ¦º°®´ªÄ °Á¦µÅo
ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÅ¤µ» Ç °µµ¦Ä°·¦·¥µ´Ê¸É ¡¹Á}¼oÄn°Á®»¨
Â¨³ÄÄªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °¨°Áª¨µ °¥nµÄ®o o°Âª³´·ÉÄÇ ¸É³Á}Å
Á¡ºÉ°ªµ¤Á·ÉoµÂ¨³Á}¤¨·Ânµ¥ªµµÄ °Á}¼o¥·¸n°ªµ¤ª·Áª¥·
¸n°µ¦°¥¼nÁ¸¥ª ´ÊÁ¦ºÉ° °µ¥Â¨³·Ä´ªµ¤Á¡¸¥¦Ánµ´Ê  ¤¸Á È¤·« º°
ªµ¤¤»n¤´É´ÊÅªoÁ¡ºÉ°ªµ¤¡o» r»Ç°·¦·¥µ®¦º°»Ç ³·¸ÉÁ¨ºÉ°Å®ª¨
³¡¹Åo¦´³Á}Án¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µªÃ¥Å¤n¤¸°³Å¦³µ¤µ¦Â¥°°ÅoÁ¡¦µ³
Á}µµ¥Á¸¥ª´
´¤¤µ·· ´¤¤µ´´Ã Á}o ¡¦³¡»ÁoµÅ¤n¦³µÅªoÁ¡ºÉ°Ä¦°µ
³Á¡ºÉ°¡ªÁ¦µ¼o¤¸ o°·´· º°«¸¨¤µ·{µ¦³ÎµÁnµ´ÊÁ¤ºÉ°ÎµÁ·µ¤¦n°
¦°¥¸É¦³µÅªo ¨°µ¸ÉÂ¨³ª·¸¦³°µ¤¸É°·µ¥Â¨oªªnµ ¦»½ ¤¼¨ÁµÎ
Á}o ¨¸ÉÅo¦´³Å¤nÁ}°¥nµ°ºÉ °µªµ¤¡o» r Â¨³µªµ¤Á}µª
°¡¦³¡»Áoµ ¹ÊÄ®¨´¦¦¤µ·º°ªµ¤¦·»·Í£µ¥ÄÄ °Ä®oÎµ¹´ªÁ¤°¥º
Á·´É°ÁªoÂn®¨´¹ÉÁ} °Á®¨º°ª·´¥Ä¦nn°·{µÂ¨³ªµ¤Á¡¸¥¦ °
Á¤°ÅÁ¦ºÉ°ªµ¤®¨»¡o³¦µ ¹Ê¸ÉÄ °
µ¦¢{¦¦¤Ä¦´Ê¡»µ¨¢{oª¥ªµ¤Ä¦· Ç¢{Â¨oªÈ {¨¸É·Å¤nÅo
¨n°¥Ä®oÁ¦¸É¥¦µ ®¦º°´Ânªnµ¢{¡°Á}¡·¸ ¤µ¤´¥»ª´¸ÊÅ¤nªnµÄ¦ Ç Â¤oÁ¦µ¼o
Á}´ª°¥¼n ³¸Ê µ¦¦³Îµ» Ç °¥nµÈ¥´³¨µ¥Á}¡·¸ oµÅ¤nÅoÄÂ¨³¤¸
ªµ¤¤»n¤´Én°ªµ¤¡o» r°¥nµÁÈ¤¸ÉÂ¨oª °µµ¦»°¥nµ¤´³¨µ¥Á}¡·¸Ã¥Å¤n¦¼o
¹´ª Án Á·¦¤ È¡°Á}¡·¸µ¤Áª¨ÉÎµÁª¨µ¸ÉÎµ®ÅªoÁnµ´Ê Ân·´·³
´¤¥»oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦®¦º°Á¨nµ o°¸ÊÁ}{®µ¸Énµ´¥ Á¤ºÉ°Á}Án¸Ê¨¸É¦µ
¹Ê¤µÄ®oÁ¦µÅo¦´È³¨µ¥Á}°ºÉÅÅo Á¡¦µ³Á®»Ä Á¡¦µ³´Ê Ç ¸ÉÁ¦µªnµÁ¦µÁ·
¦¤Ân·¨µ¥Á}°ºÉÅ°µ®¨´¦¦¤
È®¨´¦¦¤Á}°¥nµÅ¦ ®¨´¦¦¤ÂªnµÁ}¼o¤¸·¦´¦¼oÄ¦³Ã¥ªµ¤Á¡¸¥¦
°Á¦µ³Îµ®®¦º°¡·µ¦µÄ¦¦¤Ä°µµ¦Äoµ·Â¨³·Å¤nÅo·n°º
ÁºÉ°´Ã¥¨Îµ´Ä¦¦¤®¦º°°µµ¦´Ê Ç ¨n°¥Ä®o·Á¡n¡nµ®¦º°Á¦n¦n°Å¼n
µ¸ÉÂ¨³°µ¦¤rnµ Ç µ¤°Îµµ °·É¥´Éª¥ª ´ÉÂªnµ¦³Â °Ä Â¨³Ä
Å¼nªµ¤Á}°ºÉÂ¨oª ¨¸É³¡¹Åo¦´È·µªµ¤Á}¦¦¤¨µ¥Á}°ºÉÅÅo oµÅ¤n
ÂªnªÄ

ÔÑÓ



ÔÑÔ

ÅoÄÄªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °Á¦µÂ¨oªÃ¥º°Á°µÁ¡¸¥¦³Ã¥ÁºÊ°oªnµÁ¦µÎµªµ¤
Á¡¸¥¦Ánµ¸Ê
Á¦µ°µ³¤¸ªµ¤Á®È·ÅÎµ®··Ã¬¡¦³«µµªnµ ¡¦³¦¦¤Îµ´É° °
¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÁ}·¥¥µ·¦¦¤ ¡°¸É³Îµ¼o·´·¦¦¤Ä®o¡oµ» rÅÅo¦· ¤
´¸É¡¦³°r¦´Åªoªnµªµ µ¦¦¤¸É¦´Åªo°Â¨oª Âo¦·´Êª´´Êº¦³ÂÂ®n
Ä °Á¦µÁ°Á°¸¥Å¼nÃ¨¨°Áª¨µÎµªnµÃ¨´ÊÃ¨Ä´ÊÃ¨°¡¹¦µªnµÁ}
£µ¡®¹Éµ¦¦¤¸É¡¦³°r¦¤»n®ª´µ¦·´· °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª´Ê®¨µ¥
¤»nÄ®¨´¦¦¤Á¡ºÉ°ªµ¤¡o» r Á¡¦µ³Á®»´Ê¦³Ã¥Â®nªµ¤Á¡¸¥¦»Ç¦³Ã¥
¹Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤ÂoÅ ¤¨·®¤·ÊÃ¥¨°Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°°¥¼n µ´ÊÈ¨µ¥
Á}¡»Ã ¹Ê¤µÄ®oÃ¨Åo¦µÅ®ªo¼µ
¸ÉnµÁ}¦¦¤´Ê°rÁ¡¦µ³nµ·´·¼¦¦¤ Á®»´¨¹¨´Åo°¥nµ¸Ê
nªÁ¦µ´Ê®¨µ¥Á·¦¤´É¤µ·¦· Ân¨µ¥Á}¤µ·®´ª° ´É®¨´Ä¤µ·Å¤n¦¼o¸É
¦´Ê¸É®®¦º°¨µ¥Á}Á¦ºÉ°¦³ÎµÈ°µÁ}ÅÅoÄµ¦µ¥¸É¼oÁ«rÅ¤n¦´¦°ÂÅo
ÂnÁ¦ºÉ°Á}ªµ¤¦·°¥nµ´Ê ¨¹¨µ¥Á}°ºÉÁ¤°Å oµÁ®»Á}Á¦ºÉ° °¦¦¤
Â¨oª¨³¨µ¥Á}°ºÉÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³Á®»´¨o°ª¤¦°¥´ÅÁ¡¦µ³Á¦µÎµÅ¤n¼
o°µ¤®¨´¦¦¤
Â¸É³Á·¦¤ ´É¤µ· Ä®o·´¤¥»oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦·n°´´
¦¦¤ ®¦º°£µª¦¦¤¸ÉÁ¦µ¡·µ¦µ Ân·¨µ¥Á}°ºÉÅÁ¸¥ Ã¥n¦³ÂÄÅµ¤
¦¼ Á¸¥ ¨·É ¦ Á¦ºÉ°´¤´ Â¤o¦¦¤µ¦¤r¸É¦» ¹Ê´ÄÈ¦»ÅÁ¡ºÉ° ¦¼ Á¸¥
¨·É ¦ Á¦ºÉ°´¤´ ´Ê¸ÉÁ}°¸Â¨³°µ Å¤n¦µ·Á}{»´Â¤oÂn ³
Á¸¥ª °¥nµ¸Ê¨Èo°Á}Ã¨Á¤°Å Á¡¦µ³¦³Â °·¨µ¥Á}Ã¨°¥¼n¨°Áª¨µ
nª·Èo°Á}Ã¨ ¹Ê¤µ ÅoÂnÁ¦ºÉ° °¤»´¥ÂÁ· ¹ÊÂ®n» r Îµ®´ªÄ °Á¦µ
Ä®oÁº°¦o°Â¨oªÈ¤µÎµ®·¨ªnµÎµÅ¤¹Á·ªµ¤¦»n¤¦o°ª´¸ÊÅ¤nµ¥Ânn°Á®»
ªµ¤Å¤nµ¥Åªo´Êª´´ÊºÁ¡ºÉ°ªµ¤Á}°ºÉµ¦¦¤Ã¥Å¤n¦¼o¹´ªÅ¤nÅoÎµ¹¹Á¨¥
Á¦ºÉ°¹Á}°¥nµ´Ê
Á¡¦µ³Á®»´Ê Á¦µ»nµ¹ÉÁ}´·´·¤¸Á È¤·« º°ªµ¤¤´ÉÄn°ªµ¤
¡o» r´ÊÅªoÁ¤° ´ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÂ®nµ¥ ªµµ Ä ° °¥nµÄ®o¨µÁ¨ºÉ°
¡¦³¡»Áoµ°°¥nµÅ¦ Ãoiµ¦´°´Á}¸É´ª·Áª ª¦Ânµ¦¦³°ªµ¤
Á¡¸¥¦nµÅ¤n°ªnµ´Ê¨µ´Êµ¤Â¡¦n¸ÉÂ¡¦n´Ê»¤»¤®µÂn¡ª
ÂªnªÄ

ÔÑÔ



ÔÑÕ

nµÅµ¨µ¤»o°¥¼nÄ¸É»¤»¤Án´Ê ¡ªnµ´Ê®¨µ¥³¨°£´¥Â¨³¹
ÂÂ®nªµ¤¡o» rÅoÃ¥¡¨´ °¥nµ¸Ê¡¦³°rÅ¤nÅo° Á¦µo°¡·µ¦µ¹Á®»
¨ªnµ ¦»½ ¤¼¨ÁµÎ ¤¸ªµ¤®¤µ¥°¥nµÅ¦ ¦¦µ¡¦³¡»Áoµ» Ç ¡¦³°r¦
¦³µ¦¦¤ o°Å®Åªo o°¤¸Á®»¨Â¨³Á}®¨´ªµ¤¦· ¹É³¥´¦³Ã¥rÄ®oÁ·
¹ÊÂn¼o·´·µ¤Á¤°Å ³´Ê ¦³ª´· °¡¦³¡»Áoµ´µª¹Á}Á¦ºÉ°¸ÉÂ¨
Â¨³°´«¦¦¥r´Êµ¦ÎµÁ¡ÈÁ®»´Ê¨»¥°º°ªµ¤Á}«µµ °Ã¨´ÉªÇÅ
«µµº°¦¼ °Ã¨È¸ ¦¼°µµ¦¥r °«·¬¥r´Éª Ç ÅÈ¸ ³´É°Á¦µÄµ
¤´¥ Îµ´¸É»Á¦µo°o°¤Á°µ¦¦¤ º°®¨´Á®»¨°´Á}°r °«µµÂo¤µÁ}
¦¼°Á¤°Åµ¦Á®¨º°oµ¥Â¨ ªµ¨°ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª»Ç°µµ¦³o°
¦³Áº°¹¦¼ º°®´ªÄÁ¤° Á¦µo°Îµ¹´ª°¥nµ¸Ê °¥nµÁ}¨º¤ Å¤nÁn´Ê³
¡µ´ªÅÅ¤n¦° Â¨³³Á¸¥ª´Á¸¥ºÅÁ¨nµ °¥nµ¡¹Á oµÄªnµ¤º´Âo¸Énµ¤µÁ¤ºÉ°
ªµ¸Ê´ª´¸ÊÂ¨³ª´¡¦»n¸Ê ³Á} °Â¨¦³®¨µÁ}¤ºÂo°´Á¸¥ª´·Á¨°µ
ª³Å¤nÅoÁ¸É¥ª´¤ºÊ° ª´ e Áº° ÂnÁ¸É¥ª´®´ªÄ °Á¦µÂ¨³·ÉÂª¨o°¤¸ÉÁ¥Á¸É¥ª
o°´°¥¼nÁnµ´ÊÎµ´ªnµ·É°ºÉÄ¡·µ¦µ
³ÅÅ®¤µÅ®Ä®o¤¸«µµ°Á¤°Å´ÉÈ¸ °È¸ ¥ºÈ¸ Á·È¸ 
Á}¼o¤¸·¦³¨¹Ä°µµ¦ °´ª ªµ¤ÄÈ¸ ªµ¤¦°° °ÄÈ¸ ³¡oµ
®¨´ °·´{µÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³·´{µÂ¨³ªµ¤Á¡¸¥¦Á}¦´Êª´Ê ®¦º°Á}
¦¦¤¦³´ÅªoÂ¨oª °ÂnÎµÁ·Ä¦°Â®n«¸¨¤µ·{µoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦³Á®È
Â¡o» r¦µ ¹Ê´Ä °Á¦µÃ¥Å¤no°Åµ¤Ä¦ Å¤nªnµ¤´¥Ão´¤´¥¸Ê®¦º°
¤´¥Ä  Ç Á¤ºÉ°ªµ µ¦¦¤¤¸Á}¼nÁ¸¥´Ã¨oª¥ ¼o´Â¨³«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥µ
ªµ µ¦¦¤ Îµ¤µ·´·oª¥ªµ¤ÄÂ¨³¼µoª¥ ¨³¹ªµ¤Á}°ºÉÅÅ¤n
Åo o°¹ªµ¤¡o» r¦³´¬r´Ä °°¥nµÂn°Ã¦¦µÅªoÂ¨³Âo{®µ
¸ÉÄ °Á¦µÅ¤nÁn´Ê³Á®¨ªÅ»ª´Â¨³®µ°³Å¦¤µ¦µ¨Å¤n¤¸
oµÁ}´´Ê·oªoµoª¥{µÄ£µª¦¦¤ ¤¸µ¥Á}oÁ¤° ªµ¤¦¼o¸É
Â¨¦³®¨µ³¦µ ¹ÊÁ¦ºÉ°¥Ç Ânoµªµ¤Á¡¸¥¦Åo µª¦¦ µ° ¨¸É³
¦µÈ¨nµoµÁnÁ¸¥ª´ ´´Ê°»nµ®rÎµ¦»·Â¨³{µÄ®o¤¸ªµ¤¦°¦¼o°¥¼nÁ¤°
°¥nµÅ¦Á¸¥o°Á}ÅÁ¡ºÉ°¤µ· º°ªµ¤¤´É °Ä Â¨³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¨¸¥ª
¨µÄµ{µÁ¡¦µ³Á®»Â®nµ¦¡·µ¦µµ¥Áªµ·¦¦¤®¦º°°¦·¥´¸Éº°

ÂªnªÄ

ÔÑÕ



ÔÑÖ

» r¤»´¥·Ã¦¤¦¦Ã¥ÂoÂ¨³Îµªnµ·{µÈ¸ °¦·¥´È¸ Á}{»´¦¦¤¹É
¦µ°¥¼n´µ¥´Ä °Á¦µ¨°Áª¨µ
Ä¤´·¤µ·µ¦¦´Åªoªnµ ´¤¤µ·· ªµ¤Á®È° ÎµªnµÁ®È°´Éª Ç
ÅÈ¤¸ Á®È°ÄªÎµ´È¤¸ Â¨³Á®È°Ä¦¦¤nª¨³Á°¸¥¥·ÉÈ¤¸ ªµ¤Á®È°
°¼oº°¡¦³¡»«µµ´ÉªÇÅÃ¥¤¸ªÎµ´ÁnÁ®Èªnµµ¤¸¦·»¤¸¦·¼oÎµ¸
Åo¦´¨¸ ¼oÎµ´ÉªÅo¦´¨´Éª Á}o ¸ÉÈÁ¦¸¥ªnµ´¤¤µ·· ´Ê®¹É ªµ¤Á®ÈÄª
Îµ´ °´·´·¼o¦³°µ¦¡·µ¦µ·{µ ®¦º°°¦·¥´¸É Ã¥Îµ® µ¥
Áªµ·¦¦¤Á®ÈªnµÁ}Å¦¨´¬r º°°·½ Î »½ Î °½µ¦³Îµ»°µµ¦
oª¥{µ
¨¼«¦´µªµ¤ÁºÉ°¤´É¨Ä¡¦³´¦¦¤Á¡¦µ³µ¦¡·µ¦µÅ¦¨´¬rÁ}o
Á®» Â¨³º°Å¦¨´¬r¸É¤¸°¥¼nÄ£µª¦¦¤´ÊÇÁ}µÁ· °{µÂ¨³¡·µ¦µ
Ä°¦·¥´ Á®È» r¸ÉÁ· ¹Êµµ¥Â¨³µÄ ´Ê °Â¨³ °°ºÉ ´ªr°ºÉ ªnµ
Á}·ÉÅ¤nª¦¦³¤µ°Ä ¡¦o°¤´Êªµ¤Á®ÈÃ¬Ä¤»´¥ º°Â®¨n¨·» rÄ®o
Á· ¹ÊÂn´ªrÁª¥¨ Å¤n¤¸¦³¤µ¨°µ¨ Â¨³Á¦¸¥¤¦ºÊ°°¤»´¥oª¥{µ
Á¡ºÉ°oµª ¹Ê¼n·Ã¦º°Â´®µ¦» rÃ¥·ÊÁ·¸ÉÈÁ¦¸¥ªnµ´¤¤µ·· ´Ê®¹É
´¤¤µ··ªµ¤Á®È°Ä¦¦¤nª¨³Á°¸¥´Ê ÅoÂn ªµ¤Á®È°Ä» r
ªnµ Á} °¦·°¥nµ®¹É ªµ¤Á®È°Ä¤»´¥ªnµ Á} °¦·°¥nµ®¹É ªµ¤Á®È
°Ä·Ã¦ªnµÁ} °¦·°¥nµ®¹ÉÂ¨³ªµ¤Á®È°Ä¤¦¦º°«¸¨¤µ· {µ
ªnµÁ} °¦·°¥nµ®¹É ¹ÉÁ}ªµ¤Á®È°Ã¥¦µ«µµ¦Îµ®··¤Ä°¦·¥´
Â¨³£µª¦¦¤´ÉªÇÅ´Á}´¤¤µ·· ´Ê®¹É
´¤¤µ··¤¸®¨µ¥ ´Êµ¤£¼¤· °¼o·´·Ä¦¦¤ ´Ê´ÊÇ oµ´¤¤µ··¤¸Á¡¸¥
´ÊÁ¸¥ª {µ³¤¸®¨µ¥ ´ÊÅÅ¤nÅo Á¡¦µ³·Á¨ªµ¤Á«¦oµ®¤°¤¸®¨µ¥ ´Ê {µ¹
o°¤¸®¨µ¥ ¹ÊÁ¡¦µ³Á®»¸ÊÁ°´¤¤µ··¹¤¸®¨µ¥ ´Êµ¤¸ÉÅo°·µ¥nµ¤µÂ¨oª
Ä·µ o°Ó¦´ªnµ´¤¤µ´´Ãªµ¤Îµ¦·°¤¸Ô¦³µ¦º°Îµ¦·Ä
µÅ¤nÁ¸¥Á¸¥Îµ¦·ÄµÅ¤n¡¥µµ°¦oµ¥Îµ¦·Á¡ºÉ°°°µÁ¦ºÉ°¼¡´Ò
Îµ¦·ÄµÅ¤nÁ¸¥Á¸¥´Êº°Å¤n·Á¸¥Á¸¥Â¨³´ªr Å¤n·Á¸¥Á¸¥
Á°oª¥ Å¤n·Ä®oÁ µÅo¦´ªµ¤¦¤µ¨Îµµ Á¡¦µ³ªµ¤· °Á¦µÁ}oÁ®»
Â¨³Å¤n·®µÁ¦ºÉ°¨Îµµ·®µ¥ÄnÁ° Án Å¤n·³·¥µÁ¡¥r· ¤¸»¦µ d~ Â¨³
Á±Ã¦°¸Á}o
ÂªnªÄ

ÔÑÖ



ÔÑ×

Îµ¦·ÄµÅ¤n¡¥µµº°Å¤n·°¦oµ¥®¤µ¥nµÄ¦Ç´Ê´ªrÂ¨³¤»¬¥r Å¤n
·Á¡ºÉ°ªµ¤°ÊÎµÂ¨³·®µ¥ÂnÄ¦ Å¤n·Ä®oÁ µÅo¦´ªµ¤ÁÈª°ÊÎµ ®¦º°¨o¤
µ¥¨ÅÁ¡¦µ³ªµ¤· °Á¦µÁ}oÁ®»Â¨³Å¤n·°¦oµ¥®¤µ¥nµ´ªÁ°Án·
nµ´ªÁ°oª¥ª·¸nµ Ç ´¦µÄ®oµ®´º°¡·¤¡rÁ¤° ¸Éº°¨Á·µªµ¤·
·´ªÁ°Á¥¤¸»Ân´ªÂ¨³Á}¤´·°´¨onµÂn´ªÁ°Á¡¦µ³ªµ¤··¹¦µ
ªnµ´ª¨´Á} oµ«¹Ân´ªÁ°Á¦ºÉ°Án¸ÊÁ¥¤¸n°¥¡¹¦µªnµÁ}¨Á·µªµ¤Îµ¦·
·µ¼o¦´¬µ´ªÂ¨³ª´ªÂo Á¡¸¥Ân··Á¦ºÉ°Å¤nµ¥ ¹Ê£µ¥ÄÄÁnµ´ÊÈ¦¸
¦³´´ªµ¤··´Ê´¸oª¥Á ´¤¤°»µ¥ Å®³¥°¤¨n°¥ªµ¤·¸É·Ä®o¦»
Â¦ ¹Ê¹´nµ´ªµ¥Á}´ª°¥nµÂ®n¦´´ª¸ÉÅ®¤¸
ªµ¤Îµ¦·Á¡ºÉ°°°µÁ¦ºÉ°¼¤´¸ÉoµÁ}ªµ¤Îµ¦·´ÉªÇÅ·°nµµ¦
µÁ¡ºÉ°Á¨ºÊ°°°µªµ¤¥µnÂo Á¡ºÉ°ªµ¤¤¼¦r¡¼¨Ä¤´· Å¤n
°°¥µ µÂ¨È´Á oµÄÁ ´¤¤´´Ã °Ã¨¦³µ¦®¹É
¼oÎµ¦·Ä®oµ¦´¬µ«¸¨£µªµ·¦oµ®µ »n°ÊÎµn°¡¦³Á¸¥r ³»
Îµ¦»¼¸¥µ¸ÉÎµ¦»¦»Ã¦¤ ¦oµ»· ª·®µ¦ «µ¨µ Á¦º°Ã¦nµ Ç Ã¥¤»n»«¨
Á¡ºÉ°¥Ä®o¡oµ°» r È´Á}Á ´¤¤´´Ã¦³µ¦®¹É
¼oÎµ¦·Á®È£´¥Äªµ¤Á· Ân ÁÈ µ¥ ¹ÉÁ·Ä´ªrÂ¨³´ µ¦´Éª Ç Å ´Ê
Á µ´ÊÁ¦µÅ¤n¤¸Áª¨µªnµÁªoÁ®ÈÁ}Ã°µ°´ªnµÎµ®¦´Á¡«´ª³ÎµÁ¡È«¸¨¤µ·
{µ Ä®oÁ}ÅÅoµ¤ªµ¤®ª´ Îµ¦·³ªÁ}¸³ µª Á}¡¦³ Á}Á¦ ¸ÉÈ´
Á}Á ´¤¤´´Ã¦³µ¦®¹É
´·´·¤¸ªµ¤Îµ¦·¡·µ¦µ°µ¦¤rÂ®n¦¦¤µ °
Á¡ºÉ°ªµ¤¨
Á¨ºÊ°·°°µ·ª¦r¦¦¤´Ê®¨µ¥Ã¥°»µ¥nµÇµªµ¤Îµ¦··oÅ¤n¤¸Áª¨µ
®¥»¥´ÊÁ¡ºÉ°Á¨ºÊ°·Á¨»¦³Á£ oª¥´¤¤µ´´ÃÁ} ´Ê Ç ¨µ¥Á}´¤¤µ´
´Ã°´Ã¤´· Îµ´·Á¨Á} ´Ê Ç oª¥ªµ¤Îµ¦··o¨°Áª¨µ ·Á¨»
¦³Á£®¤·ÊÅÁ¡¦µ³ªµ¤Îµ¦·´ÊÇ¸ÉÈ´Á}´¤¤µ´´Ã¦³µ¦»oµ¥Â®n
µ¦°·µ¥·µ o°¸É°
·µ o°¸É Ô ¦´Åªoªnµ ´¤¤µªµµ ¨nµªªµµ° ¸É¨nµª°´Éª Ç ÅÈ¤¸
¨nµª°¥·ÉÄªÂ®n¦¦¤Ã¥ÎµÁ¡µ³È¤¸ ¨nµª°µ¤»£µ¬·Å¤nÁ}¡·¬Á}£´¥Ân¼o
¢{¨nµª¤¸Á®»¨nµ¢{´ÄÅ¡Á¦µ³Áµ³Ã¨nµª»£µ¡°n°Ã¥¨nµªn°¤Á¸¥¤
´ª¨nµª °» °»n°¼o¤¸»»´ÊÁ®¨nµ¸Ê´Á}´¤¤µªµµ¦³µ¦®¹É
ÂªnªÄ

ÔÑ×



ÔÑØ

´¤¤µªµµ¸É°¥·ÉÄªÂ®n¦¦¤Ã¥ÎµÁ¡µ³´Ê
º°¨nµªÄ´¨Á¨ ¦¦¤
Á¦ºÉ° ´Á¨µ·Á¨Ã¥nµ¥Á¸¥ª ÅoÂn¨nµªÁ¦ºÉ°ªµ¤¤´o°¥Ä{´¥¸ÉÁ¦ºÉ°°µ«´¥
°¡¦³ ¨nµªÁ¦ºÉ°ªµ¤´Ã¬ ¥·¸µ¤¤¸µ¤ÅoÂ®n{´¥¸ÉÁ· ¹ÊÃ¥°¦¦¤
¨nµªÁ¦ºÉ°°´´·µªµ¤Å¤n¨»¨¸¤´Éª»¤´Ä¦Ç´Ê´Êª·Áªµ¨nµªªµ¤
´ª·Áªµµ¥Â¨³µÄ ª·¦·¥µ¦´¤£µ ¨nµªÁ¦ºÉ°µ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦ ¨nµªÁ¦ºÉ°
µ¦¦´¬µ«¸¨Ä®o¦·»·Í ¨nµªÁ¦ºÉ°Îµ¤µ·Ä®oÁ· ¨nµªÁ¦ºÉ°µ¦°¦¤{µÄ®oÁ¨¸¥ª
¨µ ¨nµªÁ¦ºÉ°ª·¤»· º°ªµ¤®¨»¡oÂ¨³¨nµªÁ¦ºÉ°ª·¤»·µ´³ ªµ¤¦¼oÁ®È
°´Âo´Äªµ¤®¨»¡o¸É´Á}´¤¤µªµµnª¨³Á°¸¥µ¦¨nµª´ÊÅ¤nÄn¨nµªÁ¥
Ç ¨nµª¦Îµ¡´ ¨nµª¦Îµ¡¹ ¨nµªoª¥ªµ¤ÄÂ¨³ªµ¤¡°°¡°Ä Ä¦nn°µ¦
·´·Ä´¨Á¨ ¦¦¤¦·Ç
Ä·µ o°Õ ¦´Åªoªnµ´¤¤µ´¤¤´Ãµ¦µ°µ¦µ°´ÉªÇÅ
¦³µ¦ Ò µ¦µ°Ä¦¦¤¦³µ¦ Ò µ¦µÎµÃ¥°¦¦¤ Å¤n·®¤µ¥
oµÁ¤º° Án µ¦Îµµ Îµª µ¦ºÊ° µ¥Â¨Á¨¸É¥ Á®¨nµ¸Ê´Á}µ¦µ°
µ¦¨¼¦oµª´ªµ°µ¦µ¤Â¨³µ¦Ä®oµ¦´¬µ«¸¨ Á¦·Á¤µ£µªµ È´Á}µ¦µ
°Ân¨³°¥nµÇÁ}´¤¤µ´¤¤´Ã¦³µ¦Òµ¦Á·¦¤´É¤µ·È´Á}µ¦
µ° ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °µ¥ ªµµ Ä»°µµ¦ ¡¹¦µªnµÁ}¦¦¤º°µ¦
¦³Îµ µ¦Îµoª¥µ¥ ¡¼oª¥ªµµ Â¨³·oª¥Ä Á¦¸¥ªnµÁ}¦¦¤ º°µ¦¦³Îµ
Îµ¼¡¼·¼Á¦¸¥ªnµ´¤¤µ´¤¤´³µ¦µ°
Îµªnµµ¦µ°¤¸ªµ¤®¤µ¥ªoµ ªµ¤µÂ¨oªÂnnµ¼o¢{³o°¤ÅÄoÄ
µÄÁ¡¦µ³Ã¨´¦¦¤Á}¼nÁ¸¥´¤µÁ®¤º°Â oµ¥Â  ªµ °Á¸¥ª³
Â¥Ã¨´¦¦¤µ´ÅÅ¤nÅo Â¨³Ã¨È¤¸µÎµ ¦¦¤È¤¸µÎµoª¥´ ´Ê¸ÊÁºÉ°
µ£µª³ °Â¨³µ¦¦³°Å¤nÁ®¤º°´ µ¦µ³Ä®o¼¦°¥¡·¤¡r°´Á¸¥ª´
¥n°¤Á}ÅÅ¤nÅo ³´Ê¼o°¥¼nÄ¦µªµÈ °Ä®o¦³°µ¦µ¼´£µª³ °¼o°¥¼n
Ä¦¦¤º°´ªÁ}o È °Ä®o¦³°µ¦µ¼´£µª³ ° °¥nµÄ®oµ¦µ
Â¨³ªµ¤Á®Èoµªnµ¥Å ªoÁ ª´ È´ªnµnµnµ´¤¤µ´¤¤´³ µ¦µ°oª¥´
Ã¨Â¨³¦¦¤È´ª´³Á¦·¦»nÁ¦º° ¹ÊÃ¥¨Îµ´Á¡¦µ³nµnµnµnª¥´¡¥»
·µ o° Ö ¦´Åªoªnµ ´¤¤µ°µ¸Ãª Á¨¸Ê¥¸¡° µ¦Á¨¸Ê¥¸¡oª¥µ¦¦´
¦³µ¦¦¤µ °¤»¬¥rÂ¨³´ªr´Éª Ç Å¦³µ¦®¹É µ¦®¨n°Á¨¸Ê¥·Äoª¥

ÂªnªÄ

ÔÑØ



ÔÑÙ

°µ¦¤r°´Á·µÁ¦ºÉ°´¤´¦³µ¦®¹É µ¦®¨n°Á¨¸Ê¥·Äoª¥¦¦¤Á} ´Ê Ç
¦³µ¦®¹É
µ¦Âª®µ°µ¸¡Ã¥°¦¦¤¦µ«µµ¦¨o³¤¨´ °Ä¦ Ç ¤µ
Á¨¸Ê¥¸¡ ®µÅo¤µ°¥nµÅ¦È¦·Ã£Ánµ¸É¤¸ ¡°Á¨¸Ê¥°´£µ¡ÅÁ}ª´ Ç ®¦º°³¤¸¤µ
oª¥ªµ¤°¦¦¤È´Á}´¤¤µ°µ¸Ãª¦³µ¦®¹É
ÄÅo¦´ªµ¤´¤´µ·É£µ¥° º° ¦¼®· µ¥ Á¸¥ ¨·É ¦ ªµ¤
´¤´ °®·µ¥ Â¨³·É °¸É¼´¦·° Á·Á}°µ¦¤rÁ oµÅ®¨n°Á¨¸Ê¥·Ä
Ä®o¤¸ªµ¤Ân¤ºÉÁ·µ®µ¥ªµ¤Ã«Á«¦oµ´Â ¤¸Ânªµ¤¦ºÉÁ¦·´Á·Ä¨µ¥
Á}°µ¥»ª´³ ¹Ê¤µ ÂnoµÂª·µÈ¨µ¥Á}¡·¬Á¦ºÉ°´®µ¦Ä ¸ÉÈ´Á}´¤¤µ
°µ¸¡Îµ®¦´Ã¨¼o¤¸¤´´s»µ¦¼o´¦³¤µÂ¨³ °Á ¸Éª¦®¦º°Å¤nª¦
µ¦Îµ¦»·Äoª¥¦¦¤³º°Å¤nÎµÃ¨¸ÉÁ}¥µ¡·¬Á oµ¤µ¦´ªµÄµ®¼¤¼
¨·Ê µ¥ Ä ¦³ ¦¼ Á¸¥ ¨·É ¦ Á¦ºÉ°´¤´¦¦¤µ¦¤r Ä®o¡¹¡·µ¦µÁ}
¦¦¤Á¤°Å °¥nµÄ®oÁ·ªµ¤¥·¸¥·¦oµ¥³¨µ¥Á}ªµ¤ gÁº° ¹Ê£µ¥ÄÄ µ¦
¡·µ¦µÁ}¦¦¤³Îµ°µ®µ¦ º°Ã°µ¦Â®n¦¦¤Á oµ¤µ®¨n°Á¨¸Ê¥®´ªÄÄ®o¤¸ªµ¤ºÉ
µoª¥¦¦¤£µ¥ÄÄ Ä®o¤¸ªµ¤»n¤ºÉoª¥ªµ¤Â®nÄ Ä®o¤¸ªµ¤»n¤ºÉoª¥
ªµ¤Á¨¸¥ª¨µÂ®n{µ
Å¤nÂª®µ°µ¦¤r°´Á}¡·¬Á oµ¤µ´®µ¦Ä °
¡¥µ¥µ¤Îµ¦¦¤Á oµ¤µ®¨n°Á¨¸Ê¥Á¤°
°µ¥³£µ¥Ä¤¸µ®¼Á}o¦³´°µ¥³£µ¥°¤¸¦¼Á¸¥Á}o
» ³¸É´¤´¡·µ¦µÁ}¦¦¤ º°ªµ¤¦¼oÁnµÂ¨³¨Á¨ºÊ°oª¥°»µ¥Á¤°Å
°¥nµ¡·µ¦µÄ®oÁ}Á¦ºÉ° °Ã¨Â´Å¢Áµ´ªÁ° ³¨µ¥Á}ªµ¤¦o° ¹Ê¸ÉÄ 
¡¥µ¥µ¤¨´É¦°°µ¦¤r¸ÉÁ}¦¦¤Á oµÅ®¨n°Á¨¸Ê¥·Ä°¥¼n¨°Áª¨µ °µ®µ¦º°
Ã°µ¦Â®n¦¦¤³®¨n°Á¨¸Ê¥Â¨³¦´¬µÄÄ®o¨°£´¥Á}¨Îµ´ ¸É°·µ¥¤µ¸Ê´Á}
´¤¤µ°µ¸ª³¦³µ¦®¹É
·µ o°×¦´Åªoªnµ´¤¤µªµ¥µÃ¤ªµ¤Á¡¸¥¦°nµªnµÁ¡¸¥¦Ä¸É¸Éµ
º°  Á¡¸¥¦¦³ª´°¥nµÄ®oµÁ· ¹ÊÄ´µ®¹É Á¡¸¥¦¨³µ¸ÉÁ· ¹ÊÂ¨oªÄ®o®¤Å
®¹É Á¡¸¥¦¥´»«¨Ä®oÁ· ¹Ê®¹É Â¨³Á¡¸¥¦¦´¬µ»«¨¸ÉÁ· ¹ÊÂ¨oª°¥nµÄ®oÁºÉ°¤¼Å
®¹ÉÃ°¥·Ão°¤Á oµÄ®¨´¦¦¤¸ÉÎµ¨´·´·Åo» ´ÊÂn¸É¸É³o°¤Á oµÄ®¨´
¤µ·´{µµ¤Ã°µ°´ª¦ ¡¥µ¥µ¤¦³ª´¦´¬µ·¸ÉÁ¥¢»jnµÅµ¤¦³Â

ÂªnªÄ

ÔÑÙ



ÔÑÚ

Â®n´®µ Á¡¦µ³ªµ¤ÃnÁ ¨µ»¨µÅ®¹É ªµ¤·Ê¦ª´Âªn °·¸ÉÁ¥Á}¤µ
¡¥µ¥µ¤¦¤µÄ®o®µ¥¡¥«oª¥°Îµµ·Â¨³{µÁ}Á¦ºÉ° f¦¤µ®¹É
«¸¨ ¤µ· {µ Á}¦¦¤Âo·Á¨»¦³Á£ ¡¥µ¥µ¤°¦¤Ä®oÁ· ¹Ê´
Ä °oµo°µ¦Å·¡¡µ´Å¢´ª¨Ä®o·Êµ°¥nµÁ®È«¸¨¤µ· {µÁ}
¦ªÁ}¦µ¥ «¸¨¤µ· {µ»Ç ´ÊÅo¦µ ¹Ê´Â¨oª°¥nµ¥°¤Ä®o®¨»
¤º°Åoª¥ªµ¤¦³¤µ¡¥µ¥µ¤Îµ¦»«¸¨ ¤µ· {µ »Ç ´Ê¸ÉÁ· ¹ÊÂ¨oªÄ®o
Á¦·ÁÈ¤¸É µ¤µ¦Â¦¦¼Á}¤¦¦µ¦³®µ¦·Á¨Â¤o°»´¥Ä®o·Êµ¨Á¸¥¸
ÂÂ®nª·¤»·¡¦³·¡¡µ ¸ÉÁ¥Á®ÈªnµÁ}¦¦¤Á®¨º°ª·´¥ ³¨µ¥Á}¦¦¤¦³´
Ä´¸¸É·Á¨·Êµ¨Å
Ä·µ o°Ø¦´Åªoªnµ´¤¤µ·ªµ¤¦³¨¹°ÅoÂnµ¦´Ê·¦³¨¹µ¤
¦³Ã¥ªµ¤Á¡¸¥¦ ° Îµ®¦¦¤ÄÁ}°µ¦¤r °Ä Án ¡»Ã ®¦º°
°µµµ·Á}oÄ®o¤¸·¦³¨¹¦¦¤´ÊÇ®¦º°´Ê·Îµ®Ä·{µ¸Éº°
µ¥ Áªµ · ¦¦¤ ´ÊÎµ®Á¡ºÉ°¤µ· ´Êµ¦¡·µ¦µÁ¡ºÉ°{µ Ä®o¤¸·ªµ¤
¦³¨¹Ä¦³Ã¥ªµ¤Á¡¸¥¦ °»Ç¦³Ã¥´Á}´¤¤µ·¸É° o°®¹É
·µ o°Ù¦´Åªoªnµ´¤¤µ¤µ·º°¤µ·¸É°ÅoÂn¤µ·¸É´¤¥»{µ
Å¤nÄn¤µ·Â®´ª° Â¨³Å¤nÄn¤µ·¸É·Ân´Êª´´Êº Å¤n¥°¤¡·µ¦µµoµ
{µÁ¨¥ Ã¥Á®Èªnµ¤µ·Á}¦¦¤¦³Á¦·¡°´ª Á·ªµ¤Îµ®··Ã¬{µ
®µªnµÁ} °ÁpÅÁ¸¥ ¤µ·¦³Á£¸ÊÁ¦¸¥ªnµ ¤·µ¤µ· Å¤n´Á}¤µ·¸É³Îµ
»¨Ä®o¡oµ» rÅÃ¥°¦¦¤ nª¤µ·¸É³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¡o» r´Ê o°
Îµ®¨ÅÄ®¨´¦¦¤®¦º°¦¦¤µ¤¦·° oª¥ªµ¤¤¸·Îµ´¦´¬µ ·
¦ª¤¨Á}¤µ·Åo Â¨³³Á}¤µ·¦³Á£ÄÈµ¤ Á¤ºÉ°¦¼o¹· °®¦º°®¥»
µµ¦·¦»nµÇ ¦ª¤°¥¼nÁ}Á°Á«°´®¹Éµ·ÉÂª¨o°¤´Ê®¨µ¥ªnµ³°
¹Ê¤µ´Á}¤µ·¸É°
Â¨³Å¤nÁ®¤º°¤µ·¹É¦ª¤¨ÅÂ¨oªÅ¤n¦µ¨µª´¨µº Á}µ¥Å¤n¦µ
´Ê´ÊÁ®¤º°µ¥Â¨oª¡°° ¹Ê¤µ¹¦³¨¹¥o°®¨´ªnµ·¦ª¤®¦º°·Å°¥¼n¸ÉÅ®
Å¤n¦µ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¤µ·®´ª° Á¡¦µ³¦ª¤¨Â¨oªÁ®¤º°®´ª° Å¤n¤¸ªµ¤¦¼o¹ ¤µ·
¦³Á£¸Ê¡¥µ¥µ¤¨³Áªo Â¤o¸ÉÁ· ¹ÊÂ¨oª¦¸´Â¨Á¸¥Ä®¤n ¤µ·¸É¨nµª¸ÊÁ¥¤¸
Äª´·´·oª¥´
ª·¸ÂoÅ º°®´®oµ¤°¥nµÄ®o¦ª¤¨µ¤¸ÉÁ¥Á}¤µ³Á¥´ª

ÂªnªÄ

ÔÑÚ



ÔÒÑ

¨°µ¨ ´´Ä®on°Á¸É¥ªÄ¨µ¥Ã¥¤¸·´´Á o¤Â È ´´Ä®on°Á¸É¥ª
¨´Å¨´¤µÂ¨³ ¹Ê¨ÁºÊ°ÁºÊ°¨nµª¦Ân{µÂ¨³¤¦¦¨n°Å
nª´¤¤µ¤µ· Á¤ºÉ°·¦ª¤¨ÅÂ¨oª¤¸·¦¼o¦³Îµ°¥¼nÄ°r¤µ·´ÊÁ¤ºÉ°°
¹Ê¤µÂ¨oªª¦³¡·µ¦µµ{µÄ£µª¦¦¤nªnµ Ç ¸É¤¸°¥¼nÄµ¥ Ä· È
¡·µ¦µÄÃ°µ°´ª¦ ¤µ·´{µÄ®oÁ}¦¦¤Á¸É¥ªÁºÉ°´Á¤°Å °¥nµ¨n°¥
Ä®o¤µ·Á·Á®·ÅÂÅ¤n¤°®oµ¤°®¨´Ã¥Å¤nÎµ¹¹Á¦ºÉ°°³Å¦´Ê´Ê
¦»ªµ¤Â¨oª · ¤µ· {µ ´Êµ¤¸ÊÁ}¦¦¤Á¸É¥ªÁºÉ°´ Ã¥³Â¥
µ´Ä®oÁ·Ân°¥nµÄ°¥nµ®¹ÉÅ¤nÅo ¤µ·´{µo°¨´Á¨¸É¥´Á· Ã¥¤¸
·Á}Á¦ºÉ°µ¤¦´¬µ´Ê¤µ·Â¨³{µ
¸ÉÂ¨·µ´ÊÙ¸ÉÅo°·µ¥¤µÃ¥°·®¨´¦¦¤oµÃ¥°´Ã¤´·oµ´ÊÂn
´¤¤µ·· ¹´¤¤µ¤µ· ¡¹¦µªnµÁ}¦¦¤®¨µ¥´Ê Â¨oªÂnnµ¼o¢{³ÎµÅ
·´·µ¤£¼¤·Â®n¦¦¤Â¨³ªµ¤µ¤µ¦ °
Ä·µ´Ê Ù ¦³µ¦¸Ê Å¤nÁ¨º°ªnµ´ª®¦º°¦µªµ Ä¦Ä·´·Ä®o
¦·¼¦rÅo ¨º°ª·¤»· Â¨³ª·¤»·µ´³Á}¤´·°´¨ÊÎµnµ °¼o´ÊÁ¡¦µ³«¸¨
¤µ· {µ¦ª¤°¥¼nÄ¤¦¦¸Ê Â¨³Á}Á®¤º°»ÂÅ ª·¤»·´Ê°Ä®o¦³´¬r´Ä
°¥nµÁdÁ¥
°¹Énµ´·´·°¥nµ¡¹Á oµÄªnµª·¤»·´ª·¤»·µ´³´Ê°¸ÊÂ¥´
Å°¥¼nÄ¸ÉnµÂ®¦º°Â¥´Îµ®oµ¸É¨³ ³ ¸É¼Å¤nÄn°¥nµ´Ê Á µ´Å¤oÄ®o µ
oª¥ ªµ ³Å¤o µµ´ µÈ¤°Á®È ÄÈ¦¼oªnµÅ¤on°¸Ê µÂ¨oªoª¥ ªµ Á®È
oª¥µ´¦¼ooª¥ÄÁ· ¹ÊÄ ³Á¸¥ª´´Ä ª·¤»·Â¨³ª·¤»·µ´³ÈÎµ®oµ¸É
¦¼oÁ®È·Á¨ µµÄoª¥ «¸¨ ¤µ· {µ Ä ³Á¸¥ª´´´Ê µ´ÊÂ¨oªÈÅ¤n¤¸
{®µ°³Å¦Ä®o¥»n¥µ°¸n°Å Á¡¦µ³{®µ¥»n¥µÈº°{®µ·Á¨´ÄÁnµ´Ê¸ÉÄ®n
¥·ÉÄÅ¦£¡ Á¤ºÉ°¨n°¥Ä°´Á}{®µÄ®n¸É»Â¨oª ·Á¨¹ÉÁ}·É°µ«´¥°¥¼n´ÄÈ
®¨»¨°¥ÅÁ°«¸¨¤µ· {µÂ¨³ª·¤»· ª·¤»·µ´³È¨n°¥ªµÅªoµ¤Á}
¦·Á¦¸¥ªnµnµ iµ¥nµ¦·Â¨oªÈ®¤¸¼nªµ¤¨Á¡¸¥Ánµ¸Ê
ª´¸ÊÅo°·µ¥¦¦¤Ä®oÂn´·´·´Ê®¨µ¥ Ã¥¥¤ÁÈ¡¦³¼o¤¸¡¦³£µÂ¨³
¡¦³µª´Ê®¨µ¥¤µÁ}ÂªµÄ®onµ´Ê®¨µ¥¢{³Åo´ÊÁ È¤·«º° o°·´· °
ÇÄ®oÁ}Åµ¤¡¦³°rnµÃ¥Å¤n¨¨³Á¤ºÉ°«¸¨¤µ· {µÁ}¦¦¤¸Énµ

ÂªnªÄ

ÔÒÑ



ÔÒÒ

´Ê®¨µ¥ÎµÁ¡ÈÅo¦·¼¦rÂ¨oª ª·¤»·Â¨³ª·¤»·µ´³°´Á}°r¡¦³·¡¡µÈ
³Á} °nµ´Ê®¨µ¥°¥nµÅ¤n¤¸{®µ
Á¡¦µ³Á®»´Ê¦¦¤´Ê®¤¸ÉÅo¨nµªÄª´¸Ê nµ¼o¢{»Ç nµÁ oµÄªnµ¤¸°¥¼n
Äµ¥ÄÄ °Á¦µ»nµ °Ä®oo°¤¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁ oµ¤µÁ}¤´· ° ´Êµ¦
ÎµÁ·Á®» ´Ê¨¸É¦µ ¹ÊµÁ®»°´¸ º°ª·¤»·¡¦³·¡¡µ ³Á} °nµ´Ê
®¨µ¥Äª´¸Êª´®oµÃ¥´¥¸ÉÅoÂ¤µ °¥»·¨oª¥Áª¨µÁ¡¸¥Ánµ¸Ê Á°ªÎ È¤¸oª¥
¦³µ¦³¸Ê

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK

สารบัญ

<<

ÂªnªÄ

ÔÒÒ



ÔÒÓ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÓÒ´¥µ¥¡»«´¦µÓÖÑÖ

ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°ÅÅ¤no°¨´¤µ


µ¦·´·¡¦³«µµ¡¹Á¨È¼Á È¤·«º°®¨´Â®nªµ µ¦¦¤¸É¡¦³¡»°r
Åo¦´Åªo°Â¨oª ÎµÁ oµ¤µÁ¸¥Á¸¥´ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÂ®nµ¥ ªµµ Ä °
°¥nµÄ®oÁ¨ºÉ°¨µÅµ®¨´ªµ µ¦¦¤´Á´Êµµ¥´Êµªµµ´Êµ
Ä oµÁ¨ºÉ°µ¦¦¤¸ÊÂ¨oª ¡¹¦µªnµÁ}ÅÁ¡ºÉ°µ· °¥nµo°¥ÈÁ·Éoµ °¥nµ
¤µÈÁ}¤¨·ÂnÁ°
°¹É Á¦µ»nµ¹É¤µ¦ª¤´°¥¼nÄµ¸É¸Ê Å¤nÅo°¥¼noµÁ¸¥ªÁ¤º°Á¸¥ª´Â¨³
Ä¦³¼¨Á¸¥ª´ nµÈ¦³Á®Á¦n¦n°¤µoª¥Áµ®ª´¸ ° oµ¡¼µ¤Ã¨Â¨oª Á¦µ
´Ê®¨µ¥Å¤nÅoÁ}µ·´ Á¡¦µ³nµ·µ¤µ¦µ¼oÄ®oÎµÁ· Á¤ºÉ°¡¼µ¤®¨´¦¦¤¸ÉÁ¦µ
´Ê®¨µ¥¦°¥¼n  ´¸ÊÂ¨oª Á¦¸¥ªnµÁ¦µ´Ê®¨µ¥Á}µ·´°¥nµ·¸É³Â¥µ´
Å¤nÅo Á¡¦µ³µ·µªµ¤Á·È¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´ µ·µªµ¤»  ªµ¤» r
ªµ¤ÁºÉ°¤ ªµ¤Á¦·Ä¤´·£µ¥°£µ¥Ä Â¨³ªµ¤¤´É¤¸«¦¸» Â¨³ªµ¤°´
nµÈÅonµ¤µÄµµ¥Á¸¥ª´ Â¨³µ·µ´ª¹ÉÁ}¼oÃ¤Ã·ÊªÁ¡ºÉ°Á¸¥
¨³·É¤¸nµ Â¨³·É¸ÉÁ} oµ«¹ÂnÁ°Á}Áµ°´Á¸¥ª´ Â¤o·µÁ¦ºÉ°ÎµÁ·
ÈÁnÁ¸¥ª´oª¥ ¤¸¡¦³¦¦¤ª·´¥Á}Á¦ºÉ°¦° Â¨³ÎµÁ·°¥nµÁ¸¥ª´ ¹ÉÁ}
¡¥µ¸ÊÄ®oÁ®ÈªnµÁ¦µ´Ê®¨µ¥Á}µ·´°¥nµ·
Â¤oÂn¨¼¡n°Á¸¥ªÂ¤nÁ¸¥ª´¥´¤¸µ¦³Á¨µ³Áµ³Âªo´ ¼nµ¤¸£¦¦¥µ¹ÉÁ}¸É
¦´Ä¦n´ÁnµÅ¦È¥´¤¸µ¦ ´ o° Â¨³³Á¨µ³Å¤n¨¦°¥´ÅoÄµ¦¸ Â¨³µµ¨
Îµ®¦´Á¦µ´Ê®¨µ¥¸ÉÅo¤µ°¥¼n¦nª¤´  ´¸Ê´Ân¨nª¤µÂ¨oª Îµ®¦´¤¼oÁ}®´ª®oµ
¦°¦¦µnµ´Ê®¨µ¥ ¦¼o¹ªnµÁ}¸Énµ°»Ã¤µÁ}°¥nµ¥·É µ¦¸É¡ªÁ¦µÅo¦´
ªµ¤¦n¤Á¥È Å¤n¤¸µ¦¦³Â³¦³µ¥¹É´Â¨³´ ´Ê o°·´· ´Êoµªµ¤Á®È£µ¥Ä
°´³Á}Á®»Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥o¹É´Â¨³´
Â¨³Á}n°Á·Â®nªµ¤¦³
¦³Áº° ´ÂnnªÁ¨Ènªo°¥¹nªÄ®n¥´Å¤n¦µ ´Ê¸ÊÁºÉ°µnµnµ
nµÈ¤¸®¨´¦¦¤º°Á®»¨Á}Á¦ºÉ°°ªª°¥¼nÄ´ªÁ°Â¨³®¤¼nÁ¡ºÉ°oª¥
´¹°¥¼n¦nª¤´oª¥ªµ¤Á}» 
ÂªnªÄ

ÔÒÓ



ÔÒÔ

oµ®µ®¨´¦¦¤ °¡ªÁ¦µÅoo°¥ÅoµÄµ¦ª ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÄ
¦³®ªnµ´®¤¼n³´ÉÂ¨ º°n°Á·Â®nªµ¤¦³Â³¦³µ¥ÅoÁ¦·É¤Å®ª´ª ¹ÊÂ¨oª oµ
Á}°¥nµ®¤o°ÊÎµÈÂªnµÎµ¨´¦oµªµ¦oµªÈ³Â¦³µ¥Ã¦·¼®¤o°ÊÎµÁ¡¸¥Ân
¦oµªÁnµ´Ê»£µ¡ÈÅ¤n¤¼¦r¸É³Äo®»o¤Â®¦º° ´ÊÎµÈÅ¤nÅo¨ÁÈ¤¸É¥·É®¤o°ÊÎµÅo
ÂÅÁ¸¥È¥·É µ¦³Ã¥r¸É¡¹³Åo¦´°¥nµÅ¤n¤¸{®µ
Á¦ºÉ°ªµ¤Å¤n¨¦°¥´oª¥··¤µ³®¦º°·µ ¸É¦µ«µ®¨´¦¦¤º°Á®»
¨È¥n°¤¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´¦¦µÁ¦µ»nµ¸É°¥¼n¦nª¤´oµ³Á¸¥ÈÁ®¤º°®¤o°
ÊÎµÎµ¨´¤¼¦r Å¤n¤¸¦°¥¦oµª®¦º°·ÉÂ¤oÂno°¥Á¡¦µ³°¥¼n¦nª¤´oª¥ªµ¤¡¦o°¤Á¡¦¸¥
Â¨³Á}» ´Ê¸ÊÁºÉ°µnµnµnµ¤¸¦¦¤º°®¨´Á®»¨¦³ÎµÄ °ÇÁ¡¦µ³
Å¤nÁ®ÈÂnªµ¤Á}¼oÄ®nÂ¨³Å¤nÁ®ÈÂnªµ¤Á}¼oo°¥ÂnÁ®ÈÂn¦¦¤º°Áµ¸ ¤»n
ÎµÁ·µ¤ªµ µ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ°¥nµÁÈ¤·{µ Â¨³Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦
°Ân¨³nµÁ¤ºÉ°Á}Án¸ÊÂªnµÁ}µ¦·´·¼®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ
Á¤ºÉ°µ¦ÎµÁ· °¡ªÁ¦µÂn ´Ê®¥µÁ}µ¦¼®¨´¦¦¤ ¹¡¦o°¤´°¥¼noª¥
ªµ¤Á}» Án¸Ê Â¤onª¨³Á°¸¥°´Á}nª£µ¥ÄÈ¡¹¦µªnµ ³o°Á}Åµ
nª®¥µ¸Ê nª¨³Á°¸¥®¤µ¥¹Á¦ºÉ°£µ¥ÄÄÃ¥Á¡µ³¹ÉÁ¦µ³¡¥µ¥µ¤¦´¦»Âo
Å nª¡¦n°¸ÉÁ· ¹Êµµ¥ ªµµ Ä ° Ä®oÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¥º°Á¥È ¸É
¨nµª¤µÂ¨oª®¤µ¥¹ªµ¤¸ÉÁ}ÅÄ¦³®ªnµ®¤¼nÁ¡ºÉ° ´ªnµÁ}¸É¥·¸ ´Êµ¦
¦°È¦¼o¹ªnµÁµÄÅ¤nÅoÁ}´ª¨Îµ®¦´¼oÁ}®´ª®oµ¸ÉÁ¸É¥ª´¦¦µ¨¼«·¬¥r ³Á}
¦µ¥ÄÈµ¤ ´Ê¸ÊÁ¦µÈ¡°³Á®È¨¦³Ã¥rÁ· ¹Êµµ¦¦³¤´¦³ª´°¥¼nÂ¨oª Á¡¦µ³
µ¦º°®¨´¦¦¤Á}Á È¤·«Á}·ÉÎµ´¥·Éªnµº°Á¦ºÉ° °Á¦µÂn¨³¦µ¥ Ç ¡¥µ¥µ¤
¦´¦»Á°Ân¨³nµÄ®oÁ oµ´®¨´¦¦¤Â¨oª ¨¸É¦µ ¹ÊÄ®oÁ¦µÅo¦´º°ªµ¤
¦n¤Á¥ÈÁ}» 
°´´n°Å¡¹º°®¨´¦¦¤nª®¥µ¸ÉÁ¸É¥ª´®¤¼nÁ¡ºÉ° Á oµÅ¦´¦»·Ä
Ã¥Á¡µ³·Ä¸ÉÅo¦´ªµ¤¦³¦³Áº°¦³®ªnµ·É¸É¤µ´¤´ Á·ªµ¤Å¤n ¹Ê
£µ¥ÄÄ ¡¹¦µªnµ³o°¤¸Á¦ºÉ°ÄÁ¦ºÉ°®¹É¸ÉÁ¦µ¡·µ¦µ¥´Å¤n¦°° Ä¦³®ªnµ
·É¸É¤µ´¤´´µ¦¦´¦¼ooª¥·{µ ¹ÉÅ¤n¤¼¦r¡° ·¹¦ªµ¤ °Åªo
Å¤nÅo ®¦º°¼oÅoÂ¨oªÄ ´Ê¸Ê ´Ê¨³Á°¸¥Á oµÅªnµ¸Ê¹ÉÁ¦µ¥´Å¤nµ¤µ¦¦³´Åo ¨µ¥Á}
Á¦ºÉ°Á· ¹Ê´Ä°¥¼n¨°Áª¨µÈ¥´¤¸ °ªª¼ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ·´·n°®¤¼n

ÂªnªÄ
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ÔÒÕ

Á¡ºÉ° oµÄÅo¤¸µ¦°Á°µ¤°µµ¦Á¨ºÉ°Å®ªn°°µ¦¤r°¥¼nÂ¨oª Á¦µ³Åo¦´
¨Á}µ¦°Â ¹Ê´Äº°Ä³Á¦·É¤¤¸ªµ¤µ¤¨Îµ´
°¹É ªµ¤¥´¤¸®¨µ¥ ´Ê Á¤ºÉ°nµªµ¤ ´Ê®¥µ¸ÊÅÅo ªµ¤ ´Ê
¨µÈ¥´¤¸ Â¨³Á¦ºÉ°n°ªµ¤ µ °°µ¦¤r´ªµ¤ ´Ê´Ê Ç ¥´¤¸Â °¥¼n
ÁnÁ¸¥ª´ ªnµ³ÅoÎµ·{µÁ oµ°ªÄ¦n¦ª¼·É¸É¤µ¦ªn°ªµ¤
 ´Ê¨µ¡°´ªÂ¨oª ªµ¤ ´Ê¨µÈ¨µ¥Á}ªµ¤¸É¤¼¦r ¹Ê¤µÃ¥
¨Îµ¡´Á°
°´´n°Åo°¡¥µ¥µ¤ÂoÅ °µ¦¤r¸ÉÁ} oµ«¹n°ªµ¤nª
¨³Á°¸¥ ¹É³¤¸µ¦´¤´ª´Á®ª¸É¥´Ä°¥¼n¨°Áª¨µ oª¥·´{µÁ}Á¦ºÉ°
ª··´¥¦³°´°rÂ®nªµ¤Á¡¸¥¦°¥¼nÁ¤°ªµ¤nª¨³Á°¸¥È³¦µ´ª ¹Ê
¤µ°¥nµÁÈ¤ª ÁnÁ¸¥ª´ªµ¤nª®¥µÂ¨³nª¨µ Á¦ºÉ° °·´{µ
¡¹¦µªnµÁ·µ¤¦°¥´ªµ¤»Ç ´ÊÁ®¤º°ÁµÁ¸¥¤´ª
®¨´Â®nµ¦·´·¦¦¤ °¥nµ¡¹Á oµÄªnµ{µ³Å°¥¼n oµ®oµ ¤µ·°¥¼n oµ
®¨´ ¸É¼µ¤®¨´ªµ¤¦·Â¨oª ·´{µ³o°Á¸¥¼n´Å´ªµ¤ ´Ê´Ê
Ç Â¨³¤¸µ¤µ³ °ªµ¤ Án Á¦·É¤¤¸ªµ¤Èª¦Á¦·É¤{µ¡·µ¦µÁ}¡¸É
Á¨¸Ê¥Á¤°Å ¦µÁ}ªµ¤°¥nµ¨µÂ¨³°¥nµ¨³Á°¸¥ {µÈo°Á}¡¸É
Á¨¸Ê¥µ¤ Ç ´Å Å¤n¥°¤¨n°¥Ä®oÁ}Ânªµ¤Ã¥nµ¥Á¸¥ª ¸Éº°®¨´¦¦¤µ·
¸ÉÅo·´·¤µµ¤Îµ¨´ ÅoÁdÁ¥Ä®onµ¼o¢{¦µÃ¥¨°¤·Åod´ÅªoÂ¤oÂno°¥

Ã¦¦µÅªoªnµÁ¦ºÉ° °·´{µ¸Ê ³¦µ«µ´´ªµ¤ÅÅ¤nÅo
´ÊÁ}¦¦¤ÎµÁ}¹É³o°Äo°¥¼n¨°Áª¨µ ¤¸Îµ¨´µ¤µ¦¦ºÊ°° ¹Êµ®¨n¤
¨¹º°°ª·µÅoÈÁ¡¦µ³·{µÁ}®¨´¦³´
Â¨³Ã¦¦µªnµ ªµ¤ °·Å¤nÄnÁ}·´¥°´Á¸¥ª´ Â¨³¨´¬³Â®n
ªµ¤Ènµ´µ¤·´¥ °¼o·´·Ân¨³¦µ¥
Ân¨¦µ¥Åo´ÊÁ}°´Á¸¥ª´
¨´¬³ °·µ¦³Á£Á¤ºÉ°¦·¦¦¤Ä®¹É ¦¦µ¦¦¤¸É¼¦· ¡°Á¦·É¤
¦·¦¦¤Á oµÁnµ´Ê ·È¨Åo´¸Â¨³¨Åo°¥nµ¦ªÁ¦Èª ¸Éº°·´¥ °¤µ·°¦¤
{µ Ânµ¦µ¥n°¥ Ç Á oµÅÂ¨³¦ª¤¨°¥nµÁºÉ°oµ »oµ¥È¨¹¸ÉÂ¨³
¨n°¥ªµÎµ¦·¦¦¤¦Åªo¹Éªµ¤¦¼o°´Á¸¥ª¤¸·¦°¦¼o°¥¼n Â¨³µ¦´Êo°Äo{µ
Á}Á¦ºÉ° f¦¤µ°¥nµÁÈ¤¸ÉÂ¨oª¦ª¤¨ÅoÄ¨´¬³Á¸¥ª´ ¸Éº°·´¥{µ
°¦¤¤µ·
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ÔÒÕ



ÔÒÖ

Â¨³µ¦´Ê¨´¬³· °Á¸¥ª´ÉÁ°Å¤nÄn³¨·¸ÉÁ¥¨Á¤°Å Án
¦µ¥¸ÉÁ¥¨Åo°¥nµ¦ªÁ¦Èª¨´¨°¥nµÁºÉ°oµÈ¥´¤¸ Á¡¦µ³Á®»¸Ê¹Å¤nn°¥¥¹º°Á}¸É
o° o°Ä ·É³º°Á}Îµ´ º°¨¸É¦µ ¹Êµªµ¤´ÊÁ}°¥nµÅ¦ o°Á}
ªµ¤» ®¹É¤¸ªµ¤¦¼o°¥¼nÁ¡¸¥°´Á¸¥ª®¹É·Å¤n¦³Á¡ºÉ°¤®¹ÉÅ¤nÁ}ºÉ°°µ¦¤r
Ä ³¸É·¡´¦ª¤°¥¼n®¹É Â¨³¤¸·¦¼oªnµ· °®¥»®¹É ·³¦ª¤¨oµ®¦º°Á¦ÈªÄ®o
º°Á°µ¨µ¤¸É°·µ¥¤µ¸Ê Á¤ºÉ°° ¹Ê¤µÂ¨oªÁ}´ª·¡µ¬rª·µ¦rÄµ¥ª·£µ °
µ¥»nªÁ}£µ¡Â®nÅ¦¨´¬rÄ®¨´¦¦¤µ·»Ç°µµ¦Ä¦³¦¼o®¦º°Å¤n
Èµ¤µ¥»nªo°Á}°¥nµ´Ê
ÎµªnµÅ¦¨´¬rº°¤¸¨´¬³µ¤Â¨ªnµÅ¤nÁ¸É¥Á}» r Â¨³Á}°´µÅ¤n
Än´ªµ¤ÎµÁ¦¦Â¨³¨nµª°oµ °Ä¦ÄÅ¦¨´¬r´Êµ¤¸Ê °¥nµÁ oµÄªnµ¤¸°
Åµ°µµ¦Â®nµ¥®¹É Ç °µµ¦Á¸¥ª´ÉÁ° ¡¦o°¤oª¥Å¦¨´¬r°¥¼nÂ¨oª°¥nµ
¤¼¦r Án°µµ¦Â®nµ¥ °Á¦µ¤¸¹ÔÓ°µµ¦»Ç°µµ¦¨oªÁ}Å¦¨´¬r
Ã¥¦¦¤µ·°¥¼nÄ´ª ³Â¥µ´Å¤nÅo ´´Ê ¦¦µ´·´·Â¤o³¡·µ¦µ
Á¡µ³Å¦¨´¬rÄ Án °·´ µ¤ªµ¤´Ánµ´Ê Á¦ºÉ°» r ´Á¦ºÉ°°´µÈ³
¦µÁ}´ª£´¥ ¹Ê¤µÄ®o·Á®ÈÃ¬ÅoÁnÁ¸¥ª´Á¡¦µ³Å¦¨´¬r®¹ÉÇnµÈÁ}
´ª£´¥Â¨³Á}¸Énµ¨»n¤®¨°¥¼nÄª´»®¦º°°µµ¦°´Á¸¥ª´ ¹ÉÁ}´ªÁ®»Ä®o·®¨Åo
ÁnµÁ¸¥¤´
Á¤ºÉ°·¡·µ¦µ¦¼o´ÄÅ¦¨´¬rÄÂ¨oª Â¤oÅ¦¨´¬r°ºÉ Ç ÈÅ¤n¡oª·´¥ °
{µ°r¦¦¤´¦®¤»¦°´ªÅÅo Á¡¦µ³Å¦¨´¬r´Êµ¤Â¤o³nµºÉ°´ ÂnÈ¤¸
°¥¼nÄª´»®¦º°°µµ¦°´Á¸¥ª´Á}ÂnnµÂ¥°µµ¦°°Á}°·½Î oµ»½ Î oµ
°½µoµ Á®¤º°´°µµ¦Â®nµ¥ °Á¦µÂ¤o³¦ª¤Á}o°Â®nµ» °»¨¼o
Á¸¥ªÈµ¤ ÂnÁ¤ºÉ°Â¥µ´Â¨oª¤¸°¥¼n¸Éµ» º°µ»· µ»ÊÎµ µ»¨¤ Â¨³µ»Å¢
Â¤oÂnµ»·¥´Â¥°°Á} ÔÓ °µµ¦ Â¨³Ân¨³°µµ¦¡¹¦µªnµÁ}µ»·´É
Á°µ»ÊÎµ³¤¸¸É¦³Á£Èº°ÊÎµº°Å¢º°¨¤´ÉÁ°°µµ¦Â®n°·½Î »½ Î °½
µÈº°Å¦¨´¬r´ÉÁ°
Ã¦¦µÃ¥ª·¸Á¸¥Á¸¥´°¥nµ¸Ê Â¨³Å¦n¦°¼Á¦ºÉ°Å¦¨´¬r¸É¤¸°¥¼n´Éª
¦¦¡µrµ¥ °Á¦µÁ¦µ³´®¦º°Â¥µ¥Äµ°·½Î ®¦º°»½ Î ®¦º°°½µÈ
Ä®o¡·µ¦µnª¸É¦·°´Ê¤µ Ç °¥nµÅ¦Å¦¨´¬r´Êµ¤¸Ê³¹¤µÁ¸É¥ªÃ¥¹
´®¤ Â¨³³Â¥µ´ÅÅ¤nÅo ¸É°·µ¥µ¤®¨´¦¦¤µ·¸ÉÅo·´·Â¨³¦µ
ÂªnªÄ
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ÔÒ×

¤µ °Ä®oÁ}¸É¨Ä Å¤no°´¥Ä®¨´¦¦¤ªnµ Å¦¨´¬r´Êµ¤¸Ê³Â¥µ´Å
°¥¼nÄnµÂ ¡¹¦µªnµÁ}®¨´¦¦¤µ·°´Á¸¥ª´ Îµ®Á¡¸¥°´®¹ÉÈ¹¤µ
´Éª¹´®¤
¡·µ¦µÄ®o¦¼o´oª¥{µ ³¦¼o´ÄÅ¦¨´¬rÄÈÅo ³Á}ªµ¤¦¼o¸É°
°°»µµªµ¤¥¹¤´Éº°¤´É Îµ´ªnµÁ}Á¦µÁ} °Á¦µ °°µÄÅoÃ¥¤¼¦r
ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ¡·µ¦µ¡¦o°¤ Ç ´´Êµ¤Å¦¨´¬r Á¦ºÉ° °{µ³ª·É´Éª¹´
®¤ Á¡¦µ³·É¸É¼¡·µ¦µÂn¨³°µµ¦¤¼¦roª¥Å¦¨´¬r°¥¼nÂ¨oª Á¤ºÉ°{µÅo
Ä¦n¦ªÁ®ÈÁ¦ºÉ° °·½Î ÈÂªnµÁ®È£´¥°¥¼nÂ¨oª Á®ÈÁ¦ºÉ° »½ Î ÈÁ}Á¦ºÉ°Á®È°
» r°£´¥ÁnÁ¸¥ª´Â¨³Á®ÈÁ¦ºÉ°°½µÈÁ}µ¦°´ªnµ´Êº°´ª£´¥Å¤nª¦
¥¹º°ªnµÁ} °Á¸É¥Âoµª¦Á}¨´Â®nªµ¤»  Â¨³ªnµÁ}Á¦µÁ} °Á¦µÄ®o¥»nÅ
Á¡ºÉ°n°Á®»Â®nª´³¡´´Á°
Á¦ºÉ° °·Â¨oª°¥nµº°ªnµÁ}£µ¦³ °Ä¦ Â¨³Á¦ºÉ° °{µÂ¨oªÅ¤n·Ê»°¥¼n
´Ä¦Ân ¹Ê°¥¼n´¼o°´Ê·°·ooª¥{µª´®¹ÉÇ°»µ¥Â®nªµ¤Â¥
µ¥³Á· ¹Ê¤µ¸É¦´Ê¸É®Å¤n·Ê» Á¦µ°¥nµÁ oµÄªnµÁ¦µÃn Á¦µÅ¤nÅoÃn°¥¼n¨°Áª¨µ oµ
Åo®¥´É·{µ¨Ä°ª´¥ª³º°n°Â®nµ¥¸ÊÂ¨oª ªµ¤¦¼o¸ÉÂ¨¦³®¨µ³¦µ
¹Ê¤µµµ¥¸ÊÃ¥Å¤no°´¥¡¹¦µªnµªµ¤Á¨¸¥ª¨µÅ¤n¤¸Ä¦¦oµÅªoÁ}·oµ
Á¡ºÉ°¼oÄÂ¤o·ÈÅ¤n¤¸°¥¼nÄ¸ÉÅ®°µµ¸É¡¦³¡»Áoµ¦³µÅªo º°·{µ
¸É ÅoÂn µ¥Áªµ·¦¦¤Ánµ´Ê¸Éº°n°Á·Â®n·{µÁ}¸ÉÎµ¦»· Îµ¦»
{µÂ¨³Á}¸É¨¼·¨¼{µÄ®o¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª¨µ¦°´ª
Á¤ºÉ°Á¦µ¥´Ãn·ÉÁ®¨nµ¸ÊÈÁ} oµ«¹n°Á¦µ º°µ¥È¨µ¥Á} oµ«¹ ÁªµÈ¨µ¥
Á} oµ«¹ ·È¨µ¥Á} oµ«¹ ¦¦¤È¨µ¥Á} oµ«¹Å®¤ ÂnÁ¤ºÉ°Á¦µÅo®¥´É·´
{µ¨¼n»¸Ê µ¥È¨µ¥Á}¦¦¤ ¹Ê¤µ ÁªµÈ¨µ¥Á}¦¦¤ ¹Ê¤µ ·È¨µ¥
Á}¦¦¤ ¹Ê¤µ Â¨³¦¦¤È¨µ¥Á}¦¦¤ ¹Ê¤µÄ®¨´¦¦¤µ· Á¡¦µ³Á®»´Ênµ¹
Á¦¸¥ªnµ·{µº°®·¨´·´{µ´ÉÁ°Ân¼oÅ¤n¨µÁ°µ¤¸Å¢{®·Á oµ¤¸È
o°Á¸¥oµ¼oÅ¤n¨µº°®·¨´º°µ¥Áªµ·¦¦¤¸ÊªnµÁ}µ¥Áªµ·
¦¦¤È¨µ¥Á} oµ«¹ÂnÃn¼o´Ê
¸É¡¦³¡»Áoµ°Ä®o¡·µ¦µ·{µ¸É Å¤nÅo°Ä®oÁ°µ¤¸Å¢{®·Ân¦
°ªnµÄ®o¡·µ¦µµ¥ Áªµ · ¦¦¤ oª¥·{µ°¥nµ¸Ênµ®µ ´´Ê·´
{µ¹´ÊÅo¸Éµ¥Áªµ·¦¦¤Â¨³¨µ¦°°Á°Åooª¥®¨´¦¦¤´Ê¸É
ÂªnªÄ
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ÔÒØ

¦³Á£¸Ê Ã¦¦µªnµn°Â®nªµ¤Á¨¸¥ª¨µ¦¼o¦°°¥¼nÄª·{µ¸É¸Ê ´Ê·
{µ¨¼n»¸Ê µ¦Á¦¸¥¤µÁ¦¸¥o°¥oµÁ¦µÅ¤n¤¸Ã°µÅ¦ÉÎµÅÁ¦¸¥Ä®oÅo¤µÁ®¤º°
°¥nµ¦¦µnµ¸É¤¸Ã°µ´Ê®¨µ¥Èµ¤ È°¥nµÁ¸¥Ä Á¦¸¥¦¦¤Ä®¨´¦¦¤µ·¸É
¤¸°¥¼nÄ µ¥ Áªµ · ¦¦¤ Ä´ª °Á¦µ¸Ê ¡¦³¡»ÁoµÂ¨µª´Ê®¨µ¥nµÁ¦¸¥
Â¨³°Ä®¨´¦¦¤µ· Â¨³¼o·´·µ¤Åo¦´¨Á·ªµ¤µ®¤µ¥¤µÁ}Îµª
¤µÂ¨oª
Â¤o·Á¨°µª³ÈÁ}®¨´¦¦¤µ·°´®¹É Ä¦ Ç Å¤nÁ¥¤¸jµ¥¦³µÁ¦¸¥
ª·µ·Á¨ Â¤o´ªrÁ¸¥¦´µÂ¨³ÁÈ ÇÁ µÁ¥¦¼o·Á¨Á¤ºÉ°Å¦ÎµÅ¤Á µ¹¤¸·Á¨Á¦µ¹É
Á}¼oÄ®nÈÅ¤nÁ¥¤¸Ã¦¦ÉÎµÃ¦Á¦¸¥ª·µ·Á¨ Á¦¸¥¦¦¤´Ê´Ê ÎµÅ¤·Á¨¹¤¸ÁÈ¤®´ªÄ
Á¨nµ ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³·Á¨Á}®¨´¦¦¤µ·´ÉÁ° Å¤n ¹Ê°¥¼n´Ä¦ Â¨³Å¤nÁ oµÄ¦°°Ä¦
´Ê´Ê Á}¦¦¤µ·¸ÉÁ¸É¥¦¦¤ º°´Ê°¥¼nÄ®¨´Á®»¨ÁnÁ¸¥ª´ oµ··ÈÁ}
·Á¨ ¹Ê¤µÂnoµ·¼ÈÁ}¦¦¤ ¹Ê¤µÁ¤ºÉ°¦»¨Â¨oªÈ·Á¨´¦¦¤Å¤nÄn¼o°ºÉ¼oÄ
³n°¦oµ ¹ÊÄ®oÁ} oµ«¹ Â¨³Á}»n°Á° °µÄ °Á¦µ¼oÃnÂ¨³¨µÁnµ
´Ê¸É³Îµ·Á¨Ä®o¼¤´Á° ¹Ê¤µoª¥ªµ¤Ãn °Á° Â¨³³µ¤µ¦ÂoÅ ·Á¨
°°Åooª¥ªµ¤¨µ °Ánµ´Ê
Â¨³ ³·Á¨Á· ¹Ê³Å¤nÁ· ¹Êµ¸ÉÅ® °µ³Á· ¹Êµªµ¤ÃnÁnµ
´Ê Ãn°³Å¦Á¨nµ Á¤ºÉ°³Â¥°°µ¤¦³Á£Â®nªµ¤ÃnÂ¨oªÅoÂn Á®ÈÈÃn Åo¥·ÈÃn
Åo¼¨·É¨·Ê¤¦ÈÃn È·ÉÄ¤µ´¤´È®¨µ¤Å®¤¤´Ãn´Ê¦¼o Ç°¥nµ¸ÊÁ°Á¡¦µ³
¦µµ °·¤´Ãn ³´Êo°¡¥µ¥µ¤Ä®o¦¼oªnµªµ¤Ãn°¥¼n¸É»Å® ´Ê·{µ¨¸É
»´Ê Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÁª¨µ¸ÊÅ¤n¤¸°³Å¦Á} oµ«¹°´¦oµ¥Â¦n°Á¦µ °Åµµ¥
Áªµ · ¦¦¤ Á¡¦µ³ªµ¤®¨È®¨Äµ¥¸Ê ªnµÁ}Á¦µ Á} °Á¦µ ¦´È¦´µ¥¸Ê
´È´µ¥¸Ê » r´Ê¤ª¨ÈÁ· ¹ÊÄµ¥¸Ê ·Åo¦´ªµ¤» rÁº°¦o°ÈÁ¡¦µ³Á¦ºÉ°
Â®nµ¥¸ÊÂ¨³Îµªnµ¦¦¤³®¤µ¥¹°³Å¦º°µ¥ÁªµÂ¨³·¹ÉÁ}Á¦º°Â®n» r
¸ÉÁ°¦ª¤Â¨oªÁ¦¸¥ªnµ¦¦¤
´Ê·´{µ¨Ä·{µ¸É Å¦n¦°°¥¼n´Êª´´Êº ¤¸·{µ¸É¸Ê
Ánµ´ÊÁ}µÁ}µÁ·Á}¸É°¥¼n°µ«´¥Á}¸ÉÎµµ¡·µ¦µÂ¨oª¡·µ¦µÁ¨nµ¸É
¦°¸ÉÁ¸É¥ªÅ¤nÎµª ÎµÁ®¤º°Á µ »·®¦º° »µ Åµ ¦µµ »Â¨oª »Á¨nµ Å
Â¨oªÅÁ¨nµ ´ÊÅ³ÅÂ¦ Â¨³¦µ¨´Å¨´¤µ ¤¼¨Å¤¼¨¦µÂ®¨¨³Á°¸¥
µ¦Á·Á¦Èª®¦º°oµ °´ªrÅ¤nÎµ´ Îµ´¸É¤¼¨¦µ¤¼¨ÅÂ®¨¨³Á°¸¥Â¨oªÁ}¡°
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ÔÒÙ

µ¦¡·µ¦µÄ®¨´·{µ¸Éoª¥{µ³Á¦Èª®¦º°oµÅ¤nÎµ´ Îµ´¸É¡·µ¦µ
Á oµÄÂ¨³Ân¤ÂoÂ¨oªÁ¤ºÉ°Å¦ ´ÉÂ¨Á}¨³o°¥o°¨´¤µÄ®oÁ¦µÅo¦´ªµ¤Á¨¸¥ª
¨µ µ¤µ¦¨n°¥ªµ·É¸ÉÁ} oµ«¹ÂnÄÂ¨³¦µ«µªµ¤º°ªnµ µ¥ Áªµ
·¦¦¤Á} °Á¸É¥Á}» Á}°´µ´ªÁ¸¥Åooª¥°Îµµ °{µ
³´Ê µ¦¡·µ¦µÁ¦µ°¥nµÁ®Èªnµ¤µÅ®¦º°o°¥Å º°ÁnÁ¸¥ª´µ °
Ã¨¹ÉÁ}·ÉÎµÁ}´Éª®oµ´¸ÉÄ¦³´É°°¥¼nÁ¥ÇÅ¤nÅo µ¦ÎµµÄ·{µ
¸É Á¦µ°¥nµ´ÊÁ¤º°¡° ¹Êoª¥ªµ¤Á¸¥¦oµ Ä®oÁ¤º°¡°¦µ ¹ÊÁ°oª¥·´
{µ¸É¡·µ¦µ¡°Â¨oªÂ¨³¨n°¥ªµ ³Á}µÁ¡¸¥¡°Â¨³¹µ¡o» rµ¤Â
°¡¦³¡»ÁoµÃ¥¼µÁ¤ºÉ°Á®ºÉ°¥·°¥µ³¡´ÈÄ®oÁ µ¡´ÄÁ¦º°º°¤µ· µ¦
¡´°¥¼n °·³µ®¦º°Å¤nµ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤Á¡¸¥¡° °Ä ÁnÁ¸¥ª´°
®¨´ ³®¨´¤µ®¦º°o°¥ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤Á¡¸¥¡° °µ» ´r Â¨oªºÉ¤µÈÎµµÅo
³´Ê·³¡´°¥¼n¸É´ÉªÃ¤ Å¤nª¦´´Ä®o° ¹Ê¤µÁ°Á¥Ç ¨n°¥Ä®o¡´°¥¼n
Á¡¸¥¡°Ânªµ¤o°µ¦Â¨oª° ¹Ê¤µÁ°
Á¤ºÉ°·° ¹Ê¤µÂ¨oªÁ}®oµ¸É °{µ ¸É³o°Îµµ¦¡·µ¦µÄ·{
µ¸ÉÁ}¨Îµ´Å µ¤Ân´Ä·{µÄ µ¦¡·µ¦µµ¥º° ¥µ¥Ä®oÃoµ Îµ
Ä®oÁ¨È¨oµ Â¥nª°°Á}Â Ç ÎµÁ}°ÁºÊ° °®´ Â¨³Ânnªµ¤
°µµ¦´Ê Ç Â¨oªÎµ®Ä®o¦³µ¥®µ¥¼Åµªµ¤Á}´ªrÁ}»¨ Â¨³µ
ªµ¤Á}ÁºÊ°Á}®´Á}o¨µ¥¨Á}µ»Á·¤º°·ÊÎµ¨¤Å¢Â¨oª¦» ¹Ê
¤µÄ®¤n¡·µ¦µ°¥¼nÁn¸Ê
ª´®¹É³Åo´¸ÉÁ¸É¥ª ®¦º°¸É¦°Å¤nÁ}¦³¤µ ¨¸É¦µ ¹Ê´Ä º°
ªµ¤ÎµµÂ¨³¨µ¦°°Â¨³ªµ¤·Ê´¥ÄnªÂ®nµ¥Á¤ºÉ°{µÁ¡¸¥¡°
n°nªÂ®nµ¥»nªÂ¨oª È¦¼oÁnµ´Â¨³¨n°¥ªµÅªo°¥nµ· ®¤·¤·Äµ¥ªnµ
µ¤®¦º°Å¤nµ¤ ´Ânªnµµ¥Ã¥ªµ¤¦¼o¹Ánµ´Ê Å¤n¤¸ªµ¤Îµ´ªnµµ¥¸ÊÁ}°³Å¦n°
Å¸Éº°®¨´Â®nµ¦¡·µ¦µµ¥oª¥{µ °´·´·
Áªµ ¹ÉÁ· ¹Êµµ¥Â¨³µÄ Á¡¦µ³Áªµ¤¸°¦³Á£ º° Áªµ °
µ¥°¥nµ®¹É Áªµ °·°¥nµ®¹É ªµ¤»  » r Â¨³Á¥ Ç ¦µ ¹ÊÄµ¥Ã¥
Á¡µ³Å¤nÁ¸É¥ª´Ä Á¦¸¥ªnµ µ¥Áªµ Áªµ´Êµ¤°´Ä°´®¹É ¦µ ¹ÊÄ·¸É
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¨Îµ¡´Á° Ò ¸ÉÁ¸É¥ª´·É£µ¥°´Ê º°°µ«´¥´¤´£µ¥°¤µ¦³Â¨oª
¡·µ¦µÅµ¤·É¸É¤µ¦³´Ê Ç ¦µ°»µ¥ ¹Ê¤µÄ ³´Ê¤µo°¥µ¤Ân
Îµ¨´ °{µ ³®µªµ¤Â¥µ¥Än ¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª´·É£µ¥°¤µ´¤´Á¨¥´Ê
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Â¤o£µª³´Ê Ç Å¤nÂ°°È¡·µ¦µÅoÃ¥³ª Ânµ¦¡·µ¦µ´Ê°
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¤®µ¤»¦³´ÊÂn¡¹¦µªnµÁ¦ºÉ° °{µÁ· ¹ÊÅo°¥nµÅ¦Á¤ºÉ°Å¤n¤¸·É¦³Á¡ºÉ°¤
£µ¥ÄÄÄ®o¦¼on° ¡°³º°Á°µÁ}°µ¦¤rÅo o°¸Êª¦¦µ¹ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤n°ªnµ
¤¸ªµ¤®¤µ¥ÅµÄoµÁ¡¦µ³¸´ÉªÁ·µªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤Á}Îµ´
ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤ °ÄÁ}ÅÅo°µº°¦³Á¡ºÉ°¤Á¡ºÉ°¥´» rÄ®oÁ· ¹ÊÂ¨oª
¼¤´Á°Ä®o·°¥¼n nµÁ¦¸¥ªnµ ¤»´¥ ¦³Á¡ºÉ°¤Á¡ºÉ°¦¼oµÁ}ÂÁ·Â®n» r
nµÁ¦¸¥ªnµ ¤¦¦ Á· ¹Êµªµ¤¦» °{µÁ° Â¨³Á·µÎµªnµ ´ µ¦°´
Á¸¥ª´ ·´Á¡¸¥ªnµ¦»ÅÄµ·®¦º°µ¼Ánµ´Ê ÂnÁ¦ºÉ°¤»´¥ Â¨³Á¦ºÉ°
¤¦¦ Å¤nÄn³Á·µ´ µ¦Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª Â¤oÁªµ ´µ Â¨³ª·µÈÁ}Á®»
Ä®oÁ·¤»´¥Â¨³¤¦¦Åo µ¤ªµ¤Ãnªµ¤¨µ °¼o¦´·°Ä ´r ° ´Ê¸Ê
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Á¤°Å Án ¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª´Ê®¨µ¥ nµÄo ´rÎµ¦³Ã¥rÂnÃ¨¨°ª´
·¡¡µ³´Ê ´r´Ê®oµ¹Á}Á®¤º°Á¦ºÉ°Äo Á¦ºÉ°ÄoÄoµ¥n°¤³¤¸»Â¨³Ã¬¸É
Á·µªµ¤ÃnÁ ¨µªµ¤¨µ °¼oÁ}Áoµ °
Á¤ºÉ°¦»ªµ¤Â¨oª ´Ê¤»´¥Â¨³¤¦¦ Á·µ´ µ¦£µ¥Ä°´Á¸¥ª´ ·´
¦¸É¦»oª¥ªµ¤®¨Á¡ºÉ°¼¤´Á° ´¦»oª¥ªµ¤¨µÁ¡ºÉ°ÂoÅ Á°Ánµ
´Ê Á¡¦µ³³´Ê´ µ¦ iµ¥¤¦¦¹µ¤µ¦¦»Â¨³¡¨·Â¡¨Ä£µª¦¦¤Ä®oÁ·
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¦¼oÁ®Èµ¤Á}¦· Ä®¨´¦¦¤µ·´Ê£µ¥Ä ´Ê£µ¥°°¥nµÂo´oª¥{µ Å¤n¤¸
°´Ä¨¸Ê¨´Â¨³¥´¨´Á}·ÉÁdÁ¥Á¸¥·Ê
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Á¦ºÉ°´ÇÁ¦ºÉ°·Á¦ºÉ°¤Á¦ºÉ°®¨Á¦ºÉ°¦¼o°³Å¦n°Å°¸Â¨³Á¦ºÉ°£¡µ·Ä®oÁ·Çµ¥
Ç¸É³¤µÁ¸É¥ªÃ¥´µ¤¸ÉÁ¥Á}¤µÁ}°´ªnµ¥»·´ÅoÃ¥·ÊÁ·³Å¤n¤¸°´Äºn°
¦¦¤µ·¸ÊÅÅo°¸ Á¡¦µ³°¸È¦¼oÁnµ°µÈ¦¼o´ {»´ÈÅ¤n¥¹ ¦µÁ}ªµ¤
¦·»·Í¨oª Ç °¥¼n´ªµ¤¦¼oÄ¦¦¤µ·´ÊÃ¥¦³´¬rÂ¨oª µ ®¼ ¤¼ ¨·Ê µ¥ÈÅ¤n
Á}£´¥Á¡¦µ³ÄÅ¤nÁ}£´¥¦¼Á¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°´¤´ÈÅ¤nÁ}£´¥Á¡¦µ³Ä®¤ÁºÊ°
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¼o Á}¼o¤´o°¥Â¨³´Ã¬Ä{´¥Á¦ºÉ°°µ«´¥ º°µ¦Å¤n¨»¨¸´Ä¦ Ç Â¨³ªµ¤
Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°¦ºÊ°°Á}·ÉÎµ´¥·É ¤¸´ªµ¤Á¡¸¥¦Ä°·¦·¥µ´Ê®¨µ¥ ¤¸ªµ¤
Á¡¸¥¦oª¥·{µ» Ç °µµ¦¸ÉÁ¨ºÉ°Å®ª Å¤n®¤µ¥¤¦¦¨·¡¡µ°Åµ
ªµ¤Á¡¸¥¦ Â¨³°Åµ{»´ º° µ¥ Áªµ · ¦¦¤ ¹É¤¸°¥¼n£µ¥Ä·¨°
Áª¨µ Â¨³Á}®¨´Â®nªµ µ¦¦¤¸É¡¦³°rÅo¦´¨Á}¸É¡°¡¦³´¥ Â¨³¦³µ
Åªo°Â¨oª ¼o·´·ÎµÁ·µ¤ ¨³¡¹Åo¦´ÈÁ} ´··Ã Á®ÈÁ°Ä¦¦¤» ´Ê
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·É¸ÉÁ¦µÅ¤n¥°¤Â¡oÂ¨³
¨n°¥ªµº°ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°ÅÅ¤no°¨´¤µÃ¥nµ¥Á¸¥ª
°Ä®onµ´Ê®¨µ¥¥¹¦¦¤¸É¨nµª¤µ¸ÊÅªoÁ}®¨´Ä Ä¦nn°ªµ¤Á¡¸¥¦Å¤no°
°¥³Á}¼o¹ÂÂ®nªµ¤Å¤nªÁª¸¥Äª´ oµ®oµ o°Îµ´°¥nµº°ªµ¤ ¸ÊÁ¸¥o°
ÂoªnµÁ}«µµÂ¡¦³¡»ÁoµÈÂ¨oª´ ª´®¹ÉÂn Ç nµ´Ê®¨µ¥³Á}Áoµ °
¤´·°´¨ÊÎµnµ£µ¥ÄÄ Â¨³¦Åªo¹É¦³ª´·Â®n»¨¼o¤¸´¥³n° oµ«¹º°Á°
Å¤n¨´¤µÂ¡o¨°µ¨Îµªnµ·¡¡½ µÎ ¦¤Î » Î °´Á}n°Â®nªµ¤´¥¹ÉÁ¥Á}
¤µÄ ³¸É¥´Å¤n¦¼o³¨µ¥Á}¦¦¤´{®µ¨Ä ³Á¸¥ª´Ã¥·ÊÁ·
Ä°ªµÂ®n¡¦³¦¦¤Á«µ¸Ê
°¦¦µnµ¼o¢{»nµ¦³ªµ¤
ÎµÁ¦Èµ¤Ä®ª´´Îµ°ª¥¡¦»¦³µ¦Á· Á°ªÎ °¥»·µ¦Â¡¦³¦¦¤Á«µ¨
Á¡¸¥¸Ê
ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK
<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ÔÓÕ



ÔÓÖ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÔÑ´¥µ¥¡»«´¦µÓÖÑÖ

¤·µ¤µ·´¤¤µ¤µ·



Á¦µÁ}´ªÂ¨³Á}¼oÁªo»°¥nµ ¦¦µ¸ÉÁ} oµ«¹n°Á°Â¨³nª¦ª¤
nµ¹Ä®oµ¤ªnµ ´ª Â¨ªnµ ¼oÁªo Îµªnµ Áªo Ä¸É¸Ê®¤µ¥ªµ¤ªnµ Áªo·É¸ÉÁ}
oµ«¹¸É³ÎµÄ®oÁ¦µÁ¸¥´ÁÎµªnµ´oµ ¹Ê®oµoª¥Îµªnµ´Â¨oªo°Á¨ºÉ°¨º°Án
Îµªnµ´Á¨ ´¨o¸Ê Á}o o°Á}Á¸¥®µ¥°¥nµ¨º°µ¤ oµÁ}µ¸ Án ´
¦µr ´ª ´·´· ¥n°¤Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¸ÁnÁ}nª¤µ Á¡µ³¸É¸É³°·µ¥
Á¸É¥ª´´ª¹ÉÁ}¼o¤¸®oµ¸ÉÁªo·É¸ÉÁ}°»«¨Â¨³ÎµÁ¡È·É¸ÉÁ}»«¨º°ªµ¤
¨µÁ oµÄ®o¤µÁnµ¸É³¤µÅo ¡°´ªÂ¨oªÈ oµ¤°»¦¦º°°» rÁ¸¥Åo Á¡¦µ³
³´Ê Á¦µ»nµ´¸ÊÅo¦µÂ¨oªªnµÁ¦µÁ}´ª Ã¨ÈÄ®oµ¤ªnµÁ}´ª Îµ
ªµ¤¦¼o¹ÄÁ¡« °¨°Áª¨µÂ¨³»Ç°µµ¦¸ÉÁ¨ºÉ°Å®ªµµ¥ªµµÄ
Á¦µªÄ¡¦³«µµ¤¸¡¦³Ã°ªµÁ}Á¦ºÉ°¦° ¡¦³Ã°ªµ¤¸´Ê¦´Êª´Ê¤¸µ
Á·¦´Êª´Êº°¡¦³ª·´¥¦´Ã¬Â®nªµ¤·ÅªoÁ}´ÊÇ°¥nµ®´È¤¸ °¥nµ¨µÈ¤¸
°¥nµÁµÈ¤¸ ¸Éº°¦´Êª´Êµ·Å¤nÄ®o¨¸°°Â¨³Ádµ¸É¼Åªoº°¡¦³¦¦¤Á¡ºÉ°ÎµÁ·
Å¼n»¦³r¸É¤»n®ª´ ¡¦³ª·´¥Á}¦´Êª´Ê°¢µµ oµÂ¥°°ÅÂ¨oªÂªnµ·
Â¥°°o°¥È·o°¥ Â¥°°¤µÈ·¤µ Â¥°°Å¹Å¤n¨´Á oµ¼nµÁ¨¥ È
Âªnµ·ÅÁ¨¥ Á®¤º°®¨µ oµ®¨o°¥Èª¨´Á oµ¤µÅoÁ¦Èª oµ®¨¤µÈÎµ
Ä®oÁ¸¥Áª¨µµ¥·É®¨ÅÁ¸¥¦·ÇÈÅ¤n¤¸Ã°µ³¹»¦³r
Á¡¦µ³³´ÊÁ¦ºÉ° °¡¦³ª·´¥¹Á}Á®¤º°¦´Êª´Êªµ¤· °¼oÁ}´ªÁ}
´ÊÇµ¤µ³ °´ªÂ¨³¦µªµ³·´·¦´¬µµ¤®oµ¸É °Ä«¸¨´Ân«¸¨
Ö«¸¨Ù«¸¨ÒÑÂ¨³«¸¨ÓÓØnª¡¦³¦¦¤Á}µÁ·¤¸«¦´µªµ¤ÁºÉ°Á}£µ¡ºÊ
¹É¡¦³¡»Áoµ¦³µÅªoÂ¨oªº°ÁºÉ°ÄµÎµÁ·Á¡ºÉ°¨°´¸ ª·¦·¥³Á¡¸¥¦Åµ¤µ´Ê
Á¤°Å¤n¨¨³ ·Á}¼o¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦ °ÄÁª¨µÁ·µ ¤µ·ªµ¤¤´É °
Än°µ¦Á·µ Â¨³Á}Á¸¥ º°ªµ¤» °Ä¦³®ªnµ¨µ¥µ Â¨³{µ
ªµ¤¦°°Äµ¦Á·µÁ}¨Îµ´Å´ÊÂno¹»®¤µ¥¨µ¥µ
¦¦¤¸É¨nµª¤µ´Ê¸Ê Á}Á¦ºÉ°´»Ä®oÁ¦µÁ·¼µ Á¤ºÉ°Á}¼o¤¸¦¦¤´Ê Ö
°o  º° «¦´µ ª·¦·¥³ ¤µ· · Â¨³{µ ¦³ÎµÁ¤°Â¨oª »®¤µ¥¨µ¥µ¹É
ÂªnªÄ

ÔÓÖ



ÔÓ×

Á}´ª¨Á¦µ¤·o°´¥ ³o°¦µ ¹ÊÁ}¨°ÂÄ®o¦¼o¦³´¬rÄ °Á¦µµ¤
Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ °  oµ°¦¤¦¦¤´Ê Ö ¸ÊÂn¨oµ£µ¥ÄÄÂ¨oª »®¤µ¥¨µ¥
µ¸É¡¦³°r¦³µ«¨Á°µÅªoÅoÂn ª·¤»·¡¦³·¡¡µ ³®¸µµÎµÁ·¸ÊÅÅ¤nÅo
Á¡¦µ³Îµªnµ«¦´µª·¦·¥³·¤µ·{µnµÈ¤»nn°¨´Ê°¥¼nÂ¨oª
°Ä®onµ´·´·¡¥µ¥µ¤Îµ¦»«¦´µªµ¤ÁºÉ°Ä¦¦¤ Â¨³¤¦¦£µ¡º°
ªµ¤µ¤µ¦ °Á° ª·¦·¥³Á¡¸¥¦Ä®o¡° ¤µ·ªµ¤³¦µÁ}¨ ¹Ê Â¨³
¡¥µ¥µ¤Îµ¦»¤µ·Ä®oÁ¡¸¥¡° ·´{µÁ}¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ ¨³¦µ ¹ÊÁ}¸É¡¹¡°Ä
Ânnµ¼o·´·´Ê®¨µ¥Á¦µÅ¤no°Á}°µ¦¤r o° o°Äªnµ¤¦¦¨·¡¡µ³¤¸°¥¼nÄ
¸ÉÂ®nÄ ¡¥µ¥µ¤Îµ¦»Á®»¸ÉÅo°·µ¥¤µ¸ÊÄ®oÁ¡¸¥¡° ¨¹É³Á· ¹ÊµÁ®»´Ê³
Å¤n¤¸°³Å¦´´ÅªoÅo
Ä¦¦¤´ÊÖ o°¸Êº°®¨´¦¦¤µÎµÁ·Á¦¸¥ªnµ°·¦¸¥rÖ®¦º°¡¨³ÖÈÅo
°·¦¸¥rªµ¤Á}Ä®n ¡¨³º°Îµ¨´ iµ¥¡¦³ª·´¥Á}¦´Êª´Ê°¢µµ¹É³Á}Á®»Ä®o
·n°µÎµÁ·Á¡ºÉ°¤¦¦¨·¡¡µ¡¦³¡»Áoµ¦´ÊÅªo¦°oµÂ¨oª¦Ádµ
º°°·¦¸¥r ÖÄ®oÎµÁ·Á¡¸¥¡°Ânªµ¤o°µ¦
µ¥ª·Áªªµ¤´Â®nµ¥Äµ¸É°¥¼n°µ«´¥¸ÉÅ¸É¤µµ¤¦·Áª¸É°¥¼n¸Ê ´ªnµ
Á}´µ¥³ªµ¤µ¥¡°¤ª¦·ª·Áªnµ¼o¤»nÄ®oÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤´£µ¥Äµ¤
´ÊÂ®nªµ¤ ° È¤¸¦³Îµ· °nµ¼oÎµÁ¡È¡°¤ª¦ nª¼oÁ¦·É¤ f®´
Ä®¤nÇ¥´Å¤nÅo·ª·Áª£µ¥ÄÄ¡¥µ¥µ¤Îµ¦»°·¦¸¥r´ÊÖÄ®o¤¸Îµ¨´ªµ¤ª·Áª£µ¥
Än°¥¦µ ¹ÊÁ}¨Îµ´ ¼o¸ÉÅo¦´ªµ¤ª·Áª£µ¥Ä¡°¦³¤µÂ¨oª ¡¥µ¥µ¤n
Á¦·¤Ä®o¤¸ªµ¤¨³Á°¸¥Á oµÁ}¨Îµ´ ¡¦o°¤´Ê{µªµ¤¦°°Äªµ¤ª·Áª °
Â¨³¼o¤¸¦¦¤¥·Éªnµ´Ê ¦¸Á¦n´ªªµ¤Á¡¸¥¦oª¥{µÄ®oÁ¡¸¥¡° ³¦µÁ}
°»·ª·Áªªµ¤´µ·Á¨Ã¥·ÊÁ·¦³´¬rÄ ¹Ê¤µ
µ¥ª·Áªªµ¤Å¤nª»nªµ¥´·É£µ¥° Á¸É¥ª®¨¸Á¦o°¥¼nÄ¸É´ Â¨³Å¤nªoµ®µ
µ¦µ¤µÁ}Á¦ºÉ°¦ªµ¥ ¨µ¥Á}Ã¦µ ¹ÊÄµ¸É°¥¼nÂ¨³¸É°µ«´¥´Éª¦µª
Ã¥º°µ¦µÁ}¦µµ °¡¦³¡»«µµÂ¨³µ¦°µ¸¡ °´ª ¹ÉÁ®È°¥¼nÄ¸É
´ÉªÅ ®¤ªµ¤ÄÄªµ¤Á¡¸¥¦µÄ ¹ÉÁ}· °´ªÂo ·ª·Áª ªµ¤
´ °· ¸É¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦µÄÁ}¡¸ÉÁ¨¸Ê¥µ¤¦´¬µ Å¤n¢»jÁ¢j°Á®n°Á®·¤´·Énµ Ç ¸É
¤µ´¤´ ¦´Ê·ÄÄ®oÎµ¦°¥¼nÄªµ¤Åooª¥ªµ¤¦³ª´Îµ¦ª¤¨°Áª¨µ µ¤
¦¦¤µ °·ª·Áª Â¤o·É£µ¥°³Å¤n¤µ¦ª Ân£µ¥Ä·È¥´o°¤¸°µ¦¤r¸ÉÁ}
ÂªnªÄ

ÔÓ×



ÔÓØ

µo «¹n°Ä°¥¼noµ Á¡¦µ³³´Ê nµ¹Ä®oºÉ°Á¡¸¥·ª·Áª ªµ¤´µ°µ¦¤rÁ¦ºÉ°
n°ª£µ¥°
nª°»·ª·Áª ®¤µ¥¹ ªµ¤´µ·É£µ¥° ¤¸¦¼ ¦ ¨·É Á¸¥ Á}o
oª¥ ´µ°µ¦¤r£µ¥Ä¸ÉÁ} oµ«¹ÂnÄÃ¥Á¡µ³oª¥ º°®¤´Ê·É¸ÉÁ} oµ«¹
£µ¥°®¤´Ê·É¸ÉÁ} oµ«¹£µ¥ÄÁ}ªµ¤´µ·Á¨Ã¥·ÊÁ·Å¤n¤¸°³Å¦Â¦
·ÄÂ¤oÂno°¥Á}°»·ª·Áªªµ¤´µ·Á¨¨°Áª¨µÂ¤o³¦³°µ¦¤rµ·É
nµ Ç ¸É¤µ´¤´ ®¦º° ´r³Îµµµ¤®oµ¸É ° ÈÅ¤n¹¤µ¹ÄÄ®oÅo¦´ªµ¤
¨Îµµ
´Ê¸ÊÁ}¨ºÁºÉ°¤µµµ¥ª·ÁªÂ¨³·ª·ÁªÁ}µµÎµ´ ¦¦¤´Êµ¤
¦³Á£ º° µ¥ª·Áª ·ª·Áª Â¨³°»·ª·Áª¸Ê Á}¦¦¤¸Éª¦Ânªµ¤µ¤µ¦ °´
·´·³ÎµÁ¡ÈÄ®o¦·¼¦r ¹ÊÄÅo»ÇÃ¥Å¤n¤¸°³Å¦¤µ¸ ªµ °°¥nµÁ¸¥ª
Ân°¥nµ¨³ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤ Á}¼o°µ®µ¦nµÁ¦·n°µ¸É°¥¼n¸É°µ«´¥¹ÉÁ}¸ÉÁ¨¸É¥ª
Ç´ª·Áªª´ÁªÂ¨³Á}µ¸É¸É³¨Á¨ºÊ°ªµ¤Ãnn°´ªÁ°Á¸¥ÅoÃ¥·ÊÁ·¸É´Ê
¸Ê¡¦³°r´¦¦µµªÅoÁÈnµÅÂ¨oª¹ÂÂ®n·¡¡µ ¸É´¨nµª¥´³¨´
Â¦£µ¡¤µÁ} oµ«¹n°¡ªÁ¦µ¼oÎµÁ·µ¤Á¥¸É¥°¥nµ °¡¦³°rnµ³¤¸°¥nµ®¦º°
°¥nµ¡µ´®nªÄ¥Ä¸ª·ªnµ³°·Ê¦nµµ¥Äµ¸ÉÁn´Ê®µ³Á}Án
´ÊÅo¦·Â¨oª ¡¦³°ro°¦Á¨¸É¥°»«µrµÎµªnµ ¦»½ ¤¼¨ÁµÎ µ¦°¥¼niµÅ
Á}°ºÉÄ®o¤´¡¦³Á¤µ¸É¤¸n°¦¦µ´ªr´Ê¤»¬¥rÂ¨³ÁªµÃ¥¨° °¹É oµ¼o°¥¼n
Ä¸É´ª·Áªoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦µ¤Â¡¦³°r° ¨³¨µ¥Á}°ºÉÅµ¨¸É°
¦¦¤¹É¦³µÂ¨oª ¡¦³°rÈo°´Â¨ÂoÅ ¦¦¤nµ Ç Ä®oÁ}Åµ¤¤´¥
Â¨³µ¸É·¥¤ ÄÃ¡·{ ·¥¦¦¤ ÔØ ¹ÉÁ}Á®¤º°¡¦³®´¥ª´» °¡¦³°r¸É
¦³µÅªo°Â¨oªÈ³¼Á¨¸É¥Â¨oª¥¡¦³°rÃ¥·ÊÁ·
¦¦¤´Ê¸Ê¥´ÁoªµÃ¥Å¤n¼Á¨¸É¥Â¨µ¡¦³°rnµ Á¦µ¼o·´·¹
ª¦´µ¥ ªµµ Ä °Á oµ¼n¦¦¤ Å¤nª¦°¥nµ¥·É¸É³´Â¨¦¦¤Ä®oÁ}Åµ¤
°Îµµ °Ä¸É¤¸·Á¨³¨µ¥Á}¡¦³Áª´ ¹Ê¤µ¸Éµ¥ªµµÄª´Ê«µµº°¡¦³
Ã°ªµ°´°¦¦¤È³¼Á¸¥ÅµÁ¦µÃ¥Áoµ´ªÅ¤n¦¼o¹ ³´Ê ¡¥µ¥µ¤µªµ¤
Á¡¸¥¦µ¤¦¦¤¸É¦¦³µÅªo ¤¸ªµ¤°µ®µn°¼o·É¸ÉÁ} oµ«¹n°Ä´Ê¸ÉÁ· ¹Êµ
£µ¥°Â¨³Á· ¹Êµ£µ¥Ä´Ê¨¸É¦µ ¹Ê¤µÄ®oÅo¦´ªµ¤» rªnµÁ· ¹ÊµÅ®
Â¨³Á· ¹Ê¤µÅo°¥nµÅ¦oª¥ªµ¤Ä °¨°Áª¨µ°¥nµ°»¦³°¥nµ¤¸ªµ¤¦³°µ
ÂªnªÄ

ÔÓØ



ÔÓÙ

¡¥µ¥µ¤Ä®o¦¼oÁ®»¦¼o¨ °·É¸É¤µ¦³®¦º°Á¸É¥ª o°´Ä ¹´Á}¨Ä®oÄÅo¦´
ªµ¤» r ¹Ê¤µÁ®ÈÅo´Ä´ªÁ®»¨ÈÁ}·É³¦µ´Ä ³Á¸¥ª´
o°Îµ´¸É»¸ÉÅoÁ«rÄª´ÄÈ¸ Â¨³Á}¦¦¤¸ÉÂ·°¥¼n´Ä °¼oÁ«r
¨°Áª¨µº°·´{µ¸ÉÁ}¦¦¤Îµ´¤µoµÅo µ·´{µÂ¨oª¨³ µ
ª¦¦ µ° µ¦oµªÂ®nªµ¤Á¡¸¥¦È³ µª¦¦ µ°Å¤n¤ÉÎµÁ¤° Â¤o°»µ¥ªµ¤
¨µ¸É³¦µ ¹ÊÁ}Á¦ºÉ°Âo·Á¨È µ¨Á}¨Îµ´ Â¨³¨º°ªµ¤» È µ
ª¦¦ µ°Åµ¤ Ç ´ oµ·´{µÅo µª¦¦ µ°ÅÂ¨oª ¡¹¦µªnµ
ªµ¤Á¡¸¥¦»¦³Ã¥Åo µª¦¦ µ°ÅÄ ³Á¸¥ª´ ³´Ê Ã¦Åo¦µÅªo»
Çnµoª¥Â¨³»¦´Ê¸ÉÁ«rÅ¤nÁ¥Áªo·´{µÂ³¨nµªÅoªnµ°°®oµ°°µ
ªnµ¦¦µ¦¦¤´Ê®¨µ¥
Á¡¦µ³Åo¡·µ¦µÂ¨oªÁÈ¤Îµ¨´´ÂnÅoÁ¦·É¤·´·¤µ¹ª´¸Ê Å¤nÁ¥Á®È¦¦¤
Ä®¤ªÄ¸É¥·ÉÅªnµ·{µ¹É³µ¤µ¦¦ºÊ°¢g·É¨¸Ê¨´°¥¼n£µ¥°È¸ £µ¥ÄÈ¸
Ä®o¦³´¬rÂo ´Ê¤µ£µ¥ÄÄ ´´Ê¹ÅoÎµ¦¦¤´Ê°¦³Á£¸Ê¤µÂÂn¦¦µ
nµ¼o¢{Åo¦µªnµ oµÁ}Å¤oÈÂn ®¦º°¦µÂoª °oÅ¤o Á}¦¦¤È¦µÁ®oµ ®¦º°
Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÎµ´Îµ®¦´Âo·Á¨°µª³´´ÊÂn®¥µ¹¨³Á°¸¥¥·ÉÄ®o®¤·ÊÅÃ¥·Ê
Á·oµÅo µ·ÅÁ¸¥Á¡¸¥³Îµ¤µ·Ä®oÁ· ¹Ê¥n°¤Á}ÅÅ¤nÅo¥·ÉÅo µ{µÅÁ¸¥
oª¥Â¨oª Â¤o¤µ·È³¨µ¥Á}¤·µ¤µ·ÅÅo Á¡¦µ³Îµªnµ ¤µ· ´ÊÁ}Îµ¨µ Ç
¥´Å¤nÂnªnµÁ}¤µ·¦³Á£Ä oµ µ{µÁ}¡¸ÉÁ¨¸Ê¥o°¨µ¥Á}¤µ·¸É·µ
®¨´¦¦¤ÅÅoÃ¥Å¤n¦¼o¹´ª
Îµªnµ¤·µ¤µ·´Ê¤¸®¨µ¥´Ê ´Ê®¥µ¸É¦µÂnÃ¨°¥nµ´ÁÈ¤¸ ´Ê¨µ
Â¨³´Ê¨³Á°¸¥È¤¸ Ä¸É¸Ê³¨nµªÁ¡µ³¤·µ¤µ·Äª·´·¹É¦µ ¹Ê´Á°
Ã¥Å¤n¦¼o¹´ªÁnÁ oµ¤µ··¦ª¤¨Â¨oª¡´°¥¼nÅoµoµÅ¤nµoµ° ¹Ê¤µÄ
Áª¨µ·° ¹Ê¤µÂ¨oª¥´¤¸ªµ¤·¡´Ä¤µ· Å¤nÄµ{µÁ¨¥Ã¥º°ªnµ¤µ·³
¨µ¥Á}¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ¹Ê¤µoµ ¥´·ÄÄ¤µ·°¥µÄ®o¦ª¤°¥¼nµ Ç ®¦º°
¨°µ¨oµ ·¦ª¤¨¹¸É¡´Â¨oª° ¹Ê¤µÁ¨Èo°¥ Â¨³°°¦¼o·Énµ Ç µ¤Ân³
¤µ´¤´ Â¨oªÁ¡¨··Ä·¤·´Ê Ç oµ µ¸·¨°¥°°µ´ªÁ¸É¥ªÅª¦¦r´Ê
¡¦®¤ ¦ °Áª¸ Á¤º°¸ Á¤º°Á¦nµ Ç ³¼®¦º°·Å¤nÎµ¹ Â¨oªÈÁ¡¨·Äªµ¤
Á®È Â¨³ªµ¤Á} °º°ªnµÁ}¤¦¦¨¸Énµ°´«¦¦¥r ° Â¨³ °¡¦³«µµ

ÂªnªÄ

ÔÓÙ



ÔÓÚ

oª¥ ´Ê¸ÊÂ¤o³¤¸nµ¸É¤¸ªµ¤¦¼oµ¤µ¦Äµ¸Ê¤µ´Áº°ÈÅ¤n¥°¤¢{Á¸¥Á¨¥ Á®¨nµ¸Ê
Á¦¸¥ªnµÁ}¤·µ¤µ·Ã¥Áoµ´ªÅ¤n¦¼o¹
nª´¤¤µ¤µ·Á¨nµÁ}°¥nµÅ¦ Â¨³³·´·ª·¸Ä¹³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¼o°
o°¸Ê¤¸·Â¨´°¥¼noµ º° Á¤ºÉ°´ÉÎµ¤µ··¦ª¤¨¡´°¥¼n ³Á}¤µ·¦³Á£ÄÈ
µ¤ Â¨³³¡´°¥¼nÅoµ®¦º°Å¤nµ o°¸Ê ¹Ê°¥¼n´¤µ·¦³Á£´Ê Ç ¹É¤¸Îµ¨´¤µ
o°¥nµ´Ä®o¡´°¥¼nÅoµ¤ ´Ê °¤µ·´ÊÇÃ¥Å¤no°´´Ä®o° ¹Ê¤µ¨n°¥
Ä®o¡´°¥¼nµ¤ªµ¤o°µ¦Â¨oª° ¹Ê¤µÁ° ÂnÁ¤ºÉ°·° ¹Ê¤µµ¤µ·Â¨oª 
¡¥µ¥µ¤ fooª¥{µ ³Á}{µ¸Éª¦Ân¤µ· ´ÊÅ®Èo°¡·µ¦µÅ¦n¦°¼
µ¤µ» ´r ³Á}µ» ´r£µ¥°®¦º°£µ¥ÄÅ¤nÁ}{®µ °Ân¡·µ¦µÁ¡ºÉ°¦¼oÁ®»
¨Á¡ºÉ°ÂoÅ ®¦º°°°Á°Ánµ´ÊºÉ°ªnµ¼o°
Äo{µ¡·µ¦µ£µª¦¦¤´Ê£µ¥Ä´Ê£µ¥° ®¦º°³Á}nª£µ¥ÄÃ¥
Á¡µ³®¦º°³Á}nª£µ¥°Ã¥Á¡µ³¡·µ¦µ¨ÄÅ¦¨´¬r ³Á}Å¦¨´¬rÄ
ÈÅoÎµµÂ¨³Â¥µ¥ ¦¼on°µÁ°µ´ª¦°ÅÅoÃ¥¨Îµ´ Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¦¼o¹
°n°Á¡¨¸¥ ·°¥µ³Á oµ¡´ÄÁ¦º°º°¤µ· È¨n°¥Ä®o¡´Åoµ¤ªµ¤o°µ¦ ³¡´
µ®¦º°Å¤nµÅ¤nÁ}{®µ ¡´°¥¼nªnµ·³° ¹Ê¤µÁ° Á¤ºÉ°·° ¹Ê¤µÂ¨oª
¡·µ¦µ£µª¦¦¤¤¸µ¥Á}oµ¤Á¥¸ÉÁ¦¸¥ªnµ´¤¤µ¤µ· Â¨³¡¹¦µªnµ¤µ·
Á}Á¡¸¥¸É¡´´Éª¦µªÁnµ´Ê Á¤ºÉ°¡·µ¦µÃ¥µ{µ¤µ Ç ¦¼o¹°n°Á¡¨¸¥£µ¥Ä
·ÈÁ oµ¡´°¥¼nÄ¤µ··¤¸Îµ¨´Â¨oª° ¹Ê¤µª¦Ânµ¦¡·µ¦µo°¡·µ¦µÎµ°¥nµ
¸ÊÃ¥¤ÉÎµÁ¤° ¤µ·³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¦µ¦ºÉ  {µ³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¨µÁ¤°
Å³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°´Êoµ¤µ·Â¨³oµ{µ
Á¡¦µ³¤µ·Á}»Äµ®¹É{µÁ}»Äµ®¹Éoµ³¨n°¥Ä®oÎµÁ·Ä
µ{µÃ¥nµ¥Á¸¥ªÈ· Á¡¦µ³Å¤n¤¸¤µ·Á}Á¦ºÉ°®» ¥·Éoµ¨n°¥Ä®oÎµÁ·ÅÄ
µ¤µ·Ã¥nµ¥Á¸¥ªÂ¨oª ¥·ÉÁ}µ¦·¤µªnµµoµ{µ Á¤ºÉ°¦»ªµ¤¨Â¨oª
»¦¦¤´Ê°¦³Á£¸ÊÁ¸¥´Åo´Â oµ¥Â  ªµ Áoµoµ¥Áoµ ªµ ° 
®¹ÉÁ·Á®·ÅÅ®¤µÅ®Â¨³Îµ·µ¦°³Å¦ÁoµÂ¨³Â ´Ê°Á}·É¸ÉÎµÁ}Îµ®¦´
´Ê Á¦ºÉ° °¤µ·´Á¦ºÉ° °{µÈ¤¸ªµ¤ÎµÁ}ÁnÁ¸¥ª´ oµÁ¦µ³Á®ÈÁ¸¥
ªnµ¤µ·¸ªnµ{µ ®¦º°{µ¸ªnµ¤µ·Â¨oª ´Êª¦³¤¸Á¡¸¥ µÁ¸¥ª Â 
Á¸¥ªÅ¤n¤¸°Â ° µÁ®¤º°°¥nµ°ºÉÇÈÁ¦¸¥ªnµÁ}Â¨µÃ¨Á µ

ÂªnªÄ

ÔÓÚ



ÔÔÑ

¸ÉÎµ´ªÄ®oÂ¨µ¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÈÁ}Ä¨´¬³¸ÊÁ®¤º°´ º°
Îµ®·{µ¤Á¥¤µ·oµ Îµ®·¤µ·¤Á¥{µoµ°¥nµ¸Ê ¸É¼ ³¸ÉÁ¦µ³Îµ
¤µ·Èo°Á}®oµ¸É °¤µ· Â¨³Á®È¦³Ã¥rÄ¤µ·¦· Ç Áª¨µ³¡·µ¦µµ
{µÈÄ®oÎµ®oµ¸Éµ{µÂ¨³Á®È¦³Ã¥rÄoµ{µ¦· Ç nµ¡´Åªoµ¤µ¨
°´ª¦ Å¤nÄ®o´¦³´ÁnÁ¸¥ª´Áoµ´Ê° Á¤ºÉ°Áoµ ªµoµªÅ Áoµoµ¥o°®¥»
Á¤ºÉ°Áoµoµ¥oµªÅÁoµ ªµo°®¥» Å¤nÄn³oµªÅ¡¦o°¤ Ç ´ Á¡¦µ³Á®»´Ê ¤µ·´
{µ¹Á}»oª¥´´Ê° iµ¥Á¤ºÉ°·´{µnµÈ¤¸Îµ¨´Á¡¸¥¡°Á¡¦µ³µ¦ f
Á}¼nÁ¸¥´¤µ ¤µ·´{µÈ³oµªÅ¡¦o°¤ Ç ´ Å¤nÄn³Á¨¸É¥´¦Â¨³
Á¨¸É¥´¦´°¥nµ´ÊÁ¤°ÅÁnÁ¸¥ª´Â oµ¥Â  ªµÎµµ¦nª¤´³´Ê
¸É¨nµªÁ¦ºÉ°¤µ·´{µ ¹ÉÁ}¦¦¤ÎµÁ}Á¤°´Îµ®¦´·´¥¼o°¦¤¤µ·
¤µn°Á¸Ì¥ª³Á}¤µ·Á¨¥Á·Ã¥Å¤nÁ®È{µÁ}°¸Ân®¹Éº°oµÁ}¦¦¤ÎµÁ}
³ª¦ÄoÄµ¨°´ª¦ nª·´¥ °¼o®´Äoµ{µ°¦¤¤µ· ·o°®µªµ¤
Å¤nÅooª¥°Îµµ °¤µ·°¦¤ Èo°°µ«´¥{µÁ}¼o´¨´´Ê·¸É¤¸ªµ¤¢»j
Á¢j°Á®n°Á®·¤Ä°µ¦¤rnµÇÃ¥Îµ®µ¤ªµ¤¢»j °Äªnµ¢»jÅÁ¡¦µ³Á®»ÄÂ¨³
¤¸·ÉÄÁ}Á®»´¼·ÄÄ®oÁ}°¥nµ´Ê {µo°µ¤oªoµÄ·É¸É·ÅÎµ´¤´É
®¤µ¥´Ê Ç ªnµ·³¥°¤Îµn°{µ Â¨oªÁ oµ¼nªµ¤Åo ªµ¤ °·
¦³Á£¸ÊÁ¦¸¥ªnµÅooª¥{µ
·´¥ °µ¦µ¥ Â¤o·³Á oµ¼nªµ¤ Ân¥´Äo{µ¡·µ¦µÅ¦n¦°®¦º°
·¦»¥´Åo Ã¥Å¤nÁ} oµ«¹n°ªµ¤´Ê Á¦µ³®µªnµ·Á}¤µ·Â¨oªÎµÅ¤¹·
¦»Åo Â¨oªÁ·ªµ¤´¥Äªµ¤Á}¤µ· °Á¦¸¥ªnµÅ¤nÁ oµÄÄ·´¥ °ÂnÈ
Á}¦¦¤µ °¼oÅ¤nÁ¥nµÁ¥¦¼o ÁºÉ°µÅ¤n¤¸¼oÂ³ÎµÂªµ¡°Åo¥¹Á}®¨´µ
Áª¨µÁ®»µ¦rÁn´ÊÅo¦µ ¹ÊÄÁ° °µ³´¥Ä·µµ¦ÎµÁ· °Åo
´´Ê¹º°Ã°µÂÄ®o¦¦µnµ¼o¢{Åo¦µªnµ ·¸É¤¸ªµ¤Ã¥ª·¸ °{µ
Á}¡¸ÉÁ¨¸Ê¥°¥nµ¸Ê¤¸ªµ¤·¦»ÅoÄ ´Ê®¹É
ÂnÁ¤ºÉ°Á oµ¹ ´Ê¨³Á°¸¥ÁÈ¤¸ÉÂ¨oª´Ê Å¤nªnµ¤µ·¦³Á£Ä³®¤µ¦¦»Ân
ÁnÁ¸¥ª´ ®¤´µªµ¤ÎµÄ·É´Ê®¨µ¥ ´ µ¦ªµ¤·ªµ¤¦» Â¨³ª·µ
ªµ¤¦´¦¼oÄ·ÉnµÇ ³Å¤n¦µÄ¤µ·¦³Á£¨³Á°¸¥´Ê ¦»ªµ¤ ¤µ· ´Ê¨µ
°·´¥¼o¨Åo°¥nµ¦ªÁ¦Èªº°¼oÅo¤µ·n°Å¤n¤¸µ¦¦»Á¡¦µ³oµÁ¦·É¤¦»ÈÁ¦·É¤³°

ÂªnªÄ

ÔÔÑ



ÔÔÒ

Ä ³Á¸¥ª´ Ân¤µ·¸ÉÅooª¥°Îµµ °{µÁ}¡¸ÉÁ¨¸Ê¥¥´·¦»ÅoÃ¥·Å¤n
°Â¨³´Ê°·´¥o°¤¸·¦¼o°¥¼nÄªµ¤¦ª¤ °oª¥´
ª´¸ÊÅo°·µ¥¤·µ¤µ·´´¤¤µ¤µ·ªnµ¤¸ªµ¤nµ´°¥nµÅ¦ °·µ¥Ánµ¸Éª¦
Îµ®¦´´·´· °Á¦µ³ÅoÁ oµÄ Â¨³¥¹ÅªoÁ}®¨´n°Å Åo¥ÊÎµªnµ·´{µÁ}
¦¦¤Îµ´¤µ ¼o f®´·Å¤nÎµÁ}³o° f®´Á¡µ³Áª¨µÎµªµ¤Á¡¸¥¦Ánµ´Ê o°
f®´°¥¼n¨°Áª¨µ ³Á·ÅÅ®Îµ°³Å¦Èµ¤o°Á}¼o¤¸·´Ênµn°ªµ¤Á¡¸¥¦ °
Á¤° oµ¤¸·Â¨oª´¤´³Èo°¤¸ Á¡¦µ³´¤´³·n°ºÁºÉ°¤µµ·¸É´Ê
Åªo¸Â¨oªoµ µ·Á¸¥´¤´³ÈÅ¤n¦µ³´Ê¡¥µ¥µ¤°¦¤·¸ÉÁ}£µ¡ºÊ
µ¤µ¦Ân¨oµ ¹ÊÁ}·Äªµ¤Á¡¸¥¦£µ¥ÄÄÅo
µ´ÊÈ¨µ¥Á}¤®µ· ¹Ê¤µ
Á¡¦µ³µ¦°¦¤Â¨³µ¦´Ê·°¥¼nÁ¤°
Á¦ºÉ° °{µÈÁnÁ¸¥ª´ ¡¥µ¥µ¤Å¦n¦°Ä·É¸É¤µ¦³ ³Á}¦¼
Á¸¥ ¨·É ¦ Á¦ºÉ°´¤´ ®¦º°³Á} ¹Ê£µ¥ÄÃ¥Á¡µ³Èµ¤ o°µ¤·o¼
µÁ®»¨µ¥Á}ªµ¤Á¥·Á· ¹Ê´·´¥°·°Å¦n¦° Á¤ºÉ°{µ ´Ê¸Ê¤¸
Îµ¨´Â¨oªÈ³oµª ¹Ê¼n{µ ´Ê¼ Á¦µ³o°¤{µ ´Ê¸Ê ¹Ê¼nµ¦¡·µ¦µÄ o° o°Ä¸É
Á¸É¥ª´·ÉÂª¨o°¤£µ¥ÄÄÃ¥Á¡µ³ È³¦µÁ®Èªµ¤Âo´ ¹Ê¤µÂ¨³´ o° o°
Ä´Ê Ç Åo Á¡¦µ³°Îµµ °{µ¸ÉÁ¥°¦¤ÄÎµ°¸Ê ¨µ¥Á}¤®µ{µ ¹Ê
ÁnÁ¸¥ª´¤®µ·Å¤nÁ¥¦µÄ¸ÉÅ®Á¨¥
¼oÅ¤nÅoÁ¦·É¤ f®´{µÅÃ¥ª·¸¸É¨nµª¸Ê Â¨oªÅ¦µ¨°¥nµ¤¼¦r ¹Êoª¥
{µ°´¥°Á¥¸É¥¤ Â¤onµ¼oÁ} ·µ£·µ¦´¦¼oÅoÁ¦Èª nµ¥´Á¦·É¤oÂn{µ ´Ê
®¥µ ¹ÊÁ}¨Îµ´Å°¥nµ¦ªÁ¦Èª Â¨³¦´¦¼on°¡¦³¡´¦r °¡¦³¡»Áoµ ¹ÉÄ¦ Ç È
¦µ¤µÂ¨oªÄÎµµ ³´Êµ¦ f®´·´µ¦ f®´{µÅµ¤ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª
°»Ç °µµ¦ Ã¥Å¤nÎµ¹ªnµÁ¦µÎµªµ¤Á¡¸¥¦®¦º°Å¤nÎµªµ¤Á¡¸¥¦ ÂnÄ®oÁ}
ªµ¤Á¡¸¥¦Â Ã¥Îµ°¸ÊÁ¤°ÅÂ¨oª °¥nµÅ¦·o°oµªÁ oµ¼nªµ¤ Â¨³{µÈ
³Á¦·É¤¦µ ¹Ê¤µÁ}¨Îµ´
Á¡µ³°¥nµ¥·É¼oÁ}´ª®¦º°¼oÄ¦nn°µ¦·´·Á¡ºÉ°ªµ¤Ä Â¨³Á¡ºÉ°µ¦
¦ºÊ°°Ä®o¡oµ» rÃ¥nµ¥Á¸¥ªÂ¨oª Á¦ºÉ°·´{µ¥·ÉÁ}¦¦¤ÎµÁ}¤µ ¹Ê
Á¡¦µ³oµ°¦¤·´{µ··´¥¨µ¥Á}ªµ¤¦°°¦³ÎµÂ¨oª³Îµ®
°°Å oµ°ÈÁ}ªµ¤¨µ ³Îµ®Á oµ¼n£µ¥Ä º°µ¥ Áªµ · ¦¦¤ ÈÅo
ªµ¤Â¥µ¥ ¹ÊÁ}¨Îµ´ ³¡·µ¦µ¦¼ Áªµ ´µ ´ µ¦ ª·µÈÅo°»µ¥¦ºÊ°
ÂªnªÄ

ÔÔÒ



ÔÔÓ

°·Á¨Å¤n µª¦¦ µ° Â¨³Á¦ºÉ° °·Á}Á¦ºÉ°Îµ´Á}¡·Á«¬ Á¡¦µ³oµÅ¤n¤¸
·Á}¦´Êª´ÊÅªo»¦³¥³Â¨oª Â¤o{µÈ³¨µ¥Á}´µÃ¥Å¤n¦¼o¹´ª ³´Ê·¹
Á}¦¦¤¤¸ÊÎµ®´¸É³Îµ{µÄ®o¤¸ªµ¤¨µÅoÃ¥¦µ¦ºÉoª¥°Îµµ °·Á} {~
Á®¤º° {~Â¤nÊÎµÅ¤nÄ®o{µÁ¨¥Á·
{µÁ¨¥Á·Ã¥¤µ¤´Á¨¥ÅÁ}´µ oµ{µ¦·Ç Â¨oª³Å¤nÁ¨¥Á·
Á¡¦µ³¤¸·Îµ´°¥¼nÂ¨oª µ¦Äo{µÎµ®Á oµ¼n£µ¥Äµ¥¸Ê³Á}Á¦ºÉ°°³Å¦³»Ä
»Ç¦³¥³³Á}Á¦ºÉ°°·½ Î È¸ »½ Î È¸ °½µÈ¸ o°¦µ ¹ÊÅ¦¨´¬rÄ
Å¦¨´¬r®¹ÉÂn Ç Á¡¦µ³£µ¡º°µ¥Á}o ¤¸°¥¼n¨°µ¨ Á¤ºÉ°·´{µÅo
®¥´É¨¼n¸É¸ÉÂ¨oª ³¨µ¥Á}{»´·{»´¦¦¤ ¹Ê¤µ Ã¦¦µªnµ¦¦¤´Ê®¨µ¥
³Å¤n¦µ ¹ÊÁ¡¦µ³Á¦ºÉ°°¸ °µ Ân³¦µ ¹ÊÁ¡¦µ³Á®»Â®n{»´Ánµ´Ê
Â¤oÁ¦µ³¡·µ¦µÁ¦ºÉ°°¸°µÈo°¥o°Á oµ¼nª{»´¹³ÎµÁ¦È¦³Ã¥r
ÁnÁ¦µÁ®ÈÁ µµ¥o°¤Á oµ¼n´ªÁ¦µªnµÁ¦µÈo°µ¥Á®¤º°´´¸ÊÁ}oÁ¤ºÉ°Îµ
ªnµÁ¦µÁ·Ánµ´ÊÈª·ÉÁ oµ¹´ª Â¨³¦µÁ}{»´ ¹Ê¤µ Á¦ºÉ°°¸°µ³Ä®oÎµÁ¦È
¦³Ã¥ro°o°¤Á oµ¼n{»´Á¤°Ánªµ¸ÊÁ µµ¥ª´¸Ê®¦º°¡¦»n¸ÊÁ¦µ³o°µ¥Án
Á¸¥ª´¸ÉÎµªnµÁ¦µ´Ê´ÊÈÁ oµ¹{»´´¸ Á¦ºÉ° oµ°o°o°¤Á oµ¼n oµÄÁ¦ºÉ° oµ
®oµ oµ®¨´o°o°¤Á oµ¼n{»´¹³ÎµÁ¦È¦³Ã¥r
Á¤ºÉ°Å¦n¦°¼£µª¦¦¤¸É¤¸°¥¼n¦°´ª °Á¦µ¤¸µ¥Á}oÃ¥¤¸·Â¨³{µ
°¥¼nÁ¤° ¹°¥nµÅ¦ÈÅ¤n¡o¤º° o°¦¼oÁ®È¦³´¬rÄ ¹Ê¤µ Â¨³µ¦¡·µ¦µ£µª¦¦¤¤¸
µ¥Á}o ¡¹Â¥nªÂnnª Â¨³¦°¼oª¥{µ´Á °¥nµ¨n°¥Ä®o´µ
»¨µ®¸µ®¨´¦¦¤¸ÉÎµ¨´¡·µ¦µ ÁªoÅªoÂn³Äo´µÁ¡ºÉ°Á}Áo¦¦´Ä®o
{µÁ·µ¤ÄÁª¨µÎµ¨´{µ¤¸Å¤nÁ¡¸¥¡°n°µ¦¡·µ¦µÁnµ´Ê Îµ·Ä®oÁ}¦´Êª
´Êoª¥¸ ³¦¼oÁ®ÈÄ·ÉÅ¤nÁ¥¦¼oÁ¥Á®È¦³´¬rÄ Á¡¦µ³£µª¦¦¤¤¸°¥¼nÂ¨oª°¥nµ
¤¼¦r °·½ Î »½ Î °½µ Á¦µÅ¤no°ÅÂª®µµ¸ÉÅ® Á}¦¦¤¤¸ÁÈ¤°¥¼nÄµ¥
Ä·°¥nµ¤¼¦r¨°µ¨
°µ·´{µÅ¤nµ¤µ¦³ »o·É¸É¤¸°¥¼nÄ®o
¦µ ¹Ê¤µÁ}¤´· °ÅoÁnµ´Ê
ÂnoµÁ¦µ´Êªµ¤´Á¡·µ¦µ´Êª´´Êº ª´®¹Éº®¹É¸É¦°¸ÉÁ¸É¥ªÅ¤no°
º°Á}°µ¦¤r Ã¥º°Á°µªµ¤ÎµµÂ¨³¨n°Â¨nªµ{µÁ}Îµ´ ªµ¤¤¸·
·Á}¡º°¥¼nÄ{»´ Â¨³ªµ¤¤¸{µ¦³µ¥°¥¼n¦°´ª ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª³nÅ¸É

ÂªnªÄ

ÔÔÓ



ÔÔÔ

Å® ·´{µª·Éµ¤°¥¼n¦°´ª ·É¸ÉÁ} oµ«¹³n°·{µ¹ÉÁ¦µÁ¥ f 
Á¡¸¥¡°Åo°¥nµÅ¦Á¨nµ
°¹É Á¦ºÉ°ªµ¤¢»jnµª»nªµ¥Á®¨nµ´Ê Á¦µÅ¤nÅo´ÊÁÎµ³nÁ¦·¤Á µ nª
¦¦¤Á¦ºÉ°¦³´·ÉÁ®¨nµ´ÊÁ¦µ¡¥µ¥µ¤ f°¥¼n¨°Áª¨µÁ¡ºÉ°´´ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÂ®n
°Ã¦¹É°¥´¨oÁ¦µ°¥¼n» ³Á¦µo°ÄoÂ´´Ã¥Îµ°¸É¨nµª¸Ê °µµ¦»
nªÄ¦nµµ¥Â¥°°¼Ä®o´ ´ÊÂn oµ°Á oµ¼n oµÄ ®¦º°Â¥Ân oµÄ°°¤µ
oµ°¼°¥®oµ°¥®¨´¼ ¹Ê¼¨Â¨³Â¥nªÂnnªÁ}·ÊÁ}°´³Îµ®Å¢
ÁµÄ®oÅ®¤oÁ}»ª·»¨Å ®¦º°³Îµ®Ä®oÂ¦³´¦³µ¥¨Ã¥ª·¸Ä Â¨oªÂn
ªµ¤´ °Á¦µ ´ªnµÁ}Á¦ºÉ° °{µ®µªµ¤Â¥µ¥Än´Ê´Ê Á¤ºÉ°¡°Ân
ªµ¤o°µ¦Â¨oªÁ¦µ³¦¼oÁnµ´·ÉÁ®¨nµ¸Ê Â¨³¦³´¬r´ÄÃ¥Å¤no°Åµ¤Ä¦Ç´Ê
´Ê
µ¦¡·µ¦µµ¥¦¼o´Á®È´ÁnµÅ¦ Á¦ºÉ°Áªµ · ¦¦¤ ®¦º° Áªµ ´µ
´ µ¦ Â¨³ª·µ Èo°´Åµ¤ Ç ´ Á¡¦µ³·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}®·¨´·´{µÄ®o
¤¨oµ ¹ÊÁ}¨Îµ´ Á®¤º°ª·ÊÎµ°°µn°¨µ ª·ÊÎµ°°¤µÁnµÅ¦È¥·ÉÁ®È´ª¨µ
´ ¹Ê»¸ ®¦º°Á¦µµiµ¸É¦´ µÄ®oÁ¸¥ÁnµÅ¦È¥·ÉÁ®Èµ¸É´Ê´ ·É¸É¨nµª
Á®¨nµ¸ÊÂ¨Á}Á¦ºÉ°¨»¤·Ä °Á¦µ
Å¤nµ¤µ¦³¦¼o¦³Â °Ä¸Én°°¼n
°µ¦¤rnµ Ç Åo´Á Á¤ºÉ°Äo{µÅ¦n¦°°¥¼nÁn¸Ê ªµ¤ÁnÂ®n¦³Â °Ä
ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤ °Ä¸ÉÂ°°»Ç ³È¦¼o´Â¨³ªµ¤Án °ÄÈ³¦¼oÁnÁ¸¥ª´
Á¡¦µ³·Ân¨oµ{µÈ¦ªÁ¦Èª ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤ °·¡°Â°° ·´{µ¹É¤¸
°¥¼nÄµ¸ÉÂ®nÁ¸¥ª´È³µ¤¦¼oÂ¨³ÂoÅ ´Åo´nª¸
Ân¡¹¦µªnµµ¦¡·µ¦µ ´r Ö·{µÕÅ¤nÅo®¤µ¥³º°Á°µ·ÉÁ®¨nµ¸Ê
Á}¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ÂnÁ}ª·¸¦ºÊ°°·ÉÁ®¨nµ¸Ê°°Á¡ºÉ°Á®È¦¦¤µ·¸Éªnµ´ª¨µº°
°³Å¦ÂnÁnµ´Ê Îµªnµ¨µÁ¸¥´Ä¸É¦Åªo¹Éªµ¤Á«¦oµ®¤°´Ê®¨µ¥ Ä¦¡·µ¦µ
¤µÁnµÅ¦ ª´®¹É¸ÉÁ¸É¥ª®¦º°¸É¦°Å¤no°´ º°Á°µªµ¤Îµµ¨n°Â¨nªn°µ¦
¡·µ¦µÁ}®¨´Îµ´Ä¦¡·µ¦µÅo¤µÂ¨³ÎµµÁnµÅ¦ªµ¤Â¥µ¥ °{µ¸É
Â¡¦ª¡¦µªn°Á°Â¨³£µª¦¦¤´Éª Ç Å È¥·Éª¸¼Å¤n¤¸¸É·Ê» ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤
µ¤µ¦·ÁÄ£µª¦¦¤¸ÉÁ¥¡·µ¦µ¤µÁ}´ÊÇ´Ân¦¼Á¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°
´¤´´Éª´ÊÃ¨µ» ¥o°Á oµ¤µ¼n°¦¼Áªµ´µ´ µ¦ª·µ °ªnµÅ¤nÄn
·Á¨´®µ°µª³Ân°¥nµÄ ¤¸Á¦ºÉ° °ÄªÁ¸¥ªÁnµ´ÊÁ}·Á¨°µª³Á¦ºÉ°¼¤´
ÂªnªÄ

ÔÔÔ



ÔÔÕ

Á°Ã¥¦ Å¤n¤¸°³Å¦³¤¸°ÎµµÁ°ºÊ°¤Á oµ¤µ¼¤´·Ä °µÄ¸É¦Åªo¹Éªµ¤
Ãnn°Á°Âª®µnª¤µª¤°´ªÁ°Â¨³n°Å¢°¨»n¤®¨ ¹ÊÁµ´ªÁ°Á¨nµÇÁnµ
´ÊÅ¤nÁ®È¤¸¦n°¦°¥Â®n oµ«¹³¤µµ¸ÉÅ®
Á¦ºÉ°´Ê¸ÊÁ¸¥´¤¸¡¦oµ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°¤º°Îµ¦³Ã¥r °¨µ ÂnÃn¨´
ÅªoµÁ°µ·ÉÁ®¨nµ¸Ê¤µ¦³®µ¦Ä®oÅo¦´ªµ¤» r¹µ¥ÂÃ¤»¦»¬ Â¨oª³®µªnµ¤¸
¡¦oµÁ} oµ«¹n°Á°°¥nµ¸Ê¤¸´ª°¥nµ¸ÉÅ® £µª¦¦¤´Éª Ç Å ÁnÁ¸¥ª´Á¦ºÉ°
¤º°Îµ¦³Ã¥r ÂnÃ¤»¦»¬Åªoµ¤µ°Îµ´ªÁ°Â¨oª¨´Îµ®·ªnµ £µª³´ÉªÃ¨¦ª¤
®´ª´¤µÎµ¦oµ¥´ªÁ°°¥nµ¸Ê Ä¦³Á}¼o´· Á¡¦µ³Áoµ´ªÅo¦³®µ¦´ªÁ°¹µ¥
Â¨oª ´·Á¦ºÉ°¤º°Ä®oÁ} iµ¥Â¡oªµ¤n°¼o³¸Éµ¥ÅÂ¨oª ³Åo°³Å¦¤µÁ}Á¦ºÉ°
Á¦·¤Á¸¥¦·Ä®o¤ÄÁ¨nµ
Á¦ºÉ°Ä®¨´ªÁ°Â¨³®¨Á¦ºÉ° °´ª¤¸¨´¬³Án¸Ê ³´ÊÁ¤ºÉ°{µ®¥´É¦µ
Ä£µª¦¦¤¤¸µ¥Á}oÂ¨oª ³o°®¥´É¦µ¹»Â®nÁ®»´Ê Á¦ºÉ° °·³¤¸
¦³ÂnÅ®´Áµ¤µo°¥ÄµÄ Â¨³Ä°µ¦¤r°´ÄÈ³¦¼o´oª¥{µ ·É´Ê
®¨µ¥¸ÉÁ¥º°ªnµÁ} oµ«¹ È³¨´·Á Á¡¦µ³°Îµµ °{µ¸ÉÅ¦n¦°¼µÁ®»
Ã¥¨³Á°¸¥¼o°Â¨oªÄ ³Á¸¥ª´È³¨´Îµ®·ªµ¤¦¼o¹É¤¸°¥¼n£µ¥ÄªnµÁ} oµ«¹
n°Á°Á¡¦µ³°Îµµ °{µ¸ÉÁ®È´Â¨³¨n°¥ªµÁ oµ¤µÁ}´ÊÇ¹É³º°Åªo
Å¤nÅo´´Êªµ¤¦¼o´Á®È´Ã¥µ{µ¹o°·ÁÂ¨³¨n°¥ªµÁ}¦³¥³´Ân
¦¼Á¸¥Á}o¹¦¼Áªµ´µ´ µ¦ª·µÅ¤n¤¸Á®¨º°°¥¼n£µ¥ÄÄ
Â¤o¦¦¤µ·¸É¦¼oÇ ¹ÉÂnn°Á¦µÅ¤nµ¤µ¦³¦¼oÁ®ÈÅoªnµÁ}´ªÃ¬®¦º°´ª»
Á¦µ¹¤´ªÂnÅÎµ®··É´Ê®¨µ¥´Éª´ÊÃ¨µ» ªnµÁ} °¸oµ´Éªoµnµ·¥¤¤°oµ
nµÁ¨¸¥oµ nµ¦´nµ´oµ nµ°´«¦¦¥r´ª¨°¥Åµ¤oµ Â¨³nµÁºÉ°Á·ªµ¤
» r¦o°°Å¤n®¨´Á¡¦µ³ªµ¤ÁºÉ°´Êoµ ¦»ªµ¤¨Ä®o¥·¸¥·¦oµ¥ Á}» rÁ}
¦o°Å¤n¤¸·Ê»Ã¥Å¤n¦¼o¹´ª °³Å¦Á}´ªÁ®»Îµ´¸ÉÎµÄÄ®oÁ}´¦®¤»¦°´ª
Â¨³n°Å¢¦µ³ Å¢Ã³ Å¢Ã¤®³ Áµ´ª°¥¼n¨°µ¨ Á¤ºÉ°{µÅoÅ¦n¦°¼Âo
´Â¨oª£µª³´ÉªÇÅ´Ê£µ¥Ä£µ¥°¥n°¤¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´®¤Å¤n¦µªnµ·É
´Ê¸ÊÁ} oµ«¹n°¼oÄ ³Á®È´ªÃ¬¤¸°¥¼nÁ¡µ³¦¦¤µ·¸É¦¼oÇ Ä ³{µÎµ·É
¨»¤°°®¤Â¨oª ¦µª¸Ê¼o¦¼o³Å®ª´ª ®¦º°¦³Á¡ºÉ°¤Â¨ÈÈ¦¼o´¸ªnµ´ª´¦Â
Á}´ªn°Á®» Á}´ª´É¤» r´Ê¤ª¨ Â¨³Á}´ª¤»´¥Ã¥¦ °µ¦¦¤µ·¸Ê
Â¨oªÅ¤n¤¸°³Å¦Á}´ª¤»´¥ÄÃ¨
ÂªnªÄ

ÔÔÕ



ÔÔÖ

¤µ¹ ´Ê¸ÊÂ¨oª ¤¸ªµ¤¦¼o°´Á¸¥ªÁnµ´ÊÁ}´ª¤»´¥®¤´Êª Á¤ºÉ°¦³´¬rÄ
oª¥{µ¹ µ¸ÊÂ¨oª Ä¦³¥°¤º°´ª¼o¦¼o¹ÉÁ}´¦¸ÊªnµÁ}Á¨nµ ¸Éº°{µ
´Ê¨³Á°¸¥Â¨³{µ°´Ã¤´·Ä®¨´¦¦¤µ· ¹É°¦¤¤µµµ¦ ¸É´´ÄÁºÊ°
o ¨¹¦µÁ}ªµ¤¨µ¡°´ª Â¤o³Ä®oµ¤ªnµ ´Ê¤®µ{µÈÅ¤n· °µ¦¼o
ª´·°´Á}´ª¤»´¥ Â¨oª¥´¡·µ¦µ¥o°Á oµÅªnµ Á}Á¡¦µ³Á®»Ä¹Á}¤»´¥ Â¨³
Á}Åo°¥nµÅ¦ µ¤·oÁ oµÅµ¤µÁ®»¸É¤¸Â¨³Â´ªÄ®o¦µ°¥¼n oª¥ªµ¤Ä
Ä¦n³¦¼oÄµÁ®»´Ê
ÂnÃ¥¤µÁ¤ºÉ°¹ ´Ê¸ÊÂ¨oª oµÅ¤nÄo{µÅ¦n¦°¨³Á°¸¥¸Éoª¦·Ç o°
·Äªµ¤¦¼oª´´¦¸ÊÂnÇÁ¡¦µ³Á}¥°¤»´¥ °ª´´¦¹Éª¦®¨Â¨³·ÅoÃ¥´
·´·Å¤n¦¼o¹ªnµ· °µ³®¨Â¨³·°¥¼nÃ¥Å¤n¦¼o¹´ªÂ¨oª ¥´°µ³¦³µ¥
ªµ¤®¨°´¨¹¨´¸Ê°°Á}ªµ¤¦¼oÃ¥Á oµÄ· °Ä®o¼o°ºÉ¢{ Â¨³®¨µ¤´Å
Á}Îµª¤µÈÅo
Á¡ºÉ°Ä®o´·´·´Ê®¨µ¥Åo¦µªnµ¦¦¤µ·¦¼oÇ¸Ê oµªnµÁ} °°´«¦¦¥rÈ¥·Éªnµ
°³Å¦´Ê®¤ ³ªnµn°ÄÈ¥·Éªnµ°³Å¦´Ê´Ê ¹ª¦Ä®oµ¤¦¦¤µ·¸Êªnµ®¨»¤nµÁ¡¨·
¹É »ÅªoÄ¸É¨¸Ê¨´ Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ ¦¦¤µ·¸Ê³n°{µ¹ÉÁ}¦¦¤¨³Á°¸¥Án
Á¸¥ª´ÅÅ¤nÅo ³o°¦µªµ¤¦·µ{µªnµ ¦¦¤µ·¦¼o Ç ¸Êº°¤»´¥°¥nµÁ°
Â¨³³´Ê°¥¼nn°ÅÅ¤nÅo o°Â¨µ¥¨´¸ ÁnÁ¸¥ª´Á µ»n°¥·É¤´ÉÄ®o
Â¦³µ¥oª¥n°Á®¨È³´Ê
Á¤ºÉ°¦¦¤µ·¸ÊÅo¼Îµ¨µ¥oª¥{µ¨µ¥´ª¨ÅÂ¨oª ¦¦¤µ·¸É°´«¦¦¥r
Á®º°¤¤»·Ä Ç È¦µ ¹Ê°¥nµÁÈ¤¸É ªµ¤Á®ÈÃ¬´ªµ¤Á®È»Åo¦µ ¹ÊÄ
³Á¸¥ª´ª·µª·¤»·Åo¦µÁ}¤½Ã¤¸Ã ªµ¤ªnµÂ®n¦¦¤ °´Ánª
¹Ê°¥nµÁÈ¤¸É ÁnÁ¸¥ª´¡¦³°µ·¥r¸É¦µ«µÁ¤Îµ¨´µ¥Â¨¼n¡ºÊÄ®oÃ¨Åo¦´
Âªnµ°¥nµÁÈ¤¸É³´Ê ¨º°ªµ¤ÁnÂ®nª·µª·¤»·Åo¦µÂnÄ °nµ´
·´· Ä ³°ª·µÅo´¨ÅÂ¨oª
¦¦¤¸É¨nµª¤µ¸ÊÁ}´ª¨ Á®»Á}¤µ°¥nµÅ¦ Åo°·µ¥Ä®onµ¼o¢{¦µÂ¨oªªnµ
«¦´µªµ¤ÁºÉ°ª·¦·¥³ªµ¤Á¡¸¥¦·ªµ¤¦³¨¹Åo ¤µ·ªµ¤´Ê¤´É{µªµ¤¨µ
¦°°¸Éº°µÁ·Á·¤µ¼n»¸ÉÁ°Å¤nÅoÁ·Å¸ÉÅ®Ä¦³°¥¼nÄoµÈµ¤°¥¼nÄ
ª´Èµ¤ °¥¼nÄiµÈµ¤ Â¨³Á}¼o®·Èµ¤ Á}µ¥Èµ¤ Á}´ª®¦º°¦µªµÈ
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ÔÔ×

µ¤oµ¤¸¦¦¤®oµ¦³µ¦¦³´´ª°¥¼nÁ¤°Â¨oªºÉ°ªnµÁ·Á oµ¤µ¼n»¸Ê´Ê·Êº°Á}¼o¤¸
··Äoµ·´· Â¨³¨¸É³¡¹Åo¦´È¤¼¦rÁnµÁ¸¥¤´
³´Ê °Ä®o¦¦µnµ´·´·´Ê®¨µ¥¹ÉÁ¦µÈ¦µ´ÄÄ °Á¦µªnµ Á}´
·´·oª¥ Á}´Áªooª¥·´·Á¡ºÉ°µ¦nÁ¦·¤µ¥ªµµÄÄ®oÁ¦·Â¨³
Áªo·É¸ÉÁ} oµ«¹n°Á°°¥nµÁÈ¤¸É ¹»¦³rº°ª·¤»·¡¦³·¡¡µ µ¤¸ÉÅo
°·µ¥Ä®o¢{Â¨oªÁ¡¦µ³¦¦¤´Ê¸Ê³Á®º°µ·{µªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤Å¤n°»¦³
°Á¦µ´Ê®¨µ¥ÅÅ¤nÅo Â¨³¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÂ¨¸É¡¦³¡»Áoµ¦¦³µÅªoªnµ ªµ µ
¦¦¤ Â¨ªnµ ¦¦¤¸É¦´Åªo°Â¨oª º°µÎµÁ·È¦´Åªo°Â¨oª ´Êµ·È¦´Åªo
ªnµ·¦· Â¨³µ¼È¦´Åªoªnµ¼¦· ¨¸ÉÁ·µµÎµÁ·¸É¼o° º°ª·¤»·¡¦³
·¡¡µÈÁ}¦¦¤¸É¦´Åªo°Â¨oªÁ®¤º°´¸ÉÁ}{®µ°¥¼nÈº°¼oÎµÁ·Ánµ´Ê³
ÎµÁ·®¦º°·´·°¦·®¦º°Å¤n oµ·´·°¦·µ¤¸É¦³µÅªoÂ¨oª¨Èo°¦µ
Á}¤½¤Áª°µÁª®·ª·¤» ½ ·ªµ¤®¨»¡oµ·Á¨´Ê®¨µ¥Ã¥°ÁnÁ¸¥ª´
Á¡¦µ³Á®»´Ê¡¥µ¥µ¤ f®´·´{µ °»Ç ³ Å¤nÁ¡¸¥Ânªnµ
°·¦·¥µÄ°·¦·¥µ®¹ÉÁ¦µ°¥nµÁ®ÈªnµÎµ¤µÅ®¦º°o°¥ÅÄÁ¦ºÉ°ªµ¤Á¡¸¥¦Ä¦Á oµÄ
¤µÁnµÅ¦¨µ¤µÁnµÅ¦ÂoÅ ·Á¨Åo¤µÁnµÅ¦Â¨³¡o» rÅÅo¤µÁnµÅ¦´ÉÁ}
¨¸ÉÁ¦µo°µ¦Á}¨Îµ´ ¹´¡oÅÁ¸¥¦·Ç Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º° º°¡o´Ê¦¼oÇ Á®ÈÇ
Ä¸ª· °Á¦µ¹ÉÎµ¨´¦° ´r®oµ°¥¼n¸Ê ´ÉÂ¨Á}¦¦¤¸ÉÂn°¸É» Á¡¦µ³Îµªnµªµ
µ¦¦¤¸É¡¦³¡»Áoµ¦´Åªo°Â¨oª´Ê Å¤nÅo®¤µ¥ªµ¤ªnµ°ÄÁª¨µÁ¦µµ¥ÅÂ¨oª
Ánµ´Ê ¥´°´Ê ³¸É·´·°¥¼n¸Êoª¥ ¨¸ÉÅo¦´µ¤ ´Ê °ªµ¤Á¡¸¥¦È¦³´¬rÄ
°¼o·´·¹É¥´¤¸¸ª·°¥¼noª¥
°¹Éª·¸µ¦®¦º°°»µ¥³ f ·Ä °Á¦µ´Ê¥Ä®oÁ}°»µ¥ªµ¤Â¥µ¥ °
Ân¨³nµÄ¦³Ã¥Â®nªµ¤Á¡¸¥¦ °o°´Á°·¦·¥µ¸ÉÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤³ª
Äµªµ¤Á¡¸¥¦ Å¤nÁ¡¸¥Ânªnµ´ÉÂ¨oªÈ´É Á·Â¨oªÈÁ· o°´Á¨¦³Ã¥r¸ÉÁ·
µªµ¤Á¡¸¥¦ °Ã¥ªµ¤¤¸·´Êoª¥ Á¡¦µ³°·¦·¥µ´Ê¸É º° ¥º Á· ´É °
°µ³¼µ¤¦· °Ân¨³nµÇÅ¤n¤ÉÎµÁ¤°´
ª´¸ÊÅoÂ¦¦¤Ä®o¦¦µnµ¼o¢{´Ê®¨µ¥¢{ ´ÊÂno» ¸ªµ¤µ¤µ¦
Á®¤º°´ ÈÁ®Èªnµ¤ª¦ÂnÁª¨µ °Ä®o»nµÎµ¦¦¤¸ÉÅo°·µ¥Äª´¸ÊÂ¨³¸Énµ
¤µÂ¨oª Á oµÅÁ}Á¦ºÉ°Áº°Ä®¦º°Á}¼nÁ¸¥´ªµ¤Á¡¸¥¦ ° ¨¸Énµ´Ê®¨µ¥
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ÔÔØ

³¡¹Åo¦´³®¸µ¦¦¤¸ÉÁ«µÄª´¸ÊÅÅ¤nÅo   ¹ °¥»·¦¦¤Á«µ¨Á¡¸¥Ánµ¸Ê
Á°ªÎ
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Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÒÓ»¨µ¤¡»«´¦µÓÖÑÖ

¥¹Å¦¨´¬rÁ}µÁ· °·


¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³µª¼oÁ}Â´ °´ÊµÃ¨Â¨³µ¦¦¤ ¦ªµ
£µ¡´ª°¥nµÅªoÂnª¼o¤»n¦³Ã¥rµ¤£¼¤··´¥ªµµ ° ³ÅoÎµÁ·µ¤Ã¥
¼o° ¦Á®È¸Éª·Áª´Á}¸É°µ«´¥ÄÁ¡«¡¦®¤¦¦¥r Á}¸ÅÉ ¸¤É µ Â¨³ÎµÁ¦È¡¦³
°·¦·¥µÅ¤n °o Âª³´·É ÄÇ¹É ³nµ¨°´¬»Á}oÅ¤n¦¡¦³´¥Ä·É ´Ê ª
·É¸ÉÁ¥Á} oµ«¹Å¤n°µ³¥´¡¦³°rÄ®o®ª´ÉÅ®ªÅµ¤ Âªµ¸É¦ÎµÁ·°´Á}
nªÁ®»Ä®o¦´¨¦³´¬r¡¦³´¥ Â¨³Ân¦³µ¥°°¤µÁ}«µ¦¦¤ ¦³µ«Ä®o
ÁªÅ¥¼Äo ¦n°n Â¡o» År o¦µ´ªÉ ¹´ Á}Âªµ¸É ¦ÎµÁ·Ã¥¼o°µ¤
®¨´Á®»°´¸ ¨¹Á}ªµ¤°´«¦¦¥r´ÉªÅ¦£¡ Á¡¦µ³¦¸µµ¤µ¦ °°´¦·¥¤»¬¥r
¦¦¤¹Á}°´¦·¥¦¦¤¦»£µ¡´Ê iµ¥Á®» iµ¥¨ÅªoÃ¥¤¼¦r Â¨³Á}{»´
¦¦¤´´Á®»µ¦r °£µª³´ÉªÇÅ¤´Îµªnµ¤´·¤µº°nµ¤¨µ°¥¼nÁ¤°Å¤n
¦µ¤¸o¤¸¨µ¥
Á¦·É¤Â¦Â®nµ¦¦³µ¡¦³Ã°ªµÂn¡¦³Áª´¸¥r È¦´ªnµ¤´·¤µÄªµ¤
Ä¡¦³¦¦¤Á«µ¤¸´¤¤µ·· ´¤¤µ´´Ã¹´¤¤µ¤µ· ¦¦¤´Ê¸Ê¦³µµ¤ªnµ
¤´·¤µ·µ´Ê´ÊÅ¤nÅo¦´Á}°¥nµ°ºÉÁ¡¦µ³³´Ê¡¦³¦¦¤¸É¦³µÅªo¹Á}
¤´·¤µ Å¤nÁ¥¨³µÂ¨³Á®»¨Å¼nªµ¤Á}°ºÉ Án¦´ÅªoÄ °´¨´ ¼¦
n°oµ¥¡¦³¦¦¤´¦ Ã¦¡¦³Áª´¸¥r ¦ÂÅ¦¨´¬r º° °·½Î »½ Î °½
µ ªµ¤¼o°Â¤n¥Îµ °¡¦³¦¦¤¸É ¦Â ¦µÁ}ªµ¤¦·³Áº°´Éª´Ê
Ã¨µ»¹É Á}£¼¤Â· ®nÅ¦¨´¬r·°¥¼°n ¥nµ¤¼¦r
Á¡¦µ³»·É¦¦µ¸ÉÁ}´ªr´ µ¦Â¤o³¤¸¨´ ¬³nµÇÂ¨³°¥¼nÄ¸ÉnµÇ´
ÂnÈÁ}£µ¡Â®nÅ¦¨´¬roª¥´ ¦¦µ´ªr»¨¨°ª¥Á¡¸É¤¸¦¼¦nµ Ân
ªµ¤· £¼¤·¸É°¥¼n Â¨³·´¥ªµµ ³nµ´µ¤¦¦¤·¥¤Èµ¤ ÂnµÎ o°¥°¤¦´
°Å¦¨´¬r°´ Á} °ª´³°´Á¸¥ª´Â¨³Á}£¼¤· °Å¦¨´¬rÁ¤°´
Îµªnµ »½ Î º°ªµ¤» r µ¥Å¤nµ¥Ä Ä¦³®¨¸Á¨¸¥É Å¤n¥°¤¦´» °r ´ Á·
Ê¹ ´¼Áo }oÁ®» °» År Å¤nÅo o°¥°¤¦´Ã¥´ªÉ ´ Â¨³»¦³¥³¸É » Ár · Ê¹
¤µo°¥Îµªnµ°·½Î ´°½µÈÃ¦¦µªnµÎµµÅ¡¦o°¤´Å¤n¤¸£µ¡Än°
ÂªnªÄ

ÔÔÙ



ÔÔÚ

Â¨³®¨´ Â¨³ÎµµÄµ¸É»¨Â¨³´ªr°´Á¸¥ª´ Å¤nÅoÂ¥´Îµµ Å¤n¤¸µ¦
®¥»ÎµµÂ¨³¡´¦o°µ°µµ«nµÈµÎ µ°¥¼Án n´Ê µ °Å¦¨´¬r· ´µ
°Á¦µ¤µ¨µ¥Á}¨³¤»¤Ã¨ ´ÊÁ}£µ¡°¥¼nÁ®º°¦nµµ¥Â¨³·Ä °´ªr
Â¨³¥¹Á°µ¦nµµ¥·Ä °´ªrÁ}¸ÉÎµµ
³´ÊÁ¦µ°¥nµÎµ´ªnµÁ}¡¦³Á}Á¦ Á·ªµ¤¦³¤µ°ÄÄÁ¡«
° Ã¥ µªµ¤Ä·®µµ°°µ°» r ªµ¤¦·Á¦µÈº° Ãp³ Áoµ°¸Ê ¸É
Îµµ °Å¦¨´¬r°´ Á}´¦ °Å¦£¡°¥¼Ãn ¥¸ Á¤ºÉ°¦´ªnµ¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ £µ¡Ä³
g ¨µ¥Á} °Á¸¥É  Ê¹ ¤µ Á¤ºÉ°¦´ªnµ¸ÉÁ}» r £µ¡Ä³ g¨µ¥Á}» ¹Ê¤µ Á¤ºÉ°
¦´ªnµ ¸ÉÁ}°½µ £µ¡Ä³ g ¨µ¥Á} °½µ ¹Ê¤µ Á®¤º°¡¦³Ã°ªµ¸É¦´Åªo
Â¨oª°¥nµµ¥´ª ´Ê ¸Ê ³Å¤n¤¸ É· Ä g ®¨´ªµ µ¦¦¤ÅÅo ¨°µ¨Å® Ç
Á¡¦µ³³´Ê¡¦³Ã°ªµ´Ê ®¤¹Á¨º°É ¨º°ªnµÁ}¤´·¤µÅ¤n¤¸µ¦Á¸É¥nµ¥®¦º°¡¨µÅ
µ«¼¥r¨µÂ®nªµ¤¦·
´´Ê °Ä®o»nµÄ¡·µ¦µµ¤£µª³º° Å¦¨´¬r ³Á}Á¦ºÉ°¥´
¤¦¦ ¨ ·¡¡µÄ®oÁ· ¹ÊÂn¼oÄ¥¹Å¦¨´¬rÁ}µÁ· °· Ân¥´¤¸µÁ}
µo «¹n°»¨¼Åo ¥¹º°Å¦¨´¬rªµn Á}Á¡¦µ³Á¤ºÉ°º°Å¦¨´¬rÁ}Â¨oª»·É
Å¤nªµn µo ° µo ÄÈ³¨µ¥Á}Â¨³¨µ¥Á} ° Ê¹ ¤µ Á¡¦µ³ªµ¤Îµ´ªnµ¸Ê
Á} ´ÉÁ} ° Á}Á®» Â¤o£µª³´Ê®¨µ¥³Á}Åµ¤ªµ¤¦· °Á µÈµ¤
Ân¤o¼ ¸ ªµ¤¤»n ®ª´°¥nµÂ¦¨oµÂ¨oª o°¤»n Ä®oÉ· ´Ê ªÁ}Åµ¤Ä®¤µ¥ Ã¥Ä®oÁ}
» oµÄ®o»·É¥´É¥ºµª¦oµÁ}o´É º°n°Â®nªµ¤» °r ´ ´o°Á¦·É¤Â´ª
°°¤µ°¥nµÁdÁ¥Â¨oª Á¡¦µ³µ¦{{Á ÂÅªo ¼¨o¤¨³¨µ¥Åµ¤®¨´·
¦¦¤µ Á·°µ¦¤rÅ¤n¤®ª´ ¹Ê¤µ®´ªÄ ¹ÁÈ¤Åoª¥ªµ¤» ¦r °o  n» ¤´ª¦³®¹É
Á¡¨·´Ê °
¸É¡¦³¡»Áoµ¦´°Ä®o¡·µ¦µÅ¦¨´¬rÈÁ¡ºÉ°³´µÁ®»µ¦®¨´ÉÊÎµµ °
´ªrÅo¼ ¥¹Å¦¨´¬r¤µÁ}Á} °Á¸¥Åo ¨µ¥Á}ªµ¤¦¼oÁnµ´µ¤®¨´ªµ¤
¦·Â¨³°°°»µµªµ¤¥¹¤´ÉÎµ´·°´Á}Á¸Ê¥®µ¤·É¤Â®´ªÄÄ®o®¤Å
¡¦³¡»ÁoµÈ¸ ¡¦³µªÈ¸ oµÅ¤nÅo¡·µ¦µ£µª³¸É¨nµª¸ÊÄ®o¤¼¦roª¥
{µÂ¨oª³¦µÁ}¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª¸É¦·»·Í ¹Ê¤µÄ®oÁ¦µ¦µÅ®ªoÅ¤nÅo Â¤o
¡¦³¦¦¤¸É¦·»·ÍÈÃ¦¦µªnµÁ· ¹Ê¤µÁ¡¦µ³Å¦¨´¬r´Ê´ÊÎµªnµÅ¦¨´¬r°´
Á}ÁoµÁ·Á¡ºÉ°ªµ¤®¤¡o» r´ÊÅoÁºÉ°¤¼ÅµÃ¨µ¨Äoµ Å¤nÁ¥
ÂªnªÄ

ÔÔÚ



ÔÕÑ

¦µ Â¨³¥´Á}¦¦¤´Ê°¥¼n«¼¥r¨µ °Ã¨Â¨³£µª³´Éª Ç Å°¸oª¥ Îµªnµ Å¦
Ã¨ º°Ã¨µ¤ Îµªnµ Å¦¨´¬rÈ Ê´ °¥¼«n ¼ ¥r¨µÂ®nÃ¨µ¤¸Ê µ¦¸É´ªrÃ¨Åo¦´
ªµ¤» r¨Îµµ®¤»Áª¸¥Á¨¸É¥´ªÁ°¨°¤µ Ã¥Å¤n¦µªnµÁ}´¦ ´Ê¸Ê
Áº°É µÅ¤n¦µ´Ä®¨´ªµ¤¦· °Å¦¨´¬r ¡°¸É ³¨n°¥ªµÅoªo ¥°Îµµ °
{µ´ÉÁ° Ânµo º°Å¦¨´¬rÁ}®·¨´µÁ· °·
{ µ°¥¼Án }¦³Îµ Å¦
¨´¬r¤Ä· n³Á} µo «¹Á¤°Å ¥´³¨µ¥¤µÁ}´¨¥µ¤·¦°´¥°Á¥¸¥É ¤ °·
{ µ
°¸oª¥
Á¦µ»nµ¼oª¤µÄ¡¦³«µµÂ¨³ÎµÁ·µ¤¡¦³Ã°ªµ Á®È·{µ¹É
Á}Á¦ºÉ°ÎµÁ·Á¡ºÉ°ªµ¤¡o» rÃ¥¤¼¦r ªnµÁ}¦¦¤Îµ´ Â¨³ÎµÁ}°¥nµ¥·É
ÁnÁ¸¥ª´°µ®µ¦¹ÉÁ} °ÎµÁ}Ân¤»¬¥rÂ¨³´ªr´ÉªÃ¨ ³ µÅÅ¤nÅoÂ¤oÂnÁª¨µ
Á¸¥ªÃ¦·¼´ °¥nµnµ¥ÇÁ¦ºÉ°ÎµÁ¦È¦¼¹ÉÁ·µµ¦¨· °¼o¤¸ªµ¤¨µ
oª¥·
{ µ nµÃ¦µ°°Á}·oµ ¤¸·nµ Ç Å¤nµ¤µ¦³´°nµÅo
µ¥Åµ¤µ¸Énµ Ç ¤¸ÁÈ¤Å®¤µ¤¨µ¦oµoµ´Éª¦³Á«´Ê Ç Ã¦¦µªnµ
Á·µ·
{ µÁ}¼o µÎ °µ¦¨·Îµ»¦³Á£Ã¨Å¤nÁ¥Á°µ µ·{µº°
¦³Á£oµ°¤µÁ}µÁ}®´ª®oµµÁ}¼o´µ¦»ÇÂ¨°ª¦µµ¦
»®nª¥Â¨³»¦³¦ªª¦¤Å¤nÁ¥¤¸¦³Á£¸Énµ´Áª´¨nµªÁ oµ¤µÂ°
Â °¥¼nÁ¨¥
Á¦µ¼oÁ}´ª Â¨³Á}´·´·oª¥ oµ¥´Å¤nÄ³Îµ·{µ¤µÁ}
®´ª®oµÎµÁ·µÂ¨oª °¡¼°¥nµ¦Å¦¤µ Á·µ¥ Ç ´¸É ´ ³Å¤n¤ª¸ ´ nµ¡o
°» År ÅoÁ¨¥Îµªnµ´¤¤µ·· ´¤¤µ´´Ãº°°³Å¦Â¨³Ä¦¦´Åªo oµÅ¤nÄn¤®µ
·¤®µ{µ¦´ÅªoÂ¨oª®¼®ªµ°ª·¨¦·Å®³µ¤µ¦¤µ¦´Åªo Á¦µ
Á·Åµ¤®µÁ°¼oÁ¸¥· Å¤n¤¸ 
{ µÂoÅ Á°Ä®o¡o µ£µª³Án¸Ê ³Á·
ªµ¤¨´ÁªoµÅ®¤
¤°¼°ª´¥ª³ °Á µ¥´¤¼¦r Å¤n¤¸ ªn ¡¦n° ÂnÁ µ¨µ¥Á}¸Énµµ¦
´Áª ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³Á µ µ°³Å¦Ä´ª °Á µ oµ¤¸¤o¼ µµ¤ Á¦µ³°Á µªnµ¦³Å¦¹³
¼o°µ¤ªµ¤¦·¹É Á µÎµ¨´¦³°¥¼n
Á¦ºÉ°´Ê¸Ê³¡°Á}·Áº°ÄÄ®oÁ¦µ¤¸·
¦³¨¹¦¼o Â¨³¤¸
{ µ¨¦¦¤´ÁªÄ´ªÁ µ Â¨³´ªÁ¦µÅooµÅ®¤ ¡¦³¡»Áoµ¦´É
°Ã¨oª¥ªµ¤Á®ÈÃ¬Â¨³Á®È»¦· Ç ÂnÁ¦µ¼¢o { ¡¦³¦¦¤ °nµ³¡°¤¸
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·
{ µÁ}°»µ¥°°ªµ¤´ªÉ ¤´ª®¤°°°µÄÅoµo Å®¤ ®¦º°³¥·ÉÁ¦·¤Ä®oÃn
Â¨³Á¸¥¦oµ°n°Â°¥·É ¹Ê
¦¦¤´Ê¸Êª¦¥Á}{®µµ¤´ªÁ° Á¡¦µ³o °{®µ´Ê ®¤¤´°¥¼n ´ Á¦µ
¼o Ê´ ®oµ¤µ«¹¬µÂ¨³·´ · ¹Å¤nª¦º°Á}{®µ °Ä¦ Â¨³µ¤Ä¦°µ´ªÁ°
Á¡¦µ³¼o¤»nn°Â¡o» roµÅ¤n¡¥µ¥µ¤Îµ¦»·{µÄ®o¤¸Îµ¨´Â¦¨oµÂ¨oª ³¡oµ
» År ÅoÃ¥µÅ® µ¦¡oµ» r µ¤ÁÈ¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÅo ÈÁ¡¦µ³ªµ¤¤º¤
¦³¡§·µ¤°ÎµÁ£°Ä °·Á¨´É Á°  µ·Á µÅ¤nÁ¦¸¥¦¦¤µ ÂnÁ µÁ¦¸¥
oµ´´Ê´Ê oµ·Åo°o ¥¨Åoµ ´ÊÈÁ¦·É¤ µµÅÂ¨oª ¨µ¥Á}°µ¤
¨¹Å ¸ÉÁ µÁ¦¸¥ªnµ° oµÅo µ·ÅÁ¸¥¦· Ç Á µÈÁ¦¸¥ªnµ oµÁÈ¤¦o°¥
Á°¦rÁÈrÅÁ¨¥
Å¤n¹Án´Ê Á¡¸¥Îµ¨´Á¤µ»¦µ»¤·ÅªoÅ¤n°¥¼n Á µ¥´Á¦¸¥ªnµ oµ»¦µ ´Ê¸Ê
º°Ã¬ °ªµ¤ µ·Ê´ ´Ê  ¤¸·Á¸ ·Åµ¤®µ ¡¼µ¡µ¸ ¤¦¦¥µ
ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÁ}¸Énµ¼nµ¤´®¼´µ´·´ÄÅ¤nÁ}¸É¦´Á¸¥Ân¸É µ·
¨µ¥Á}¸ÉÂ¨µÃ¨Á µ °¥¼nÄoµÄÁ¤º°Ä ÈÂªnµ´Ê o°Â¨µÁ µ
Ä¸É´Ê Ç °³Å¦Á¨nµ¸ÉÎµÄ®oÁ}Án´Ê ³´Ê ·´ {µ¹Å¤nÄnÁ}Á¦º°É Á¨Èo°¥ 
Å¤n¨µ³Îµ·µ¦ÄÇÅ¤nªnµµ¦µÅ¦n Åµµ¦ºÊ°µ¦ µ¥µ¦Îµ¤µ®µÁ¨¸Ê¥¸¡»
°¥nµ³Å¤n´ Á µÁ¨¥ Â¤o³Îµµ¨°ª´ ¨¦µ¥ÅoÅ¤n»o¤nµÁª¨µ¸ÉÁ¸¥Å Ân¤¸·
Â¨³{µoª¥Â¨oª³Îµ·µ¦ÄÇ¥n°¤Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ª¥µ¤Â¨³¤¼¦r
Ã¨¸É°¥¼nÅooª¥ªµ¤Á}fÂnÂn®µ ¤¸¹¦µ¤oµn° ®µ¸É°¥¼n
°µ«´¥Å¤µ®µ¼n ³ªµ¥ ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³°Îµµ °·{µÁ}¼oÎµ´Ê·Ê °¥nµÁ oµÄªnµ
Ã¨°¥¼n´oª¥ªµ¤Á}oµÁ}°Á¡¦µ³ µ·{µ ¹ª¦³¨nµªÅoªnµ·´{µ
Á}Ã¦µÄ®n ¦³°oª¥´ª´¦µµ· ¨·Ä®oÁ} ¨·¡¦³Ä®oÁ}¡¦³
¨·Ã¨Ä®oÁ}Ã¨Â¨³¨·¦¦¤Ä®oÁ}¦¦¤°¥nµ¤¼¦rÁÈ¤¸É ³´Ê°¥nµ¤° oµ¤
·{µ ¡¦³·´¦µ»¤µ¦Á}¡¦³¡»ÁoµÂ¨³«µµÁ° °´ªrÃ¨ÅoÁ¡¦µ³
·{µÂ¤o¦´É °Ã¨ÈÉ´ °oª¥°Îµµ¡¦³·¡¦³{µÅ¤nÁ¥Á°µªµ¤Ãn¤µ
°´ªr
Áª¨µ¸ÊÁ¦µÎµ¨´Ãn°¥¼nÁÈ¤´ªoª¥´ µ¤ Ê´ Â®n¦¦¤¸¥É ´ Å¤n¦o¼ ªÉ´ ¹ Â¨³·Á¨
µ¦¦¤¸É¥´Å¤nµ¤µ¦Îµ¦³Åo ÂnÅ¤nÄnÂÃ£¼Á µ´Ê¨¼oª¥´Ê´¥rµ¥´¸Ç ·É
Ä¸¥É ´ ÂoÅ¤nÅo ¦¼oÅ¤n´ ·É ´Ê Á¦µo°¥°¤Ãn°n Á µ°¥¼Ãn ¥¸ Ân³¡o°Îµµ °ªµ¤
ÂªnªÄ

ÔÕÒ



ÔÕÓ

Á¡¸¥¦ÅÅ¤nÅo µ¦°¦¤·³°¦¤°¥nµÅ¦ ¹³Á}·ÂÉ¸ n¨oµ Á}{µ¸É¦ªÁ¦Èª
´´Á®»µ¦r¸É®¤»¦°´ª ¸ÅÉ oÁ¥°·µ¥Ä®o¢{ ¤µ¤µÂ¨oª ¹Å¤nª¦´¥Ä°»µ¥
ª·¸ °µ¦³Ã¥ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°·{µÄ®oÁ· ¹ÊÁnµ´Ê Á}{®µ ¹Ê°¥¼n´¼o¢{
»nµ³ÄÄ´ªÁ° ®µÁ}¼oÄ¦· Ç Â¨oª ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª»°µµ¦ Â¨³
ªµ¤´¤´µ»·Éµªµ¦ ¨oªÁ}ªµ¤¦³Áº°¡°³Ä®o·
{ µ¤¸ªµ¤Å®ª´ª
¦´¦¼oÂ¨³¡·µ¦µµ¤Åo´Ê´Ê Á¡¦µ³µ¦ f®´´ªÁ° o° f ®´µªµ¤¦³Áº°
Â¨³·É ´¤´¹É ¤¸°¥¼¦n °´ª
Â¤o¦·¦¦¤£µªµ¤¸¨¤®µ¥Ä®¦º°¡»ÃÁ}oÈ°o ¤¸ªµ¤´¤´´ªµ¤¦¼o
Å¤nÄn°¥¼Án ¥Ç³Á}ªµ¤¦¼o¹¨¤Â¨³¡»Ã Ê¹ ¤µÁ°oµÁ}Án´Ê»¤¸¨¤®µ¥Ä
¥n°¤¡oµ» r ´ ´ªÉ Ã¨·ÂÃ¥Å¤n°o Îµµ¦ ª ªµ¥ ´´Ê ¹o°°µ«´¥µ¦
n° °·ª»¤°¥¼n ªo ¥ ¹³Á}ªµ¤¦´¦¼o Â¨³µ¦ÎµÁ¡È¸É¤¼¦rÄ°r£µªµ
Â¨³Åo¦´¨µ¤¨Îµ´ªµ¤n°ÁºÉ° °· ÂnÁ¤º°É ¹ Ê´ ªµ¤Á¥· °·Â¨³{µ
Â¨oª Ä´£µª¦¦¤ Â¨³·
{ µ È¨¤Á¨¸¥ª´ÅÁ°µ¤®oµ¸É ° Ã¥
¦µ«µµ¦´´ ¼nÁ ÈÄÇÁnÁ¸¥ª´Á·µµ®¼³¤°Â¨³¢{·ÉnµÇ°
¢µµÂ¨³Ä³·Á¦º°É °³Å¦ÈÅ¤nµÎ Ä®oµ¦Á·µ®¥»³´Á¡¦µ³·ÉÁ®¨nµ´Ê¤µÁ}
°»¦¦
¨´¬³ °·
{ µ¸¤É ¸ µÎ ¨´¨oµµµ¦°¦¤·n°´ ¥n°¤Âªµ¤¨µ
¦°°°¥¼n´´ªÅ¤n¥°¤Ä®oÉ· Á¸¥É ª °o nµÅÁ¨nµÃ¥Å¤nÅo¦´ ¦¼o Â¨³¡·µ¦µÄ®oÁ oµÄ
n° Å¤nÁn´Ê³Å¤n¤¸µÁ}¤®µ·¤®µ{µ ¹Ê¤µÅo Á¡¦µ³·{µ¸Éª¦³Ä®o
µ¤Án´Êo°ÎµµÃ¥°´Ã¤´· º°®¤»´ªÅ´Á®»µ¦r¤É¸ µÁ¸¥É ª °o Å¤n¥°¤¨nµ
°¥   ªnµÅo¦´ªµ¤Á oµÄÂ¨³¦¼oÁnµ¨n°¥ªµÂ¨oª  µ¦»o¥Á ¸É¥ »o°µª³¹É®¤´
®¤¤°¥¼n£µ¥Ä°¥nµ¨¹¨´ Îµo°Á}®oµ¸É °·{µ¦³Á£¸Ê³Îµµ¦¦ºÊ°°
¹Ê¤µÃ¥·ÊÁ· ³Á®º°ÅÅ¤nÅo Â¨³³¤¸·Á¨°µª³¦³Á£Ä³¨¸Ê¨´n°{µ
¦³Á£¸ÊÅÅo ³o°¼ÁdÁ¥ Ê¹ ¤µÃ¥Å¤nÁ®¨º° °Âno¼ µÎ Á¡È°¥nµÎµªµ¤°·®µ
¦³°µÄn°µ¦°¦¤Á¡ºÉ°Ä®oÁ··{µ¦³Á£¸É¨nµªÂ¨oªÁnµ´Ê ªµ¤¦·»·Í °Ä
°¥nµÅ¦È³o°Á· Ê¹ µÂ¤®µ· ¤®µ{µ ¹É¼oÎµÁ¡ÈÎµÄ®o¤¼¦rÂ¨oª ³Å¤n
¤¸°É¸ Éº Á}¸ÁÉ · Ê¹ °¦¦¤°´«¦¦¥r
µ¦Â¤µ´Ê¸Ê Ä¦n °Ä®o»nµÎµªµ¤¤´ÉÄ Á¡¦µ³¦¦¤¸ÂÉ »»
µÂ¨³»¦´ÊÅ¤nÅoÂ°¥nµ¨°¥ÇÁ¡¦µ³Å¤nÅo·´ ¤· µ¨°¥ÇÂn¨³Á}¨³µ¥
ÂªnªÄ

ÔÕÓ



ÔÕÔ

Á¡º°É ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¦·Ç oµ¦¼oÈÅ¤no°µ¦°¥µ¦¼oÂ¨°¥Ç Â¨oªÎµ¤µÂ°¥nµ
¨°¥ÇÂnµn ¼¢o { ¹É nµÈ¢{ oª¥ªµ¤ÄÂ¨³¨³Á}¨³µ¥µ·ÉµoµÁ¦º°
¤µ«¹¬µÂ¨³·´ °· ¥¼n ªo ¥ ´´Ê¹ÅoÎµªµ¤ÁÈ¤ÄÂ» ¸ªµ¤µ¤µ¦ °
¦¦¤³iµ¹É Á¥Â¤µÂ¨oªÂ¨³ °¥ÊÎµ»Îµ´¹ÉÁ}¸É¦´¦°¨Ân°°¸¦´Êº°
µ¦¡·µ¦µµ¥¹ÉÁ}{»´¦¦¤Â¨³¤¸°¥¼n´´ª °Á¦µ»nµ Á¡¦µ³Á®»Ä
¹Å¤nÅo°»µ¥Â¥µ¥Â¨³¦µÁ}ªµ¤Â¨¦³®¨µÂ¨³°´«¦¦¥r ¹Ê¤µ´Ä ¼o
¦°¦nµµ¥¸Êoµ
µ¦¡·µ¦µÁ®Ènª¦nµµ¥³Á}nªÄ®¦º°´Éª´Ê¦nµÈµ¤
¦³´¬r´ Ä¦·Ço°Á·ªµ¤¨´Áª Ê¹ Ä ³¸ÁÉ ®ÈÂn°ªµ¤Á®ÈÃ¬Â®n
ªµ¤®¨¸ÉÁ¥¥¹µ¥ªnµÁ} °Á¦µ¦·Ç È¸ ªµ¤Á®ÈÃ¬Ä» r ¤É¸ ¸ ¦³Îµµ¥È¸
ªµ¤Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤¤µ¥¸ÉÁ¥´Ãnªµ¸ÉÁ¡¦µ³µ¦¡·µ¦µµ¥Å¤nÅo®¨´¥¹Á}
¸¡É °ÄÈ¸ Â¨³ªµ¤Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤¢»jnµ °ÄÈ¸ ³¦µ Ê¹ ¡¦o°¤´ ³¸É ·
Á®Èµ¥´°´´n°ÅÄ³®¥´É ¨¼n ªµ¤°¥nµ·Â¨³¡´°¥¼nÅoµªnµ¦¦¤µ
Ã¬¸É ¨nµª¤µ´Ê ¸ÂÊ ¤o³¥´¤¸°¥¼Än ÄÈÁ¦·¤É ³¨o°¥°¥¨Á}¨Îµ´ ·È¥¹
®¨´ °µ¥ÅªoÅo µ¦£µªµÄ¦µªn°ÅÈnµ¥ ¹Ê ªµ¤ÄÈ¦µÅoÁ¦Èª Á¡¦µ³¤¸
®¨´µ¥Á}¸É¥¹µ¦Â¥nªÂnnª °¦nµµ¥Ä®oÁ}nµÇµ¤ªµ¤Â¥µ¥ °
{µ´Ê³Á}®oµ¸É °· ¹ÉÁ®Èµ¥´³Îµµ¦¡·µ¦µÄÁª¨µ´Ê  Îµªnµ °·½Î
»½ Î °½µ¹É Á¥·ÄÁ¡¦µ³µ¦Åo¥· Åo¢{ ¤µ³¦µÁ}ªµ¤¦·¦³´¬rÄ ¹Ê
ÄÁª¨µ´Ê Å¦¨´¬rÁÉ¸ ¥ÎµÅo ´Å¦¨´¬r¦· Ç ¸É¦µ ¹Ê´ÄÄ ³´Ê³
¦¼o ¹ Â¨´¤µ ¤µ·Â¨³{µ¸ÉÁ¥Îµªµ¤Á oµÄÅªo ´¤µ·{µ¸É¦µ ¹ÊÄ
³´Ê Â¤o³¥´Å¤n¹ Ê´ ¨³Á°¸¥ÁÈ¤¸É Ân¦µÂ¨nµ´¤µÄªµ¤¦¼o¹ °¼o
Îµ¨´¦µµ¦r°¥¼nÄÁª¨µ´Ê
Ân´Ê¸ÊÅ¤nÅo®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¦¦¤¸ÉÁ¦µ¦Åªooª¥µ¦Îµ´¦¦¤¸É¦µ ¹Ê
Ä ³£µªµ ÅoÎµªµ¤¦oµª¦µ®¦º°Â¦oµª´ ªµ¤¦·Á}¦¦¤°´Á¸¥ª´ Ân
nµ´ÄÂnÂ®nªµ¤¦¼o¹ ° Ç Á¸¥ª¹ÉÁ· ¹ÊÄ ³¤¸¦³µ¦rÁnµ´Ê
ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ¢{Îµ°Á¨nµ ´µ¦¡ªµ¤¦·oª¥Á°ÄÁ¦ºÉ°Á¸¥ª´ ³Â¨
nµ´Äªµ¤¦¼o¹¹ÉÁ¥ªµ£µ¡Á°µÅªo Â¨oªÅo¡ªµ¤¦·oª¥Á° {®µµ¦ªµ
£µ¡´´ª¦·È¥»·¨ÄÇ Á¸¥ª´³´Ê nµ¹Ä®oµ¤ªµ¤¦¼oÁ®È¦³Á£¸Êªnµ½
·ß·Ãoµ½½Î oµÁ¡º°É ¼o ·´ · ³¡·¼ rÁ°µÁ°

ÂªnªÄ

ÔÕÔ



ÔÕÕ

Á¡¦µ³µ¦¦¼oÁ®È¦¦¤¸ÉÁ·µ¤µ·Â¨³{µ ¥n°¤Á}·É¦³´¬rÎµÁ¡µ³
Ã¥³ªµ£µ¡Ä®oÄ¦¼oª¥Å¤nÅo Á¡¦µ³Å¤nÄnoµª´» ¼o¦³r ½·ß·Ã Â¨³
½½Î Á}¤´· °¥n°¤¤¸°¥¼n µÁ¸¥ª º° o°Îµoª¥Á°µ¤®¨´¦¦¤¸É
¦³µÅªo¦¦¤¸ÊÈ³¨µ¥Á} ° ¹Ê¤µ
´´Êµ¦¡·µ¦µµ¥°´Á}µ °¤µ·Â¨³{µ ¹Á}·ÉÎµÁ}Ã¥³
¤° µo ¤ÅÅ¤nÅo µ¦¡·µ¦µµ¥¨³Á°¸¥¸ÉoªÁnµÅ¦ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ¥·ÉÂµ¤µ
Å¤n¤¸·Ê» Â¨³µ¤µ¦°°°»µµÄµ¥ÅoÃ¥Å¤n¤¸ 
{ ®µ ´·´·¸ÉÁ}´
µ¥ª·£µÅ¤nn°¥¡¨µµ®¨´ªµ¤¦·Â¨³oµªÅÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª µ¦·´·¹ª¦
Än°µ¥ª·£µ¹É´Á oµÄ·{µ o°Â¦ Á¡¦µ³Á}¸ÁÉ ¡µ³¨¼·
{ µ» Ê´ 
oµ·
{ µÅo¥¹ µ¥Á}µÁ·¦³ÎµÂ¨oªÂ¤oÁªµ·¦¦¤È¨µ¥Á}µÁ· °
·{µ ¹Ê¤µÃ¥®¨´¦¦¤µ· Á¡¦µ³¦¦¤´Ê¸Ê¤¸°¥¼nÄ»Á¸¥ª´Â¨³Á¸É¥ªÃ¥¹´
·
{ µµ¤µ¦³ª·É ¦³µ´ÅoÊ´ µµ¥Áªµ·¦¦¤ÄÁª¨µÁ¸¥ª´
nµ´·´·Ã¦°¥nµÎµªµ¤Îµ´ªnµ ·{ µ¸ÁÉ } °ÁnµÂn°¸µ¨ ¹É
ª¦³¦ÉÎµ¦nµÅÂ¨oª Â¨³ªnµÁ} °Ä®¤nÉ¹ Îµ¨´³¤µ¹¤º° Â¨oª¦°°¥Ä®oÁ¸¥Áª¨µoª¥
ªµ¤Á oµÄ·Ân·{µ¸É º°µ¥ °Á¦µÁªµ °Á¦µ· °Á¦µ Â¨³¦¦¤ °
Á¦µ ¤¸°¥¼n¹É  ®oµ Á®È°¥¼noª¥µ ¦¼o°¥¼noª¥Ä» ³ Å¤nÁ¥¼Åµ´ªÁ¦µ Ã¦Îµ
ªµ¤Á µo Ä´·{ µ¸É É¹ Á} °Á¦µÃ¥¼o°oª¥{µ Â¨³Ã¦Îµ°··µ´Ê
¸É º°´³ª·¦·¥³·³¤µÁ}Á¦ºÉ°´»Á¡ºÉ°ª·¤´µº°°r
{ µÄ®o¤¸ µÎ ¨´¨oµ
µ¤µ¦°°·Á¨°µª³¹ÉÁ}Á®¤º°¤®µÃ¦¼oÁ¦º°°ÎµµÄªÄÄ®o·ÊÅÅ¤nÄ®o
¤¸µÁ®¨º°°¥¼n
µ¦Á·µ¥ÊÎµÇ µÇ Å¤nµ¤µ¦³´iµoµ °Á¦µÁ¸¥ªÅo Å¤nnµ
¥³Â ¥oµ®¦º° µ·¸ÊÈÂnÂ¨oªªnµÁ¦µ³o°µ¥ µ¥¸ÅÉ ®È°o Á}iµoµ °Á¦µ¸É É´ 
µ·¸Ê´µ·®oµ ª´¸Ê´ª´®oµ Å¤n¤¸¦³¥³®nµÅ¨´Á¨¥ ·Â°¥¼n´Ç Á¸¥ª¸Ê
ªµ¤®¤»Á·®¤»µ¥ ¹É Á}o° ´ r°´ Á¸¥ª´ ¤´Á}Á¦ºÉ° °Á¦µ µ¦¼ªµ¤Á·
µ¥ Á¦µ¼Á¦º°É  °Á¦µÈ¡°Á}´ ¡¸ ¥µÅo°¥nµÁÈ¤ÄÂ¨oª µ¦ÎµÅo®¦º°Å¤nÅo¤´ Á}
Á¦ºÉ°Á·µ¥°¥¼nÁn´Ê Å¤n¤¸°Îµµ¤µ¨¨oµµ¦Á·µ¥ÅoÁ¨¥ oµÁ¦µÅ¤nµ¤µ¦°
°Á¦º°É Á·µ¥  ª£µ¥Ä º°°ª·µ°°µÄÄ®o¡o ÅÁ¸¥Äµ·Ê¸ Á¦ºÉ°µ·®oµ
³Á}Á¦ºÉ° °Á¦µ°¥¼n´ÉÁ° Â¨³Å¤n¤¸ª´·Ê¨Åo Á¡¦µ³Á¦µÁ}´ª°ª·µ¼o®¤»Á·
®¤»µ¥´¸ÉÁ®È°¥¼n¸Ê
ÂªnªÄ

ÔÕÕ



ÔÕÖ

Á¦µ¨°·¥o°®¨´¼ ªµ¸Ê´ª´¸Ê Â¨³´ª´¡¦»n¸Ê®nµÅ¨´¸ÉÅ®¤º´Âo
Å¤nÄnÁ} °®nµÅ¨´ ªµ¤ªnµ´ªµ¤¤º°¥¼nÄµÁ¸¥ª´ Án ³¸ÊÁ¦µ¤¸ªµ¤
ªnµÁ¡¦µ³ªÅ¢ ¡°´Å¢¨Ánµ´Êªµ¤¤ºÈ¦µ´¸Äµ¸É°´Á¸¥ª´ ªµ¤
Á}´ªµ¤µ¥È°¥¼nÄ»¨Á¸¥ª´ ªµ¤» r ªµ¤¦¤µ»°¥nµ¹ÉÁ}
·É oµµ µ°°¤µµªµ¤Á· È°¥¼nÄÇ Á¸¥ª´ ÁnÁ¸¥ª´·ÉÂ nµÇ  ¹É
Á·µÅ¤ooÁ¸¥ª³´Ê
Ã¦¡·µ¦µoª¥ªµ¤¨³Á°¸¥¸É ªo Á¡¦µ³Á¡«¸ÅÊ ¤nÄnÁ¡«¸É °°¥¼Án ¥ÇÃ¥
Å¤n· ¹¦¹¦° Á}Á¡«¸Éª¦³Á®È»Â¨³Á®ÈÃ¬Ä·É¸Éª¦Å¤nª¦ ¹É¤¸°¥¼n
£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°´Éª·Â ªµ¤» ¹ÉÁ}Á®¥ºÉ°¨n°Ä®o·°¥¼n Â¨³ªµ¤» °´Á}Å
Á¡º°É ª·¤» ·®¨»¡o Á}·É¸Éª¦³¦µÅooª¥{µ °´¡¦¹ÉÁ}Á¡«¸ÉÅ¦n¦°
Á¦µ°¥nµÁ®Èªµ¤» ¸ÉÂ °¥¼nÄ°·¦·¥µ °µ¥°´Á}o°» r ªnµ³Ä®oªµ¤» ÂnÁ¦µ
¨°µ¨ Â¨³Á}ªµ¤» ¸Éª¦°ÄÅ¤nÂª®µµ°° ³¨µ¥Á} ¼ Â¦o ¼ µ¸É
Áµ³·µ°»£ ¹É ¨°¥°¥¼Än ¤®µ¤»¦³Á¨oª¥ªµ¤¦³¤µ Ã¥Å¤nÎµ¹ªnµµ°»£
³´ª´°°®nµµ {~ Â¨³Â¦£µ¡¤¨Ä³Á¨®¨ª ¤´ªÁ¡¨··µ°»£Ã¥Å¤n
·®µµ°°»oµ¥µ°»£È¤¨ ¼´ªr´ª¦³¤µÁ®ÈnµÅ¤n¸ È·®µµ¡oÂn
µ¥ÅÁ¸¥Â¨oª ·Á oµ¼n {~Å¤nÅ®ªo°¤ÊÎµµ¥Ä³Á¨ ¨µ¥Á}°»£°´´° {¤
°¥¼nÄ³Á¨
µ°»£Ä¸É¸Ê º° µ¥ Â¨³·É°µ«´¥Á¨Èo°¥ ¼ Â¦o ¼ µ º° Á¦µ¼o¦³¤µ
°µ«´¥ªµ¤» Á¨ÈÇ o°¥Ç °¥ª´°¥ºÁ¡ºÉ°ªµ¤» ªµ¤Á¦·Ã¥·µ ¦nµµ¥
Â¨³·É°µ«´¥Á¨Èo°¥´ª´Â¦¦ªÅÃ¥Áoµ´ªÅ¤n¦¼o ¨»oµ¥ÈÂÎµ¨µ¥ ªnµ³
¦¼o ª´ Â¨³®µµ°°Áª¨µµ¥ÅÁ¸¥Â¨oª¹Á}Îµ° ¼Â¦oµ´ª¦³¤µ¤°¥¼nÄ³Á¨
®¨ª³´Ê
Îµªnµ Âª·¤»· ¹Å¤nÄnÂÂ®nµ¦Áª¸¥Á·Áª¸¥µ¥°´¨»Á¨oµ´ªµ¤
» r ¦¤µÊµÎ ÇµÇ®¤»ÅÁª¸¥¤µÁ®¤º°Â¸ÉÁ¦µ°¥¼n´¸Ê oµÁ}¼o¤»nn°ªµ¤Á®È
Ã¬Ä·É¸ÉÁ¥nµ¤µ Â¨³Á¡º°É oµªÅ¼Ân ¸ÅÉ ¤nÁ¥Å ¹É ÅÂ¨oªÅ¤n°o ¨´¤µÁ}µ
°»£¤³Á¨°¸ Îµªµ¤Än° °o ·´ Á· ¦º°É ÎµÁ· ³¹ ~{ Â®nªµ¤¨°£´¥
Ã¥Ân°¦¦¤Á¦ºÉ°ÎµÁ·º°·{µÁ}o¸É°·µ¥nµ¤µÂ¨oªÂn³°·µ¥
°¸Á¨Èo°¥Á¡º°É ªµ¤ÂnÄÂnµn ¼¢o { 

ÂªnªÄ

ÔÕÖ



ÔÕ×

Îµªnµ·{µÂ¨ªnµ¸É Ê´ °· ¤¸¸É º°µ¥Áªµ·¦¦¤»nª °
¦nµµ¥¦ª¤Â¨oªÁ¦¸¥ªnµµ¥ªµ¤» ªµ¤» r Â¨³Á¥ÇÅ¤n» Å¤n» r ¸ÉÁ}Åµ
µ¥µÄ¸ÉÁ¦¸¥ªnµÁªµÄÂ¨³¦³Â °Ä¸ÉÁ¸É¥ª´°µ¦¤rÁ¦¸¥ªnµ··É¸É¼Ä
Â¨³¦³Â °ÄÁ¸¥É ª °o ®¦º°·É ¸É ¼ Á¡n´Ê nª®¥µ nª¨µ Â¨³nª¨³Á°¸¥
Á¦¸¥ªnµ¦¦¤´Ê¸É¸Ê¤¸¤¼¦r°¥¼n´´ªÁ¦µ»nµÂ¨³Á}n°Á· °·{µ«¦´µ
ªµ¤Á¡¸¥¦ ¨°ª·¤» ·ªµ¤®¨»¡o ³Á·µ·{ µ¸É ¹É Åo°·µ¥nµ¤µÂ¨oª
¹Å¤nµÎ o°°·µ¥°¸
³´Ê °Ä®o´·´·Îµµ¦ »o¨Ä¦¦¤´Ê¸É¸Êoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦ Ã¥Å¤n°o 
Ä´ ª´ º Áº° e °´Á} °¤¸°¥¼n ¦³ÎµÃ¨ ªnµ³Á}¼o¦°Ä®oÎµÁ®È¦µª´¨
Â¨³nª¥Á¨ºÊ°» rÄ®oÁ¦µ Á¦º°É ¤¸°¥¼n É¸ » r ¤»´¥ ´·Ã¦ ¤¦¦ Ánµ´Ê ¸ÉÁ}¦¦¤
Á¸¥É ª °o ´Á¦µ°¥¼n¹É³·´·´¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÄ®o» ¸ °ªµ¤¦·¦³´¬rÄ
Îµªnµ» r ¤»´¥·Ã¦¤¦¦È¸ ·{µ¸ÉÈ¸ Â¨³Å¦¨´¬rÈ ¸ Ã¦¦µ
ªnµ¤¸°¥¼n´ ÇÁ¸¥ª ¤·Åo¤°¸ ¥¼Än ¸É µn ´¼o·´·n°¦¦¤´Êµ¤¸Êµ¥Äµ¥®¹ÉºÉ°
ªnµ·´·n°Á° Á¡¦µ³»ªµ¤¦·º°´ªÁ¦µÁ}µ¦´¦°¦¦¤´Êµ¤¦³Á£¸Ê oµ
¡·µ¦µµ¥Áªµ·¦¦¤Ä®o´Áoª¥{µÂ¨oª» r ´ ¤»¥´ Å¤nµÎ o°´´ n¼
Á
È oª¥ª·°¸ Éº Ä Ân³®¤·Ê ÅÁ° µ¤®oµ¸É °Á®»É¹ ÎµÁ·Ã¥¼o° oµ
¡·µ¦µÅ¦¨´¬r º°°·½Î »½ Î °½µÈÄ®oÁ®È´ªnµµ¥Áªµ·¦¦¤Á}
Å¦¨´¬rÂn°Å¤nÁ}°¥nµ°ºÉµ¦ÎµÁ·µ¥°¦·¥´È¸ µ¥·{µÈ¸ Â¨³µ¥
Å¦¨´¬rÈ ¸ ¤´Á}Á¦ºÉ° °Ç Á¸¥ª´ Â¨³Á}µµ¥Á°¸Éµ¤µ¦¥´¼oÎµÁ·
µ¤Ä®o¹ ¦¦¤°´Á°ÅoÁnÁ¸¥ª´
¼o·´·ÎµÁ·Ä®o¼o°µ¤¦¦¤´Êµ¤³®´ÁµÄµ¥Äµ¤¦·° ¥n°¤
Á}Á®¤º°Îµµ¦nª¤¡¦³®´r °¡¦³¡»Áoµ°¥¼n » ³ °¦³Ã¥ªµ¤Á¡¸¥¦ Á¡¦µ³
¡»´¦¦¤Á®¨nµ¸Ê°¥¼nÄµ°´Á¸¥ª´ ¼o·´·¦¼oÂoÄ¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÂ¨oª ¥n°¤³¦¼oÂo
Ä°r °¡»¸É ¦·» ·°Í ¥¼Ãn ¥¸ ³´Ê  °Ä®o´·´·¼o¨oµµ¥Á¦µ®¥´É·{µ¨
Äµ¥Áªµ·¦¦¤Ã¥ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°µªµ¤Á¡¸¥¦°¥nµÁ®È°³Å¦¦³Á¦·¥·Éªnµ
¦¦¤ªnµ·¡½¡µÎ¦¤Î» Î¹É ³Âo´ Ê¹ ´ÄÁ¡¦µ³°Îµµ °ªµ¤Á¡¸¥¦Ánµ´Ê
Ä°r °·{ µ¸É ¦¦»Á¦º°É  °Á¦µÅªo°¥nµ¤¼¦r º°´Ê µ¥° µ¥Ä
Â¨³µ¥Äµ¥´ÊÁªµ°ÁªµÄÂ¨³ÁªµÄÁªµ´Ê·°·ÄÂ¨³·Ä
· ´Ê¦¦¤° ¦¦¤Ä Â¨³¦¦¤Ä¦¦¤ ¹ÉÁ}Ájµ®¤µ¥ °µ¦¡·µ¦µ Ã¥¼o
ÂªnªÄ

ÔÕ×



ÔÕØ

·´ · ³Å¤nÅoµÎ ªµ¤´¥ªnµ ¤¸·{µ¸ÉÅ¤n¦¦·¼¦r´Ê£µ¥°£µ¥Ä Ân
µ¦¨nµª´Ê¸Ê Å¤nÅo®¤µ¥ªµ¤ªnµ ·{µ¸É£µ¥°Å¤n¤¼¦rÂ¨³·{µiµ´
·{µoµÁ·³Á¨µ³´ ÂnÂÁ¡º°É Ã°¥·Ã ¼o·´·¡¦³«µµ¸ÉÄ³Åo
¦µªnµªµ¤¸ ªµ¤´Éª Å¤nÅo¤°¸ ¥¼Án ¡µ³£µ¥°°¥nµÁ¸¥ª Â¤o£µ¥Ä´ªÁ¦µÈ¥´¤¸
´´Ê ·{µ¸É¹Å¤nª¦°¥¤¼¦rµ£µ¥°Ã¥nµ¥Á¸¥ª Â¤o£µ¥Ä´ª °
»¨Á¸¥ªÈª¦³¤¼¦roª¥·{µ¸ÉÅo
nª¼o³¡·µ¦µµ¥° Án µ¥°ºÉ ´ªr°ºÉÁ}o´Ê Å¤n¤¸ 
{ ®µ°³Å¦
Á¡¦µ³¦·¥´·nµªµÅªoÂ¨oª°¥nµµ¥´ª Án »r °o Á¥¸¥É ¤iµoµÈ¦¤»n µ¥°°¥nµ
Án´ nªÁªµ · ¦¦¤ ´Ê¸ÊÂ¨oªÂn¼o³®µ°»µ¥Â¥µ¥Á¡ºÉ°Á° oµ¤¸ªµ¤
Â¥µ¥£µ¥ÄÄ°¥¼n¸ÉÅ®Å¸ÉÄ¥n°¤ÁÈ¤Åoª¥·{µ¸É´Ê´ÊoµÅ¤nÄoª¥Â¨oª
´ÉÁ jµ°Á jµ·{µ¸ÉÈÅ¤n¤¸Ã°µ¦¼oÁ®Èªnµ·{µ¸ÉÁ}°¥nµÅ¦Â¨³°¥¼n ÅÉ¸ ®®µ
Å¤nÁ°¨°´´¨m Án ¡ªÁ¦µ¸Éoµ°¥¼nÄÃ¨ °·½Î »½ Î °½µ Èº° ¡ª
o®µ·{µ¸ÉÅ¤nÁ°´ÉÁ°Å¤n°o ÅÎµ®·Ä¦
Á¦º°É ¸É µn Îµ®·°¥nµ¥·É È°º  Á¦ºÉ° °Á¦µ¼oo®µ °¦·Ä´ªÅ¤n¡ oµo°µ¦
³nµªµ¤Îµ®·¸ÊÅ Îµªnµ °½µ ®· °½Ã µÃ Èª¦º°Á}Á¦º°É  °Á¦µ°¥nµ
¤¼¦r ªµ¦³»oµ¥¹ÉÁ}µÁ¡ºÉ°´ªÂ¨³nª¦ª¤ ¹º°Á}Á¦º°É  °Á¦µ³o°Îµ
»ªµ¤µ¤µ¦³Å¤nÁ¸¥¨ª¨µ¥ °¼oÁ}«·¬¥r¡¦³µ¼o¦µÁ¡«µªµ¤Á¡¸¥¦
Â¨³¦³µ¡¦³Ã°ªµÅªo ¤¸«¦´µª·¦·¥³·¤µ·{µ¹ÉÁ}¦µµÂ¨³¦n°¦°¥
¸É¦nµÅÂ¨oª ÁnÁ¸¥ª´µ¦¨¼oµÁ¦º°oª¥Ã¦Á®¨ÈÁ°¦¸°¥nµ®µÂn
³´Ê Îµªnµ ·{µ¸ÉÈ¸ °¦·¥´¸ÉÈ¸ Â¨³Å¦¨´¬rÈ ¸ °¥nµÄ®o { °¥¼Án ¡¸¥ªµ¤Îµ
Á¦µÁ}´ª °Ä®o¦¦¤´Ê¸Ê {¦µ¨¹¨¹{µ¦· Ç ³Á®Èµ¡o» r ¦µ
¹Ê´ÄÁ}¨Îµ´
Ä ³{µ´¦¦¤´Ê µ¤¸ÅÊ oÁº°É ¤¹´ µ¦ÁºÉ°¤·¦³®ªnµ{µ´
¦¦¤Á®¨nµ¸Ê³Á}µ®¨»¡oÃ¥Å¤n¤°¸ ³Å¦³µ¤µ¦¤µÂ¥°°Åo ªµ¤®¨»¡o °
¡¦³¡»ÁoµÈ¸ °¡¦³µªÈ¸ ¸ÉÁ¨ºÉ°¨º°¤µÁ}Áª¨µµ ³¦µÅoÃ¥¦³´¬rªnµ
¦®¨»¡oÁ¡¦µ³¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁnµ´Ê ¹ÉÁ}»¦´¦°ªµ¤¦·»·ÍÃ¥·ÊÁ· ´´Ê 
°Ä®o´·´·Îµªµ¤¡¥µ¥µ¤ µ¤µ¦¥´¦¦¤¸É¨nµª¸ÊÄ®oÁºÉ°¤¹´´{µ
°¥nµÂ·ªµ¤¡o» r É¹ ¦°°¥¤µµ³¦³´¬r Ê¹ µ»¸ÃÊ ¥Å¤n°o ´¥

ÂªnªÄ

ÔÕØ



ÔÕÙ

Ä°ªµÂ®nµ¦Â¦¦¤È¤ª¦µ¦¥»· °ªµ¤ª´¸¤¸´¥ Á·¤¸Ân
»nµµ¤Ä®ª´Á°Á°ªÎ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK
<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ÔÕÙ

ÔÕÚ



Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÓÙ»¨µ¤¡»«´¦µÓÖÑÖ

Îµªµ¤¦°°´·{µ

®¨´Â®nµ¦¢{Á«rÉ¸ ³Åo¦´ ¦¡¦³´¦¦¤¦³´¬rÄÄ ³¢{ ¡¹´Ê ÄÅªoÄ{»´ 
º°Á¡µ³®oµÁ¤° Ã¥¤¸·µÎ ´¦´¬µ°¥¼n Å¤nn ·°°Å¼°n µ¦¤r£µ¥° ¹É ·µ®¨´Â®n
µ¦¢{¦¦¤ ¦¦¤¸É µn Â¨¹ ºÊ ®¥µ ¨³Á°¸¥ ³Á µo Å´¤´´ªµ¤¦¼o É¸ Ê´ °¥¦°¦´°¥¼n
Â¨oª µ¤¦¦¤µ °·¥n°¤Îµ®oµ¸°É ´ Á¸¥ªÁnµ´Ê  Á¤º°É Îµ¨´Îµ®oµ¸ÄÉ °¥¼n ·°ºÉ³Á oµ¤µÂ¦
¥n°¤Å¤nÅo°µ·³¦³Á¡º°É ¤ªµ¤¦¼o ¹ °°µ·¸É Îµ¨´ÎµÂ¨oªÅn°´°µ¦¤rÊ´ Ç¹
¨µ¥Á}»¦³°ºÉ Â¦ Ê¹ ¤µ¸ÄÉ  ³¢{¦¦¤°¥¼noª¥ªµ¤¤¸· ¦¦¤¸ÁÉ µo Å´¤´Ä ³Á}
Á¦º°É ¦³´ªµ¤¦³Á¡º°É ¤Â¨³ªµ¤¦³ª¦³ªµ¥ °Äoª¥ Á}Á¦ºÉ° ´Á¨µ·ÄÄ®o¤¸ªµ¤
¨Ä ³´Êoª¥ Ã¥¤µÄ¸ÅÉ ¤nÅo¦´ ªµ¤ Â¨³Å¤n¤¸ ªµ¤Á¨¥ ÁºÉ°µµ¦Îµªµ¤
¦³Á¡º°É ¤n°Á° Á¤º°É ®¥»¦³Á¡º°É ¤¥n°¤oµªÁ µo ¼n ªµ¤Åo ªµ¤» °´Á}nª¨¥n°¤
¦µ Ê¹ ´¸ÄÉ¸ Á¦·¤É Å¤nªµn ³ÄÁª¨µ¢{Á«r ®¦º°ÄÁª¨µ°ºÉ³´Ê µ¦¢{Á«r¹
Á}·É Îµ´Å¤n°o ¥ªnµµ¦·´ · µo ·Ä´ªÉ ÇÅ¦´Ê ¡»µ¨¦µªnµº°Á}Îµ´¤µ´Ê¼o
ÂÂ¨³¼o ´¤¸ªµ¤´Ê ÄÁnÁ¸¥ª´¨¹¦µÁ}¸¡É ¹ ¡°Ä
Ã¥¤µ®¨´Â®nµ¦Á«r nµ³ÂÅµ¤®¨´ªµ¤¦·¸¤É Â¸ ¨³¦µ°¥¼Än ´ª °¼o
Á«r ¼¢o { ´ªÉ Ç Å Ã¥®¥·¥ ¹Ê¤µÂÁ}ÁoµÁ· °¡¦³¦¦¤Á«µ Á¡º°É ¼¢o { ³Åo¦´
ªµ¤Á µo ÄÄÁ¦º°É  °¸É ª´ ¤¸°¥¼n ´Ê iµ¥¸ iµ¥´Éª ´Ê Á}nª³o°¨³° Â¨³nª³ÎµÁ¡ÈÄ®o
Á¦·¥·É Ç Ê¹ Å£µ¥Ä Á¡µ³¡¦³¡»Áoµ ¼oÁ}°¤¦µr ¦¨µ¦°¦¼°o ´ ¥µ«´¥ °
ÁªÅ¥¼oª¦³¦´¦¦¤µ¤£¼¤··´¥ °¼o¤µ´ Ã¥Á¦·¤É ooª¥°»¡» ¡·µ Á¡º°É ¼¢o { ³ÅoÁ·
«¦´µÄÁºÊ°o Â¨oªÎµÁ¡ÈÁ¡ºÉ°¦¦¤ ´Ê¼ ¹ÊÅÁ}¨Îµ´ Â¨³¦Á¨ºÉ°¦¦¤ ¹ÊÁ}´Ê Ç
Á¡º°É ¼¢o { ³ÅoÅ¦n¦°Â¨³Á µo ÄÅµ¤ ¹ ´Ê°¦·¥´¸É º° » r ¤»¥´  ·Ã¦ ¤¦¦ °´Á}
¦¦¤nª¨³Á°¸¥Â¨³µ¤µ¦¦ºÊ° ´ªr¼oÎµÁ·Â¨³Á®Èµ¤Ä®o oµ¤¡oµµ¦°´Á}Á®¤º°iµ
oµ °´ªrÁ}Â¨³´ªrµ¥Á¸¥Åo
Îµªnµ °¦·¥´ °´Á}Á®¤º°ªÄ°´¦´¥·É °¡¦³°¦·¥Áoµ´Ê ®¨µ¥´Ê  º°¦¦¤¸ÉÁ¦µÎµ¨´
¢{´°¥¼n ³¸Ê Ã¦¦³ª´°¥nµÄ®oªµ¤·®¼·ÄÄ°¦·¥´Á oµÁ}ÁoµÁ¦º° ³Å¤n¤¸Ã°µ¦¼oÁ®È
°¦·¥´¹É¤¸°¥¼n´´ª ¦µÁ}¦¦¤ °¦· ¹Ê¦³´¬rÄ ³Á}Îµ°ªnµ °Äoµ °
Á}°¨°¤Ân°Ä¨µ¦oµoµ¹Á}°Âo ¹É Á¸¥´Åo´ ªµ¤Á®Èªnµ°¦·¥´¸¤É °¸ ¥¼n ´
´ªÁ}°¦·¥´¨°¤ Ân°¦·¥´ °ÃoÄÁ¤º°Ão Â¨³¤´¥Ão¹Á}°¦·¥´Âo ´Ê ¸°Ê µ¤¸Åo
Á¤º°É Ä´»¥´Å¤nÅo´´Ê ÄÃ°µ¸Ê ³°·µ¥°¦·¥´¡°Á}Âªµ¡·µ¦µ

ÂªnªÄ

ÔÕÚ

ÔÖÑ



Îµªnµ » r µ¤ªµ¤¦¼o ¹ iµ Ç ¸ÁÉ ¥¥¹¤µ¡¦ÉµÎ °Á°Îµ°¨µÁº°Ê °¨µ¥µ °
Â¨ªnµ ªµ¤¸´Ê ªµ¤¦ª ´Ê oµµ¥Â¨³oµ·Ä Á®¤º°ÊµÎ ¸É ¼ ´ªrªÄ®o n»
¨°Áª¨µ®µªµ¤Ä³°µÅ¤nÅo ¤°¨Å¸É µ¥¸ÄÉ ³ÁÈ¤Åoª¥·É Á®¨nµ¸ÂÊ ¦°¥¼n » ¤»  Å¤n
¤¸°n ªnµµ» ¡r °³®¥·Á¤È¦µ¥Á¤È¨³Á°¸¥ªµ¨Åo Ã¥Å¤nÁ¸¥Á¸¥´» r ¤É¸ °¸ ¥¼Än µ¥
ÄÄ °»¨¼¤o ¸ » Ár n¡ªÁ¦µ ³´Ê µ¦Â¨» r ¹ Å¤n°n ¥¤¸Ä¦Â¨· ´ÊÁ¦¸¥¤µÁ¦¸¥
o°¥ ´Ê´ªÂ¨³¦µªµ Á¡¦µ³» ¤r °¸ ¥¼n ´ » Â¤oÂnµ° ®¼®ª ¤°Å¤nÁ®È
Â¨³¢{Å¤nÅo¥· °³Å¦ Á µÈÂ¨Å¤n·   Â¨³°µ³Â¨Åo¤µÂ¨³Â¤n¥Îµ¥·É ªnµµ¸ ®¼Á¸ ¸¥°¸
Á¡¦µ³Á µ¤¸µ¦´» r¤µªnµÁ¦µ n°¥Á¨¸Ê¥Á¸¥ µ ¤¸°ª´¥ª³Å¤n¤¦³°Á®¨nµ¸Ê ¨oªÂn
Áoµ» r´Ê´Êµ¦Â¨» r ¹ Å¤nÄn °¥µÄ¤ª¨´ªrÂnµ¦®µ°»µ¥Âo» r Â¨³¦¼Áo nµ» ¦r o¼ ¹ ³
Á}{®µ¥»n ¥µ°¥¼Ån ¤n°o ¥ Á¡¦µ³Á}µÅ¤nÁ¥Á· ¸É ¨nµª¤µ´Ê ¸ÁÊ ¦¸¥ªnµ» ´ Á}¦¦¤ °
¦·¦³Îµ´ªrÂ¨³´ µ¦°¥nµÁdÁ¥ Å¤n¤¨¸ ¨Ê¸ ´  Â¨³Á°Á°¸¥n°µ¦·¤ Á}¦¦¤¸É n°µ¦
¡·¼rÂ¨³¤µ¤ªnµ°¦·¥´º° °¦·°´¦³Á¦·
¤»¥´  Â¨ªnµ ÂÁ· Ê¹ Â®n» r Â¨·» r ®¦º°Â¤n¡¤· ¡r °» r Ê´ ¤ª¨ ¥n°¤
¦µ ¹Ê¤µÁ¡¦µ³ÂÂ®nÁ®»¸Ê´Ê´Ênµ¨nµªÅªo¥°n Ç¤¸µ¤º°µ¤´®µªµ¤°¥µÂ¨³
Áµ³Âª®µª´» Â¨³°µ¦¤rÉ¸ ¦´Ä¦n°ÄÁ oµ¤µ¼nªÂ®nªµ¤o°µ¦£ª´®µªµ¤°¥µ
Ä®oÉ· °ÄÁ®¨nµ¸Ê °¥¼Än °Îµµ °ªµ¤o°µ¦ ª·£ª´®µ ªµ¤°¥µÄ °Å¤n¤¸ ¹ÉÁ}Á®»
»ª·¥´ °·¦¦¤µ ÁnÁ·¤µÂ¨oªÅ¤no°µ¥ °¥µÄ®oµ¥Á}o Á¸¥É Á®¤º°·¡¡µ ¹É
Á}ÅÅ¤nÅo ÂnµÎ ªnµ´®µÂ¨oª¥n°¤®ª´µÅoµn Á¸¥ª ¹Å¤n¥°¤¢{Á¸¥Ä¦ÄÃ¨ ¼o ·´ · µ¤
´®µÎµo°¥°¤¦´» r ¨°µ¨ Å¤n¤ª¸ ´ ³oµªÁ µo ¼Án ¤º°¡°¸¡°¤¸ªµ¤» Ä Îµªnµ ´®µ¤¸
®¨µ¥· ·¸É®¥µÃ¨¦· Ç ¹´ÎµÄ®oÁ¸¥ Â¨³Á}¸¦É ´ Á¸¥ °´ªÉ ÅÈ¤¸ ¦°¨¤µ
°¥nµ¨µÂ¨³°¥nµ¨³Á°¸¥ ¦ª¤Â¨oªÁ¦¸¥ªnµ¤»¥´  ´Ê ¸ÂÊ ¨µ¤ªµ¤¦¼o ¹ °¦¦¤iµ ¹ÉÁ¥
·´ · °n ´®µ¤µÁnÁ¸¥ª´Å¤n· µ´ª´®µ¹ÉÁ·Îµ®oµÁ¦µ»°¥nµÁdÁ¥
·Ã¦º°ªµ¤´·Â®n» rµÄÅ¤n¤Á¸ ®¨º°Á}¨ºÁºÉ°¤µµ
¤¦¦º°«¸¨¤µ·{µÁ}¼o µÎ ®oµ¸ÂÉ oÁ· ¨º°¤»¥´ 
°¦·¥´´Ê ¸É ÁÊ¸ }¦¦¤Á¸¥É ªÃ¥´ ¹É ¼o ·´ Á· ¦·¤É Îµ®oµ¸É °n ´³ °o Ä °o ®¹É ¥n°¤³ª·É
¹´Ã¥¨° ¼o ³°¤»¥´ Îµo°Îµªµ¤¦¼Äo » °r ´ Á}»Án °¤»¥´  ¼o ¨·» r Ê¹ ¤µ
{µoµ¤» ¨r Å³¡¤»¥´ ·´Á}¡º°¥¼n ´ » r ¤»¥´ o°®¥»¡´Ã¦µ¨·» r ¤¸
·´ {µÎµµ¦ª¦µ¦º°Ê °¤»¥´ Á}¨Îµ´ ·Ã¦Á¦·¤É ¦µ°°¤µµ¤¦³¥³ °¤¦¦¸É
Îµµ ªnµ¤¦¦ º°·
{ µ¤¸µÎ ¨´¨oµµ¤µ¦°°¤»¥´ °°ÅoÃ¥·Ê Á· ·Ã¦È
¦µÁÈ¤¸ÄÉ  ³Á¸¥ª´
³´Ê °Ä®o´·´·»nµ¦³®´ÄÄ®¨´¦¦¤ ¹ÉÁ}{»´Â¨³´´Á®»µ¦r
°´Á}Å°¥¼Än ´ªrÂ¨³´ µ¦´ªÉ  Ç Å Â¨³¤¸¦³Îµ°¥¼nÄµ¥ÄÄ Å¤nÁ¥¼®µ¥ÅÂ¤oÂn°o ¥
» r É¹ ª¦³Îµªµ¤¦¼o ¹ ÈÁ¦·¤É Â´ªÂno Â®n£¡µ·É¸ µo ªÁ µo ¤µ¼n ··ª
· µ ÂÄ®o¦o¼
ÂªnªÄ

ÔÖÑ

ÔÖÒ



Á®ÈÁ}¨Îµ´¤µÅ¤n µª¦¦ µ° ¨°ª´°°µ¦¦£r¤µ¦µ » rÈ¥·ÉÂÄ®o¦¼oÁ®È°¥nµ
ÁdÁ¥ » r ¤»¥´ È¥É· Â°¥nµ°°®oµ°°µ Å¤n¤¸ ªµ¤Á¦¨´ªÄ¦´Ê ´Ê  Â¨³¥´³
Îµµ´É¤» r¦nµµ¥ Â¨³·Ä °»¨Â¨³´ªr°n Å Å¤n¤¸Áª¨µ·Ê¨Åo Â¨³» r
¦³Á£®¹É ¹É Á·µÁº°Ê ¸É { °¥¼£n µ¥ÄÄ°´Á}¦µµÎµ´ » r ¦³Á£¸¥Ê É· Â°°»
¦³¥³Ã¥Å¤nÁ¨º°ª´¥ªnµÁ}ÁÈ®¦º°¼Äo ®n ´Ê Á}» r ¦³Á£Îµªµ¤¦³Áº°Ân¦µn µ¥ Â¨³
·Ä¤µªnµ» r µµ¥
Â¤o¦nµµ¥³¤¸ªµ¤Â ÈÂ¦ Â¨³¦µ«µÃ¦£´¥Á¸¥Á¸¥Èµ¤ ÂnÃ¦¦³Á£¸¤Ê ´ ³
Á¸¥Á¸¥·ÄÄ®oÅo¦´ ªµ¤°ÊµÎ n» ¤´ª°¥¼Án ¤° Â³¨nµªÅoªµn Á}Ã¦Á¦º°Ê ¦´ °Ä ´Ê¸Ê
Áº°É µ¤»¥´ ¹É Á}´ª¡·¤¡r °» r Á}Á¦º°É ¨´´» °r °¤µÅ¤n¤¦¸ ³¥³ ¥·É ªnµÁ¦º°É ´¦Ä
Ã¦µÁ¸¥°¸ ³´Ê » r É¹ Á}´ª¨Îµo°Â°°¤µÄ®oÃ¨Á®È°¥nµÁdÁ¥´Ê  Ç ¸ÅÉ ¤n¤Ä¸ ¦
o°µ¦ µ¤¦¦¤µ¦¦¤µ·¸Ê¥n°¤Á}Á¦ºÉ°¨n°¨ª Â¨³»¨µ·ÄÄ®o®¤»Åµ¤ªµ¤
o°µ¦ ° ¥·ÉÅo¦´°µ¦¤r£µ¥°¤µnÁ¦·¤È¥·É¤¸Îµ¨´¤µ ¦³®¹É ³®°®·ªÊ ·Ä¡¦o°¤
´Ê¦nµµ¥Á®µ³¨°¥Åµ¤°µ¦¤rÄ°ªµ«¦µª³ªnµÎµ¨¸
³´Ê µ¦®´®oµ¤ª´³Å¤nÄ®o®¤»Áª¸¥¤µÅÄ£¡o°¥£¡Ä®n °´Á}Â®¨nÁ· Ê¹ Â®n
» r´Ê¤ª¨ ¹Á}µ¦¥µ¨Îµµ oµÅ¤n®´®oµ¤´ªÁ®» º°¤»¥´ °´Á}¼o µÎ °ª´³Ä®o°¥¼Än 
°Îµµoª¥ °o ·´ °· ´ °oª¥®¨´¦¦¤
¼oÁ®ºÉ°¥®nµ¥Äµ¦°´ÁÈ¤Åoª¥·É¤
µµ¦³µ¦ Å¤n°¥µ¦³n°´ª¨ º°µ¦Áµ³Âª®µµ» ´ r¤µÁ}o» Är £¡µ·°n Å
Á¡º°É ªµ¤¥º¥µªÂ®nª´» Âr ¨oª Ã¦Îµªµ¤Á µo Ä´´ªÁ°Ä®oÂÂnÄ«¦´µ ªµ¤ÁºÉ°n°
Â¡o» r ª·¦·¥³ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦· ªµ¤¦³¨¹¦¼o µ¦Á¨º°É Å®ª´Ê £µ¥Ä£µ¥°¤µ· ªµ¤
» °Ä Â¨³{µµ¦Áµ³Âª®µµ¡o» r ªnµÁ}«µµÂ¡¦³°r¹É¦°¦³´
·Ä °¼¤o n» µ¤ÁÈ°¥¼n » ³ Â¨³Ã¦®´®oµ¤Â¨³¦¤µ·¸É · Å°¨¼n °µ¹É·µ
®¨´¦¦¤¸«É µµ°Åªo
Ã¥¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ·Á¨°µª³°¥¼n ÃÉ¸ n¦¦¤°¥¼n ÃÉ¸ n¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³µª·´ ·
°¥¼nÃn¦´¦¼o°¥¼nÃnÁÈ·¡¡µ°¥¼Ãn nÂ¨³¡¦³·¡¡µÈ¤°¸ ¥¼n ÃÉ¸ nÂ¨³Ä¤´¥ÃoÁ¡¦µ³¤´¥
ÃoÁ}¤´¥¸É ¤¼¦rªo ¥¦¦¤ Ân¤´¥¸ÁÊ }¤´¥Ã¤³ ³®µ¨Á}Á¦º°É °Á®»Å¤n¤¸ Á®¨nµ¸Ê
Á}ªµ¤·¸É ´ ®µ¦Â¨³´¦°Á°Ã¥Å¤n¤«¸ µµ¡¦³°rÄ°Åªo ´´Êª¦Îµªµ¤Á oµÄ
Ä»Â®nÁ®»¤É¸ ¸ Â¨³Á}ÅÄ¡¦³¡»Áoµ¡¦³µªÂ¨³Ä¡ªÁ¦µÃ¥¼o°µ¤®¨´ªµ¤¦·
¸É ¦´Åªo ¤·ÅoÁ°Á°¸¥Åµ®¨´ °«µµ Á¡¦µ³¡¦³¡»ÁoµÈ¸ ¡¦³µªÈ¸ ¡»¦·¬´ °
¡¦³¡»ÁoµÄ¦´Ê ´Ê È¸ ¸É´ÊÈ¸ ¸°É Éº ÇÈ¸ ¤´¥ÃoÈ¸ ¤´¥¸Ê È ¸ Â¨³¤´¥ÄÇÈ¸ ´Ê ¸¤Ê ´
Á}µ¸É Â¨³¤´¥ °¤¸Á· ¨oª¥´´Ê ´Ê Å¤nÄnÃÉ¸ nÂ¨³¤´¥Ão¦·» ·Í ¸É¸ÉÂ¨³¤´¥¸Ê
Á«¦oµ®¤° ¤´Á«¦oµ®¤°oª¥´oµÎµÄ®o¤´ Á«¦oµ®¤° Â¨³È¦·» ·Í ªo ¥´´Ê ´Ê oµÎµÄ®o¤´
¦·»·Íoª¥ªµ µ¦¦¤ Á¡¦µ³¸ Â¨³´ÉªÁ¥¤¸¦³ÎµÂn·¤µÂn¹Îµ¦¦¡r Å¤n¦µ
ÂªnªÄ

ÔÖÒ

ÔÖÓ



Ê¹ °¥¼n´µ¸É Â¨³µ¨Áª¨µ °°¥nµÁ¸¥ªº°°¥nµÎµµ¨µ¸É Â¨³»¨¤µÁ}¼o¤¸°ÎµµÁ®º°
¤´·¤µ¸É ¦³µÅªoÂ¨oªÃ¥¼o°Ánµ´Ê 
Á¦µ°¥¼n ¸ÄÉ µ¨Ä °Ä®oÁ}Å´ªµ¤Á¡¸¥¦Á}Á¡º°É °³Á}¼¤o ¸ ¦¦¤Â«µµ
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· µÅµ¤Ç
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³´Ê ³´Ê ªµ¤Á¡¸¥¦»¦³Ã¥ °¼o µÎ Á¡Èoª¥ªµ¤¤»n ¤´É n°Â®¨»¡o ¹¤·Åo¡¦µ
·
{ µ´{µÂ³¨nµªÅoªµn ªµ¤Á¡¸¥¦ °¤®µ·¤®µ{µÁ}¼o µÎ 
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¥n°¤¼·Ê ¨¡¦o°¤´°ª·µ¼·Ê Å ªµ¤´¥¹É Á¥·ªnµ¡¦³¡»Áoµ¦´¦¼°o ¥¼n ÅÉ¸ ®Â¨³Áª¨µ
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Á}´µ»¦·¥³°´®µ¸ÁÉ ¦¸¥¤·Åo
µ¦Â¦¦¤Ã¥µ¦¥°¥o°Ä®o¤¸ µo Ä µo ° Â¨³Ä®o¤°¸ ¸°µ Â¨³{»´  ´Ê¸Ê
ÈÁ¡º°É ¤»n ®ª´Ä®oµn ¼¢o { Á µo ÄÄ¦¦¤®¨µ¥´Ê ¹É ³Á¨º°º°Á°µµ¤Ã°µÂ¨³Îµ¨´·
{ µ °
Á¡¦µ³¦¦¤¸ÂÉ ¸Ê ³¦µÄ¤Ãªµ¦ °¼o µÎ Á¡ÈÄª´®¹É Ân ÇoµÅ¤nÁ ªµ®¨´ªµ
µ¦¦¤ Â¨³¥´³¦¼o µ¸ÂÉ ¨³Áª¨µ°´Âo¦· °¡¦³¡»Áoµ Â¨³¡¦³µª¦´¦¼o ¦³´¬rÄ °
¼o ·´ Ã· ¥Å¤n°o ´¥ µ¤¦¦¤¸É ¦³µÅªoªµn  ¼Äo Á®È¦¦¤ ¼o´ÊºÉ°ªnµÁ®ÈÁ¦µµ
Á¡¦µ³³´Ê  °Ä®o´ ·´ · » nµÎµªµ¤¡¥µ¥µ¤Á µo Á µj ¡¦³¡»Áoµ ´Ê ¡¦³¦¦¤ Â¨³
¡¦³roª¥ o°·´· °¥nµÄ®oÁ¨º°É ¨µµ®¨´¦¦¤¸É ¦³µÅªo Á·¼Åªoªo ¥µ¦¨³Á¨º°
Áº°Ê Â¨³¸ª· ·ÄÁ¡º°É °o ·´ Á· }Á¦º°É µ¤ÁÈ
ªµ¤´ª·Áª¤¸°¥¼n  ¸ÄÉ  Å¤nªµn ³°¥¼Än ¨o®¦º°°¥¼Ån ¨ Îµªµ¤¤´ÉÄ Â¨³Âª®µ¸É
Án´Ê Á}¸°É ¥¼°n µ«´¥ Á¡º°É ¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦Ã¥³ª Â¨³º°¸ÁÉ n´Ê Á}¸É µ¤ÁÈ Â¨³
Á oµÁ jµ¡¦³¡»Áoµ´Ê ¡¦³¦¦¤Â¨³¡¦³r Îµªnµ¦»½ ¤¼¨ÁµÎ Á}oÄ°»«µrÊ´ ¸É ´É
º°¦n°¦°¥ °¡¦³¡»Áoµ¸É ¦Á®¥¸¥Åªo µ¤Á oµÁ jµÄ®o¹¡¦³°rµ¤¦n°¦°¥¸É¦Á®¥¸¥Åªo
º°¦·´·¤µ°¥nµ´Ê ´Ânª´ ÁÈ°°¦ª ¨°ª´ÁÈ¦··¡¡µÅ¤n¦¨¨³ ¡¦³
¦¦¤º°¦°¥¡·¤¡r¡¦³´¥¸É ¦·» ·Í É¹ ÁÈnµÅµ¤µ¥¦¦¤n°Ä¦ Ç ÄÃ¨ Â¨oª¦¦»¥
®¤µ¥Åªo¹¦µÁ}´¤Ã¤ ¹Ê¤µÄ®oÁ¦µ¦µÅ®ªo Â¨³·´ · µ¤ ´Ã º°®¤¼°n ¦·¥»¨¸É ¦·» ·Í
Á¡¦µ³ nµ¥º°¡¦³¦¦¤ °¡¦³°r¦°®¤¼n°¦·¥µªÁ®¨nµ´Ê nµÈÁ·nµÅµ¤µ¥µ
¦»½ ¤¼¨ÁµÎµ¤ÁÈ¡¦³¡»Áoµ¨°ª´·¡¡µÁnÁ¸¥ª´
¦³ °Ã¨ nµ°ÁÈ¦³´°¥¼n µ¤µ¸É É¸ ¨nµª¤µ ³´Ê ¡¦o°¤´µ¤ÁÈ
µ¤¦n°¦°¥¸É ¦Á®¥¸¥Åªo¤¸ «¦´µ ª·¦·¥³ · ¤µ· {µ Â¨³ ´· Á}Á¦ºÉ°´µ¦¼µ
¡¦³°rµn Ä°·¦¥· µ´Ê ¸°É ¥nµÄ®oÁ}Ã¤³Äµªµ¤Á¡¸¥¦³Á}¼o®¤ªµ¤´ª¨»¦³Á£
£µ¥ÄÄµµ¸ÉÁn´ÊÄª´®¹É oµ®oµÃ¥Å¤no°´¥
Ä°ªµÂ®n¡¦³¦¦¤Á«µ °ªµ¤³ªµ¥ µ¥Ä Äµ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦
Â¨³ÂÂ®nªµ¤¤®ª´Á}¤´· °nµ´Ê®¨µ¥ÄÁ¦Èªª´Á°

<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK

ÔÖ×



ÔÖØ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É Ù´¥µ¥¡»«´¦µÓÖÑ×

·¦³Îµª´ °Ä¸É¤¸·Á¨


¡¦³¡»Áoµ¼o µÎ °´ªrÃ¨Á¦·¤É Á}«µµº°Â¡·¤¡r°´ ¸Á¥¸¥É ¤ °Ã¨¤µÂn
Á¦·¤É ÁÈ°°¦ªÅ¤n¦´ª¨Á¸¥É ª °o ´¡¦³¦µµoµÁ¤º°¸ÁÉ ¥¦°¦
¤»nÎµÁ¡ÈÁ¡ºÉ°ªµ¤Á}«µµÃ¥nµ¥Á¸¥ª Å¤n¤¸¼o¨oµÁ}¨oµµ¥ªµ¥´ªÁ}°»{µ
µ¤ÁÈÄÁª¨µ¸É¦ÎµÁ¡È ¤¸iµ°´¦´¹ÉÄ¦ Ç Å¤no°µ¦ Á}¸É°¥¼n¸ÉÎµÁ¡È
¹ª´¦´¦¼oÁ}¡¦³¡»Áoµ ¹Ê¤µ ´Á}·µ¸É°¥·ÉÂno¤µ Â¤oÅo¦´¦¼oÂ¨oªÈ
Å¤nÁ¥µÂnµ¸É°¥¼n Â¨³µ¦ÎµÁ¡ÈªnµÅ¤n¼o°Â¨³Á®¤µ³¤ ¥´¦nÁ¦·¤
µ¸É Â¨³ªµ¤Á¡¸¥¦¨°¤µ ¦¦³µ¡¦³Ã°ªµÂnµªÈ¦³µÁ¡ºÉ°ªµ¤Å¤n
Áµ³Á¸É¥ª´ª¨´·ÉÄ Ç ¤¸ÂÂ®nª·¤»·®¨»¡oÂnµªÁ}¸É¡°¡¦³´¥Äµ¦´É
°¡¦³Ã°ªµÁ¡ºÉ°µª Â¨³´ª¹É¦µ¤ªnµ«µ¥»¦ Ã¥¤µ¦Âµ¸É
ª·Áª°´Á}ÂÂ®nªµ¤´ Á¡ºÉ°«µ¥»¦ °¡¦³¡»Áoµ³Åo°¥¼n°µ«´¥ÎµÁ¡È
oª¥ªµ¤³ª
µ¸É´¨nµª¸Ê Â¤o»ª´¸ÊÈÅ¤nÁ}Ã¤³Îµ®¦´nµ¸É¤»nn°Â®¨»¡oµ¤
ÁÈ¥´³Ä®oªµ¤¨°£´¥µ·É¦ªµµ·°¥¼n°¸Án¸ÉÁ¥Á}¤µ´´ÊÃ¦
¦³¨¹¹ ¡»½Î ¤½¤Î ½Î ¦Î ½µ¤· °¡ªÁ¦µ¸É¡¦³°r¦ÎµÁ¡È¤µ Â¨³Â
¦¦¤Ânµªoª¥ª·Áª¦¦¤ ¦¦µµª¼o¤¸ªµ¤Ä°¥nµÁÈ¤¸É ¹É°°¤µµ¦³¼¨
nµ Ç ¡°Åo´¦¦¤°´ÁÈ¤Åoª¥®¨´Á®»¨µÃ°¬rÁnµ´Ê  ·ÄÈÁÈ¤ºÊ Åoª¥
ªµ¤¥·¸ Á·«¦´µµ³ ªµ¤ÁºÉ°Á¨ºÉ°¤Ä {¨Ä·Ä´¸ Á¡¦µ³³´Ê ¦³Ã¥
Â®nªµ¤Á¡¸¥¦ °µªµ¤¸É¦µ¤µ ¦µªnµÅ¤n¤¸ªµ¤o°°¥ Â¨³o°¤¦´¡¦³
Ã°ªµoª¥ªµ¤¥·¸¥É· ·´ · µ¤»¦¸ÁÉ¸ }ÅÁ¡º°É °¦¦¦¦¤¸É ¦³µÅªo
µ¦°¥¼nÈµ¥ µ¦Åµ¦¤µÈµ¥ µ¦ºÉ¤µ¦´»°¥nµ Â¤o³°°¥µ µ
Â¨Ä{´¥Á¦ºÉ°°µ«´¥ °¡¦³ ¹ÉÁ}Á¡«¸ÉÁ¨¸Ê¥nµ¥ µª¤¸ªµ¤¡°ÄÄ£µª³
Án´Ê Å¤nÂªµ¤´ª¨´·É°µ«´¥ Á·Á}°»¦¦n°ªµ¤Á¡¸¥¦¹ÉÁ}¸É
»®¤µ¥Îµ´ Â¨³Á¡¦µ³ªµ¤¤»n¤´ÉnªÄ®n°´Á}oÁ®»Ä®o°°¤µµ¦³¼¨ °
 Á}®¨´Îµ´¸É³Ä®o¤»n®oµn°ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°ªµ µ¦¦¤¸É¦´Åªo°Â¨oª
Ânµª°r´Ê Ç µ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦» Ç ¦³Ã¥ÈÁ}ÅÁ¡ºÉ°°¦¦Á¡ºÉ°¦¦¤
ÂªnªÄ

ÔÖØ



ÔÖÙ

Â¨³Á¡º°É ª·¤» ·®¨»¡o¦·ÇÅ¤n¤°¸ ³Å¦¤µÁ¨º°Â ³´Ê µ¦Â³Îµ´É °¹Á}µ¦
nµ¥Îµ®¦´¼o¤»nn°¦¦¤°¥¼nÂ¨oª
µ¸¡É ¦³¡»Áoµ¦³´È¸ ¸É µª°µ«´¥°¥¼n È ¸ Á¤º°É ¦»Â¨oªº°µ¸É ´
¦µ«µ·É¦ª´ÉÁ° ÁnÁ¸¥ª´µ¸É¼o·´·´Ê®¨µ¥Âª®µ Â¨³°¥¼n´»
ª´¸Ê º°¦n¤Å¤o µ¥£¼Á µÄiµÄÊÎµ°®oª¥®¨´Á µ¹ÉÁ}¸ÉÅ¤n¦ªª»nªµ¥µ·É
´Ê®¨µ¥ ¤¸Ä¤»nn°®¨´¦¦¤°¥nµÂnªÂnªnµ Îµ°¥nµÅ¦¹³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤·Ê»Â®n
» Ãr ¥nµ¥Á¸¥ª Å¤n¥°¤Ä®oÁ ¤È ·« º°Ä¸É Ê´ ÅªoÁ¡µ³·¥¥µ·¦¦¤Á°Á°¸¥Å¼n ªµ¤
Á}°ºÉ  ¤¸ªµ¤Á ¤o Â È n°µ¦ f ®´´Â¨·ÄÄ®o®¤»ÅÁ¡º°É ¼µ ´Ê ¸ÁÊ }µ¸É
¡¦³¡»Áoµ Â¨³µª¦ÎµÁ·¤µÂ¨oª ¹¤´¡¦³µ¤ªnµÁ}«µµ °Ã¨¤µÁ}
¨Îµ´ Å¤nÁ¡¸¥Á}«µµÁ¡µ³ªµ¤Á}¡¦³¡»ÁoµÁnµ´Ê ª·¸µ¦»°¥nµ¸Éªµ
¦n°¦°¥Åªo Â¨³µªÎµÁ·¤µ¨oªÁ}¦¼ °¡ªÁ¦µ ¹ª¦Á¦¸¥ÅoªnµÁ}«µµ»
¦³¥³¸É¡¦³¡»Áoµ¦Á¨ºÉ°Å®ªÂ¨³µª·´·
»¦³®oµ¸É»°¥nµ¸É³¡¹¦³ÎµÃ¦Îµ¹¹¦¼Á¤° °¥nµÄ®oÁ¨ºÉ°¨µµ
®¨´ °¡¦³¡»Áoµ¸É¦ÎµÁ·¤µ Ä µ¤¦¦¤µ³o°Áµ³Âª®µÁ¦ºÉ°Á¤°
Ã¥¤µÈÁ}Á¦ºÉ°¸ÉÁ¥·¤µÂ¨oª º°µ¦Áµ³Á¡ºÉ°´É¤» rÄ®oÁ· ¹Ê Â¨oªÎµªµ¤
Áº°¦o°ÂnÁ° ¸ÉÁ}·¦³Îµª´ °Ä¸É¤¸·Á¨Á}ÁoµÁ¦º° ³o°Á}Án¸Ê µ¦
ÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦»¦³Ã¥¹Á}°»µ¥ÂoÅ  ®¦º°°°·ÉÁ®¨nµ¸Ê¹ÉÎµ®oµ¸É¦ªÄ
°¥¼n » ³Ä®o°n ¥®¤ÅÁ}¨Îµ´ Â¨³¡¥µ¥µ¤¸´·Ä¸ÁÉ ¥Á·µµ¥¸¤Ê µÂ¨oª
Á¥´ª Å¤nÄ®oÁ¡n¡nµ°°Åµ¤µµ¥Á·¤¸ÁÉ ¥´É ¤» r Ê¹ ¤µ´¤´ªÁ°Á}
¦³Îµµ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦³¥µ®¦º°¨ÎµµÂnÅ®°¥nµº°Á}ªµ¤» r¦Îµµ¥·É
ªnµÁ¦º°É ¸É ³Á·µ¥°¥¼Än Ã¨¸ÅÊ ¤n¤¸ Ê· »
µ¦Á·µ¥ °»¦¼»µ¤ Å¤nªµn ´ªr »¨ ®· µ¥ Å¤n¤Ä¸ ¦o°¥ªnµÄ¦
¦ª¤Â¨oªÁ¦¸¥ªnµ´Å¤nÅooª¥´ ¹Å¤nµ¤µ¦³ÎµÁ¦ºÉ°£¡Á¦ºÉ°µ· °nµ¼oÄÄ¦¼o
®¹É¤µÁ}®¨´µ¥º¥´ªnµ nµ¼o¸ÊÁ}¼oÅoÁ·µ¥¤µªnµÁ¡ºÉ°¤»¬¥rÂ¨³´ªrÄª
Â®nÅ¦Ã¨µ»Ê¸ Á¡¦µ³ªµ¤Á·µ¥ÊµÎ  Ç µÇ  Å¤n¤¸Áª¨µ®¥»¥´Ê ´Ê®¤»Å Â¨³
Á¨¸É¥¤µ°¥¼nÁn¸Ê Å¤nµ¤µ¦³¦µªnµ ÁºÉ°oÂ¨³ÁºÉ°¨µ¥ °£¡ °µ·°¥¼n¸É
Å®´Ê ¤´Á}ªµ¤¨´´o°´¤µ¨°°´µ¨ ÂnÈÁ}Á¦ºÉ°£¡Á¦ºÉ°µ· °
Á¦µÂn¨³nµÂn¨³¦µ¥ Îµ´¦¦³Á£ÁdÂ¨oªdÅ¤nÅoÄn´ªÁ° ¹Á}°» r
¦³Á£´Å¤n¨ Á¦µ¹nªnµÁ}» °r ¥¼n » °»¤»¤´ªÉ ´Ê Å¦£¡ ¹Á}£¡¸ÁÉ È¤Å
ÂªnªÄ

ÔÖÙ



ÔÖÚ

oª¥ªµ¤n °¼o¤¸£¡µ·¹É¥´ÂoÅ¤n Â¨³Á}ªµ¤´ª¨Á¦ºÉ°¦Îµµ¥·ÉªnµÁ¦ºÉ°Ä
ÇÄÃ¨
³´Ê µ¦¡¥µ¥µ¤ÂoÅ Á¦ºÉ°Ä®nÃ¸Ê °¥nµº°ªnµÁ}£µ¦³®´Á·Îµ¨´ °¼o
³¡¥µ¥µ¤ÅÄ®o¡o£´¥ ³ÎµÄ®oÁ¦µÁ·ªµ¤°·®µ¦³°µÄn°ªµ¤Á¡¸¥¦ ° ªµ¤
®¨¦n°¦°¥ °¸Énµ¤µ¸Ê Á}Á¦ºÉ°Îµ´¤µ¥·ÉªnµÁ¦ºÉ°°ºÉÄ ¡¦³¡»Áoµ¹Ä®o
µ¤ªnµ°ª·µº°ªµ¤®¨Á¦ºÉ° °Á°Ánµ´ÊÁ¦ºÉ°Á·´Á¦ºÉ°µ¥Å¤nÄnÁ}Á¦ºÉ°³
¡¦n°Ä´ªrÂ¨³´ µ¦ Á}Á¦º°É ¤¸°¥¼n ¦³ÎµÅ¦£¡ º°¤¸°¥¼n ¦³Îµ´ªrÂ¨³´ µ¦»
¦¼»µ¤¦¦µ¸É¤¸ª·µ¦°¥n°¤Á}Å°¥¼nÁn¸Ê´ÊnµÂ¨³Á¦µ´´ÊÁ¦ºÉ° °£¡
°µ· °Ân¨³¦¼¨³µ¤ ¹Å¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦³´°nµÅoªnµ¤¸ÎµªÁnµÅ¦ Á·¤µÂn
¨³£¡¨³µ·Ã¦¦µªnµº°µ¦®µ°» r ¹Ê¤µ´ÉÁ°
Á¦·¤É » ¤r µÂnÁ¦·¤É Â¦Á·¹ª´¨µ¥ ³Å¤n¤¸ ¡¦n°ÄÁ¦º°É  °» r ·n°
Á}¡º¨°µ¥ ¨oªÂnÁ¦º°É » r µÎÊ » °r ¥¼Än Ç Á¸¥ª oµÁ}´ª®´º°È°µn Å¤n
°°Á¡¦µ³Á ¥¸ ¥ÊµÎ ¨Ä¦¦´Á¸¥ª´» ¥r µÎÊ » r » r °o » r o°´Åo°´¤µ
®µ¸ÂÉ oÅ Å¤nÅo Â¨³°nµ´ªÁ°Å¤n°° Â¤o³Á}¼ªo µ¦n°¦°¥» År ªoÅÈ ¤nµ¤µ¦³
¦µÅoªµn Á¥» ¤r µ¸¤É µo°¥ Á¡¦µ³Ân¨³£¡¨³µ·³o°¤¸» r ´ o°´°¥¼n
Án¸Ê»£¡»µ·Å ¸É¸É¥´£¡o°£¡ µ·o°µ· ª´³o°ª´³Å®¨¤µ¦ª¤°¥¼nÄ
»¨ Ç Á¸¥ª ¤¸¤µÁ®¨º°¦³¤µ Å¤nµ¤µ¦³¦µÅoÂ¤oÂn¦µ¥Á¸¥ªÎµ®¦´Á¦µ
´Ê®¨µ¥ Â¨oªÁ¦µ¥´³´¥Á¦ºÉ°Á·µ¥¸Ê ªnµ³¨µ¥Á}ªµ¤ª·Á«¬Á¨°Á¨·«°³Å¦n°Å
°¸Á¨nµ¹Å¤nª¦³°ÄÄªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°ÂoÅ Á¦ºÉ°Á·µ¥ °¹ÉÁ}Á¦ºÉ°Ä®nÃ
¤µ¤µ¥ÄÅ¦£¡
ªµ¤®¨¦n°¦°¥ªµ¤Á}¤µ ° ¤´Á}Á®»Îµ´ªÄ®o®¤»ÅÁª¸¥¤µÅ¤n¤¸
Áª¨µ·Ê¨ÅoÁnÁ¸¥ª´´®´¼¨¤¡´Ä®o®¤»·Êª°¥¼n´Êª´´Êºª¦³Îµ¤µ¡·¼r
´Á¦º°É £¡µ· ° ³Á}°»µ¥nª¥Á¦·¤{µÁ¡º°É ®µµ°°µÃ¨´³ °
ªµ¤Á·µ¥oµ
µ¦Îµ®·Ã· ¬ªµ¤» r ÁÉ¸ · Ê¹ µµÁ®»É¸ ¨nµªÂ¨oª ³Å¤n¤¸ ¨¸°³Å¦Á· Ê¹
Á¨¥ °µ³Á}µ¦Á¦·¤Á¦ºÉ°Ä®o» rÁ·Á¡·É¤¦·¤µ ¹ÊÁnµ´Ê Á¦ºÉ°Á·µ¥Èo°
®¤»Åµ¤Á ¤È ·« °ª´´¦¸É ÅÊ¸ ªo ³Å¤nÁ}Åµ¤ÎµÎµ®·· ¤ °¼Äo  ÁnÁ¦µÁ}¼o
Á·¼o µ¥ ¼o °n ªµ¤» r ¦¤µ´¤Á° ÂnÅ¤n¦µÁ¦º°É  °ªnµÁ¥Á}¤µ
Îµ°¸Ê¸É¦´Ê Á¡¦µ³Á®¥¸¥Â¨oªÁ®¥¸¥Á¨nµÅ¤n¦µ¦n°¦°¥¸ÉÁ®¥¸¥ÅªoªnµÁ}¦°¥Å®
ÂªnªÄ

ÔÖÚ



Ô×Ñ

Ân ¤·®Îµ¥´¤¸ªµ¤Á¨º°Â¨´¥®¦º°ÁºÉ°·É¨Åµ¤ªµ¤°ÄÈ¤¸ªnµ µ¥Â¨oª
¼ Å¤nÅoÁ·Á}°³Å¦n°Å°¸ ´¸Ê È µ¤ Ân °ªµ¤¦·Â¨oª ³Å¤nÁ}µ¤ªµ¤
µ³Á®¦º°»n¤Áµ °Ä¦o°®¤»Åµ¤Á®»{´¥¡µÄ®oÁ}Å
Á¦ºÉ°ªµ¤Á}¤µ´Ê¸Ê oµÁ}Îµ°Á¦µ¤µµoµ¹ÉÁ¥°¥¼n ³Á}´®ª´
¤¨Îµ¨°³Å¦Èµ¤ÂnÈ¡°ÎµÂªµ¸É¤µÅoÁ}¦³¥³¨°ªµ¤» ªµ¤» r
Äµ¦Á·µ ®µµ¦®ª¦³¨¹£¡µ· °Åoµo ´Á·µ È¡°¤¸Áº°É 
¡·µ¦µªµ¤» » r ÁÉ¸ }¤µ´£¡µ·Ê´ ÇÂ¨³¡°¤¸µÂoÅ ´°ª´³Ä®oÊ´ Á µo 
Ân¸ÉÎµ¦n°¦°¥¸ÉÁ®¥¸¥nµ¤µÅ¤nÅoÁ¨¥Îµ°Á¦µÁ}Á ¸¥Á°ÂnÁ¦µ°nµ´ª®´º°
Á¦µÅ¤n°° Â¨³¥´¤¸µ·ÁªnµÅ¤nÅoÁ ¥¸ ÈÅo Á oµÄ¨´¬³ªnµ Å¤nÁ¥Á·Â¨³
Å¤nÁ¥µ¥Äª °ª´³  ´Ê ¸Ê µn Á¦¸¥ªnµ°ª·µ º°Å¤n¦o¼ Ê´ °¸ °¸ÁÉ }¤µ Â¨oª
Å¤n¦o¼ Ê´ °µ °¹É ³Á}Å µo ®oµÂ¨³Å¤n¦o¼ { »´ °¸É µÎ ¨´Á}°¥¼n Á¡¦µ³¤µ
oª¥°ª·µÅoª¥°ª·µÂ¨³°¥¼nÈ°¥¼noª¥°ª·µÁ¡¦µ³´ªÁ®»º°Ä¤´Á}°ª·µ´Êª
Á¦ºÉ°¹Á}°¥nµ´Ê
oµ°ª·µ´Ä¥´Á}°´®¹É °´Á¸¥ª´°¥¼n ¦µÄ Á¦º°É  °£¡ °µ· Á¦º°É 
ªµ¤Á· ªµ¤µ¥ Á¦º°É ªµ¤»  ªµ¤» r ¹É ³¤¨»Á¨oµ´¸Ê ³o°¤¸°¥¼n »
´ªrÂ¨³»»¨¦µ´ÊÃ¥¸ÉÄ¦Ç³·ÁÅ¤nÅo¨³´ÊÃ¦¦µÅªoµ¤®¨´
ªµ¤¦·¹É¤¸°¥¼nÄ´ªrÂ¨³´ µ¦¦¦µ¸É¤¸ª·µ¦°»¦³Á£ o°Á}ÅÄ
Îµ°Á¸¥ª´¸Ê´Ê´Ê
µ¦Åµ¦¤µÅ¤n¤¦¸ °n ¦°¥³¤µÅoÅÉ¸ ® Å¤n¤Á¸ ®»{ ´¥³®¤»´ªÅÅo°¥nµÅ¦
Á¦ºÉ°µ¦Á·µ¦µ¥Èo°¤¸Á®»{´¥Á}Á¦ºÉ°®»Ä®oÁ}Å Å¤n¤¸Á®»¨³¦µ´ª
Ê¹ ¤µÅo°¥nµÅ¦ Án Á¦º°É µ¥o°Á}¤µµªµ¤Á· ªµ¤Á·o°Á}¨º
ÁºÉ°¤µµªµ¤¨´´£µ¥Ä º°°ª·µ´®µ´ÉÁ° È°ª·µ´®µÁ¦µÁ¥ÅoÁ®È
Â¨³Åo°nµÄ´¤£¸¦r Ân´ª¦· °°ª·µÂo´Ê°¥¼n¸ÉÅ® ¸Énµµ¦¹ÅªoÄ´¤£¸¦r´ÊÁ}
º°É °°ª·µ Á}º°É °·Á¨´®µ ÂnÅ¤nÄnª´ ·Á¨´®µ°ª·µ°´Âo¦· ¦¦¤µ·
¸ÉÂo¦·´Ê º°´ª °Á¦µÂn¨³nµÂn¨³¦µ¥ ªµ¤Å¤n¦µÁ¦ºÉ° °´Ê¸ÉÁ}
°ª·µ°¥¼n » ³Â¨³»£¡»µ·¸É µn Á¦¸¥ªnµ°ª·µ°´Âo¦·
Ã¦°¥nµ¤° µo ¤ °ª·µªµ¤®¤» °Ä¸¤É °¸ ª·µ¨´´°°¤µ ¹¨µ¥Á}
·Á¨´®µÅÁ¦ºÉ°¥ Ç Ã¥Ä®oµ¤ªnµ µ¤´®µ £ª´®µ ª·£ª´®µ ´Êµ¤¸ÊÁ}
·Éoµµ µ °°ª·µ¼oªµ¦n°¦°¥ °ª´³Åªo Á¤ºÉ°°ª·µ¥´Á}Áoµ°Îµµ¦°Ä°¥¼n
ÂªnªÄ

Ô×Ñ



Ô×Ò

Ä¦³·ÁÁ¦º°É £¡Á¦º°É µ· ªnµÅ¤n¤Å¸ ¤nÁ}¥n°¤Å¤nÅo Á¡¦µ³Å¤nÄnµ³¸É o¼ Ê´ ³ÎµÅo
µ¤°Îµµªµ¤o°µ¦ ° Á¡¦µ³³´Êµ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°¦ºÊ°°£¡µ·
°´Á}¦n°¦°¥ °¸ÉÁ¸É¥ªÁ®¥¸¥¥ÉÎµÅªo»®»Â®n Â¨³»£¡»µ·¤µ¹´¸Ê
¹Å¤nª¦º°Á}ªµ¤¥µ¨ÎµµÁ®ÈªnµÁ} °Á®¨º°ª·´¥ Îµ®¦´¼o¤»n³ÅÄ®o¡o
µÃ¨´³Â®n£¡µ·°´¸Ê
nªÂ®nª´» °r ´ ¸Ê Á¦µ°¥nµ¤°Åªoµ Â¨³Å¨Á·´ª °ª´³¸É °n °¥¼n Â¨³
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°´ª°°µµ¤ ´ rÉ¸
Á¡¦µ³Á¤º° Ê¹ ¹É Á¥¦°°ÎµµÅÁ}¤´· °Å¦
¨´¬r°°»µµ ¸ÁÉ ¥Ân¦³µ¥°°Å´ªÉ Å¦£¡ Á¡¦µ³°Îµµ°ª·µ´´°°Å
Ä®oÁ¸É¥ª¥¹°ÎµµÄ·É´Êª ¼{µÁ¸É¥ªµ¤ ´Å¨nÄ®o¤oª°´¡¨´º¼noµÁ·¤
º°ª´· Â¨³¦o°Á¦¸¥ªµ¤ÎµÁ}¸É¼ ´Å¨n¤µÄ®o°ª·µ®´ª®oµÂ®nÅ¦£¡¦µ Á¡ºÉ°
®µµn°¼Âo ¨³ÂoÅ » ¸ °¼Áo ¥Á¦º°°ÎµµÄµ¤£¡
Ân{µ¹ÉÅo fÁ¡¨¦µª·ª´³¤µÁ¦¸¥Å¦ Å®³®¥»µ¦¦Á¡¸¥
Ánµ´Ê Â¨oª¥°¤´ªÄ®oÁ µ¨¨µ¥¤¸°¥nµ®¦º° ´Ê»oµ¥ {µ¡¦o°¤«¦´µ ª·¦·¥³ ·
¤µ· ¥ ªÁ µo ¨o°¤¦®¨ª ¹É ¥´Á®¨º°°¥¼Án ¡¸¥Á¤º°Á¸¥ªÁnµ´Ê  d¦³¼Á¤º°´Ê
®oµº°¦¼Áªµ´µ´ µ¦ª·µÅªo°¥nµ¤··¡¦o°¤´ÊÁoµ®oµ¸É¦´¬µ¦³¼
º°· Å¤nÄ®o£µ¥Ä°° Å¤nÄ®o£µ¥°Á oµ¤µÁ¸É¥ª o° Å¤nÄ®o°µ¦¤r£µ¥Ä
£µ¥°°°¤µ¦³µ´  Â¨oªÎµµ¦o¦®¨ªÁ¡ºÉ°®µ´ª¼on°Á·Â¨³´µµ
Ä®oªµ¤Å¤nÁ}Å°¥¼n¨°µ¨Äª£µ¥Ä ÈÅ¡¡¦³¥µ·¦µ ¼oÁ¦º°°ÎµµÄ
Å¦£¡¤¸µ¤ªnµÁoµ°ª·µ {µ¹¢µ¢{®´ÉÂ®¨ Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°°¥¼nÁ}µÂ®n
¤¤»Â· ¤o¦¤µ¼
Á¤ºÉ°Áoµ°ª·µ¼oÄ®oªµ¤¦n¤Á¥ÈÂn·Á¨°»µµ´Êª·ÊÅÂ¨oª°´¡·Á¨´Ê
¤ª¨ÈÂ¦³µ¥®µ¥¼Åµ¤ Ç ´®¤ ¦µ¦¦¤·¦µ ¹ÊÁ¦º°°ÎµµÂ
¨µ¥Á}ÂÁ¬¤ ¹Ê¤µÄ ³Á¸¥ªÁnµ´Ê ³´ÊÁ¦¸¥ªnµ ³ÊÎµ´Å¢¦³¨´¥´¨m
Å®¤oÃ¨ Á¤ºÉ°¦µ¤°´Ä®n®¨ªÅo¥»·¨Â¨oªoª¥ªµ¤¤¸´¥ °´¦¼o¨oµµ¥ Ä¸É
Á¥°¥¼nÄo°Îµµ °ª´³È®¨»¨°¥ ¹Ê¤µÁ}°·¦³Ã¥¨Îµ¡´ ³´É ³°®¦º°³°¥¼n¸É
ÂªnªÄ

Ô××



Ô×Ø

Å®ÈÁ}»  µ¦·´ · °n ´ rÉ¹ ¥´¦°´ª°¥¼n È ·´ · ´ ÅÃ¥ªµ¤¦¼o ´ ¦³¤µ ¤¸
ªµ¤¡°¸¦³Îµ ¤°Ã¨¤°¦¦¤¥n°¤Á}Ã¨Á}¦¦¤Åµ¤ªµ¤¦·»°¥nµ
Å¤n¥ ¤n Ã¨Â¨³Å¤n¥Ã¨¤µ´¤´ªÁ°
¦¦¤¸É¨nµª¤µ´Ê¸Ê Á¦µ³Á®ÈªnµÁ}Á¦ºÉ°nµ¼oÄ °µÁ}Á¦ºÉ° °Á¦µ
Ã¥¦Â¨³³·´·n°Á°µ¤¸É°·µ¥¤µ¸Ê³´ÊÃ¦Îµ¦¦¤¸ÉÂ¸ÊÁ oµÅÁ}
®¨´Ä Â¨³·´ Ä· ®o» ¸ »Â °¥nµ¤µÎµ¹Ä¦nµ¹É ¡¦o°¤¸É ³Â°¥¼n » ³¸¨É ¤
®µ¥Ä¥»·¨ ·É¸É³Á}µ¦³°¥nµ¥·É º°ªµ¤Á¡¸¥¦¨¦n°¦°¥Â®n£¡µ· °Ä®o
®¤·ÊÅµÄÁ¡¦µ³°Îµµ °·{µ¸É¤¸ªµ¤¤¼¦rÁÈ¤¸ÉÂ¨oª
¦¦¤¸É¦³µÅªoªnµÁÎ ª¼Ã¤»Ã ªµ¤¦³´´µ °ª´» £r µ¥ÄÄ³
¨µ¥Á}Á¦ºÉ°£µ¥ÄÄ °»nµ¸É¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦Äª´®¹ÉÃ¥Å¤no°´¥
¹ °¥»· ¦¦¤Á«µÁ¡¸¥Ánµ¸Ê Á°ªÎ

<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

Ô×Ø

Ô×Ù



Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÓÖ´ªµ¤¡»«´¦µÓÖÑ×

ª´³Á}·É ¸¦É Åo¼ o¥µ


Á¦µÅoÁ·¤µÄnµ¤¨µ¤´·Â®nªµ¤Á}¤»¬¥r°´¤¼¦rÄ¦nµµ¥ Ã¦
¦µªnµÁ}¼o¤¸¡ºÊÁ¡¤µÂ¨oª Á¡¦µ³¤»¬¥r¸ÉÁ·¤µÁ¡¸¥Äµ¤ªnµ ³¤»¬¥r´ Ân µ
¡¦n°°ª´¥ª³°´Á}¤´· °¤»¬¥r¤¸ µÎ ª¤µ Áº°É µÅ¤n¹ ¡¦o°¤oª¥¤»¬¥r
¤´· º°Å¤n¤°¸ ª´¥ª³°´¤¼¦r oµÁ¸¥¦·ª·¨nµÇµÂ®n¤»¬¥r¤´· º°oÁ®»
°´¸¹ª¦³Á}¤»¬¥r°´¤¼¦rÂÅo Å¤nÁn´ÊÂ¤o³Á·¤µÈ´Ânªnµµ¤¤»¬¥r
Ánµ´Ênª°µµ¦»nªÂ®n¦nµµ¥ °¼o´Ê³Å¤nÁ}Á®¤º°¤»¬¥rÄÃ¨´ÉªÇÅ
Á¨¥´¸ÉÁ¥¦µÄ¸ÉnµÇ¹ÉÁ}¸Énµ»Á¦«µ¦Â¨³ ¥³Â ¥Á®¨º°¦³¤µ
£¼¤· °´ªrÁÉ¸ }Åµ¤ÎµÁ·Â¨³¦¦¤ °Á µ ÈÁº°É µ¦¦¤¸É µÎ ÅªoÄ°¸
Å¤n¤ÉµÎ Á¤° Á¡¦µ³³´Ê  ÎµÁ· °´ªrÉ¸ ¦µ Ê¹ Ân¨³£¡¨³µ·¹ Å¤n¤ÉµÎ Á¤°´
´Ê¸É°¥¼n°µ«´¥Â¨³ªµ¤Á}ÅÄ¸ª·¦³ÎµÎµÁ·´Ê Ç ¤¸ªµ¤¨Îµµ gÁº° Â¨³
³ªµ¥nµ´µ¤¦¦¤·¥¤ ¥·ÉÁ}ÎµÁ· °´ªr·¦´µoª¥Â¨oª¥·É¤¸ªµ¤» r
¨°´Ê ª´´Ê º Å¤nÁ®¤º°¤»¬¥rÁ¦µ Â¤o³¤¸ªµ¤» r ¥È ´ ¸ªnµÁ µ Ân¹ °¥nµ´Ê
¤»¬¥rÁ¦µÈÅ¤nª¦¼¼Á®¥¸¥ªnµÁ µÁ}´ªrÉÎµoµÅÁ¸¥¸Á¸¥ª Á¡¦µ³´ªrµ¦³Á£
Â¨³µ¦µ¥¥´¤¸»¤´·¸Énµ¦´Ä¦nµ¦ Â¨³°µ¤¸·´¥ªµµ¦³ÎµÄ Án ¤»¬¥r
Á¦µ®¦º°°µ¥·Éªnµ¤»¬¥rÁ¦µÁ}µ¦µ¥ÂnÁ¡¦µ³Á®»Â®n¦¦¤¸ÉÁ µÎµÅªoÄµ¦´Êµ
¤´¥¹ÉÁ}»ÉÎµ¸É³´µ¨Ä®oÁ µÁª¥¦¦¤ °Ä£¡µ·´ÊÇ¹ÉÂÄ®oÁ¦µÁ®È
¦³´¬rµ¦³´¬rÄ
Ân¦¦¤ °´ªrÅ¤nªnµÁ µ®¦º°Á¦µ Å¤nÄn³ÉÎµoµÁ¨ª¦µ¤¨°ÅÃ¥nµ¥Á¸¥ª
Îµo°¤¸nª¸nª´Éª¤´°¥¼nµ¤¦µªÃnÂ¨³¦µª¨µ °¼oÎµ Á¤ºÉ°¡oµ¦¦¤
¦³Á£´ÊÂ¨oªÁ µ°µ³ÅoÁª¥¦¦¤¸¸ÉÎµÅªoÁnÁ¸¥ª´¤»¬¥rÁ¦µ ®¦º°°µ³¤¸
Ã°µÅo¦´ªµ¤» Â¨³¤¸°Îµµªµµ¼ªnµ¤»¬¥rÁ¦µÈÁ}Åo ³´Ê ¡¦³¡»Áoµ¹
¦´É°ªnµÅ¤nÄ®o¦³¤µªµµ °´Â¨³´¸ÉÁ®ÈªnµÉÎµ Â¤o³nµ´Ã¥ÎµÁ·
ª·¥µ³¦³¼¨»¤´·¦·¬´¦·ªµ¦¤´·Á¦ºÉ°Äo¤µo°¥Á¡¦µ³¦¦¤¸É´ªrÂn
¨³¦µ¥ÎµÅªoÅ¤nÁ®¤º°´Â¤o´ªÁ¦µÁ°ÈÅ¤nµ¤µ¦³Îµ®¦¼oÅoªnµÅoÎµ°³Å¦ÅªooµÂ¨³
¸ÉÁ·¤µÁ}¤»¬¥r¸ÊÅonµÎµÁ·°³Å¦¤µoµ Â¨³Á}¤µÄ£¡µ·´Ê Ç µÁnµÅ¦
ÂªnªÄ

Ô×Ù

Ô×Ú



Åo¦´ ªµ¤» ªµ¤» °r ¥nµÅ¦oµªnµ³¤µ¹£¡µ·{ »´ ¸Ê ³´Ê Á¦º°É  °´ªrÁÉ¸ µ
Áª¥¦¦¤¸ ´Éª »  » rÄ£¡µ·´Ê Ç ¹Å¤nª¦¦³¤µ Á µ°µ¤¸Ã°µnµ¡o
¦¦¤¦³Á£´ÊÇoµª ¹Ê¼nÂÂ®nªµ¤Á¬¤£µ¥ÄÄÄª´®¹ÉÁ®¤º°¤»¬¥rÁ¦µ
nµÄ®oºÉ°ªnµ ª´³ Èº°ªµ¤®¤»Áª¸¥Â®n¦¦¤¸¦¦¤´ÉªÄ´ª °Ân¨³´ªr
Â¨³»¨´ÉÁ° Á¡ºÉ°Áº°Ä®o¼o´Ê¦¼o¹Á¦ºÉ° °´ª Â¨oª³¤¸Ã°µ®µµÂoÅ Ä®oÁ¦ºÉ°
¥»nÁ®¥· °ª´³£µ¥ÄÄ¤¸Áª¨µ·Ê»¨¤·Åo®¤µ¥·É°ºÉÄ¹É¦µ«µ·ª·µº°
ªµ¤¦´¦¼oÄ´ªÂ¨³Á¦ºÉ° °´ª·É¸ÉÅ¤n¤¸Ä¦°ÁnoÅ¤o£¼Á µ¡¦³°µ·¥r¡¦³´¦r
Á}o Â¤oÁ¦µ³Ä®oµ¤Á µªnµ Á µÁ}ª´³ Á¡¦µ³¤¸ªµ¤®¤»Áª¸¥Á¨¸É¥Â¨
ÁnÁ¸¥ª´·É¸É¤¸Ä¦°Èµ¤ ÂnÁ µÅ¤n¤¸ªµ¤¦¼o¹ÄÁ µÁ°ªnµÅoÁ¨¸É¥Â¨®¦º°Åo
¼Á¨¸¥É Â¨ÅÂ¤o³Á}Án´Ê Å¸É ´ ¸É ¨´ mÅÈ ¤n¤¸ ªµ¤¦¼o ¹ » » r ¸´ªÉ °³Å¦Á¨¥
¨»oµ¥´ªª´³È¤µ°¥¼n É¸ Åo¼ ¦»ÂnÂ¨³ÅÄ®o°Éº Ä®oµ¤Á µ
·É¸É¤¸Ä¦°Èº°¤»¬¥rÂ¨³´ªr ¦³Á£¸Ê¤¸ªµ¤¦´¦¼o¦³Îµ´ª¨°Áª¨µ¸ÉÄ
¥´¦°°¥¼n ´´Ê Áº°Ê Â®nª´³Â¨³´ª °ª´³¸ÂÉ o¦·¹¤¸°¥¼n É¸ » ¸Ê Á¤º°É °µµ¦ °
µ¥Â¨³ÄÂªµ¤Á¨º°É Å®ª°¥nµÅ¦°°¤µÁªµ´Ê µ¤º°» » r Â¨³Á¥Ç
¹·µ¤°°¤µoª¥» Ç ³¸ÁÉ ªµÄ¤¸Ã°µ Á¡¦µ³³´Ê  Îµªnµ» r ¹¤¸ÁÈ¤Å
»°µµ¦¸Éµ¥Â¨³ÄÁ¨ºÉ°Å®ª Á¡¦µ³µ¥´°µµ¦ °ÄÁ}µ¸ÉÂ¦£µ¡°¥¼n
¨°Áª¨µÎµªnµ°´µ¹®µ´ªr»¨Äµ¥Â¨³ÄÅ¤nÅo ¼o®¨Å{{Á ÂÁ°µ
£µ¡Á®¨nµ¸Êªnµ Á} Á} ° ¹·®ª´Â¨³Á·ªµ¤¦»n¤¦o° ¹Ê£µ¥ÄÄ´Ênµ
Â¨³Á¦µ
°¥¼n¸ÉÅ®Å¸ÉÄ¦µÂnÁ¦ºÉ°ªµ¤» r °´ªrÂ¨³»¨Å¤n¦µµ¸É
¦n¤Á¥ÈÂ¤o¸É®¹É ª¦³¨nµªÅoªnµÃ¨¦»n¤¦o° º°Ã¨ °¡ªÁ¦µ¼o¤¸·Á¨£µ¥ÄÄ
oª¥´ ¡µ´n´Êª´´ÊºÈÅ¤nÁ¥¦µªnµÅonµ¡oµ» rÅÅoÂ¤oÂn¦µ¥Á¸¥ª
´Ê¸Ê Á¡¦µ³¼on°» rÂ¨³¼onªnµ» rÈº°Á¦µÁ¸¥Á° µ¦n°Å¢Â¨³Än¢gÁ oµÄÁµÅ¢Å¤n
®¥» Ân³´´Å¤nÄ®oÅ¢ÂÁ¨ª Â¨³ªµ¤¦o°¤´ÈÁ}ÅÅ¤nÅo Èµ¦n°» Âr ¨³
nÁ¦·¤» r ªo ¥ª·¸ · µ®¨´¦¦¤Ân³nÄ®o» r ´ Å¥n°¤Á}ÅÅ¤nÅoÁnÁ¸¥ª´
ªµ¤Á}¤µ´Ê¸Ê ¤·Än³Á}¤µÁ¡¸¥£¡Á¸¥ªµ·Á¸¥ª ª´Á¸¥ª Áº°Á¸¥ª e
Á¸¥ª Ä´ªr»¨Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ª ÂnÁ}ÁnÁ¸¥ª´´Éª´ÊÅ¦Ã¨µ»Îµ®¦´¼o¤¸°ª·µ
´®µ¦°ªÄÅ¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦µ´Åo ªnµÁºÉ°oÁºÉ°¨µ¥Â®nª´³£µ¥Ä
Ä °Ân¨³¦µ¥°¥¼n¸ÉÅ® oµ³ªnµ¥º¥µªÈ¥µª»ªµ¤µ¤µ¦ °¼on°Á¸É¥ªÄª´³
ÂªnªÄ

Ô×Ú

ÔØÑ



³¤°Á®È {~Â®nªµ¤Á}¤µ ° ªnµ¨¹È¨¹Å¤nµ¤µ¦Á®ÈÁ®»¸ÉÁ}¤µ °
ªnµÁ}¤µµ°³Å¦Â¨³Á}¤µÂnÁ¤ºÉ°Å¦ ÊÎµÄ¤®µ¤»¦Â¤o³¨¹È¥´¡°®¥´É¦µªµ¤
¨¹ °¤´oª¥Á¦ºÉ°ª´·nµÇnª·¸É¤¸ªµ¤¨»n¤®¨d´Á}ª´³®¤»¦°´ª
°¥¼n » ³´Ê  Å¤n¤Ä¸ ¦³µ¤µ¦¦¼Åo o oµ¼ÈÅ¤n¤Ä¸ ¦³µ¤µ¦°µÁ°º°Ê ¤¦¼Åo oªµn  ªµ¤
Á}¤µ´Ê ¸¤Ê ¸ ªµ¤¡°¡¼´ªÁ°¤µÁnµÅ¦
´Ân£¡ÎµÁ·¸Â¦ °´ªrÂ¨³»¨¼o®¹É Ç ¤µ¹´¸Ê¸Éµ¥Â¨oªÁ·
Â¨³Á·Â¨oªµ¥ Îµ°´£µ¡ °¤µ¦ª¤Â¨³°´ Ê¹ ³¼¦³¤µÁnµÅ¦ Á µo Äªnµ
Ân·°´Âªoµ¸Ê ³Å¤n¤¸¸É¦¦»«¡ °Â¨³´ªrÂ¤oÁ¡¸¥¦µ¥Á¸¥ª¹É¦³¤ª¨¤µ
¦ª¤Åªo Á¡¦µ³³´ÊÁ¦ºÉ° °ª´³¹Á}·É¸É¦¼oÅo¥µÎµ®¦´ª·´¥ °¡ªÁ¦µ¼oÎµ¨´Ãnn°
Á¦ºÉ° °´ª°¥¼n´¸ÊÂn¤·ÄnÁ}·É¸ÉÁ®¨º°ª·´¥ÅÁ¸¥¸Á¸¥ªÎµ®¦´¼oÄÄ¦nn°¦¦¤
¹ÉÁ}Á È¤·«ÂªµÎµÁ·¸É¡¦³¡»Áoµ¦Á®È¨¦³´¬r¡¦³´¥¤µÂ¨oª Â¨³Åo
¦³µÅªoÂ¨oª ¼o¤»nn°ªµ¤®¨»¡o³ÅoÎµÁ·µ¤ È¡¦³¦¦¤  ÙÕÑÑÑ ¡¦³
¦¦¤ ´r¨oªÂnÁ}ÂªµÎµÁ·Á¡ºÉ°ªµ¤´» r´Ê·Ê
Á¦µ¼o¤¸Ã°µªµµ¡°¦³¤µ Åo°»´·Á·¤µÁ}¦nµ¤»¬¥r¤¸°ª´¥ª³¤¼¦r
´Ê¸ÊÁ}¨ºÁºÉ°¤µÂn »¡Á¡»s½µº°Á¥´É¤»µ¤ªµ¤¸º°´
¤µÁ}¨Îµ´ ¦µ¨Á}¼o¤¸»nµ¥·Éªnµ´ªr´Ê®¨µ¥ ´ªnµÁ}¼o¤¸»nµ°´´
®¹É  °´´n°Å Ã¦¡¥µ¥µ¤ÎµÁ°µ¨ÎµÅ¦°´Á·µ¦¦¤¸ÁÊ¸ }o»®¤»®µ
ªµ¤¸ ÅoÂnµ¦ÎµÁ¡Èµ«¸¨£µªµÄ®o¤¸ªµ¤Á¦·¦»nÁ¦º° ¹Ê£µ¥Äµ¥ªµµÄ
È³Á¡·É¤¡¼ªµ¤¸ ¹ÊÅ°¸Å¤n¤¸·Ê»Â¤o³¥´¤¸µ¦Áª¸¥ªnµ¥µ¥Á·Äª´µ¦°¥¼n Á¦µ
È¡°¤¸µ®¨¸Á¨¸¥É µªµ¤» År o¡°¦³¤µÂ¨³¤¸Ã°µ¦³» Äª °´ªr¤o¼ ¸
ªµ¤» rÁnÁ¸¥ª´Á¦µªnµ³¹»®¤µ¥¨µ¥µº°ªµ¤¡o» rÅoÃ¥·ÊÁ·
Ân¤o¼ ¸ ªµ¤¤»n ®oµ¡¥µ¥µ¤ÂoÅ Ä®o¡o µ» Är µ·{ »´ ¸Ê ³Å¤n °¤µ¼n
ÎµÁ·°´Á}£¡Á·Â¨oªo°µ¥ÄÃ¨» r¦¤µ¸ÊÂ¨oª ¼o´ÊÃ¦¤¸Á È¤·«º°Ä
¤»n ¤´É n°ªµ¤Á¡¸¥¦µ¦¦´«¸¨ÈÅ¤n¤¸ É· Ä³¦´¥·É ÅªnµÂ¤oª¸ · ·ÄÈ¥°¤¡¨¸ÅoÁ¡º°É «¸¨
¸¦É ´ ¥·É ´Ê  Å¤n¥°n ¤¨nªÁ· µi g ´Ê ¸ÂÉ oÂ¨³¸¨É ´  µoµ¤µ· º°µ¦°¦¤ÄÁ¡º°É
ªµ¤ ¦µ«µ oµ«¹°´Á}Á®»¸É³n°Îµ¨µ¥ªµ¤» £µ¥ÄÄ È¡¥µ¥µ¤°¦¤
Ä®oÁ·¤¸ ¹Êoª¥ªµ¤Á¡¸¥¦Å¤n¨¨³
µ¦°¦¤ÄÁ¡ºÉ°ªµ¤ ³Îµ®°µµ¦nªÄnª®¹ÉÄ¦nµµ¥ ®¦º°³
Îµ®Äµ¤¦¼o ªn nµ Ç °¦nµµ¥È¸ ³Îµ®¦¦¤Ä®¹É ¤¸¡» ÃÁ}o
ÂªnªÄ

ÔØÑ

ÔØÒ



¸É ¼ ´¦· °È¸ ®¦º°³Îµ®¨¤®µ¥ÄÁ µo °°¹É ¦µ°¥¼n ´ ´ª» ³È¸ 
Á}¼o¤¸·¦°° ¦°¦¼o´°µµ¦Â®n¦¦¤¸ÉÎµ®¡·µ¦µ°¥¼n ¦µÁ}
{»´·{»´¦¦¤ º°·´¦¦¤´¤¥»´°¥¼noª¥·» ³¸ÉÎµµ¦°¦¤
°¥nµÄ®o¡¨´ÊÁ¨° ¦µªnµ·´¦¦¤Á}°´Á¸¥ª´ Å¤n¤¸µ¦ÂÂ¥µ´Â¤o
³Á¸¥ª ³Á}ÅÁ¡º°É ªµ¤ Â¨³¡o» År Ã¥¨Îµ´Äµ·ÃÊ¸ ¥Å¤n°o ´¥ ¸É
°ºÉ ¹É Á}µ¸É ³¦´¦°Ã¥¼o°´Ê ³Å¤n¤¸ °Åµ®¨´ «¸¨ ¤µ· {µ¸É
Îµµ°¥¼nÄªÂ®n¦¦¤´¨nµªÂ¨oª
£µ¡´ªÉ ÇÅÁn´ªr»¨oÅ¤oÄ®oµ¥n°¤¤¸µ¸ÂÉ ¨³¡n°Â¤nÁ}Â
Á· nª¡¦³¦¦¤ º°ªµ¤¦·»·ÍÁ}´Ê Ç ¥n°¤Á·µ«¸¨ ¤µ· {µ ®¦º°µ
«¸¨£µªµ¸É¼oÎµÁ¡È°¦¤Ä®o¤¸ ¹ÊÄ´Ânµµ¥ªµµÁ oµ¹·ÄÂ¤o³Á¦¸¥ªnµ
«¸¨¤µ· {µ®¦º°µ«¸¨£µªµÁ}¡n°Â¤n º°Â¸ÉÁ·Â®n¤¦¦¨·¡¡µÈ
Å¤n·  Á¡¦µ³Á}¤¤»· ¦³Á£®¹É  Á¸¥´Åo´ Ã¨¤¤»· ªÉ´  Ç Å Îµªnµ ¡¦³
Ãµ{·¤¦¦Ãµ{·¨µµ¤·¤¦¦µµ¤·¨°µµ¤·¤¦¦°µµ¤·¨
Â¨³°¦®´¤¦¦°¦®´¨´Ê¸Ê¥n°¤Á· ¹ÊµoÁ®»º°«¸¨¤µ·{µÁ}¤»µ
µ¸
³´Ê «¸¨ ¤µ· {µ ¦ª¤´Ênª®¥µ nª¨µ Â¨³nª¨³Á°¸¥ ¹Á}
ÂÁ·Â®n»¦¦¤ º° Ãµ{·¤¦¦Á}ÂÁ·Â®n»¦¦¤ º°Ãµ{·¨
µµ¤·¤¦¦Á}ÂÁ·Â®nµµ¤·¨
°µµ¤·¤¦¦Á}ÂÁ·Â®n
°µµ¤·¨°¦®´¤¦¦Á}ÂÁ·Â®n°¦®´¨°¦®´¤¦¦´°¦®´¨¹ÉÁ}¦¦¤
¤¼¦roª¥´Â¨oª´ÉÂ¨Á}»¦¦¤ª¦¦´¦°¦¦¤°´¦³Á¦·º°·¡¡µ®¹ÉÄ®o
¦µ ¹Ê¤µÄ ³Á¸¥ª´ µ¦¨nµª¸ÊÁ¡ºÉ°nµ¼o¢{³ÅoÁ¸¥Á¸¥µ¤®¨´Á®»Â¨³
¨¹É °µ«´¥´Á· Ê¹  Â¨³³Åo¦µªnµ»·É ¥n°¤¤¸Á®»Á}ÂÁ·´Ê ´Ê  ¤·ÅoÁ·
¹Ê¤µ°¥nµ¨°¥Çµ¤¸É¡ªÁ¦µ®¦º°µ¦µ¥Á oµÄ´
°¹É ¦¦¤´Ê®¨µ¥´ÂnÁ®»¹¨ Ã¦¦µªnµ¤¸oÁ®»Åµ´ªÁ¦µ
Á¡¦µ³³´Ê Á¦µ»nµ Áª¨µ¸Ê¡¦o°¤°¥¼nÂ¨oª¸É³Á}¼oµ¤µ¦¨·Á®»°´¸ oª¥µ¥
ªµµÄÁ¡ºÉ°¨Á}Á¦ºÉ°°Â¦³´¬rÄÁ}¨Îµ´Ã¦°¥nµ¤¸ªµ¤o°Än°ªµ¤
Á¡¸¥¦ Â¨³Ã¦¦³´Ä´¸¸ÉÁ®Èªnµ µ¦ÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦Á}ªµ¤» r¥µ¨Îµµ Á¡¦µ³
µµ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡º°É ªµ¤®¨»¡oµ» r ¥´º°ªnµÁ} °¨ÎµµÂ¨oª µ¦
Áª¸¥Á·Áª¸¥µ¥Ä£¡o°¥£¡Ä®n´Ê¸É®µ°» r Å¤n¤¸¦³¤µÄ£¡´Ê Ç Á¦µ¥´
ÂªnªÄ

ÔØÒ

ÔØÓ



³¦´°µµ¤´¦Ã¥º°ªnµÁ} °Á¨Èo°¥ÈÁnµ´Á¦µ¢j°¦o°Â¨³´·´ªÁ°Ä®o·»
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¡¦³¡»ÁoµÈÅ¤nÎµÁ}³ÎµÁ¡È¡¦³°rÁ¡ºÉ°ªµ¤®¨»¡o Â¨³Å¤nÎµÁ}´É°´ªr
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´¥µ¦Á·µ¦µ¥¹É {°¥¼n´´ªÁ¦µ ªnµ³Á¨¸É¥£µ¡ÅÁ}°ºÉ Á¤ºÉ°µ¦Á·µ¦µ¥
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Á oµ¤µ¼nª{»´ º°´ªÁ¦µÁ¤° ³Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°°µÈÃ¦o°¤Á oµ¤µ¼nª{»´
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·n°Ã¥ªµ¤¤¸·{µ´µ¦¦´¬µ¸Ê µ¤µ¦³¨·¨Ä®o¦µ ¹Ê£µ¥ÄÄÁ}
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Á}ªµ¤¦·ÁnÁ¸¥ª´´¡ªÁ¦µ¸ÉÎµ¨´´ÉÁ jµ·{µ¸É Â¨³°¦·¥´¸É°¥¼n ³¸Ê
Á¡¦µ³¡¦³µ¥¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µ¥¡¦³µªnµ´µ¥ °Á¦µÁ}µ¥º°Á¦º°·{
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¡¦³¡»Áoµo°Å¤nª°Âª¨°Â¨Á¡¦µ³¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÁ¥Îµ¡¦³°rÄ®oª°Âª
¨°Â¨ Â¨³Å¤nÁ¥Îµªµ¤n°Ân¨°Â¨¤µ°´ªrÃ¨ ¡¦³Ã°ªµ»
»µ¸É ¦³µÅªoÂn¡» ¦·¬´  ¨oªÂ¨oªÂn°°¤µµªµ¤¤´É  °¡¦³¡»Áoµ
´Ê´Ê Å¤nÁ¥ª°Âª¨°Â¨n°¡¦³°r Â¨³Å¤nÁ¥´É°´ªrÃ¨Ä®oÁ}¼o
n°Ân¨°Â¨n°®oµ¸Éµ¦µ¸É° È·¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¤· ÅoÂnªµ¤¡µÁ¡¸¥¦
¤·ÄnÁ}·ÎµÁ¨nÁ®¤º°µ °ÁÈ¨µ ÂnÁ}µÁ¡º°É ¦º°Ê °´¸É { ¤°¥¼n
£µ¥ÄÄ°°Ã¥Å¤n¤Á¸ ®¨º°³Á}¼®o ¤Áº°Ê ª´³£µ¥ÄÄ
µ¦´·Â¡o®¦º°³¦³®ªnµª´³´Á¦µ ³Å¤no°ÅÁ¸É¥ªªnµoµµ¥ Â¨³¼o
¡·¡µ¬µ¤µnª¥´· Ân³¥»¨· ÅoÃ¥ ¥µ£¼Î µ½Î ¦¼oÁ®Èµ¤ªµ¤¦·oª¥
{µ° ®¤µ¦Â¥o£µª¦¦¤Â¨³ªµ¤Á}£µ¥ÄÄ Â¤oµ¦µ³ÁÂ»n¤Áµ
¸ÉÁ¥Îµ³ÂÁ°µÁ°oª¥°Îµµ °·Á¨´ª¸ÉÁ¥¡µ´¥ È¥»·´¨Ä®¨´¦¦¤
ªnµ½·ß·ÃÅ¤n°o ®µÄ¦Ç¤µ´·
µ¦Â¦¦¤ÈÁ®Èªnµ¤ª¦ÂnÁª¨µ °Ä®onµ¼o¢{·´·´µ¥ ªµµ Ä
° µ¤ÂªÂ®n¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¸ÉÎµ¤µÂ ¨¸É¤»n®ª´³Á}¤´·
Á¦ºÉ°¦³´Ä °nµÄª´®¹É oµ®oµ¹ °¥»·¦¦¤Á«µÁ¡¸¥Ánµ¸ÊÁ°ªÎ


<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK

ÔØØ

ÔØÙ



Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÓ×´ªµ¤¡»«´¦µÓÖÑ×

¦¼oµ¤£µ¡ °·¤·


¡¦³¡»ÁoµÁ¤º°É ¦´¦¼Äo ®¤n Ç ¦¦¼o ¹ o°¡¦³´¥Äµ¦³Îµ¦¦¤¸É ¦¦¼o ¦
Á®È°°ÂÂnª ¦Á®ÈÁ}Á¦ºÉ°®´¡¦³´¥ ¹´³¦¤¸ªµ¤ ª ªµ¥
o°¥ Å¤n°¥µÂ¦¦¤Ã¦¦¦µ´ªrÁ¸¥Á¨¥ ´Ê  Ç ¸É ¦¤¸ªµ¤¤»n ®ª´n°´ªr
Ã¨°¥¼nÂ¨oªÂnÄªµ¦³´Ê¨´¦Á®Èªnµ¡¦³¦¦¤¸É¦´¦¼o¸ÊÁ}¦¦¤¸É¨³Á°¸¥Á®º°
¤¤»·Ä Ç ¹É´ªr´ÉªÅ¦Ã¨µ»¼o°¥¼nÄÂ®¨n¤¤»·³Å¤nµ¤µ¦¦¼oµ¤Åo ³´Ê¹
Á}Á®»Ä®o¡¦³¡»Áoµ¦o°¡¦³´¥Â¨³¦³°µn°µ¦´É°
Ân¦´Ê¦¡·µ¦µ¨ º°ªµ¤¦·»·ÍÄ¡¦³´¥ Â¨³Á®»º°·µÁ¦ºÉ°
ÎµÁ· ¤µ¹ªµ¤¦·»·Í°´¥°¥·Éªnµ Á}¦¦¤¤ª¦Ân¤ª¨¤»¬¥r¼o¤¸
ªµ¤®ª´n°ªµ¤¸Â¨³µ¡o» r°¥¼nÂ¨oª°¥nµÁÈ¤Ä³·´·Â¨³¦¼oÁ®Èµ¤Åo¹
¦¡¦³´¥n°µ¦³´É°´ªr¼o¤¸°»·´¥³Á}ÅÅoµ¤£¼¤· ° Ç Á¡¦µ³¼o
·´·µ¤ÁoµÃ¥¼o°¥n°¤¦¼oµ¤Á®Èµ¤Ã¥Ân° Á¤ºÉ°¦¦³®´ÄÁ®»
Ä¨Ã¥Âo´Â¨oª ¹¦¨¡¦³´¥¤»nn°µ¦´É°´ªr µ¡¦³Á¤µ°´Â¦
¨oµ´Ê  ¹¦µ°°¤µÁ}»¨µ·¬µªnµ ¡½¦®½¤µ  Ã¨µ Á}o Ã¥¤¸µo ª
¤®µ¡¦®¤¨¤µ°µ¦µµÄ®oÂ¦¦¤°´ªr ¡¦³µ¨¸¹¦µÄÎµµ¤µ¹
»ª´¸Ê
¦¦¤µ·É¸ ¦·» ·¡Í » Ã°´Ánª¸¡É ¦³¡»Áoµ¦´¦¼Äo  ³´Ê  Á}¦¦¤¸É
¡oµ¤¤»·Ä Ç Å¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦¦¼oÅon°¡¦³¡»ÁoµÂ¤oÂn¦µ¥Á¸¥ª ¤¸
¡¦³¡»Áoµ¡¦³°rÁ¸¥ª¦¦¼oÁ®Èn°Ä¦ÄÃ¨¤´¥´Ê ¦³®¹Éªnµ¦¦¤´Ê°¥¼n
¨³¤»¤Ã¨´Ã¨ °¤»¬¥rÁ¦µ ´ÊÅ¨ÂÅ¨ Â¨³¼Â¼ ¨oµ¥´³Å¤n¤¸Ä¦
°µÁ°ºÊ°¤¹Åo ÂnÁ¤ºÉ°¡·µ¦µµ¤®¨´¸É¡¦³¡»Áoµ¦·´·Â¨³¦¼oÁ®ÈÂ¨oª ¤´
Á}ÅµÃ¨ ´r®oµµ»¸É°´Á¸¥ª´Å¤n¤¸µ¦Â¥¥oµ¥µ´´Êµ¸ÉÎµÁ·Â¨³
ª·¸ÎµÁ·¥n°¤Á}Åµµ¥ªµµÄ¹É¦ª¤°¥¼nÄ´ªµ» ´r °¤»¬¥rÂn¨³¦µ¥Ç
³´Êª·¸µ¦Â¨³µ¸ÉÎµÁ¡È´Ê¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¤»¬¥r´Éª Ç Å ¹¨Ä»µ¥
ªµµÄ°´Á¸¥ª´
¥´ª°¥nµ¸¡É ¦³¡»Áoµ¡µÎµÁ¡È Án µ¦¦´¬µ«¸¨ º°ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥
ª¥µ¤¦³Îµ¡¦³°µµ¦Á¨º°É Å®ªÄ¡¦³°·¦¥· µ» Ç ¡¦³°µµ¦ Å¤nÁ}ÅÁ¡º°É
ªµ¤Áº°¦o°Ân¡¦³°rÂ¨³¼o°ºÉ °µ´Ê¥´¤¸¡¦®¤ª·®µ¦¦³Îµ¡¦³°r Â¨³
ÂªnªÄ

ÔØÙ

ÔØÚ



¦¦µ´ªr°´ Á}Á¦º°É nÁ¦·¤«¸¨¦¦¤Ä®o¤¸ µÎ ¨´£µ¥Ä¡¦³µ¥ªµµÄ¨µ¥Á}
ªµ¤» ÄÄ®o¡¦³°rÅo¦´Áª¥¨Änµ¤¨µ®¤¼n¼oÅ¤n¦¼oªnµ«¸¨¦¦¤Á}°¥nµÅ¦
¤µ· º°ªµ¤ÄÄ °¡¦³¡»Áoµ¸É¥´Å¤nÅo¦´µ¦°¦¤¥n°¤Á}Ä¸É
ÁÈ¤Åoª¥ªµ¤´ª¨ª»nªµ¥´·É´Ê®¨µ¥ÁnÁ¸¥ª´Ä °´Éª Ç Å ÂnÁ¡¦µ³
µ¦ f °¦¤Á¤°oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤ È¨µ¥Á}Ä¸ÉÁ¥º°Á¥È ¹Ê¤µÁ}
´ÊÇ´Ê«¸¨´Ê¤µ· ´Ê{µ¹ÉÂnn°¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÁ¥¦Îµ¤µÄoµ£µ¥Ä
º° Âo¤Â®n°ª·µ¹É¦µÄÎµ¦µªnµ °ª·½µ½¥µ ½ µ¦µ Á}o Äºª´
Á¡ÈÁº°® Åo¦Äo¡¦³{µ¡·µ¦µ{¥µµ¦Á¦ºÉ°ºn°Â®n£¡Â®nµ·¸É
Á}ÅÄ¡¦³´¥¨°Áª¨µ¦¦µ´ ¹ÊÄ»´ÊÃ¥¨°´Éª¹
Á¤ºÉ°¦»ªµ¤Â¨oª«¸¨È¸¤µ·È¸{µÈ¸Â¨³¨°´Á}¸É¡°¡¦³´¥Â¨³
ÁÈ¤£¼¤·Â®nªµ¤Á}«µµ °Ã¨È¸ È¦µ ¹ÊÄ¡¦³µ¥ªµµÄ °¡¦³°r
nµ Å¤n°µµ¸É Â¨³ª·¸¦³°µ¤¸É¨nµª¤µÂ¨oª¸ÊÁ¨¥ Ân¦¦¤°´¨³Á°¸¥
Á®¨º°¦³¤µ¹É¡ªÁ¦µ¥´Å¤n¦¼oµ¤¡¦³°rnµ´Ê ¹Á}Á®¤º°®¹Éªnµ°¥¼n¨³
Ã¨Ânªµ¤¦·È¤¸°¥¼nÄ¼o´Ê´ÉÁ°
¤´¥¸¡É ¦³¡»ÁoµÎµ¨´¦ÎµÁ¡ÈÁ¡º°É ¦¦¤ª´Ê  ¹É ¡¦³°r¥´ Å¤n¦o¼ ÈÅ¤n
¦µ¤µ¦³´·¡¦³´¥¨ÅoÂn°ªnµ ªµ¤¡o» r¸ÉÂo¦·´Ê³°¥¼nÄ¸ÉÂ®n
Ä Â¨³ªµ¤¦·»·Í¦³Á¦·´Ê³¤¸¨´¬³ÁnÅ¦ Â¨³Á¨È®¦º°Ä®n µÅ® Á}
Á¡¸¥µ³ÁÅµ¤ªµ¤¦¼o¹Ä¡¦³´¥Ánµ´Ê n°Á¤ºÉ°¦ÎµÁ¡È¹®¨´ªµ¤
¦·ÁÈ¤¸ÂÉ ¨oªÈ¦µÁ} ½·ß·Ã Â¨³ Ã¨ª·¼ ¦¼Âo oÁ®È´ Ê¹ ÎµÁ¡µ³¡¦³°r
¦µ«µªµ¤´¥ÄÁ¦ºÉ°´Êª¸ÉÁ¥Á}¤µ
µ¦¸ÉÅoÎµ¦¦¤¹É°°µªµ¤Á}«µµ °Ã¨¸É¦¦¼o¤µ ¤µ¸ÊÂÄ®onµ
¼o¢{´Ê®¨µ¥¦µ ´Ê¸ÊÈÁ¡ºÉ°³¥¹®¨´Âªµ °nµ¤µÁ}Á¦ºÉ°ÎµÁ· Á¦ºÉ°
´Ê®¨µ¥¸É¡¦³°r¦Á}¤µ°¥nµÅ¦ ´ÊÂno¹ªµ¤¦·»·Í ³¨µ¥¤µÁ}
Á¦ºÉ° °¡ªÁ¦µ¼o´ÊÄ·´·µ¤ Â¤o³nµ°¥¼noµÈÁ¡¸¥£¼¤··´¥ªµµ¸É¼o´Êªµ¤
¦µ¦µÅªoªoµÂnµ´Án¡¦³¡»ÁoµÁ}«µµ °Ã¨Ân¡ªÁ¦µÅ¤nÅoÁ}
¡¦³¡»Áoµ¼o¦µºÉ°¨º°µ¤Â¨³Å¤n¤¸ªµ¤µ¤µ¦´É°Ã¨Ä®oÅo¨¤µÁ®¤º°
°¥nµ¡¦³¡»ÁoµÈµ¤ ÂnÁ¦µÈ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Â³Îµ´É°¼oÁ}Ã¨®¹É
Ä®o¡oµÃ¨°´¤º®µ¨µ¥¤µÁ}¼oÁµµ ¦¼o´»  » r ´Éª ¸ Á}´Ê Ç Â¨³
°µ³¨µ¥¤µÁ}¼o¦·»·Í¡»Ã£µ¥ÄÄÃ¥Á¡µ³ÅoÄª´®¹É
Å¤nÁ¸¥¸ÁÉ¸ ·¤µ´Ê µ· ¥´¤¸Ã°µµ¤ÁÈ¡¦³¡»Áoµµ¤Îµ¨´ªµµ °
 °µ´Ê¥´³Á}¦³Ã¥rÂn¼o¤µÁ¸É¥ª o° o°µ¦»µ¤ªµ¤¸µÁ¦µ
ÂªnªÄ

ÔØÚ

ÔÙÑ



Ânµ¦´É°¼o°ºÉ¡¦³¡»ÁoµÅ¤n¦Á®ÈÁ}ªµ¤ÎµÁ}Á¨¥£¼¤· °µª Â¨³
£·¬»¦·¬´¼o³Îµ¦¦¤¤µ° Îµªnµ ¤½s½s»µ µ µ» °´Á}¦¦¤¡°¸
Â¨³Á}µ¡°¸ ¹Á}¦¦¤ÎµÁ} °¼o³Îµµ¦´É° ª¦Ä¦³ÎµÁ¡ºÉ°
ªµ¤¡°¸ ³Á}¦³Ã¥rÂnÂ¨³ÂnÃ¨Ã¥¦µ¦ºÉ ´Ê³Å¤nÁ}ªµ¤Á·Éoµ
Â¨³ªµ¤Á¸¥®µ¥Á· Ê¹ Á¡¦µ³µ¦´É °Å¤n¦o¼ ´ ¦³¤µ
·ÉÎµ´Â¨³ÎµÁ}¸É¦¤»n¦³r Èº° µ¦°¦¤´É°Á°¸ÉÁ¦¸¥ªnµ
Á}¼oÎµ °oª¥ o°·´·¸É¼o° º°µ¦¦´¦»Á°Ä®o¼´®¨´¦¦¤ ¹É
Á}µ¦µ¤ÁÈÃ¥µ¦¦¤¸ÁÊ }ªµ¤¤»n ¦³r °¡¦³¡»Áoµ°¥nµÂo¦·Ä
°´´Â¦°µ´ÊÁ}Á¦ºÉ° °µª®¦º°£·¬»¦·¬´³Á®È¤ª¦ÄÎµ¨´°Îµµ
ªµµªµ¤¦¼oªµ¤¨µ °Á°
Â¨oªÎµ®oµ¸É´É°nµ¥°¡¦³¦¦¤ °
¡¦³°rÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÂnª ¼oª¦³Åo¦´¦³Ã¥rµ«µ¦¦¤Ánµ¸Éª¦
¡¦³¦³r°¥nµ¥·É ¹É Á}®¨´¦³Îµ«µµ º°¡¦³Ã°ªµ¸É ¦³µÅªoÂ¨oª°¥nµÄ
¼o¤µ«¹¬µÅo´Â¨oª o°¤Á oµ¤µ·´·Á¡ºÉ°Îµ´·É¸ÉÁ} oµ«¹£µ¥Äµ¥ ªµµ Ä
°Ä®o®¤·ÊÅÃ¥¨Îµ´ ¸ÊÁ}·É¸É¡°¡¦³´¥Îµ®¦´«µµ¼o³¦ºÊ° ´ªrÄ®o
¡oµ®nªÂ®nªµ¤Á·µ¥
Á¦µÅo¨³¤µµ·µ¦oµÁ¦º° ®oµ¸Éµ¦µ¹ÉÁ} °¤¸»nµµ¤¤¤»·
·¥¤ oµªÁ oµ¼nªÂ®n´ªÂ¨³´·´·Án¸Ê ´ªnµnµ°»¦¦µµ¦³µ¦¤µ
ÅoÁ}¨Îµ´ ´ªnµÁ}¼o¤¸°»·´¥Ä¦´¦¦¤ ¹Éª¦¦¦Á¦·ªµ¤µ¤µ¦¸Énµ¤µ
ÅoÁ} Ê´ Çªµ¦³n°ÅÃ¦¡¥µ¥µ¤ µi g °»¦¦¹É °µ³¨³Á°¸¥ Ê¹ ÅÁ}´Ê Ç
oª¥ o°·´·¸Éª¦³¨³Á°¸¥Åµ¤ Ç ´ µ¦·´·Á¡ºÉ°¦¼o®¨´ªµ¤¦·Â®n¦¦¤
Ã¦°¥nµªµ¤Ã£µ¡ÅªoÃ¥µ¦µ³ÁÄ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ®¦º°ªµ¤» Ä Ç
Ä ³ÎµÁ¡È£µªµÄ®oÁ¨¥ ´rÂ¨³·¸ÉÁ}®¨´µ °ªµ¤¦·´Êª
°¹Éµ¦·´·¦¦¤Á¡ºÉ°´ªÁ°Â¤o³Á}µ¦¨Îµµ°¥¼noµÃ¦¤°¼«µµ
¼o¦ÎµÁ¡È¤µoª¥ªµ¤¨Îµµ¥·Éªnµ¡ªÁ¦µ Á¡¦µ³Å¤n¤¸Ä¦¸ÊÂÂªµÅªoÁ¡ºÉ°
¡¦³°rÁ¨¥ nª¡ªÁ¦µ¼oÁ}oµÁoµ®¨´°¥ÎµÁ·µ¤nµ °¥nµ¡¹Á oµÄªnµ¤¸
´·ª·¦·¥³¤µªnµ¦¼ »nµ¦µµ¸Éª¦³Åoµªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤³o°¥¨Â¨³
ÁºÉ°¤¼ÅÄ ³Á¸¥ª´ Ã¦¦µªnµÅ¤n¤¸Ä¦³¦³» ´Ân ´Ê®¥µ¹
» ´Ê¼»Á¡¦µ³ªµ¤Á¸¥¦oµÁ}¼oÎµÁ¨¥
Â¤o³¨ÎµµÁ¡¦µ³µ¦ÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦Á¡º°É ªµ¤¸
Á¦µÅ¤nÅoÅÁnµ·É µ
oµÁ¦º° Ánµ¨µ¥ Ánµ«¸¨ Ánµ¤µ· Ánµ{µ Â¨³Ánµ°¦¦¦¦¤µ¼oÄ¤µ
¨» ¡°Á µ³¤µ·Á°µ°Á¸Ê¥ÎµÅ¦µÁ¦µ Â¤o¡¦³¡»Áoµ¼o¦³µ¡¦³¦¦¤Åªo
ÂªnªÄ

ÔÙÑ

ÔÙÒ



ÈÅ¤nÁ¥Á¦¸¥¦o°Á°µnµoµ¦µª´¨µ¡»¦·¬´ Â¤oÂnÊ· Á¸¥ª¦µ¥Á¸¥ª ¨¸ÁÉ ·µ
o°·´·¸ÉÁ¦µÎµÁ¡ÈÄµ¨Â¨³µ¸É´Ê Ç oª¥°µµ¦´Ê Ç ¥n°¤Á}¤´· °
Á¦µÃ¥¤¼¦r´´Ê¹ª¦£µ£¼¤·ÄÄ o°·´· °
°¹É ®¨´Â®nªµ µ¦¦¤¸ÉÄ®oµ¤ªnµ ¤´·¤µ ´Ê Å¤nÁ¥¨ÎµÁ°¸¥n°¼oÄ
°Ä®o o°·´· °¼oÎµÁ¡È¨¤¨n°¤´®¨´¦¦¤ °¥nµÄ®o¨¸Âª³®¦º°Á ªµ
ÂªµÁ· ¨°´Á}¸É¡°Ä³Å¤nÂ¥µÁ·µªµ µ¦¦¤ o°Á}¸É®ª´Åo
°¥nµÂn°¥·Éªnµ¨°ºÉÄ Á¡¦µ³oÁ®» º°µ¦ÎµÁ¡Èªµ¤¸»¦³¥³ ¥n°¤Á}
µ¦¨·¨°¥¼nÄ´ªÂ¨oª Å¤nÎµo°Å®µoµµ¥¤µ¢j°¦o°Á¡ºÉ°¨°´¡¹¤»n®ª´
´Ê  Ç Á¡¦µ³¡¦³¡»Áoµ Â¨³¡¦³µª´Ê ®¨µ¥¸É ¦µ¨°´¥°Á¥¸¥É ¤Ä¡¦³´¥
¹ ´Ê«µµ °Ã¨Â¨³Á}¦³°´°»¤ °¡ªÁ¦µ Å¤n¦µªnµnµ®µoµ
µ¥¤µ¦³ÎµÎµ´·´·¦¦¤ ¡°¸É¡ªÁ¦µ³Áº°¦o°ªnµ Å¤n¤¸µ¥Åªonª¥Âo
¸¦³®ªnµÁ®»°´¸´¨°´¸Å¤n¨¦°¥´ °°¥nµÁ¸¥ªº° µ¦·´·Ä®o¼o°
µ¤¡¦³Ã°ªµ¸É °ÅªoÁnµ´Ê  ³Å¤n¤¸ É· Ä¤µ¤¸°µÎ µÁ®º°ªnµªµ µ¦¦¤¸ÁÉ ¥
¦´¦°¨¤µÂ¨oªÄªÂ®nnµ¼o¦·»·Í´Ê®¨µ¥
Á¦µÁ}´ªÂ¨³´·´· Ã¦°¥nµÅo¨³Ã°µ°´¸ µ¸É°´Á®¤µ³¤
Â¨³¦nµµ¥¹ÉÎµ¨´¤¸ªµ¤¤¼¦r°¥¼n ³¸ÊÄ®oÁ¸¥Å Ä ³Á¸¥ª´Ã¦»n¤Á
Îµ¨´ªµ¤Á¡¸¥¦¨»¦³¥³°¥nµÄ®o µª¦¦ µ°°¥¼n¸ÉÅ®Å¸ÉÅ® °Ä®o·Á}
Á¦ºÉ°¦³´»£µ¡Â®nªµ¤Á¡¸¥¦ °¥nµÁ®È·°ºÉµ¦Äªnµ¤¸»nµ¥·Éªnµªµ¤
Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°¦ºÊ°°°°µ®¨n¤¨¹ ¹ÉÎµ¨´Á}Å°¥¼nÄ´ªÁ¦µ ³¸Ê ¨³¡¹Åo¦´
³Å¤n· µ¦n°¦°¥¸¡É ¦³¡»Áoµ¦³µÅªo
µ¦Îµ®¡·µ¦µ³Á}nªÂ®n¦nµµ¥È¸  ³Á}nªÂ®n¦¦¤ ¤¸
¡»ÃÁ}oÈ¸ ³Á}°µµµ·È¸ ¸É°´¦· ° Ã¦Åoº°Îµ´¸É·
Á}¼o³¦´¦µ°¥¼n»¦³¥³ °°µµ¦´Ê Ç Â¨³ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÂ®n¨¤®µ¥ÄÁ}
o¨¤³®¥µ®¦º°¨³Á°¸¥ °Ä®o¤¸·¦´¦µ»¦³¥³Â¤o¨¤³®¤ÅÈÄ®o¦µªnµ
¨¤®¤Å ¦nµµ¥³Á}°¥¼nÅoÁ¡¦µ³Á®»Ä Á¦µÅ¤no°Å´ª¨ªnµ ³Á}®¦º°³µ¥
Á¤ºÉ°¨¤®µ¥Ä¸ÉÁ oµÄªnµ®¤ÅÂ¨oªÄ ³´É£µªµ¼o´ÊÅoµ¥ÅÁ¸¥Ä ³´Ê
Á¡¦µ³°µµµ·£µªµÁ}Á¡µ´®µ¦
Îµªnµ °µµµ·£µªµ ¸É¡¦³¡»Áoµ¦³µÅªoÎµo°¼Á¨¸É¥Â¨Á¸¥
Ä®¤n¨°£µª¦¦¤°ºÉÇ¸É¦´ÅªoÂ¨oªÃ¥°¦¦¤³o°Á¨¸É¥Â¨¥´¥oµ¥Å¤n
¸ÉÅµ¤ Ç ´ Ân¸É¥´¤¼¦r°¥¼n´¸ÊÈÁ¡¦µ³ªnµ¦¦¤´Ê®¤¸É¦´ÅªoÁ}
¤´·¤µ º°´Ê°¥¼n«¼¥r¨µÂ®n®¨´ªµ¤¦·Á¤°Å´ÉÁ° Å¤n¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân¼o
ÂªnªÄ
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ÎµÁ¡ÈÂ¤oÂn¦µ¥Á¸¥ª °µ³·´··µ®¨´¦¦¤ÅÁnµ´Ê °µ¤¸µ
Á¸¥®µ¥Á· ¹ÊÅoÅ¤nªnµµÃ¨µ¦¦¤
°¹É Å¤nÁ¥¦µ¡¦³¦¦¤ÄµÄ Å ¸É´´¨Ã¬Ân¼o·´·¸
·´·° Ä®o¨µ¥Á}°Á}oµ ¹Ê¤µ ¸É´·´·Åo¨µ¥Á}¨Á¸¥®µ¥ ¹Ê¤µ
Án Á}°Á}oµÅ´Ê Á¡¦µ³·´··µ®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÃ¥Áoµ´ªÅ¤n
¦¼o Á¤ºÉ°¦µ¨¸É·®ª´Á¡¦µ³oÁ®»ÎµÄ®o·´Ê ¹Ê¤µÄ®oµÃ¨Á®Èªnµ ´·´·
¦¦¤µ´Ê Ç ¨µ¥Á}°Á}oµÅÁn´Ê ¹Á·¤¸µ¦Îµ®··Ã¬¼o°¦¤
¦¦¤µÂ¨³ª¡¦³«µµªnµ Á}¦¦¤Ä®o¦oµ¥Ân¼oÎµÁ¡ÈÄµ¸ Á¡µ³Á°È
Á·ªµ¤°·®µ¦³°µÄÁ¡¦µ³¨´ª³Á}°¥nµ´ÊoµÅ¤n°¥µÎµÁ¡È
Âo¦·Ä ³¸É¼oÎµÁ¡ÈÁ¡ºÉ°µ¸´ÉÁ° Ân¨µ¥Á}µ´Éª Á¡¦µ³·µ
®¨´¦¦¤Ã¥Áoµ´ªÅ¤n¦o¼ ¨¹¦µÁ}¸É µn ¨´ª ¹É Å¤n¤Ä¸ ¦¦µ¦µ ÂnÈ ¦µ
Ân¼oÎµÁ··Ã¥Áoµ´ªÅ¤n¦¼onª¤µ¼o·´·¸É¨µ¥Á}»¨¸Énµ ¥³Â ¥º°Á}
°Á}oµ ¹Ê¤µ ÁºÉ°µÁ¤ºÉ°·¦ª¤¨Â¨oª · °°¥°°¤µÂ¨³¦´¦¼o´
°µ¦¤rnµ Ç ³Á}Á¦ºÉ°¸ Á¦ºÉ°´Éª Á¦ºÉ°Á¡¨·Á¡¨· ®¦º°Ã«Á«¦oµ·Ä Å¤nÅoÎµ
ªµ¤Äªnµ·®¦º°¼ oµÁ}·É¸ÉnµÁ¡¨·Á¡¨·ÈÁ¡¨·Á¡¨·Åµ¤¨º¤´ª oµ
Á}·ÉnµÃ«Á«¦oµ®¦º°nµ®ªµÁ¸¥ªnµ¨´ªÈ¨´ª´ª´É ¹´¨µ¥Á}oµ ¹Ê¤µÄ
³´Êoª¥Á®»¸ÊÁ}Îµª¤µ¤µ¥
ªµ¤¦·®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ Å¤n¦¤Á¥¼o ®É¸ ¨Åµ¤·¤· nµ Ç
Án´Ê Ân¦¤Á¥¼o¤¸ªµ¤¨µ¦°°¦°¦¼oÁ¦ºÉ°¸ÉÁ·µ´ªÁ° Án £µ¡
Ä¸ÉÁ·µ®¨´¤µ· o°Á}¼o¦¼oÁnµ´£µ¡´ÊÃ¥µ·{µ·¤·Ä¸É¦µ
¹ÊÄ ³£µªµÈÄ®o¦¼o´¡·µ¦µ ¦¼oµ¤£µ¡ °·¤·´Ê ¤·Än³Á¡¨·Á¡¨· ®¦º°
®¨µ¤¨º¤´ª Â¨oªÁ·ªµ¤¨´ª¨º¤µ¥ Â¨³Á}oµ ¹Ê¤µ ¨´¬³¸ÉÁ}´Ê¸Ê
Å¤nÄnµÂ®nªµ µ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ ÂnÁ}µªµ¤¨»n¤®¨ °¼oÎµÁ¡È¸É
Á oµÄªnµÁ}µ¼¹¨µ¥Á}ªµ¤·Ã¥Å¤n¦¼o¹Ánµ´Ê
oµÁ¦µ¤¸·¦¼oÁ¦ºÉ°¦³Â °Ä¸ÉÅ¡µ¡·´·ÉÄ oª¥¤¸·{µÅ¦n¦°
£µ¡¸É¤µ¡µ¡·´ÄÃ¥¦°°oª¥Â¨oª ³Å¤n¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥°³Å¦Á· ¹ÊÂn¼o
·´·´ÊÇÁ¨¥°µ³Åo°»µ¥nµÇÁ· ¹Êµ·É¸É¤µ´¤´´ÊÁ} ¹Êµ
£µ¥° Â¨³¦µ ¹Êµ£µ¥Ä ³Å¤n¤¸µÁ¸¥®µ¥Á· ¹Êµ¼oÎµÁ¡Èµoµ
·£µªµÁ¨¥Â¤oÂno°¥
´´Ê  Á¦µÁ}´·´ · ¦¦¤µ£µªµÁ}·¦³ÎµÁ¡«Â¨³¦³Îµ·¥´ °
¼oÄ¦nn°¦¦¤ °µ¤¸µ¦n°°µ¦¤r¸É¨nµª¤µ¸Ê°¥¼noµ ¦³®´ÄÁ¤°ªnµ·É¸É
ÂªnªÄ

ÔÙÓ
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¦µ ¹ÊÄ¤Ã£µ¡»¦³Á£ Ä®oº°Á}Îµ°Á¸¥ª´¸ÉÁ¦µ¤°Á®È·Énµ Ç
oª¥µÁn´Éªnµµ¥µÁ¦µÈ¤°Á®ÈÂnÁ¦µÅ¤nÅo´Éªµ¤Á µÈÅ¤n¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥
°³Å¦ oµ°nµµ¥µÁ¦µÈ¤°Á®È ÂnÅ¤nÅoÁ}ÁnÁ µ ÈÅ¤n¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥
°³Å¦ Á¡¦µ³Á¦µ¦¼oªnµÁ µÁ}´Éª oµnµ®µ nªÁ¦µÈÁ}¸°¥¼nµ¤Á·¤ Á¦µ
¤°Á®ÈÁº°ªnµÁ}´ªrnµ¨´ª ÂnÈÅ¤nÁ}´ªrÅµ¤Áº° ´Ê¸Ê¥n°¤Å¤n¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥
°³Å¦Á· Ê¹ Á¡¦µ³µ¦Á®È´Ê Ç
Á¦ºÉ°¸ Á¦ºÉ°´ÉªÁ¥nµµµ ®¼ Á¦µ¤µÁ}Îµª¤µ¤µ¥ Á¦µÅ¤nÁ}ªµ¤¸
ªµ¤´ÉªÂ·ÉÁ®¨nµ´ÊÂ¨oª °µÁ¦µ³¤¸ªµ¤°¡°·Ä´·ÉÁ®¨nµ´Ê Â¨oª
ÎµÂ´Ê¤µÄo ¹³¨µ¥Á}¸Á}´ÉªÅµ¤ Ä¤¨¼¦ªnµ °Áªµ 
¡µ¨µÎ ½·µs½ÁªµÈ®¤µ¥¹°¥nµ¸ÊÁ°®¨´Â®nµ¦·´·n°·¤·¸ÉÁ·
´ÄÈ¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´ ³´Ê Ã¦Îµ{»´·Ä®o´¤¥»oª¥· Â¨³
´¤¡´r´°µµ¦Â®n¦¦¤¸É¤¸°¥¼nÄµ¥ ° ³Á}®¨´¦³´ªµ¤Á¸¥®µ¥¤·Ä®o
Á· ¹Ê®¹É Á}®¨´¦´¦°»¦¦¤°´³¦µ ¹Ê£µ¥ÄÄ®¹É Â¨³Á}®¨´
¦´¦°ªµ¤oµª®oµ °·®¹ÉÅ¤nªµoµ¤µ·Â¨³oµ{µ³¦µ ¹Êµ®¨´
{»´´¨nµªÂ¨oª´Ê´Ê
³´Ê ¼o·´·£µªµ¹ª¦®´µ·´{µ Á¡¦µ³·Â¤o³ÂÃnÂ
¡¥« È¥n°¤Å¤n¤¸°ÎµµÁ®º°·{µ °¼oÄn°µ¦ f ¦¤µÁ°ÅÅo
°Ä®oÎµªµ¤¤´ÉÄ´¦¦¤´Ê°¹ÉÁ}·ÉÎµ´Ä®o¤µ Ç µ¦Â¦¦¤¦´ÊÄ
ª´ÄÅ¤nÁ¥Áªo·´{µÁ¨¥Â¨³o°ÎµÂ°°®oµÁ¤°Á¡¦µ³Á®»Ä °Ä®o
nµ´·´ · Ê´ ®¨µ¥ÎµÅ¡·µ¦µ ÈÁ¡¦µ³Îµªnµ ¤½¤µ·ß·  ¤½¤µ½½Ã Ä
°r¤¦¦Ù´Êº°°r{µ³¥ ¹Ên°®¦º°¸®¨´Å¤nÎµ´ÂnÎµ´ªnµ{µ
º°ªµ¤¨µ
ÁnÁ¸¥ª´µ¥®´ª®oµµ»Â o°Á}¼o¨µ¦°°Ä·µ¦»
Â  ÃnÅ¤nÁ¥¤¸Ä¦Ä®oÅÁ}®´ª®oµµÄªµnµ Ç o°Á°µ¨µ´Ê´Ê
Á¦ºÉ°·´{µÈÁ}¦¦¤
³Îµ¼o·´·µ¤Ä®o¨µ¥Á}¨µÁ}¨Îµ´
ÁnÁ¸¥ª´ µ¦·´·¦¦¤¤µÁ}Áª¨µµÂnÅ¤nn°¥¦µ¨¸ ¸É¦µÁ¡¸¥
Á¨Èo°¥Â¨oªÁºÉ°¤¼®µ¥ÅÈ¸ ´Ê¸Ê ¹Ê°¥¼n´Á¦ºÉ°· {µÅ¤n·n°®¦º°Å¤nÁ®È·
´{µÁ}Á¦ºÉ°Îµ´¹ÎµÄ®oÁ¦·oµª®oµÅÅ¤nÅo
·Â¤o³¤¸ªµ¤¤º®µn°·É´Ê®¨µ¥¸É¤¸°¥¼n¦°´ª ³o°¨µ¥Á}·¸Én°
ÄÂ¨³¦µÁµ °´ª ¹Ê¤µÅo oª¥°Îµµªµ¤Á¡¸¥¦¸É¤¸·{µ»o¤¦°ÄÂ¨³
³n°¥Á¦·oµª®oµÅÃ¥¨Îµ´ ´Êoµªµ¤n°Ä Â¨³oµªµ¤¨µÂ¥
ÂªnªÄ
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ÔÙÕ



µ¥Á¡¦µ³Åo¦´»l¥Á¦ºÉ°Îµ¦»µªµ¤Á¡¸¥¦³´Ênµ´·´·Á®ÈÎµ´¦¸É
µ¦´Â¨·Ä°¥nµ¨n°¥µ¤°ÎµÁ£°Ä¹É¤¸·É¸É´Éª¨´´°¥¼n£µ¥Ä³¼¨´´
¨µÉÎµÃ¥Å¤n¤¸µ¸°Âª³Â¨³´ª´³ÁºÉ°¤¦µ¤Â¨³Á¨ª¨¨»oµ¥Å¤n¤¸
µ®´®oµ¤ÅªoÅoÎµo°¥°¤Îµ¨n°¥Ä®o·É¨´´»¨µÅn°®oµn°µ´ÊÇ¸É
´ªÁ°¦¼o°¥¼nªnµÅ¤n¸ÂnÎµo°¨n°¥Åµ¤¥µ¦¦¤
´Ê¸ÊÁ}Á¡¦µ³ªµ¤¨n°¥´ª¥°¤Ä®oµ¤»µ¤¦¦¤Á}¼o´µ¦Á° ¨¸É
¦µ ¹Ê¹Á}»¨¸ÉÅ¦o»nµ Â¨³®¤®ª´Äµ¸¤¸ªµ¤»  ´ÊÁ}¸ÉnµÁ¨¸¥
Â¨³»Á¦« °¡¨Á¤º°¸´ÉªÇÅÅ¤n¤¸Ä¦°¥µoµ¤µ¤oª¥Á¨¥µ¦¨n°¥Än°
ªµ¤Á¡¸¥¦µ£µ¥Ä¨¸É¦µ ¹Ê³¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´ °Ä®o´·´·»nµ
Ã¦Îµªµ¤Á oµÄ´Á°Ân´¸ÊÁ}oÅ Áª¨µ¸Ê¥´Å¤nµ¥Á·Å ¡°¤¸µÂ¨³
Ã°µ³Âo´ªÅo Á¡¦µ³µ¦Âo´ªµ·É´Éª®¦º°·É¡¦n° Á}µ´¦µrÁ¥
ÎµÁ·¤µÂ¨oª nµ¡¥µ¥µ¤ÂoÅ Â¨³´Â¨nª¡¦n°¹ ´Ê¤¼¦r Â¨³
¦µÁ}°´¦·¥»¨Ä®oÃ¨Åoº°Á}·Â¨³¦µÅ®ªo¨°¤µ º° ¡»½ Î ¤½¤Î
½Î ¦Î ½µ¤· ´Êµ¤°´¦·¥³¸Ê ·É¦³Á¦·  Ã¦¦µªnµÁ·µµ¦
´Â¨ÂoÅ ¤·ÅoÁ· ¹Ê¤µµ¤»µ¤¦¦¤°¥nµ¸ÉÁ oµÄ´
Åo¨nµªÂ¨oªÁºÊ°oªnµµ¦Îµ®¡·µ¦µ°µµ¦ °µ¥È¸ ¦¦¤È¸ °µ
µµ·È¸ ¸É³Ä®o¦µ¨Á}¨Îµ´Â¨³Ân°´Ê Ã¦ÎµÃ¥ªµ¤ÄÂ¨³
¤¸·Á}¡¸ÉÁ¨¸Ê¥·µ¤ªµ¤Á¡¸¥¦°µµ¦´Êµ¤º°°µµ¦ °µ¥¦¦¤Â¨³¨¤
®µ¥Ä³Á}µ¸ÉÁ·ªµ¤Â¨³Á·{µÅoÂn°Á¡¦µ³´Êµ¤°µµ¦¸Ê¦
ªµ¤¦·°¥¼nÄ´ªÃ¥¤¼¦rÂ¨oª ¼o¤»nn°ªµ¤ ®¥´É·Á oµ¼n°µµ¦´Êµ¤
°µµ¦Ä°µµ¦®¹É³¦µ¨º°ªµ¤ ¹Ê¤µoµ¤»nÁ¡ºÉ°ª·{µ¡°®¥´É·Á oµ
¼n°µµ¦Á®¨nµ¸ÊÂ¨³°n°Åµ¤°µµ¦´Ê
È³¨µ¥Á}ªµ¤Â¥µ¥ ¹Ê¤µ
µ¤¨Îµ´µ¦¡·µ¦µªoµÂ®¥µ¨³Á°¸¥ °¼o¡·µ¦µ
Á¡¦µ³°µµ¦¸É¨nµª¸Ê°µ³Á}ªµ¤¦·Ã¥¤¼¦rÂ¨oª ¥´Á}µ¦
ÁdÁ¥ªµ¤¦·°¥¼n ¨°Áª¨µ°¸oª¥
³´Ê ¡¦³¡»Áoµ¹¦µ¤µ¦¦¼Åo oÃ¥
Ã¨ª·¼ Å¤n¤¸·ÉÄ¨¸Ê¨´ Å¤nªnµÃ¨°º°£µª³´Éª Ç Å Å¤nªnµÃ¨Äº°µ¥´Ä
¨µ¥Á}ªµ¤¦·»·Í ¹Ê¤µÄ¡¦³´¥ Á¤ºÉ°Á¦µ®¥´É·{µÁ oµ¼nµ¥¼nÄ °µ¤
Âªµ¸°É ·µ¥¤µ Á¦º°É  °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³µª´Á¦º°É  °Á¦µ³¤¸¨´ ¬³
ÁnÁ¸¥ª´ Á¡¦µ³Á·µµ¥Á¸¥ª´ ´Ê³¦¼oÁ®È·Énµ Ç Ä¦³®ªnµµ¦ÎµÁ·
¨oµ¥¨¹´¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³µª µ¤£¼¤··´¥ªµµ ° ¨¸É¦µº°
ªµ¤¦·»·Í³Á}ÁnÁ¸¥ª´
ÂªnªÄ
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Â¨³¥´¤¸¦¦¤¦´¦°Åªoªnµ ¼o¹ÂÂ®nªµ¤¡o» rÃ¥¤¼¦rÂ¨oª Å¤n¤¸
°³Å¦¥·É®¥n°ªnµ´Äªµ¤¦·»·Í ³Â¨nµ´°¥¼nÈÁ¡¸¥°Îµµªµµ {µ
µ¤µ¦¨µ¦°¦¼o·É£µ¥°µªµ¤¦·»·ÍÁnµ´Ê¤´«µ¦¦¤¸É¦³µÅªo
È¦¤»nÁ¡ºÉ°ªµ¤¦·»·ÍÎµ®¦´¼o·´·°¥nµ¥·É¥ª Â¨³Á}¨¦°¨¤µÎµ®¦´¼o
·´·¥´Å¤n¹ ´Ê´Ê ¸É³¦µ«µ¨Ân¼o·´·Á¸¥Á¨¥´Ê Å¤nÁ¥¦µÄªÂ®n
ªµ µ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ
³´Ê °ª·ª°nµ´·´·´Ê®¨µ¥ Ã¦Îµªµ¤Än°ªµ¤¡o» r
Á}»Án °Á È¤·«£µ¥ÄÄ Ã¥¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦·n° ³Á}ªµ¤Á¡¸¥¦¸É°¥·É
Â¨³³¦³Â¡o» rÂo¦³´¬r ¹Ê£µ¥ÄÄª´®¹ÉÂn°Ä{»´µ· ª·¸
ÎµÁ·Ã¦¼°» r¤¸¤µo°¥Ä¦nµµ¥Â¨³·Ä¤¸ ´rÈÁnµ ´r¤¸µ¥ÈÁnµµ¥
¤¸ÄÈÁnµÄ Å¤n¤µo°¥Åªnµ¸É¨nµª ¹É´Ê®¤¤¸°¥¼n´Á¦µ Â¨³Á}Áoµ °¦°¦´
Áª¥¨´Ê ÇÃ¦¦ª¦°¼ °¦· °¡¦³°¦·¥ÁoµÁ¡º°É Á}°¦·¥¦¦¤°¦·¥· Ê¹
£µ¥ÄÄ °¼o¡·µ¦µ ·ÉÄ³ª¦¦¼oÁnµ Â¨³¨n°¥ªµ ·ÉÄ³ª¦¥¹ÅªoÁ}
®¨´µÁ¦ºÉ°¥¹Á®¸É¥ªÂ¨³Á¦ºÉ°ÎµÁ·n°Å¼ oµ oµ¨nµ oµ° oµÄÄ®o
Á®È´µ¤¸É¤¸°¥¼n ´Ê°¸ªµ¤Á}¤µ ´Ê°µªµ¤³Á}Å ´Ê{»´¹ÉÎµ¨´
Á}°¥¼n£µ¥Äµ¥Â¨³Ä °Á¦µ
¡¦³¡»Áoµ¦´ÅªoªnµÁµÃ¨¤µ µ´µÃÁ}oÅ¤nÄnÁ}¦³Ã¥
Á¨Èo°¥ ÂnÁ}·É¸É¦¦µ´ªr¨»n¤®¨´®µµ°°Å¤nÅo´Éª´ÊÃ¨µ»oª¥ Á}
·É¸É³nª¥¼o®¥·¥ ¹Ê¡·µ¦µÃ¥µ¦¦¤ Ä®o¦¼oÁnµ´´ªµ¤¦·¸É¤¸°¥¼nÄ£µ¡
´Ê Ç Â¨oª¦ºÊ°°°°µ°» r°´Ä®n®¨ªÅooª¥ ³´Ê nµ¹°
´ªÂ¨³µ»¼o¤»n¤´Én°Â¡o» r Á¡ºÉ°Á}Á¦ºÉ°¤º°Â¨³µÁ·°°µ
Á¦ºÉ°¼¡´º°°»µµ¸É {¤°¥¼n£µ¥ÄÄ¤µÁ}Áª¨µµ¼oÎµµ¦¡·µ¦µÅo¤µ
ÁnµÅ¦È¥·É°°»µµÅo¤µÁnµ´Ê nªÂ®nµ¥´Ê£µ¥°£µ¥Ä¹ÉÁ}oµª´»
´ÉªÇÅÈµ¤µ¦°°°°Åooª¥µ¦¡·µ¦µ
nª¨³Á°¸¥¸ÉÁ}µ¤¦¦¤º°Áªµ´µ´ µ¦Â¨³ª·µ°´Á}·É¸É
·Â°¥¼n£µ¥ÄÄÈµ¤µ¦³¦¼oÁnµ Â¨³°°°»µµÄ ´r¦³Á£¸Ê°°Åo
Ã¥ªµ¤Á®ÈªnµÁ}Å¦¨´¬r°´¤¼¦r Â¨³Á}ªµ¤¦·°¥¼nµ¤£µ¡ ° Ç
µ¦°°°»µµ°°ÅÁ}¦³¥³ ¹®¤£µ¦³ÅÁ} ´Ê Ç °»µµ¸É¼°
°Á oµ¤µÁ}¨Îµ´¹¦ª¤»Á oµ¼n·ªÁ¸¥ª¸ÉnµÄ®oµ¤ªnµ¤ °ª´³{µ
Èµ¤µ¦¡·µ¦µ¨¸É¨µ¥¼¤´Ê´ÁÁnÁ¸¥ª´£µª³nª°ºÉ Ç »oµ¥

ÂªnªÄ
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{µÈµ¤µ¦Îµ¨µ¥¤ °£¡µ·´Ê°°Åo ¨µ¥Á}ºÉ°ª·ª´³ ¹Ê¤µÄ ³
¦¦¤µ·´Ê¨µ¥´ª¨Å
µ¤ªnµª·ª´³¹Á}¦¦¤´ÊÂnÄÎµªnµ·¡½¡µÎ ¦¤Î »s½Î Á}ªµ¤¼
·Êµ °ª´³Ã¥·ÊÁ· ·¡¡½ µÎ ¦¤Î » Î Á}ªµ¤» °´¥·ÉÄ¸ª· °¼oÎµ¦
¦¦¤ª·ª´³£µ¥ÄÄ¹¦µª ´rÂÅÈ¤°Åªo´¤¤»·Ä®oÁ µº°´Åµ¤
Á¦ºÉ° °µ»¸É¤¸¦³ÎµÂn·  nªª·¤»·¡»Ã °´¦·»·Í»nªÈÁ}°»µ·
Á·¡¡µµ»Åµ¤ªµ¤®¤´ª¨
Îµªnµª·¤»·¡¦³·¡¡µÁ}ºÉ° °¤¤»· ÁnÁ¸¥ª´Ã¨¤¤»·´ÉªÇÅoµ
Å¤n¤¸ ¤¤»· ¼o µÎ Á¡ÈÁ¡º°É ¡¦³·¡¡µ³Å¤n¤®¸ ¨´¥¹Á¡¦µ³¦µ«µ¦»¥®¤µ¥³´Ê 
Îµo°Îµ¦»¥®¤µ¥Á°µÅªo
ÂnÁ¤ºÉ°Á oµÅ¹¸É´ÉÂ¨oª
Å¤n¤¸¼o³®¨Â¨³´¥
ÁnÁ¸¥ª´Îµªnµ ª´iµoµµ oµÅ¤n¤¸µ¤®¦º°·jµ¥Åªo ³¤µª´iµoµµÈ
Å¤n¦µªnµª´iµoµµ°¥¼n¸ÉÅ® ³´Ê Îµo°´ÊºÉ°Åªoªnµª´iµoµµ nª¼oÁ¥
¤µÂ¨³Á¥°¥¼nª´iµoµµÂ¨oªÈÅ¤nÎµÁ}ÄºÉ° °ª´ Á¡¦µ³¦¼o´°¥¼nÂ¨oªªnµ ª´iµ
oµµ¤¸¨´¬³ÁnÅ¦
Îµªnµ·¡½¡µÎ¦¤Î»s½Î È¸·¡½¡µÎ¦¤Î» ÎÈ¸¹Á}ªµ¤ÎµÁ}°¥nµ
¥·ÉÎµ®¦´Ã¨¼oÎµ¨´ÎµÁ¡ÈÁ¡ºÉ°·¡¡µ Ân¼o¹¡¦³·¡¡µÃ¥¦³´¬rÄÂ¨oª¥n°¤
Å¤n¤¸ªµ¤ÎµÁ}ÄºÉ° °¡¦³·¡¡µ ÁnÁ¸¥ª´Á¦µÅ¤n¤¸ªµ¤ÎµÁ}ÄºÉ° °ª´
iµoµµ ³´Ê °Ä®onµ´·´·´Ê®¨µ¥¡¥µ¥µ¤Îµªµ¤Á oµÄ´´ªÁ° ¹É
Îµ¨´d¡¦³·¡¡µ£µ¥ÄÄÅªo°¥nµ¤··Áª¨µ¸Ê
Ã¥µªµ¤Á¡¸¥¦°¥nµÅo
o°°¥
Á¦µ³Á®ÈÂÂ®n¡¦³·¡¡µ£µ¥ÄÄÂo¦³´¬rÄª´®¹É oµ®oµ
Ân°
Ä°ªµµ¦Â¦¦¤ÈÁ®Èªnµ¤ª¦ÂnÁª¨µ
°ªµ¤ª´¸¤¸´¥Á}
¨ÎµÁ¦ÈÂnnµ´·´·Ã¥´Éª®oµ´Á°
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ÔÙØ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÓÒ¤¦µ¤¡»«´¦µÓÖÑÙ

·½ µÃ¥·Ã


ª´¸Ê¦¼o¹¤¸ªµ¤£µ£¼¤·Ä¤µ¸ÉÅoÁ®È´·´·¤µnµ oµªÁ oµ¤µ¼nª´iµoµ
µ °´Á}ÁnÂ¦ ¹ÉÅ¤nµªnµ³¤¸nµ¼oÄÄ¥°¤Á¸¥¨³nµ´ª iµ gªµ¤
¨ÎµµÄ®µ°´´µ¦ Á oµ¤µ¼nµ¸É°´Â¦oÂo´µ¦¸Ê Ân¨´ÅoÁ®Ènµ´
·´·Â¨³nµ³«¦´µ¤µnµ°»nµ®rµµ¸ÉÂ¨³®µ°´ÂÅ¨Á oµ¤µÃ¥
Å¤n· ¹ªµ¤¨ÎµµÂ¨³·Ê Á¨º°Ä Ç Â¤oª¸ · ¡¦o°¤´Ê ¦nµµ¥È¥°¤Á¸¥¨³Á¡º°É ¼µ
¡¦³¦´¦´¥ º°¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r ¤´µ¤¼Áo }«·¬¥r¡¦³µ¼o
°°µ¨oµ®µn°µ¦Á¸¥¨³Á¡º°É ®¤¼n  »nµ¸¤É µÁ}¼¤o n» ®ª´¦³Ã¥r°n °¦¦
¦¦¤°´¥°Á¥¸¥É ¤ ³´Ê  Á¦º°É ªµ¤¨Îµµ³·Ê Á¨º° ¨°¸ª· ¹É Á} °¤¸µn ¤µ
¹Å¤nµ¤µ¦Á}°»¦¦n°µ¦¤µ °nµ´Ê®¨µ¥Åo Á¡¦µ³°ÎµµÂ®n«¦´µªµ¤
Áº°É ¤´É n°®¨´¦¦¤Á} °¤¸µÎ ¨´¤µªnµ·É ¸É ¨nµª¤µÅ¤nÁn´Ê ÈÅ¤n¤Ä¸ ¦¨oµÁ¸¥¨³
Â¤onµ¸ÉÁ}´ªÈÁnÁ¸¥ª´ ³Å¤n¤¸nµ¼oÄ¨oµÁ¸¥¨³Á¡«µªµ¤Á}
¦µªµ¸ÉÃ¨Á®ÈªnµÁ} °¤¸»nµoµªÁ oµ¤µÄÁ¡« °´ª¹ÉÁ}Á¡«¸ÉÅ¦o»nµÄ
nªÂ®n¦nµµ¥¸ÊÁ¨¥ Á¡¦µ³Á¡« °¡¦³Á}Á¡«¸É¨³»·É»°¥nµ¸ÉÃ¨Á®Èªnµ¤¸¦µµ
Â¤o¦µn µ¥¡¦o°¤´Ê ·ÄÈ¥°¤¨³¡¨¸¡¸ Á¡º°É ªµ¤Á¡¸¥¦ Ä®¨´¦¦¤°´¨ÊµÎ nµ¸ÁÉ ¦¸¥ªnµ
ªµ µ¦¦¤Â¨³·¥¥µ·¦¦¤Â¨³Á¡ºÉ°¨³··¤µ³ªµ¤ªªµ¤®¹®ªÄ»
·É¹ÉÁ¥ {Ä¤µÁ}Áª¨µµ Ä®o¨o°¥®¦º°®¤·ÊÅÃ¥¨Îµ´ oª¥°Îµµªµ¤Á}
´ªÂ¨³´¨oµÁ¸¥¨³
Îµ¦¸¡Â¨³·´·¦¦¤µ¤Á¥¸É¥°¥nµ °´ª¸É¡µ
ÎµÁ·¤µºÉ°ªnµ¼o°µ¤ªµ µ¦¦¤¸É¦´ÅªoÂ¨³¦¡µÎµÁ·¤µ
®µªnµ¡¦³«µµ¡¹Åo¦´µ¦Îµ¦»oª¥µ¦·´·µ¤Ã¥¼o°¨°µ¥ µ
nµ¸ÉÁ}´ªÂ¨³nµ¡»«µ·´Éª Ç ÅÂ¨oªÅ¦o Â¤o´ª´ÊÁ}¡¦³ Á}
Á¦ Á¦ ¸ Â¨³¡»¦·¬´³¤¸Îµª¤µÁnµÅ¦ ¡¦³«µµÈ¥·É³Á¦·¤µÁnµ´Ê
´´Ê¡¦³¡»«µµ¹°µ«´¥nµ¡»¦·¬´³Á}¼o¦³´Ä®oª¥µ¤ Ã¨³¤¸ªµ¤
¦n¤Á¥ÈÁ¡¦µ³¡¦³¦¦¤Ân¦³µ¥Å»®»Â®n ¹ÊºÉ°ªnµ¦¦¤Â¨oª¥n°¤Ä®oªµ¤°°»n
Â¨³ªµ¤ÅªoªµÄÂnÃ¨¨°¤µÁnµ¸Éª¦ÂnÎµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ °¼oÎµÁ¡È
ÂªnªÄ
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ÔÙÙ

Îµªnµ ¦¦¤ º°¦¦¤µ·É¸ °¥¦³»o Áº°ªµ¤·¡¨µ °¼o µÎ Á¡È°¥¼Án ¤°
³´ÊÂn¨³nµoµnµ¤¸ªµ¤ÄÄ¦nn°µ¦·´·¦¦¤°¥¼noµÂ¨oª Å¤nªnµªµ Â¨³
´¤¨°¦³Á«µ·oµÁ¤º°¥n°¤³Åo¦´ªµ¤Á}¦¦¤Â¨³Á¦¸¥¦o°¥Åµ¤
Ç ´ Å¤nn°¥³¤¸µ¦Á°µÁ¦¸¥Á°µ¦´´ ¼oÄ®nÈ¤¸ªµ¤Á¤µ ¼oo°¥È¤¸ªµ¤Áµ¦¡
Â¨³¤¸ªµ¤¦´£´¸ ºÉ°´¥r»¦·n°¼oÄ®n nµÈ¤¸ªµ¤Á}¦¦¤n°´ µ¦³Á¨µ³
Áµ³ÂªoÂ n ¸°´ Á}n°Á·Â®nªµ¤®µ¥³ÈÅ¤n°n ¥¤¸µÁ· Ê¹ 
Â¤o¤¸ È ´ ª´¨
o°¥¨ÅÁ}¨Îµ´ Á¡¦µ³nµ iµ¥nµ¤¸¦¦¤Á¦ºÉ°´ÉªÂ¨³¥´¥´ÊÅ¤n¨»¨´¦»Â¦
¤¸ªµ¤Á®È°Á®ÈÄ´ ¹É®¨´¦¦¤°´Âo¦·ÈÂ¹ªµ¤Á®È°Á®ÈÄ´°¥¼nÂ¨oª
Å¤nÄ®o¼®¤·ÉÁ®¥¸¥®¥µ¤´ Â¨³°Ä®o¤¸ªµ¤Á o¤Â Èn°®oµ¸Éµ¦µ µ®´È¦´
Á°µµÁµÈ¦´ÎµÅ¤nÁ®ÈÂnªµ¤¨Îµµ¡¥µ¥µ¤¡¹É´ªÁ°oª¥Îµ¨´¨¸Â o
Å¤nÄ®oÁ}Îµ°µ¥ ´Áª¸¥ÅÄiµ¨o°Áª¸¥·®¨n¤¤¨¨¹ªµ¥¨µÅÅ¤n
Å®ª µ¥´Ê¦o°Ãª¥ªµ¥Å´Éª´ÊiµÂ¨³ª·ª°Ä®oÁªµ¸ÉÁ}Áoµiµ¨¤µnª¥ ³´Ê
¦µªnµÁªµ¼o¤¸ÄÁ}¦¦¤È¦¸¤µ¦o°°Ä®oÁ µÁ¸É¥ªµ¥Ä®oÁ· Á¡ºÉ°¨¼¨o°³Åo
Á¨ºÉ°¸Éµ®¨n¤¨¹¡°µ¥´ÊÁ¸É¥ªµ¥Ä®oÁ·µ¤Îµ´É °ÁªµÁnµ´Ê¨o°ÈÁ¨ºÉ°
µ®¨n¤¨¹ÅÅo Áªµ¼oÄ»È´É°Á µÁ¸¥oµªnµ µ¦¦o°Ãª¥ªµ¥Ån°Ã¥¸É¥´
Å¤nÅo¨°Îµ¨´ °Ä®oÁÈ¤ ¤e °º Á¸¥n° Ä¦Á µ³¤¸ÂnÄnª¥Á¦µÅoÁ¨nµ ³´Ê µ¦
®¤µ¥¡¹É ´ªÁ°¹¸ªnµµ¦®ª´¡¹É ¼°o Éº Ã¥nµ¥Á¸¥ª ³Å¤nµÎ Ä®oÁ} ÁÊ¸ ¸¥°¥Ân¡É¹
Á µnµÁ¸¥ª Á¡¦µ³µ¦®ª´¡¹ÉÂnÁ µnµÁ¸¥ª³Îµ´ÊÄ®oÁ}°n°Â° Â° ¹Ê°¥¼n
®¨´Â¨³ ¹Ê ¸É° °Á µ¨°Áª¨µ Ä¦Á¨nµ³¤µÁ}q°¥°¥Â®µ¤´Ê°¥¼n
¨°Áª¨µ oµÁ}¡¦³Á¡¸¥³¡µ¥µ¦¨¼Á¸¥ªÈ¦¼o¹®´ Â¨³¤°®µ¸É¨¸Éªµ°¥¼n
Â¨oª
nµ´·´·Ã¦Îµ¹¦¦¤¸ÊÄ®o¤µ³Á}¼oÁ o¤Â ÈÄ®oµ¸É °·ÉÄ
¸É»ª·´¥¦·ÈÄ®o¦µªnµ»ª·´¥¦· ¹ÊºÉ°ªnµ¤»¬¥r¼o¤¸«µµ°¥¼n£µ¥ÄÄoµÂ¨oªo°
Á®ÈÄ´ Â¨³¤¸ÂnÄ¸É ³nª¥¼o ¤»¤Ä®o®¨»¡oµÁ®»µ¦rÊ´  Ç ÅÅo Å¤n¨n°¥Ä®o
µ¥·ÊÁ¨nµ Ç Ã¥Å¤n¤¸ÂnÄnª¥Á®¨º° o°Îµ´ °Ä®o´Ê®¨´¦³´´ªÁ¦µÅªooª¥ªµ¤
Á}´¼oÄ®oµ¸Éµ¦µ¸É°¦¦¤»¦¸ µ¤Á¡«Â¨³ª´¥ ° oµÁ}´ªÈ³
Á}¼o¦³´Â¨³Á}Á¦ºÉ°¦³´Ã¨Â¨³¡¦³«µµÄ®oª¥µ¤Â¨³Á¦·¦»nÁ¦º°Á¡¦µ³
¼o¤¸ªµ¤¦³¡§·¤¦¦¥µ®oµ¸Éµ¦µ¸ ¥n°¤Á}¸É¼ºÉ¤ÂnÁ¡ºÉ°Â¨³¦³µ´Éª Ç
ÅÅ¤n¤¸ª´ºµ³´Ê»¦¦¤´Êµ¤¸Ê¤¸°¥¼nÄ¼oÄÅ¤nªnµ´ª¦µªµ®·µ¥¼o
ÂªnªÄ

ÔÙÙ



ÔÙÚ

´Ê¥n°¤Á}¸ÉÁµ¦¡´º°µ®¤¼nÅ¤n¤¸Ä¦¦´Á¸¥Á¡¦µ³Á}¼o¤¸Á¦ºÉ°¦³´°´¨ÊÎµnµ
£µ¥Ä
°¹ÉÁ¦ºÉ°¦³´´¨nµª¸Ê Å¤n¤¸µ¦·ÊÁ¨º°¦´¡¥r¤´·°³Å¦¤µ¤µ¥ Å¤n
Á®¤º°Á¦º°É ¦³´·°ºÉ  Ç Ânµ¤µ¦³ÎµÄ®oµ¤Åo» Á¡«»ª´¥ Â¨³»¥»
»¤´¥ ´ÊÁ}Á¦ºÉ°¦³´¸É¨ÊÎµ¥»¨ÊÎµ¤´¥¤µ¨°µ¨ Å¤n¤¸Á¦ºÉ°¦³´°ºÉÄ³Á}
¼Ân n Åo ¡¦³¡»Áoµ¼o ¦¡¦³Á¸¥¦·¹ o° Â¨³³Áº°³oµÅ´ªÉ Å¦Ã¨µ»
¦³µ«¡¦³«µµÄ®o¤»¬¥rÁªµ°·¦r¡¦®¤¥¤¥´¬rÅo¤¸ªµ¤Áµ¦¡Á¨ºÉ°¤ÄÂ¨³
´µ¦¼µ°¥¼n » ®»Â®nÈÁ¡¦µ³»¦¦¤´Ê µ¤¦³Á£º°ªµ¤¦³¡§· ¤¦¦¥µ
Â¨³ªµ¤°°µ¨oµ®µÄ®oµ¸Éµ¦µ¸ÊÁ°Á}¦µµÎµ´
µ¤¦¦¤µÂ¨oª´ªÅ¤nªnµ´ªÄ¦´ÊÃo®¦º°Ä¦´Ê¸Ê Å¤n¦µªnµ¤¸°³Å¦
ª¥µ¤£µ¥Ä¦nµµ¥ Â¨³Á¦ºÉ°»n®n¤¨°¦· µ¦»·Ê Á¡¦µ³¤¸Ân·É¸ÉÃ¨Å¤n¡¹
¦µ¦µÄ°r °¡¦³ Â¨³Á¦ºÉ°°µ«´¥ °¡¦³Á¨¥ ÂnÁ¡¦µ³ªµ¤¦³¡§·¤¦¦¥µ
°´¥µ«´¥ÄÁ¥º°Á¥È °¡¦³¼¤o ¸ ¦¦¤nµ®µ¸É µÎ Ä®oÃ¨Á·ªµ¤Áº°É Á¨º°É ¤Ä¦µÅ®ªo
¼µÂ¨³º°Á}¦¼°µµ¦¥rÃ¥®ª´¡¹ÉÁ}¡¹Éµ¥¦·Ç´Ê¤°ªµ¤ÅªoªµÄ»°¥nµÅªo
´¡¦³¼¤o ¸ ¦¦¤Á}¸É µn ´º°Â¤o³Á}³µ¥ÈÅ¤n¥°¤®nµÁ®·µ¡¦³Â¨³¥¹º°Á}
¦³¹ªµ¦³»oµ¥Â®n¸ª· Å¤n¥°¤¨n°¥ªµ
»¦¦¤¸ÉÁ}®¨´Ä °Ã¨ º°ªµ¤¦³¡§·¸ ¤¦¦¥µ¸ °´¥µ«´¥¸ ®oµ¸É
µ¦µ¸ ªµ¤Å¤n¤° µo ¤´ª ¸ÁÉ ¦¸¥ªnµ °½µ ®· °½Ã µÃ ÎµÄ®oÁ}¸¡É É¹ °
 ¤¸Ä¼oÄ¼o´ÊºÉ°ªnµ¤¸·¦·ªµ¤µ¤¦³Îµ ¦³Á£¸ÊoµÁ}¦µªµÂ¤o°ºÉ³
¦´Á}£µ¦³Á¨¸Ê¥¼ ¨°Ä®o¸É°¥¼n°µ«´¥Ä®oÎµµÄoµ®¦º°ªµnµÇÈÅ¤nÎµÄ®oµ
Äªµ´ÊÇÁ¸¥Å®¦º°³ÎµµÃ¥µ¦ °¦o°®¦º°nµoµ¦µª´¨µ°ºÉÁ µÈ´Ê
®oµÎµµoª¥ªµ¤ºÉ°´¥r»¦· ÁnÁ¸¥ª´Á µÎµµnª´ªÁ µÁ° Å¤n¤¸µ¦Ã
n°µ¦µ Â¨³Áª¨ÉÎµÁª¨µ ¨°®¤¼nÁ¡ºÉ°¸ÉÁ¸É¥ª o° ¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Á}¦µµ
°»¨¼o®ª´¡¹É Â¨³Á}¸ÉÁµÄÂn¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°´Á µ ¦³Á£¸ÊÅ°¥¼n¸É
Å®ÈÁ}¸¡É É¹ °´ªÅo Â¨³¥´³Á}¸¡É É¹ °°ºÉ ¸ÁÉ µ¥´Å¤n¤¸ ªµ¤µ¤µ¦ ³Åo¦´
nµ¥°ÅÁ}´ª°¥nµ°´¸Â¨³ÎµÁ·µ¤ Â¨oª¨µ¥Á}¡¹É Á°ÅoÄµ¨n°Å
³´Ê ®¨´¡¦³¡»«µµ¹°Áo¨Ä¦¦¤´Ê¸É¦³Á£¸Ê Å¤nÄ®o¤° oµ¤Å Ã¥
Á®ÈªnµÁ}¦¦¤Îµ´Â¨³º°Á}®¨´Ä®nnª®¹É °¡¦³«µµoª¥

ÂªnªÄ

ÔÙÚ



ÔÚÑ

Á¦µ¼ooµªÁ oµ¤µ¼nª¡¦³«µµÂ¨³oµµµª¡´¦r¤¸µ¤ªnµ ¡¦³«µ¥»¦ Ã¦
Îµ¹°¥¼nÁ¤°ªnµ°¥nµÁ}¼o¨º¤ Îµ o°ª´¦ o°·´·¸ÉÁ}¦³Á¸¥Â®nªµ¤¦³¡§·
°´¸µ¤µ¤ÁÈ¡¦³¡»ÁoµÁ¡ºÉ°´·Á¨°µª³Ã¥µªµ¤Á¡¸¥¦°¥nµ¨¨³ ³ºÉ°ªnµ
°½µ®· °½ÃµÃoª¥ Á}·¦·¤¨ÂnÃ¨oª¥Á}¼onÁ¦·¤¡¦³«µµÄ®oÁ¦·
oª¥ ¦³Á£¸Ê¤¸¤µÁnµÅ¦³Á}Á¦ºÉ°¦³´¡¦³«µµ Â¨³Ã¨Ä®oÁ¦·ª¥µ¤
¤µÁnµ´Ê  Â¤o¸ µo ¸ÁÉ }Á¦º°É ¦ °¡¦³³Á}¸ÃÉ¸ ¨Å¤n°n ¥o°µ¦ °ª´¥ª³¸¤É ¸ ¤
«¸¦¬³¹É Ã¨º°ªnµÁ} °ª¥µ¤ Ân¼ Ã·Ê ®¤ ¥´¦µ°¥¼Án ¡¸¥«¸¦¬³Ã¨o
Ç Èµ¤ Ã¨¤·ÅoÎµ¹ÄnªÁ®¨nµ¸ÊªnµÁ}·ÉÎµ´ ÂnÎµ¹¹ o°·´· ¤¦¦¥µ
°´¥µ«´¥¸É ¼ o°´«¸¨¦¦¤°´¸µ¤nµ®µ¸ÁÊ }»¸®É ª´ °Ã¨¼¤o ¸ ªµ¤¦»¤n ¦o°°¥¼n
oª¥·µ¦nµÇ³°µ«´¥¼o¤¸ªµ¤¦n¤Á¥Èoª¥¦¦¤³Å¤n·®ª´Îµ®¦´¼o¤µ°µ«´¥
´´Ê  ¹ ° °» Â¨³°»Ã¤µoª¥»nµ ¸°É » nµ®r¤µµµÅ¨ ¨³»
·É »°¥nµ Áª¨ÉµÎ Áª¨µ ªµ¤¨Îµµ Â¤oª¸ · °´£µ¡È¥°¤¨³Åo Áº°É ´µ¦Åµ¦¤µ
Á¡ºÉ°«¹¬µ¦¦¤Â¨³¥¹ÅÁ}Á¦ºÉ°ÎµÁ·oª¥ªµ¤¼o°Á¡ºÉ°®ª´ªµ¤Á¦·oµª®oµ
Ä°µ Ã¦Îµªµ¤ÄÄ®oµ¸É Â¨³ o°·´·ÁÈ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ Á¡¦µ³»
Ç ·É¸ÉÁ¸É¥ª´ªµ¤Á}°¥¼n Â¨³Á¦ºÉ°°µ«´¥ °¡¦³ Á¦µ¨n°¥Ä®oÃ¨Á}¼o¦´£µ¦³Ã¥
·ÊÁ·Â¨oª¸É°¥¼n°µ«´¥¸ÉÄ®oµ¤ªnµª´µ·Ã¥¤È¤¸«¦´µ´¦oµ ¹Ê¨°Áµ³®o°
´nµ¥nµÇÃ¨¤¸ªµ¤Ä iÄÂ¨³µ¤´»ÁÈ¤ªµ¤µ¤µ¦¨°¤µÅ¤n¦µªnµ
³¤¸°³Å¦¡¦n° °µ¡ªÁ¦µ³Á}¼o ¡¦n°Á¸¥Á° ¹Å¤nª¦ÅÎµªµ¤´ª¨
´{´¥¸É
Ã¦ÄÂ¨³ÎµÁ¡È®oµ¸É °Ä®o¤¼¦roª¥ o°·´· Ã¥ªµ¤Á o¤Â È
Á¡ºÉ°¨¸ÉÁ¦µ¤»n®ª´¤µÁ}Áª¨µµÅoÂnªµ¤¡o» rµÄÃ¥·ÊÁ·³Á}¤´·°´
¨onµ °Á¦µÄª´®¹ÉÂn°Èµ¦ÎµÁ·Á¡ºÉ°¦¦¤°´¥°Á¥¸É¥¤´Êo°ÎµÁ·oª¥ o°
·´ · µ¤¸É ¦³µÅªoÂ¨oª»Ân» ¤»¤Å¤n¤Â¸ nÉ¸ µn ´¥Â¨³¤·ÅoµÎ Á·Åµ¤µµ¥
¸ÉÃ¨ÎµÁ·´ÁnµÁ·ÁoµµÁ·oª¥¥ª¥µ¡µ®³ÂnÎµÁ·Åoª¥µ«¸¨
£µªµ ®¦º° «¸¨ ¤µ· {µ ¹ÉÁ}µ °·³o°ÎµÁ·Án´Ê «¸¨Å¤nªnµ o°Ä¸É
¦´´Å· ªoÃ¦º°Á} °o ®´ÂnÂ¨³Îµ´¥·É ¸É ³µ¤¦´¬µÄ®oÁ}¼o µ¤Ä«¸¨
·µ¦ÄoµÁ®ÈªnµÁ}ªµ¤°¦¦¤¸É³¥´·É¤´ª®¤°°°µµ¥ ªµµ Ä
Á}¨Îµ´°¥nµÁ®ÈÁ} °Á¨Èo°¥Ã¦º°Á} °Îµ´»Ç o°ÅÁ¡¦µ³¡¦³Ã°ªµ
»»µ¸É ¦³µÅªo ÈÁ¡º°É ³Âo· ¥´ °´Áº°Åoª¥·É ¤´ª®¤° °´ªrÉ¹ ·Â
ÂªnªÄ

ÔÚÑ



ÔÚÒ

°¥¼n´Ä¤µÁ}Áª¨µµÁnµ´Ê ¤·ÅoÁ¡ºÉ°´É¤·É¸É¨nµª¤µ Á¡¦µ³µ¦·´·µ¤¦¦¤
°¡¦³¡»ÁoµÁ¨¥
µ¦·µÁ}°µ¸¡¸É¦·»·Í ´ÊÁ}·ÎµÁ}Â¨³Îµ´ °¡¦³ o°®¹Éµ¦
´ÈÁ}·ª´¦ÎµÁ} o°®¹É ª¦Ä®o¤¸®¨´¦¦¤ª·´¥Á}Á¦ºÉ°»o¤´Á¤° Ä ³
´°¥nµ¨n°¥Ä®o·Á¨´®µ°Â¦ ¹Ê¤µÄ ³´Ê ª¦¡·µ¦µÃ¥Â¥µ¥ °µ®µ¦
»¦³Á£¸ÉÅo¤µµµ¦·µ ®¦º°Åo¤µµµ°ºÉ Åo¤µoª¥´¤¤µ°µ¸ª³ ®¦º°
Åo¤µoª¥¤·µ°µ¸ª³ oµÅo¤µoª¥´¤¤µ°µ¸ª³º°ªnµÅo¤µÃ¥°¦¦¤ Á¤º°É °µ®µ¦oµª
Á oµ¤µ¹´ªÁ¦µÂ¨oª ³¸É´È°¥nµÄ®o¤·µ°µ¸ª³Â¦Á oµ¤µÄÁª¨µ´ÊÅo oµ´oª¥
·Á¨´®µ ´oª¥ªµ¤³° ´oª¥ªµ¤¢»jÁ¢j°Á®n°Á®·¤Ä¦µ·Â®n°µ®µ¦{´¥
¸É°¥¼n°µ«´¥Á¦ºÉ°»n®n¤¥µÎµ¦»¦nµµ¥Â¨oª´ÉÂ¨Â¤o»·É¸ÉÅo¤µoª¥ªµ¤¦·»·Í Ân
·¦·¥µ¸É¦·Ã£Äo°¥¨µ¥Á}¤·µ¸¡ÅÃ¥Áoµ´ªÅ¤n¦¼o
³´Ên°¦·Ã£Äo°¥Ä{´¥»·É¡¦³¡»Áoµ¹°Ä®o¡·µ¦µ·½ µ
Ã¥·Ã Á¡¦µ³Îµªnµ ·½ µ Ã¥·Ã Å¤nÄnÁ¦º°É Á¨Èo°¥ ÂnÁ}Á¦º°É Ä®nÃ¤µÂ¨³
¦°Å®¤´ÊÃ¨Á¡¦µ³Á}Á¦ºÉ° °{µ¹Å¤nª¦ÎµÁ°µÁ¥ÇÃ¥¦µ«µµ¦
Ä¦n¦ªÅ¦n¦°Ä®o¦°°n°n°´»Ç¦´Ê¹ª¦¡·µ¦µ{´¥¸É¤µ¦ª¤°¥¼n
Äµ¦®¦º°Ä£µ³ªnµ¸ÊÅo¤µÂ¨oªoª¥ªµ¤¦·»·Í Ân ³³´³Á}ªµ¤¦·»·Í
®¦º°Å¤n®¦º°³¨µ¥Á}¤·µ¸¡ÅÃ¥Áoµ´ªÅ¤n¦o¼ oª¥·½ µÃ¥·Ã¸ª¦Îd½ µÎ
ÁµÎ ·¨µÁ£½Î ·Áªµ¤·  Ä®oÁ®È´ªnµÁ}Á¦ºÉ°Á¥¸¥ª¥µµ»ÅÄª´®¹É Ç
Á¡ºÉ°ÎµÁ¡È¡¦®¤¦¦¥rÄ®oÁ}ÅÄª´®¹ÉÇÁnµ´ÊÅ¤nÅo¤»n¹¦µ·ªµ¤Á°¦È°¦n°¥
Å¤nÅo¤n» ¹°µ®µ¦³¦³¸¦¦®¦º°Å¤n Å¤nÅo¤n» µ¸ÂÉ ¨³µ·Ê´ ª¦¦³ °¼¤o µÄ®o
µ Ân¤»n¹ªµ¤¦·»·ÍÄ¸ÉÅo¤µoª¥ªµ¤°¦¦¤ Â¨³µ¦ ´oª¥ªµ¤°
¦¦¤Ánµ´Ê¸ÊÂ¨Á}¥°°µ®µ¦Á}°µ®µ¦¸É¦³Á¦·Â¨³Á}µ¦ ´¸É°¦¦¤
°µ®µ¦¸ÉÅo¤µÄµ®¦º°Äd~ÃÈÁ¦¸¥ªnµ¦ª¤¤µÂ¨oª¦³Á£®¹ÉÁ¡¦µ³n°³
ÎµÁ¦È¦¼Á}°µ®µ¦ Á µo°¤Á¦ºÉ°Îµ¦´ªÄ®o¤¼¦rn° Â¨oª¨µ¥Á}°µ®µ¦
¦³Á£´Ê Ç ¹Ê¤µ Áª¨µÎµ°µ®µ¦´Ê Ç ¨Äµ¦ÈÁ¦¸¥ªnµ¦ª¤°¸¦´Ê®¹É Á¦µ
¡·µ¦µÄ®oÁ®È´Äµ¦¦ª¤°µ®µ¦£µ¥° ´µ¦¦ª¤°µ®µ¦£µ¥Äµ¦ ¤¸¨´¬³
nµ´°¥nµÅ¦oµ ¡·µ¦µ°¥nµÄ®oºÉÁo °¥nµÄ®o·°·Ä Â¨³°¥nµÄ®o¤¸ªµ¤
¥³Â ¥n°°µ®µ¦¸É³¦·Ã£¹É¨»Á¨oµ´°¥¼nÄµ¦®¦º°Ä¸ÉÂ®nÁ¸¥ª´ Â¨oª¥o°

ÂªnªÄ

ÔÚÒ



ÔÚÓ

Á oµÅ¡·µ¦µ°µ®µ¦¸É¦ª¤´Â¨oªnµ¤» ªµ¦Á oµÅ¹nª¦nµµ¥
´É¥·ÉÁ}µ¦
¨»Á¨oµ´·É·¼¨Ä¦nµµ¥¤µ ¹Ê
¼o¡·µ¦µµ¤ ·½ µ Ã¥·Ã² ¸É¦´Åªo³¤¸°»µ¥Â¥µ¥´Ê ³¸ÉÅo¤µ ´Ê
³¸É ³´ ´Ê ³¸É µÎ ¨´´ Â¨³ ³´nµÅÂ¨oª Â¤o°µ®µ¦³¦ª¤Á µo Å¼¦n µn µ¥
Â¨³¹¤µÁ oµÅÄnªnµÇ °¦nµµ¥Â¨oª È³Åo¦´°»µ¥Â¥µ¥µµ¦¡·µ¦µ
¨°Áª¨µ´ÊÅ¤n¤¸ªµ¤ ¥³Â ¥Â¨³Å¤n¤¸ªµ¤ºÉÁo´°µ®µ¦»¦³Á£¸É³¦·Ã£
Á¡¦µ³´ªnµÁ¦ºÉ°Á¥¸¥ª¥µµ» ´rÁnµ´Ê oµ³¡¼´µ¤®¨´ªµ¤¦·Â¨oª Ä´ª °
Á¦µ¤´Á}¡ºÊµÂ®nªµ¤Å¤n³°µ°¥¼nÂ¨oªÂ¤o°µ®µ¦³Á} °¦³¸¦¦Â¨³¤¸¦
Á°¦È°¦n°¥Ân¡°nµ¤» ªµ¦Á oµÅoµÅ¤n¤¸ÊÎµ¨µ¥¹ÉÁ} °·¼¨¦´ÁºÉ°¤°¥¼nÂ¨oª³Å¤n
¤¸¦µ·°³Å¦Á¨¥ o°°µ«´¥ÊÎµ¨µ¥¨»Á¨oµ¹³¦µ¤¸¦µ· ¹Ê¤µ ³Á¸Ê¥ª¨ºÈ
³ªµ¥
Á¡¸¥Ánµ¸Ê ¡È °¦µÅoªµn  µ» ´ r °¤»¬¥rÂ¨³´ªr°o µ¦ °·¨¼ °
³°µÂ¨³ª¥µ¤ÁnÁ¡¦·¨·µ¸Éº°ªnµ¤¸¦µµ¤µ³Îµ¤µÁ¥¸¥ª¥µ®¦º°®¨n°Á¨¸Ê¥
µ» ´ r¥°n ¤Å¤nµÎ Á¦È¦³Ã¥r Á¡¦µ³µ» ´ rÅ¤nÄn °ª¥µ¤ ÂnÁ} °·¨¼  Á¤º°É
Îµ·É¸É¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´´Á µ¤µÄ®o Á µ¹¥°¤¦´Â¨³¹¤µ´´¸ ´Ê¤¸¸ª·º
ÁºÉ°´¤µÅoÁ}¨Îµ´ Âno¹Áª¨µ°ªµ ¨oªÁ}Åoª¥·É·¼¨¨³Á¨oµ´
³´Ê ´·´ · É¹ Á}Á¡«¸ÅÉ ¤nÉ· °ÄÄ»·É ¸¤É µÁ¸¥É ª °o ´¹ª¦¡·µ¦µÄ®o
Á®Èµ¤ªµ¤¦·Ä{´¥¸É¤¸·µÁ}o´Ê¸É°¥¼n oµ°´Ê¸É¦ª¤°¥¼nÄµ¦´Ê
¦ª¤°¥¼nÄ¤» ªµ¦ ´ÊnµÁ oµÅÄnª¦nµµ¥Â¨³nµ°°Å ³¤¸ª·¦·µ¤¦¦¤Á}
¨Îµ´¨°µ¥
¸ª¦»¸¸É°¥¼n°µ«´¥¥µÂoÃ¦·ÉÁ®¨nµ¸Êµ¤·¤¸ªµ¤³°µ¡°¼ Ân¡°¤µ
¨»Á¨oµ´¦nµµ¥Â¨oªÅ¤nªnµ·ÉÄ °µ®µ¦Èo°·¼¨´¸ oµ¸É¤¸ÁºÊ°¸Â¨³³°µÈ
¨µ¥Á} °¦Îµo°´¢°°¥¼Án ¤°Å¤nÁn´Ê ³Á} °¦¥·É Ê¹ Äon» ®n¤
n°Å°¸Å¤nÅo Áµ³ÈµÎ o°{ªµÁÈ¼Á¤°ÁnÁ¸¥ª´ Á¡¦µ³°µ«´¥ °Å¤n
³°µÁ}Áoµ °Â¨³°¥¼n É¸ É´  ³°¥¼Ån Á¥ Ç Ã¥Å¤nµÎ ªµ¤³°µÅ¤nÅo ³¨µ¥Á}
Ã¨¸· ¹Ê¤µÄ»¸Â¨³«µ¨µ®¨´´Ê Ç ·ª´¦º°µ¦Îµªµ¤³°µÁ¸É¥ª´ ¸ª¦
¦· µ¦ Á¦º°É Äo¨°»¸ ª·®µ¦ ¡¦³¡»Áoµo°¦´´Ä· ®o£· ¬»·´ · °n ·É Á®¨nµ¸Ê
oª¥ªµ¤Á°ºÊ°Á¢g°Å¤nÄ®oÎµªµ¤Á¤·Á¥Â¨³¦´°µ´·Ã¬Ân¼o°»¦³Å¤nÁ®¨¸¥ªÂ¨

ÂªnªÄ

ÔÚÓ
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Á¡¦µ³³´Ê·½ µÃ¥·Ã¹Å¤nÄn¦¦¤Á¨Èo°¥¼o¤¸·½ µÃ¥·Ã¦³Îµ
Ä³Å³¤µ³Á·³Á®·³´®¦º°³Îµ°³Å¦ ¥n°¤¤¸ªµ¤¦°° Å¤n°n ¥¤¸ªµ¤
·¡¨µÁ¡¦µ³°Îµµªµ¤Â¥µ¥ °{µn¦³ÂnµÅµ¤°µµ¦¸ÉÁ¨ºÉ°Å®ª
¡¦³¤¸®oµ¸É¡·µ¦µÂ¨³º°Á°µ¦³Ã¥rµ·É¸É¤µÁ¸É¥ª o°´Ã¦°¥nµÄ®o
¤¸ªµ¤o°Âo°n°Â°n°µ¦¡·µ¦µ ¹ÉÁ}µ °Á¦µÃ¥¦ Á¡¦µ³Å¤nÁ¥¦µªnµ
¡¦³¡»Áoµ¼oÁ}«µµ °Ã¨Åo¦´¦¼o Á¡¦µ³ªµ¤°n°Â°Á}Á¦ºÉ°»Á·¤¦¦¨
·¡¡µ ÂnÅo¦´¦¼oÁ¡¦µ³ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Á}¤¼¨µ ®´ÈÁ°µ ÁµÈÎµÎµÁ¦È
Å¤n¥°¤°¥´¡¨´¡¦³¦µµ Ánµ´ÊÁ}µÁ· °«µµ Áª¨µÎµÁ¦Èµ¤¡¦³´¥
¤»n®ª´Â¨oª ÈÅ¤nÁ¥Á¨¸É¥µÂ®n¦¦¤¸É¦¦¼oÁ®È¤µ°´ªrÃ¨Ä®oÁ·µµ¥
Ä®¤n ¡°³Ä®o¦¦µ´ªrÁ¨¸É¥µµµ¥ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¨oª¨´¤µoµªÁ·µ
µ¥ªµ¤Á¸¥¦oµ ªµ¤°n°Â° ªµ¤Á®ÈÂnª´  Å¤n¤°¼¦¦¤º° ¤´·¤µ °´Á}
µµ¥Á°¸É¦³µÅªo¸ÊÁ¨¥
»nµ¹ª¦¦µÅªoÁ¤°ªnµ·Á¨Â¨³µ¦¦¤°Á·µ¤µµ¥³ªÎµ
Á°µµ¤Ä°Ân¦¦¤°Á·µ¤µµ¥ g ÇÄ¹É Áoµ·Á¨Å¤n°Á·oµo°µ¦
°¥µ¦µÁ¦ºÉ°¸ÊÃ¥´Á Ã¦´Á¼´ªÁ¦µ ³¸É·Á¨Á oµ¦°Îµ¤µ Ç ³Á®È
¦¦¤¨µ¥Á}®µ¤¥°®´ªÄÅ®¤  Å¤n°¥µÎµ»Ä®oµ ´É¤µ·£µªµÂ¤o´Éª
³®¹É ·µ¦¸ÉÁ}ÅÁ¡ºÉ°»«¨ ¦¼o¹ªnµ ´ ªµ·ÄÅ¤n°¥µÎµ ´Ê¨´ª·ÊÁ¨º° ´Ê
¨´ªÁ¸¥Áª¨µ ´Ê ¨´ª³¨Îµµ ÂnÉ· ¸É ´ Â¥on°µ»«¨Â¨oª ¦¼o ¹ ªnµ°°°Ä ¹
Å®¹´Å¤nÎµ¹¹ªµ¤·ÊÁ¨º°Å¤nÎµ¹¹ªµ¤Á¸¥Áª¨µÂ¨³ªµ¤¨Îµµ¤·®Îµ¥´
°¥µÅ´ÊoµÁ¦º°¦°¦´ª°¥µÅ´Êª´ªµ°µªµ°¥¼n¸É´ÊÁ¸¥Á¨¥³Á}¸É¡°Ä
·Á¨´¦¦¤£µ¥ÄÄªÁ¸¥ª Á¥¤¸µ¦ ´Â¥o´¤µ¨°µ¥°¥nµ¸ÊÂ¨ Å¤n
Á¥¨¦°¥´¨°µ¨ oµÂoÅ Å¤nÅo¦µÄÁ¦µ³Á}¼o¦´Á¦µ³®r¦¦¤µ¦³®ªnµ
·Á¨´¦¦¤³Á¨µ³´°¥¼n¦µ´Ê Ân¼o¤¸¦¦¤»o¤¦°Ä³µ¤µ¦¦ºÊ°¢g ¹Êµ
®¨n¤¨¹ º°·Á¨µ¦¦¤Åo Â¨³³µ¤µ¦°µÁ°º°Ê ¤¹¤¦¦ ¨ ·¡¡µÃ¥Å¤n°¥¼n
®nµµªµ¤Á¡¸¥¦ °¼o¤¸¦¦¤»o¤¦°Ä¸ÊÁ¨¥
Á¦µ»nµÁ}¼o®¤nµ®¤¦µµÄµ°ºÉÃ¥ªµ¤Á¸¥¨³ °Á¦µÁ° Á¡ºÉ°
ªµ¤¤»n ®ª´n°Â¡o» £r µ¥ÄÄoª¥ °o ·´ °· ´ ¸µ¤ Ã¦¤°¼{ »´ ¸É 
Îµ¨´ÎµÁ·°¥¼nÄ ³¸Ê ·ÉÄ¡¦n°°¥nµ¨n°¥Ä®o oµ¤º oµ¤ª´ ¦¸ÂoÅ ´¸ ºÉ°ªnµ
Á}¼o ¦´¦»´ªÁ°Ä{»´ ÅoÃ¥¼o°
Â¨³º°É ªnµ¦´¦»°µoª¥Ä
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³Á¸¥ª´ Á¡¦µ³°µ³¸®¦º°´Éª´ÊÁ}¨º°Åµ{»´ oµ{»´
¦´¦»´ªÅ¤n¸Â¨oª°µ³Å¤n¤¸¨¸°³Å¦Á· ¹ÊÁ¨¥³´Êµ¦¡¥µ¥µ¤¦´¦»´ªÁ°
Ä{»´¹ÉÎµ¨´«¹¬µÂ¨³°¦¤°¥¼n¸ÊÁ}®¨´Îµ´¤µÎµªµ¤Än°µ¦ÂoÅ
´Â¨Ä®o¼o°Ä{»´ ¤¸ªµ¤¤´ÉÂ¨³®µ¸ÉÎµ®·Å¤nÅoÂ¨oª ªµ¤
Á¦·¦»nÁ¦º°Ä°µ³Á}¤´· °Ân¼oÁ¸¥ªÁ}¼o¦´Áª¥¨
µ¦¨nµªÁ¦ºÉ°¦´¦»´ªÁ°Ä®o¸Ä{»´ Á¡ºÉ°ªµ¤Á}¼o¤¸°µ°´Ân¤Ä
´Ê¥n°¤ÎµÅÄoÅo»Á¡« »ª´¥ ´Ê®· µ¥ ´ª Â¨³¦µªµ Ã¥Å¤nÁ¨º°µ·´Ê
ª¦¦³Á¡¦µ®¨´ªµ¤¦³¡§· ¤¦¦¥µ°´¥µ«´¥®oµ¸Éµ¦µ °»¨¸ÉÁ}Åoª¥
ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥Ä{»´¥n°¤n°¹°µ °»¨¼o´Êoª¥
³´Ê Ä°ªµÂ®n¦¦¤¸Ê»nµ¸É°»nµ®r¤µoª¥ªµ¤Ä Ã¦ÎµÅ
Å¦n¦°Â¨³¦´¦»ÂoÅ Ä{»´Ä®o¸ °¥nµ¤° oµ¤Á°¸ÉÁ¦¸¥ªnµ °½µ ®·
°½Ã µÃ ¸ÅÊ Á¸¥ ³Á}¸¡É É¹ °Åo ³Á}¸¡É É¹ °Ã¨Åo ´Ê ³Á}¼Áo ·¼
¡¦³«µµÄ®oÁ¦·¦»nÁ¦º°Ä°µÄ®o¦µÁnÄª ¤µ¤ªnµÁ}¨¼«·¬¥r¡¦³
µ°¥nµÂo¦·
¹ °¥»· ¦¦¤Á«µÁ¡¸¥Ánµ¸Ê
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Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤ºÉ°ª´¸ÉÓÓ¤¦µ¤¡»«´¦µÓÖÑÙ

µ³Ä®o¦¼o¦¦¤



¹ÊºÉ°ªnµµÅ¤nªnµµ¦³Á£Ä o°¤¸ªµ¤¨ÎµµÎµ®¦´¼oÎµÅµ¤·
°µ¹É¤¸ªµ¤nµ´ Å¤nªnµµµÃ¨Â¨³µµ¦¦¤ ¥n°¤¤¸ªµ¤¨Îµµ
ÁnÁ¸¥ª´ Ân°µ«´¥ªµ¤Îµµ¹ÉÎµ°¥¼nÁ}¦³Îµ µ¸ÉÁ¥Á®Èªnµ¨ÎµµÈn°¥
¨µ¥Á} °nµ¥ ¹Ê¤µµµ¡¦³«µµÈ¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´Á¡¦µ³Å¤nÁ¥Îµ¤µ
n°µ¦ªÈÁ¡·ÉÅoªÅ¤nÁ¥¤¸µ¦ªÇ¹ÇÁ®¤º°Á µÎµµ¦³Îµoµ¹É¤¸
´Êµ¦ÎµÂ¨³µ¦®¥»¡´n°¸ÉÁ¸¥´ÎµªnµªÇ¹Çµ¦«¹¬µ¡¦³¦¦¤ª·´¥
o°¨Îµµ¥µ´Êµ¦Îµ¥µ´Êµ¦ÎµÅ¦³¡§··´· ´µ¥ªµµÄ °
Ä®oÁ}Åµ¤®¨´ °¡¦³¦¦¤ª·´¥¦³µÅªo
µ¦Å µ¦¤µ Á®¨º°oµ¥ ¤° ªµ Ä°·¦·¥µ´Ê¸ÉÎµ®¦´¼ooµªÁ oµ¤µÁ}
´ªÂ¨oª ¥n°¤¤¸¡¦³¦¦¤ª·´¥Á}Á¦ºÉ°¦° ·¦·¥µ¤µ¦¥µ¸É³Á¨ºÉ°Å®ªÅ
¤µo°¤¸¡¦³¦¦¤ª·´¥Á}Á¦ºÉ°ÎµÁ· Å¤nÄ®oÁ¨ºÉ°¨µµ®¨´º° ¤¦¦¥µ °
¡¦³¸É¨¤¨º´¡¦³¦¦¤ª·´¥ °´³ÎµÄ®o¤¸ªµ¤¦n¤Á¥È Â¨³ª¥µ¤ÂnÂ¨³
¦³µ´ÉªÇ Å»Ç °µµ¦ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªo°¤¸ªµ¤¦³¤´¦³ª´Å¤nÁn´ÊÈ
Å¤n´ªnµÁ}´ª ¹ÉÁ}Á¡«¸ÉÎµ¦ª¤¦³ª´ Á¤ºÉ°³¡¼¹ªµ¤¥µÈo°¥µ¦³Îµ
®oµ¸ÉÂ¨³Á¡« ° Á¡¦µ³Á¡«¸Ê¤¸µ¦³Îµ°¥nµ¸Ê º°µ·´·µ¤®¨´ °
¡¦³¦¦¤ª·´¥ Á¡ºÉ°Îµ¨°´¸µ¤¤µ¼n ¹¤¸ªµ¤¥µ¨ÎµµoµÁ}¦¦¤µ Ân
ªµ¤¥µ®¦º°ªµ¤nµ¥Á¦µ°¥nµº°Á}Îµ´¤µªnµ¨¸ÉÁ¦µo°µ¦ ¹ÉÁ®ÈªnµÁ}
¨¸Â¨³¤¸ªµ¤» Á¤ºÉ°·´·ÅoÃ¥¼o°Â¨oª
´´Ê µ¦·´·¡¦³«µµ¹ª¦¤°¨¸ÉÎµÅªo°¥nµÄ Â¨oª¥o°¨´
¤µ¦´¦»Á®»º°µ¦ÎµÁ¡ÈÄ®oÁ}Åµ¤ Å¤no°ÅÄ´ªµ¤¥µªµ¤¨Îµµ
oµÁ¦µ³¤µ·ÄÂnÂ®nªµ¤¥µªµ¤¨ÎµµÂ¨oª ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÂ¨³´Êµ¦ÎµÁ· °
Á¦µÅ¤nÄ®oÁ}ÅÃ¥³ª ªµ¤¥µªµ¤¨Îµµ´Ê¥n°¤¤¸°¥¼nÄ®oµ¸Éµ¦µ»
Â ¹ªµ¦³¥µÈo°¥µÂno°Îµ ¹ªµ¦³nµ¥Â¨³³ªÈo°nµ¥Â¨³³ª
ÂnÈo°ÎµÁ®¤º°´Á¡¦µ³ªµ¤¥µÂ¨³ªµ¤nµ¥´Ê°¦³Á£¸ÊÁ}®oµ¸É °¼o
ÎµÁ·µ³o°¦³Â¨³ iµ gnµÅÅoÂ¨³¹¨¸Éo°µ¦
Îµ®¦´´ªÁ¦µÃ¦Än°¨¸É ¤»n ®ª´
Â¨³¦´¦»Á®»°º µ¦
ÎµÁ·µoª¥ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦°¥nµÁdn°Â¨³Ã°µÄ®oªµ¤Á¸¥¦oµªµ¤
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¤´nµ¥ Â¨³ªµ¤°n°Â°Á oµ¤µÂ¦··ÄÅo ªµ¤¦³¡§· °Á¦µ»oµ µ¦
¦³Îµ °Á¦µ»¦³Ã¥³Á}Á®»Ä®oo°¥¨ Á¤ºÉ°Á®»º°µ¦¦³Îµo°¥¨Â¨oª¨¸É
¡¹¦³r´ÊÈ³o°¥¨µ¤Ç´
¼o ·´ · ¤É¸ n» ¨Á}¸¡É ¹ ¡°Ä¹ª¦¦´¦»´ªÃ¥Á ¤o Â È Á¡º°É ªµ¤oµª®oµ
´Êoµªµ¤¦³¡§·£µ¥°µ¤®¨´¡¦³ª·´¥ ´Êªµ¤¦³¡§·£µ¥Ä º°µ¦
´Â¨·ÄÄ®oÁ}Åµ¤®¨´¡¦³¦¦¤oª¥°ÎµµÂ®nªµ¤Á¡¸¥¦ °¥nµÄ®oÁ}Å
µ¤°Îµµ °·Á¨»¨µÅ ¨¸É¡¹Åo¦´³Á}ªµ¤» rÁº°¦o° Å¤n¤¡¦³
¦³rÉ¸ ¦³µ¡¦³¦¦¤ª·¥´ Á¡º°É ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂnÃ¨ ¼¤o ¸ ªµ¤¦»¤n ¦o°£µ¥ÄÁ}
¦³Îµ Â¨³³Å¤n¤ªµ¤¤»n®ª´¼o´Ê®oµ¤µ®µªµ¤¦n¤Á¥ÈÂnÁ°oª¥µ¦·´·
¦¦¤ °nµ °¹É  ¦¦¤ÈÁ}¦¦¤µ·É¸ ¦ÅªoÉ¹ ªµ¤¦n¤Á¥È°¥¼Ân ¨oªoª¥ Á¦µÈ
·´·´µ¥ªµµÄÄ®oÁ oµ´®¨´¦¦¤oª¥¨¸É³¡¹¦³´¬rÄÈo°¦µÁ}
¨Îµ´Å
´´Ê µ¦·´·ÎµÁ¡È» Ç ¦³Ã¥Ä®oµ¸É ° Ã¦ÎµÁ·Åoª¥
ªµ¤ÄÂ¨³Á o¤Â È ªµ¦³·Ä¸É· ¹Ê¤µÁ¡ºÉ°Á}µ¦´¦°ªµ¤Á¡¸¥¦ ³Á}
·Á¦ºÉ°°Èµ¤ ·Á¦ºÉ°£µ¥ÄÈµ¤ °¥nµ¨n°¥Ä®oªµ¤·¦³Á£´Ê´É¤
Á° ¹Ê¤µ¤¸Îµ¨´¤µ ³µ¤µ¦µ´Êµ¦ÎµÁ·¹ÉÁ}»¦³r¸É¤»n°¥¼n
Â¨oª´ÊÄ®o¨o°¥¨Å®¦º°Ä®o¨o¤¨³¨µ¥ÅÁ¸¥Îµªnµ oµ«¹´ÊÃ¥¤µÁ}Á¦ºÉ° °
Á¦µn°Á¦ºÉ°Än´ªÁ°¤·ÄnÃ¨µ» ®¦º°¦¼Á¸¥¨·É¦Á¦ºÉ°´¤´´Ê®¨µ¥¤µÁ}
oµ«¹n°Á¦µÃ¥nµÁ¸¥ª ÂnÁ}Á¦ºÉ° °·ÅÎµµ¦Á¸É¥ª o°´·ÉÁ®¨nµ´Ênµ®µ
¹ÎµÁ¦ºÉ°» rÁº°¦o°¤µÄ®oÁ¦µ
Á¡¦µ³£µ¡Á®¨nµ´Ê Á} °¤¸°¥¼Ân nÊ´ Á·¤ n°¡¦³¡»Áoµ¥´Å¤n°» ´ Â· ¨³
¦´¦¼o £µ¡´Ê®¨µ¥¤¸ªµ¤¦µ ¹Ê´Ê°¥¼nÂ¨³Â¦£µ¡¨´Á¨¸É¥Áª¸¥´Åª
´¤µ°¥¼n°¥nµ´Ê Å¤nÁ¥·Ê¼ÅµÃ¨Ânµ¨Å® Ç ¤µ Ân·¸É·Á¸É¥ª o°´
·ÉÁ®¨nµ´ÊÂ¨oª¥¹º°¤µÁ}°µ¦¤r °ÄÎµÄ®oÁ·ªµ¤¦´°Ä·É´ÊÇÂ¨oª·
¡´°¥¼n´ÄoµÎµÄ®oÁ·ªµ¤Á¨¸¥´Ä·É´ÊÇÂ¨oªº°Á}°µ¦¤rÁ·ªµ¤ »n
¤´ªÂn ¨µ¥Á}ªµ¤» rÂnoµ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ·n°Á¦ºÉ°Än´ªÁ° ¹®µªµ¤
Á¥º°Á¥ÈÅ¤nÅo
µ¦°¦¤·Á¡ºÉ°Åo¦´ªµ¤» ´ÊÅoÂn µ¦¡·µ¦µ£µª¦¦¤¸ÉÄÁ¥
Á¸É¥ª o°Â¨³¦´°´ÊÄ®o¦¼oµ¤£µ¡ªµ¤¦· °Á µ´Ê¡·µ¦µÄ®o¦¼oµ¤Á¦ºÉ° °
Ä¸ÉÅÁ¸É¥ª o°ÂnÅ¤n¤¸¨¸Á· ¹Ê °µ³Îµªµ¤¦Îµµ ®¦º°Áº°¦o°Ân
Á¨nµÁnµ´Ê ·È³¤¸°»µ¥{µÁ¨¸É¥ªµ¤¦¼o¹°°µ·É¸ÉÁ®ÈªnµÁ} oµ«¹
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´Ê Ç ¥o°¨´Á oµ¤µÁ}ªµ¤¦¼o°¥¼nÃ¥¨Îµ¡´Á° ¸ÉÁ¦¸¥ªnµªµ¤ Ä¸É¤¸ªµ¤
Án´ÊÅ¤nÅoÁ¸É¥ª o°´°µ¦¤rÄ Ç ¦´ª°¥¼nµ¤£µ¡ °ªµ¤¦¼oÃ¥¤·Åo
¡¹É¡·°µ«´¥´·ÉÄ´Ê´Ê ¸ÉnµÁ¦¸¥ªnµªµ¤» °Ä Å¤n¤¸·ÉÄ³ÎµÄÄ®o
¦³Á¡ºÉ°¤ÄÁª¨µ´Ê Â¤oÄÈÅ¤nÁ ¥nµ´ªÁ°oª¥ªµ¤·¦» Á¡¦µ³µ¦·¦»nµ Ç
ÎµÄ®o·Á·ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤¹É®µªµ¤» Å¤nÅo
³´Ê ·¸ÉÁ¥Á®È¨Â®nªµ¤¤µÂ¨oª ¤¸Ân³¡¥µ¥µ¤¨´É¦°· °
°°µ°µ¦¤r´Ê®¨µ¥¸ÉÁ®ÈªnµÁ} oµ«¹Á}¨Îµ´ Ä¸Éª¦³Â°°µ
°µ¦¤r¥o°Á oµ¤µ¼nªµ¤Â¨oª µ¨´ÊÂ¨Á}Áª¨µ¸É·³¦¼oÁ¦ºÉ° °´ª Â¤oªµ¤
ÈÁn´ÄÁª¨µ´Ê ªµ¤Â¨¦³®¨µ Â¨³°´«¦¦¥r¸ÉÅ¤nÁ¥nµ¤µ´Ê Ç ¸É
Á} °¤¸°¥¼nÄ·¸ÊÈ³Åo¦¼oÅoÁ®ÈÄ ³´Ê
oµ·Å¤nÁ¥µ°µ¦¤r¸ÉÁ¥
Á¸É¥ª o°´¤µ¦µÄ ·³®µªµ¤» Å¤nÅo¦µ´Ê Â¤oµ¦·´·¡¦³«µµÈ³
ÁºÉ°Á¡¸¥µ³Á¹ÉÁ} °Á°Á°¸¥Â¨³¨o¤¨³¨µ¥ÅÅo°¥nµnµ¥µ¥
Ânªµ¤ÁºÉ°¸ÉÁ· ¹Êµµ¦·´·´Â¨ÄÄ®o®µ¥¡¥«ÅÁ} ´Ê Ç ´Ê
¥n°¤Á}´ ¸¡¥µ °Ä°¥nµÎµ´¸ÉÁ¦¸¥ªnµ ½·ß·Ã ¼o·´·¦¼oÁ®ÈÁ°Ã¥Å¤nÅ
ÁºÉ°Â¨³µ¤Ä¦ ÂnÁ}ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄªµ¤¦¼o ªµ¤Á®È Â¨³ªµ¤Á}°¥¼n °
°¥nµÂo´ÄÁª¨µ´Ê ¸ÊÁ}¦¦¤¸ÉÁ}ºÉ°´¤¡´rÄ®oÄÅo¦´ªµ¤ÁºÉ°¤´É ªµ¤
¼ºÉ¤ Â¨³Á}¦¦¤¸ÉnÁ¦·¤ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤Ä®o®´Ânn°µ¦ÎµÁ¡È Á¡ºÉ°
¦¦¤ ´Ê¼Â¨³¨³Á°¸¥ ¹ÊÅÁ}¨Îµ´
·Á} °¨µÇ³ªnµ¸¸Á¸¥ªÈ¥´Å¤nÄn ³ªnµ´Éª¸Á¸¥ªÈ¥´Å¤nÁ·Ân·³
¸®¦º°´ÉªÅo o°°µ«´¥·É¤Ä®oÁ}nµ Ç ·³Á}Åµ¤·É¸É¤µ¨³Á¨oµ´Ê Ç
Án·Åo¦´ªµ¤Áº°¦o° »n¤´ª °¥nµÁ oµÄªnµÁ} ¹Ê¤µÃ¥Å¤n¤¸µÁ®» Âo¦·
°µ¦¤r´ÊÂ¨Á}´ªn°Á®»n° ¨º°ªµ¤Áº°¦o°³Á· ¹Ê Á¦µÅ¤nµ¤µ¦³
¦µ¦³Â °·¸É·Á}´ªn°Á®» ¦µ¨º°ªµ¤Áº°¦o°ÂÁ¨ª
Ê¹ ¤µ ¹³¦µªnµÁ}» r oµ´Á¼Á¦º°É  °Á¦µÃ¥Á¡µ³»Áª¨µÅ¤nªµn
°·¦·¥µÄ Á jµ°¥´Á¼· °³Á¨ºÉ°Å®ªÅ¼n°µ¦¤r°¥¼n» ³Â¨oª o°
¦µÁ¦ºÉ° °·¸É·ÅÄµ¸Â¨³´ÉªÃ¥Ân°
Á¤ºÉ°¦µÂ¨oªÈ¤¸µ³¦´¦»Ä¸É·ÅÄµ·´Ê
Ä®oª¨´Á oµ¤µ
Äµ¸É¼ ¨È³¦µÁ}ªµ¤» Á¥ÈÄ ¹Ê¤µ Á¡¦µ³ªµ¤» È¤·ÅoÁ· ¹Ê¤µ
°¥nµ¨°¥ÇÃ¥¦µ«µÁ¦ºÉ°nÁ¦·¤Âno°¤¸µÁ®»Á}Á¦ºÉ°®»ÁnÁ¸¥ª´
µ´Éª ´´Ê µ¦·´·¦¦¤»ª·¸µ¸ÉÁ¦µ³Á¸¥³µ¥ ª ªµ¥ÎµÁ¡È´°¥¼n
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»ª´¸Ê Á}µÁ®»°´¸¸É³Á¦·¤·Ä®o¤¸Îµ¨´´Êoµ¤µ· º°ªµ¤ Â¨³oµ
{µº°ªµ¤¨µÂ¥µ¥oª¥µ¦°¦¼oÄ °¸ÉÁ¦¸¥ªnµ°¦¤£µªµ
µ¦°¦¤£µªµoµ³Á¸¥Â¨oª·Á}Á®¤º°¨Å¤o¸É¥´Å¤n» Îµo°Îµ¦»¨Îµ
o °oÅ¤o¸É¦¨´ÊÄ®o¤¼¦r Á¡ºÉ°¸É³¤¸Îµ¨´Â¨³n°µ®µ¦Å®¨n°Á¨¸Ê¥°¨
°¤´Ä®oÂnÂ¨³» ¹Ê¤µÃ¥¤¼¦r µ¦°¦¤·ÈÎµo°°µ«´¥ o°ª´¦·´· Â¨³
µ¦£µªµÁ}Á¦ºÉ°Îµ¦»nÁ¦·¤ ·³Åo¤¸Îµ¨´ ¹ÊÁ}¨Îµ´ Á¤ºÉ°Åo»l¥ oµ°¹É
ÅoÂn o°ª´¦·´· »l¥£µ¥Ä ÅoÂnµ¦°¦¤£µªµ¹ÉÎµÁ¡È»Áª¨µ Á¤ºÉ°ÄÅo¦´
µ¦Îµ¦»µ»l¥¸É° ¥n°¤Â¨Ä®o¦µÂ¨³n°¥Á¨¸É¥Â¨ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È
Â¨³ªµ¤Á}°¥¼n °ÅÄµ¸¸¨³Á¨È¨³o°¥ Á®ÈÅo´´Ê¨µª´ ¨µº
¥ºÁ·´É°
´´Ê »nµÃ¦¦µÁ¤°ªnµÁ¦ºÉ° °·³ÅÄµ¸É¸Åo o°°µ«´¥»l¥
º°ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤Á}Á¦ºÉ°®¨n°Á¨¸Ê¥Á®¤º°´ o¨Å¤o·nµ Ç oµ µ
°µ®µ¦Á}Á¦ºÉ°Îµ¦»È¤¸µ¦Á®¸É¥ªÂ®o°´Áµ¨Å¤n¤¸ªµ¤ºÉoµÅo¦´°µ®µ¦¸É¼
´·¸É¤´o°µ¦ÈÁ¦·Á·Ã ¹Ê Äoµ µªµ¤Á¡¸¥¦Á¦ºÉ°Îµ¦»Ã¥¼o° È¤¸
°µµ¦®®¼nÅ¤nn°Ä Â¨³Â°µµ¦¹³°Å°¨¼n°µ Á¡¦µ³³´Ê ¹¤¸
¥µ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¦¦¤Ã°ÅªoÎµ®¦´Âoªµ¤³° °ÄÁ}¦³Îµ ÁnÁ¸¥ª´¥µ
¦³Îµoµ ³ÅÅ®o°º°·´ªÅoª¥ ¼o·´·n°ÄÈo°¤¸¦¦¤Á}¥µ¦³Îµ
oµÅ¸ÉÅ®°¥¼n¸ÉÄo°¤¸¦¦¤·´ªÅoª¥Á¤°
¼Áo ®·®nµµ¦¦¤Å¤n°n ¥³Åo¦´ ªµ¤Á¦·µÄ Ä¤´Á}¨¤Á¤° ÎµÄ®o
®oµ¤ºµ¤´ª ÎµÄ®oÃ¦®»®· ¼°µµ¤µ¦oµ¥®¤µ¥°Ã¬ Ã¦Â¨oªÂoÅ¤n
n°¥³ÎµÄ®oÁ}Áº°Á}ÂoÂ¨³¦o°Ä»¤°¥¼n¨°Áª¨µ®µµ¦³µ¥°°Åo
¥µoµÅo·Â¨³·´°µ¦¤r®¦º°·ÉÄÂ¨oªÅ¤nªnµµ¦´µ´Å¤nn°¥¤¸¥µÂoÁ¡ºÉ°
®µµ°° Ân¨´nÁ¦·¤Ä®o¤¸Îµ¨´¤µ ¹Ê oµÁ¸¥´Ã¦ÈÁ}Ã¦·Å¤n¤¸
µÂoÅ Ä®o®µ¥Åo
Ân¤o¼ ¸ ¦¦¤ÄÄ¹É Á¥°¦¤¤µÁ}¦³Îµ ¡°¤¸µ°°Â¨³Á°µ´ª¦°ÅÅo
Á¡¦µ³Îµªnµ ¦¦¤ Èº°»ÂÅ » r´ÉÁ° ¼o¤¸¦¦¤¹¤¸µÂoÅ  ®¦º°¦³µ¥» r
°°Åooª¥°»µ¥nµ Ç Å¤n {¤Ã¥nµ¥Á¸¥ª Á¡¦µ³¦¦¤µÃ¦ Å¤nªnµÃ¦Äµ¥
®¦º°Ä·oµ¤¸¥µÂo¼´¤»µ °Ã¦Â¨oª¥n°¤¤¸µ®µ¥Åo ¥µÂ¨³®¤°¹Á}
®¨´¸ª· °Ã¨¸ÉÎµo°°µ«´¥Ä¦µªÎµÁ}´¨nµªÂ¨oª
nµ´·´·Ã¦´ÁÃ¦ °Á¦µ¸ÉÁ¦ºÊ°¦´°¥¼n£µ¥Äªnµ Áª¨µ¸Ê¼´¥µº°
¦¦¤Ã°oµ®¦º°¥´ ®¦º°Á}Ã¦¦³Á£®¤®ª´ Á¡¦µ³¦´Ân °Â¨Å¤n
ÂªnªÄ

ÔÚÙ

ÔÚÚ



Îµ¹¹¥µº°¦¦¤Á¡ºÉ°Îµ¤µÂoÅ oµ®ª´Ä®oÄ¤¸¦¦¤Á¦ºÉ°¦´ªn°ÅÁ¡ºÉ°°µ
°´Ân¤Ä Èª¦¥·ÉÂ¨oªÄªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°°®µ¤¥°®´ªÄ°°Á}·Ê Ç oª¥
ªµ¤Á¡¸¥¦° °¥nµ´ÉÁ jµ°Á jµ°» r°¥¼nÁ¥ Ç oª¥ªµ¤°Ä Ã¥Å¤nÁµ³
Âª®µµ°° Ã¦·¼³ª´°¥¼n¢jµ¥´nµ¥®oµ°´ Å¤n¦µ´Ê¦°¥¼n
«¸¦¬³¨°µ¨ ¸ª·´ µ¦Å¤noµªÅÁ¡ºÉ°ªµ¤ÁºÉ°¤¨¼nªµ¤Â´Â¨oª Á µ³
oµªÅ¸ÉÅ®
µ¦¡·µ¦µ¦¦¤ oµÅ¤n¡· µ¦µ´ µ¦Â¨oª³¡·µ¦µ°³Å¦ oµÅ¤n¦o¼ °´ µ¦
Â¨oª³Å¦¼o°³Å¦ Áª¨µ¸Ê°´ µ¦°¥¼n¸ÉÅ®oµÅ¤n°¥¼n´´ª °Á¦µ Á¤ºÉ°Å¦¦³®ªnµÁ¦µ´
´ µ¦³¡·µ¦µÂ¨³¦¼o´ oµÅ¤n¡·µ¦µÂ¨³¦¼o´ÄÁª¨µ¸ÊÂ¨oª³Å¤n¤¸®ª´Ä»¨¸É
µ¥Â¨oª Á¡¦µ³¸Éµ¥Â¨oªÅ¤nªnµ¡¦³Â¨³¦µªµ Á}»¨¸É®¤®ª´Äµ¦¦oµ
ªµ¤¸n°ÅÄ°´£µ¡´Ê Â¤oÂnÎµ¨´Îµµ·Ê®¹ÉoµÅªo¥´Å¤nÁ¦ÈÈÎµo°
¨n°¥ªµ ³º°·´ªÅÎµÄª´n°Å®¦º°£¡n°Å¥´Å¤nÅo nªÁ¦µÁ°³ªµ¤Ã
£µ¡Á¡ºÉ°ª¦¦r·¡¡µ¸ÉÅ® ÄÃ¨®oµ°´£µ¡®oµ °µ³Îµ´ªÄ®oÁ}¤´·
°´¤¸nµµ°´£µ¡¸ÉÎµ¨´¦°´ª°¥¼n¸ÊÁnµ´Ê Å¤nÄnª·´¥ °¼oÁ®È£´¥µ¤®¨´¦¦¤
°¡¦³¡»Áoµ Á¡¦µ³¦¦¤Å¤nÄn¦¦¤ªµ£µ¡ ¡°Îµ¤µ¦³µ«°Ã¨Ä®oªµ
£µ¡Á°µÃ¥¸ÉÅ¤no°¨¤º°ÎµÄ®o¨Îµµ
µ¦·´·Â¨³ª·¸·´·
ÈÁ¥°·µ¥Ä®onµ¼o¢{¦µ¤µ®¨µ¥¦´ÊÂ¨oª
Áº°Ê o¥n°¤Á}ªµ¤¥µ¨ÎµµoµÁ}¦¦¤µ Á¡¦µ³Á}·Å¤nÁ¥Îµ Ân³
¨Îµµ µÅ® °°¥nµÅo¨³ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤¹ÉÁ}¦¦¤ÎµÄ®oÁ¦ºÉ°d´Êªµ¤
¨Îµµ´Ê Ç Ä®on°¥®¨»¨°¥ÅµÄ Á®¨º°Ânªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ Á}Á¦ºÉ°
nÁ¦·¤Îµ¦»ÄÄ®o¤¸ªµ¤» Á}¨Îµ´ ¹É³Á}µ´·¦¦¤Á} ´Ê Ç ´Ân
´·Á·µ¤µ· ¹´· ´Êª·¤»·¡¦³·¡¡µ³Å¤n¡oµª·¸ÎµÁ·¸É¨nµª¤µ¸Ê
ÅÅo
·¸ÉÅ¤nn°¥Åo¦´ªµ¤ÄÁª¨µÎµÁ¡È Á oµÄªnµ ³¸ÉÎµ¨´ÎµÁ¡È·
°µ³¤¸Ã°µÁ¨È¨°°°Å¼n°µ¦¤r¸ÉÁ¥n°ª°¥¼noµ oµ·Åo°¥¼nÄ°rÂ®n
£µªµ¦·Ç Â¨oª ªµ¤o°¦µÂn° Á¡¦µ³·Å¤n¤¸µÁ¨È¨°°°Å¼n
°µ¦¤rÁ¦ºÉ°¥´Éª¥ª Á¦ºÉ° °·¸É³µ¤¦´¬µ·´Ê Á}Á¦ºÉ°Îµ´Îµ®¦´¼o
ÎµÁ¡È Á¡ºÉ°¦¼oª·¸µÁ· °Äªnµ³®´ÅµÅ®¤µ ®µ·Åo µÅÄªµ¦³Ä
ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤ °·¸É³·°°Å¼n°µ¦¤rnµ Ç ¥n°¤¤¸Ã°µÂ´ªÂ¨³°µ
Á°ºÊ°¤°°ÅÅoÄªµ¦³´Ê

ÂªnªÄ

ÔÚÚ

ÕÑÑ



ÂnÁ¦µÅ¤n°µ³¦µÅoªµn ·ÅoÁ¨È¨°°°ÅÁª¨µÄ Â¨oªÈ¤µÁ®¤µÃ¬
´ªÁ°ªnµ Á¦µÈ´É£µªµ¤µÁ}Áª¨µÁnµ´Êµ¸ Ánµ¸Ê´ÉªÃ¤ ÂnÁ¡¦µ³Á®»Ä·¹Å¤n
Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¥º°Á¥È Â¨³°µ³·ÅÅo¤µªnµ´ÊÈÅoªnµ Á¦µÅ¤n¤¸
°Îµµªµµ¸Éª¦³¦¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¨°¤¦¦¨·¡¡µÅo ®µÁ¦µÎµ
Å Ç È³Á}Îµ°¸ÁÊ ¡¦µ³Á¦µÁ}°µ£´¡ Å¤n¤ª¦ÂnÁ¡«¡¦®¤¦¦¥r ª¦
¹°°ÅÁ}¦µªµµ·Ã¥¤ Â¨oªÎµÁ¡Èµ «¸¨ £µªµÅµ¤Îµ¨´ ° È
³Åo»Åo»«¨Á®¤º°´ ·°µ³·Án¸ÊÈÅo µ¦Îµ¸Îµ´ÉªÅ¤nªnµ´ª®¦º°
¦µªµ¤¸µÎµÅo Â¨³¤¸¨°´³¡¹Åo¦´Á¤°´ Ã¥Å¤nÁ¨º°Á¡«®¦º°µ·´Ê
ª¦¦³ ÂnÄ °¡¦³¼o¤¸Á¡«°´¼¨´·¨µÉÎµÁ}ªµ¤·· ¹ª¦Îµ¦ª¤
¦³ª´
ªµ¤·´Ê¸ÊÁ¦µÅ¤nÅo·¥o°¹ ³¸ÉÎµÁ¡È°¥¼n´Êªnµ
Åo¤¸ o°´Á·
°¥nµÅ¦®¦º°Å¤n¹¤·Åo¦´¨Ánµ¸Éª¦µ¦¸ÉÁ¦µ³Á¨¸É¥ªµ¤·ÅÁn´ÊÁ}µ¦¸É
¼µ¤®¨´ °¼o¤»n¨°´Á¥¸É¥¤®¦º°Å¤n Á¤ºÉ°Á¦µ¨³Á¡«°°ÅÂ¨oª³¨µ¥Á}¤¸
°»·´¥ªµµ°´¤¼¦r ¹Ê®¦º°Å¤n Â¨³¤¦¦¨ ·¡¡µ³¦µ ¹ÊÂnÁ¦µÄÁª¨µ
¹°°Å´Ê®¦º°Å¤n µ¤®¨´¦¦¤Â¨oª»µ¤ªµ¤¸»¦³Á£Á· ¹Êµªµ¤
¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ ÈÁª¨µ¸ÊÁ¦µÎµ¨´ÎµÁ¡ÈÁ¡ºÉ°´Â¨ÄÄ®ooµª ¹Ê¼n¦³´¦¦¤°´¼
Á®»ÄÁ¦µ¹¤¸ªµ¤·o°Âo°n°Â° ¥°¤´ªÄ®o·Á¨¹ÉÁ} °ÉÎµ»¨µÅ¼n£µª³
°Á µÁ¦µª¦¥o°µ¤´ªÁ¦µÁ¤°
®µÁ¦µÄoªµ¤Ä¦n¦ª°¥¼nÁn¸Ê ³´É£µªµÈ³¦µª·¸µÁ· °·¸É
Á¨È¨°°°Å¼n°µ¦¤r¸ÉÁ¥Îµªµ¤Å¤nÂnÄ Á¦µ°µ³´´Ä¹ÉÁ}´ª¹
³°¦³Îµ´Ê Ä®o®µ¥¡¥«ÅÅoÁ} ´Ê Ç µ¤µ¦´´Ä®o°¥¼nÄ°ÎµµÅo
oª¥°»µ¥ª·¸¸É¨nµª¤µ Á¡¦µ³·Á¨´®µ»¦³Á£Å¤nÁ¥Á¦ µ¤Â¨³¨´ª°³Å¦Ä
Ã¨Ân¨´ª¦¦¤Â¨³¤¸¦¦¤Ánµ´Ê
¤¸¦¦¤º°¤¸ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦ ¤¸·{µ°n°¤°¦¼oµÁ oµµ°°
Â¨³µÁ· ¹ÊÂ®n·Á¨´Ê®¨µ¥ Â¨³Á}¼o¨oµ®µn°µ¦Á·´·Á¨Á¡ºÉ°Îµ¨µ¥
¤·Ä®oÁ®¨º°®¨°°¥¼n£µ¥ÄÄ ¦³Á£¸Ê·Á¨¨´ª¤µÅ¤n¨oµ¤°®oµ °µ³®µ
¸É»n¤n°Á¡ºÉ°®¨£´¥Ánµ´Ê Å¤nÁn´Êo°µ¥ ³¤µ°ªÁn°ª¸´´¦¦¤¼o¨oµ
µ¥Å¤nÅoÂn¸É¤¸ªµ¤¦¼o¹¹·¨o°¥µ¤·Á¨´ÊÁ}µ¦nÁ¦·¤°Îµµªµµ¸É¥´
Å¤nÁ·Ä®oÁ· ¹Ê ¸ÉÁ· ¹ÊÂ¨oªÄ®o¤µ¤¼¥·É ¹Ê Å¤nµ¤µ¦³ÂoÅ Â¨³°°Åo
Á¡¦µ³°Îµµ °·Á¨¤¸Îµ¨´¤µ¤µ¥

ÂªnªÄ

ÕÑÑ

ÕÑÒ



³´Ê nµ´·´·Ã¦Îµªµ¤Á oµÄ´·Á¨Â¨³µ¦¦¤oª¥¸ ÁºÉ°
ªµ¤·ÄµÉÎµ»¨µ¨Å³Åo¤¸Á¦ºÉ°¤º°µ¤¦³®´¦³®µ¦ªoµÁ°µ·¹ÉÁ}
¤´·°´¤¸nµ¤µ¼n®¨´¦¦¤Åo Å¤nÁn´ÊÄÈ³¨µ¥Á} °Å¤n¤¸»nµ°³Å¦£µ¥Ä
°¼o´Êµ¦ÎµÁ¡È·®µÅo´Ê·Îµ´¦·ÇÃ¥¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦Á}Á¦ºÉ°®»Â¨oª
·³Å¤n´Ê®oµ´ÊµÎµªµ¤¡¥«ÂnÁ¦µÁ¤°Å ³o°¥°¤ÎµÁ¦µÄª´Äª´®¹É
Åo
´Ê³ÅoÁ®È°Îµµ °ªµ¤Á¡¸¥¦Â¨°°¤µÄ®oÁ®ÈÁ} °°´«¦¦¥r
£µ¥ÄÄ°¸oª¥
o°Îµ´µ¦ÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦³¥µ¨ÎµµÂnÅ®
È °Ä®o·¹£µª³ªµ¤
Á}°¥¼n °Á¦µªnµÅ¤nÅo¥µoª¥µ¦Âª®µ°µ¸¡ Å¤n¥µoª¥µ¦Âª®µ¸É°¥¼n°µ«´¥
Á¡¦µ³»¸¸É¡´Å¤n¤¸ Å¤nÅo¥µoª¥µ¦Âª®µ oµª¨µ°µ®µ¦ Å¤nÅo¥µoª¥µ¦ºÊ°µ¦
µ¥°ÂÅµ¤¦°µ¤°¥ Â¨³µ¤¹µ¤¦oµnµ Ç Á¡ºÉ°Á·°Á¦ºÉ°
¦°¸¡¤µ´ Å¤nÅo¥µoª¥µ¦Âª®µ¸ª¦Á¦ºÉ°Äo°¥ ¹ÉÁ}¦· µ¦ °
¤³ Á¡¦µ³·ÉÁ®¨nµ¸Ê¦¦µ«¦´µµ·Ã¥¤Á}¼o¹¡¦o°¤°¥¼nÂ¨oª¸É³°¥´»
nµ´ª¼o¨oµµ¥Ä¦µ¤º°µ¦¦´·Á¨
oµÁ¦µÁ}¼o´ÊÄ·´·¦¦¤oª¥ªµ¤¨oµ®µn°Â¡o» r°´Á}®¨´´¥
¸É°r¤ÁÈ¡¦³¼o¤¸¡¦³£µ¦ÎµÁ¦È¨¤µÂ¨oª¦³µ«°Åªo Ä¦È°¥µ³¦µ
Å®ªo °¥µÎµ»Ä®oµ Â¨³°¥µ³´»»ª·¸µ Â¤oÁ°³ÎµÅ¤nÅoÂ¨³
Á}Á¡«Â®n´ª°¥nµÁ¦µÅ¤nÅoÈµ¤
Ânªµ¤µ¹Ê¦¹Ä °¼o¤¸ªµ¤ÁºÉ°
Á¨ºÉ°¤Ä®ª´¸n°¡¦³«µµÂ¨³®ª´¸n°¼o´ÊÄ·´·¸´Ê ÄÃ¨¤»¬¥rÁ¦µ¤¸Îµª
Å¤no°¥¸É°¥³°»Ã¤µ´nµ¼o·´·Á} »·½Ã °»» µ¥³ µ¤¸··½Ã
£ªÃµª½ÃÁ¡ºÉ°¦¦¤´Ê¼Á}¨Îµ´¹ª·¤»·¡¦³·¡¡µ
Á¦µÅ¤no°Á}´ª¨´{´¥¸É º°¸ª¦ ·µ Áµ³ Â¨³·¨µÁ£´
Ã¥¨´ªªnµ³¡¦n° µÁ ·  Ã¦ÅoÎµ¹¹µ¦·´· °´ªÃ¥Á¡µ³ªnµ µ¦
¦³¡§·´ª°¥¼nÁª¨µ¸Ê¤¸°³Å¦¡¦n°oµ µ¦Á¨ºÉ°Å®ªÅ¤µÄª´®¹É ¤¸°³Å¦
¡¦n°£µ¥Äµ¥ªµµÄ °Á¦µoµ¸É·°¥¼n»Ç ³¸Ê¤¸°³Å¦¡¦n°oµoµ
Á®È¤¸°³Å¦¡¦n°¦¸ÂoÅ n°¤Â¤ Â¨³¡¥µ¥µ¤ÂoÅ ªµ¤¡¦n° °Á}
¦³Îµ¸Éº°®oµ¸Éµ¦µ °¡¦³¼oÅo¦´ªµ¤´»Â¨³Á°µÄÄnµ«¦´µµ·
Ã¥¤oª¥ªµ¤ÁÈ¤ÄÂ¨³Á¨ºÉ°¤ÄÄ¦¦¤°¥nµ¥·É³ÎµÃ¨Ä®oÁ¦·Â¨³¦n¤Á¥È
Â¤o³¤¸ÎµªÅ¤n¤µ Èµ¤µ¦³¨·¨Ä®o¼o°ºÉÅo¦´¦³Ã¥rÎµªÅ¤n
o°¥Á¡¦µ³¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÁ} °¤¸»nµ¤µ°¥¼nÂ¨oª¼o¸ÉoµªÁ oµÅÄª´È³
¦³ªµ¤Á¥È®¼ Á¥ÈµÂ¨³Á¥ÈÄÁ¡¦µ³¤°Á®Èª´Â¨³¡¦³¸¤É ¦¸ ³Á¸¥¦¦¤ª·¥´
ÂªnªÄ

ÕÑÒ

ÕÑÓ



Á¦¸¥¦o°¥¤¸¤¦¦¥µ°´¸µ¤¤¸Á ¤È ·«¤»n ¤´É n°¦¦¤°¥nµ¥·É Å¤nÁ¸¥Áª¨µ¸ÁÉ µo ÅÄª´
°´Á}µ¸É°¥¼n °¼o¤¸¦¦¤Á¦ºÉ°Á¥ÈÄ Â¨³Åo¤µµ¤ªnµ »s½½Á ½Î
Ã¨½¼oÁ}ÁºÊ°µ» °Ã¨
´´Ê ®¨´¡¦³«µµ¸ÉªµÅªoÂn»¤»¤ ¹Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄ®oÃ¨Åo¦´ªµ¤
¦n¤Á¥ÈÁnµ¸Éª¦Ânµ¦·´· °¤´«µµÅ¤nÁ¥Á} oµ«¹n°Ã¨Ânµ¨Å®
Ç ¤µ ¼oÁ}¦µªµ°¥¼n¦°Á¦º°¦³¡§·«¸¨¦¦¤ÅoÂnÅ® ÈÁ}ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂn
Â¨³¦°¦´ª ¨°´¤¸ÉÁ¸É¥ª o° ¼oÁ}´ª·´·¡¦³«µµ ÎµÁ¡È
¦´¬µ«¸¨ °Ä®o¦·»·Í ÎµÁ¡È¤µ·Ä®oÁ}ÅÅo¦´ªµ¤Á¥ÈÄ Â¨³
ÎµÁ¡È{µ¡·µ¦µ®¥´É¨Ä£µª¦¦¤´Éª Ç Å ´Ê£µ¥°£µ¥Ä Ä®oÁ®ÈÁ}
ªµ¤ªnµÁ¨nµµªµ¤Á}´ªrÁ}»¨
°·°°µ·ÉÁ¸É¥ª o°¡´ª¡´ ¹ÉÁ®ÈªnµÁ}·ÊÁ}°´´ÊÁ¸¥Ã¥·ÊÁ·
¦¦¨»¹¦¦¤°´¨ÊÎµnµ Îµ¦°¥¼nÄªµ¤¦·»·Í¹É®µÅo£µ¥Ä´ª Å¤no°Å®µºÊ°
Â¨³Â¨Á¨¸É¥µ¸ÉÅ®Îµ¦¸ª·Â¨³°´£µ¡°¥¼noª¥ªµ¤Á}» µÄÁ¤ºÉ°¹µ¨
°´ª¦³Á}Åµ¤£µ¡ °´ µ¦¦¦¤¹ÉÁ}nª¤ ³Â¥µ´Á·¨¼n
ªµ¤¦·°´´ÊÁ·¤ ° È¨n°¥Ä®oÁ}Åµ¤µ¨ °Á µ Å¤n®nªÄ¥Á¸¥µ¥ ·¸É
Á¥¦°»µ·Á·¡¡µÄ ´r È¨µ¥Á}°»µ·Á·¡¡µ° ´rÅµ¤
ªµ¤¦· °
nµ´·´·»nµÁ¦µ¦µÂn nµª °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³µªnµ¦´¦¼o
Â¨³¦··¡¡µ ¥´Å¤n¦µ nµª °Á¦µªnµ³¦´¦¼oÂ¨³·¡¡µÂÅ®´ Á¡¦µ³Â¤o
°»µ¥ª·¸ É¸ ³·´ · Á¡º°É ¦´¦¼Áo ¦µÈ¥´ Å¤n¦µ Á¤º°É Á}Án´Ê  Á¦µ³µ¤µ¦¦µ
µ¦·¡¡µÅo°¥nµÅ¦ ³´ÊÁ¡ºÉ°¦µ o°ÁÈ¦·Ä¦¦¤´Ê°¦³Á£´Êµ´ª
°Á¦µÁ° ¹Ã¦°»nµ®rÎµÁ¡ÈÄ®oµ¸É °Á¦µ´¸É°·µ¥¤µÂ¨oª°¥nµÅo¨¨³ ¸É
Â¨Á}µ³Ä®o¦¼o¦¦¤´¨nµª´Ê Â¤o ³Îµ¨´ÎµÁ¡ÈÈÎµo°Åo¦´¨Á}Á¦ºÉ°
°´ÅÁ}¨Îµ´
Ä¤¸ªµ¤Â¨³¨³Á°¸¥¤µ ¹ÊÁnµÅ¦ ªµ¤» ªµ¤Á¥ÈÄ¸ÉÁ}Áµµ¤´ªÈ
¤¸¤µ ¹ÊÁnµ´Ê oµ·´·Ä®o¹Á ¹ÂÃ¥¤¼¦rµªµ¤Á¡¸¥¦¸ÉÅ¤n°¥´¡
¨´ÄÅÁ}°ºÉÂ¨oª ³Å¸ÉÄ °¥¼n¸ÉÄ Â³¦o°ÈÅ¤n¦o° °µµ«³®µªÈÅ¤n
®µª£µ¥ÄÄ Â¤onª¦nµµ¥³¦o°³®µª ÂnÄ¤¸ªµ¤¦n¤Á¥È¦´ª°¥¼noª¥
ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°Å¤nÁ°Á°¸¥Åµ¤Ã¨¦¦¤°´ÁÈ¤Åoª¥ªµ¤» » rÂ¨³ªµ¤·¤
³¤¸¸ª·°¥¼nÈ¦¼oªnµÄÅo¡oÂ¨oªµ·É¸ÉÁ¥Á} oµ«¹ º°·Á¨°µª³Á¦ºÉ°nª
·Ä Á¤ºÉ° ´rÂÅÂ¨oªÄ¸É¦·»·ÍÈÁ}¦¦¤´ÊÂn Å¤nÅoÁ°Á°¸¥®¦º°o°¤Å
ÂªnªÄ

ÕÑÓ

ÕÑÔ



µ¤·ÉÄ Ç ´Ê´Ê Á¡¦µ³Á}´ª °´ª°¥nµ¤¼¦r Â¨³®¤Á®»{´¥¸É³®ª´
¡¹É¡·´·ÉÄÇÂ¨oª¸ÉnµÁ¦¸¥ªnµÁ°¤½Ã¤¦¦¤ÂnÁ¸¥ª´Ê¸Êº°¨¸ÉÁ·µ
ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¤o³¥µ¨ÎµµÈ¼o°¼oÅ¤n¨¨³¨¹¦µ ¹Ê¤µ°¥nµ¸Ê
Á¡ºÉ°ªµ¤ÂnÄÃ¦¢{Ä®o¹Ä Ä¦n¦ªÄ®o¹¦¦¤oª¥{µ °¥nµ°Ä
³°¥¼n³Å¸ÉÅ®°¥nµÁ}¼o¨º¤ Â¨³°¥nµÎµªµ¤··¤´·ÉÄ Ç Ä®o¦µ
ªµ¤Á}¡¦³¦³ÎµÄ°¥¼n » µ¸É Â¨³»µ¨Áª¨µ Å¤nÅªoÄ°Ä Â¨³¦³Â³
¦³µ¥´·ÉÄ Á}¼oÄn°µ¦ÎµÁ¡È °°¥¼nÁ¤° ¸Éº°µ³Á}ÅÁ¡ºÉ°
ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂn°r¡¦³ °Á¦µ Á¡¦µ³Á}¼Åo ¤n¢j» Á¢j°Á®n°Á®·¤ Å¤nÉº Áo Â¨³Å¤n
°´Áµ£µ¥ÄÄ Á¤ºÉ°¤¸·É¸ÉÁ¦¸¥ªnµ Ã¨¦¦¤ Â¤o³¤¸°¥¼n¦³ÎµÃ¨È´ÂnºÉ° Å¤n
µ¤µ¦³Îµ· °Á¦µÄ®oÁ°Á°¸¥Åµ¤Åo °¥¼n¸ÉÅ® Å¸ÉÄÄ®o¤¸µ¸É´ª·Áª
Á}¸ÉÅ¸É°¥¼n¦³Îµ°¥nµÁ}¼o°¤´Éª»¤¦³¹É³Á}ÅÁ¡ºÉ° µ»Â¨³·®ª´
µ¦Áµ³Âª®µ¦¼°µµ¦¥rÁ¡ºÉ°Á}®¨´¥¹Á}Á¦ºÉ°Îµ´¤µ ÂÂ
Îµ¦´Îµ¦µÂ¤o³ÅoÁ¦¸¥¤µ¡°¤ª¦ÂnÅ¤n¤¸¼o¡µ·´·Á}´ª°¥nµÁ¦µÈ®µ®¨´¥¹
Å¤nÅoÁ®¤º°´
o°¸ÊÁ¥Á®ÈÃ¬ °´ª¸ÉÁ¸É¥ªÁµ³Âª®µ¦¼°µµ¦¥roª¥ªµ¤
¨ÎµµÂ¤o³ÅoÁ¦¸¥¤µoµÈÅ¤nµ¤µ¦³¥¹¤µÁ}®¨´Â¨³¦´ªÅo o°°µ«´¥¦¼
°µµ¦¥r¸Énµ¤¸ªµ¤Îµµµoµ·´·´Ê£µ¥°£µ¥Ä¤µÂ¨oª nª¥¸Ên°°
µÂ¨³¡µÎµÁ·Ä®oÁ®ÈÁ}´ª°¥nµ¦³´¬r®¼ ¦³´¬rµÂ¨³¦³´¬rÄ
nµÎµnµ¡¼°³Å¦È¢{ ´´Ê µ®¼ ¼Á®È´µµÅ¤nÁ}¸É µn ´¥Â¨³¥´
Åo¥·Åo¢{ o°°¦¦ o°¦¦¤µnµ¸ÉÁ¥ÎµÁ¡È Â¨³¤¸ªµ¤Á®È¤µn°Á¦µÁ¤°
Áª¨µÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦Á·ªµ¤¦¼o°³Å¦ ¹Ê¤µ¹É¥´Å¤nÂnÄÅ¦µÁ¦¸¥«¹¬µ´nµnµ
°·µ¥Ä®o¢{°¥nµ´Á®µ¥´¥ Â¨³¤¸ÂnÄ¸É³·´·µ¤nµ°¥nµ»Îµ¨´
´Ê nµÈÁ}Á¦º°É ¥¹Á®¸¥É ªÊµÎ Ä °¼Åo «¹¬µ Ä®o¤¸ ªµ¤¨oµ®µ¦nµÁ¦·n°ªµ¤
Á¡¸¥¦°¥¼n¨°Áª¨µÅ¤nºµoª¥ ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È¸É¦µ ¹Êµªµ¤Á¡¸¥¦ÈÎµÄ®o¼o
ÎµÁ¡È¼ºÉ¤Â¨³Á¡¨·Á¡¨·´Ê¨µª´¨µºµ¤¦³Ã¥ °ªµ¤Á¡¸¥¦oµ¤¸ o°
o°Ä¸ÉÅ¤nµ¤µ¦ÂoÅoÈÅ¦µÁ¦¸¥«¹¬µ´nµµ¤Ã°µ°´ª¦
Á¡¦µ³ªµ¤¦¼o¸ÉÁ· ¹Êµ·£µªµÁ} °Îµ´¤µ ¸É³o°«¹¬µµ¦¼
°µµ¦¥rÁ}¦³¥³ÇÁ¡º°É nµ³Åo°·µ¥ÂoÅ Ä®o°¥¼Án ¤°Á¦µ³Á}ÅÅoÃ¥³ª
Â¨³¦ªÁ¦ÈªÅ¤nÁ·É oµ Á¡¦µ³µ¦ÎµÁ¡ÈµÄ oµ¦µ«µ¦¼°µµ¦¥ro¼ °¥Â³Îµ
Á¤° °¥nµo°¥ÈÎµªµ¤Á·ÉoµÄ®oÂnÁ¦µ ¤µªnµ´ÊÈÎµÄ®o·µÃ¥Áoµ´ªÅ¤n¦¼o
Á¤º°É ¤¸µn ¸¤É ¸ ªµ¤¦¼o µn ÅÂ¨oªÂ¨³ÎµÁ¦µ¥n°¤Á}ÅÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª·¦Å®nµ
Ènª¥¸ÊÂÄ®o¼o° Á¦µÈÅoÎµÁ·µ¤´¸ Å¤no°ÎµÄ®oÁ¸¥Áª¨µÅµ Ç
ÂªnªÄ

ÕÑÔ

ÕÑÕ



Á¡¦µ³³´Ê µ¦Âª®µ¦¼°µµ¦¥r¹Á}·ÉÎµÁ}Â¨³Îµ´¤µ Îµ®¦´¼o¤»nn°
¦¦¤Á} ´Ê Ç ¹ÊÅ ¹¦¦¤°´¼»¹Éª¦³¦¼o£µ¥ÄÄ °¼oÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦Å¤n
°¥®¨´Â¨³Á¸É¥ªÁºÉ°´°µµ¦¥r¼o³°¥Ä®o°»µ¥ª·¸»¦³¥³Å
oª¥Á®»¸Ê ¹ °°»Ã¤µ´»nµ¸É°»nµ®r¤µµµÃ¨ ¨³¸ª·Á¨º°
ÁºÊ°ªµ¤Á}ªµ¤µ¥¤°Åªo´ªµ¤´ÊÄ Â¨³Á¨ºÉ°¤ÄÄ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ
¤µ¹¸É¸É oª¥ªµ¤¤»n®oµn°µ¦«¹¬µÂ¨³ÎµÁ¡ÈÂ¤o¤Å¤n¤¸ªµ¤¦¼o¸É³Â³Îµnµ
´Ê®¨µ¥Ä®oÅo¢{°¥nµ»ÄÂnÈ ° °»ÄÁµ¸°´¤¸Îµ¨´¨oµ¸É°»nµ®r¤µ °Ä®o
»nµ¤°µ¦¤r®ª´Ä¦¦¤´¸É¤»n¤µÃ¥´Éª´Á·
µ¦Â¦¦¤ÈÁ®È¤ª¦ÂnÁª¨µ¹ °¥»·Á¡¸¥Ánµ¸Ê

<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK

ÕÑÕ



ÕÑÖ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÒÙ¤¸µ¤¡»«´¦µÓÖÑÙ

¡¦³°µµ¦¥rÁµ¦r¡¦³°µµ¦¥r¤´É

¤´¥¡»µ¨ ¡¦³nµ°Á¸É¥ª°¥¼nµ¤iµ ®µªµ¤´°¥¼n¨°Áª¨µ Á¤ºÉ°Åo¦´
¡¦³Ã°ªµµ¡¦³¡»ÁoµÂ¨oª nµnµÈÁµ³Âª®µ¸Éª·Áª´°´Á}¸ÉÁ®¤µ³¤Ân
µ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦Ã¥ªµ¤³ª ·¦·¥µªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª£µ¥Ä£µ¥° °nµ
Á}¸ÉnµÁ¨ºÉ°¤Ä¥·É»°µµ¦ Á}¼¤o n» ®oµn°µ¦°¦¤«¹¬µÁ¡º°É °¦¦Á¡º°É ¦¦¤ Â¤o³
·µÄÈ· Á¡º°É °°·Á¨°µª³
³¡¼°°¤µµªµµÁ¸É¥ª´µ¦µ
¦µ«¦´¥¹É´Â¨³´È¤¸´¨Á¨ ¦¦¤Á}Áo¦¦´Á¡º°É ´µ¥ªµµÄÄ®oÁ}Åµ¤
ÂªÂ®n´¨Á¨ ¦¦¤´ÊÇÎµªnµ´¨Á¨ ¦¦¤Â¨ªnµ¦¦¤Á}Á¦ºÉ°´¢°µ¥ªµµ
ÄÄ®o³°µn°ÄÁ}¨Îµ´¦ª¤Â¨oª¤¸°¥¼n ÒÑ o°oª¥´º°
°´dµ ªµ¤Á}¼¤o ´ o°¥Ä{´¥Á¦º°É °µ«´¥ °¡¦³ ÁnÁ¸¥ª´¸É¤¸
Á¡¸¥e´®µ °¤´Ánµ´Ê  ³·Å¤µµÅ®È³ª³´Ê  ´ª¼o¤¸°´dµ
¦¦¤£µ¥ÄÄ Â¤oÉ· °µ«´¥³¤¸¤µÈ¥· ¸Á¡¸¥Á¨Èo°¥ ¡°¸´ °´¥µ«´¥Â¨³Á¡«¤³
¹É Á}Á¡«¸ÅÉ ¤n¡³¦»¡³¦´oª¥µ¦Â®µ¤Â¨³®°®·ªÊ  ´ÊÅ¤nÁ}µ¦®nª®oµ®nª®¨´
Äµ¦Åµ¦¤µÂ¨³µ¦ÁÈ¦´¬µ ¤´Á}Á¡«¸É°µ«´¥µªÃ¨Á}°¥¼n Ã¥ªµ¤Á}¼o
Á¨¸Ê¥nµ¥Â¨³Á}¼oÁµµ¥ÁµÄ´ÊÂ¨³¼oÎµ¦»
´Ã¬ Á}¦¦¤ ´Á¨µ·Á¨¦°¨Îµ´´¨¤µ º°ªµ¤¥·¸µ¤¤¸µ¤Á·
Â®n{´¥¸É º°¥·¸Ánµ¸ÁÉ ·¤¸ Â¨³Á®¤µ³¤´µ³ Â¨³Á¡« °¤³³¦·Ã£Äo
°¥ Å¤n°n ªµ¤´ª¨ÄnÁ° Â¨³¼oÄ®oªµ¤´»Ä®o¤µÅ Á·ªµ¤®´Ä
Ân°o¼ » ´¤£rÂ¼ ¨
°´´·µ Á}¼oÅ¤n°¨»¨¸ ¤¸·´¥°°¥¼nÃ¥¨Îµ¡´µ¤µ¨°´ª¦ Å¤n
°¤´ªÉ »¤´®¤¼n ´Ê §®´rÂ¨³¦¦¡·Ã¥Å¤nÁ¨º°µ¨ °¨¸°¥¼nÁ¸¥ªÁ}
··´¥´Ê ¨µª´¨µºÁ}¼o ÇÁ¸¥ªÄ°·¦·¥µ´Ê¸É º°¥ºÁ·´É°Å¤n
°¨»¨¸Ê´ µµ¥ Â¨³¡¥µ¥µ¤Å¤nÄ®o¨»¨¸´ °µ¦¤rÊ´ µÄ ° f Ä®o°¥¼n
ÃÁ¸É¥ªÂ¨³¨oµ®µn°ªµ¤Á¡¸¥¦
ª·Áªµ  °Âª®µªµ¤´ª·Áª°¥¼n¨°Áª¨µ Âª®µ¸É®¨n°Á¡ºÉ°
ªµ¤Á¡¸¥¦Äµ¸ÉÅ¤n¡¨»¡¨nµoª¥ ¼ Án ¦n¤Å¤o µ¥Á µ Äiµ ÄÊÎµ Á}o
ÂªnªÄ

ÕÑÖ



ÕÑ×

ÎµÁ¡È°¥¼nÄ¸ÉÁn´Ê Á¡ºÉ°ªµ¤´µÄ°´Á}»Îµ´ °¦¦¤»¦³Á£·
°¥¼n ¤¸ªµ¤Ä°¥nµÂ¦¨oµÄ¤µ· º°ªµ¤Á¥º°Á¥ÈÂ¨³¤´É£µ¥ÄÄ ¤¸ªµ¤
¦³¤´¦³ª´Å¤nÄ®o¨»Á¨oµ´°µ¦¤r¸ÉÁ¥Á} oµ«¹n°
ª·¦·¥µ¦´¤£µ¦µ¦£ªµ¤Á¡¸¥¦Å¤n µª¦¦ µ°¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦Á}Á¡ºÉ°°³
oµªÅÂ¨³°¥¨´ Á®¨º°oµ¥¤° ªµ ¤¸·°¥¦³ª´Ä°¥¼n ¨°Áª¨µ Å¤nÄ®o¤¸µ
¦´ÉªÅ®¨Á oµ¤µÂ®n·Á¨Á¦ºÉ°Ã¤¤nµ Ç µ¦Á®È µ¦Åo¥· Â¨³µ¦¦´´¤´µ·É
nµÇ ¤¸·
{ µ°¥¨´É ¦°°¥¼Án ¤° ¤¸Ä¤»n ®ª´n°¦¦¤°¥nµÂ¦¨oµ´Ê oµ«¸¨
¤µ· {µ ª·¤»· Â¨³ª·¤» ·µ´³ °´Á}¦¦¤»·ÊÂ®n·Á¨°µª³ Â¨³
°» r Ê´ ¤ª¨ÁnÁ¸¥ª´ÊÎµÅ®¨¨¼nn°Á¸¥ª¥n°¤¤¸Îµ¨´Â¦³´Ê
Á¤º°É ¤¸ °o °o ÄÁ· Ê¹ Äoµ·´ · ÈÁ µo Á µj Â¨³¼¨µ¤¤ÁÈ¡¦³¼¤o ¡¸ ¦³£µ
Ä®o¦Á¤µ´É°¡°Åo¦´ªµ¤Ân¤Âoµ¡¦³Ã°ªµÂ¨oªÈ¼¨¨µÁ oµ®µ¸É´ª·Áª
µ¤Á·¤ ¦³°ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦·n°ºÁº°É ´Á}¨Îµ´ Ã¥Å¤nµÎ ®ªnµ¨µª´
¨µº ¥º Á· ´É ° ÁªoÂn®¨´Ánµ´Ê Á}¼o¤¸·´··n°´ªµ¤Á¡¸¥¦
¨°µ¥Å¤n µª¦¦ µ° oµ¤¸ °o °o ÄÁ· Ê¹ µµ¦£µªµ ÈÁ µo Å¼¨µ¤
¡¦³¡»Áoµ»¦´Ê ¸É ´¥ °Ä®oÃ¦¦¦¤µ»Á¦µ³®r Â¨³Åo¦´ªµ¤Á oµÄÁ}¨Îµ´
«¸¨ÈÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¦·»·Í ¤µ·È´ª´oµª ¹Ê¼nªµ¤Á¥º°Á¥ÈÁ}´ÊÇ
{µÈÎµµ¦¡·µ¦µ°¥¼nÁ¤° µ¤µ¸ÂÉ ¨³Ã°µ°´ª¦ ¤¸ªµ¤¨µ¦°
¦¼oÄÁ¦ºÉ° °´ª¸ÉÂ°¥¼n£µ¥ÄÄ¨°Áª¨µ ¡¦o°¤´·É Âª¨o°¤¸¤É µÁ¸¥É ª °o ´Ä
Ä®oÁ}ªµ¤¦¼o¹·Ä·®¹É ¹Ê¤µ {µ³ª·¡µ¬rª· µ¦rÅµ¤£µ¡ °·É ¸¤É µ
Á¸¥É ª °o ´¤´Â¨³·É ¸¦É ´ ´¤´ º°Ä ¨°Á¦º°É ¦µª¸ÁÉ · Ê¹ µµ¦´¤´´Ê  Ç ªnµ
³Á}ÅÄµ¸®¦º°´Éª Á}ÅÄµ°°®¦º°´É ¤·Á¨ Ê¹ ¡°¡¼Ä ·{µ
µ¤°n°¤°¼Ã¥¦°° Ä¸ÉÅo¦´µ¦¦³ª´¦´¬µ°¥¼n¦°oµ ¥n°¤¤¸ªµ¤
¨°£´¥µ°µ¦¤rÁ¦ºÉ°¦´ªµÂ¨³´ª´Á¦·oµª®oµ ¹ÊÁ}¦³¥³ÇÅ¤n¤ª¸ ´ Áº°É ¤
°¥¤¸¦¸µµ¤µ¦¦¦¨»¤¦¦¨·¡¡µÂ¨³¦µµ¤ªnµµª°¦®´r°´Á}
¦³¸É µ¤ °Ã¨ Ê¹ ¤µ°¥nµÁdÁ¥
´Ê¸Ê Ã¦´Á¼µ¸°É ¥¼Ân ¨³ª·¸ µÎ Á· °nµ¸ÁÉ ·µ¤¦n°¦°¥ °¡¦³
«µµ¡µÎµÁ·¤µ ·É¸ÉÎµÁ¦È¦¼ ¹Ê¤µ¹Á}ªµ¤¦·»·ÍÁnÁ¸¥ª´°r«µµ ·¸É
Åo¦´µ¦Îµ¦»¦´¬µoª¥· {µ «¦´µ ªµ¤Á¡¸¥¦Ã¥¼o° ¥n°¤³Á}ÅÁ¡º°É
ªµ¤Á¥º°Á¥ÈÂnÁ}¨Îµ´ Â¨³¥´³¤¸°»µ¥ª·¸ÂoÅ ·Á¨µ¦¦¤¸ÉÁ¥Á} oµ«¹
ÂªnªÄ

ÕÑ×



ÕÑØ

ÂnÄ°°ÅoÁ}° Ç ·Á¨n°¥®¤®µ´É¤Á°Á oµ¤µÁ}¨Îµ´ Á¡¦µ³
°Îµµ °·{µ¤¸Îµ¨´oµµ¡°    µ¤µ¦®¥´É ¦µµ¸ÁÉ ·¸°É ¥¼n °·Á¨
°µª³Ã¥¨°´Éª¹ ¡¦o°¤´Ê µ¦°°Ä®oÊ· »¨ÅoÃ¥·Ê Á· Å¤nªnµÄ °µª
Â¨³Ä °nµ °Á¦µ¤¸µÁ}ÅÅoÄÎµ°Á¸¥ª´
ª´¸ÅÊ o°·µ¥Á¦º°É  °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª ¹É Á}°rÂ®n¦³°´¦³Á¦·
°¡ªÁ¦µÃ¦o°¤Á oµ¤µ¡·µ¦µªnµÁ®»Ä¡¦³¡»Áoµ´µªnµ¹¤¸ªµ¤Â¨
nµµ¡ªÁ¦µ Â¨nµÁ¡¦µ³Á®»Ä ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³ o°·´·Â¨³ªµ¤Ä ¦¦¤Á}
ªµ¤¤ÉÎµÁ¤° Å¤nÁ¥¨ÎµÁ°¸¥n°¼Äo ¨°¤µ´¸Ê Á¤º°É µ¦·´ Ä· ®o¼ o°µ¤
®¨´¦¦¤ ¨¸É³¡¹Åo¦´ÈÁ}ªµ¤Á¤°£µÅµ¤Á®» Á¡¦µ³Á®»´¨Ä
®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÁ¥ ´ Â¥o´³´Ê¹¤¸µ¤ªnµ¤´·¤µ
¦´Ê ¡»µ¨ nµÎµÁ·¼o°µ¤®¨´¤´·¤µ ¨¸É¦µ¹¦¼o¹ªnµÁ}¸É
Á¦·Ä ´Ênµ¼oÅo¦´¨ ´Ê ¡ªÁ¦µ¼Åo o¥· Åo¢{ µ¤¦³ª´· °nµ¨°¤µ¹
¤´¥{»´ nµ¸¤É ¸ ªµ¤Än°®¨´¦¦¤ o°¤ÎµÁ°µµ¦ÎµÁ·Â¨³ª·¸ÎµÁ· °
nµ¤µ·´· ¥n°¤Á}Á®¤º°µ¤ÁÈnµ°¥nµÄ¨o· ·´°r °«µµ nµ¹
Å®Á¦µÈ¡¨°¥¹´ÉÅoª¥ Á¡¦µ³¦¦¤´«µµÁ}°´Á¸¥ª´ Å¤n¤¸µ¦Â¥Â¥³Åªo
Á¨¥¦´¦¦¤ªnµ¼oÄÁ®È¦¦¤¼o´ÊÁ®ÈÁ¦µ
¤´¥{»´¦¼°µµ¦¥r¸Énµ·´·¸¦µºÉ°¨º°µ¤È¤¸ Ó °r º°¡¦³
°µµ¦¥rÁµ¦rÂ¨³¡¦³°µµ¦¥r¤É´ ÂnÁª¨µ¸Ênµ¤¦£µ¡Á¸¥Â¨oª¡¦³°µµ¦¥r´Ê°°r
¸Ê ¦µªnµÁ}¼oÁÈÁ¸É¥ª°µ®µÄµªµ¤Á¡¸¥¦¤µ ¦µÁ}·´ª°¥nµÂn
¦¦µ«·¬¥r¦n» ®¨´Åo°º Á}·µ°´¸¨°¤µ nµ¡¦³°µµ¦¥r´Ê°¸Ê°Âª®µ
¸É´ª·Áª ÂnÁ¦·É¤°»¤¨°¤µ¹ªµ¦³»oµ¥Å¤nÁ¥¨¨³ ¨ªµ¤¸ °nµ¸É
ÎµÁ¡È¤µ¹Â°°Ä®oÃ¨Åo¦µ··«¡´ r· ·
» ¢»j ¦Å»®»Â®n ªnµnµ
¡¦³°µµ¦¥rÁµ¦r Â¨³nµ¡¦³°µµ¦¥r¤´ÉÁ}¡¦³Îµ´´Êoµ·´·Â¨³ªµ¤¦¼o£µ¥Ä
Ä»¤´·´Ê¸Ê¢»j ¦¤µÄ®o¦³µÅo¥·´Éª¹´Ä¤´¥{»´
Á¡µ³°r °nµ¡¦³°µµ¦¥r¤É´  µ¤¸ÅÉ oÅ«¹¬µ°¦¤ Â¨³°µ«´¥°¥¼n´nµ
µ¤µ¨°´ª¦ ¦¼o¹ªnµ·µÂ¨³ªµ¤¦¼oµ£µ¥Ä °nµÁ}¸ÉnµÁ¨ºÉ°¤Ä¥·É´ ¤
´nµÁ}¼o¦µºÉ°¨º°µ¤Ä¸É´Éª Ç Å Äªµ¤¦¼o¹¸ÉÅÁ¸É¥ª o°´nµªnµ Å¤n¤¸
°³Å¦³´¥ªnµ nµ°µ³¥´oµ°¥¼nÄ£¡Ä£¡®¹É ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°µ¦Áª¸¥ªnµ¥µ¥
Á·Äª´µ¦ ÁnÁ¸¥ª´´ªrÂ¨³µ¤´´Éª Ç Å Á¡¦µ³·µ¸Énµ·´·¤µ
ÂªnªÄ

ÕÑØ



ÕÑÙ

Â¨³ªµ¤¦¼o¸ÉÁ·µ·µ´Ê
nµÅ¤nÁ¥d´¦¦µ«·¬¥r¼oÅ°¦¤«¹¬µÄª
Ä¨o· ¥´Á¤µÁdÁ¥Ä®o¢{ °¥nµ¹Ä Å¤n¤¸ª´¨Á¨º°Â¨³ºµ ´Ê ¸ÁÊ ¡º°É Á}µ¦
¦³»oÁº°Ä¦¦µ«·¬¥rÄ®o¤¸ªµ¤°·É¤Á°·Ä¨¸ÉnµÅo¦´Â¨³ÂÄ®o¢{ Â¨oªo°¤
Îµ¤µÁ}Á¦ºÉ°Á·¼ÄÁ¡ºÉ°³ÅoÎµÁ¡Èµ¤oª¥ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ ÁºÉ°¨³¡¹Åo¦´
³Á}°¥nµnµoµ®¦º°°¥nµo°¥ÈÁ}¦³Á£«·¬¥r¤¸¦¼
¡¦³°µµ¦¥r´Ê°¸Ê¦¼o¹ªnµnµ°Äªµ¤´ª·Áª¦³Îµ·´¥ Å¤nn°¥³Å
Á¸¥É ª °o ´Ä¦ Ç Â¤o´¡¦³nµÈÅ¤nÎµªµ¤Á¸É¥ª o°Â¨³ÄÁnµÅ¦´ ³·ªnµ
µ¦´É°ÈÁ}£µ¦³®´ Â¨³Á}ªµ¤´ª¨ ¼¦o ´ ¢{³·´ · µ¤È³Á}ªµ¤
¨ÎµµÅ¤n¨oµÎµµ¤nµÅo Ân· ·«¡´ r· ·
» ¢»j ¦°°¤µµªµ¤¸Án °nµ
ÄÁª¨µ´Ê Á}Á®»Ä®o´Ê¡¦³Â¨³¦³µ¤¸ªµ¤ÄÄ¦nn°µ¦°¦¤«¹¬µ´nµ
°¥nµÄ¨o· ¹nµÈÅ°¦¤«¹¬µÂ¨³ °°¥¼°n µ«´¥´nµ ¦³°´nµ¼¤o ¸ ¦¦¤
µ´ÊÂ¨oªÈ¥n°¤¦µ«µªµ¤Á¤µÅ¤nÅo Îµo°Á¤µ´É °µ¤£¼¤· ·
{ µ
ªµ¤µ¤µ¦ °¼oÅ«¹¬µÎµÁ¡Èoª¥
µ´Ê¤µnµ¡¦³°µµ¦¥rÁµ¦rÂ¨³nµ¡¦³°µµ¦¥r¤´É ¦¼o¹³Á}Â®¨nÄ®n °
¦¦µ«·¬¥r´Ê¡¦³ Â¨³¦³µÄ£µ°¸µÂ¨³£µ°ºÉ Ç ¸ÉÁ oµÅ °°µ«´¥Â¨³«¹¬µ
°¦¤´nµ Á¡¦µ³£¼¤·¨ÎµÁµÁ·¤ °nµ¡¦³°µµ¦¥r´Ê°°¥¼nÄ´®ª´°»¨¦µµ¸
¦µªnµnµ¡¦³°µµ¦¥r´Ê°¸Ê¤¸¨¼«·¬¥r¤µ¤µ¥ ´Ê´ªÂ¨³¦³µÄ£µ
nµÇÁ¤º°É ¹¤¦µ¨ °nµÈÅ¤nÊ· ¨ª¨µ¥ °´·´ · ªµ£µ¡°´¸ÁnÅªoÂn®¼ Ân
µ °¦¦µ«·¬¥r¼oÁ oµÄ¨o·ÄÁª¨µ´Ê°¥nµÁdÁ¥ º° ³³¤¦£µ¡ÈÁ}Åoª¥
ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥Á}¸ÉnµÁ¨ºÉ°¤Ä¥·É´
nµ¡¦³°µµ¦¥rÁµ¦r¡°¤¦µ¨ª´ªÁ oµ¤µ¦· Ç nµ´Ê Ä³¤¦£µ¡¸É
¦Îµµ«´·Í ¹ÉÁª¨µ´ÊÁ} ° ¦´ÉÁ« Ân¦¦µ¨¼«·¬¥r´Ê¡¦³ Â¨³¦³µ
Îµª¤µnµÈ °°µ¦µµ·¤rnµÄ®o¨´¤µ¤¦£µ¡¸É {~Å¥Á¦µÁ¤º°É ³¨¼«·¬¥r
¸É¤¸Îµª¤µ°µ¦µµª·ª° nµÅ¤nÅ®ªnµÎµo°¦´Îµ µ¦°°µ¨´¥Ä¸ª·¹É
¨Ä³¨n°¥ªµ´ µ¦¨¸É ¦Îµµ«´·Í ÅÈ o°°¨o¤Á¨·Å Îµo°·´ · µ¤
ªµ¤Á®ÈÂ¨³Áµ®ª´¸ °®¤¼n¤µ ¥°¤¦´µÎµ Â¨³Á¦¸¥¤¨Á¦º° oµ¤ {~¨Îµ
Â¤nÊÎµÃ ¤µ {~Å¥Á¦µ¡°¤µ¹nµª´«·¦°· µÎ ¤µ¥r ´®ª´°»¨¦µµ¸ Á µÈ°µ¦µµnµ
¹ÊÂ¦n Â¨oª®µ¤nµ ¹ÊÅ¼nª´´Ê¡°oµª ¹Ê¼nª´Â¨³¨nµ¨¸É¨µª´Ánµ´ÊÁ µ
¦µÁ¦¸¥nµªnµ³´¸Ê¤µ¹ª´«·¦·°Îµ¤µ¥rÄÁ Á¤º°Å¥Á¦µÂ¨oªnµ°µµ¦¥r´
ÂªnªÄ

ÕÑÙ



ÕÑÚ

Áª¨µ´Ênµ°®¨´µÂ¨³¡¥µ¥µ¤¡¥»µ» ´r °nµ¤µ¨°µ nµÈ¨º¤
µ ¹ÊÂ¨oªµ¤ªnµ ³¹µ¸ÉÂ¨oª®¦º°"´ Á µÈ¦µÁ¦¸¥ªµ¥nµªnµ ³¹¸ÉÂ¨oª¦´´
nµÈ¡¼ Ê¹ ¤µªnµ ³oµÁn´Ê ¡¥»¤¨» Ê¹ ´É  ¤³¦µ¡¦³´ ¡°Á µ¡¥»nµ¨»
¹Ê´ÉÂ¨oª nµÈo¤¦µ¡¦³µ¤¦´Ê ¡°¦´Ê¸Éµ¤Â¨oªÁnµ´Ê nµÈ·ÊÄ ³
´ÊÁ°Å¤n°¥¼nÁ}Áª¨µµ ³¸Énµ³·ÊÈ·Êoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥Â¨³¤¸nµµ°´
°°µ¨oµ®µn°¤¦£´¥¤¸¨´¬³Á®¤º°¤oµ°µµÅ¥Å¤n¤¸ªµ¤®ª´ÉÅ®ªn°ªµ¤µ¥
¹É ´ªrÃ¨´Ê ®¨µ¥¨´ª´¥·É ´ Ânnµ¸É·´·¦¼o¹®¨´ªµ¤¦·Â¨oª ¥n°¤º°Á}
·¦¦¤µªnµ ¤µÂ¨oªo°ÅÁ·Â¨oªo°µ¥ ³Ä®oÁ}°¥nµ°ºÉ Å¤nÅo Á¡¦µ³·{µ¸É
f ®´°¦¤¤µµ®¨´¦¦¤»Â  È f ®´°¦¤¤µÁ¡º°É ¦¼o µ¤®¨´ªµ¤¦·¸¤É °¸ ¥¼n ´
´ª ÈÁ¤º°É µ¦Å µ¦¤µ µ¦Á· µ¦µ¥ Á}®¨´ªµ¤¦·¦³Îµ´ªÂ¨oª o°¥°¤¦´
®¨´µ¦oª¥{µ°´Á}®¨´ªµ¤¦· iµ¥¡·¼rÁnÁ¸¥ª´
Á¡¦µ³³´Ênµ¸ÉÁ¦¸¥Â¨³·´·¦¼o¹ ´Ê´ÊÂ¨oª¹Å¤n¤¸ªµ¤®ª´ÉÅ®ªn°µ¦Å
µ¦¤µµ¦Á·µ¦µ¥µ¦¨µ¥¡¨´¡¦µµ´ªrÂ¨³´ µ¦´Ê °nµÂ¨³ °¼°o Éº 
¹¤µ¤ªnµ Á¦¸¥Â¨³·´·Á¡ºÉ°»Ã ´Ê Á}·ª´ °¥nµ°´¸Ân¦»n ®¨´¨°¤µ
´¸Ê ¸ÉÁ}¦³ª´· °nµ¡¦³°µµ¦¥rÁµ¦r ¸Éªµ£µ¡°´¸Â¨³´ÁÅªoÂn¡ªÁ¦µÁ¡ºÉ°
¥¹Á}·Á¦º°É °n°Å Å¤n°¥µÄ®oÁ}Îµ°ªnµÁª¨µ¤µ¤¸ªµ¤¥·Ê¤Â¥o¤ ÂnÁª¨µ
Å¤¸ªµ¤Á«¦oµÃ«
nªnµ¡¦³°µµ¦¥r¤´ÉÄÁª¨µn°¤µ°nµÁ¦·É¤iª¥ÎµÅoÂnÁ¡¸¥ªnµÁº°Õ
¹Ê ÒÕ ÉÎµ ¡« ÓÕÚÓ Á}ª´nµÁ¦·É¤iª¥ nµÁ¨nµÄ®o¢{°ÅÁ¸É¥ª¨´¤µ¦µ
¤´µ¦nµ nµÁ¦·É¤iª¥¦µª¸ÊÅ¤nÁ®¤º°´¦µªÄ Ç ¹ÉÂnn°Áª¨µnµiª¥ oµ¤¸
¼oÎµ¥µÅªµ¥nµ nµÈ´Ä®ooµ ¤µ¦µª¸Ênµ®oµ¤µ¦´¥µÃ¥¦³µ¦´Êª Ân
´ÊÁ¦·É¤Â¦iª¥ Ã¥Ä®oÁ®»¨ªnµ ³µ¦iª¥¦µª¸ÊÅ¤n¤¸®ª´Åo¦´¦³Ã¥r°³Å¦µ¥µ
ÁnÁ¸¥ª´oÅ¤o¸Éµ¥¥ºo°¥¼nÁnµ´Ê Ä¦³¤µ¦ÊÎµ¡¦ª· ³»Îµ¦»ÁÈ¤·Îµ¨´
ªµ¤µ¤µ¦ oÅ¤oÊ´ ³Å¤n¤ª¸ ´ ¨´¤µ¨·°°°¨ÄÂ¨³Â¨n°Å°¸ÅoÁ¨¥
Á¡¸¥´ªnµ¥´¥ºo°¥¼nÁnµ´ÊÅ¤nÂnªnµ³¨o¤¨¤·ª´Ä
µ» ´ rÂÉ¸ n¦µ£µ¡ µ¸ÂÊ ¨oª¥n°¤¤¸¨´ ¬³ÁnÁ¸¥ª´Á¡¦µ³³´Ê®¥¼¥µ
¹Å¤nÁ}¨°³Å¦´Ã¦¦³Á£¸Ê¸ÉÁ µÁ¦¸¥ªnµÃ¦Ân´nµªnµÂ¤onµ³®oµ¤¥µ¤·Ä®o
Îµ¤µÁ¸É¥ª o°´nµÂnÈ n°®¤¼¤n µÅ¤nÅ®ª´ÊÈ³Ä®onµ´¥µ´Ê¸ÊÈ³
Ä®onµ´¥µ¸Ê ´Ê³¸´Ê³Ä®o´®´Á µo nµÈµÎ o°¨n°¥µ¤Á¦º°É ¤¸¤µ
ÂªnªÄ

ÕÑÚ



ÕÒÑ

¦µÁ¦¸¥µ¤Á¦ºÉ°¥µ¼´Ã¦ °nµ®¦º°Å¤n nµÈ·ÉÅ¤n°Ã¥¦³µ¦´Êª Á¤ºÉ°
°µµ¦ °nµ®´ª´ªÁ oµ¦· Ç nµÈ°´³¨¼«·¬¥rÊ´ ¡¦³Â¨³µ·Ã¥¤ªnµ
³³Ä®o¤µ¥Äª´iµ®°º°¸ÊÅ¤nÅo Á¡¦µ³¤n³µ¥Á¡¸¥Á¸¥ª Ânªnµ´ªr¸Éµ¥
µ¤Á¡¦µ³¤Á}Á®»³¤¸Îµª¤µ¤µ¥Á¡¦µ³³´Ê °Ä®oµÎ ¤°°µ¸É ÅÊ¸ ´®ª´
¨¦ Á¡º°É Ä®o°£´¥Ân´ ªrÉ¹ ¤¸µÎ ª¤µ °¥nµÄ®oÁ µ¡¨°¥» rÂ¨³µ¥Åoª¥Á¨¥ ¸É
ÃoÁ µ¤¸¨µ¹É¤¸µ¦ºÊ° µ¥´°¥¼nÂ¨oªÅ¤n¤¸µÁ¸¥®µ¥¹ÉÁºÉ°µµ¦µ¥ °¤´
¡°nµ¡¼Â¨³Ä®oÁ®»¨°¥nµ´Ê »o°¥°¤Îµµ¤ªµ¤Á®È °nµ ¹
Á¦¸¥¤Â¦n¸É°¤µªµ¥ Â¨³°µ¦µµ·¤rnµ ¹Ê°Â¦n Â¨oª¡¦o°¤´®µ¤
nµ°°ÅÄª´¦»n Ê¹  ¡°¤µ¹ª´iµoµ£¼n °ÎµÁ£°¡¦¦µ·¤ ´®ª´¨¦Â¨oª È
¡µnµ¡´Â¦¤º°¥¼n¸É´Ê®¨µ¥º nµÈ°¥Áº°Á¤°ªnµ ³ÎµÅ¤¡µ¤¤µ¡´oµº
¸É¸É¨n³ ¤Á¥°Â¨oªªnµ³Å´®ª´¨¦ ÈÉ¸ ÅÉ¸ ¤nÄn¨¦´ nµªnµ Á¤ºÉ°ª´ª
Á oµ¦· Ç Äµ¤º»oµ¥ nµÅ¤n°n ¥³¡´° Ân°¥Áº°Ä®o¦¸¡µnµÅ
¨¦Á¤°Á¡µ³º»oµ¥Å¤nÁ¡¸¥ÂnÅ¤n®¨´°Ánµ´Ê¥´o°´´ªnµ ³Ä®o¦¸
¡µ¤Å¨¦Äºª´¸ÊÅo °¥nµ ºÁ°µ¤Åªo¸É¸ÉÁ}°´ µ´ nµ¡¼¥ÊÎµÂ¨oª¥ÊÎµÁ¨nµ
°¥¼n µÎ °´Ê  Â¤o¸É»nµ³´É£µªµ nµÈ´Éªnµ ³Ä®o®´®oµ¤Åµ´®ª´
¨¦´
¸Énµ´ÉÁn´ÊÁ oµÄªnµÁ¡ºÉ°Ä®oÁ}{®µ°´Îµ´Ân³¨¼«·¬¥r ³Åo ·¹
Îµ¡¼Â¨³°µµ¦¸ÉnµÎµ°¥nµ´Êªnµ ¤¸ªµ¤®¤µ¥ÂnÅ®Â¨³°¥nµÅ¦oµ ¡°ºÉÁoµ³
Á}Á¡¦µ³Á®»Å¦È´·¬µ¥µ
Á°·µª´®ª´¨¦¹ÉÁ}¨¼«·¬¥r °nµ
¡¦o°¤´Á°µ¦¥r¤µ¦´nµÔ´Â¨oª°µ¦µµ·¤rÄ®onµÅ´®ª´¨¦nµ
ÈÁ¤µ¦´´¸ Á¡¦µ³nµÁ¦¸¥¤³Å°¥¼nÂ¨oª n°³ Ê¹ ¦¥r ®¤°ÅoÅ¸¥µ°
®¨´Ä®onµµ´ÊnµÈ°®¨´Å¨°µ¹ª´»µªµ´®ª´¨¦Áª¨µ
ÒÑÑ  nµÈÁ¦·É¤ºÉ ¡°ºÉ µ®¨´Â¨oª µ´ÊnµÈÁ¦·É¤Îµ®oµ¸ÉÁ¦¸¥¤¨µ £µ¦µ
®Áª s½½ ½µ ´r®oµÁ}£µ¦³®´ ³¤¦£µ¡ ¹ ÓÓÔ µ¯·µÈÁ}ªµ¦³
»oµ¥
n°®oµ¸Ê¦³¤µ°´ÉªÃ¤Á«¬ nµ°nµ³Â oµ ªµ ÂnÁ®Èªnµnµ³
Á®ºÉ°¥¤µÁ¡¦µ³°nµ¸Ê¤µµ ¹¡µ´Á°µ®¤°¸®É »°¥¼®n ¨´nµ°¥°° Á¨¥
¨µ¥Á}nµ°®µ¥Å ¡°nµ¦µÈ¡¥µ¥µ¤ ¥´´ª®¤»¨´ ³°nµ³Â oµ
ÂªnªÄ

ÕÒÑ



ÕÒÒ

ªµµ¤Á·¤ ¡¦³Á¦³¼oÄ®n¹ÉÁ}«·¬¥r °nµÈ¡¥µ¥µ¤Á°µ®¤°®»®¨´nµÁ oµÅ
°¸ nµÁ°È¡¥µ¥µ¤ ¥´Ç ÁnÁ¸¥ª´ Á¤º°É Á®È°µµ¦ °nµ°n°Á¡¨¸¥¤µ Â¨³
®¤Á¦¸É¥ªÂ¦ÈÁ¨¥®¥»ÅªoÂn´Ê´´Êµ¦° °nµ³ªnµ°®µ¥ÈÅ¤nÄn ³ªnµ°
³Â µo  ªµÈÅ¤nÁ· Á}°µµ¦Á¡¸¥Á°¸¥Ç °¥¼Án nµ´Ê  ´ÊÁª¨µ °nµÈªÁ oµ¤µ»
¸ ¦¦µ«·¬¥rÅÈ ¤n¨oµÂ³o°µ¥nµ°¸ ¹¨n°¥nµÅªoµ¤£µ¡ º°nµ°nµ
Á°¸¥Ç¹Áª¨µ¹É Á}ªµ¤°¥¼n ¨°Áª¨µ
Äªµ¦³»oµ¥¸ÊnµÈ´É´Á¨¤®µ¥Ä °nµÂµÅ¤n³¡¦·Åµ¤ Ç ´
µ¦´É °¡¦³¸É¤¸Îµª¤µÄÁª¨µ´Êo°´ÉÁ}°´Ê º°´Ê Ä¨o· ´nµ Â¨³´Ê
´´°°¤µ ´ÊÄÈ¤¸¡¦³¼oÄ®n¤¸nµÁoµ»¡¦³¦¦¤Á¸¥rÁ}o ´Ê °ÈÁ}¡¦³
¸É¤¸¡¦¦¬µo°¥ Â¨oª´´°°ÅÈÁ}¡¦³ª³Â¨³µ¤Á¦ ¦¦µ¡¦³´Ê¡¦³Á¦³
Â¨³¦°¨Îµ´´¨¤µ¹µ¤Á¦ Ä ³´Ê¦¼o¹³Âªµ¤®¤®ª´Â¨³®¤
Îµ¨´ÄÅµ¤ Ç ´ ÂnÅ¤n¤Ä¸ ¦¨oµ¦·µ°°¤µ °µ¤¸Ân°µµ¦¸ÁÉ È¤Åoª¥
ªµ¤®¤®ª´Â¨³ªµ¤Á«¦oµ¨Ánµ´Ê Á¡¦µ³¦n¤Ã¡·ÍÄ®n¤¸Ä®µ¹ÉÁ¥Á}¸É°µ«´¥
Â¨³¦n¤Á¥È°¥nµ¥·É¤µÁ}Áª¨µµ Îµ¨´¼¡µ¥»µ¤¦£´¥»µ¤³®´Ãn¡·µ«Ä®n
³´Ê°¥¼nÂ¨oª µ¦Îµ®oµ¸É °nµÈÎµ¨´Á}ÅÂ¤°¼Â¨oª®¨´µÅ¤n¨ ´Ê nµ
¼o°ºÉÂ¨³Á¦µ
³¸Énµ³·Ê¨¤¦· Ç ¦¼o¹ªnµ°µµ¦»nª °nµ°¥¼nÄªµ¤Â¨³
¨³Á°¸¥¤µ Å¤n¤¸Ä¦³µ¤µ¦¦µÅoªnµ nµ·Ê ¨¤ÅÄ ³Äµ¸Ä ÁºÉ°µ
¨¤®µ¥Ä °nµ¨³Á°¸¥Á oµÁ}¨Îµ´ Å¤n¦µªnµnµ·ÊÅÁ¤ºÉ°Å¦ Á¡¦µ³Å¤n¤¸
°ª´¥ª³nªÄnª®¹ÉÂ°µµ¦Äªµ¦³»oµ¥¡°Ä®o¦µÅoªnµnµ·ÊÅÄª·µ¸´Ê
Â¤o³¡µ´´É´Á°¥¼nÁ}Áª¨µµ ÈÅ¤n¤¸Ä¦¦¼o ³»oµ¥ °nµ nµÁoµ»¡¦³
¦¦¤Á¸¥r¹ÉÁ}¦³µ°¥¼nÄ¸É´ÊÁ®ÈnµÅ¤nÅoµ¦ ¹¡¼ Ê¹ ªnµ ³¸ÉÅ¤nÄnnµ·ÊÅÂ¨oª
®¦º°´ µ´ÊnµÈ¼µ¯·µÁ}Áª¨µ ÓÓÔ  ¹Åo¥¹Á°µÁª¨µ´ÊÁ}Áª¨µ¤¦£µ¡
°nµ
Á¦ºÉ°¸É¡¦¦µ¤µ´Ê¸ÊÁ}Á¦ºÉ°¸ÉnµÁµ¦¡Á¨ºÉ°¤Ä°¥nµ¥·É Ä¸ª·¸ÊÈ¦µ¤¸
¦´ÊÁ¸¥ªÁnµ´Ê ¸ÉÅoÁ®È°µµ¦ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ °nµ¼o·´·¸ Â¨³Îµµ¦´É°
¦¦µ«·¬¥rµªµ¤¦¼o¦·Á®È¦· °nµ ¤¦£µ¡Ä®o¼oª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥°¥nµ
ÁÈ¤®¼ÁÈ¤µÂ¤on°®oµ¸Énµ³¤¦£µ¡¤µÁ}Áª¨µÔeÈÁ¥¡¼¨nª®oµÅªoÁ¤°Ä
¸É ¦³»¤rª´ °»Ãoµ ª´¦³»¤¦¦¤µ¤·oµ Ã¥Ä®o°»µ¥´É°«·¬¥rÅ¤nÄ®o
ÂªnªÄ

ÕÒÒ



ÕÒÓ

·É°Äªnµ ³Ä¦³´ÊÄ·´·ÎµÁ¡ÈÈ¦¸Á¦n°¥nµ°Ä Áª¨µ¸É¤¥´¤¸¸ª·°¥¼n oµ
Ä¦¤¸ °o °o ÄÁ· Ê¹ ³Åoªn ¥ÂoÅ ´Ä®o´ nª¸ ¤³¤¸ª¸ · n°Å°¸Å¤nµ °¥nµÅ¦
ÈÅ¤nÁ¨¥ÙÑe³»Çnµ¦µÁ¸¥ªnµ¦nµµ¥¸ÊÅ¤nÁ¥ÁºÉ°¢{Â¨³°¥¼Än o°µÎ µ °
¼oÄ´Ê´ÊÁ¤ºÉ°¹Áª¨µÂ¨oªo°µ¥oª¥´»¦µ¥
Á¡µ³¦nµµ¥{»´ ¸Ê ÅÈ ¤nµn ¨´ª°³Å¦Á¡¦µ³Á¦µ¤°Á®ÈÂ¨³¦¼o´°¥nµÁÈ¤Ä°¥¼n
Â¨oªªnµ ¦nµµ¥¸ÊÁ}¦nµ °¤»¬¥r Å¤nÁ}°¥nµ°ºÉ Ä°´£µ¡¸Ê Â¨³Å¤nn°¥³¤¸·É
Á¸¥Á¸¥Â¨³Îµ¨µ¥¤µ´°µÃ¦£´¥Â¨³ªµ¤¦µªµ¤µ¥¹ÉÁ} °¦¦¤µ
¦³Îµ ´r Ân¨´ª£¡®oµµ·®oµ´É· Å¤n¦µªnµ³¤µnµÅ® Á¡¦µ³·¸É³Åª¤
¦nµnµ Ç ´Ê Á}·¸É¥´¤·Åo¦´ªµ¤Ân°¡°³ÁºÉ°Á°Åo ·°µ³Åª¤¦nµ
Á¦¦nµ¸ ¦nµ´ªr¦®¦º°¦nµ´ªr·¦´µ°´¤¸¦³Á£nµÇ´Å¤noªÁ oµÈÅo
´É· Á}¦nµ¸Énµ¨´ª¤µ oµÅ¤n¦¸ Á¦n´Â¨Ä®o¼ ¦n°¦°¥Á¸¥Ân´ ¸Ê µ¥ÅÂ¨oªÅ¤n
¤¸Ã¦®¦º°µ¸É´Â¨·ÄÂ¨³¦nµµ¥Ä®oÁ µo ¼µÅo³
·Á}·ÉÎµ´¥·ÉÄÇ®¹É¡ªnµÁ¦¸¥·´·¦¦¤Å¤nÁ¦¸¥Â¨³·´·n°
·³®ª´Á°µªµ¤¸µ°³Å¦¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµnµ°·´Ê ´Ê oµ·¸Â¨oª°µµ¦
°ºÉ ¹É Á}Á¦º°É Äo °·È°n ¥Åµ¤· Å¤n¤°¸ µµ¦Ä³¤¸°µÎ µ g ·ÅÅo µ¦Á·
µ¦µ¥È°º µ¦n°Á¸¥É ª °·´Ê ´Ê   oµ¡ªnµÅ¤nÁ µo ÄÁ¦º°É ·º°´n°Á¸¥É ª ³
´ªnµÁ oµÄ¦¦¤Åo°¥nµÅ¦´¸Énµ°¡¦³Ä¸É¦³»¤nµ°°¥nµ¸Ê 
µ¦¨nµª¤µ´Ê¸Ê ¹ °°£´¥µnµ¼¢o { ¼°o µn ¤µ Ç Á¡¦µ³¼oÂÅ¤nÂnÄ
°µ³Á}µ¦Ã°o°ª¦¼°µµ¦¥rÅoµÈÅo oµnªÄ¦¼o¹ ´ o°Å¤nµ¥Ä¦»µnµÅ
®µÁ¨º°Á°µnª¸ÉÁ®Èªnµ³Á}»ÂnÂ¨³¼o°ºÉ oµÅ¤nµÎ Á¦º°É  °nµ¤µÂÂnµn 
¼o¢{ÈÅ¤n¦µ³ÎµÁ¦ºÉ°°³Å¦¤µÂ Á¡¦µ³Á¦ºÉ°nª´ªÅ¤n¤¸ªµ¤¸¡°³Îµ¤µÂÄ®o
Á}¤¨Ânµn ¼¢o { ¼°o µn Åo ¹¦¼o ¹ Ä°¥nµ³Á¦¸¥°³Å¦Å¤n¼  n°µ¸Ê ¥È ´ ³¤¸
Á¦º°É  °nµ¡¦³°µµ¦¥rÊ´ °Â¦¨°¸Á¡¦µ³¥´Å¤nÁ¦ºÉ°ÄÎµª¸ÉÂ´r¸Ê
Áª¨µnµ¡¦³°µµ¦¥rÁµ¦rÂ¨³nµ¡¦³°µµ¦¥r¤´É¤¦£µ¡Â¨oª È¥´Âªµ¤
Â¨¦³®¨µÅªoÄ°´· °nµ¡¦³°µµ¦¥rÊ´ °°¸ªµ¦³®¹É 
º°°´· °nµ¡¦³
°µµ¦¥rÁµ¦rÈ¸ °nµ¡¦³°µµ¦¥r¤É´ È¸ ¸É¼ÁµÁ}ÁoµnµÅÂ¨oª¥´Á®¨º°Á¡¸¥
·ÊÁ¨È·Êo°¥ Á¤º°É ¡¦³Â¨³¦³µ¼Áo ¨º°É ¤ÄÄnµÅo¦´ Â°´· °nµ ÎµÅÁ}¸É
Áµ¦¡¼µÂ¨³ÁÈÅªoÄµ¸Énµ Ç Åo¨µ¥Á}¡¦³µ» Ê¹ ¤µ ÁnÁ¸¥ª´¡¦³µ»
°¡¦³°¦®´rÄ¦´Ê Ão º°Â¦¦¼µ°´· Ê¹ ¤µÁ}Á¤È Ç ¨oµ¥´Á¤È µo ªÃ¡ ´Ê
ÂªnªÄ

ÕÒÓ



ÕÒÔ

µÂ¨³¨´¬³Á¨¸Ê¥Á¨µ  ¨oµ¥¨¹´Á¤È oµªÃ¡Á}nª¤µ  ®µ³Á¨È®¦º°
ÃªnµÈÅ¤n¤¸Îµª¤µ´ Â¨³¥´¤¸µ¦ ¥µ¥´ªµÁ¤ÈÁ¨È Ç Ê¹ Å¹ µÁ¤È
oµªÃ¡
´Ê¸ÊÁ¦µ³¦µÅo°ÁÈ¦´¬µÅªoµ Ç ³Á}Á¡¦µ³Á®»ÄÈ´·¬µ¥µ
°¥¼n Á¤º°É ÅoÁ®È°´· °nµ¨µ¥Á}¡¦³µ»Án´Ê È¥·ÉÂÁ}´ ¸¡¥µÄ®oÁ®È´Ä
ªµ¦³»oµ¥¤µ ¹Ê µµ¦Åo¦´ Ã°ªµ °nµ¤µ°¥nµ¹·¹ÄÂ¨oª ´ªnµÅoÁ®È
ªµ¤Â¨¦³®¨µÂ¨³°´«¦¦¥rµnµ¡¦³°µµ¦¥r¤´ÉÔµ¨º°µ¨¸Énµ¥´¤¸¸ª·
°¥¼n É´ °¦¦¤Á} °°´«¦¦¥r µ¨¤¦£µ¡ °nµÁ} °°´«¦¦¥r Â¨³ªµ¦³»oµ¥
ÅoÁ®È°´· °nµ¨µ¥Á}¡¦³µ»°¥nµ°´«¦¦¥r´Êµ¤µ¨
{®µÁ¦º°É °´· °nµ¡¦³°µµ¦¥r¤É´  nµ¡¦³°µµ¦¥rÁµ¦r ¨µ¥Á}¡¦³µ»
¦¼o¹³¦³µ¥ÅÂ»®»Â®n µnµÈÁ· °o Ä´¥¤µµ¤È¤ª¸ µn  °´· °¡¦³
°¦®´rÈ¸ °µ¤´È¸ nµÈÁ}°´· °µ»· Äµ»ÁÉ¸ nÁ¸¥ª´ Á®»Ä°´· °
µ¤´¹Å¤n¨µ¥Á}¡¦³µ»Åonª°´· °¡¦³°¦®´rÁ®»Ä¹¨µ¥Á}¡¦³µ»Åo
´Ê °¸¤Ê ¸ ªµ¤Ânµ´°¥nµÅ¦oµÈÅoÁ¦¸¥Ä®onµ¼oµ¤¦µÁ¡¸¥¥n°Çµ¤Îµ¨´
ªnµ Á¦ºÉ°°´·¸Ê{®µnªÄ®n ¹Ê°¥¼n´ÄÁ} °Îµ´ªnµ°´· Îµªnµ · Â¤o³Á}·
ÁnÁ¸¥ª´Èµ¤ Ân·°ÎµµÂ¨³»¤´·nµ´ º°· °¡¦³°¦®´rÁ}°¦·¥·
Á}·¸É¦·»·Í · °µ¤´Á}µ¤´· Á}·¸É¤¸·Á¨Ã¤¤ Á¤ºÉ°·¼oÁ}
Áoµ °Á oµ¦°°¥¼nÄ¦nµÄ Â¨³·Á}·¦³Á£Ä ¦nµ´Ê°µ³¨µ¥Åµ¤£µ¡
°·¸ÁÉ }ÁoµÁ¦º°¡µÄ®oÁ}Å
Án·°¦®´rÁ}·¸É¦·»·Í
°µ³¤¸°µÎ µ´¢°µ» ´ rÄ®oÁ}µ»É¸
¦·» ·ÅÍ µ¤nª ° ³´Ê °´· °¡¦³°¦®´r¹ ¨µ¥Á}¡¦³µ»Åo Ân°´ · °
µ¤´Â¤o³Á}µ»·ÁnÁ¸¥ª´ nª·¼oÁ}Áoµ °ÁÈ¤Åoª¥·Á¨ Å¤n¤°¸ µÎ µ
´¢°µ» ´ rÄ®oÁ} °¦·» ·ÅÍ µ¤nª °Åo °´·³¨µ¥Á}µ»¸É¦·»·ÍÅo
°¥nµÅ¦ È°o Á}µ¤´µ»Åµ¤· °¤¸Á· ¨°¥¼n ¸ Ç ®¦º°³Á¦¸¥Åµ¤£¼¤· °
· £¼¤· °µ»ªnµ°¦·¥· °¦·¥µ» Â¨³µ¤´· µ¤´µ»È ³Åo Á¡¦µ³»¤´·
°· °µ»¦³®ªnµ¡¦³°¦®´r´ µ¤´nµ´°´· µÎ o°nµ´°¥¼Ãn ¥¸
ª´¸ÊÅo°·µ¥¦³ª´· °¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª¸Énµ·´·
Â¨³¦¼o¦¦¤Â
°´«¦¦¥rªnµµ¦¦¼o´Éª Ç Å °µ¤´ ¨°¦¼°µµ¦¥r¸Énµ¡¥µ¥µ¤ÎµÁ·µ¤Âª
°¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª¸ÅÉ o¡µÎµÁ·¤µ ¹¦µÁ}¸ÁÉ ¨º°É ¨º°¦³º°Å»®»
ÂªnªÄ
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ÕÒÕ

Â®n ¤¸· ·«¡´ r· ·
» ¢»j ¦Å´ªÉ ·« Ä®o´Ê ®¨µ¥ÅoÁ®ÈÅo¥· Á} ª´®¼ ª´µ
Á}¸Éµ¹Ê¹Ä Á·ªµ¤ÁºÉ°Á¨ºÉ°¤ÄÄ¡¦³¡»«µµ ¤¸ÂnÄ¸É³·´·Ä®o
Á}Åµ¤®¨´¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ ºÉ°ªnµnµ¼o¸¦µ ¹ÊÄÃ¨ Â¤o³Á¡¸¥Îµª
o°¥ÂnÈ µ¤µ¦Îµ¦³Ã¥rÄ®oÂnÃ¨Åo¤µ¤µ¥Â¨³ªoµ ªµ Án ¡¦³¡»Áoµ °
Á¦µÁºÊ°oÈÁ}¡¦³¡»ÁoµÁ¡¸¥°rÁ¸¥ª Á}«´·Í · ·ªÍ Á· «¬Á¡¸¥¡¦³°rÁ¸¥ª
ÂnÈ¦µ¤µ¦Á¦¦¦¦¤µ Ä®o¨µ¥Á}«´·Í··Íª·Á«¬µ¤ ¹Ê¤µÁ}¨Îµ´
´ÎµªÅ¤no°¥
°µ´Ê ¥´´É °¦³µ¡¨Á¤º° Ä®o¨µ¥Á}¡¨Á¤º°¸¹ ¡¦³Å¦
¦µ¤rÅo°¸ ¤µ¤µ¥¦¼o´µ»»Ã¬¤¸»·Á}¸É®ª´Â¤o¨´¤µÁ·Á}¤»¬¥r
È¤¼¦roª¥¤»¬¥r¤´· ¥·Éªnµ´ÊÈÁ}ª¦¦r¤´· Á¤ºÉ°µ¦¤¸¤¼¦rÁ¡¦µ³°Îµµ
µ¦ÎµÁ¡ÈÅ¤n¨¨³ Èµ¤µ¦¦¦¨»¹·¡¡µ¤´· ´Ê¸ÊÁ}¨Åµµ¦Á¦¦Â®n
¡¦³¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ´Ê ´Ê 
´´Ê Ã¦Îµªµ¤Än°¦¦¤°´Á}Á®¤º°Á¦º°Ä®n ¸É oµ¤¤®µ¤»¦³Á¨
®¨ª ³Á}¤¸»Ã Å£¡®oµÈ¤®ª´ ¥o°¨´¤µÁ·Ä£¡®¨´Èµ¥Ä
¨°Áª¨µÃ¥´¥Â®n¦¦¤¸ÉÂ¤µÈ¤ª¦ÂnÁª¨µ¹ °¥»Á· ¡¸¥Ánµ¸Ê Á°ªÎ

<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK


ÕÒÕ



ÕÒÖ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É Ô¦µ¤¡»«´¦µÓÖÑÙ

´¡¦´ÊÁ°


ª´¸Ênµ´·´·´Ê®¨µ¥nµÈ¤µµµ¸Énµ Ç ¤¸Ã°µÅo¤µ¦ª¤´Ä
µ¸É¸Ê Á¡º°É °¦¤ÄÄ®oÁ}Åµ¤®¨´¦¦¤¸¡É ¦³°rÅo¦³µÅªo °´Á}°rÂ
«µµ Á¡¦µ³ ³ª³¦··¡¡µÅo¦´Åªoªnµ ³¡¦³¦¦¤Â¨³ª·´¥¸ÉÂ¨ ³Á}«µµ
ÂÄµ¨¸ÉÁ¦µ¨nªÅÂ¨oª´ ¸ÉÁ}¡¦³Ã°ªµ¸É¦³µÅªoÁ¡ºÉ°ªµ¤ÂnÄÂ¨³¤´ÉÄÂn
¦¦µ¡»¦·¬´Å¤nÄ®o¤¸ªµ¤ªoµÁ®ªnÁ¸¥ÄÂ¨³o°¥ÄªnµÅ¤n¤¸¸É¡¹ÉÁ¡¦µ³¡¦³¡»Áoµ
·¡¡µÅÁ¸¥Â¨oª °¥nµ¸ÊÅ¤nÄ®o¤¸Ä¦¦µµªÂ¨³¡»¦·¬´´Éª Ç Å ¹É Á}¨¼ °
¡¦³µoª¥´
´´Ê µ¦·´ Á· ¡º°É Â¨³nª¦ª¤»Ân» ¤»¤ ¹Ã¦Îµ¹¹®¨´¦¦¤¸É
¡¦³«µµ¦³µÅªo ¼o¤¸¡¦³¦¦¤ª·´¥Á}Á¦ºÉ°Â³Îµªµ¤¦³¡§·» Ç °µµ¦¸É
Á¨ºÉ°Å®ª º°É ªnµÁ}¼Åo oÁ µo Á µj ¡¦³µ°¥¼n ¨°Áª¨µ ¥·ÉÁ}¼oÅo¦¼oÁ®È¦¦¤¸É
¦³µÅªo ´Ê iµ¥¤¦¦Â¨³ iµ¥¨Á}¨Îµ´ ´Ân¤µ· Ê¹ Å¹{µª·¤» · Â¨³
ª·¤» ·µ´³¦³´¬rÄoª¥Â¨oª
°¥¼n ÅÉ¸ ®ÈÁ®¤º°Åo°¥¼Än ¸É ¦³´Á µj
¡¦³¡»Áoµ°¥¼n ¨°Áª¨µ Á¡¦µ³¤µ·º°ªµ¤Á¥ÈÄ {µº°ªµ¤¨µ
¦°°´Ê£µ¥°£µ¥Ä ¹ÉÁ}°»µ¥ª·¸ÂoÅ ·ÄÄ®o®¨»¡oÅÁ}¨Îµ´ ¹ ´Ê
¦¦¨»¤¦¦¨·¡¡µÈÁ}¦¦¤¸É¡¦³°r¦ÎµÁ·Â¨³nµ¡oÅÂ¨oª¼oÎµÁ¡ÈÂ¨³
¦¼oÁ®Èµ¤´¥Â®n¦¦¤¸É¨nµª¤µ ºÉ°ªnµ¼oÁ oµÁ jµ¡¦³µ¨°Áª¨µ Å¤n¤¸ ³Ä³
Á¨ºÉ°¨µµªµ¤Á}«·¬¥r¡¦³µµ£µ¥Ä
Á¦µ´Ê ®¨µ¥Á}¼¤o n» Á¡º°É ªµ¤¦³¡§·°µ¤¦n°¦°¥ °¡¦³¡»Áoµ Ã¦
¤°¼®¨´¡¦³¦¦¤ª·¥´ °´Á}Á®¤º°°r«µµ ¼oÎµÁ·Åµ¤µµ¥¸ÉÄ®oµ¤ªnµ
¤´·¤µ·µ ¹Å¤n´ªnµÁ}¼o¨oµ¤´¥µ¤ÁÈ¡¦³¡»ÁoµÅ¤n´ Á¡¦µ³¤´·¤µÁ}
«¼¥r¨µÂ®n¦¦¤´Ê iµ¥¤¦¦Â¨³ iµ¥¨´ÊÁ}¦¦¤¸É¤¸¦³··£µ¡¨ÊÎµ¥»¨ÊÎµ¤´¥¤µ
¨°°´µ¨Â¨oª ¦¦µnµ¼o¤¸·®¨»¡oÁ}»¨¡·Á«¬ ¹Ê¤µÄ®oÃ¨Åo¦µÅ®ªo
¼µ¨oªÂnÁ·µ¤µµ¥¤´·¤µ°´Á}µµ¥Á°¸Ê´Ê´Ê

ÂªnªÄ

ÕÒÖ



ÕÒ×

ª´¸ÁÊ }°»¤¤¨°¥nµ¥·É  ¸É » nµÅo°º Ã°µ¨³Áª¨µµµ¸ÂÉ ¨³Îµ´
nµÇ¤µÁ¥¸É¥¤Â¨³Á¡º°É ¦¹¬µ®µ¦º°¦¦¤¹É ´Â¨³´Ã¥º°ªnµÁ}®¤¼nÁ¡ºÉ°Â¨³¦¼
°µµ¦¥r¸ÉÁ¥Åooµ¤µ¤ Â¨³°¥¼n¦nª¤´¤µÁ}Áª¨µµ Â¨³¤¸ªµ¤®ª´Ä°¦¦Ä
¦¦¤µ´Â¨³´È®¨´¸É ³Ä®oÁ}¼¤o É´ n°Á°Â¨³¡¦³¦¦¤ª·´¥´Êo°Á}¼o
¤¸ªµ¤®´ÂnÄ»·É°´Á}Á¦ºÉ°ÎµÁ· °¤³· °¤³¸É ª¦ÂnÃ¦
°¥nµÁ®ÈªnµÁ} °Å¤nÎµ´ » Ç ³¸ÁÉ ¨º°É Å®ªÅ¤µÁ¸¥É ª´·µ¦»°¥nµ Å¤nªnµ
£µ¥° Å¤nªnµ£µ¥Ä Å¤nªnµµnª®¥µ nª¨µ Â¨³nª¨³Á°¸¥ Ã¦º°Á}·
Îµ´Îµ®¦´´ª¸É³Á}°»¦r´»·Ä®o¤¸Îµ¨´º®oµ Â¨³°°·Á¨°µª³
Åo°¥nµÄ®ª´
·ÉÎµ´¸ÉÁ¦µÁ}´ª Â¨³ª¦¦³¨¹°¥¼nÁ¤° º°ªµ¤Á}¡¦³®¹É  µ¦
¦³¡§·´ªµ¤¦³Á¸¥®¨´¦¦¤ª·´¥Ä®o¤«´·Í«¦¸ °¡¦³®¹É ¤¸ªµ¤Á ¤o Â È Ê¹ Á}
¨Îµ´Å¤n¨n°¥ÄÄ®oÁ}Åµ¤°Îµµ °·Á¨´®µ´´Â¨³»¨µÅ®¹ÉÁ¡¦µ³·É
´Ê ¸¤Ê °¸ ¥¼n » Â®n»® ¦¦µ´ªr»¨¸É¤¸ª·µ¦° Â¨³Á¥´Ê·ÉµoµÁ¦º°
®´ªÄÁ}¦³Îµ ÂnÅ¤n¦µªnµÎµ¼o´ÊÄ®oÅo¦´ªµ¤» ªµ¤Á¦·Â¨³Á¨¸¥ª¨µ
¡°Ä®oÁ}¼oÂ¨µÃ¨Â®nÅ¦£¡ ¹É ª¦³¦³¡§·µ¤°Îµµ·Á¨´®µ¡µÄ®o
Á}Å °µ³°¥»¨µ¼o ¨o°¥µ¤Ä®oÉµÎ ¨Á}¨Îµ´Ánµ´Ê  ¹ª¦Îµªµ¤
Á oµÄÅªoÁ¤°°¥nµ¨º¤´ª
´ªÁ}¼Âo ¨µÃ¨´Ê oµªµ¤¦³¡§· ¤¦¦¥µ °´¥µ«´¥ ®oµ¸Éµ¦
µ Â¨³µoµªµ¤¦¼o¹ ¤¸ªµ¤¨¤¨º´´¦¦¤º°ªµ¤¤ÉÎµÁ¤° Ã¨¤¸ªµ¤
ÅªoªµÄÂ¨³Áµ¦¡¦µÅ®ªo°¥nµ·Ä ¡¦o°¤´ÊÄ®oªµ¤´»oª¥{´¥¸ÉÅ¤n¤¸
¦³¤µÃ¥Å¤nÁ¸¥µ¥ Áº°É µÁ}¡¦³¸¤É ¸ µ¤ªnµ «µ¥»¦ °¥¼n¸ÉÄ Å¸ÉÄ Å¤n¤¸
ªµ¤°°¥µ µÂ¨oª¥{´¥Á¦º°É °µ«´¥ °¤³ Á¡¦µ³µ¦·´·´Á¡«¤¸
ªµ¤¨¤¨º´ º°Á¡«ÈÁ}Á¡« °¡¦³ °o ·´ · ÁÈ } °o ·´ · °¡¦³ ªµ¤
Á¨ºÉ°Å®ªÅ¤µ»Ç°µµ¦Á}ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °¡¦³ÎµÁ·Åµ¤µ¦¸¦³Á¡¸¸É
¡¦³¡»Áoµ¦¡µÎµÁ·¤µ Â¤o³¥´Å¤nÄno¼ ¦ÅªoÉ¹  ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ°¥nµÂo¦·
ÂnÄÈ nÄµ³¼Áo ¦¸¥¤¡¦o°¤Á¡º°É ³¦¤¦¦¨·¡¡µ°¥¼Ân ¨oªoª¥ °o ·´ · É¸ ¼ µ¤
®¨´Â®nªµ µ¦¦¤¤´Ã¨¸É¤»nªµ¤¦n¤Á¥Èµ¡¦³¼o¤¸¦¦¤¦°Ä
ÅoµÄÁ¤º°Ä¤¸ªµ¤¦n¤Á¥ÈÂ¨³°°»nÂnoµÂnÁ¤º° °¥¼noµÄÁ¤º°ÄÄ®o
µ¦Â³Îµ´É°Á}°¦¦Á}¦¦¤Á µ¤µ«¹¬µ¦µ¦£Á¡ºÉ°°¦¦Á¡ºÉ°¦¦¤®¦º° °o °o 
ÂªnªÄ

ÕÒ×



ÕÒØ

ÄÄÂnnµ Ç ¸ÉÁ®ÈªnµÅ¤n·µ®¨´¦¦¤¹É³ª¦Îµ¤µÄ®oÁ¡ºÉ°°»µ¥ÂnÁ µ ¥n°¤
¡¥µ¥µ¤ÂoÅ Â¨³´Áº°´É°Ä®oÁ}¸ÉÁ oµÄ Á µÅo¦´¦³Ã¥rÁnµ¸Éª¦Ânµ³
° Á}¸É¥¹Á®¸É¥ªÊÎµÄ °Ã¨Â¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µªÅoµ¤ª¦Ân£µª³ °

Â¤o³Å¤nÄn°r °«µµ°´Âo¦· ÂnÄÈ nÄµ³ °¼¤o n» ®oµn°¦¦¤ °
¡¦³°r°¥nµ¥·É ´É Á° ÁnÁ¸¥ª´¡n°Â¤n¤¨¸ ¼ ®¨µ¥ ¸É®¹ÉÁ¦¸¥ÎµÁ¦ÈÁ¦¸¥¦o°¥
Â¨³¤¸µÎµÁ}¨ÉÎµÁ}´ ¦µ¥ÅoÁÈ ¡¸¥¡°´ªµ¤Á}°¥¼Ån ¤n g Áº° ¨¼¸É °È
Îµ¨´Á¦¸¥ªÎµÁ¦È°¥¼nÂ¨oª ¨¼¸Éµ¤ÈÎµ¨´Á¦¸¥oª¥ªµ¤´Ê°´ÊÄ ¹¨¼
»o°¹É Îµ¨´Á¦¸¥°¥nµ ³¤´Á ¤o
Â¤oµoµªµ¤¦³¡§·®¨´·´¥Ä° ´Ân®´ªe¨¤µ¹»o°
Á}¸£É µ£¼¤Â· ¨³ÅªoªµÄ °¡n°Â¤n Å¤n°µ³Îµ®·Å®Åo¨ Á¡¦µ³¨¼Ân¨³
nµÈ¤¸ ªµ¤¦³¡§·°´ ¥µ«´¥¸ µ¤¨Îµ´Â®nªµ¤¦¼oÂ¨³ª´¥ °Ç»¡n°Â¤n¥´
¤¸ªµ¤¤´É Ä´¨¼» ªnµÁ}¼o¤¸ªµ¤µ¤µ¦¨µ¦¼oÄ·µ¦ Â¨³¤¸®¨´µ¤´É
Ä°µ°´Ä¨o¸Ê°¥nµÂn° Á¡¦µ³ªµ¤¦¼o ªµ¤¦³¡§·°´ ¥µ«´¥ °ÁÈ»Ä
{»´°ªµ¤Á¦·Â¨³¤´É  °ÁÈÄ°µ°¥¼Ân ¨oª
¨¼ °¡¦³µ´Ân¡¦³°¦®´r¨¤µ¹¡¦³°µµ¤¸ ¡¦³·µµ¤¸ ¡¦³
Ãµ´ Â¨³´¨¥µÈ¥°n ¤¤¸¨´ ¬³ÁnÁ¸¥ª´¡n°Â¤n¤o¼ ¨¸ ¼ ®¨µ¥ Â¨³Á}¸É
¤´É Än°¨¼ °³´Ê  Â¤oÎµ¡ª¦°¡¦³°¦®´ ¸µ¡¨¤µ ¹É ¤¸Á· ¨°´¥´¨³
Å¤nÅoÃ¥ÁÈ µÂ¨³¥´¨³Å¤nÅo ÂnÈ µn ¤»n ®oµÎµÁ·µ¤¦n°¦°¥ °¡¦³¡»Áoµ°¥¼n
°¥nµÁÈ¤Ä Â¤oµµ¥ °¼o¥´¤¸·Á¨Îµ¨´ÎµÁ·°¥¼n ³¸Ê ÈÁ}µµ¥Á¸¥ª´´¸É
¡¦³¡»Áoµ¦ÎµÁ·ÅÂ¨oª Á¤º°É Å¤n°¥ªµ¤Á¡¸¥¦ o°¦¦¨»¹ ¸É ¦³´ °
¡¦³¡»Áoµµ¤¦¦¤ªnµ¼oÄÁ®È¦¦¤¼o´ÊºÉ°ªnµÁ®ÈÁ¦µµÃ¥Ân°³´Ê
¹ª¦³Á}¸ÉÁµ¦¡Á}¸ÉÅªoªµÄ Â¨³¡°³Ä®oªµ¤°°»nÂnÃ¨ÅoÁnµ¸Éª¦Ânµ³
°
´Ê¸Ê °·µ¥Á¸É¥ª´nª¦ª¤ °´ÎµÁ¡È¼o¨oµµ¥Ä¦µ¤ º°µ¦¦´
·Á¨ Á¤ºÉ°¥o°Á oµ¤µ®µ´ª °Á¦µÃ¥Á¡µ³Â¨oª ÈÃ¦¥¹®¨´¸ÉÁ¸¥Á¸¥Åªo¤µÁ}
Á¦ºÉ°ÎµÁ· ¨³Á}ÁnÁ¸¥ª´´nµ¸ÉÅo¦´Â¨³nµÅÂ¨oª´ÉÂ¨ ³Å¤n¤°¸ ³Å¦¤µ
ÎµÄ®oÂ¥µ´ oµoÁ®»¨¦°¥Á¸¥ª´ o°Îµ´Ã¦°¥nµÅµµ¨µ¸ÉÁ¡ºÉ°

ÂªnªÄ

ÕÒØ



ÕÒÙ

¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ³·Åª´¥´ÉµÎ  ÂnÄ´ o°·´·¸ÉÄ®oµ¤ªnµ ¤´·¤µ Á}
Îµ´ªnµ°ºÉ¸Éº°µ¨µ¸É¸ÉÁ· ¹ÊÂ®n¤¦¦¨Ã¥Âo
Á¦µ³Á}¡¦³ÅÃ¥¨Îµ´ ´Ân¡¦³Áº°Ê o¸ÅÉ o¦´ µ¦°»¤°°¤µµ
ÃrÄ®¤n Ç¹¡¦³Ãµ¡¦³·µµ¡¦³°µµÂ¨³¡¦³°¦®´r ³®¸µªµ
µ¦¦¤¸É»nµÎµ¨´ÎµÁ¡È°¥¼nÁª¨µ¸ÊÅÅ¤nÅoÁ¨¥ Å¤nªnµ¡¦³¡»Áoµ³·¡¡µÂ¨oª
®¦º°¥´¦¡¦³¤r°¥¼n Á¡¦µ³¡¦³Ã°ªµ¸É ¦³µÅªoÊ´ ·Ê  °°¤µµ¡¦³Ã°¬r °
¡¦³°rÁo¼ ¸¥ª Â¨³¦ªµ¤¦·Åªo°¥nµ¤¼¦r ÁªoÂn¼oÎµÁ¡È³ÎµÄ®o·¡¨µ´Ê
ªµ¤¦¼oªµ¤Á®ÈÂ¨³µ¦·´·¨¸µªµ¤¦·Â®n¦¦¤ÅÁ¸¥Ánµ´Ê ¹³Å¤n¤®¸ ª´
¨º°ªµ¤» °´¤¼¦r
Á¦µ»nµ¨oªÂnÁ}´·´·¹É¤µ¦ª¤´°¥¼nÁª¨µ¸Ê Ã¦Îµªµ¤®´Ânn°
®oµ¸É °°¥nµÁ ¤o Â È 
°¥nµÁ}Á¸¥¦oµ°n°Â°
¹É Å¤nÄnµ °
¡¦³¡»«µµÂ¨³Å¤nÄnµÂ®n¤¦¦¨·¡¡µ°¥¼n¸ÉÅ®°¥nµÁ}¼o¨º¤Á}¼o
¼oÁ¸¥ªÁ¤°°¥nµÎµªµ¤Á¸¥É ª °o ´ª¨´·É ÄÇoª¥ªµ¤Á}°µ¦¤r®nªÄ¥°¥¼n¸ÉÄ
Ä®o¤¸ ·
{ µÁ}Á¡º°É ° °Ä Â¨³°¥nµÎµÄ®oÁ¨ºÉ°¨µµ®¨´¦¦¤ ³Á}µ¦
¨¸Âª³µµ·¥¥µ·¦¦¤ ³Å¤n¤®ª´´Ä®¤µ¥ ³°oµ °·É¤oµ ³ªoµ
gÁº°oµ °¥nµÎµ¤µÁ}°µ¦¤r o° o°Ä Îµ°¥nµÅ¦·
{ µ´Ä³¨¤¨º´
°¥nµ· ´ÉÁ}Á¦ºÉ°¸Éª¦Ä°¥nµ¥·É Á¡¦µ³µ¡o» ¤r ¸ ·
{ µÁ}Á°Äµ¦
µ¤¦´¬µ·Ä®o¡o£´¥ÅÁ}¦³¥³ÇÃ¦¦µ°¥nµ¹Ä
°¥nµÅo¨¤º Á¦º°É  °Ã¨Á} °Å¤nÂn°ÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ ¤¸ªµ¤Á¦·Â¨oª¤¸
ªµ¤ÁºÉ°¤Å Å¤nªµn Ã¨°º°´ªÉ Ç Å Å¤nªnµÃ¨Äº°´ªÁ¦µÁ° Á¡¦µ³Á}Ã¨
Á®¤º°´ Îµo°¤¸ªµ¤Â¦£µ¡Â¨³¨µ¥Å´Éª·Â Å¤n¤Á¸ µ³ÄÁ}Áµ³¥Áªo
Á}¡·Á«¬ Å¤n¦µªnµª´Ä Áª¨µÄ Â¨³µ¸ÉÄ ³Á}ª´ Áº°  e µ¸É¨
°·´ » ´  °´µ n°ªµ¤Â¨µ¥ °Á¦µÂ¨³ °nµ °´Á}£µ¡³o°¨
°¥¼nÃ¥¸ Áª¨µ¸Ê¥´Á}µ¨°´ª¦°¥nµ¥·É¸É»nµ³¡¥µ¥µ¤Â®ªªnµ¥Á¡ºÉ°´ªÁ°Ä®o¡o
{~Â®n°·½ µª½ µ¦µº°Á¦ºÉ°Á·Çµ¥Ç°´Á}µ¡¦ÉÎµÁ¡¦ºÉ°ÊÎµÇµÇ
Å¤n¤¸ª´µ®¤µ¥ªnµ³Á¦È·Ê´Á¤ºÉ°Å¦
µ¦³Á£¸ÊÁ}µ¸É®´Ä¤µ¤µ¥ Á¡¦µ³Á}µ¸É®µ»®¤µ¥Å¤nÅo Îµ´
¨°´´¨mÅÈ ¤n¤°Á®È ~{ Â®nªµ¤·Ê  Ã¦¦¸ Ç °¥nµÄ®oµ¥Á·Å ´Ê Ç ¸É
¸ª· ¥´¦°´°¥¼n Á}¼¤o n» ®oµn°ªµ¤Á¡¸¥¦°´Á}µ¡µÄ®o¹ªµ¤·Ê°»½½
ÂªnªÄ

ÕÒÙ



ÕÒÚ

·½ªµ·¦» 
½ ½· Å¤n¤Á¸ º°Ê n°Â®n£¡³´Ê°¥¼n Á¸¥ª´ÉÁ¸¥ªÁ·Á¸¥ª¤µ
Á¸¥ªÅÁ¸¥ªoª¥°µ¦¤r °·°´Á}¦¦¤ÂnÁ¸¥ª°¥nµÄ®o o°Âª³´·ÉÄÇ
°´³n°ªµ¤¥»n Á®¥·ÂnÁ° ·Â¤o³¤¸·Á¨¦»¤¨o°¤®µ¥·Éªnµ£¼Á µÈµ¤ ÈÅ¤n°o ¤¸
ªµ¤o°Äªnµ ³Å¤nµ¤µ¦ÂoÅ Åooª¥°Îµµ °·{µ°´¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦®»®¨´
°¥nµÅ¦£¼Á µ®´ªÄo°¡´¨µ¥¨Ã¥Ân°
oµ¹¦µª¤»¤³®µµ¦°´ªµ·Á¨¤µ¦Å¤nÅo
Ã¦¦³¨¹¹¡¦³¦¤
«µµ ´Ân¦µªÁ}¬´¦·¥r¤µ¹ªµ¤Á}¡¦³¡»Áoµ »¦³¥³¸É¦ÎµÁ¡È
¦³Ã¥rÂnÃ¨Â¨³Ân¦¦¤Å¤n¦Îµ°³Å¦Â °Å¸Â¤oÁª¨µÁÈ°°¦ªÈÅ¤n
¦Á¥ºÉ°Ä¥Ä¸ª·¦¨¸°rÎµÁ¦È¡¦³°·¦·¥µ°¥¼nÄiµÁ¡¸¥¡¦³°rÁ¸¥ª¤¸ª·¦·¥¦¦¤
º°ªµ¤Á¡¸¥¦Á}¼¡n É¹ Á}Â¨³¡¹É µ¥ Å¤n¦®¤µ¥¡¹ÉÄ¦ÄÁª¨µ´Ê ¦®ÊÎµ®´É
¨´É ¦°¡¦³°rÂ ¸ ÁoÅªoªµn  oµ¦°µ¥¨´ÅÈÄ®oÅoÁ}»¨¡·Á«¬ Â¨³Á}
«µµ°Ã¨ oµÅ¤n¦°µ¥È¥°¤Ä®o¡µ¤´»¦µÎµÅµ¤Á¦ºÉ°ªµ¤®·ªÃ®¥ °Á µ¼o
o°µ¦ªµ¤µ¥ ° Â¨³´ªr¤µÁ}£´¬µ®µ¦¦³Îµª´ »oµ¥Â®nµ¦n°oµ
Â¨³¦»¦·´¥¦³®ªnµ¬´¦·¥r¼o¨oµµ¥´¡¦³¥µ¤µ¦µ·¦µÂ¨³¡µ¤´»¦µ
¨Â®n´¥³Á µo ¤µÄÁº°Ê ¤¡¦³®´r °¡¦³·´¦µ»¤µ¦ °r¬´¦·¥r
Â®n¦»·¨¡´»r¼oÁ}´¡¦´ÊÁ° ¡¦³¥µ¤µ¦µ·¦µÁ¸¥¸ª·Á¦ºÉ°n°£¡n°µ·
Â¨³°Îµµªµµ¨Ä{·¤¥µ¤Â®nº °Áº°®Á¡È ÎµÂ®n °»¨¡·Á«¬Â¨³
ÎµÂ®nÂ®n«µµ °Ã¨ Åo¤µÁ} °¡¦³¤®µ¬´¦·¥r ¦»·¨¡´»r Áo¼ }´ª
¦µ¡¦³µ¤¦³ÁºÉ°´Éª¡·£¡ªnµ½µÁª¤»½µÎ ¦Á}«µµ °ÁªµÂ¨³
¤»¬¥r» ´Ê ¹¤´¥{»´ º°ª´¸Ê ®¨´¦¦¤¸É¥´¡¦³·´³Ä®o¦¦´¦¼o´Ê ¥n°
Äªµ¤¨¤¸¸É º°» r ¤»´¥·Ã¦¤¦¦¸Éº°®¨´¤´·¤µ·µÁ}µµ¥¨µ¸É
¡°Á®¤µ³¡°¸¨°¤µ³´Ê¤´·¤µ·µ¹¤·Än¦¦¤¨oµ¤´¥Â¨³Á¨¥¤´¥ÂnÁ}
¦¦¤µ¥¨µ°¥¼n¨°Áª¨µ °µ¨·Ã Áª¨µ´ ´n°µÎµÁ· Ã¦¦³¨¹Á°µ
¡¦³¡»Áoµ¤µ¦³´¸É ªÄ ³¤¸ªµ¤¨oµ®µ¦nµÁ¦· Å¤n°o ÄÂ¨³o°¥Äªnµ¤¸
ªµµo°¥
¼o ·´ · ¼ o°µ¤®¨´¤´·¤µÁ}´Ê  Ç ³Á}¼¤o ¸ ªµ¤Áº°É ·n°´ªÁ°Â¨³
·É¥´Éª¥ªÁ}¨Îµ´ {µ³¤¸ªµ¤¨µÂ¥µ¥Á}´Ê Ç µ¤µ¦Â¥Â¥³µ» ´r
°°¡·µ¦µÄ®oÁ®Èµ¤ªµ¤¦·Åo ´Ê ´ r µo °Â¨³ ´ r µo Ä ´Ê ´ r®¥µ ´r
¨µÂ¨³ ´ r¨³Á°¸¥ ´ r®¥µÅoÂnÉ· £µ¥°¸¤É °¸ ¥¼n ªÉ´ ÇÅ ´ r¨µÅoÂn µ»
ÂªnªÄ

ÕÒÚ



ÕÓÑ

´ r °Á¦µ {µµ¤µ¦Â¥Â¥³ÅoÃ¥¨°Â¨³´ªÉ ¹ ¡¦o°¤´Ê µ¦°°ªµ¤
Á¸¥É ª °o ´ª¨°°µµ» ´ rÁ®¨nµ¸ÅÊ o nª ´ r¨³Á°¸¥ÅoÂn µ¤ ´ r º°Áªµ
´µ ´ µ¦ ª·µ ·ÉÁ®¨nµ¸Ê{µ¥´µ¤µ¦Â¥Â¥³°°µÄÄ®oÁ®ÈÅoÃ¥
´Á Â¨³¥´µ¤µ¦¦¼oÂoÂ³¨»Á oµÅ¹¦µµ º°·´°ª·µ¸É ¨³Á¨oµ´°¥¼n
°´Á}¸ÉÁ· ¹ÊÂ®n ´r´Ê®¨µ¥¤¸¦¼ ´rÁ}o
¦¼oÁnµ´Â¨³¨n°¥ªµÅoÃ¥
¦³µ¦´Ê ª Å¤n¤¸ É· Ä³d´¨¸¨Ê ´ n°·
{ µÅo o°¼ÁdÁ¥ Ê¹ ¤µµ¤¨Îµ´
°·
{ µ¸¤É ¸ µÎ ¨´¡°´ªÂ¨oª
µ¤®¨´¦¦¤nµ¨nµªÅªoªnµ°ª·½µ½¥µ½ µ¦µÁ}o°ª·µÁ}{´¥Ä®o
Á·´ µ¦ ´ µ¦Á}{´¥Ä®oÁ·ª·µ n°´ÅÁ®¤º°¨¼ÃnÅ¤n¤¸ É¸ Ê· » ¹ ¤½
£ª½· Â¨³¦³¤ª¨¤»¥´ ªnµÁ°ªÁ¤½Áª¨½»½ ½ ½½¤»Ã¥Ã®· Á®¨nµ´Ê
Á}¤»´¥´Ê·Ê ¹É °°µ°ª·µªÁ¸¥ª ªµ¤¦¼Âo ¤Ã ªµ¤®¨Â¤¦· ¸Éº°
°ª·µÂo µ»É¸ É¸ ¦³»¤´Á µo Á}¦¼µ¥ Á}®· Á}µ¥ Á}´ªr Á}»¨
Á®¨nµ¸ÊÅ¤nÄn°ª·µ Ân°µ«´¥°ª·µÁ}¼o¦» ¹Ê ÁnÁ¸¥ª´oµÁ¦º°¤·ÄnÁ¦µ Ân°µ«´¥
Á¦µ¨¼ ¹Ê³´Ê ´ rÊ´ ®oµÈ¤¨¸ ´ ¬³ÁnÁ¸¥ª´¤·Än°ª·µ°´Âo¦· Ân°µ«´¥°ª·µ
¸¤É °¸ µÎ µ¤µªnµ¼Å¡µÄ®o ´ rÊ´ ®oµÎµo°¥°¤Îµµ¤Îµ´É °
´ rÊ´ ®oµ¹
¨µ¥Á}¤»´¥Åµ¤°ª·µ¡µÄ®oÁ}Å Á¦ºÉ°´Ê¸Ê³Á®ÈÅo´Ä ³¸É°ª·µ ¹ÉÁ}
´ª¤»¥´ °¥nµÁ°´ÅÂ¨oª nª ´ rÊ´ ®oµ¤·Åo´ Åoª¥°ª·µ ¥´Á} ´ r Ç °¥¼n
µ¤· °ªnµ³¹µ¨°´Âo¦· °Á µ
Â¨oª¨µ¥Åµ¤·¦¦¤µ¸É¡µ
Á}¤µÂ¨³Á}Å
¡¦³¡»ÁoµÂ¨³µª°¦®´r¦¦¦¨»°»µ·Á·¡¡µÂ¨oª¥n°¤´®µ¦°ª·µ
Ä®o´Åoª¥¤¦¦µ Ân ´ rÊ´ ®oµ¤·Åo¼ ´®µ¦Åoª¥ ¡¦³°rÂ¨³µª¦¥¹Á°µ
´ r¥É¸ ´ ¦´ª°¥¼n ¦³µ««µµ Á¸É¥ªÂ³Îµ´É°ÁªÅ¥´ªr¼oª¦Â³Îµ ÁÈ¤£¼¤·
°¡¦³«µµÂ¨³£¼¤· °¡¦³µª ªnµ³¹µ¨°´ª¦ °«µµÂ¨³µª³oµª
Á µ¼n°»µ·Á·¡¡µµ» °´·Ê » °¤¤»Á· ¡¸¥ÂnÊ´  Ân¦¦¤iµ°³Ä®oºÉ°
´ r¦³Á£¸ÅÉ ¤n¤°¸ ª·µ¦°´ªªnµ ´r¨oªÇÅ¤n¤¡¸ ¬· °³Å¦n°Å°¸
°ª·½µ½¥µ ½ µ¦µ Á}o¸Ê Á¤º°É {µ®¥´É Á µo ¹´ª¦· Ç Â¨oªÈ´¨
´Éª ³Á¸¥ªµ¤¦¦¤ªnµ °ª·½ µ¥Á½ªª °Áª·¦µ·Ã¦µ ½ µ¦·Ã¦Ã ²¨² ·
¦»½½·Â¨³Á°ªÁ¤½²¨²·Ã¦ÃÃ®·°ª·µ´´ µ¦È´´ µ¦´ª·µ´
»·É ¸ÁÉ ¸¥É ª´°ª·µ¥n°¤´µ¤´Å¨°µ¥ Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°°¥¼nÂ¤o¦¤µ¼ Á®¨nµ¸Ê
ÂªnªÄ

ÕÓÑ



ÕÓÒ

Á}µ¥ °·Ã¦ªµ¤´» rÃ¥¦³µ¦´Êª »·É »°¥nµ¸É ¦»·n°´Á}
¨Îµ´¹£¡µ· ¹ÉÁ¸É¥ª´°ª·µÁ}¦µµ¥n°¤´¨Å¡¦o°¤Ç´ ´rÂ¤o¥´
¦°´ª°¥¼n ¤È Å· o´ ªnµÁ}¤»¥´ n°Å°¸ ¸É ´ rµÎ µÁ¸¥É ª °o ´°ª·µÁ}¨Îµ´
¹Á°ªÁ¤½²¨²¤»Ã¥Ã®· ´ÊÁ¡¦µ³°ª·µÁ}´ªµ¦Îµ´·É¸ÉÁ}¦·ªµ¦
¹¨µ¥Á}¨¼ÃnÁ¸¥É ªÁº°É ´Å´°ª·µ ¡°°ª·µ´¨ÅÁnµ´Ê È¦µªnµ °ª·½
µ¥Á½ªª°Áª·¦µ·Ã¦µ½ µ¦·Ã¦Ã²¨²·¦»½½· Â¨³Á°ªÁ¤½²¨²·Ã¦Ã
Ã®·»Ç·É ¥n°¤´µ¤´®¤
¸ÉÁ¦ºÉ°°ª·µ °·µ¥Ä®oÁ®ÈÄ· °Á¦µ¸¤É °¸ ª·µ { °¥¼Än  ³¸Ê Å¤n°o Åµ
£¡µ·ÅÉ¸ ® °µ» °°ª·µ¸¤É °¸ ¥¼Án ¡¦µ³£¡µ·µn  Ç ³Á·µ»°ª·µ¸Ê
Ánµ´Ê Å¤n¤¸ °É¸ Éº Á}¸ÁÉ ·£¡Á·µ· ¸ÉÅ¦µ´ªÄ£¡µ·´Ê Ç ¤´°°µÄ
°ª·µ¸ÊÂ¨¡µÄ®oÁ}Å °ª·µ´ÅÄ ³Ä£¡µ·È ´ ÅÄ ³´Ê  Å¤n¤¸ 
{ ®µ°ºÉ
¤µÎµÄ®o¥»n¥µ ¸Énµ¨nµªÅªoÄ{¥µµ¦´Ê nµ¨nµª¦³ª´· °·¸ÁÉ }°ª·µ ¹É
Á¦·É¤oÂn °ª·½µ½¥µ½ µ¦µ½ µ¦½¥µª·s½µÎ ²¨²Á}o¹¤»Ã¥
Ã®· Â¨³¨nµª¦³ª´· °·¸É ´ °ª·µÅoÂ¨oª Á}ªµ¤´» rÃ¥¦³µ¦´Êª
µ¤¦¦¤ªnµ°ª·½µ¥Á½ªª°Áª·¦µ·Ã¦µ½ µ¦·Ã¦Ã²¨²¹·Ã¦ÃÃ®·
¸ÁÉ }¦³ª´· °°ª·µ´µ· ÂnÊ´ °¦³Ã¥Â®n¤»¥´ Â¨³·Ã¦¸Ê nµ
¤·Åo°·µ¥ª·Á¸ ¦·¤¤»¥´  Â¨³ª·¸´¤»´¥Åªo°¥nµ´Á Á}ÂnÁ¡¸¥Á¨nµ¦³ª´·¤»´¥
´Â¨³·Ã¦´ÅªoÁnµ´Ê¼oo°µ¦Â{¥µµ¦Ä®o¨³Á°¸¥Îµo°®µªµ¤¦¼o¡·Á«¬¤µ
Á¡·É¤ Á¡ºÉ°¦³´¦¦¤¼¦¸ÊÄ®oÂo´ ¹Ê ¤·³´Êo°Âª®µ¼¦nµ Ç ¤¸¡¦³
¦¦¤´¦Á}o ¤µÁ¦·¤Ä®oªµ¤Ä¼¦¸Ê¦³nµ ¹ÊÁ¡ºÉ°¼o¢{³Åo¦´ªµ¤Á oµÄ Â¨³¦¼o
ª·¸·´·Ä®o¼o°µ¤ªµ¤®¤µ¥ °¦¦¤¼¦¸ÊÃ¥Âo¦· Å¤nÁn´Ê ³Å¤nÅo¦´ ªµ¤
Á oµÄ Â¨³·´ Ä· ®o¼ o°µ¤¦¦¤Ä¼¦¸ÅÊ o Á¡¦µ³¡ªÁ¦µÂ¤o¦nµµ¥³Ân °µ¥»³
¤µÂnªµ¤¦¼o¸ÉÁ¸É¥ª´¦¦¤¼¦¸Ê¤·ÅoÂnÂ¨³¤µÅµ¤
Á¡¦µ³¦¦¤¼¦¸Ê¦¼o¹³ÂÂ¼oÄ®n¢{´ ¹É nµ µi ¥ÈÁ}¸ÁÉ µo Ä´°¥¼n
Â¨oª Án Îµªnµnµ Å¤nµÎ Á}o°Åo®µ¸¤É µ °¦³Â¨³¡¥´³¨°´ª³
Å¤oÁ°Å¤oÃ ¼o¦¼o®´º°Å¥Á¦µÂ¨oª¥n°¤Á}¸ÉÁ oµÄ´¸Á¸¥ª ÂnÎµ®¦´ÁÈ Ç ¸¥É ´ Å¤n¦o¼
Â¨³°nµ®´º°Å¥Å¤n°° ¦¼o¹³Á}{®µ°´®´Å¤no°¥ÄÎµªnµnµ Á¡¸¥ÎµÁ¸¥ª
¦¦¤¼¦¸ÊÈ¤¸¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´ Á¡µ³nµ¸ÁÉ }¡¦³°¦®´r ¹ÉÁ}¼oÁ¦¸¥°ª·µ
Â¨oªÅ¤n¤¸ÄµÄÁ}{®µnµÁ oµÄÃ¥¨°Ân¡ªÁ¦µ¦¼o¹³Á oµÄ¥µoµ³
ÂªnªÄ

ÕÓÒ



ÕÓÓ

Á¸¥°ª·µÁ¦¸¥Á®¤º°´¦´ªÄ®n ´ µ¦ ª·µ ¹ ¤½£ª½· Á¦¸¥Á®¤º°
´¦´ªÁ¨È¹É³°¥Îµµµ¤´¦´ªÄ®n¸É¡µ®¤» ¡°ÁdÁ¦º°É Â¨³´¦´ªÄ®nÁ¦·¤É
ÎµµÁnµ´Ê´¦´ªÁ¨È»´ªÈµÎ o°ÎµµÅµ¤Ç´
ÂnÁ¦µ¼o¤·ÄnnµÁ¦ºÉ°Å¤°¼Â¨oªnµÁª¸¥«¸¦¬³
Â¨³Å¤n¦µªnµ´¦´ªÅ®
ÎµµÄ®oµ¸É°³Å¦ Â¨³´ªÅ®Á¦·É¤Îµµn°Â¨³®¨´´ Á¡¦µ³´¦Ân¨³´ªnµÈ
Îµµµ¤®oµ¸É ° Ç ÄÁª¨µÁ¸¥ª´ Ânµ¥nµÁ¦ºÉ°¦³ÎµÃ¦µÁ µÅ¤nÁ®È¤¸
{®µ°³Å¦´Á¦º°É ´¦·nµ Ç ¸ÉÎµµ°¥¼nÄÃ¦µ´Ê Á µ¦¼oª·¸Ád ª·¸dÂ¨³
ÂoÅ Á¦º°É ·nµ Ç °¥nµÅ¤n¤¸ 
{ ®µ°³Å¦Á¨¥ ·´Á¦µ¼oÁ oµÅ¼Â¨³¥ºÁª¸¥«¸¦¬³
°¥¼nÄ¦·ÁªÃ¦µÁ}Å®Ç
Á¡¸¥Ánµ¸ÊÈ¡°¦µÅoªnµ¡¦³°¦®´r´Á¦µ ¦¼oÂ¨³Á oµÄÁ¦ºÉ°{¥µµ¦´¤µ
o°¥Á¡¸¥Å¦µ¦Á·n°Á·¸®¨´ °°ª·½ µ½¥µ½ µ¦µÂ¨³Á¸É¥ªÃ¥´°¥nµÅ¦
oµ ¡ªÁ¦µÅ¤nn°¥³Á oµÄ Â¤oµ³ÁÈµÁ¡º°É ·Å´Ê ´Ê  Å¤n¼ ´®¨´ªµ¤¦·
°°ª·µ¸É µÎ µÃ¥Âo¦·  Á¤º°É ·¥´Å¤nÁ µo ¹´ª°ª·µoª¥·
{ µ Â¨³°°
Ê¹ ¤µ°¥nµ¦³´¬rÄ¦· Ç n°Á¤ºÉ°Á¦¸¥°ª·µ¤¼¦rÂ¨oª´ÉÂ¨ ¥n°¤Á}Á®¤º°
µ¥nµ¦³ÎµÁ¦ºÉ°ÄÃ¦µ³¡¼Â¥Â¥³ ®¦º°¨´´o°Á¦ºÉ°°ª·µÅ´ÁnµÅ¦ È
Á µo ÄÅ¨°µ¥Å¤n¤¸ ªµ¤´¥°³Å¦´Ê ´Ê 
µ¦¨nµªÁ¦º°É °ª·µ¤µµ¤ªµ¤¦¼o ¹ °¦¦¤iµ °µ³¤¸¸É¨µÁ¨ºÉ°Åoµ
µ¤ª·´¥¸ÉÁ¥Á} Â¨³»ª·¥´ ¸É ³°·µ¥Ä®o¼ o°Ã¥´ªÉ ¹ ®ª´ªnµÅo¦´°£´¥µ
nµ¼o¢{Â¨³¼o°nµµ¤Á¥ ¦¦µ¦¦¤¸ÉÂ¤µ nªÄ¸ÉÁ®¤µ³´¦··´¥È¦»µ
¤°Åªo´ ¦¦¤ ªnµÎµ¨´ªµ¤µ¤µ¦³¡°¥ ¹Ê¡·µ¦µÂ¨³·´· È¦»µ¥ ¹Ê
Â¨³ÂoÅ Åµ¤Îµ¨´ Â¨³nªÄÁ®Èªnµ·µ®¨´¦¦¤È¦»µnµÅ °¥nµÄ®o¤¸ªµ¤
¦³Áº°ÄÂnÁ° ¤´Á¦µÂª®µ¦¦¤Á¦ºÉ°´¢°ÄÄ®o³°µ·É¤ª¨Ân
Á¤°
Ä°ªµÂ®n¦¦¤¸Ê °ªµ¤ª´¸¤¸ ¥´ Á·¤¸Ânµn ¼¢o {  Â¨³nµ¼o°nµÃ¥
´Éª®oµ´Á°


สารบัญ

<<

ÂªnªÄ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK


ÕÓÓ



ÕÓÔ

Á«r°¦¤¡¦³ª´iµoµµ
Á¤º°É ª´¸É ÓÚ¦µ¤¡»«´¦µÓÖÑÙ

·o°°µ«´¥µ¦¦Á¦oµÂ¨³ ¼nÁ È

nµ´·´·»nµÃ¦¦µ°¥nµ¹Ä ªnµ´¸ÊÁ¦µÅooµªÁ oµ¤µ¼nª¡¦³
«µµ¸ÉÁ¦¸¥ªnµªÂ®n¦¦¤®oµ¸É °¼o¤¸ªµ¤Á}°¥¼nÄÁ¡«¸Ê Â¤o³°¥¼nÄÂn·
°´Á¸¥ª´´Ã¨´ÉªÇÅÈµ¤Ânªµ¤Á}°¥¼n ªµ¤¦¼o¹ªµ¤¦³¡§·»oµ
¥n°¤¤¸ªµ¤Ânµ´´Ã¨ ³¥µ¨Îµµ gÁº° Â¨³³ª°¥nµÅ¦ o°Á}¼o
°»nµ®r¡¥µ¥µ¤ÎµÁ·Åµ¤®oµ¸É¸ÉÁ È¤·«Â®n¦¦¤¸Ê°Åªo °¥nµ¨n°¥Ä®oªµ¤°·
®µ¦³°µÄÁ oµÂ¦·£µ¥ÄÄ ³°¥¼nÄªÂ®n¦¦¤¸Ên°ÅÅ¤nÅo Ã¨¸É°¥¼n´´Éª
·ÂÁ µÁ}°¥¼noª¥ªµ¤ gÁº° ªµ¤³ª ªµ¤»  ªµ¤» r ªµ¤¥µ
ªµ¤nµ¥ ÁnÁ¸¥ª´ªÂ®n¦¦¤ °Á¦µ Á¡¦µ³Ä¦°¥¼n¸ÉÅ®È¤¸Á¦ºÉ°¸´´Ä®o
Îµµ´Ê¥µ´Ênµ¥´Ê®´´ÊÁµ°¥¼nÁ}¦³Îµ
·É¸É¸´´´Ê ÅoÂnµ» ´r º°¦nµµ¥ °Á¦µ °nµ ¹Éo°°µ«´¥
Á¦ºÉ°Îµ¦»°¥¼nÁ¤° oµ µµ¦Îµ¦»¦´¬µÂ¨oª ¸ª··Ä³ºn°´¦nµ¸ÊÅÅ¤nÅo
o°Â¨µ¥¨ Á¡¦µ³ µ{´¥Á¦º°É °»®» Á¤ºÉ°·É¸´´Ä®oÁ¦µÎµo°Îµµ
¤¸°¥¼n Á¦ºÉ° °µ¥µoµnµ¥oµ®´oµÁµoµ» roµ» oµÎµo°¤¸ »
o°¥°¤¦´³ iµ gÅ¤nÅo
°¥nµÁ oµÄªnµ¸Ê Ão oµ¸Ê oµÃo Á¤º°¸Ê Á¤º°Ão ¦³Á«¸Ê
¦³Á«Ão³¤¸ªµ¤³ªµ¥µ¥ÄÁ¡¦µ³Å¤n¤¸ µ¦µ³o°´o°ÎµÄ®oÁ}
ªµ¤¨Îµµµ¥Á}´ª¨Ä Ã¨Å®ÈÁ}Ã¨Â®n·¢jµ°µµ« Á}Ã¨Â®nµ»
´r¹ÉÁ}·ÉÎµÁ} ·ÉÁ¤°´ªoª¥´ Å¤n¤¸Ä¦³ iµ g®¦º°°¥¼nÁ®º°°Îµµªµ¤
ÎµÁ}£µ¥Ä´ªÅÅo ´ªr´ªÁ¨È®¦º°´ªÄ®nÈ¤¸ªµ¤ÎµÁ}Ánµ´ª °Á µ¤»¬¥r»
´ÊÂ¨³´ªr»¦³Á£nµÈ¤¸ªµ¤ÎµÁ}Á¤°´ªÅ¤n¤Ä¸ ¦³°¥¼Án ¥ÇÃ¥Å¤n
ÎµµÁ¡ºÉ°´ªÁ°Â¨³¦°¦´ª nµÈÎµo° ª ªµ¥®µ¤µÁ¥¸¥ª¥µÁ¡ºÉ°¨®¥n°n°
Áµ °µ¦¸´´µµ» ´r¨¡°¦³¤µ Á¤º°É Á}Án¸ÃÊ ¨´¦¦¤¹¤¸µ¦
µÁ}Á¦ºÉ°ÎµÁ·ÁnÁ¸¥ª´³·´°¥¼noµÈÁ¡¸¥ªµ¤®´Áµ¹ÉÁ}Åµ¤
®oµ¸ÉÂ¨³Á¡« °Ánµ´Ê
Á¡¦µ³³´Ê  ¼o°¥¼nÄÃ¨o° gªµ¤¨Îµµoª¥µ¦Îµµ Á¡ºÉ°®µ¦µ¥Åo
Á¸É¥ª´µ¦¦°¸¡ Á¡¦µ³¤¸·É¸´´Ä®oÁ}Å°¥¼n¨°Áª¨µ Å¤n¤¸µ¦n°´ªnµ
Áoµ µ¥ nµ¥Á¥È Â¤oµ¦¦°¸¡³Á}Åoª¥ªµ¤¤¼¦rÁ¡¸¥¡°´ªµ¤
ÂªnªÄ

ÕÓÔ



ÕÓÕ

o°µ¦Å¤n¤¸ªµ¤ gÁº° ÂnÃ¦£µ¥Äµ¥¥´¤¸µÁ· ¹ÊÅo °µµ¦ÄÂªµ¤
·· ¹Ê¤µ °µµ¦´ÊÂªnµ¤¸ªµ¤¡¦n°Â¨³o°µ¦·ÉÁ¥¸¥ª¥µµ¤ªµ¤
ÎµÁ} ° ¼oÁ}Áoµ °³·É°Ä°¥¼nÅ¤nÅo o°ª·ÉÁo ª ªµ¥Á¡ºÉ°®µµ
ÂoÅ »ª·¸µ Å¤nÁn´ÊÈÎµÁ¦· ¤µªnµ´ÊÈ¹µ¥ Â¨oªÄ¦³°¥µµ¥Á¨nµ
Á¤ºÉ°¥´Å¤n¹ ´Ê»ª·´¥Èo°ÂoÅ ´»ªµ¤µ¤µ¦oµ¡¥µ¥µ¤ÂoÅ ÁnµÅ¦È¤¸Ân
³ÅnµÁ¸¥ª Å¤n¥°¤¢{Á¸¥Ä¦Â¨oªÈ¨n°¥ Â¨³ÅÁ µo ÁµÅ¢Åµ¤·¦¦¤µ
Á¡¦µ³Â¨³´ªrÁ·¤µµÁ· °¸ª·È¤¸Á¡¸¥Ánµ´Ê³Ä®oÁ}°ºÉÅÅ¤nÅo
Ã¨´¦¦¤³Â¥Å¤nÄ®o iµ¥Ä iµ¥®¹ÉÅ¤n¤¸µ¥n°¤Å¤nÅo Îµo°Îµµ
ÁnÁ¸¥ª´´Ê° iµ¥ nµÂn¸ÉÂ¥Ä®oÁ}µµÃ¨µµ¦¦¤Ánµ´Ê Å¤n¤Ã¸ ¨
Å®³°¥¼nÁ¥ÇÃ¥Å¤no°ÎµµÂ¨³Å¤n¦³ªµ¤¥µ¨Îµµªµ¤» r ªµ¤
gÁº° Á¡¦µ³Ã¨¸ÊÁ}¸É°¥¼n °¼o gÁº° Á}¸É°¥¼n °¼o¥»n¥µ Á}¸É°¥¼n °¼o
¡¦n° o°Âª®µ¤µn°¤Â¤ Â¨³Á¥¸¥ª¥µÁ¤° oµÁ}¼oÃnÁ ¨µÁµ{µ Â¨³
Á¸¥¦oµÅ¤nµ¤µ¦¦°Åo È¥·É¤¸ªµ¤» r¨ÎµµÁ}ª¸¼ Á¡¦µ³³´Ê
ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÅ¤µ °Â¨³´ªr ¹ÉÁ}Å°¥¼n´Ê¨µª´¨µº ´ÊÄÊÎµ
µ¤µ¸ÉnµÇÃ¥Å¤n¤¸ª´Áµ¦r ª´°µ·¥r ª´¡¦³ª´ÃÈÁ¡¦µ³Á¦ºÉ° °
µ» ´r¸Ê´Ê´Ê¹ÉÁ}Á¦ºÉ°Ä®nÃÄÃ¨¤»¬¥rÁ¦µ
ÎµªnµÃ¨®¤µ¥¹nª¦ª¤º°¦ª¤´Ê¸´ÉªÃn¨µ¤¸
 ¦³Á£ÄÈ¦ª¤°¥¼noª¥´ ¦ª¤´Ê´ªr Å¤nªnµ´ªrÊÎµ ´ªr ¨°ª´»nµ
Ç ´Ê °¤¸» °¤¸Ã¬ °¤¸¦µµ¼ °¤¸¦µµÂ¡ Â¨³ °Å¤n¤¸¦µµ ¦ª¤°¥¼n
ÄÃ¨°´¸Ê´Ê´Ê °®¨µ¥°¥nµ¦ª¤´Á oµÄÂn·°´Á¸¥ª´ Á¦¸¥ªnµÃ¨ Ân
Ã¦¦µÅªoÁ¤°ªnµ ³Ã¨Å®Èº°Ã¨µ» ´r ¹Á}Ã¨ª·ÉÁo ª ªµ¥
Á®¤º°´ Á¡¦µ³Å¤n¤Ã¸ ¨°·¦³Ä®o¡ªÁ¦µ°¥¼n ¡°³¤¸ªµ¤Á}°·¦³Å¤no°Îµ°³Å¦
Á®¤º°Ã¨°ºÉÇÁ µ
¡ªÁ¦µªÄ¡¦³«µµ¸ÉÁ}ª®¹ÉµÃ¨´Éª Ç Å ÎµÁ}o°¤¸µÎµ
¦³ÎµÁ¡« ° oµÁ¦µªÄ¡¦³«µµÁ®ÈªnµÁ}ªµ¤´Â¨Îµµ Å¤n
µ¤µ¦³¦³¡§·Ä®oÁ}Åµ¤®¨´¡¦³¦¦¤ª·´¥Åo Á¦µ³Å°¥¼Ãn ¨Å®¹³
µ¤µ¦¦°Åo Á¡¦µ³ ³¸ÁÉ ¦µ°¥¼Än ¦¦¤Á¦µÈÅ¤nµ¤µ¦ Á¤º°É Á¦µÅ°¥¼Än 
Ã¨Á¦µ³®µªµ¤µ¤µ¦¤µµÅ®Á¡¦µ³ªµ¤µ¤µ¦Â¨³ªµ¤Å¤nµ¤µ¦È¤¸°¥¼n
´Á¦µÁ¸¥ª¸Ê Ã¦ ·{®µÁ¦ºÉ° °´ªÁ¤°°¥nµ·É°ÄÂ¨³°¥¼nÅ¡°º
ª´ººÃ¥Å¤nÅo¦´¦³Ã¥r Á¦µ°µ«´¥¦n¤Áµ¡¦³¡»«µµ ¤¸¸É°¥¼n¸É°µ«´¥ ¤¸É¸

ÂªnªÄ

ÕÓÕ



ÕÓÖ

®¨´° ¤¸Á¦ºÉ°¦·Ã£Äo°¥oª¥ªµ¤³ªµ¥ Å¤n gÁº°{´¥¸É ¸ÊÁ}¤µ
Á¡¦µ³°³Å¦oµÁ}¤µµ¡¦³¡»Áoµnµ¦·´·n°¡¦³°r°¥nµÅ¦oµ
oµÎµªnµ ¡»½Î ¦Î ½µ¤· ¸Ê®¤µ¥¹´ªÁ¦µ¥°¤¦´Á°µnµÁ}¦¼¦· Ç È
ª¦¼Á¥¸É¥°¥nµ¸É¡µÎµÁ·¤µ Ánµ¸É¦µ¤µÄ¡¦³¦³ª´·Â¨³Äªµ µ¦¦¤´Éª
Ç Å Å¤nÁ¥¦µªµ¤o°Âo°°n Â° ªµ¤Á¸¥¦oµ ªµ¤Å¤n° ªµ¤·É
°Ä ªµ¤Á®ÈÂnªµ¤³ªÃ¥Å¤nÎµ¹Á®»¨ Á oµÎµ®oµ¸ÉÁ·µÁ¡ºÉ°ªµ¤
¦´¦¼Âo n¡¦³¡»ÁoµÁ¨¥
³´Ê  ¹Å¤n¤¸µ¤Â ¦µ°¥¼nÄ·µÁ¦ºÉ°ÎµÁ· °¡¦³¡»Áoµªnµ
·µÁ¸¥¦oµ Á}o Ân¦°»´· ¹Ê¤µÁ¡¦µ³ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¨³°µ®µ
Â¨oª¨oµn°µ¦¨Á¨ºÊ°¡¦³°r
Ã¥Å¤n¤¸ªµ¤®ª´ÉÅ®ªn°Ã¨¦¦¤£µ¥Ä
¡¦³´¥ ¸É°¥ª¥Ã°µ¦oµª¦µ¡¦³°r°¥¼n¨°Áª¨µ ¦µÁ}°r¡»³¸É
¦·»·Í ¹Ê¤µ Â¨oª¦¦³µ¦¦¤¸É¦·»·ÍÂnÅªÅ¥Ä®o¦¼o¦n°¦°¥ Â¨³Á®ÈÂoµ¤
®¨´¦¦¤Ã¥¨Îµ´ Á·ªµ¤ÁºÉ°Á¨ºÉ°¤Ä ¥°¤¨³¤´·°´¤¸nµ°°ªµ¤
ÁÈÈ¤¸¼oªµ¥¸ª·Á¡ºÉ°°»´¤£r¼Â¨¡¦³«µµÈ¤¸ Ân¨³ iµ¥´ÎµªÅ¤no°¥Á¨¥
Â¤o¼o°°ªÈÁ}Åoª¥ªµ¤ÁºÉ°Á¨ºÉ°¤ÄÄ¦¦¤¦· Ç ·´·®ª´¡¹ÉÁ}
¡¹Éµ¥n°®¨´¦¦¤Å¤n¤¸µ¨¸Âª³Á}°¥nµ°ºÉ ¤»n¦n° »·½Ã °»» µ¥
µ¤¸·²Á¡ºÉ°ªµ¤´» r¦³´¬rÄÅ¤n°µ¨´¥Á¸¥µ¥Ä¸ª·Â¤o³Â¨µ¥¨Á¡¦µ³
ªµ¤Á¡¸¥¦È¤°Á}¡»¼µ¦¦¤¼µ´¼µÅÁ¨¥¼oÄ®oªµ¤°»{µ¼Â¨¹É
Á}´Ä»ÈÎµÁ·µ¤®oµ¸ÉÂ¨³Á¡« °Å¤nÎµ¹¹ªµ¤·ÊÁ¨º°ÄÇ¡¦³
«µµÈ¦µªnµ¦³ÁºÊ°Á¨ºÉ°¨º°¦³®¹ÉÃ¨µ»®ª´ÉÅ®ª ÁºÉ°µÎµªnµ ¡»Ã
°r«µµ¦ÎµÁ·Á}´ª°¥nµÂ¨³ªµ¦n°¦°¥Åªo°¥nµ¡¦o°¤¤¼¨
¡ªÁ¦µÁ}oµÁoµ®¨´°¥oµªÅµ¤¦n°¦°¥¸É¡¦³°rÎµ¦»¥®¤µ¥Åªo°¥nµ
´Á ¥´³º°ªnµÁ}ªµ¤¨Îµµ¥µÁ¥ÈÂ¨oªÈ®¤µ¸É³nª¥Á®¨º° Â¤o³Å
°µ«´¥¦¼°µµ¦¥rÂ¨³®¤¼nÁ¡ºÉ°È³ÎµÄ®onµÂ¨³®¤¼n³¨ÎµµÂ¨³®´Ä Á¡¦µ³´ª
Å¤nµ¤µ¦Ä®oµ¸É¹ÉÁ}£µ¦³ °´ª oµÁ}Å¤oÁÈ }Å¤o¦³Á£¸É °¤µ Îµ
Ä®o ªµnµ ªµ°Îµ®¦´¼oÂ®µ¤
»nµ¸É¤µ¼n¸É¸ÉÈ¸ ³Å¼n¸É°ºÉÈ¸ Á}¼Áo µµ¥ ÁµÄ °¥nµ°º°µ
Á®¤º°Á¦º°¦¦» °®´ÇÄ®oÁ}®¼ÅªµÅªÄ°n°¤°®µ°¦¦®µ¦¦¤¸É
³¤µÁ¸É¥ª o°³¤µµ¦¼°µµ¦¥rÄ®o°»µ¥Ä·ÉnµÇÂ¨³Äªµ¦³nµÇÈµ¤³
¤µµ®¤¼n³¼oÄ¼o®¹ÉÈµ¤ °¥´Á°¦¼o°¥¼nÁ¤° Á¡¦µ³¦¦¤¸É ³Á}
°»µ¥Ä®oÁ¦µÅo¦´ªµ¤¨µ¤¸°¥¼n´ÉªÅ oµÁ¦µÅ¤n¦³¡§·´ªÄ¨´¬³®¤¼´ª°oª
ÂªnªÄ

ÕÓÖ



ÕÓ×

°¤Ã¨¦°°¥³ ¹ÊÁ ¸¥o°Åo¦´ªµ¤¨µµ¦¼°µµ¦¥rÂ¨³®¤¼n³Åª´
¨³Á¨È¨³o°¥ ¨µ¥Á}·´¥ °¤¸·{µ¦°´ªÅÅoµªµ¤Á}°
´ÁÁ¡¦µ³»·É Å¤nªµn µ¸ µ´Éª°µ«´¥µ¦Îµn°¥È·ÅÁ°Ã¦ÎµÎµ o°¸ÊÅªo
°¥nµ {Ä
µ¦Îµªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°´ªÁ°Å¤nÄ®oÁ¸¥Áª¨µÂ¨³Á·Éoµ o°Îµªµ¤¡¥µ¥µ¤¦¼o
·´¥ °Åoª¥ º°Áª¨µÁ¦µÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦oª¥ªµ¤´Ê Ä Â¨³¤¸·¦³Îµ°¥¼n´
ªµ¤Á¡¸¥¦Á¦µo°Á¦nÂ¨³®´¤º° ¹ÊÅÁ}¨Îµ´Á¡ºÉ°Á®È¨¦µoµÎµ µ¸ÉÎµ
Â¨oª¥´Å¤n¦µ¨Èo° ¥´Áª¨µÁ¡·É¤Â¨³Á¦n·´ÄÁ oµÁ}°´Á¸¥ª´´Ê Áª¨µÎµ
ªµ¤Á¡¸¥¦Â¨³Áª¨µ··´·Å¤n¥°¤Ä®oÁ¨°µ´¨°Áª¨µ ·³ g·¼o
ª»¤ÅÅ¤nÅo Îµo°¥°¤ÎµÂ¨³®¥´É¨¼nªµ¤Åo ¸Éº°ª·¸Îµªµ¤Á¡¸¥¦
Á¡ºÉ°¦¼o¦¦¤°´¤¸°¥¼n´Ä¸É¦µ«µ°µ¦¤rÁºÊ°o º°Á°µªµ¤Â¨³Á¥ÈÄÁ}
¦¦¤®¦º°Á®È¦¦¤ Á¡¦µ³¦¦¤¤¸®¨µ¥´Ê µ´Ê oµÅ¤n¨³ªµ¤Á¡¸¥¦³Á®È¦¦¤Ä
¨´¬³nµÇ£µ¥ÄÄ°¥nµÂn°
¼o µÎ Á¡ÈÂ¨³¦¼Áo ®È¦¦¤Á} Ê´  Ç ¥n°¤¤¸¸É¥¹Á®¸É¥ª °Ä Ä³Å¤nª°Âª
¨°Â¨°¥nµ¸ÉÁ¥Á}¤µ  Á¡¦µ³¦ °¦¦¤¤¸°µÎ µ ³Á}Îµ°¡Á·Å
Â¨oªÁ°° Á·¥n°¤¨»nµÂ¨³ µªµ¤Ä¨Ä ³¸ÉÅÁ°° ¸É»·É¸É
Á¥¨»o¤¦»¤Ä¤µÃ¥Áoµ´ªÈÁ oµÄªnµÁ} °¸oª¥Â¨oª¥¹Á}°µ¦¤r {ÄÂn¡°
ÅÁ°n°Â®n´·ªµ¤Á oµ °µ¦¤r¸ÉÁ¥Áµ³Á¸É¥ªÃ¥ÄÁ¥º°ªnµÁ} °¸È
n°¥®µ¥µÅÁ}¨Îµ´ÁnÁ¸¥ª´Ä¥n°¤¤¸ªµ¤®´Ânn°¦¦¤Á}¨Îµ´Â¨³
´ª´Á®È¨Á¡·É¤¦·¤µÁ}¦³¥³ Ç oµÅ¤nÁ¡¨·Á·´ª Â¨³·°¥¼nÄ¦¦¤ ´ÊÄ
´Ê®¹ÉÈ¤¸®ª´nµ¡oÅÅoÃ¥Å¤n¤¸{®µ
¸É¡¼¦»¨ °µ¦·´·oª¥ªµ¤´ÊÄ¦·³o°Á}°¥nµ¸Ê
o°Îµ´
Ã¦°¥nµÎµÁ¡¸¥¨¼ Ç ¨Îµ Ç Â¨oª´ÊÁr ¹Ê¤µ´´¦¦¤Ä®o°¥¼nÄo°ÎµµÈ
Â¨oª´µ¦´ÊÁr¤¸®¨µ¥¦³Á£Ân³Á}¦³Á£ÄÈ°º ªµ¤··´Ê´Ê
Án·ªnµÁ¦µÎµªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤¤µ¹ µ¸ÊÂ¨oªª¦³Åo¦´¨µ¤o°µ¦Á}
o¼o¤¸ªµ¤·Á®ÈÁn¸Ê Â¤oµ¦Îµªµ¤Á¡¸¥¦È³Îµ¡°¨¼Ç¨ÎµÇÁnµ´Ê Ân
³Á oµÄªnµ¤¸ªµ¤Á¡¸¥¦¨oµ¥·Éªnµ¦¼ º°«µµ Â¨oªÈ´Ê³ÂÁ°µÁ°Â¨³Îµ®·
¦¦¤ µÂn¦¦¤nµ Ç µµ ªnµÎµÂµ¥Å¤nÁ®ÈÅo¨°³Å¦µ¦¦¤Á¨¥
Â¤oÂn·Á¸¥ª Á¦µÅ¤nª¦ÎµÁ¡Èn°ÅÄ®oÁ¸¥Îµ¨´Â¨³Áª¨µÁ¨nµ ¹°°ÅÁ}
¦µªµ¼o¦°Á¦º°¥´¸ªnµ¸Ê Â¨oªÈÁnÅµ¤°µ¦¤r¸É ¹Ê¤°°¥nµ» ¸Ã¥Å¤n¤¸
Á¦®oµ¤¨o°Á¨¥
ÂªnªÄ

ÕÓ×



ÕÓØ

®µªnµ¦³Á£¸ÉÎµªµ¤¦¦»¦´Ä®oÂn«µ¦¦¤ ¹°°ÅÁ}¦µªµ
Â¨³¦oµÁºÊ°¦oµ´ªÄ®oÁ¦·¦»nÁ¦º°oª¥Ã£¤´· Á¡¦µ³ªµ¤Á¸¥¦oµ°n°Â°
Á}¼oÎµ´¸ÉÁ¥Á}¤µÂ¨oª
¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÈo°¨o¤¨³¨µ¥·®µ¥ÅÁnµ
´ÊÁ° µ¤¦¦¤µÂ¨oª¸ÉÂÁ¸¥¦oµ°n°Â° ³ÅÎµµ°³Å¦Ä®oÎµÁ¦È
¦³Ã¥rÅo Á¡¦µ³µ¤·Ã¨o°°µ«´¥¦¦¤ÎµÅÄoÁ}Á¦ºÉ°ÎµÁ· Á¡ºÉ°ªµ¤
Á¦· °oµÁ¤º° Á¡¦µ³Ã¨¤·ÅoÁ¦·oª¥ªµ¤Á¸¥¦oµ°n°Â°Á}¼oÎµ ¸É
Á¥´Ê³ÂÁ°µÁ° Â¨³ ¸É¦¦¤Ã¥ª·¸¸É¨nµª¸Ê ¥´³Å´Ê³ÂÄ®oÃ¨°¸µ¤
Á¥ »oµ¥³Å¤n¤¸Ã¨°¥¼n ¸ÉÃ¦Á¸¥¦oµÅo {¨¸É®´ªÄ °¼oÄÂ¨oª o°Îµ¼o´Ê
Ä®oÁ}¨o¤¨³¨µ¥´Ê®¨´µÅ¤nÅoª´µ¥
¸É¨nµª¤µ¸Êº°Ã¬Â®nªµ¤Á¸¥¦oµ ¨¨µ¥Á}»¨¸É¨o¤¨³¨µ¥ Ã¦
ÎµÄ®o¸ ¤¸·ÄÄ Â¨³ÎµÅ¦·¦¦¤£µªµªnµ ¸ÉÁ¦µÎµ µ¸ÊÂnÅ¤nÁ®È¨¦µ
Á¡¦µ³ªµ¤µ¤µ¦Â¨³µ¦¦³Îµ¥´Å¤n¤¸ µÎ ¨´¡° o°Á¡·¤É Îµ¨´ªµ¤Á¡¸¥¦Á µo Å
Á®È¨¦µ´ Á¤ºÉ°Á®»¤ª¦ÂnÅ® ¨³¦µ ¹Ê¤µÁ°Ã¥Å¤n¤¸Ä¦´´Åo
Â¤o¡¦³¡»ÁoµÈÅ¤nÁ¥¦´ÅªoÁ¨¥ªnµ Á}¼o°¥Ä®o³ÂÂn¼o·´·´Ê®¨µ¥ nµ
¤°Ä®oÁ}®oµ¸É °Á®»¹É¼o´ÊÎµÁ¡ÈÅoÂnÅ®
¨³Á} °¼o´Ê ¹Ê¤µ
µ¤¨Îµ´ °Á®»¸ÉÎµÁ¡ÈÅo¤µo°¥
¸®É ¨´¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÁ}°¥nµ¸Ê ¨¼ °¡¦³µÅ¤nÄn ¸ÊÁ¸¥
°n°Â° Å¤nÄn°Îµ®·Ão Îµ®·¸ÊÃ¥Å¤n¤°¼´ªªnµ¸®¦º°´ÉªÂnÅ® Å¸É É´
°µµ«Å¤n¸ Å¸É¸Ê¸É°¥¼nÅ¤nµ¥Å¸ÉÃo°µ®µ¦Å¤n¸ ´Å¤n°¦n°¥Â¨³Å¤n¼´µ» ´r
Å¸É´Ê®¤¼nÁ¡ºÉ°Å¤n¸ ¸Éº°¨º¤ Å¤nÅo¤°¼´ªªnµÁ}°¥nµÅ¦¹®µ»ÂoÅ 
Å¤nÅo Âo¦··ÉÁ®¨nµ´ÊÁ}Á¦ºÉ° °Á µnµ®µÂ¨³Á} °Á¥¤¸°¥¼n¦³ÎµÃ¨¤µ
¨°µ¨ ÎµªnµÃ¨o°¤¸´Ê¸´Ê´Éª³´¨°¤µ Ân¼o¤¸{µ»Á¨º°Á¢j
Á°µµ¤o°µ¦ ¼oÃnÁ ¨µÈ³ÅoÂnÁ¸É¥ªÎµ®·Ã¨Îµ®·¦¦¤Ã¥Å¤n¤¸ °Á Â¨³
ªµ¤¡°¸ ªµ¤Á¥ÈÄÁ¨¥®µµÁ· ¹ÊÅ¤nÅoÂ¤oÂn· Á¡¦µ³¤°Á¨·ÁdÁd
ÅÁ¸¥®¤Å¤n¥o°¨´¤µ¤°¼´ªÁ¸¥oµn°ÅÈ³°¥¼n´Ã¨Å¤nÅo
Å®µ¦¼°µµ¦¥r¸ÉÅ®ÇÈ°¥Åo°¤°°¥¼ÂnÃ¬ °nµnµ°r¸Ê
Á}°¥nµÅ¦oµnµ°r´ÊÁ}°¥nµÅ¦oµnµÎµ¸ µÅ®Å¤n¸ µÅ®°¥
o°¤°¼°¥¼nÎµ°´Ê µ¤·´¥ °¼o¨º¤ oµÅ¼°r¸Énµ¸ ÂnÁ¦µÈÅ¤nÅo
¤°¼´ªÁ°ªnµÁ}°¥nµÅ¦°¸ oµÅ¼°r¸ÉÅ¤n°¦··´¥ÈÅÎµ®·nµÁ}
°¥nµ´Ê Å¤n¸°¥nµ´Ê Ã¥Å¤nÅo¤°¼´ªªnµ´ªÁ¦µ¸Ê¤´´ªÁnµ·Ênµ·ÊÁ®¨oµÅ®¤
ÎµÅ¤³Ä®nÃªnµ£¼Á µ´Ê¨¼ Á¸É¥ªÁ®¥¸¥¥ÉÎµ´¤¦¼°µµ¦¥rÅÁ¸¥®¤ £¼Á µ¨¼
ÂªnªÄ

ÕÓØ



ÕÓÙ

´Êº°··¤µ³ Á oµÄªnµ´ª¸Ê¸¥·ÉªnµÄ¦Ç Â¨³¤¸ªµ¤¨µ¡°´ª ³´Ê´ª¸¥·É´ª
¨µ¡° ¤´Á¨¥¨µ¥Á}´ª®¥·Éµ¤¦¼oÅ¤n´ Á¡¦µ³¤°Á®ÈÂn oµ°¨º¤´ª
Á¨¥®µ®¨´Ár°³Å¦Å¤nÅo
Å¸ÅÉ ®Ã¨È¦°o  °¥¼n´¦¼°µµ¦¥rÂ¨³®¤¼nÁ¡ºÉ°ÈÂÅ®¤ Á¡¦µ³ªµ¤¦¼o
¤µªnµª´¥ Ä®nÃªnµ¦¦¤ °¥¼nÅ®È°¥¼nÅ¤nÅoÁ¡¦µ³¦o°Ä Áº°É µÄnÅÁ¨¥
°Á  ¸Éº°´ªÅ¤n´Ê°¥¼nÄªµ¤ ¨¸É¦µ¹Á}Á®¤º°Å o¦o°Ä»¤°¥¼n
¨°Áª¨µ oµ¥µÂoÅ¤n¼¤¸®ª´µ¥´»¦µ¥ ¼oÁ}´ª¹Á}¼oª·Á}
·É¸É®´®oµ¤ÅoÅ¤nÁ®¨º° ° º°ªµ¤Îµ¦ª¤¦³ª´¸Énµ¨nµªªnµ · ¡½¡½ ½¥· µ
·Îµo°¦µ¦µÄ¸É´Êª ¸ÅÉ ¤nÄn¦¦¤Á¨Èo°¥ ¡°³¤° oµ¤ÅÅ¤nÁ®¨¸¥ªÂ¨
Ã¦¦µªnµÁ}oµÁ¡¦³ µ· oµÅ¤no°µ¦Á}¦³Á£¸É¨nµª¸Êª¦Ä
Ä·
µ¦·´·ÎµÁ¡È Å¤nªnµÄ¦ÎµÁ¡ÈÂ¨³ÎµÁ¡È°¥¼n¸ÉÅ®ÈºÉ°ªnµÎµµo°
¤¸ªµ¤¨ÎµµÁ®¤º°Ç´oµÁ¦µ³º°Á°µ·´¥¸ÉÁ¥³ªµ¥¤µÂn¤´¥Á}ÁÈ
¹É°¥¼n´¡n°Â¤n¸ÉnµÁ¥°»Ã¨¤µ¤ÄÁ·ªµ¤Á¥·¤µÄoÄ®¨´¦¦¤ È³
¨µ¥Á} oµ«¹n°¦¦¤ Á¡¦µ³¦¦¤Å¤nÄn· µ¤µ¦µ ¹É³°¥°»Ã¨¤Â¨³¨o°¥µ¤
Á¦µÁ¸¥»°¥nµÂ¤o³¤¸¦¦¤ ´ÊÉÎµ ´Ê¼¸ÉÁ¦¸¥ªnµ°»Ã¨¤·Ã¨¤³´ÅÁ¡ºÉ°
·´¥ °¼oÎµÁ¡ÈÈ¤·Ä®oÁ¨¥ °Á  °¦¦¤
ªµ¤Á}¦µªµ´ªµ¤Á}´ª Â¤o³°¥¼nÄÃ¨°´Á¸¥ª´È¤¸ªµ¤
Ânµ´Äµªµ¤¦³¡§·°´¥µ«´¥Â¨³®oµ¸Éµ¦µ ³Îµ·´¥ °¦µªµ¤µ
ÄoÄÁ¡« °´ª¥n°¤ ´ o°´ Á¦µÁ}¦µªµÁ¥Åo¦´ªµ¤³ªÄµ¦Å
µ¦¤µ µ¦¦·Ã£Äo°¥ Â¨³¨n°¥µ¤µ¥Ä»°¥nµ ÂnÁª¨µ¨³Á¡«¤µÁ}
´ª ·´·µ¤¡¦³¦¦¤ª·´¥Â¨oª³Îµ°¥nµ´Ê¥n°¤Å¤nÅo Á¡¦µ³µ¦·´ · µ¤
®¨´ °¡¦³¦¦¤ª·´¥ÈºÉ°ªnµ¤µ f ¦¤µ ³®µªµ¤³ªÂ¨³¨n°¥µ¤Ä
Åo¸ÉÅ®ÄÁª¨µÁn´Ê
³´Ê  ®¨´·´¥¹Á}·ÉÎµ´Ä´ª °»¨Â¨³´ªr oµ·¥´ °
³ªµ¥ Â¨³°¦³¡§·µ¤Ä´ªÁ¥ {ÄÂ¨oª Áª¨µ°°¤µªÈÎµ´ªÄ®o
°n°Â°Å¤n¤¸ªµ¤Á o¤Â Èn°®oµ¸Éµ¦µ Á¨¥®µ®¨´ÁrÂ¨³®µ·Ê¸Å¤nÅo 
¨µ¥Á} ªµÃ¨ ªµ¦¦¤Ã¥Å¤n¦¼o¹´ª »oµ¥ÈÁ}Ã¤»¦»¬ Á¨nµµ
¦³Ã¥rÄªoµµµª¡´¦r
ªµ¤°¦¦¤µ¤®¨´ °´ªÂ¨³´·´· o°Á}´Å¦n¦°¼Á®»
¼¨ Â¨³¼ªµ¤¦³¡§· °´ª°¥¼nÁ¤° ¡¦n°¦Å® ¦¸ÂoÅ Á}¨Îµ´ Å¤n
ÂªnªÄ

ÕÓÙ



ÕÓÚ

¥°¤°¤°¥¼n´ªµ¤®¤´®¤¤´Ê Â¨³Å¤nÎµ¹ªnµ¥µ ®¦º° nµ¥ Á oµ¤µÁ¸É¥ª o°
´ªµ¸ÉÎµÁ· ³¥µ®¦º°nµ¥ÈÎµÄ®o¼o°µ¤¦¦¤ Â¨³¤¼¦r ¹Êµ¤Áµ
¸É´ÊÅªo Å¤n¥°¤°¥®¨´Ä®o·Á¨®´ªÁ¦µ³Á¥µ³Á}°´ µÁ¡¦µ³Á¦µÁ¥°¥¼nÄo°Îµµ °
Á µ¤µµÂµÂ¨oª¡°³¦µ¨¸ ´Éª» » rµÁ µÅ¤nÁ}¸Énµ´¥Ã¦
Äoªµ¤´Á´ªÁ°°¥nµÄ¨o·
·oµÅo¦´µ¦Îµ¦»Äµ¸É°³´ª´Á¦·oµª®oµÅ¤n°¥®¨´Á¡¦µ³Îµ
ªnµ· Å¤nªµn ·Ä¦¸É ¦µÁ}¦¼¦nµ Ê¹ ¤µÄÃ¨ o°Á}·¸É¤¸·Á¨°µª³Á}
Á¦ºÉ°°Á®¤º°´ °¥nµÁ oµÄªnµ· °Ä¦³Án¨oµµ¤µ¦ÅÁ°Ã¥¸ÉÅ¤nÅo¦´
µ¦°¦¤ ³¨µÂnÅ®È¨µ°¥¼nÄª °·Á¨Á}¼oª»¤´ÉÂ¨ Á®¤º°
´Ã¬ÄÁ¦º°Îµ³Á}¦³Á£¨®»Ã¬®¦º°¦»Ã¬
È´Á oµÄÎµª»¨¼o
o°Ã¬Â¨³¼»¤ ´ ´ÊÁ}»¨¦³Á£¸É®¤ªµ¤®¤µ¥Äªµ¤Á}°·¦³Ân
Á°ÁnÁ¸¥ª´
Á¦µÅ¤n¡¥µ¥µ¤°¦¤Á°oª¥¦¦¤Ánµ¸Éª¦n° ³nµ¡oªµ¤ÃnÅ
Å¤nÅo Â¤o³¨µÈ¨µÁ¡ºÉ°Ãn Â¨³Îµ» rÁº°¦o°¤µ¼nÁ°°¥¼n´ÉÂ¨Îµªnµ¦¦¤
¸ÊÅ¤nÎµo°Á ¸¥·Á°¦rÅªo ³Ä®o°Éº Ä®oµ¤®¦º°Å¤nÈ µ¤ oµÎµ¼Îµ¸ ¦¦¤Èº°
ªµ¤¼ªµ¤¸´ÉÁ° Á¦µÁ}´ª´Ê®oµ¤µ f®´·´¥´ªÁ°Ã¥Á¡µ³ Á¦º°É 
¦³Á¸¥ ¦¦¤Á¸¥¤ ¹ÉÁ}¦³Á¡¸ °Ã¨¸Énµ¤µÂ¨oªÁ}°¥nµÅ¦oµ Å¤n°o 
¥¹¤µÁ}°µ¦¤rÁ¸É¥ª o°Äª °¡¦³Â¨³Äª·´· °¡¦³ °µ³¡¥µ¥µ¤
¦³µ¥°°ÅµÄÁnµ´Ê  Á¡¦µ³·É¸ÉÁ¥Á}´ª¨Â¨³°»¦¦ÂnÄ g·Å¤µ
ÁnµÅ¦ÈÁ}ªµ¤» r¤µÁnµ´Ê
¹ÊºÉ°ªnµªµ¤·Â¨oªo°¡¥µ¥µ¤¨n°¥ªµ Å¤nª¦Îµ¤µÁ¸É¥ª o°£µ¥ÄÄ
Å¤nÁn´Ê ³Á}Îµ°ªÁ oµ¤µn°Å¢Áµ´ª » rÈ¥°¤¦´ªnµ» r Á¡¦µ³»¸É
°¥¼n¦ª¤´ Än³Á}» rÂnÁ¦µÁ¸¥ª ÁnÄª´¸Ê¤¸¡¦³¸É¦¼ Èo°» roª¥´
Á¡¦µ³Á}´ª Â¨³°µ«´¥ªµ¤Á}°¥¼nµµªoµÁ®¤º°´ °¥¼nÄª¨o°¤Â®n·
¢jµ°µµ« °¥¼nÄª¨o°¤Â®nµ» ´r ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°¸´´°¥¼n¨°Áª¨µ °¥¼nÄª
¨o°¤ °·Á¨Á¦ºÉ°¸´´£µ¥ÄÄÁ®¤º°´Ä¦³¤¸ªµ¤» ÂnÅ®È µ
nµÇ Á¦µÇ ¸ÉÁ° Å¤nª¦´¥ °µ³¡¥µ¥µ¤ f®´°¦¤Á°Ä®o¼µ¤
®¨´¦¦¤Ánµ´Ê  ³¤¸µ¨Á¨ºÊ°°°µ·É ¸É´´ÅÅoª´¨³Á¨È¨³o°¥
¨µ¥Á}¼o¦ªµ¤³ªÅªoÅo£µ¥ÄÄ
°¥¼n¸ÉÅ®È³ª °¥¼nÃoÅ¤oÈ³ª °¥¼n°´¡Ã£µ¨µÂo¦µ«µ
Á¦ºÉ°¤»´È³ª°¥¼nÄÊÎµÄÁ®ª°®oª¥¨Îµµ¦È³ª°oµ°·É¤oµÈ³ª
ÂªnªÄ

ÕÓÚ



ÕÔÑ

°µ®µ¦®ªµµª»¦³Á£Åo¤µ¦´¦³µ¡°¥´¸ª·Ä®oÁ}ÅÄª´®¹É Ç Ánµ´Ê
È³ªÂ¨³³ªµ¤Ç´Å®¤Å¤nÅoÎµ¹¹Á¦ºÉ°ÄÇ¸É³n°ªªµ¤
¤¸Á È¤·«¤»nn°µ¡o» r°¥nµÁ¸¥ª¦³¡§·¦¦¤Á}Åoª¥ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°Á}¼o
¤¸®ª´®¨»¡oÅÅoª´®¹É oµ®oµÃ¥Ân°
´´Ê¼o³Îµªµ¤» °´¤¼¦rÄ®oÂn·º°Á}¼oª¦³Âº° g°µ¦¤r
Â¨³Âo°µ¦¤r¸ÉÁ} oµ«¹ÂnÄ Â¨³¡¥µ¥µ¤nÁ¦·¤°µ¦¤rÁÉ¸ }¦¦¤Ä®o¤¸ µÎ ¨´
£µ¥ÄÄ ³¤¸ªµ¤Á¥º°Á¥Èµ¥ ¤°Á®È®¤¼nÁ¡ºÉ°ÈÁ}¤·¦®µ¥ ¤°Á®È¦¼
°µµ¦¥rÁÈ }¸ÁÉ µ¦¡¦µÅ®ªo ¤°Á®È¼oÈÁ}¸Énµµ¦  ¼ªµ¤¤µ¤·¦
Á}Â¨³¤·¦µ¥¦nª¤Ã¨´Åo°¥nµ·Ä °¥nµÅ¦Ã¦°¥nµ¨º¤Îµªnµ °¥nµÎµªµ¤
¥»n¥µ¨ÎµµÁ oµ¤µÁ}Á¦ºÉ°¦·¦¦¤ ³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤o°°¥µªµ¤Á¡¸¥¦ Â¨³
³Á}¼Áo ®·®nµ¦¦¤º°ªµ¤·Ê» r¹Éª¦³Åo¦´µªµ¤Á¡¸¥¦ÄÁ¦Èªª´
Â¨³Ã¦¦³ª´¹¡¦³¦¤«µµ¼Áo }¦¼ ¡¦³°rÁÈ°°ª¦µºÉ°¨º°
µ¤³Áº°³oµ´ÉªÅ¦Ã¨µ»ªnµ
Á}¼o¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Å¤n¤¸Ä¦Á¤°
Á®¤º° ªoµÁ°µ¦¦¤°´¥°Á¥¸É¥¤¤µ¦°Åo Ân¡ªÁ¦µªÄ«µµ °
¡¦³°rÎµÅ¤³Ä®oÁ µÁ¨nµ¨º°ªnµÁ}Á¸¥¦oµ°n°Â° Å¤n¤µ¤Á}«·¬¥r¡¦³
µ¤·®Îµ¥´³ÎµÁ°µªµ¤Â¡o¨´oµÅ¤n¤¸°¥nµÁ¨¥Â¨³Å¤n¤¸ªµ¤nµµ¤°³Å¦
¡°³Ä®oÁ}Á¸¥¦·ÂnÁ¦µÂ¨³ª¡¦³«µµµµ¦Â¡o´¡¨´oµÁ¨¥·o°°µ«´¥
µ¦¦Á¦oµÂ¨³ Án¼ 
È µÁ¦µÁ¤° ³´Ê ¼oÁ}Áoµ °Îµo°¡µ·ÎµµÃ¥°»µ¥ª·¸
nµ Ç ¤¸´Êµ¦¨°Ã¥ ¤¸´Êµ¦´´ ¼nÁ ÈÂ ´Åµ¤Ã°µ¸Éª¦Á¡ºÉ°Ä®o·
oµªÁ· Å¤nÁn´Ê·³°¼ÂnÁ±Ã¦°¸ °µ¦¤rÁ¡· °Ä  ¨°ª´¨°
ºÂ¨oª » r¤µ´¤¤°®µ´ª °´ªÅ¤nÁ°
¸ÉÎµµ¦´É°®¤¼nÁ¡ºÉ°¤µÈÁ}Áª¨µ®¨µ¥e
°®¤·{µ
ªµ¤µ¤µ¦Å¤nªnµ¦¦¤´ÊÅ® Îµ¤µ°®¤Á¨º°Å¤n¤¸°³Å¦Á®¨º°°¥¼n£µ¥Ä´ª
°µ´Ê¥´°´ÁÂ¨³°°°¡·¤¡r°¸Å¤n¦¼o¸ÉÁ¨n¤ Ân¸ÊÁ}Á¡¸¥nª¥n°¥ Ç nª
¸ÉÁ«rÄ®o®¤¼nÁ¡ºÉ°¢{Ä¸Énµ Ç ¹É¤·Åo°´ÁÅªo´Ê ´Á}Áª¨µ·ªnµe³¤¸
Îµª¤µÁnµÅ¦ ¼Áo «rÅ¤nÅoÄ´°nµ Îµ®¦´nµ¸É¤µ°µ«´¥È¡¥µ¥µ¤°ÁÈ¤
Á¤ÈÁÈ¤®nª¥Å¤n¤¸d´¨¸Ê¨´ÅªoÂ¤oÂno°¥Ä¦³ÁºÉ°ÈÁºÉ°Ä¦Å¤nÁºÉ°ÈÅ¤nÁºÉ°Ä¦³
ÎµÁ·ÈÎµÁ· Ä¦Å¤nÎµÁ·È»ÂnÄÁnµ´Ê ¼oÁ«rÈÅ¤nÅo¸Åo´Éª°³Å¦µªµ¤
ÁºÉ°®¦º°Å¤nÁºÉ°Â¨³µµ¦ÎµÁ·®¦º°Å¤nÎµÁ·µ¤´Ê
µ¦Á«rÈÁ}µ¦Îµµ¦³Á£¸É®´Å¤no°¥Á¨¥ Â¨³¥´¤¸µ¨» £µ¡¨
Á¡¦µ³µ¦°°Îµ¨´´Êoª¥ °¥nµÁ µo ÄªnµÁ}Á¦º°É Á¨Èo°¥¡°³Á®ÈÁ}ªµ¤°Ä
ÂªnªÄ

ÕÔÑ



ÕÔÒ

Å¤nÅ¦n¦°µ¦¦¤¸ÉÂÄ®o¢{Â¨oª Ã¦¦µªnµ¼oÁ«rº°¼oÎµµ®´Á¡ºÉ°®¤¼n
 °¥nµÁ oµÄªnµÁ}Á¦ºÉ°»µ Äµ¦Á«rÂ¨³µ¦¢{ÂÃ¦¨·Á¨³¦ Á¡¦µ³
µ¦·´·¤µ¤·ÅoÎµÂÃ¦®´Ã¦¨³¦ ³Îµ¦¦¤¤µÁ«rÂ´ÊÅo°¥nµÅ¦ Â¤o
¼o¢{ÈÅ¤nª¦¢{Â´ÊÁ®¤º°´ oµ³¢{Â¦¦¤´¨³È ª¦³ÎµÅÅ¦n¦°
oª¥¸ Á¡¦µ³¦¦¤¸ÂÉ ³®¤»¨µ¥Á ¤È ¨¼°n r°¦·¥´¤¸°¦·¥´°¥¼n¸ÉÅ®¦¦¤È
®¤»Å¸É´É
oµ¼o¢{Á oµÄªnµ¦¦¤´¨nµª¤¸°¥¼nÄ´ªoª¥ ÈÁnµ´nµÁ«rÁ¦ºÉ° °´ª
Ã¥Á¡µ³ Â¨oªÈÅo¢{°¥nµ·ÄÃ¥Å¤no°®¨Ã¨®¨¦¦¤ªnµ¤¸°¥¼n¸ÉÅ®´°¸
¸É¡¼¹Á¦ºÉ°µ¦°®¤¼n³¸É¤µÁ¸É¥ª o° °®ª´ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ°´Â®¨¤®¨´
Ân®¤¼nÁ¡ºÉ°¦·Ç  nµ¼o¢{³¤¸ªµ¤·Á®È°¥nµÅ¦oµ Â¨³³·´·n°´ªÁ°
°¥nµÅ¦ Îµ®¦´¼oÁ«rÅ¤nµ¤µ¦³ÎµÄ®o®¤¼nÁ¡ºÉ°¸®¦º°´ÉªÅo Á¡¸¥ÂnÁ}¼oÂ³Îµ
Ánµ´Ê Â¤oµ¦Â¦¦¤Ä®onµ¼o¢{Â¨oª ÈÁ}Á¦ºÉ° °´ªÃ¥Á¡µ³Á®¤º°´
Ä¦³¤µÎµ®·Ä®oÁ¸¥ÈÅ¤n¤°¸ ³Å¦³Á¸¥ ³¤µ¤Ä®o¸ÈÅ¤n¤¸°³Å¦³¸ °µ³´ªÉ ³
¸°¥¼n´¼oÎµ®·¼o¤´ÊÁnµ´Ê
Á¡¦µ³Á¦ºÉ°´Ê¸Ê°°µÄ °¼o´Ê¨³Á} °¼o Ê´ ¦´Á°¼°o Éº Å¤n¤¸ · ·³
¦´ÂÅo Á¡¦µ³Å¤nÄnµ´·¡°³¤°´³Ä®o¼o°ºÉ¦´ÂÅo ¼oÂ¤¸ªµ¤®·ª
¦³®µ¥°¥µ¢{¨µ¦·´· °®¤¼n³°¥¼n¤µÂ¨³¨¸ÉÁ·µµ¦Â³Îµ´É°
°oª¥ªµ¤Á¸¥¨³Á¡ºÉ°®¤¼n³ ¥´®ª´ÄÁ}°¥nµ¥·Éªnµ®¤¼nÁ¡ºÉ°³Á}¼oÎµ
¡¦³«µµn°Å ´´Ê ¡¥µ¥µ¤¦´¦»´ªÄ®o¸ Á¡¦µ³Á}®¨´Îµ´¥·Éªnµ°ºÉ
Ä oµ¦´¦»´ªÄ®oÁ¸ È¤¸ÂÉ ¨oª Â¡o» r¸ÉÄ®oºÉ°ªnµ¡¦³·¡¡µ ¹É Á}Á¡¸¥ µn ª
Ä¤Ã£µ¡¤µÂnn°³®¤{®µ´¨¸ÉÄª¦·»·Í´Ê
o°Îµ´Ã¦ ·{®µªÄÄ®oÂ Á¡¦µ³{®µ¥»n¥µÄÅ¦Ã¨µ»
¦ª¤°¥¼n¸ÉÄªÁ¸¥ªÁ}¼o¦´£µ¦³Â®µ¤ oµ ·{®µªÄÂÂ¨oª {®µ´Ê
¤ª¨¸É¨nµª¤µÈ·Ê»¨´¸ ¼oo°µ¦¡o» rÃ¥·ÊÁ· Ã¦Âo{®µªÄÄ®o
Åo ·¡¡µ¹ÉÁ¥¼Á}Á¤º°n ³¨µ¥Á}Â¡o» r ¹Ê¤µ¸ÉªÄ °¼o
Âo{®µÁ¦È·Ê¨Â¨oª
µ¦Â¦¦¤ÈÁ®È¤ª¦ÂnÁª¨µ nµ¼o¢{¹ÉÁ}´·´·¤µ¦ª¤´Á}
Îµª¤µÃ¦Â¥¦¦¤nªÄ®n¸ÉÂ¨ÎµÅ¦»Ä®oÁ}Ã°µ¦Á®¤µ³¤
´¦··´¥ ° ÎµÁ¦È¨ ¹Ê¦³´¬rÄÁ}¨Îµ´µ¤´¥¸ÉÂ Á°ªÎ È¤¸oª¥
¦³µ¦³¸Ê

<<

สารบัญ

ÂªnªÄ

ZZZ/XDQJWDFRPRUZZZ/XDQJWDRUWK

ÕÔÒ



ÕÔÓ



Îµµ¤Îµ°{®µ¦¦¤

µ¤ 
·´ o° °°£´¥¸¤É µ¦ªµ¤nµÄ·É ¸ÅÉ ¤nª¦µ¤¹É µª¡»
´Ê®¨µ¥¦¼oÂ¨³·´·´´Éª·Â Îµ®¦´´ª °·´Á°Â¤o³Á}¼o¤¸«¦´µÄÂ¨³
·´ · °n ·É ´Ê ¨°¤µ ÂnÅÈ ¤n°µÁ µo Äªµ¤®¤µ¥°´¨¹ºÊ °·É ´Ê ÅoÁnµ¸É ª¦ ·É
¸É´¥´Êº°Îµªnµ¡»«µµÂ¨³Îµªnµ¦¦¤´Ê°¸ÊÂ¨Â¨³®¤µ¥ªµ¤ªnµ°¥nµÅ¦
oµÁ¡º°É ³Åo°º Á}®¨´Än°Å
° 
°µ¤µÈÅ¤nÂnÄ´ªÁ°Á®¤º°´ªnµÁ}µª¡» ®¦º°µª¡¨°¥
µ¤Á¡ºÉ°«¦´µ¤¸ÈÁºÉ°Åªµ¤Á¡¸¥¦¤¸¤µo°¥n°¡¦³«µµÄÂnÄÈÁ¡¸¥Å°
Å ·{µ¤¸¤µo°¥ÈÁ¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤¦´¬µ´ªÅÄ°·¦·¥µnµ Ç ¨µ¥Á}ª´
Áº°e ¤µÁ}¨Îµ´°¥nµ¸Ê ÂnÈ¥´Å¤nµ¤µ¦³Â¨Â¨³¸ªµ¤®¤µ¥ÄÎµ´Ê°º°
¡»«µµÂ¨³¦¦¤´ÊÄ®oÁ}¸É¤´ÉÁ®¤µ³ÂnÄ¨Åo ¹Å¤nÂnÄªnµ³ÂÄ®o»Åo¦´
ªµ¤Á oµÄ®¦º°Å¤n ÂnÁ®ÈÄ¸É°»nµ®r¤µoª¥ªµ¤Á¸¥¨³»°¥nµoª¥«¦´µ Â¨³
·´ ®· oµ¸É °¡»¦·¬´ ¸É ¸ ¨°¤µ ·É ¸°É °³»ª·¥´ È°º {®µ° °o ¸É 
» µ¤
Å¤n¦µ³°°¥nµÅ¦Ä®oÁ}¸ÉÁ®¤µ³¤´®¨´¦¦¤´Ê Ç ¹ °°µ¤ªµ¤¦¼o¹iµ
Ç Îµªnµ¡»«µµ Â¨ªnµ Îµ´É° °nµ¼o¦¼o¦·Á®È¦·Ä·É¸Éª¦¦¼oª¦Á®È º°
¡¦³¡»Áoµ °¡ªÁ¦µ Îµªnµ¦¦¤ Â¨ªnµ ¦¦¤µ·¸É¦Åªo¹É»¤´·°¥nµ¤¼¦r
Á}¦¦¤µ·É¸ ¤ÉµÎ Á¤°Å¤nÁ°Á°¸¥ ¦¦¤µ·Å¤nÃ®®¨°¨ª ÅªoÄÅo» ¦³¥³µ¨
¦ª¤Á¦¸¥ªnµ«µ¦¦¤Â¨°¥nµ¢{nµ¥ÇÈªnµ¦¦¤Ã°µ°´¥°Á¥¸É¥¤µÎµ´É°
ªµ¤®¤µ¥ °¦¦¤´Ê°¸Ê oµ¨nµªµ¤Á®»Â¨³¨¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ°´ Îµ´É
°Á}Á®¤º°Á ¤È ·«µÁ·¸É ¦Å¼n » ¤»n ®¤µ¥nµ Ç ¼o °o µ¦³Å¥´»®¤µ¥È
Á·¦Åµ¤µ¥µ¸É¸Ê°Åªo´Ê ¥n°¤¹»¸É®¤µ¥µ¤ªµ¤¦³r ¦³µ¦®¹É
«µ¦¦¤Á®¤º°Â¨oµÁ¦º°nµ Ç oµ¸É¨¼¦oµ¼o°µ¤ÂÂ¨¥n°¤¤¸
ªµ¤Ân®µ¤´É Â¨³ª¥µ¤ Á®¤µ³¤´ªµ¤¦³r °Áoµ °oµ¼oÁ oµ°¥¼n
°µ«´¥ Îµªnµ«µµ Â¨ªnµ¦³µ«®¦º°´É°Á¡ºÉ°Ä®o¦¼oªµ¤®´Áµ¨¹ºÊÂ®n»£µ¡
°¦¦¤°´Á}·É Îµ´¥·É °«µµ
ÂªnªÄ

ÕÔÓ



ÕÔÔ

µ¤ 
Å¤n¤¸«µµÁ}Á¦ºÉ°¥¹Á®¸É¥ª®¦º°¦°³ÅoÅ®¤
° 
Åo Å¤n¤¸Ä¦¤µÎµÃ¬Á¡¦µ³«µµÅ¤nÄn®¤µ¥¹É³Äo´´
Ä®o¦´´º° µ¦³¦´´º°«µµÄ®¦º°Å¤n´Ê Á}Á¦ºÉ°nª´ª °Ân¨³»¨ ³
¥°¤¦´µ¤ªµ¤¦¼o ¹ ° Å¤nÄnÁ¦º°É ´´Á®¤º°o°®µ Îµ°¸ªÉ µn Åo Å¤n¤Ä¸ ¦
¤µ¨Ã¬´ÊÁ}Îµ¨µ Ç Á¡ºÉ°Ä®oÁ¦¸£µ¡Åµ¤£µ¡Â¨³°´¥µ«´¥ °»¨Â¨³´ªr
¹É Å¤n¦°o¼ ³Å¦´«µµ
µ¤ 
oµÅ¤n¤¸µ¦´´Ä®o·´·µ¤«µµ ³¤¸ªµ¤ÎµÁ}Ân¤ª¨
¤»¬¥r°¥nµÅ¦oµ®¦º°Å¤n
° 
¥µÂoÃ¦¤¸ªµ¤ÎµÁ}n°¤ª¨¤»¬¥r°¥nµÅ¦ Ã¥Å¤n°o Å´´
Ä®o¤»¬¥r¼o¤¸Ã¦®´¤µÄ´¥µ o°¸ÊÁ oµÄªnµ»¦µÅo¸ «µµ¸ÉÁ}Ã°·
®¹ÉÈ¥n°¤¤¸ªµ¤ÎµÁ}n°¤ª¨¤»¬¥rÁnÁ¸¥ª´¡¼¹Á¦ºÉ°«µµÂ¨oªÂ¤o°µ¤µ¼o®ª´
¡¹É¦n¤Áµ¡¦³«µµ ¤¸ªµ¤Á}°¥¼n»¨¤®µ¥Ä´Ânª´Á¦·É¤¦¦¡µ°»¤¨°¤µ
Ã¥°µ«´¥{´¥¸É º°¸ª¦Á¦ºÉ°»n®n¤dµ¥·µº°°µ®µ¦µª®ªµÁ¦ºÉ°
®¨n°Á¨¸Ê¥¸ª·Ä®o¤¸ªµ¤ºÉÂ¨³Á}°¥¼n Áµ³ º°¸É°µ«´¥Á}°¥¼n®¨´° Â¨³
·¨µÁ£´ º°¥µÂoÃ¦µµ¥»·  ¹ÉÁ·µ«¦´µ °¼oÁ¨ºÉ°¤ÄÄ»n°¡¦³
«µµ¦·µµÄ®o¦·Ã£Äo°¥¸ª·Á}¤µÅo¹ª´¸Ê
ÂnÈÅ¤nµ¤µ¦³Á¦¸¥¹»nµÂ®n¡¦³«µµÅo¦µÅo°¥nµ¤Ä ¹ °Á¦¸¥
Á¡¸¥ªnµ «µµÁ}¤´·¨µ ÁnÁ¸¥ª´¥µÂoÃ¦µµ¥»·Á} °¨µ
Îµ®¦´¤»¬¥r¼o¤¸Ã¦Äµ¥¤µªnµ´ªr Á¤ºÉ°Ã¦Á· ¹Ê³Á®È¥µÁ} °ÎµÁ}Îµ®¦´
Ân¨³¦µ¥¥·É¤»¬¥r¤¸¤µÂ¨³¤¸Ã¦·nµÇ¤µ ¹ÊÁ¡¸¥Å¦È¥·ÉÎµÄ®o¤»¬¥r´Ê¼o¤¸Ã¦
Â¨³Å¤n¤¸Ã¦Á®È¥µÁ} °ÎµÁ} Â¨³¡¥µ¥µ¤Áµ³Âª®µ¤µÅªoÁ¡ºÉ°Îµ´Â¨³j°´
´ªÂ»Â¨³»¦°¦´ª´Éª´ÊÂn·oÁ®»¸É¥µ³Á} °ÎµÁ} ¹Ê¤µÁ¡¸¥Å¦
´Ê ¹Ê°¥¼n´¤ª¨¤»¬¥r¼o¤¸Ã¦ Îµo°®µ¥µÎµ´¦´¬µÁ¡ºÉ°¸ª·°´Â¦´ª³¤¸µ
¦°¡oÅÅoÁnµ¸Éª¦
Á¡¸¥Ánµ¸ÊÈ¡°³¦µ¹ªµ¤ÎµÁ}Â¨³Îµ´ °¥µÂ¨³
«µµÅoÁ¡¦µ³¤»¬¥r¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥¼n£µ¥Ä´ª´¨nµªÂ¨oª
Ä¦¤·Åo¦³rÁ·¤µÁ¡ºÉ°ªµ¤» r¦¤µµµ¥Â¨³µÄ Á®È¤¸ÂnÁ¡ºÉ°
ªµ¤»µ¦ºÉÁ¦· Á¡ºÉ°ªµ¤¦ÉÎµ¦ª¥ ª¥µ¤´´Ê´Ê nµÎµÅ¤¡¼ªnµ¤»¬¥rÁ¦µÂ
»¦µ¥¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥¼n£µ¥Ä´ª¹ÉÁ}Á¦ºÉ°´¼Ä®o®´¤µ®µ¥µÂ¨³«µµÁ¨nµ

ÂªnªÄ

ÕÔÔ



ÕÔÕ

oµÁn´Ê Á¦µnµÈ¤¸Ã°µÅo°¥¼nÄÃ¨¤µµ¡°¤ª¦ ¡°³¦µªµ¤»
» r °µ» ´ rÂ¨³·Ä¸ÁÉ ¸¥É ª´·¢jµ°µµ«Â¨³·É Âª¨o°¤´ªÉ  Ç ¤µ¡°¦³¤µ
´Ân»Á·¤µÁ¥¤¸Ã¦Á·Äµ¥oµÅ®¤ Â¤o¸É»Ã¦®ª´»Á¥Á}Á®¤º°¤»¬¥r
´ªÉ ÇÅÅ®¤
Ã¦®ª´´ÊÁ}Á¦ºÉ°Á¨Èo°¥ Â¤oÅ¤n¦´¥µ¤´È®µ¥ÅÁ° Á¤ºÉ°Á}¹ ¸ °¤´
Â¨oª ÂnÈ°¦´¥µÅ¤nÅo »¦´Ê¸ÉÁ}®ª´·´o°¦´¥µ nªÃ¦Îµ´Â¨³Á}¦³Îµ
´Ê¦¼o¹¦oµ¥¤µÂ¨³¦ªÁ¤° ·´¦¼o¹³Á}°µ£´¡´Êµ¦nµµ¥Â¨³·Ä ·
Â¨oª¨»o¤ÄÂ¨³o°¥ÄÄ´ªÁ°¸ÉÁ·¤µÅ¤nÁ®¤º°Á¡ºÉ°¤»¬¥rÁ µ µ¦´Ê·°¥µ³
µ¥³Åo®µ¥®nªÅÁ¸¥¸ Ã¦¸Éªnµ¸Êº°Ã¦¦³Á¡µ³¹ÉÁ}¤µµÂ¨oª ª¦³®µ¥ÂnÅ¤n
®µ¥ ´ÊÅÄ®o®¤°¦ª´ÊºÊ°¥µ¤µ¦´¦³µ Á¡¸¥¡°¦¦ÁµÅoµÂ¨oªÈÎµÁ¦· ¹Ê¤µ
Â¤oÅ¤nÁ}¤µ¹´³Á}³µ¥¦·ÇÂn¡È °ÎµÄ®o¨µÎ µÁ¤°¤µ
¸Éªnµ·°µ£´¡´Ê¤´°µ£´¡ÂÅ® Â¨³°µ£´¡°¥nµÅ¦ ¢{Â¨oªnµ¨´ª Á¡¦µ³¸É
·°µ£´¡Ã¥¤µÈÁ®ÈÁ}oµÁ}°´¸ÉÁ®ÈÇ´µ¤®µÂnÎµ®¦´»Ánµ¸É
´ÁÂ¨³µ´¤µµ¡°¤ª¦ ÈÅ¤n¦µªnµÂ·¦·¥µÂ®nªµ¤°µ£´¡¸Énµ
¨´ª°°¤µÄ®oÁ®È¤´°µ£´¡¸É ¦Å®
· °·´ ¤·Åo°µ£´¡Â µo ¸ÁÉ ®ÈÇ´´Ê Ân¤´ Á}°¸Â®¹É ¹É
ÈÄ¨oÁ¸¥´ Äµ¦µª¸É¤´Â°µµ¦°°¤µ°¥nµ¦»Â¦Â³®´®oµ¤ÅªoÅ¤n°¥¼nÈ
¥´¤¸
Â¨oª°¥nµÅ¦Ã¦Á¨nµn°Å ªnµ¤´Â°°¤µ°¥nµÅ¦ ¹´³®´®oµ¤Å¤n°¥¼n
Á¡¦µ³Å¤nÄn¤¦»¤Ä³Á¨®¨ªÎµÅ¤³Å¦»Â¦´®µÁ¨nµ
Å¤nÄn¤¦»¤Ä³Á¨ Ân¸É¤´Á}¤¦»¤Ä®´ª°¹É¦oµ¥Â¦¥·Éªnµ´ÊÁ}Å® Ç
Îµ®¦´ªµ¤¦¼o ¹ °·´ Á°nª°ºÉ ·´ Å¤n¦µÅo Ân³°¥nµÅ¦Èµ¤ Ê¹ º°É ªnµ
¸¤É ®¸ ª´ °oª¥´ Á¤º°É ¼·É ¦³°¥nµ¦»Â¦ Â¨³ { ¤°¥¼£n µ¥ÄÅ¤n¥°¤°Â¨oª
³o°´ªnµÁ}¤®´» r ªo ¥´´Ê ´Ê  ¤¦»¤¸¤É µ¦³ { ¤°¥¼n » ª´¸Ê ¤È Ä· n°Éº Å¨
¸ÉÅ® °Åµ¼n¦´¨µ¥¤µÁ}«´¦¼¼nÂon°´ º°µ¤¸ °·´Á}Áoµ°µ¦¤r
Å¤n¥·¸Ä °Á ¸É¤¸´Ê°¥¼nÂ¨oª Ân°®µÁ«¬®µÁ¨¥ÅÁ}¦µ¥ Ç µ¤·´¥ °¨o
{~ ¸ÉÎµ´¹É³Á}»pµ°¥¼nÅ¤nÅo ÈÁª¨µÁ µ¡µÁ®¨È¨oµ°´Â®¨¤¤¤µ¸ÉoµÂ¨³
Â·¦¥· µ¤¤o°¥n°´ Ã¥Å¤n¤¸ µ¦Á¦ µ¤Áoµ·É oµÁ¨¥ ¦¼o ¹ ·¤É Â¨¼µÂ
³¦³ÁÈ°°¤µ ÄÂ³¨ÅÁª¨µ´Ê ¦°£µ¥Ä®´ª° ¹Ê» ¸ µ¤°Å¤nÁ®È
ÂªnªÄ

ÕÔÕ



ÕÔÖ

°³Å¦ °µ¼n¸ª·¸Éªµ°¥¼n oµ®¤°¸É°¹ÉÅ¤n®nµÅ¨µ´ªÁnµÅ¦´Ánµ´Ê
Á¦ºÉ°®ª»®ª·Á}¸Å´ÊÁ µ´ÊÁ¦µ¸ÉÁ¨nµªµ¥nµÁ¡¸¥¥n°Ç¸ÉÎµ´Ç¥´¤¸°¸Á¥°³
Â¨oª¤¸°»µ¥ª·¸ÂoÅ ´°¥nµÅ¦¹¥´Á}°¥¼n´ÊÁ µ´ÊÁ¦µ¹ª´¸ÊÁ¨nµ®¦º°Ä¦
¨µ¥Á}¸Åoµ¤¸Å®¤
Å¤n¤¸ È°µ«´¥Á¦¸¥»¡¦³Á oµnª¥¨³·nµ Å¤nÁn´Êµ¥¥¤µ¨¥»n´¥Ä®n
Å¤nÁ}°´·°¥¼n®¨´°Ân Á¡¦µ³¼oo°®µÁ¡¸¥¦´ÊÁ¸¥ª¹µ¤«¡ ³Ä®o¥¤µ¨·É
°Ä°¥¼nÅo°¥nµÅ¦
Ä¦oµ¹³¤¸o¼ °o ®µ¦´Ê Á¸¥ª¹µ¤«¡Á¨nµ
ÈÁ¦µnµ¼n¦´¼nÂo Â¨³¼nÂ¥nµ¤¸Á µÄ®oµ¥¤Ä Â¨oªÈ¥o°¤µnµ´ªÁ¦µÄ®oµ¥
Á¡º°É ®µ¥®nªÅµ¤´¦ª¤Â¨oª¤¸o¼ °o ®µµ¤¡°¸ Â¤o» ª´¸Ê ¡É¸ °°¥¼Ån o´ Ã¨Á µÈ
Á¡¦µ³°µ«´¥¦¦¤³Á}Á¦ºÉ°Á¥¸¥ª¥µÂ¨³¨°Ã¥ÄÄ®oÅÁ}¦³¥³¡°®µ¥ÄÅo
Á}°´ªnµ¡°ÅoÄªµ¤ ¸¸Ê°µ¤µ °Á¦¸¥µ¤¥o°®¨´´Á¨Èo°¥ Á¸É¥ª´Îµ¸É
°µ¤µ¡¼ªnµ ¤»¬¥rÁ¦µÂ»¦µ¥¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥¼n´´ª¸ÉÁ}µÁ®»Ä®oÁ¸É¥ª o°´¥µ
Â¨³«µµ´Ê »¡°¦µÅo£µ¥Ä´ª °»®¦º°¥´ Á¡¦µ³Ã¦µµ¥»ÈÁ¥
Á}¤µÂ¨oª ¥µÂoÃ¦»ÈÁ¥®µ¤µ¦´¬µ Â¨³Á®È¨Ánµ¸Éª¦ Â¤oÅ¤n®µ¥ µ Ânµ
¦µ¥È®µ¥ µÅ¤nÎµÁ¦·°¸n°Å ´¸ÉÁ®È°¥¼nÂ¨oª Ã¦µÄº°ªµ¤» r¦¤µÁ¸É¥ª´
¤¦»¤»ÈÁ¥Á®È¤µ ¦¦¤Ã°µ®¨´«µµ»ÈÁ¥Îµ¤µ¥´¥´ÊÂ¨³¨°Ã¥Ä
ÎµÄ®oÁ¦ºÉ°Ä®n¨µ¥Á}Á¦ºÉ°Á¨È Â¨³ÎµÄ®oÁ¦ºÉ°Á¨È®µ¥ÅÅooª¥°Îµµ¦¦¤Ã°
µÎµ¸É°µ¤µ°·µ¥Á¦ºÉ°¤»¬¥r¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°Á¸É¥ª o°´¥µÄÁª¨µÅ¤nµ¥ ®¦º°
¥µ¤·¸Éª¦¤¸ÅªoÎµ®¦´´ª Â¨³¥´¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°Á¸É¥ª o°´«µµ Á¡ºÉ°j°´
Â¨³¦´¬µÃ¦µÄ°´Á}Ã¦Á¦ºÊ°¦´¤µ¨°µ¨´Ê ¡°Á oµÄÅoÅ®¤ªnµ«µµ¤¸ªµ¤
ÎµÁ}n°¤ª¨¤»¬¥rÁ¡¸¥Å¦
¡°Á oµÄÅooµÁ}µ° Ân³Ä®oÁ oµÄÃ¥¨°´Éª¹´ÊÁ®È³¥´°¸µ
®¦º°³µ¥Á¨nµÇÈ¥´Å¤nÂnÄ´ªÁ°´
Â¤o°µ¤µÁ°¸ÉÁ}´ª¹É¤¸®oµ¸ÉÃ¥Á¡µ³n°µ¦Á¦¸¥Â¨³µ¦´·¦¦¤È
¥´Å¤nÂnÄ´ªÁ°ÁnÁ¸¥ª´ ªnµ³Á¦¸¥Â¨³·´·ÅoÂnÅ® °µ³ªÁ¸¥oµÁ®¨º°
Â¨³·Ê Á¨º° µo ª» °µªoµÅÁ¨nµ Ç ÈÅ¤n¦o¼ Á¡¦µ³»ª´¸Ê ¥È ´ ¤°Å¤nÁ®Èªnµ °³Å¦
Á}¦¦¤Â¨³°³Å¦Á}Ã¨¤´¨³Á¨oµ´Å®¤ÄªÃ®¸Ê¤´Îµ´¤´Ã®ªnµ

ÂªnªÄ

ÕÔÖ



ÕÔ×

°¥µÅ·¡¡µ Ç Â¨oª¤´ÅÅ®´ÈÅ¤n¦¼o Äª´®¹É Ç Á®ÈÂn¤´Å¥»n°¥¼nÂnÁ¦ºÉ°
Á®¨ªÅ®¨¤µªnµÁ¦ºÉ°Å·¡¡µ
Ánµ¸ÉnµªÁ¦¸¥Â¨³·´·¤µ»ª´¸Ê Åo¤¸»¤»n®¤µ¥¨µ¥µ °Ä¸É´Ê
Åªooµ®¦º°Á¨nµ
¸É®¤µ¥¹ªµ¤¦µ¦µ®¦º° Á¦ºÉ°¸Ê¤´Îµ´°¥¼n¸Éªµ¤Á¡¸¥¦ Á¡¸¥ªµ¤°¥µ
®¦º°ªµ¤¦µ¦µÄ¦ÇÈ¡°·Åo Â¤oÂn®¼®ªµ°Á¸É¥ª °µµ¤
¦° µ¤ Á µÈ¥´·°¥µÁ}Á«¦¬¸¤¸Á·Á}¨oµ Ç ÂnÈÁ}¦³Á£´Ê
°¥¼n´ÉÁ° Á¡¦µ³Á¡¸¥·°¥µÁ¥ Ç Ân´ªÁ µ ¸ÊÁ¸¥¥·Éªnµµ¥¹É°Å¤n¤¸ª´³ºÉ
Á¸¥°¸
·´o° °¦ªnµ°¸ ¸ÉÁ¦¸¥µ¤Á¦ºÉ°«µµ´ªnµ ¤¸ªµ¤ÎµÁ}n°´
°¥nµÅ¦ nµÈÅo°·µ¥ o°Á¦¸¥Á¸¥Ä®o¢{Á¸É¥ª´¥µÂoÃ¦µµ¥¤¸ªµ¤ÎµÁ}n°
´ Â¨oªÈ°·µ¥¹Ã¦·¸ÉÁ}Ã¦Á¦ºÊ°¦´oª¥·Á¨ o°°µ«´¥¦¦¤Ã°Á oµÂo¹n°¥
ÁµÂ¨³®µ¥ÅÁ}¨Îµ´®µ¥ µ ¤»¬¥r´ÉªÃ¨¨oª¤¸Ã¦¦³Á£Á¦ºÊ°¦´ÁÈ¤®´ªÄ Ân
ÎµÅ¤¹Å¤nn°¥Á®ÈÄ´«µµ ¹ÉÁ}Â®¨n¥µ°´ª·Á«¬¤µÄoÂoÁ¸¥¡°Ä®oÁµµ¨
Á®ÈÂnÅ oµ¦nµµ¥®¨´ÉÅ®¨Á oµÅºÊ°¥µÄ®oµ¦oµ µ¥¥µnµ Ç Â³Å¤n¤¸¥µ µ¥
Ä®o¡°´ªµ¤ÎµÁ}Â¨³o°µ¦ °Îµª¤µ
Â¨³¡µ´®¨´ÉÅ®¨Á oµÅÄ
Ã¦¡¥µµ¨nµÇÁ¡ºÉ°Ä®o®¤°nª¥¦ªÂ¨³¦´¬µ®¤°ÂÅ¤n¤¸Áª¨µ¡´n°¨°
Á¸¥°ÈÅ¤n¡°´Å o¹É¤¸Îµª¤µÂ¨³¤¸¦·¤µÁ¡·É¤ ¹Ê»ª´ÎµÁ°µ®¤°Â¨³µ
¡¥µµ¨Â¥nÅµ¤Ç´oµ·´ Á}®¤°oµÈ°¦ÎµµÅ¤nÅoÂ¨³°Â¤µ¦¥µ
°´Å¤nÁ®¤µ³¤ÂnÅ Åo ¤nÅoÂnÇ
Á¤º°Å¥Á¦µÁº°´Ê¦³Á«ÈÁ}Á¤º°¡¦³¡»«µµ°¥¼nÂ¨oª¡¦³Á¦Á¦¸È
¨oªÁ}´º°¡¦³¡»«µµ´´Ê´Ê µ´ÊÈ¤¸¦³µ´ÊÂn· ´Ân
¡¦³¤®µ¬´¦·¥r¨¤µ ¹¡n°oµ µªµ µ¸µµ ¨oªÁ}´º°¡¦³«µµ´Ê´Ê ¤¸
¤µªnµÅ oÁ oµ¼nÃ¦¡¥µµ¨Á}Å® Ç Â¨oª³Á°µ°³Å¦°¸ ´ª¤¸ ¡¦³ Á¦ ¸ µ
³ µª¦ª¤´Â¨oª¤¸Îµª¤µ¤µ¥¨oªÂn¤¸¼o°»{µ¼Â¨oª¥{´¥¸É¨°µ¨Å¤nÅo
¦´ªµ¤°°¥µ µÂ¨ÈÁ¡¦µ³µ¥°»µ°»µ·µnª¥³»Îµ¦»Á¤°¤µÎµÅ¤ªnµ
Ä«µµ¤¸o°¥ Å¤nÄn´Á°µÁ¡¸¥Á¦µÁ¸¥ª®¦º° ¹ªnµ¤¸o°¥´ Ã¦´°ºÉ
Á µoª¥°µ¤µÂ¨³¡¦³Á¦¸ÉÁ}¨¼«·¬¥r°¥¼nÄª´iµoµµÈÃ¦´Á oµoª¥»³Åo
Á®ÈÄÂ¨³´º°«µµ°¥nµ®µµ°»nÄ ¹ÊÁ}¨Îµ´Á¸¥oµ
ÂªnªÄ

ÕÔ×



ÕÔØ

¸ÉÁ¦¸¥µ¤Án´ÊÈÁ¡¦µ³Å¤nn°¥Á®È¦³µ´ÊÂ¨³Á¡«nµÇÁ oµª´Á¡ºÉ°¢{
¦¦¤Îµ«¸¨Äª´¡¦³ª´Ãµ¤·Á®¤º°Á¤ºÉ°¤´¥n°ÇÁ®ÈÂn¡¦³Á¦Á¦¸¹É¤¸
°¥¼n£µ¥Äª´ Â¨³°»µ°»µ·µÂn®n°¤ÁÈ¤¸ Â¨oªÁ·Á·Éoª¥°µµ¦°·Ã¦¥Á oµÅ
ª´ ´Ê ®¼µÂ o µ°³Å¦ Ç È´ ³ÄoµÅ¤nÅoÂ¨oª Áª¨µ¡¦³Ä®o«¨¸  Â¨³Â¦¦¤ÈÁ¦
³Å¤nÅo¥· ´o°¥´Îµ³¤¸µÂoÅ °¥nµÅ¦
µ¦ÂoÅ ÂnÄ®o¨´Á}®»n¤ Â¨³ÂoÅ ®»n¤Ä®o¨µ¥Á}Ân´Ê Å¤n¤¸
¦¦¤Á¸¥¤·¥¤´ ´Ê Á}°µ³ º°»ª·¥´ ¸É ³ÎµÅo °µ¤µÅ¤n¤®¸ µÂoÅ  Ânµ¦
ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È Â¨³ªµ¤¦³¡§·¸ÉÁ}ÅÄµ·Ä®o¨´Á}Å
Äµ¼oª¥µ¦°¦¤´É °´Ê ¡°¤¸µÎµÅo oµ¤¸o¼ ÄÄ¦n¢{  Â¨³¡°Ä·´ ·
µ¤Á¡ºÉ°ªµ¤Á}¸
¸ÉÁ¦¸¥ °ªµ¤Á®ÈµnµÈ®¤µ¥¹ªµ¤¦³¡§·¸ÊÁ°Á¡ºÉ°µ³µoµ·Ä
³Åo¸ ¹ÊªnµÁnµ¸ÉÁ}°¥¼n»ª´¸Ê nªµ¦Á¨¸É¥Â¨¦¼Ã¤´ÊÎµ®¦´´ª·´Á°»
ª´¸Ê®¤Á¥ºÉ°Ä¥Á¸¥Â¨oªÅ¤n¤¸ªµ¤ÄÅ¥¸´Á¦ºÉ°Â¨³®o°Á¦·¤ª¥Á¦·¤µ¤°³Å¦Á¨¥
nª°ºÉÇ´Ê °¥Ä®oÁ}Á¦ºÉ° °Á µÅ¸É¤¸®nª°¥¼n¤µÁª¨µ¸ÊÈº°«¸¨¦¦¤¦³ÎµÄ
¨´ª³Å¤n¹»¸É¤»n®ª´ ¹Åo¦¸¤µ«¹¬µÅnµ¤¦¼°µµ¦¥r®¨µ¥nµÁ¡ºÉ°nµ³Åonª¥¸Ê
°»µ¥nµÇ¡°Á}Á¦ºÉ°¥¹Á®¸É¥ªÄÁª¨µª´ªÂ¨³ªµ¤°¥¼nµ¥ÄÄ¥µ¤·Áª¨µ
ªnµÇÈ®´Îµ£µªµ¸Éoµ¤¸Ã°µÈÅÎµ¸Éª´Á¤ºÉ°Á·ªµ¤´¥È¦µ¤´µ¦Á¦¸¥
µ¤¡¦³nµ°»nµ®rÎµÅÅ¤nªnµ³¥µ®¦º°nµ¥Á¡¦µ³Á}·ÎµÁ}Îµ®¦´´ª
Áª¨µÎµ£µªµ Å¤nªnµÄoµ®¦º°Äª´ ¨Á}°¥nµÅ¦oµ Â¨³»Á¥Îµ¤µµ
ÁnµÅ¦
µ» °Á¦¸¥µ¤¦·¡¦³Á¤µÃ¦¦µ¸Ãnµª´ÄÁ¥ÈÁ®È¨Á}» 
Á·ªµ¤°´«¦¦¥rÄÁ·ªµ¤µ®¤µ¥ °¥µÄ®oÄÁ}°¥¼n°¥nµ´Ê¨°´´¨m Ân
°·´ Áoµ¡¦³» Å¤n¢{ Á¸¥Ä¦ ¡°Ânµ¨Â¨oªÈ° Ê¹ ¤µÁ¸¥ ·É ¸¥É ´ Á®¨º°°¥¼n °º
ªµ¤Á¸¥µ¥·ª´Ê Â¨³Á¸¥µ¥Á°µ¤µÁ·ªµ¤Á¸¥ÄÂ¨³o°¥ÄªnµÁ¦µ¤¸»
ªµµo°¥ Åo·ªª·Á«¬Á¡¸¥´Éª ³È®¨»®µ¥ÅÁ¸¥ ¡¥µ¥µ¤´ÊoÎµÄ®¤n µ¦´Ê
·È¦ª¤¨Åo´ Ä®ª´ µ¦´Ê Å¤n¹ µ¸ÁÉ ¥Á} Ânµ¦´Ê Å¤n¥°¤Á°µ
Á¨¥ ´Ê Ç ¸ÉÎµ£µªµÂÁnµ¤·Åo¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Ân°¥nµÄÁ¨¥ Ân·ÎµÅ¤
Á¨¸¥É Â¨´ªÁ°Ä®oÁ}nµ Ç Åo°¥nµ´Ê  Ã¥¸É µ¦´Ê ¨°¥nµ¨³Á°¸¥» ¤» ¤µ
µ¦´Ê °¥nµ°n° Ç Ânµ¦´Ê Å¤n¥°¤Ã¥¦³µ¦´Ê ª °µÅ¤n¥°¤
ÂªnªÄ

ÕÔØ



ÕÔÙ

Á¨¥ Â¨oª¥´Á¦¸¥¤´Ênµ¥n°¼oÁ¦µ°¸oª¥ µª´¼o¤´Å¤nÅo¨»n¤Ä¨o¤°¨ ¨n°¥ÊÎµµ
Å®¨®¤°Áe¥È¤¸ ÎµÅ¤·¹¤¸¤µ¥µ¤µ°¥nµ´Ê 
·Å¤n¤¤¸ µ¥µÃ¦°¥nµÅ®µÁ¦º°É Än· Á¸¥Ì ª³Å¤n¤¸ ¡É¸ É¹ ¥·É ³Â¥nÅ°¸
oµÁn´Ê°³Å¦Á¨nµ¤¸¤µ¥µÎµÄ®oÁ·ªµ¤» r¦o° µ´Ê
¤µ¥µ´Ê·Ê¤´Á}Á¦ºÉ° °·Á¨´Ê´Ê ¸É¦ªÄÅ¤nÄ®o°¥¼nÅooª¥ªµ¤» 
Ã¦¡¥µ¥µ¤Îµ´´ª¤µ¥µ°°µÄÄ®oÅo oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤´¸É»Á¥ÄoÅo¨
¤µÂ¨oª °¥nµ¨n°¥ªµ°»µ¥ª·¸¸ÉÁ¥Îµ¤µÂ¨³·ÊÅªo Â¨oªÅªoµÁ°µªµ¤¨»o¤ÄÊÎµµÅ®¨
¤µÂ¸É ¨³¨µ¥Á}ªnµ£µªµÁ¡ºÉ°´É¤» rÃ¥Å¤n¦¼o¹´ªÂ¸ÊÅ¤nÁ¥¤¸´¦µr
nµÄÎµ¤µÄo oµÁ¦µ³Á}´n°¼o¸É¤¸Á®»¨ µ¤ÁÈ¡¦³¡»Áoµ¦· Ç È´
oÁ®»¸ÉÁ¥Åo¦´¨¤µÂ¨oªÎµÁ¡Èn°Å°¥nµÅÂªµ¤¸ÄÁ¸¥Ä´·É¸ÉÁ·Ç´
Ç ¹ÉÁ}Á¡¸¥¤µ¥µ »Îµ£µªµ¸ÉÁ¥Åo¨¤µÂ¨oª´Ê »£µªµoª¥¦¦¤ÄÁ}
¦³Îµ
·´°¡»Ã Á}Îµ¦·¦¦¤¨°¤µ´¸Ê Å¤nÁ¥¨¨³ Á¡¦µ³Áª¨µÎµ
¦¦¤¸Ê¤µ¦·¦¦¤Ä¦¼o¹ªnµÃ¨nµ¥Â¨³Åo¦´¨Á}ªµ¤» °µµ¦´Ê
¸ÉÁ¦¸¥Â¨oªÁnµ´Ê
´ÉÂªnµ¦¦¤¸ÉÎµ¤µ¦·¦¦¤¼´¦· °Á¦µ oµÁ}¥µÈÂªnµ¼´Ã¦
Â¨oª Ã¦¦´¬µÃ¦oª¥¥µ¸Ê·n°´®µ¥ oµÃ¦¤¸°µµ¦¥´¥oµ¥Á¨¸É¥Â¨ ¹Éª¦
³Á¨¸É¥¥µÅµ¤´ÉÈÁ}°¸Á¦ºÉ°®¹É¸ÉÁoµ´ª®¦º°µ¥Â¡¥r³®µª·¸ÂoÅ Åµ¤Ã¦
¸É³Á®¤µ³´¥µ Ã¦¼´¥µÂ¨³®µ¥ µ Á¡¦µ³Ã¦¤¸¤µÂ¨³¤¸·nµ Ç ¹ÉÁ·
´»¨Á}¦µ¥ Ç Å ¥µÂoÃ¦³¤¸Á¡¸¥ µÁ¸¥ª¥n°¤Å¤n´´Ã¦  ³´Ê ®¤°¼o
¨µo°¨·¥µ ¹Ê®¨µ¥ µ Á¡ºÉ°´´Ã¦·nµ Ç °¤»¬¥rÂ¨³´ªr¸É¤¸Îµª
¤µ Ã¨¸É¡°°¥¼n´ÅoÅ¤nµ¥Á¡¦µ³Ã¦µµ·Á¸¥Á¸¥Â¨³Îµ¨µ¥ ÈÁºÉ°µ¥µ¤¸
¤µ¡°oµµ´Åo
¦¦¤È¥n°¤¤¸¤µÁ¡ºÉ°Ä®oÁ®¤µ³´¦··´¥ °»¨Á}¦µ¥ Ç Å Â¨³¤¸Ã¦
Á¦º°Ê ¦´µ··nµ Ç ´ ¼¤o ¸ · ¥´ ®´ÅÄµÄÈµÎ ¦¦¤¸É ¦´¦·¤µ
Îµ´¦´¬µ´Á}¦³¥³ Ç Å µ¦Îµ£µªµoµ·oµª®¦º°Á¨¸É¥£µ¡ªµ¤¦¼o¹ ¹Ê¼n
ªµ¤¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´oµ{µ ÈÎµo°Á¨¸É¥°µ¦¤rÂ®n¦¦¤Åµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
°{µ¸Éo°µ¦ªµ¤Â¥µ¥Á}¨Îµ´  oµÁ}¤µ·Å¤nªnµ¤µ·¦³Á£Ä ³Äo

ÂªnªÄ

ÕÔÙ



ÕÔÚ

¦¦¤Á¦º°É ¨n°¤ÄÄ®oµ¤¸ÁÉ ¥Äo¤µÂ¨oªÈÅ¤n¤¸ ´ °o  Án¼Áo ¥Äo¡»ÃÈÄo
°¥¼n µ¤Á·¤ÄÁª¨µo°µ¦¡´·Á µo ¼n ªµ¤
°µ¤µ °Á¦¸¥»Ä®o¦µÄÂn¸Éª¦· Â¨³¥¹ÅªoÁ¡ºÉ°Á}®¨´·´·n°Å º°
³¸ÉÎµ£µªµÁ®È¨Á}ªµ¤» ÄÁª¨µ´ÊÂ¨oª¦µªÎµÄªµ¦³n°ÅÃ¦°¥nµn
·Å¥¹Ä¨¸ÉÁ¥¦µÂ¨oªÄ°¸ ÂnÄ®oÎµªµ¤¦¼oÂ¨³·Åªo´¦¦¤¸É¦·¦¦¤
Ä ³´ÊÁnµ´Ê µ¦ÎµÁn¸ÊÁ¦¸¥ªnµ Îµ¦»oÁ®»Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¨Ã¥¼o° nª¨¤¸
ªµ¤Á}o ³¦µ Ê¹ ¤µÁ° Ã¥Å¤n°o Åµ®¤µ¥ Â¨³»¦´Ê ¸É µÎ £µªµÄ®o
Îµªµ¤Ä°¥¼n´¦·¦¦¤Ánµ´ÊÅ¤nnÄÅ°ºÉ ¦·¦¦¤¡»Ã¸É¼oÎµ¤µÄoÄ®o
¨¤¨º´´· ¤¸·ª»¤Å¤nÄ®oÁ¨° Á¤ºÉ°·´Îµ¦·¦¦¤¤¸ªµ¤ºÁºÉ°´°¥¼n
Ä ³£µªµÅ¤n µ¦³¥³ ¨º°ªµ¤¤µo°¥³Â ¹Ê¤µÁ}¨Îµ´¹ªµ¤
°´¨³Á°¸¥¥·É Â¨³¡´°¥¼nÅoÁ}Áª¨µµ Ç Â¤o° ¹Ê¤µÂ¨oªÈÅo¦´ªµ¤Á·µ
Ä¸ÉÁ¥Îµ®·ªnµÁ}¤¸»ªµµo°¥Â¨³°µ£´¡È³n°¥®¤Å
nµ°·µ¥°·Å¥¹¨¹ÉÁ}°µ¦¤r°¸¨nªÅÂ¨oªÄ ³´É£µªµ´Ê¤µ
¼´ª·´Á°¸ÉÁ¥Á}Án´Ê¤µµÂ¨oª Áª¨µ·Å·Á¸¥µ¥°¥µÅo·ª´Ê¤µ
¦°°¥¼n ¨°Å Á¡¦µ³Á}·¸É » ÄÂ¨³Á¥º°Á¥È¤µ ¥·É Áª¨µ´É £µªµÈ¥É· ·¹
¤µ °¥µÄ®o·Á}Án´Ê°¥nµ¦ªÁ¦Èª´Ä ÂnÂ¸É·³Á}Án´Ê¥·É¨´¦»n¤¦o°
¹Ê¤µ ¨»oµ¥ °µ¦´É£µªµÁ¨¥¨µ¥Á}ªnµ´É¨»o¤ÄÂ¨³o°¥ÄÄ®o´ªÁ° µ´Ê
È°¨»o¤ÄÊÎµµÅ®¨ÂÅ¤nÁ}nµ ¸¸ÊÅo¦´¸ÊÂµnµÂ¨oªÄ¦¼o¹Ã¨nµ¥ n°Å
·´ ³o°Îµ°¥nµ¸É µn °·µ¥Ä®o¢{  · °·´ ³¨ÅoÁ¦Èª Â¨³nµ¥ªnµÂn°n Ân
³³
¡¼´¥´Å¤n µÎµÈ¤µ¥¹°¸Â¨oªoµÁ}Án¸ªÉ µn ¸Ê · ³oµªÅ¹Å®ÅoÁ¨nµÁ¸¥Ì ª
Å¥¹ªµ¤¸Énµ¤µÂ¨oªÁ¸Ì¥ª¤µ¥¹Îµ¡¼ °°µ¤µÁª¨µ´É£µªµÈ³¤¸Ân°µ¦¤r
Á®¨nµ¸ÊÅ¦ª¤°¥¼n¸ÉÄ ªnµ°µ¤µ°°¥nµ´Ê °µ¤µªnµ°¥nµ¸Ê °µ¤µÅ¤nÄ®oÅ¥¹°µ¦¤r
°¸ °µ¤µÄ®oº°°µ¦¤r{»´ º°Îµ¦·¦¦¤°¥nµÁ¸¥ª ·É¸É¨nµª¤µÁ®¨nµ¸ÊÂ¨³
¨µ¥Á}°µ¦¤r °·ÄÁª¨µ£µªµ¢{°µµ¦¸Éµ¤Á¡ºÉ° °Á°µ³Â´ÊÇ¸É¥´Å¤nÅo
¨¤º°ÎµÈ¡°³¦µÅoªµn  ¼o µ¤Îµ¨´³´É ¤°µ¦¤rÁ¡º°É Îµµ¦¦ª´ªÁ° ³¸É µÎ
µ¦£µªµÄªµ¦³n°Å°¸Ân° °°£´¥»¦¼o¹³Ä¦o°Å ÂnÄo®»o¤°³Å¦Å¤n»
Ã¦ÎµÄÁ¥ÈÇÁ¡ºÉ°Á®»¨¸É»³Îµµn°ÅÁ¦µoµÄ¦o°´ÄÁ¥È´Ã¥Å¤n¤¸

ÂªnªÄ

ÕÔÚ



ÕÕÑ

Á®»¨¡µÄ®oÁ}Å¥n°¤·®¨´®¦º°·µ Â¨³¥´¼oÊÎµÂ ÈÂ¨³Å¢ÈÅ¤nÅo Á¡¦µ³·É
Á®¨nµ¸ÊÎµÅÎµ¦³Ã¥rÅo
Ân¸É¤¸·´¥ÄÁ¥Èºº¤´Á}Á¸¥¦oµ Îµµ°¥Ân³Á°µ¦´Á°µ
Á¦¸¥Á¡ºÉ° ¼ Ä¦ÈÁºÉ°Å¤n°¥µÁ}Á¡ºÉ°¦nª¤µ ¸É¤¸·´¥Ä¦o°¤µ¤´Á}Å¢
Áµ´ªÂ¨³¼oÁ¸É¥ª o°Ân¸É¤¸ÄÁ¥ÈÂ¨³¦o°Åµ¤Á®»¨Ã¥¡·µ¦µÅ¦n¦°°¥nµ
¨³Á°¸¥¸É ªo Â¨oª Á}¼o µÎ ¦³Ã¥rÅoÅ¸ ¤n°n ¥·¡¨µ Â¨³¦³¦³Áº°°ºÉ
nµ¥ Ç nµÁ¦¸¥¦³Á£´Êªnµ » »¤ Ä¦ Ç È° oµÁ}´ªÈÁ}¼o¦
Á®»¦¨Åo¸ª··´¥Á¦ºÉ°¦µªÅo¸Â¨³Á}¦¦¤Å¤n¨ÎµÁ°¸¥Ä®oÁ®»¨Â¨³Îµ°¥nµ¤¸®¨´
¤¸Ár¨³Á°¸¥¨°°¡¦³Á¦¤¸ªµ¤Áµ¦¡Á¨ºÉ°¤Ä
oµÁ}¼oÄ®nµ¦µªµ ¦°Åo¸ Á}¸ÉÁµ¦¡´º° °¼oo°¥Â¨³
¦³µ´ÉªÅ Å¤nÁ}Á®ÈÂnÅoÃ¥°µ«´¥ÎµÂ®n®oµ¸ÉÂ¨³°Îµµ ¼oo°¥Á oµ¤µ
°µ«´¥¡¹É¦n¤ÁµÈ°Îµª¥ªµ¤³ªÄ®ooª¥ªµ¤Á¤µµ¦¦µª´¨¼ Ç Á oµ¤µ°°
°o° ¦»n¦µª¦µªÁ¸¥ªÂnÎµÂ®n®oµ¸ÉÉÎµªnµÁ oµ¤µ°µ«´¥ ÈÄ®oªµ¤·¤Â¨³
nª¥Á®¨º°°¥nµÁ}¦¦¤ Å¤nÁ¥n°®¥·ÉÁ¡¦µ³°µ«´¥ÎµÂ®n®oµ¸É¸ÉÎµ¨´»¤°Îµµ°¥¼n
´¼oÄ®nªnµÃ¥ÎµÂ®n®oµ¸É ÈÂªµ¤Áµ¦¡Á¤°oÁ¤°¨µ¥ Å¤nÎµÂ®oµ
Å®ªo®¨´®¨° oµÁ}Â¤noµÈÅ¤n°n°»°·¼o¸Ê ÄoµÂ¨³¨¼ Ç Á µÁºÉ°Å¤n
°¢{Â¤n Ê¸ n 
¸Éº°»nµ °Ä¸É¤¸Á®»¨ Å¤n¦o°Â¨³Á¥ÈÁ¨¥ °Á  º°Á®»¨°´Á}
ªµ¤¡°¸ µ¤µ¦·´·®oµ¸ÉÄ®o¨»¨nªÅÅooª¥ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°Å¤nµÃÃ¨ÁoÅ¤n
Á}¨»ÇÃ¨nÂÊÎµª³ µÄµ£µªµ °»Â¨³µ°ºÉÇÈÃ¦
Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤Åªnµ³ÎµÁ¦È oª¥ªµ¤¤¸Á®»¨Á}Á¦ºÉ°´» °¥nµÄ®oÁ}
Îµ°ÊÎµ Áª¨µ´É£µªµÁ®È·ÈÁ¡¨·´ª¨°¥ Â¨³°¥µÃ¬µÄ®o°ºÉ
Á®Èªµ¤°´«¦¦¥r °¹ÉÎµ¨´Â°¥¼noµ Áª¨µ·Å¤nµ¤Ä®ª´È´ÉÁ¸¥Ä °
·°n¨»o¤ÄÊÎµµÅ®¨oµ
´ÉnµÁ¦¸¥ªnµ£µªµÂÅ¤nÁ¥¼£µ¡¥¦r¡°¹¦´È¦´®¤·¡°
¹Ã«ÈÃ«¨Å¨Ä³ µÄÃ¦£µ¡¥¦r ¹»È»´ª¨°¥Å¤n¤¸ ·
°¥¼n´´ª ¹¨´ªÈ¨´ª´ª´ÉÅ¤nÅo· Á®¤º°Â³¨´ª®¤µiµ ¹¨oµÈ¨oµ
°°Ã¦Ã ¥Á ¥ Â´ªÁ}´¦¤º° ¹´¨n°¥¤¦¦¥µ°°¤µÂÄÃ¦
£µ¡¥¦r¼Å¤nÅo ÂºÉ ®¸´ ®¤ ¡°¨´Åo·º ¤µÁ·ªµ¤Á¸¥Ä¦o°Å®o
ÂªnªÄ

ÕÕÑ



ÕÕÒ

¨µ¥Á}Á¦ºÉ°®¤·Å°¸Á µÁ¦¸¥ªnµoµ°o°¦»ªµ¤Â¨oªÅ¤n¤¸·Á¦ºÉ°
»¤o ´¥n°¤Á}¨Á¸¥®µ¥Ân»¦³¥³³´Ê ¼Áo }¡»¦·¬´ °¡¦³¡»Áoµ¼o °¤
¦µr ¹ª¦ªµn°Á®»µ¦r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° ³´ªnµÁ}¼o¦°°Ä·ÉÁ¸É¥ª o°
Åo¸
¥·Éµ¦°¦¤·Ã¥µ¤µ·£µªµoª¥Â¨oª È¥·Éo°µ¦ªµ¤¦°°Â¨³®´
Ânn°»¦³®oµ¸É °ÄÁª¨µÁn´Ê¤µ ¹ÊÅ¤n¨n°¥·n°°Åµ®¤µ¥¤¦¦¨
·¡¡µÄ®oÁ¨¥»¸ÉÎµ¨´Îµ¹ÉÁ}µÁ·Á¡ºÉ°¤¦¦¨·¡¡µ°¥¼nÂ¨oªÃ¥º°ªµ¤Îµ
Á}°¥¼n´»¸ÉÎµ´Ê ·³n°¥Á¨ºÉ°µ³ ¹Ê¼nªµ¤¨³Á°¸¥Á}¨Îµ´ Â¨³¦¦¨»¹»¸É
®¤µ¥ÅÁ° ÁnÁ¸¥ª´µ¦Á·µÅ¼n»¸É®¤µ¥ ¥n°¤º°Áoµ¸ÉÎµ¨´oµªÁ·Á}
Îµ´ªnµµ¦µ®¤µ¥´Ê ®oµÁ·Å¤n¨¨³¥n°¤¹»¸É °o ÅÁ°³´Ê Ánµ¸°É ·µ¥¤µ
®ª´ªnµ»³¡°Á oµÄÂ¨³¥¹Á}®¨´·´·n°ÅÅo
°¡¦³»¤µ Áª¨µ¢{nµ°·µ¥ Ä¦¼o¹Á¡¨·¨º¤Áª¨ÉÎµÁª¨µ ¦³®¹É¤°Á®È
¤¦¦ ¨ ·¡¡µ°¥¼n ªÉ´ ¤º°Á°º°Ê ¤ ÂnÁª¨µ·´ · É· ¸É ³°¥»¨µÄÅ´Ê  ¤´¨´°¥¼n
Ä¨o· ´´ª¥·É ªnµ´Ê Á¸¥°¸ Ân³°¥nµÅ¦Èµ¤ Ánµ¸ÅÉ o¢{ °¥nµ¤Äª´¸Ê ¦¼o ¹ ÅoÁ}
·®¨µ¥ °o  ¹É Ã¥¤µÈ¤µÅoÂnª´ °·´ Á° Änª¸É ¼ Îµ®·°º µ¦µ¨ ·´
¤´Á}·»n°®nµ¤ µ¦Îµ°³Å¦ µªµ¤¡·µ¦µ ·´¤´Á}°n°n°Á®»¨
µ¸¨¼Á µ¥´n°ªnµ·´ªnµ »Â¤n¸Ê®´ªÃ¦µ¦·Ç Å¤n¥°¤Á¨¸É¥Â¨Åµ¤¥»µ¤
¤´¥Á µoµÁ¨¥ Ä o°¸ÊÈÁ}ªµ¤´¥¹ÉÎµo° °¦ªÁª¨µnµ°¸ nµ³¡°¤¸
Áª¨µÁ®¨º°°¥¼n°¸oµÅ®¤³
Ã¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Ä®o°µ¤µ¢{oµ ¦¼o¹´¥Â¨³°¥µ¢{ Á¦ºÉ°Áª¨ÉÎµÁª¨µÁ°µÅªo°
Á¦ºÉ°Â¨oªn°¥¡¼´ Îµªnµ ®´ªÃ¦µ´Ê®¤µ¥ªµ¤ªnµ°¥nµÅ¦ °µ¤µÅ¤nn°¥¦µ
Á¸É¥ª´Îµªnµ®´ªÃ¦µ Â¨³¥´¤¸®´ª°³Å¦°¸ Ã¦°·µ¥Ä®o¢{¦»®´ªoª¥ Ánµ¸ÉÁ¥
¦µ¤µoµÈÂn®´ª®´ª¸ ®´ªÅ¤o ®´ªÂ È®´ª°n°®´ª¸ ®´ªÅ¤n¸ ¸ÉÁ µÄoÎµ¥n°ÇÃ¥
´Îµªnµ°¥¼n®oµ°°Á¸¥ Án®´ª¸ Á}o oµ³¡°°·µ¥Ä®o¢{Åo °µ¤µÈ°¥µ
¢{ ³¤¸ªn Á¸¥®µ¥Â¦°¥¼n ªo ¥Å®¤ oµ³Å¤nÁ·¦³Ã¥rÈ ¦»µ¦³´Åªo°n ÈÅo
Ánµ¸°É ¥µ³¢{È°¥µÅµ¤£µ¬µ °Å¤n¦o¼ °È ¥µ¦¼o
ÂnÅ¤n¦µªµ¤·¼¸ªÉ´
¦³µ¦Ä
³·¼¦³µ¦Ä ·´ÈÎµÎµ¦³®ªnµÂ¤n´¨¼¡¼´¤µÁ¨nµÄ®onµ¢{Ánµ´Ê
·´Å¤n¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ¡°³ÎµÁ¦ºÉ° °°ºÉ¤µÁ¸¥Á¸¥´Á¦ºÉ°nª´ª ¹ÉÁ}
ÂªnªÄ

ÕÕÒ



ÕÕÓ

Á¦ºÉ° °Â¤nÇ¨¼Ç°³Å¦Á¨¥º°¨¼Á µªnµ·´Á}®´ªÃ¦µÁ·Å¨µ¥Á}
¦¹®¦º°¨oµ¤´¥Îµ°¸Ê Á µ°¥µÄ®oÂ¤n´Â¨®´ªÁ¸¥Ä®¤n³ÅoÁ oµ´´¤ °Ã¨Á µ
Åooµoµ³¨oµÈ¡°¤°Á®È´ÅoÂªÇoµ¥nµ¨µ»n°¥»¥µªoµÇÅ¤nÁn´ÊÈ
ÁÈ¤¸¤°®µÄ¦Å¤nÁ° Å¤nªnµÂn³¤°®µ°ºÉ Ç Â¤oÂn³¤°®µ¨¼ÄoµÁ¸¥ª´È
³Å¤nÁ°°¸Á¡¦µ³®´ª¤´°¥¼n®nµÅ¨´¤µ¨¼Á µªnµÄ®o·´°¥nµ¸Ê
Îµ¸ÉÁ µªnµÁ·Å´Ê¦¼o¹³¤¸nª¸Énµ·°¥¼nÁ¡¦µ³»·É¸ÉÁ·¡°¸Â¨oªÃ¨º°ªnµ
Á·Å Án oµ¼Á·Å ÉÎµÁ·Å  µªÁ·Å ÎµÁ·Å ¼Á·Å ÉÎµÁ·Å
°µ®µ¦ÁÈÁ·ÅÁÈ¤Á·Å·É¸ÉÁ·Å´ÊÅ¤nªnµ°³Å¦Ã¨º°´ªnµÁ¨¥ °Á Â®nªµ¤
¡°¸Ê´ ´Ê  Äoµ¦°³Å¦Å¤n°n ¥³Åo¸ ·É ¸ÁÉ ·Å´Ê Á}·É ¸ ªµªµ¤¡°¸ÃÉ¸ ¨Â¨³
¦¦¤·¥¤Äo´¤µÂn¹Îµ¦¦¡r ³´Ê ¡¦³¡»Áoµ¹¦³µ«¦¦¤¨Äµµ¥¨µ
Á¦¸¥ªnµ¤´·¤µ¹ÉÂ¨ªnµnµ¤¨µº°ªµ¤¡°¸ oµÁ}°µ®µ¦È¤¸¦¡°¸ oµÁ}È
º°¡°¸ oµ¡°¸ Áº°Ê ¡°¸ µÁ¡°¸ »Ç·É ¨Äªµ¤¡°¸Â¨oªÁ}°´ÄoÅo¸
´Êµ¤µ µ¤Ä µ¦¸ÉÁ¦µ³ÅÎµ®·¨¼ªnµ¡¼·Á¸¥¸Á¸¥ª¥´Å¤n°´ Á¦µ¤¸nª¸É
ª¦Îµ®·°¥¼noµÁ}Ân µ®´ªÃ¦µÁ·Å Îµªnµ Ã¦µ¸Ê¤¸ªµ¤®¤µ¥°¥nµÅ¦
Â¨³ªoµÂÂnÅ®
Îµªnµ Ã¦µÁnµ¸É¦µ¤µµ»¡n°»Â¤n Â¨³ÁnµÂn¸ÉÁ¨nµÄ®o¢{ªnµ oµÁ}
·É °ÈÁ}¤´·ÁnµÂn¸É¼i¥nµµª¤°Ä®oÁ}¤¦n°Ç´¤µ¹¡ªÁ¦µ¦»n®¨´
nµÁ¦¸¥·É´Êªnµ °Ã¦µ®¦º°ª´»Ã¦µÁn¡¦³¦¼¤´¥Ã¦µÁ}ooµÁ}È
º°ÁnµÂn¸É¨nª¨´ÅÂ¨oª®¨µ¥ Ç ´Éª nµÁ¦¸¥Án´Êªnµ Ã¦µ oµÁ}
ªµ¤· ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´µ¦Îµ¤µ®µÁ¨¸Ê¥¸¡ µ¦¨¼oµ¦oµÁ¦º° µ¦¦°
oµÁ¤º° µ¦»n®n¤ ¨° ¦¦¤Á¸¥¤¦³Á¡¸¸ÉÃ¦µ· ¹ÊÂ¨oª¡µ´ÎµÁ·
ºÇ´¤µnµÁ¦¸¥ªnµ®´ªÃ¦µ³¼®¦º°··´Á¥Îµ¤µ°¥nµ¸Ê
¸Éµ¤ªµ¤Á oµÄ °»·ªnµ¸ÉÃ¦µ¡µ·¡µÎµ¤µ´Ê ¥´¸É¸°¥¼n´Êª·¸µ¦
Â¨³»£µ¡ °·É ´Ê Ç¹É ª¦³Îµ¤µÄoÅo» Ç°¥nµÂ¨³»ÇÃ°µ¤¸Å®¤Â¨³¸É
ª¦³´Â¨ÂoÅ Á¸¥oµÁ¡ºÉ°Ä®oÁ®¤µ³¤´µ¨µ¸ÉÂ¨³ªµ¤·¥¤
¹É¤¸µ¦
Á¨¸É¥Â¨Å°¥¼nÁ¤°µ¤°·´¤¸Å®¤ Â¨³¸Éª¦³¨n°¥Ä®onµÅµ¤µ¨¤´¥
Á¡¦µ³»£µ¡Å¤n¸Â¨³ µªµ¤·¥¤¤¸Å®¤ ®¦º°Á oµÄªnµ·ÉÁ®¨nµ´Ê¥´¸É¸°¥¼n Å¤nª¦
ÂoÅ ´Â¨Ã¥¦³µ¦´Ê ª

ÂªnªÄ

ÕÕÓ



ÕÕÔ

·´¡°¦µÅoÄ·É¸Éª¦®¦º°Å¤nª¦ Å¤nªnµ³Á}Ã¦µ®¦º°{»´ Á¡¦µ³
°Ä®¤n´ °Ánµ¤´°¥¼n ªo ¥´ÁnÂn Ç®¨´n°¤´ÁÈÇÁ¡·É ¨°Á}o
È°¥¼noª¥´ÊÎµ¥µ¥ÂnÇ¥´¨´Á¨¸Ê¥¼®¨µo°¥Á¸¥°¸
Â¨oª»¥´¤¸ °o °o Ä°³Å¦oµ ¦³®ªnµ °Ánµ´ °Ä®¤nÉ¸ ¨³Á¨oµ´°¥¼n ¨°
¤µ°µ¤µÅ¤nÁ®È¤¸°³Å¦³¡°Ä®oÁ·Á}{®µÁ¡¦µ³´Ê °ÁnµÂ¨³ °Ä®¤n¤´ ¤¸µ³
°Îµª¥¦³Ã¥rÄ®oÂn¼o¸É¦¼o´ÄoÅoÁ¤°´ ÁªoÂn®´ª¦´Ê¸ÉÅ¤n¥°¤¦´¢{Á®»¨Ä Ç
´Ê´Ê³Á} ªµÃ¨¥·Éªnµ®´ªÃ¦µÂ¨³®´ª°³Å¦ÇÁ}Å®Ã¦¦³ª´®´ª¦³Á£
¸ÊÄ®o¤µ¥·Éªnµ®´ª°ºÉÄ Ánµ¸É¡·µ¦µÂ¨oª °Ánµ´ °Ä®¤n Ã¥´ªµ¤·Á®ÈÁ oµ
oª¥ Â¨³Ánµ´Ä®¤n¤´¤¸nª¸Â¨³nª´Éªoª¥´ Á¡¦µ³Á}¤¸·Á¨ ªµ¤Á®È
Ân´ªÁ®¤º°´ ·É¸ÉÁ·µ¦³Á£´¨nµª·°nµÂ¨³Îµ ¹Ê ¹ª¦¡·µ¦µÄ®o¸
Á¸¥n°Â¨oªn°¥´·Ä¨Å oµÁ¦µÁ}¦°°Á¸¥Ánµ´Ê ³Á}®´ª°³Å¦· ¹Ê
Îµ ¹ÊÈÅ¤n¼oÁ}{®µÄ®on°ªµ¤¥»n¥µÂ¨³ª¤°´ ·ÉnµÇ  ¨´³nª¥Ä®oªµ¤
³ªÂ¨³Á®¤µ³¤ÂnÁ¦µ¤µ ¹Ê
¸ÉÎµ´Èº°´ªÁ¦µ®¹É¹Éª¦´Á oµÄÎµª·É´¨nµª´ÊÁnµÂ¨³Ä®¤noµÅ
¤°Ân oµ°ªnµ·É´Ê¸·É¸ÊÅ¤n¸·É´ÊÁ} °Ánµ·É¸ÊÁ} °Ä®¤n´Ê¸¸ÊÅ¤n
¸ oµ¦µµ¦¸É¥oµ¥Å´Ê¸ ¸Ê¤µÂÂ¥n¤µµ¤¸¸Éµ¥ÅÂ¨oª´ÊÁÈ¤¸ ¸ÊÁ oµ
¤µÂ°°»n £¦¦¥µ¸ÊÂÁ°µÄ¥µ ¸ÉµÅ´ÊÂ¸ ÄoÄoµ¸ÊÁÈ¤¸
ÅªoÄ°³Å¦Å¤nÅo n°´Ê Â¸ ÂnÁ µ®¸ÅÁ¸¥ °³Å¦Á®¨nµ¸Ê  ¨º¤¤° µo Äº°
´ªÁ° ¨¸ÅÉ o¦´ µµ¦·¤È°º  ªµ¤¥»n ¥µÄ¨°Áª¨µ®µ¸ÂÉ oÅ Â¨³¨ªµÅ¤nÅo
ªµ¤¦·Â¨oª´ªÁ¦µ¥´¤¸nªÁ¸¥°¥¼noª¥ ¸ÉÅÁ¸É¥ªÁÈÁ°µÁ¦ºÉ° °°ºÉ¤µÂ®µ¤Ä®o
®´Ä¥·Éªnµ£¼Á µÁ¸¥°¸
¸Éª¦¥Á¦µ ¹ÊÁ}Ájµ®¤µ¥ ÈÁ¡ºÉ°µ¦¡·µ¦µªµ¤·¼ °´ªªnµ ´Ânª´
Á¦µÁ·¤µÈÁ}Áª¨µ®¨µ¥e ¦µªÁ}ÁÈÁ¦µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á®ÈÂ¨³ªµ¤¦³¡§··¼
°¥nµÅ¦oµ oµª ¹Ê¤µ ´ÊÁ}®»n¤Á}µªÁ¦µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È ªµ¤¦³¡§··¼
°¥nµÅ¦oµ ´¸ÊÁ¦µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤¨µ Â¨³ªµ¤¦³¡§·´ª°¥nµÅ¦oµ n°Å¸ÊÁ¦µ³
´Â¨ÂoÅ ªµ¤·Á®ÈnµÇ¨°ªµ¤¦³¡§·°´ ¸µ¤Ânª´ °¥nµÅ¦oµ ³¸Ê
· °Á¦µÁ¥È®¦º°¦o° oµ¤¸ªµ¤Á¥ÈÁ}¡ºÊµ°¥¼nÂ¨oª ³¡¥µ¥µ¤°¦¤nÁ¦·¤
°¥nµÅ¦n°Å Ä¹³Åo¦´ªµ¤Á¦·¥·É Ç ¹ÊÅ oµÄÁ¦µ¦o°³¡¥µ¥µ¤ÂoÅ °¥nµÅ¦

ÂªnªÄ

ÕÕÔ



ÕÕÕ

¹³®µ¥¡¥« ¨ªµ¤´ªÉ ¸É µÎ Ä®o¦°o ¨Åoµo  ¹ªµ¦³»oµ¥ °¸ª· Á¦µ³´Ê ·Åªo
°¥nµÅ¦¹³¤¸®¨´¥¹Å¤nnµ¥®oµnµ¥®¨´¨º¤´ªÂ¨³ªoµ¥¹Äµ·
oµÁ¦µ´Ê ´ªÅ¤nÅoÂn´ ¸Ê Ã¥Áº°É ªµ¤µ¤µ¦ °·Å¤nÅo Å¤nªµn Á¦µ³µ¥Ä
µ¸ÉÂ¨³Áª¨µÄ Á¦µÈº°¸ÉÁ¸¥nµÁ¸¥¸°¥¼nÃ¥¸ oµ·Å¤n¸Â¨³¨µ¥Á}°Á¡¨·
°¥¼nÄ´ª °¤´Â¨oª Á¦µ³®µªµ¤» ªµ¤¦»nÁ¦º°¤µµÃ¨Å® Å¤n¤¸µÁ°Åo Á¤ºÉ°
Á¸¥¸É¤¸·¦»n¤¦o°oª¥·Á¨¦³Á£nµ Ç Á oµ¦°ÎµÂ¨oª ÈÅ¤n·°³Å¦´»¨¸É
Îµ¨´ÁÈ®´ ³Å°¥¼nÄµ¸ÉÄ¸É¤¸®¤°¼o¨µ°¥Á°µÄÄn¼Â¨¦´¬µ°¥¼n¨°Áª¨µ
Ã¥Å¤nÁ¨º°ªnµÁ}Ã¦¡¥µµ¨ ®¦º°Á}¦µµ¦o°¥´Ê¸ÉÁÈ¤Åoª¥·ÉÎµÁ¦°ªµ¤» °¥¼n
¨°µ¨Èµ¤Á µÈº°¸ÉÁÈ®´Â¨³¤¸» r¤µ°¥¼n¨°Áª¨µ´ÉÁ°
Ã¦°¥nµÁ oµÄªnµ Ã¨¸ÊÅ¤n¸®µªµ¤» Å¤nÅo Ã¨®oµ³¸¤¸ªµ¤» Ã¥Å¤nÄ
ÎµÁ¡Èªµ¤¸ oµÁ}ÅoÁn´Ê¡¦³¡»ÁoµÈ¦®¤£µ¦³®nªÄ¥Äµ¦´É°´ªrÃ¨
Ä®oÁ}¸ Ã¨È®¤´ª¨¸É³¦´Á°µ¦¦¤¤µ f®´°¦¤Á¡ºÉ°Á}¸Ä{»´
Â¨³°µ Á¡¦µ³ªµ¤» Â¨³ªµ¤¤®ª´¦°°¥¤»¬¥r°¥¼n oµ®oµÃoÂ¨oª Á¡ºÉ°ªµ¤
¦³´¬r¡¥µÄÃ¨¤»¬¥rÁ¦µ¸ÉÂ¨ Å¤no°µ³ÁÅÃ¨°ºÉ Án Ç Å¦´oµ
ÎµµÄ®o¦ª¥ Ç ¤¸Á·Á}¨oµ Ç ¦´oµ¸É°µ«´¥Á µ°¥¼n Èº°Á µ¼o Ç °¥¼n´ÉÂ¨
³Â¦¦¼Á}¦ª¥ÅÅ¤nÅooµÁ µÅ¤nµ¤µ¦ÎµÅoÁ°²


ÂªnªÄ

ÕÕÕ



ÕÕÖ

¤¤µ®µnµª´¸Ê »¦³r°¥µÁ¦¸¥µ¤ o° o°Äµ°¥nµ ®µÁ}µ¦Å¤n
´ª¦¦»µnµÁº°¤oª¥ ¤ °Á¦·É¤Á¦ºÉ°Á¨¥¸Á¸¥ª º° µ¡¼ªnµ ¤¦¦ ¨
·¡¡µÅ¤n¤¸ ÂnµÈªµn ¤¦¦¨·¡¡µ¤¸°¥¼n °Ä®o·´ Å· Á°³´¸ÅÊ ¤n¦µªnµ
³Ä®oÁºÉ°µÅ®¸ Á¨¥´·ÄÅ¤n¨·Åoªnµ³ª¦ÁºÉ°Â¨³¥¹º°µÅ®¸ °ªµ¤
¦»µnµª··´¥Â¨³´·Ä®ooª¥®ª´ªnµnª¥Ã¦´ªr¼oÃnÁ°µ»
Ánµ¸¢É { Á µ¡¼Â¨oªnµnµ¼Å¤n¤¸ °o Â¥oÁ µ Á¡¦µ³oµÅ¤n¤¸ o¼ ·´ · µ¤Îµ´É
° °¡¦³¡»Áoµ¤¦¦ÈÅ¤n¤¸ ¨ÈÅ¤nÁ··¡¡µÈÅ¤n¦µoµ¤¸o¼ ·´ · µ¤¤¦¦
¨·¡¡µÈ¤¸ Á¡¦µ³¦¦¤´Ê µ¤¸ÁÊ ¸¥É ªÁº°É ´ °µ¤µÁ°ÈÅ¤nÅoÁ}Áoµ ° °¤¦¦
¨·¡¡µÂn¼oÁ¸¥ª¡°³®¥·¥ºÉÄ®o´ÊÂ¨³¸´¸ÊÁ¡¦µ³¡¦³¡»Áoµ¦°
´ªrÃ¨ÈÁ¡ºÉ°ªµ¤¸ ¤¸¤¦¦¨·¡¡µÁ}»»¥°oª¥®¨´Â®n·¥¥µ·¦¦¤´Ê
¤ª¨ ¤·Åo¦ÂÅªooª¥ªµ¤ÂÂ¥¦³®ªnµ¤¦¦º° o°·´· ´¨°´³¡¹Åo¦´
Å¤n¨¦°¥´ ¡¦³°r°Ä®oµÎ Á·Á®»Á¡º°É ¨´Ê ´Ê  Å¤nÁ¥´É °Á®»Á¡º°É ªµ¤
¨o¤¨³¨µ¥Â®n¨Á¨¥³´Ê¦¦¤¸É¦³µ«°Åªo¹Á¡ºÉ°¤¦¦¨·¡¡µÃ¥¤¼¦r
Á¡¦µ³¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÄn«µµiµÁºÉ°¡°³¦´É°´ªrÃ¨Â»n¤Áµ
»ª¦³Åµ¤¼o ¡É¸ ¼ ªnµ¤¦¦¨·¡µÅ¤n¤¸ Ä®o¨³Á°¸¥¸É ªo n°Á¡¦µ³Îµ¸É
Á µ¡¼ªnµ¤¦¦¨·¡¡µÅ¤n¤¸´ÊÁ}Îµ¨µÇ°µ³ ¹Ê°¥¼n´¼o·´·Å¤nµ¤¤¦¦
¨ ¹Å¤n¤¸ÈÅo Á¡¦µ³¤¦¦ ¨ ·¡¡µÅ¤nÄnÁ}¦¦¤¸É³Á· ¹Ê°¥nµ¦µ«µ¼o
ÎµÁ¡ÈÁ®»°´Á}ÂÁ· °¨Åªon°Ân¼o°ªnµ¤¦¦¨·¡¡µ¥´¤¸°¥¼n·´·
ÅÁ°³ ´Ê ®¤µ¥¹¼o ·´ · µ¤ªµ µ¦¦¤ ³o°Åo¦´ ¨°Âµ¤®¨´¦¦¤
¸ÉÂÅªo ªµ¤¦·ÈÁ}Åµ¤¸É´Ê°°»Â¨oª´ÉÂ¨ Å¤n¦µªnµÁ}{®µ¸É
nµ´¥°³Å¦´ ´Ê ¸ÅÊ ¤nªµn ¡¦³¡»Áoµ¥´¦¡¦³¤r°¥¼®n ¦º°Å¤nÈ µ¤ ¦¦¤´Ê ®¨µ¥
¥n°¤Á·ÂnÁ®»Á¤°oµ¼o µÎ Á¡ÈÁ®»Å¤n¤¸ ¨³¨°¥´ª¤µÁ°¥n°¤Å¤nÅo Â¤o¡¦³¡»Áoµ
È¦ÎµÁ¡ÈÁ®»¤µn°¹Åo¦´¦¼o ¹Ê¤µ nª¼o³¤µ¦´¦¼oÁ°µÂºÊ° Ç Ã¥Å¤no°
ÎµÁ¡Èn°°¥nµ´Ê  Â¨³ÎµÁ¦ÈÁ}¡¦³°¦®´r°r°Êº Ç Ê¹ ¤µ Ã¨È³¨´ª Â¨³
ÂºÉª·É®¸´®¤´Êoµ´ÊÁ¤º° ³Å¤n¤¸Ä¦¨oµ¦°°¥¼n°¥Änµ¦¡¦³°¦®´r°r
¦³®¨µ´ÊÅoÁ¦ºÉ°¤´Á}´¸ÉÁ¦¸¥Ä®o¦µ¸Ê»³Á®È°¥nµÅ¦
¸ÉÁ µ¡¼´Ê ¦¼o¹³Å¤nÁ oµÄ¨´¬³¸É¤¸Á®»¨¡°³Ä®oªµ¤®ª´ÂnÁ¦µoµ ´¸É
nµ°·µ¥Ä®o¢{ Ân¡¼Á}Á··ÁÅ¸Á¸¥ª Îµ°Á¦µÅºÊ°·oµ¸Éo°µ¦Ä®oµ

ÂªnªÄ

ÕÕÖ



ÕÕ×

¦oµ¹ÉÁ µÁ¥¤¸ µ¥Á}¦³Îµ Ân¤µ´¸ÊÁ µ·Áªnµ °·É´Ê®¤Â¨oª Å¤nªnµ®oµ¦oµ
ÄÇÁ®¤º°´®¤Â¤o»³¤¸Á·Â¨³ªµ¤®ª´°¥¼nÈÅ¤n¤¸µÎµÁ¦ÈÄ·É´ÊÅo´¸Ê
nªÃ¦µÁ}¸É¨··oµ¦³Á£¸ÉÁ¦µo°µ¦´Ê¥´¤¸°¥¼nÅ®¤ Â¨³¼o¨··oµ
ÄÃ¦µÁ µ¥´Îµµ¦¨· Â¨³¨´Á¨¸É¥µ¨·´Á}¦³Îµ°¥¼n ®¦º°Á µ¨o¤Á¨·
´Å®¤Â¨oª ¨°µ¦n·oµ°°µÃ¦µÁ¡º°É nÅ¥´¨¼oµµ¤µ µnµ Ç Á µ
¥´n°¥¼n¨°¤µ®¦º°Á µÁÈ·oµÅªoÁ¡µ³Ã¦µÁnµ´ÊÅ¤nÎµ°°Îµ®nµ¥
Ã¦µÈ¥´¤¸Â¨³ÎµµÅo¸ µÈÎµµ¦¨´Á¨¸É¥´¨·Á}¦³Îµ ·oµ
Èn°°ÅÎµ®nµ¥¥´¸Énµ Ç Á}¦³Îµ¤·Åo µ nª¸ÉÁÈÅªoÄÃ¦µÈ¤¸Á¡ºÉ°ªµ¤
ÎµÁ}Îµ®¦´¼o¤µÁ¸É¥ª o°
oµÁn´ÊÂ¤oÁoµ °®oµ¦oµ´ÊÇ³·ÁÂnÁ·Â¨³ªµ¤®ª´ °Á¦µ¤¸°¥¼nÁ¦µ
ª¦Å®µºÊ°¸É®oµ¦oµ°ºÉÇn°Åoµ¥´Å¤nÅoÈª¦¦ÅºÊ°¸ÉÃ¦µ¹ÉÁ}¸É¨··oµ
¸ÉÁ¦µo°µ¦ Åo·oµ´Ê¤µ °¥nµ¤´ªÅÁºÉ°°¥¼nÂnÁoµ °®oµ¦oµÁ¡¸¥Â®n°Â®n
Ánµ´Ê ³Á¸¥Áª¨µÅÁ¨nµ Ç Á¡¦µ³Á µÅ¤nÄnÃ¦µ Å¤nÄn¼o¨· Â¨³Å¤nÄnÁoµ ° °
·oµ´Ê ÂnÁo¼ ¸¥ª ¡°¸É ³¦¼Åo Á¸¥´Ê ®¤Â¨³¼ µÃ¥¦³µ¦´Ê ª Ánµ¸ÂÉ ³
Âªµµ¦ºÊ°·oµÄ®oÁ¡ºÉ°ªµ¤³ªÂ¨³¤®ª´Ân¼oo°µ¦ ®ª´ªnµ¡°³Á oµÄ ¹
°¥o°®¨´¤µ¡¼Á¦ºÉ°¤¦¦¨·¡¡µ¹É¥´Å¤nÄ®o·Ê´Á¸¥¸
¸ªÉ µn  ¤¦¦ ¨ ·¡¡µÅ¤n¤¸ Ê´ Å¤n¤°¸ ¥¼n ´ ¼Äo  Ã¦µÄ®n°º ¡¦³Å¦d¸ÁÉ È¤
Åoª¥®¤ª°¦·¥´·{ µ¹É ¨oª¸Ê °¤¦¦¨·¡¡µ¥´¤¸°¥¼Ån ®¤¼o ¨··oµ
º°¼o Ê´ Ä·´ · ªo ¥»·´ · °»» ·´ · µ¥·´ · µ¤¸· ·´ · Á¡º°É ¡¦³°¦·¥»¨ Ù
Îµ¡ª ´Ê ¸¦É ª¤´·´ °· ¥¼Án }®¤¼Án }³ Â¨³Â¥µ µ°°Å·´ °· ¥¼Än ¸É µn  Ç
ÁnÄiµÄ£¼Á µ¨ÎµÁµÅ¡¦µ¤°´¥µ«´¥ °¼oÄ¦nn°¦¦¤º°¤¦¦¨·¡¡µ¥´¤¸
°¥¼nÅ®¤ oµ¥´¤¸°¥¼nÃ¦ÅÁµ³Âª®µ«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥Â¨³Ånµ¤Á}¸ÉÁ oµÄÂ¨oªÎµ¤µ
·´ · °n Á° Îµªnµ°µ¨·Ã ³Å¤nÄn°Éº Å¨¸ÅÉ ® °Åµ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ´Ê
Á®»´Ê¨³¦ª¤°¥¼n´°µ¨·Ã´Ê·Ê Ä¦Å¤nÅoÁ oµÅ´ÊoµÁ¦º°°¥¼nÄ¤¦¦ ¨
·¡¡µ ¡°³¤µ¦³µ«Ä®oÃ¨Á®Èoª¥ªnµ ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ®¤ÅÂ¨oª®¦º°¥´¤¸°¥¼n
°µ¼o·´·¦¦¤oª¥»·´·Á}oÁnµ´Ê ³¦µªnµ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ®¤Å
®¦º°¥´¤¸°¥¼nÁ¡¦µ³µÁ®»°³Å¦
µ¦®¤Å®¦º°¥´°¥¼Ân ®n¤¦¦¨·¡¡µ Å¤nµÎ o°¡¼¹µ¨µ¸ÂÉ ¨³»¨
¼oÄÂ¤o{»´ª´¸Ê Â¨³Á¦µ¼o³ÎµÄ®oÁºÉ°¤·Ê¼Å®¦º°ÎµÄ®oÁ¦·oµª®oµ°¥nµÁÈ¤¸É
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È¤¸µ³ÎµÅoµÁ¦µÁ¸¥ªÁ¡¦µ³¤¦¦¨·¡¡µ°´Âo¦·¤·Åo°¥¼n´µ¨µ¸É
Ân°¥¼n´¼oÄÁµ³Âª·´·Á°µnµ®µ Îµªnµ ¤¦¦ oµÅ¤n®¤µ¥Á°µ¤¦¦´Ê Ù
³®¤µ¥Á°µ°³Å¦Â¨³¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°Ä¦oµÅ¤n¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°¤»¬¥rÁ¦µÂ¨oªÄ¦³ÎµÄ®oÁ¦·Â¨³Ä¦
³ÎµÄ®oÁºÉ°¤ Â¨³Ä¦³ÎµÅ¤nÄ®o¤¦¦ ¨ ·¡¡µÁ®¨º°°¥¼nÄÃ¨ °µ¤»¬¥rÁ¦µ
Ánµ´Ê Å¤n¤¸Ä¦³ÎµÄ®o®¤®¦º°Ä®o¤¸Åo nª·Á¨´®µÁ¦ºÉ°¦¤µÄÅ¤nÁ®ÈÄ¦¤µ
¡¼oµªnµ¤´®¤Å ´Ê ¸ÁÊ ¡¦µ³nµnµnÁ¦·¤¡°¡¼ ³Ä®o¤´ ®¤·Ê ÅÅo
°¥nµÅ¦ °µ´ª´¸É¤´³Á¦· ¹Ê¤°Å¤nÁ®È´ªÂ¨³Á®ÈÄ¦Á¨¥ ¤´¤º¤·Å
®¤Ánµ´Ê Â¤o³¡¦o°¤´¦³µ«´ÉªÃ¨ªnµ¤¦¦¨·¡¡µ ®¤Á ®¤¤´¥ÅÂ¨oª
nª·Á¨³Å¤n®¤Á ®¤¤´¥Åoª¥
Á}·Á¨Â¨³´Ê°¥¼n®´ªÄ´ÉÁ°
°µ¤µÈ¡¼ ÂiµÇÅµ¤·¥´ iµ°¥nµ´Ê Á°·¼È °°£´¥oª¥oµ¤¸°³Å¦°¸È¡¼
´Åo
¤Å¤nn°¥Á oµÄ¦¦¤°³Å¦¤µ´ Á}Ân°µ«´¥¼®´º°¦¦¤oµ «¹¬µÅnµ¤
´Á¡º°É  Ç ¸ÁÉ }´¦¦¤³oµ Á¡º°É  Ç °¤Á µÁn Áª¨µ¡¼¦¦¤³¥°°¤µÁ}
´¤£¸¦r ÇÁ¦µÁ}ÂnÉ´ ¢{Á µ¡¼µ¸nªÅ¤nÅo°o  °´ªÅ¡´°Á¡º°É µÈ¸
¡¼¤Á¥µ¦·´·£µªµ ÂnµÈ´³Ä®oÁ¦µÁ¸¥Åoª¥ Án¡¼ªnµ¤¦¦¨
·¡¡µÅ¤n¤¸ ¤¢{Â¨oª¦¼o ¹ Á«¦oµÇÄ°¨oµ³Áº°É ®¦º°Å¤nÁº°É È¥´ Å¡¼¥µÂn¨
ÎµÄ®o°°n ÄÅ¤nµ¥°¥¼£n µ¥Ä ¤µÅo¢{ nµ°·µ¥Ä®o¢{  ¦¼o ¹ ¨°Ã¦nÃ¨nÄ®µ¥
´¥ÅÅo Á¡¦µ³µ¤··´¥ °¤°Ä®oµ µ¦Änµ¦Å¤nÁ¥Ä®o µ ÄnÁ}
¦³ÎµÁ¤¸¥Â¨³¨¼ÇÈ¤¸·´¥°Ä®oµÁ®¤º°´´Êoµ³´Êµ¦Îµ»¹Å¤n¤¸°³Å¦
´Â¥o´®¹ÉªnµÂ¨oªÁ}Â¨oªÅµ¤Ç´
Á¡µ³¤Á°¡°¦µªnµ¤¦¦¨·¡¡µ®¤Á ®¤¤´¥Â¨oªÁnµ´ÊÎµÄ®o
ªµ¤¥·¸Äµ¨¨ ´Ê  Ç ¸ÄÉ ®oµ°¥¼n µ¤Á·¤ Å¤n¤°¸ ³Å¦Á¨¸¥É Â¨ ÂnÅ¤n¨oµ¡¼
Ä®oÁ¤¸¥Â¨³¨¼Ç¢{¨´ªÁ µ³Á¸¥ÄÂ¨³¤¸nªÁ¸¥ÁnÁ¸¥ª´´ª¤µÁ®»¸É«¦´µÄ
µ³¨¨ÁºÉ°µ·Åªnµ ÈÁ¤ºÉ°¤¦¦¨·¡¡µÅ¤n¤¸Â¨oª Á¦µ³Îµ»Ä®oµÅ
ÎµÅ¤´ Á¡¦µ³µ¦ÎµÈÁ¡ºÉ°¨ Â¨³Á}°»·´¥{´¥Ä£µ¥£µ®oµ ÈÁ¤ºÉ°Á¦ºÉ°°
Âº° ¤¦¦ ¨ ·¡¡µÅ¤n¤¸Â¨oª µ¦Îµµ³¤¸ªµ¤®¤µ¥Åo°¥nµÅ¦ ÁnÁ¸¥ª´
oÅ¤o®É¸ ´ ¨o¤¨Â¨oª ·É oµ°¨ °¤´³¦´ª°¥¼Ån o°¥nµÅ¦ ³o°Á®¸¥É ªÂ®oÂ¨³
µ¥Åµ¤o °¤´°¥nµÂn°ªµ¤·Án´ÊÂ¨¸ÉÎµÄ®o´É°«¦´µÂ¨³°ºÉÇ¸É
Á¸É¥ª´µ¦Îµ»¨¤µ¤µ¥ ¸É¤Á¦¸¥µ¤ªµ¤Á}¤µ °¤ ¦»µnµ°¥nµÅoº°µ
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¸ÉÎµÄ®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân´¸ÉÁ¦¸¥¤µ´Ê ÁºÉ°µ¤¨º¤¹Åªnµ «µ¦¦¤ °
¡¦³¡»Áoµ °°¤µµªµ¤¦·»·ÍÂ®n¡¦³´¥¸É¦¤¦¦¦¨°¥nµ¤¼¦rÂ¨oª ¹
¦¦³µ«°Ã¨oª¥¦¦¤¦·»·Í´ÊÄnÅ®¤¦´
Än Á¡¦µ³¦¦¤¸É ¦³µ«°Ã¨¤¸Ê´ µi ¥¤¦¦ µi ¥¨Å¡¦o°¤Ç´Å¤n¦µ
ªnµ¤¦¦´¨nµ¨´´Îµµ¨´´®¥»¡´¨´´Á·n°Â¨³Á·¸®¨´ÂnÁ}
¦¦¤¨¤¨º´ÅÄ¦³¥³Á¸¥ª´ Á¤ºÉ°¤¦¦¤¸Îµ¨´ÁÈ¤¸É¨È¤¼¦r ¹ÊÄ ³´Ê
Ã¥Å¤no°¦°°³Å¦¤µ¸Ê µÄ®o ÁnÁ¸¥ª´»¨Á¨¸É¥°·¦·¥µnµnµ Ç nª°ª´¥ª³
º° µo ®oµ µo ®¨´ µo oµ¥ Â¨³ µo  ªµ °Á µ ¥n°¤Á¨º°É ¥oµ¥Åµ¤°·¦¥· µ´Ê  Ç
¡¦o°¤Ç´
¦¦¤¸É ¦³µ«°ÅªoÈ µÎ ®oµ¸ÅÉ ¡¦o°¤Ç ´´Ê µi ¥¤¦¦Â¨³ µi ¥¨ Å¤nÅo
Â¥´ÎµÂ¨³Â¥´®¥»¡°³Á}°»¦¦n°¤¦¦Â¨³¨ªnµÁ·Å¤n´´ ¦»ªµ¤
Â¨oª¤¦¦¤¸°¥¼n ¸ÄÉ ¨¥n°¤¤¸°¥¼n ¸É Ê´ Â¨³¤¦¦º° °o ·´ ¤· °¸ ¥¼n ´ ¼Äo ¨¥n°¤¤¸
°¥¼n ´ ¼o Ê´ ´Ê ¤¦¦´Ê ¨Å¤n¤°¸ ¥¼n ´ ¼Äo ·¡¡µ¥n°¤Å¤n¤°¸ ¥¼n ´ ¼o Ê´ Å¤n¤¸ Äo¼ ³¤µ¸Ê µ
Ä®o¤Å¸ o Â¨³Å¤n¤Ä¸ ¼Äo Åo Â¨³·É Ä³¤µ¸Ê µ¹É ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ Ä®oÁ}Åµ¤
°Îµµ °Åo °µ¦¦¤¸É¨nµª¸ÊÁnµ´Ê³Á}¼o¸Ê µÄ´ªÁ°Ã¥®¨´¦¦¤µ·
Â¤o¡¦³¡»Áoµ¼Áo }Áoµ °Â®n¦¦¤ ÈÅ¤n¦¸Ê µÄ®o· µ¦n°¦°¥Â®n¦¦¤º°®¨´
ªµ¤¦·´Ê¦ÎµÁ¡ÈÂ¨³¦¼oµ¤®¨´ªµ¤¦·»¦³µ¦
Áª¨µ¦³µ«È¦°Åµ¤®¨´¸ÅÉ ¤n ´ Â¥on°ªµ¤¦· Án ¦°Ä®o
ÎµÁ¡È¤¦¦º° o°·´· Á¡ºÉ°¨°´³¡¹Åo¦´¹ÉÁ}®¨´ªµ¤¦·¸É¼oÎµÁ¡ÈÎµo°
Åo¦´°¥¼nÃ¥¸ ÈÁ¤ºÉ°«µ¦¦¤¸É¦ªµÅªo¡¦o°¤´ÊÁ®»Â¨³¨¥´¤¼¦r´¸ÉÁ®È°¥¼n
Â¨³¼o·´·µ¤È¥´¤¸°¥¼n Îµªnµ¤¦¦¨·¡¡µ°´³Á·µ o°·´·ÈÅ¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦
ÅÂ¥°°µ´Åo Á}¤¦¦Á}¨ºÁºÉ°´Å¨°µ¥ ·É¸ÉÁ} ªµ®µ¤
ªµ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ °¥¼nÁª¨µ¸ÊÈº°¡ªÁ¦µÁnµ´Ê Â¨³³ª¦·´·´ªÁ°Ä®o¤ª¦
Ân¦¦¤°¥nµÅ¦oµÁ¡ºÉ°¤¦¦¨·¡¡µ³Á·Åo³ªÄ´ªÁ¦µÂ¨³´{®µÁ¦ºÉ°
¸ÁÊ ¸¥Åo Ã¥¤µ¤´ÎµÄ®oÁ}£µ³n°·É ¥´ªÉ ¥ªªÄÅ¤n¤ª¸ ´ ¨¨³ Ân¤´ °n°Â°
Â¨³°»¦³Ä·É¸É³Á}¦³Ã¥r¤®µ«µ¨ º°«¸¨¦¦¤°´Á}Á¦ºÉ°Îµ´ªrÃ¨Ä®o¡o
£´¥³¼®¦º°·Ã¦ÎµÅ¦°¼
ªµ¤Á®È °¤ªnµ µ¦Á oµª´Â¨³Åo¥·¡¦³nµÁ«r®¦º°»¥¦¦¤Ä®o¢{Á¤°
ÎµÄ®o·Ä¸ ¹Ê °¥nµo°¥ÈÅoÎµ¦¦¤¸ÉnµÁ«rÂ¨³¡¼Ä®o¢{Å·°nµ Á·
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¦³Ã¥r ¹Ê¤µ°¥nµ¦³´¬rÈ¤¸Äµ¦´Ê ÂnÁ¡ºÉ°¤µªnµ µ¦Á oµª´®¦º°Å¤nÁ oµ
ª´´Ê Å¤nµÎ Á} ¤´Îµ´°¥¼n É¸ ª´ °Á¦µ³·´ ¦· ´ ¬µÁ°µÁ° Ã¥Å¤n°o Å®µ¡¦³Ä®o
nµ¨Îµµoª¥ Á¡¦µ³nµ¤¸»¦³ÁÈ¤¤º°°¥¼nÂ¨oª³Å¦ªnµÄ®o¨ÎµµÂ¨³Á¸¥Áª¨µ
ÎµÅ¤ ´¸ÊÅ¤n¦µ°´Å®³¼¸ªnµ´ Ánµ¸É´Á¼Â¨oª ¸ÉÁ oµª´n°¥´¸ÉÅ¤n
n°¥³Á µo ª´ Á¤º°É Á¸¥¼
» ¤´Â· ¨³nµ¸ÂÉ¸ °°¦¼o ¹ ·´¤µ¸Á¸¥ª ¸ÁÉ ¥
Á oµª´n°¥Áª¨µÁ¦µ¤¸ o° o°Ä
Â¨³· ´µ¦³µ¦Å¦¹¬µ®µ¦º°Â¨³ °ªµ¤
nª¥Á®¨º° ¦¼o¹ªnµÁ µÄ®oªµ¤°»Á¦µ³®roª¥ªµ¤Á}¦¦¤ Â¨³µ¦¦·Ç  ¹ÉÂn¨³
¦´Ê¸ÉÁ µnª¥Á®¨º°Á¦µ Å¤nªnµµªµ¤·ªµ¤Á®ÈÂ¨³µoµª´»¦¼o¹ªnµÁ}¸É³»Ä
µ¦´Ê¹´ÊÎµµÅ®¨oª¥ªµ¤ºÊ´ÄÄªµ¤Á¤µ °Á µ
Â¨³ÎµÄ®o¦³¨¹¹
»»Á µÂ {ÄÅ¤n¤¸ª´®¨¨º¤
Â¤o¥µ¤·Á µÈ¦³¡§·Â¨¼«·¬¥r¡¦³ Å¤nªµn ³°¥¼Än ¸É µÎ µ®¦º°Å»¦³Ä¸É
nµÇ´ÊÄÂ¨³nµ´®ª´Á µÅÂ¤¸¦¦¤ª·´¥ °¦µªµ¦°¤µ¦¥µ¦·Ç¸É
Å¤nª¦ÅÁ µÈÅ¤nÅ·ÉÅ¤nª¦ÎµÁ µÈÅ¤nÎµ¨°¸É ´¨n°¤Îµ¦»ÎµÁ¦°Á µÅ¤nÄÁª¨µ
¼µ¤Á µÈ°°¥nµ¤¸Á®»¨Â«·¬¥r¤¸¦¼° ¢{Â¨oªÁ¡¦µ³®¼ ¼Â¨oªµ¤µ ºÉÄ
µ¦´Ê¤ÎµÁ}Â¨oµ¤Á µÁ¸É¥ª´µ¸ÉÎµÁ¦° Á µÈ°Â´Á°¦·Ç ´Ênµ
¢{Â¨³nµ·oª¥ªnµ ¸ÉÁn´ÊÁ µ¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°Å¤n¤¸µ¸³Åo°Âª³ nªÁ¦µ¤¸°¥¼nÂ¨oªÅ¤n
ÎµÁ} ´É¤´¨³Á¦ºÉ°Å¤nÁ¸É¥ª´ Á¡¦µ³®¨´µoµÁ¦º° ª«r»¨ ¨¼®¨µ µ³
¤´·Á·° ¦³Á«µ·«µµ °Á¦µÁ}·É¸É¤¸»nµ¤®µ«µ¨ oµ ºÅ¥»n´·É
Á®¨nµ´ÊÂ¨oª °¤¸nµ¸É¨nµª¤µo°·®µ¥ieÅ®¤ Å¤n¤¸°³Å¦³¥´Á®¨º°Áoªµ
°¥¼nÅo
¥·É ÁÈÇ oª¥Â¨oªÈ¥É· ¤°®µµ°°Á¡º°É ªµ¤®µ¥³°¥¼n ¨°Áª¨µ Á¦µÁ}
¼oÄ®n³¤°Á®ÈÂnªµ¤»nª´ª Å¤nÎµ¹¹ªµ¤Á¸¥®µ¥¸É³µ¤¤µ¹Äoµ
Â¨³ÁÈ Ç ¨°¦³Á«µ·«µµÂ¨oª ÈºÉ°ªnµÁ¦µÁ}®´ª®oµn°ªµ¤¡·µ«¦¦¤
Ä®oÂn¦³Á«µ·µo Á¤º° °Á¦µ°¥nµ®µµ®¨¸Á¨¸¥É Å¤nÅo »¨°·¼ÅÈ o ¨¼®¨µ
°»¨ÄÃ¥¤µ¤´Îµ°´¥µ«´¥ ªµ¤¦³¡§·¸ ªÉ´ µ»¨´Ê ¤µÄo oµ¡n°Â¤nÁ}
¤¸«¦´µÄ«µµ¨¼Ç®¨µÇÈ¡¨°¥¤¸«¦´µÂ¨³ÄÁ}«¸¨Á}¦¦¤Åµ¤¡n°
Â¤n¡µÁ oµª´¨¼®¨µÈ°Á oµª´ ¡n°Â¤n°¡µÅ¼®´¼¨³¦Â¨³µ¦¨³Á¨nnµ Ç
¨¼®¨µÈ°Åµ¤ ¡n°Â¤n¤¸·´¥¦oµ¥®¦º°°n°Ã¥ ¨¼®¨µÈ¡¨°¥¤¸·´¥°¥nµ´ÊÅ
oª¥
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µ¦¨³Á¨oµ´Á}·ÉÎµ´¤µ Å¤nªnµ·É °®¦º°°¥¼n¨³Á¨oµ´ÎµÄ®oÂ¦
µ¦¼Á·¤Å°¥nµ¤°Å¤nÁ®È ¥´ª°¥nµ¡°¤°Á®ÈÁº°É  °o ´Á ÁnÁÈª´´ÁÈ
oµ ¹É°°¤µµ¡n°Â¤nÁnÁ¸¥ª´ Â¤o³Á¦¸¥®´º°°¥¼nÄÃ¦Á¦¸¥Á¸¥ª´ Á¡µ³
ÁÈª´n°ÅÃ¦Á¦¸¥o°Îµ·ª´¦ ¤¸¨µo oª¥µ¤ Á¦³Ã Îµªµ¤³°µ ¼®°o 
ÁÈ®o° oµ° oµÄ ¦·Áª¸É´ o¤ÊÎµ¦o° µ ´Îµ°µ®µ¦ªµ¥°µµ¦¥rÄ®o
Á¦¸¥¦o°¥n° Áoµ´ª³¦´¦³µÈ¦´ oµÅ¤n¦´¦³µÈÅÃ¦Á¦¸¥ oµÃ¦Á¦¸¥°¥¼n
£µ¥Äª´ ¡°Åo¥· Á¸¥¦³´Ä®o
´ µÂ¨oª nµnµ¥°¥°°µ»Å¸ Ã¦Á¦¸¥
Å¤n°n ¥¤¸Ã°µÅoªÉ· Á¨nÁ®¤º°ÁÈµªoµ ¡°¹Áª¨µ¡´Á¸¥É È¨´¤µnª¥°µµ¦¥rµÎ
·ª´¦µ¤Á¥ °Ã¦Á¦¸¥Á¨·È¨´¤µ»¸ Â¨³Îµ·ª´¦µ¤®oµ¸É ° Ç Á}
¦³Îµ»ª´
» Ç ª´¡¦³°Á¥ÈÁÈ»o°¨Å¢{Ã°ªµ¸¡É ¦³nµ°ÄÃr ®¦º°
¸É«µ¨µµ¦Á¦¸¥ °´Ê°µµ¦¥r¥´o°´É°ÁÈ °Á}¡·Á«¬ÄÁª¨µªnµ Â¨³
°Ä®oÁÈ¦¼o´´Ä®o°£´¥´Å¤nÁ°µ¦´Á°µÁ¦¸¥´Å¤nÄ®o¦´Â´Ä®o¤¸µ¦Á¨¸É¥ÁºÉ°Ân
´ Ä®o¤¸ÊÎµÄªoµ ªµ Å¤nÁ®ÈÂn´ª Å¤n´Â Á}ºÉ°´¥r»¦· Å¤n¨´ Ã¤¥ Å¤n
o°ÃÅ¤nÁ}®´ªºÊ°º°¦´ÊÁ} ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Á°µ¦·Á°µ´Å¤nÁ®¨µ³Â®¨³Å¤n°
ºÉµ¥ Á}¦n°Áª¨µ®oµ¸Éµ¦µ ³Å¸ÉÅ®°¨µ°µµ¦¥r¼o¦° °´Ê
µª´¥´¤¸·µª´ ·µÁÈ¦³Îµ»°¸ ¸ oª¥ ÁÈ»o°°¥¼Än Ã°ªµ°µµ¦¥rÂ¨³
¤£µ¦ª´ oµÁÈÎµ·°µµ¦¥ro°Á¦¸¥¤µªnµ¨nµª´É°Å¤n¨n°¥¨³¨³Á¨¥ oµÁÈ
ÄÅ¤nÁºÉ°¢{´ÊÇ¸Éªnµ¨nµª´É°®¨µ¥¦´ÊÂ¨oª°µµ¦¥ro°Ä®oÁÈ´Ê°°µª´Å
Å¤n¥°¤Ä®o°¥¼n ³Á}´ª°¥nµÅ¤nÂ¸ ¨³Ág° Á¦°³ÁÈoª¥´
µ¤¦¦¤µÁÈ³¨´ª°µµ¦¥r¤µªnµ»¡n°»Â¤n °ÁÈ ³´Ê ÁÈª´Îµo°
¦³ª´ªµ¤¦³¡§·»oµ°¥¼n¨°Áª¨µ Å¤nªnµ³°¥¼nÄª´®¦º°°¥¼nÄÃ¦Á¦¸¥ 
¨µ¥Á}·´¥°´¸µ¤ ¹ÊÂnÁÈ Á¡¦µ³ªµ¤Á¥·Äªµ¤Îµ¦ª¤¦³ª´ Â¨³Á}ÁÈ¸É¤¸
°Á Ã Ê¹ ¤µÁÈÈÅo°µ«´¥·¥´ ¸ÁÉ ¥ f ¤µµª´Á}¤´°· ´ ¸µ¤·´ªn°ÅÅ¤n¤¸
·Ê» nªÁÈoµÈÁn¸ÉÁ¦µÁ®È Ç ´ ¤Å¤nÅoÂ¨oÎµ®·Ä¦ Á¡¦µ³Á¦µnµÈ¤¸ÁÈ
oª¥´ÎµÅ¤³Å¤n¦µÁ¦º°É  °ÁÈµ¦°È¨n°¥µ¤¨Îµ¡´ºÉ °ÈÁ}Áª¨µ¡°¸
ÅÃ¦Á¦¸¥Ánµ´ÊÁÈ¤Á}°¥nµ¸Ê nªÁÈ»Á}°¥nµÅ¦Á®¤º°Ç´¤Å¤n°¥µ
¡¼¤µ Á¸Ì¥ª³¨´¤µÁ oµÁºÊ°¤°¸ ´ÉÂ®¨³ÁÈÄoµ Å¤nªnµoµÅ®°¥nµÅ¦Èo°
¥°¤Â¡oÁÈª´°¥¼Ãn ¥¸
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oµ³·Îµª¦·¤µ °ÁÈ´ÊÁÈoµÂ¨³ÁÈª´¤¸ÎµªÁnµÇ´ÁÈoµ
³¤¸µÁ¸¥¥·ÉªnµÁÈª´Á¡¦µ³·ÉÂª¨o°¤ÁÈoµ¤µªnµÁÈª´Ânµ¦°¦¤o°¥ªnµ
ÁÈª´ Áº°É µ¡n°Â¤nÅ¤n°n ¥¤¸Áª¨µ°¦¤Á µ Â¨³¨n°¥Åªoµ¤»µ¤¦¦¤È¤Å¸ ¤n°o ¥
¦³°´µoµ¡n°Â¤n®´ªÅ¤n¸´ÁÈ µoµÅ¤nn°¥Ä°®¦º°°¦¤ÁÈ µ
¦µ¥ªµ¤¦³¡§·¤¸ ¤o°¥°¥¼n ªo ¥ ¹Å¤n¤¸ ªµ¤Ä´É °ÁÈ ®¦º°Å¤n¨oµ°ÁÈ
®¦º°®oµ¤ÁÈÄ·É¸ÉÎµ¨´Îµ°¥¼n´ÊÇ¸É¦¼o°¥¼nªnµÅ¤nª¦Îµnª¡¦³nµÅ¤n¼o³¤¸¤o°¥
°Îµµ¹·´¡ªÁ¦µ¤µ oµÁÈÅoÈÁ}ÁÈ¸Â¨³¨µ¥Á}¼oÄ®n¸É¸Ä°µ
¸¤¸¤µ¦³Á«µ·«µµÈÁ¦·oµÁ¤º°È°¥¼nÁ¥ÈÁ}» °ÈÁÈ¤®¨´ÁÈ¤ºÉ
µ¦µ»oµÅ¤nªnµnª¥n°¥®¦º°nªÄ®nÅ¤nªnµµ¦´®¦º°µ¦µ¬¦r¥n°¤³°µ
Á¡¦µ³Å¤n¤¸¤º°Ág°Â °¥¼nÄªµ¹É³ÎµÄ®oµÂ¨³¨ °µ´ÊÇÁ¸¥ÅÁ¡¸¥
Ánµ¸Ê»È³¡°Á oµÄÄ{®µ¸Éµ¤¤ªnµ ¤¸nªÎµ´Á¸É¥ª´Á¦µ¹É³ÎµÄ®o
Îµª¤µo°Á¸¥Åoª¥°¥nµÅ¦oµ Ánµ¸ÉÁ¡ºÉ°¹ÉÁ¥Á oµª´n°¥°·µ¥Ä®o¢{ ¤¦¼o¹
µ¹ÊÄÎµ¡¼ °Á µ Â¨³Á·«¦´µÄ´ªÁ µoª¥ ¹É·´¸ÉÁ®Èµ¦Á oµª´Å¤nÁ}
°ÎµÁ} Â¤oÁ µ³¡¼¤¸Á®»¨°¥¼n µo  °¸ªÉ µn ¤´Îµ´°¥¼n É¸ ª´ °Á¦µ¸É ³·´ ·
¦´¬µÁ°µÁ°ÂnÈ°·Å¤nÅoªnµ´ªÁ µÁ°¸É¡¼°¥nµ´ÊÁ µÁ®Èªµ¤Îµ´Äµ¦·´·
¦´¬µ«¸¨¦¦¤Ä´ªÁ µÁ°Á¡¸¥Å¦®¦º°Å¤n
Á¤ºÉ°Á µÅ¤nÄ³Åª´¹ÉÁ®ÈªnµÅ¤nÎµÁ}Ánµ´ªÁ µ·´·Á°
Ân·¦·¥µ¸É
Â°° °Á µ¦¼o ¹ ªnµÂ¨®¼ Â¨µ Â¨³Â¨Ä°¨ Å¤nÁ}¸É ·Ä´ Áª¨µ
Á¦µ¤¸ªµ¤ÎµÁ}¹ÉÎµo°¦¹¬µ¦µ¦£ °ªµ¤¦¼oªµ¤Á®ÈµÁ µoµ ÈÂ°°¤µ
Â °Å¸Ä¨´¬³ªnµ ¦¦¤Å¤nÁ}·ÉÎµÁ}Îµ®¦´Á µ°¥¼n´ÉÁ° Îµ®¦´¤Â¤o³¤¸
ªµ¤¦¼oÄµ¦¦¤o°¥ ÂnÁ¤ºÉ°ÅoÁ®È°µµ¦ °¸É¤¸ªµ¤®´ÂnÄ¦¦¤Â¨³Å¤µ
®µ¼ªn ´ n°¥ ¡¦o°¤´Ê µ¦Â°° °Á µ Â¨³ÅoÁ®È¸ÁÉ ®Èµ¦Åª´Å¤nÁ} °
ÎµÁ}¡¦o°¤»¤´·Ä´ªÁ µÂ¨oª¤¦¼o¹¤´ÉÄÂ¨³«¦´µÄ°Åª´¤µªnµ³
¼®¦º°·È °nµÅoÃ¦nª¥°°ªµ¤Á®Èoª¥µ¸¤°µ³¥ µi ¥®¹É Â¨oªÁ®¥¸¥
¥ÉÎµ°¸ iµ¥®¹ÉÃ¥Å¤n¦¼o¹ªnµ´ª·ÈÁ}Åo
oµ¥´¦¼o ¹ ªnµ´ª·Â °¥¼n ªo ¥È¡°¤¸µÂoÅ Åo¥´ Å¤nµ¥Á·Å ÂnÁÉ¸ µo Äªnµ
¼o°Á¸¥nµÁ¸¥ª´Ê Â¤o³ °ªµ¤Á®Èµ¼°o Éº ÈÅ¤n¤Ä¸ ¦Á µ¨oµÂ°°Á¡¦µ³Á¦
³Å¦³ªµ¤Á®È¼ °´Ê 

ÂªnªÄ

ÕÖÒ



ÕÖÓ

¸ÉÁ µ¡¼ªnµµ¦Åª´Å¤nÎµÁ} ¤´Îµ´°¥¼n¸Éµ¦·´· °nµ®µ ´É¤¸nª
¼oµÁ®Èªµ¤Îµ´Äµ¦·´·¦´¬µ¦·ÇÂ¨³Åo·´·°¥nµ´Êoª¥¼o°
Åª´n°¥´Á¡º°É ¸É ¸ °»È´ ªnµÁ}»¨´ª°¥nµÅo¸ ª¦º°Á}·ª´ °¥nµÅo¸
oµ¦³Á£¸Ê¤¸¤µoµÁ¤º°³Á¦·¦»nÁ¦º° Ânoµ¥°¤Åª´ÂÄ¨oÁ¨º°·nµ
Â´¡¡¸°¥¼n´ÂÂnÅ¤n¦¼o¦Á¦¸Ê¥ª®ªµÁÈ¤ °ÂÂ°ª¥««´·Í ªµ¤¤´É¤¸¸Án
°ª¦¼o°ª¨µ Â¨³ÂÅª´Á¡ºÉ°Äo¡¦³ÄoÁ¦¦o°¥Â ¡¦³Á¦¤°Á®È®oµ°»µ
°»µ·µ¼oÁ}µ¥¡¦³Á¦Â¨oª nµ®µµ°°Á¡ºÉ°Á°µ´ª¦° °¥nµ¸ÊÅ¤n¸ oµ ºÅª´
n°¥ Ç Á¸Ì¥ªª´³¦oµÂn »o°µ¦Ä®oª´¦oµ®¦º°o°µ¦Ä®oª´Á¦· Â¨³¡¦³Á¦°¥¼n
Á}» Å¤n¼¦ªµ»¨¸ÉÁ}µ¥ª´Á¨nµ
¤Å¤nÁ¥·µ {ªnµ³¤¸Â´ÊÅª´ Â¨³Îµ¨µ¥ª´ªµ«µµ ÂÄo¡¦³
ÄoÁ¦Å¤n¤¸¦µ¸¦µ«¦´¥ Å¤nÁ¥·³Ä®oª´ªµ«µµ Â¨³¡¦³Á¦¨Îµµ Å¤nÎµÁ}o°
¡¼¹µ¦ÁºÉ°¤Ã¦¤Â¨³¦nªÃ¦¥ °ª´ ¸É¡¼´nµÄÁ¦ºÉ°¸oµ´Éªoµ ÈÁ¡ºÉ°®µµ
j°´ Â¨³ÂoÅ Ánµ¸ÉÁ®È¤ª¦ ¸ÉÅo¥·Á¦ºÉ°¸ÉÅ¤nÁ¥·ªnµ³¤¸ÅoÁn¸Ê ¤¦¼o¹Á¸¥Ä
Â¨³µ¦¡¦³Á¦¸ÉÅo¦´ªµ¤Å¤n³ª´¸É¦µ¤µ Ánµ¸Énµ°·µ¥¤µ¸Ê nµÁ¥Åo
Á®ÈÅo¥·¦³Á£¸Ê¤µoµ®¦º°
µ¦Á¥®¦º°Å¤n´ÊÅ¤nÄnÁ¦ºÉ°³ºªÂ¨³°ª´
Á¡¦µ³¡ªÁ¦µÅ¤nÄn
Áoµ®oµ¸É °ºª Â¨³Á¦º°É ¸Ê ¤È Ä· nÁ¦º°É ¸¡°³Á¸¥É ªÅ¹µ¦°ªoª¥ ÂnÁ}
Á¦ºÉ°¦¦¤Á¦ºÉ°ª´Á¦ºÉ°°»µ°»µ·µÁ¦ºÉ°¡¦³Á¦Á¦ºÉ°ªµ¤¸ªµ¤´Éª¸´Éª
¸É°¥¼nÄª«µµ¹Éª¦Îµ¤µ¡¼´Åo Â¨³Á}Á¦ºÉ°¨µ Ç Å¤nÅo¦³»ºÉ°Á¡µ³Áµ³
nµ¼oÄÄ¦¼o®¹ÉªnµÁ}Án¸ÊÂ¨³Án´Ê nª³¤¸¦³Á£¸Ê¦³Á£Ä®¦º°Å¤n ´É
Á}·¦¦¤¹É nµ³ÅoµÎ Å¡·µ¦µn°Å ¤´¡ªÁ¦µÁ}´¦¦¤ ¼¨o ³´ªÉ Îµ¸ ·É
ÄÁ®È¤ª¦®¦º°Å¤n¤ª¦ Á}®oµ¸É °Á¦µ¼oÁ}oÁ®»Â®nªµ¤¸ªµ¤´Éªoª¥´
³ÎµÅª··´¥Å¦n¦°Â¨³Á¨º°Á¢jÎµÂn·É¸ÉÁ®Èªnµª¦
¸É °Åª´´¸ÅÉ ¤n°Åª´¤¸ªµ¤Á®Ènµ´ ¼Åo ª´ÈÁ¡º°É ÎµÁ¡È ¼o É¸
Å¤nÅoÅª´ÈµÎ Á¡È»«¨°¥¼n µ¤°´¥µ«´¥ ° ¨¸ÅÉ o¦´ È°º ªµ¤¸Â¨³Á}¸¤¸
«¸¨¦¦¤ÁnÁ¸¥ª´ Ân¸ÅÉ ª´n°¥Ä¨´¬³Á¡º°É ¸É ¸ °»¥n°¤Á}¦³Ã¥rÅ¤n
¤¸·Ê» Á¡¦µ³µ¦ÎµÁ¡ÈÈ¤·Åo¨¨³ µ¦Åo¥·ÅoÁ®È¤µ¦¥µ °¼o¤¸«¸¨¦¦¤
Â°° ¥n°¤¹¤µÁ µo ¹·Ä°¥¼Án ¤° µ Ç Á µo È { ·¥´  ¥µ¸É ³¤¸°³Å¦¤µ¦º°Ê
°Åo°¥nµnµ¥ Ç ´´Ê nµ¹°Ä®o¸ ÅµÇ È¨µ¥Á}¸Åo nª
ÂªnªÄ

ÕÖÓ



ÕÖÔ

¸ÅÉ ¤nÅoÅª´Ân·´ · µ¤®¨´¦¦¤¸É ª¦ÂnÈÁ¸ nÁ¸¥ª´ ÂnÅ¤nÅª´Á¡¦µ³
·´¥´Ê °¥»· Å¤n¤¸Áª¨µ¡¼Ä¸É¸É µ¦Åª´®¦º°Å¤nÅª´Ánµ¸É¡¼¤µ ®ª´ªnµ»Á oµÄ
Á¡¦µ³Á¡ºÉ° °»È°·µ¥Ä®o¢{oµÂ¨oªª¦¥»·Á¡¸¥¸Ê
¤¦¼o¹¨³°µ¥nµ¸É³Á¦¸¥µ¤ªµ¤¦¼o¹ÄÁ®»µ¦r¸ÉÁ¸É¥ª´¤º°Á¡ºÉ°µ
Á¥¡¼¨o°¤Á¨n Ân³ÁÈ®¦º°¦·´Ê¤Å¤n¨oµ¥º¥´ Á¡¦µ³Á}Á¡ºÉ°´¦· Ç
Áª¨µ¤Åª´¨´¤µoµ¹É¦´ª´Á µ¤µÁ¥¸É¥¤¤¸Éoµ Á µ¡¼¥·Ê¤ Ç ªnµÅÅ®¤µ
°»µoµ ³ªÁ¤ºÉ°Å¦ oµª°¥nµ¨º¤°¤ ¤³Ånª¥µªoµ ¡¼ªnµª
Â¨oªÅ¤nÄ®o·¹Â¤n°¸®¼oµ »Án¤µ´Â¤n°¸®¼Åooµ Áª¨µªÂ¨oª·¤rÅ
·µ¸Éoµ¤Á}¦³Îµoµ ´Ê Ç ¸É¤¥´Å¤n·ªnµ³ª Â¨³Å¤nÁ¥¡¼Ä®oÁ µ¢{
ªnµ¤³ªÎµÅ¤Á µ¹¡¼°¥nµ´Ên°¥´µ¦´ÊÁ µ¤µ¸ÉoµÂ¨³¤ÈÅ¤nÅoÅª´Ân
Á µÈ¡¼°¥nµ´ÊÁ¤° ´ªÁ µÁ°Å¤nn°¥Ä´¦¦¤Â¨³ª´´ Ân¨¼Á¤¸¥Á µÄ»»
µ¸»Á µÁ°È¥·¸ÄµÂnÅ¤nÁ®ÈÅª´Â¨³Ä¼®´º°¦¦¤Ánµ´Ênµ³
Á®Èªnµ°¥nµÅ¦Ân¤¦¼o¹ªnµ¨³°µ¥¡·¨ÇÁª¨µ³Åª´¸Å¦Á¡¦µ³¦³¨¹¹Îµ¸ÉÁ µ¡¼´Ê
µ¤ªµ¤Á oµÄ °°µ¤µªnµ Å¤n¤¸{®µ°³Å¦³ª¦ ·Â¨³¨³°µ¥Á¨¥ Á¡¦µ³
Á¦µÈ¦µÂ¨oªªnµÁ µÁ}Á¡ºÉ°Á¦µ¦· Ç ¦³°´¦°¦´ª °Á µÂ¨³´ªÁ µÁ°È
¥·¸Äµ°¥¼Ân ¨oª Å¤n¤°¸ µ´·¦¥· µ¸ÂÉ °°Á¡º°É ªµ¤¼¼ Á®¥¸¥®¥µ¤Á¨¥ oµ¤¸
Ã°µ»ª¦´ªÁ µÅª´oµ ¥´³¸ªnµ»¨³°µ¥Á µÁ¸¥°¸ »Á¥Åo´ª
Á µoµ®¦º°Á¨nµ
Á¨nµ¦´ °µ¤¡¥µ¥µ¤®¨n°´ªÁª¨µÅª´Ánµ´Ê Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ µ¦µ
Â¨³¥´´É´µoµÅªooª¥ªnµÁª¨µÁ¦µÅª´oµÁ µ¤µÄ®o®µ°»µ¥¡¼Ã¥Å¤nÄ®oÁ µ¦µªnµ
Åª´¸ÁÊ }Á¦º°É ®¹É ¸É ¤·´°¸Á¦º°É ®¹É ÎµÄ®o¤¤¸Ã¤Ã®Â¨³Á¨¸¥oª¥Á¡¸¥Åo¥·
Á¡ºÉ°¤µÁ¨nµÄ®o¢{Ánµ´Ê Å¤nÄn´ªÁ µ¤µ¡¼Á° oµÁ}´ªÁ µÁ°Å¤n¦µ³Á}ÂÅ®
¤´·ÄÅ¤n¼ Á®¤º°´ªnµ³Ão°´Á µ°¥nµÅ¦ Á¡¦µ³¤¦´Â¨³ª °¤¤µ
Å¤n¦³rÄ®oÄ¦¤µ¼¼ Á®¥¸¥®¥µ¤ ´Ê Á}¤´°· ´ ¨onµ¤µÂni¼ ¥nµ µ ª Á¦º°É 
¸Éªnµ¸Êº°Á µªnµÁ oµª´¢{¦¦¤Îµ«¸¨Á}¦¹¨oµ¤´¥°³Å¦ÇÈÅ¤n´Á µ¦³´É
Á¦ºÉ°Ân´ª¼µ¦»n¤¦nµ¤Å¤n³´¦´¡°Ä®onµ¼nµ¤oµ¤ °Á¦¸¥µ¤nµªnµ
¸ÉÁ oµª´¢{¦¦¤Á¡ºÉ°°¦¤ªµ¤¸ÂnÂ¨³nª¦ª¤ ¤¸ªµ¤Á¸¥®µ¥°³Å¦oµ¹o°¼
Á µ·Á¸¥Á®¥¸¥®¥µ¤Ånµ Ç µµ °¸¦³µ¦®¹É¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¤¸¡¦n°

ÂªnªÄ

ÕÖÔ



ÕÖÕ

°³Å¦oµ ¹ÉÁ}Á®»Ä®o¼o´º°Â¨³·´·µ¤¨µ¥Á}¦¹Â¨³¨oµ¤´¥ nª¸É
´¤´¥´Êº°¦³Á£Ä¤¦¼o¹Ã¤Ã®Å¤n®µ¥iµ¸Ê
´º°«µµÁ oµª´¢{¦¦¤ Îµ«¸¨ Á oµÄªnµ°¦¤ªµ¤¸ Ân¡°Åo¥·Á µ·
Á¸¥oµ ¦·®¦º°Å¤n¦·ÈÃ¦Ã¤Ã®Á°µÁ¨¥ Ã¥Å¤nÅoµÎ ¹¹Á®»¨¨Å°³Å¦ 
¦³Á£¸ÊÂ¨ º°¦¹ ¨oµ¤´¥ °³Å¦ Ç ÈÅ¤n´·Á¨ ¨n°¥Ä®o¤´»¨µÅn°®oµ
n°µ Ã¥Å¤n¤¸¦¦¤Ä¤µoµµ¡°¤´³Á¦ µ¤oµÁ¨¥ ´Ê Ç ¸É¦¦¤ °
¡¦³¡»Áoµ´É °Å¤nÄ®oÃ¦ Á¦µ¼o ·´ · µ¤¡¦³¡»ÁoµÈ¥´ Ã¦°¥¼Án n¸Ê ³Ä®oÄ¦
Á µ¤ªnµ¸ Â¤o°µ¤µÁ°ÈÅ¤n¤ oµ º Å¤È³¨µ¥Á}¦¹¨oµ¤´¥Å°¸
°µ¤µ¤Á µªnµ¡¼¼Â¤o³Å¤nÁ¥¦¼o®oµµÁ µÁ¨¥Èµ¤ÂnÁ µ¡¼¼»¸Éª¦³¤Á¦µÈ
¤Á µÅo ÁnÁ¸¥ª´Á¦µÅ¤nÁ¥Á®È°r¡¦³¡»Áoµ Ân¦¦¤¸É¦´Åªo¼o°Á}ªµ
µ¦¦¤Á¦µÈ¥°¤¦µÅ®ªoÂ¨³¦³¨¹¹nµÃ¥Å¤nÎµÁ}o°Á®È°rnµÁ¸¥n°
ªµ¤¦·Á¦µÁ}¡»¦·¬´ °¡¦³¡»Áoµ ¼o¦¦°°oª¥Á®»¨»°¥nµ
ª¦³ÎµÁ¥¸É¥°¥nµnµ¤µ¡·µ¦µÂ¨³·´·µ¤oª¥ªµ¤¤¸Á®»¨oµ Â¤oÅ¤nÅo°¥nµ
¡¦³°r¥´ ³Á}¼¤o ®¸ ¨´¥¹°µ«´¥oµ Å¤nÃ°Á°Å¤µÁ¡¦µ³·É nµ Ç ¤µ´¤´°¥nµ
nµ¥µ¥ Á¦ºÉ°ªµ¤·µ¦¦Á¦·°´Á} °¤¸°¥¼nÄÃ¨¨°¤µ ³Å¤n¥°¤Ä®o¤µ
¦µ´ªÅo°¥nµÅ¦ ·¼·Á¨°¥¼n£µ¥ÄÄÁ¦µ ´Ê¸Éµ¤Îµ´¤´°¥¼n°¥nµÁÈ¤Îµ¨´oª¥
µ¦·´·¦¦¤ ¤´¥´ÅoÃ°µÃ¨n´ª°°¤µ°¥nµÁdÁ¥Åo °ºÉÁ µ¦¼oªnµÁ¦µÃ¦
Á¦µÃ¤Ã® Á¦µÅ¤n¡°ÄÄÎµ·µ ÂnÁ¦µÁ°¨´Å¤n¦¼oªnµ´ª· ´Ê Ç ¸É¦¼o°¥¼nªnµ´ªÃ¤Ã® ´ª
Ã¦ ÂnÅ¤nÄ¦³´´¤´Á¸¥Á¨¥ ¤´ªÂnÅ·¹Îµ¸ÉÁ µªnµÁ¦µÁ}¦¹¨oµ¤´¥
Á¦ºÉ°¹¨Á°¥´¦¸ÉªnµÁo¤´£¼Á µ¼µ¤Îµ¸ÉÁ µÎµ®·°¥nµ®µµ®¨¸Á¨¸É¥Å¤nÅo
Á¡ºÉ°µ¦Âoªµ¤· °Á¦µÅ¤nÄ®oÁ¦ºÉ°Îµ°¸ÊÁ· ¹Ê o°¡·µ¦µ¼Ä®o¦°°
n°»¦´Ê °¥nµÎµªµ¤Ã¦ ªµ¤Å¤n¡°ÄÁ oµÅÁ}Áoµ®oµ¸É¼o´µ¦ ¤´³Á oµÅ¥»
Â®¥nÄ®o¸Ã¦¦»Â¦¤µ ¹ÊÂ¨oª´·´Å¤n¨ Â¨³¤°Ä®o{µ´Á®»¨ª··´¥
´Ã¥¼o° Â¨³´·´Á° Á¦µ³Åo¦´ªµ¤Á}¦¦¤ Â¨³°¥¼nµ¥®µ¥µ
Á¦º°É Å¤nÁ}µ¦³ °Â¨³³Å¤n°n ªµ¤´ª¨¥»n ¥µÄnn°Å°¸
nµÁ}¡¦³Á¥¼Á µ·Á¸¥·µoµÅ®¤ ¡ª¤¸ÉÁ}¦µªµ¤´¦o°¥Â
¡´¦³µ¦µ¸Ènµ¦Îµµµµ¨ÈÃ¦Ä®oÁ µÁ¡¦µ³Å¤nÅ®ª
³´¦³µ°³Å¦Á¡¸¥Á¦µ Ç nµ Ç ¸Ê Â¤o¡¦³¡»Áoµ¼oÁ}°¤«µµÈ®¨¸
®¸Å¤n¡o Îµo°Ã·µ¦¦Á¦·ÁnÁ¸¥ª´´ÊÃ¨ Á¤ºÉ°¡n°È¥´o°¼·µ ¨¼
ÂªnªÄ

ÕÖÕ



ÕÖÖ

³Å®¨n°°¥¼nÄ®»Á µ¨¼Å®¹³¡oÅÅoÅ¤n¼·µ Á¡¦µ³µ ®¼ ¤¼ ¨·Ê µ¥
Ä°´Á}µ¸É¦´Ã¨¦¦¤¥´¤¸°¥¼n o°¦´¦¼o´ª´¥´ÉÎµ Á}ÂnªnµÁ¦µ³¤¸·{µ
Á¦º°É ¨´É ¦°®¦º°Å¤nÁnµ´Ê  oµÅ¤n¤¸ È µÎ o°¨ºÁ µo Å´Ê oµ´Ê ¦³¼ Â¤o³Á}» r
Áº°É ¸ª· ¥´°¥¼n È Å ³ÅÎµ®·Â¤n¦´ªÈÅ¤n¼  Á¡¦µ³¨µ¥n°¤¤¸µo  Á} Ån ¥n°¤¤¸
¦³¼°¥¼Án }¦¦¤µnªÃ¨¦¦¤È¥°n ¤¤¸Ê´ ¸ ´Ê ´ªÉ ´Ê » ´Ê » r ´Ê Åo ´Ê Á¸¥´Ê
·µ´Ê¦¦Á¦·¦ª¤°¥¼noª¥´Â¨³Ä»¨Á¸¥ª´Ä¦¨µÈnµÅÄ¦ÃnÈ·
°¥¼n Ã¥Å¤n¤®¸ µ¢j°¦o°Á¦¸¥ªµ¤Á¸¥®µ¥µ¼Äo Åo Á¡¦µ³nµnµ¤¸ nµnµ
·°¥¼nÄÃ¨¦¦¤ ³´ÊÃ¨Á¦µ¹nµnµ» r Ã¥³nª¥Ân®´ÂnÁµµ´
Å¤nÅo »Á¦¸¥Â¨³·´·¦¦¤ÅÁ¡ºÉ°¦¼oÂ¨³¨³Ã¨¦¦¤ Â¨oª»Á¦¸¥Â¨³·´·Á¡ºÉ°
°³Å¦ ®¦º°Á¦¸¥Â¨³·´·Á¡ºÉ°o°¦´Ã¨¦¦¤ Áª¨µÃ¨¦¦¤¤µ¦µ³ÅoÃ¤Ã®ÃÃ
nµ¥ ¹ÊoµÁn´ÊÈÁnµ´¤µ·´·ÎµÁ¡ÈÁ¡ºÉ°nÁ¦·¤Ã¨¦¦¤´Ánµ´ÊÅ¤n¤¸°³Å¦¸ªnµ
Á µ¼oÅ¤nÅo·´·¦¦¤Á¨¥
¸É¤µÁ¦¸¥Á¨nµÁ¦ºÉ°Á µ·Á¸¥¼oÁ oµª´¢{¦¦¤Îµ«¸¨ªnµÁ}¦¹¨oµ¤´¥ Á¡ºÉ°
Åo¦´ªµ¤Á®ÈÄÂ¨³nª¥¡·µ¦µ®µµÂoÅ Ân¨´¤µÅo¦´ÎµÎµ®·Á¡·É¤Á oµ°¸Ân¸É
Åo¦´ ÎµÎµ®·µnµ ¤Åo·Â¥³ n°Å³Ä®o·´ °· ¥nµÅ¦ ¹³¤¸®¨´¥¹ Å¤nÁ¸¥Ä
Á¤º°É ¼Îµ®·°¸ Á¡¦µ³Á¦º°É Îµ°¸¤Ê °¸ ¥¼n °n ¥Çµ»¨¦³Á£¸Ê ´ªÉ ¸É µn Îµ®·¤¸
ÁÈ¤Ã¨®µ¸ÉÁ®¥¸¥¥nµÅÅ¤nÅoÁ µÅ¤n°¥µÎµ®·Ân°¤µÎµ®·Âª®µªµ¤¸
¹ÉÅ¤n¤¸nª¦³Áº°Ä®oÁ}ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân°ºÉÁ¨¥¹nµÂ¨Ä¤µ
¡¦³¡»Áoµ¦°Åªoªnµ Áº° ´Á ¦Å®¡¦n°ª¦
n°¤Â¤¦´Ê  ¤¸µÎ ¨´Ä¡°´·É ¸¤É µÁ¸¥É ª °o ´Ê ®¨µ¥ Á¤º°É ¼Îµ®·ÄÈ ®o¼ » ¸É ¼
Îµ®· ° °¥nµÅÄ¼o¼ µÎ ®· ³ÅoÁ®È»¡¦n° ° µª¡»o°Á}¼o
¤ÉÎµÁ¤°´·É´Êª °¥nµÃ¥ Ç ¨° Ç ÂÅ¤n¤¸¦¦¤ÄÄ ³®µ°³Å¦Á}®¨´Ä
Å¤nÅo Â¨³³Å¤n· °³Å¦´¸ÅÉ ¤nÅo·´ · ¦¦¤ ¼o °o µ¦®¨´¥¹¸¤É É´ µ¦¦¤ Å¤n
ª¦¨n°¥ÄÄ®o®ª´ÉÅ®ªÅµ¤·É´¤´¸´Éª°¥nµnµ¥µ¥ ³´Ê´ªÅ¤n· Â¨³®µ®¨´¥¹
Å¤nÅo¨°µ¨ Ã¦·Ä®o¹ ªµ¤¦¼o ¹ °Ã¨¸¤É ª¸ 
· µ¦°¦nµ Â¨³¤¸¨¤®µ¥Ä
Á¦ºÉ°ºn°°µ¥»oª¥´ Å¤n¤¸Ä¦¦µ¦µªµ¤´ÉªÂ¨³°» r¤µÁµ¨µÁ° ¸ÉÎµ
ÅÈÁ¡¦µ³ªµ¤¦¼Áo nµÅ¤n¹ µ¦r n°ªµ¤» ¥r µ°´¤¸¦³µ¦nµ Ç Å¤nÅoÂ¨oª Îµ
ÅÂ´Å¡¨°¥Ãoµ ¹ÉÅo¦´¨¦¦¤nµ Ç ´´¸ÉÁ®È°¥¼n´ÉªÅ ªµ¤¦·

ÂªnªÄ

ÕÖÖ



ÕÖ×

¨oªÂn¦µ¦µ °¸ ¤¸ªµ¤» oª¥´´Ê´Ê °¸Â¨³ªµ¤» Å¤nÁ¥¦¹Â¨³¨oµ¤´¥
Ã¨Âª®µÂ¨³Ä i {´¨°¤µ
«µ¦¦¤Á} °¨onµ Â¨³¸Ê° °¸Â¨³ªµ¤» Ä®oÂnÃ¨Åo¤¦µ¦µ
º° °¸°µ¥°Ä®¹É  °¸Äµ¥ÄÄ®¹É °µ´Ê ¥´¤¸ °¸Â¨³ªµ¤»
¸ÉÁ}Ã¨·¥³Â¨³Ã¨»¦³°¸ ¹É³®µÅoÄª«µµ¸Ê ¼o´º°Â¨³·´·¦¦¤³Á}
¤¸¤´· º°ªµ¤¸Â¨³ªµ¤» °´Ã¨Ä i {¤µµ o°Îµ´º°µ¦·´·®µ¸ÉÎµ®·
Å¤nÅo´ÉÂ¨ ³Á}¸É°°»nÎµ®¦´´ª»°·¦·¥µ ®¨´Â¨³ºÉÈÁ}¸É£µ£¼¤·Ä oµ
Á}ª´»ÁÈ ®¨º°Äo Â¨³¥´ÅoµÎ µ¦Ânµ¥Âno¼ ¡¦n°o°µ¦¤µ °¡¹É °µ«´¥Å¤nÄ®oÁ¸¥
ªµ¤®ª´¸ÁÉ µo ¤µ°µ«´¥¼¤o ¸ ªµ¤¸¤µ Ánµ¸ÃÉ ¨¤¸ªµ¤Áº°¦o°¤µÁº°É µ¸¤¸
Îµªo°¥ Å¤n¡°´ªµ¤ÎµÁ}Â¨³o°µ¦ Á¨¸É¥ÁºÉ°Ânªµ¤» Ä®oÂn´Å¤n´Éª¹
ÁnÁ¸¥ª´oµÁ¦º°®¦º°·Én°¦oµ¸É¤¸ÊÎµ®´¤µ ·É¸É³¦´ÊÎµ®´¤¸Îµ¨´Å¤n¡°´
¥n°¤ÎµÄ®ooµÁ¦º°Å¤nµÂ¨³Ãn¨o¤¨Åo°¥nµnµ¥µ¥ oµ·É¸É¦´ÊÎµ®´¤¸Îµ¨´¡°
Ç´®¦º°¤µªnµoµÁ¦º°¥n°¤¤¸ªµ¤¤´ÉÂ¨³´Ê°¥¼nÅoµ
Á¦µ¼o·´·¦¦¤ Ã¦°¥nµ¤´ª·ÂnÁ¦ºÉ°¦¹®¦º°¨oµ¤´¥ ³ÎµÄ®oÁ¸¥Áª¨µÂ¨³
¨oµ¤´¥Á oµÅ°¸ ´Ê Ç ¸ÉÅ¤n¦µ¦µ°¥¼nÂ¨oª ¥·É³ÎµÄ®oÁ¨ª¨Å´Îµ¸ÉÁ µÎµ®· Ã¦
·Ä®o¼ »¸ÃÉ ¨o°µ¦ º°¤´· ¡É¸ ¹ Ä®¹É  ªµ¤» µ¥Â¨³» Ä®¹É  µ¸ÅÉ ®¨¤µ
Â®n¤´·´¨nµª¸Êº° ªµ¤¦³¡§·¸ ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Ä·¸É° ¦³°
°¥¼nÄ»¦·¦¦¤ ¤¸«µµÁ}®¨´¥¹ ¤¸°··µ¸ÉÁ}Á¦ºÉ°ÎµÁ·¦³Îµ´ª º°´³
¡°ÄÄµÁnÁ¸¥ª´Á¦µ¡°ÄÄÁ· Á¡¦µ³µÁ}¸ÉÅ®¨¤µÂ®nÁ· Á¡¸¥¦µ
ÎµÁ¦ÈÂ¨³ÅoÁ·¤µ°¥nµ¤Ä ·³¦´µÁ®¤º°¦´Á· ª·¤´µ Å¦n¦°Ä®oµÎµÁ¦È
Á¦¸¥¦o°¥Â¨³¦°®µµÁ¡ºÉ°Á·°¥¼nÁ¤°Ä°·¦·¥µ´Ê¸É ÁªoÂn®¨´ °¥nµ¥º Á· ´É
° Â»¨·Ênµ Å¤n¤¸ªµ¤·Á¡ºÉ°µÂ¨³Á· Á¡¦µ³oµµ®¤Á·ÈÎµo°®¤
Å¤n¤¸ °n µÅ®¨¤µÂ¨oªÈ¨µ¥Á}·Ê nµº°¥ºÈ°Á·È°´É È°°È°Ä
nµ¸É°·¦·¥µÁ}nµ¸É°®·ª´Ê´ÊÂ¨oª³°¥¼nÅo°¥nµÅ¦o°µ¥ÅÅ¤n¦°
oµ¤¸°··µ´Ê¸É¸Ê°¥¼nÄÄ Á¦µÅ¤n¤»¤°¥nµnµ¥ Ç Â¤oµoµµ¦»«¨»
¦³Á£°··µ¥n°¤Á}Á¦ºÉ°´»Ä®oÎµÁ¦ÈÅÅoÃ¥¦µ«µ°»¦¦°··µ
´Ê ¸É Ê¸ º°µoµª®oµÅ¤nÄ®oµ¦µ¸É µÎ ¨nµ°¥¤¸°¥¼Än ¦³Á«µ·µo Á¤º°ÄÂ¨³¼Äo 
¥n°¤³ÎµÄ®o¦³Á«Â¨³¼o´ÊÁ¦·oµª®oµ´Êoµª´» Â¨³¦¦¤£µ¥ÄÄ oµo°µ¦

ÂªnªÄ

ÕÖ×



ÕÖØ

ªµ¤»  ªµ¤Á¦·´¦· Ç °¥nµ¤¸Â´Â¨oª Èo°¨¤º°Îµµ¤ÂÂ¨¸ÉÅo
«¹¬µ¤µ¤¸°··µÁ}¦µµ °Â¨´ÊÇªµ¤Á¦·ÈÁ· ¹ÊÁ}Áµµ¤´ª
Ã¨¸ÉÅo¦´µ¦«¹¬µ¤µ¡°¦³¤µÂ¨oª Á µÅ¤n¤µ´É·µ´Ê ·Á¸¥¸Ê
ÂÅ¤n¤¸µÎµ Â¨oªÁ°µµ¸É¨oµ¤´¥°¥nµ¸Ê¤µÎµ ¹ÉÃ¨¸ÉÁ¦·Â¨oªÁ µÅ¤n¦µ¦µ
´oµÁ¤º°Á¦µÈ´ªnµÅo¦´µ¦«¹¬µoª¥¸´ÊµÁ¤º°°Â¨³Á¤º°Äª¦³¦¼o´»
¸ÉÁ¦·Â¨³ÁºÉ°¤Åo¸¡° Á¦ºÉ°µ¦·µ Â¨³¦¦Á¦·Ä»¨Â¨³·µ¦¸Éª¦®¦º°Å¤n
ª¦È¡°³¦µÅo¸ Ã¥Å¤no°ÅÁ¸É¥ª®µÁ¦¸¥¸ÉÅ®Ä®o·ÊÁ¨º°Á·Ã¥ÄnÁ®» Á¤ºÉ°Å¤n
¦¼o´·µ¦Â¨³»¨¸Éª¦·¤ È¥µ¸É³ÎµÁ·Â¨³·µ¦Ä®oÁ}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¦·
ÂnÂ¨³¦³Á«µ· «µµ ÅoÁnÁ¸¥ª´¸ÉÅ¤nÁ¥ ¸É¤oµ Á®È¤oµÅ¤nª·ÉÈ¨Ân°¥nµ
®´ ¡°¤oµª·ÉÈ¨´ª³¤oµµ¥ ¦¸´´Á®¸¥¤oµÅªo ¤oµÁ¨¥ª·É°¥®oµ°¥®¨´°¥¼n°¥nµ
´Ê Á° Å¤nÅ¹Å® ¸ÁÉ ¥ ¤É¸ µo Á µÅ¤nµÎ °¥nµ´Ê  ¡°Ã Ê¹ ®¨´¤oµÂ¨oª¦³»Áº°
ÁµÇ  Ánµ´Ê ¤oµ¸ÉÁ¥ª·É¡°Â¨oªÈÁ¦·É¤ ¥´´ªÂ¨³ª·ÉÁ¦¸¥ÅÁ¨¥ oµ³Ä®o¤oµª·ÉÁ¦Èª µ
Å®È¦³»Áº°Â¦ Ê¹ ¤oµÈªÉ· °¥nµ» Áe oµ °¤´¹»¸®É ¤µ¥Åoµ¤o°µ¦
¸ÉÅ¤n¤°Á®ÈÁ®»¨Â®nªµ¤ÁºÉ°¤Â¨³ªµ¤Á¦· È¥n°¤¦³¡§·Â
¸ÅÉ ¤nÁ¥ ¤É¸ µo Ã¥º°Á°µªµ¤°ÄÁ}¦³¤µÂnÄ °¸ÅÉ ¤nÁ¥Åo¦´ µ¦°¦¤Ä®o
¦¼o´¸´Éª¤µn° ¥n°¤³°ÅÄµÉÎµÁ¸¥®µ¥ ºÎµµ¤ªµ¤°ÄÈÅÁnµ
´ÊÁ° ®¤®µÂoÅ  nª¸É¤°Á®ÈÁ®»¨Â®nªµ¤ÁºÉ°¤Â¨³ªµ¤Á¦·Ã¥
®¨´¦¦¤ ¥n°¤·´·n°Á®»µ¦roª¥ªµ¤¦°° Å¤nn°¥³Îµµ¤ªµ¤°¥µ
°´Á}µ®µ¥³ Ân¡¥µ¥µ¤´Â¨ÄÄ®oÁ}Åµ¤Áoµ¸É¸  ÄÁ¤ºÉ°Åo¦´µ¦
´Â¨Á¤°¥n°¤Å¤nµÃÃ¨Áon°¥Á}n°¥Åµ¤µ¸ÂÉ ¨³·µ¦¸É ª¦
Å¤nºÉÁoÅ¤nÁ®n°Á®·¤ Á®¤º°¨µºÉÊÎµÄ®¤n ¹ÉÁ¥Á®Èµ£µ°¸µÁ µÎµ´
Ã¥´®µ¨µÁ µÁ°µÊÎµµ¹¸É¤¸ÊÎµ¨°eÅ¨n°¨µ°¸¹®¹É¹É¤¸ÊÎµÅ¤n¨°e ª·¸Á µ
ÎµÁ µ »®¨»¤Á¨ÈÇªoµ¦³¤µÔÑÁ·Á¤¦¨¹¦³¤µÖÑÁÈ·Á¤¦Îµ¦n°
µ®¨»¤¸É »Ä®o³¨»¹¹Á}¸É¨n°¨µÂ¨oªÁÊÎµ¸ÉÎµÅ¨Ä®¨»¤Á¨Èo°¥Â¨³ÁµÅ
µ¤¦n°¹¹¹É Å¤n®µn µ´ª®¨»¤´ ¦³¤µ ÖÑ ÁÈ·Á¤¦ Â¨oªª·ÊµÎ Å¦° Ç
¦·Áªµ¦n°Á¡ºÉ°¨µÄ¹´ÊÅo¨·ÉÊÎµÄ®¤n¸ÉÁ µÎµ¤µÅ¨n° ¡°¨µÄ¹´ÊÅo¨·É
nµ´ªÈnµ¤µÁ oµ®¨»¤Á} ¼ Ç Á µÈÁÈÁ°µ¨µÁ®¨nµ´Ê°¥nµÁ¦¸¥¦µ ªnµ¨µ³
¦¼o ¹ ´ªªnµÅo¼ ¨n°Á µÈÁÈÄn °o Á¸¥Áº°®¤¨µÅ´Ê ¹Á®¨º°Á¡µ³¨µ´ª¨µÅ¤n

ÂªnªÄ

ÕÖØ



ÕÖÙ

ºÉÊÎµÄ®¤nÄ®¨»¤¦ ¨µ´ªÃn¤¸ÁnµÅ¦¼Á µÁ°µÅo¤¥ÎµÁ¸¥®¤ °µ´Ê¥´
ÎµÅÃªr¸É¨µ°¸oª¥
¡ªÁ¦µ³·´·´°¥nµÅ¦¹³¨°£´¥ ¦´¡¥r·È®µÅonµ¥ Á¡¦µ³¤µ
nµ·É nµÂ¤µ¤µ¤´ nªÁ¦º°¦nµ¹É Á} °¦´ªµ¤¦³Á¡¸ °¤»¬¥r¤o¼ ¸
µ³¼ªnµ´ªrÈ¨°£´¥Å¤n¤¸´ª»o´ªÂ¤¨¤µ´¤µÅ¦°¦´ª´ªÁ¤¸¥¨¼®¨µÈ
°¥¼noª¥´Ã¥µ» Å¤n¤¸Â¤¨¤µÅn°¤ Â¨³ÎµÁºÊ°¤µÄ®o¨µ¥Á}Ã¦¦³µÄ
¦°¦´ª ´ªÁ¤¸¥ÂÂ¥´ª·É µ¤Â¤¨°Å¤o ¨¼®¨µª·É µ¤oµµª µªÄoªÉ·
µ¤Á®¨ÈÁª¨µÂ¤¨¹Ê·¨´¦ª¦´¦°¦´ª´ªÁ¤¸¥¨¼®¨µª·É®µ´°¤Â¤
nµnµ°·Ã¦¥ Á¡¦µ³®·ªÃ®¥Ä³ µoª¥°Îµµªµ¤Á¸¥Ä µ¦µ¥¦¼o¹´ªªoµ®µ
°ÁnµÁ¦·É¤´¨»n¤´Ä®¤n Ân°¥¼noª¥´Å¤n· Á¡¦µ³ÁÈ¨¹ÂÃ¦ {Ä¦´¬µÅ¤n®µ¥
·Â¥µ´µ¥¸ªnµ¸É¤µ¤´ª°ÊÎµ Á}Á¡¦µ³Áª¦¦¦¤Îµ¤µÂ¨oªÎµµÎµÄ®o» r
¥µ®´ªÄÅµ ¼o¨·´ µ¦·Ê¸ª·µ¥ÅÁ¸¥¸ªnµ¦o°Ä Á¡¦µ³Ã¦»ª·´¥¸É³
Á¥¸¥ª¥µÄ®o®µ¥Åo Á¨¥·¨Â¨³´·ÄÅ¦´ÊÁ} nµ´ªµ¥ Ã¥·ªnµÅ
°¥¼Ãn ¨®oµ³¸ªnµÃ¨¦³¤ ¤ Éº ¸Ê
oµÁ}Â¸Ê³Å°¥¼nÃ¨Å®ÈÁ®¤º°´ Á¡¦µ³Á¦µÈÁ}Â¸Ê³ÅoÂ°ºÉ
¤µÂnÅÉ¸ ® oµ·´ · ª´ n°·É Âª¨o°¤Å¤n¼  ¥n°¤³Á}¥µ¡·¬·n°´Å¨°°´
µ¨ Å¤n¤¸Ä¦³µ¤µ¦¤µ´·Ä®oÁ¨·Â¨oª´ÅÅo Á¡¦µ³·ÉÎµ´ÄÃ¨Èº° Ä ¸É³
·´ · ª´ n°·É ´Ê ®¨µ¥°¥nµ¼o°Â¨oª°¥¼n µ¥ oµ·´ Å· ¤n¼  Å¤n¤°¸ ³Å¦³Á}¥µ¡·¬
¸É¤¸Ã¬¦oµ¥Â¦¥·ÉªnµÄ Ä¦³¤¸ªµ¤¦¼o¤µo°¥Â¨³Á¦¸¥µ¸ÉÅ®¤µÈµ¤ °³
Á®È¨·¼¸ ´ªÉ Á°µ´ª¦°Åo®¦º°Å¤nÅo ´Ê µÃ¨Â¨³µ¦¦¤³Á®È´¦¸É µÎ
ªµ¤¦¼o¤µ·´·n°´ªÁ°º°ÄÁ}·ÉÎµ´
¼o ·´ · ¼ µ¤Á¡«Â¨³ª´¥ °º°É ªnµÁ}¼¦o o¼ ´ ¦´¬µ ¦¼o ´ ·É Á¸¥É ª °o ´
ªnµ³ª¦·´·n°´°¥nµÅ¦ ¦¼o´®oµ¸Éµ¦µ¸É³Á}¦³Ã¥r®¦º°Á}Ã¬Ân
¦¼o´µ¦ÁÈ¦´¬µ¦´¡¥r ¦¼o´µ¦´nµ¥¦´¡¥r ¦¼o´¦³®¥´¦´¡¥r ¦¼o´ª¦®¦º°Å¤n
ª¦ ¦¼o ´ ª·Â¸ oÅ ´Â¨Á°µ·É ®µ¥³ Å¤n¨n°¥µ¤°ÎµÁ£°Ä¸¤É ¸ ªµ¤°¥µ
Á}ÁoµÁ¦º°¦¼o´µ³ °Á¸É¥ª´µ¦nµ¥¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¦·Ã£Äo°¥¦¼o´¸Éª¦
Á¦µ³®r ¦¼o´´s¼Áª¸n°nµ¸ÉÁ¥¤¸»Ân ¦¼o´µ¦Á¡ºÉ°¤»¬¥rµÎµ Ç
oª¥´Å¤n¼¼Á®¥¸¥®¥µ¤¦¼o´Ân{Ánµ¸Éª¦ÂnÁ®»¦¼o´´¤¸Éª¦Á¸É¥ª o°®¦º°Å¤n
ª¦ ¦¼o´µ¸É¸Éª¦Å®¦º°Å¤nª¦ ¦¼o´·É¸ÉÂ°°Á¡ºÉ°ªµ¤®µ¥³°¥¼nÁ¤°£µ¥Ä
ÂªnªÄ

ÕÖÙ



ÕÖÚ

Ä ¦³®¹ÉÊÎµ¨o {~Ä®oµ  oª¥Îµ º°¦¦¤Á¦ºÉ°d´Ê°¥nµÄ®oÁ¨¥ {~Â®n¦¦¤
ÅÅo ¦¼o´Á°µ³µªµ¤®µ¥³»oµ Å¤n¥°¤Ä®o¨nª¨ÊÎµÁ oµ¤µÅo ¦¼o´¦´¬µÄ®o
°¥¼nÄªµ¤¡°¸Á¤°Á®¤º°ÊÎµ¸ÉÁÈ¤ÂoªÂ¨oª ¦¼o´ÎµÄ®oÁ}´ª°¥nµ°´¸Ân Â¨³
¼Áo ¸¥É ª °o °¥¼Án }·¥r Å¤n¨¤º ´ª Å¤n¢j» Á¢j°Á®n°µ¤Á¡º°É »Á¡« ³ÎµÄ®oÁ¸¥®µµ
¨´´ªÅ¤nÅo
Á}¸É¦´¥·ÉÂ¨³¤¸»nµ¤µ °¥nµÎµÄ®oÁ¸¥Á¡¦µ³Á®ÈÂnÁ¡ºÉ° ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³ª·µ
ªµ¤¦¼o¸ÉÁ¦¸¥¤µÈÁ¡ºÉ°Á}Á¦ºÉ°¦³´Â¨³¦´¬µ´ª¤µªnµ·É°ºÉÇoµ´ª¥´¸°¥¼n·É°ºÉ
Ç ¹É Á} °°µ¥ ¡°·Åo®µÅoÅ¤n°´  Á¡º°É  ¼ ´Ê ®·Â¨³µ¥¸¤É µÁ¸¥É ª °o 
Ã¥¤µ³Á}¸ ¤µÁ}Á¦ºÉ°Á¦·¤ÄÂ¨³Á¦·¤Á¸¥¦· Å¤n¤µÄ¨´¬³Á®¥¸¥¥ÉÎµ
Îµ¨µ¥Á¦µÂ¨³«´·Í«¦¸°´Á}¸É¦´¥·É °Á¦µ Â¨³°¥nµ¨º¤ªnµ®¨´ª·µ»Â Å¤nªnµµÃ¨
Â¨³µ¦¦¤ Á¦¸¥¤µÁ¡ºÉ°¦´¬µÂ¨³¦³´´ªÄ®o¤¸ªµ¤nµµ¤ Á¡¦µ³¤»¬¥rÁ¦µ¥n°¤
µ¤oª¥ª·µªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤¦³¡§· ¥·É·´·´ªÄ®oÁ®¤µ³¤´¸ÉÁ¨nµÁ¦¸¥¤µÈ¥·ÉÁ¡·É¤
ªµ¤µ¤Å¤n¤¸ª´ºµoµÎµÅÄoÄµ·È¥·ÉÁ¡·É¤ªµ¤Á¨ª¨¤µªnµ¦¦¤µÅ¤n¤¸
Ä¦°¥µoµ¤µ¤oª¥ ¨´ª³Á}»¦´ª®¹É Ç ¸É¼o¤»qµ¦³Á£´Ê
Ánµ¸É°·µ¥¤µÈ¦¼o¹³¤µÁ·ªµ¤ÎµÁ}Îµ®¦´nµ¼o°nµ¹ °¥»·


ÂªnªÄ

ÕÖÚ



Õ×Ñ

¤¤µ®µnµ°¦´ÊÅ¤n¡ ª´¸Ê¤ªÁ¡ºÉ°¤µoª¥ Á¡ºÉ°¤¸ÊÁ¨ºÉ°¤Ä
«µµ¤µ Â¨³Îµ£µªµÁ}¦³Îµ °µ´ÊÁ µ¥´Å¢{µµÄ¸Énµ Ç Åo
ªµ¤¦¼oÂ¨ Ç Â¨oªÎµ¤µÁ¨nµÄ®o¤¢{Á¤° nª¤Á°ÈÅoµ ÂnÅ¤nn°¥´ ¤¤¸ o°
o°ÄÄ«¸¨®oµoµÁ¦µ¦´¬µÁ¡¸¥ o°Ä o°®¹É Å¤n¦´Ê®oµ ³Á}«¸¨ÅoÅ®¤
°µ¤µÈÅ¤n°n ¥Á µo Ä´Á¡¦µ³Å¤nÁ}Áoµ °Ç«¸¨»¦³Á£¤¸¤o¼ µ °ÈÄ®oÅ
ÂnÅ¤n¦µ¤µ °Á¡¸¥ °o Ä °o ®¹É  ´¸É 
» ¡¼°¥¼n ³¸Ê »µ¤Á¡º°É »Á° ®¦º°µ¤
Á¡º°É °ºÉ oª¥
¤µ¤Á¡ºÉ°¤Á°nª°ºÉÇÁ¡¸¥Á}¨¡¨°¥ÅoÁnµ´Ê
»¨´ª«¸¨ °o Å®¹Å¤n¨oµ¦´´Ê ®¤¨n³
»¦µ¦´Îµ´ªnµ o°°ºÉÄ´Ê´Ê °´Ê¤Å¤n¨´ªÂ¨³¦´¬µÅo®¤ Ân»¦µ¸Ê
Ã°Ã±Îµ´¤µ Å¤nÅo¦´ Á}Å¤nÅo Ä°®»®· Ê¹ ´¸ ¡°¦´Á µo ÅÂ¨oª Â®¤ Ä°
Á·µ°³Å¦ Ç ¤´°¥¼nÂnÁ°ºÊ°¤¤º°Ánµ´ÊÅ¤n¥µÁ¨¥ ·¹Á·°°³Å¦¤´nµ¥·Á¸¥ª
nµ¤°ÈÃ¦n{µÈª°n Åª¡¼Å®¨Á}ÊµÎ Á}nµÅÁ¨¥Å¤n¥°¤Â¡oÄ¦nµ¥ÇÄ¦
Á µÅ¤n¨oµ¤µ¡¼oª¥
Áª¨µ¦nµµ¡·¬»¦µÂ¨oª ·É¸É°¥¼nÂnÁ°ºÊ°¤´Ê»Á°ºÊ°¤·¤º°Á}Á·Á}°¤µ
µ¤¸É · Å®¤
Á¨nµ¦´°µ¤´ª«¸¦¬³Â¨³¤¹Ánµ´ÊÅ¤nÁ®È¤¸°³Å¦·¤º°Á¨¥
¨¸É¸¤¸¦³Ã¥rµµ¦ºÉ¤»¦µ¤¸°³Å¦oµÁnµ¸É»´Á¼¨°¤µ
Å¤nÁ®È¤¸°³Å¦°µ¤´¦¼o¹»ÇÁnµ´Ê´Áª¨µÁ¤µÂ¨oª¤´°µ¥¨o¤
´ª¨°¸ÅÉ ® ¤´Á}¸É °®¤°¤»o Å®¤ Å¤nÁ®ÈÁ}´ª¨´¸®É ¨´¸É °°³Å¦
Á¨¥¸ÉÅ¤nÁ¤µ»¦µÁ µÎµ°¥nµ¤Å¤nÅo
ÈÁ µÅ¤nÅoÁ}oµ³Ä®oÁ µÎµ°¥nµ´ÊÅo°¥nµÅ¦ Á¡¦µ³Å¤nÄn´ªro°¦¼o´¸É
ª¦®¦º°Å¤nª¦
¤ÈÅ¤nÄnµo Ân¥È ´ ÎµÅoÎµÅ¤°ºÉ ÇÎµ°¥nµ¤Å¤nÅoÁ¨nµ
Á°µ¨³¡°Á µo Ä ¸°Ê¸ µ¤µ³ °Á¨nµÁ¦º°É °¸ °°µ¤µÄ®o¢{  ¡°Á}Á¦º°É 
¦³°´Á¦º°É  °»»¤¸Áª¨µ¡°³¢{oµÅ®¤
·¤rÁ¨¥¦´¤Îµ¨´³Á¦¸¥¤´¹Á¦ºÉ° °nµÁ}¸É¦³¨¹oµnµÅ¤n ´ o°
nµ³°»µÅ®¤¦´

ÂªnªÄ

Õ×Ñ



Õ×Ò

Å¤no°´¹ Á¡¦µ³ ³´Ê°µ¤µÎµ¨´Á}´»¦µ°¥nµ» ¸ °µ¤µ °Á¨nµÁ¨¥
¸Á¸¥ª ¤´¥°µ¤µÁ}®»n¤ Á¡ºÉ° Ç Á µ¤µªÅµÁ¨¸Ê¥ Á¦µÅ¤nÁ¥·Åªon°ªnµÄ
µ´Ê³¤¸°³Å¦oµ Á¡¦µ³Å¤nÄnoµÁ·Á¦µ ÂnÁ}oµÁ¡ºÉ°Ç  ¹É°¥¼n®nµ´¨³
´®ª´ ¹Å¤n¦µªnµ¦³Á¡¸Á µÁ}°¥nµÅ¦ Á¦µÅ¡´°¥¼noµÁ¡ºÉ°®¹É Á¤ºÉ°Á¡ºÉ°
°¸®¹É¤µªÅµÁ¨¸Ê¥¹Áª¨µÈÅ´Á µ¡°oµªÁ oµoµÁ¡ºÉ°nµnµÎµ ª
°³Å¦Ç¤µªµÅªo¦·Áª¦°ÇÁ¦µÁ¦µÁ·ªµ¤´¥¹µ¤Á µªnµ ª°³Å¦¤µ¤µ¥´
Á µnµÈ°Á¦µÁ}Á¸¥Á¸¥ª´ªnµ ÊÎµ°o°¥iµ ªµ¤¦·Á}Á®¨oµÁºÉ° Á µÎµ°¥¼nÄiµ
®¨£µ¬¸  ÂnÁ¦µ¹¦¼o´¸ªnµº°ÊÎµoµ´ÉÁ° Á¡¦µ³Ánµ¸ÉÁ®È Ç ¤µÄ¦ºÉ¤ÊÎµ¦³Á£¸Ê
Á µo ÅÃ¥¤µo°Á}oµ´Â»¦µ¥ ÈÁ¦µÎµ¨´°¥¼Än ¸É ¦°Á¸¥Â¨oª Å¤n¦µ
³®µµ°°Åo°¥nµÅ¦
°¸Å¤nµ´nµnµ¦·ÊÎµ°o°¥iµ´Ê¥ºÉ¤µÄ®o Á¦µºÉ¤Â®µµ®¨®¨¸
Å¤nÅo Á¦µÁ}Á¡¸¥¡¼°°°»µ¥ªnµ Á¡º°É  Á¦µª«¸¦¬³ Å¤n°n ¥µ¥ °°¥nµÄ®o¤Éº Á¨¥
Á µÅ¤n¥°¤¢{Á¸¥ Ân¨´³Ä®oºÉ¤nµÁ¸¥ª Ã¥Ä®oÁ®»¨ªnµ ¸Éº°ÊÎµ¥µÎµ®¦´Âoª
«¸¦¬³Ã¥¦ ºÉ¤Â¨oªÅ¤no°Å®µ¥µ°³Å¦¤µÂo Á µÁ}®¤¼n¤µÂ¨³Á}°»¦µÂ
Á¸¥ª´oª¥ µ¤¸É¦µ¸®¨´ Á¦µÁ¸¥ªÅ¤nµ¤µ¦³oµµÅo Îµo°¥°¤¦´Ã¥
¦·¥µ¥ ´ÊÈ¦·¥ºÉ¤µ ¸ÊÈ¥ºÉ¤µ ¡¦o°¤´°ªnµ¥µÂoª«¸¦¬³ºÉ¤Â¨oª³Åo®µ¥
Á¸Ì¥ª¸Ê Á¦µÈÁ}Å¤nÁ¥ Â¨³Å¤nÄ ´ÊÅ¤n°Äµ¸ÊÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ Á¤ºÉ°¹¦µª
ÎµÁ}ÈÎµo°ºÉ¤Á¡ºÉ°¦´¬µ¤µ¦¥µÂ¨³Å¤¦¸·ªnµ³¦»¸É¥ºÉ¤µÄ®o ¦¼o¹³Á oµ
´ÊÂ¥n°¥¼nÂ¨oªÄ ³´Ê
¡°Á¦ºÉ°nµÅÅ¤nµ´ Á¦µ´³Á¨¸É¥nµµ Â¨³°µµ¦»nªÅÄÁª¨µ´Ê
°¥nµ¦ªÁ¦Èª·· °´º¤É ´ªÉ  Ç Å°¥¼¤n µ Á¡¦µ³Å¤nÁ¥¤µn° ªµ¤·ÅªoÁ·¤ªnµ
Á¡ºÉ°¦´¬µ¤µ¦¥µÂ¨³Å¤¦¸·´Á µ´ÊÅo¨µ¥Á}ªnµÎµ¨µ¥¤µ¦¥µÂ¨³Å¤¦¸··
°Á¸¥·ÊÅ¤n¤¸Á®¨º°°¥¼nÁ¨¥ ¸É¦µ°¥¼n´ÂoÄÁª¨µ´ÊÈº°¤µ¦¥µ ° ¸ÊÁ¤µ¨oª
Ç Ánµ´Ê  Å¤n¤¸ µ¦µÁ¦º°É ¸ªÉ´ °´ª Â¨³°Ân°¥¼n É¸ Ê´ °¥nµÅ¤n¤°¸ µ¨´¥´°³Å¦ Ç
¨³¨°¦»n¹¦¼o¹´ª ¹Ê¤µÁ·ªµ¤¨³°µ¥Á¡ºÉ°ÇÂ¨³Äoµ°¥nµ¤µ¦¸¨´
oµÁ¡ºÉ°°¸®¹É´¸ ´Ânª´´Ê¤µ Ä¦ Ç ³¤µÁ·ªÅoµÁ¡ºÉ° ®¦º°oµ
Ä¦¸ÉÅ®Ç°¸Á}Å¤n¥°¤Å°¸Á¡¦µ³ªµ¤Á È®¨µÁ}Îµ¨´
¸ÉÁ¨nµÁ¦ºÉ° °°µ¤µÄ®o¢{´Ê»o¸ÊÁ®Èªnµ¤¸nªÄ¨oÁ¸¥´
º°»ÈºÉ¤»¦µ
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Åo¨n°Â¨nª {µÈ¦ªÁ¦Èª´Ä Ä¦Å¨nÅ¤n ¡¼ª´¥´ÉÎµÅ¤n¤¸°´ÊµÃª®µ¦ Ân
°µ¤µºÉ¤Â¨oªÁ¤µÅ¤nÁ}nµ ¸¸Ê°µ¤µ °µ¤»¹ÉÁ}°»¦µºÉ¤Â¨oªÅ¤nÁ¤µ®¦º° oµ¤¸
ºÉ¤»¦µÂ¨oªÁ·Ã´ÃÁ¤µ®µ»Á¤ºÉ°»µ¤Á µÇ°ªnµÅ¤nÁ¤µÂn¼°µµ¦Â¨oª¤¸
¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´»¼oºÉ¤Â¨oªÅ¤n¥°¤Á¤µ»°µµ¦»³¨ªµ¤Á®ÈªnµÁ µÁ}Á¤µ
»¦µ®¦º°Å¤nÂ¨³³¤¸ªµ¤¡°Ä»¥´Á µÁ®¤º°´ÉªÇÅÅ®¤
Ã°oÃ±³¨o¤µ¥°¥¼nÂ¨oª³Å¤nÁ¤µ»¦µÅo°¥nµÅ¦Ä¦³ÁºÉ°¤»¬¥rÄÃ¨¤¸®¼¤¸µ
»¤Å¤n¥°¤Ä®oÄ¦Ã®ÅoÁÈ µÁ µo°Á¤µ»¦µÂ¥´Á®¨º°Ân¨¤®µ¥ÄÁnµ´Ê
Ân Ç Ä¦³Å¡¼¢{´ ¸ÊÁ¤µÁn´ÊÅo ¤´¡¼¤¸®¥»µÁ¤ºÉ°Å¦ ÎµÁnµ¡¼¸É
¦o°¥¸¡É ´ ¦´Ê ¥´Îµ¤µ¡¼°¸Åoª´ ¥´ÉµÎ  ¤Á¨n´¤´Å¤nÅoÂn Å°oµÎ ¡ª ÁÊ¸ ¤µ¸Ê oµº¤É
Â¨oªÅ¤nÁ¤µ°¥nµ¤¨³È¡¼´¤´Åoª´¥´ÉÎµÁ¦ºÉ°Áª¨ÉÎµÁª¨µÅ¤no°Ä´
°µ¤µ °µ¤°¸oµªnµoµ»Á·ÅÁ}°¥nµÁ µoµÁª¨µºÉ¤»¦µÂ¨oª¤¸¤µ¡
»Á oµ ®¦º°»Å»¥´°ºÉ Ç Á µ³¤¸ªµ¤¦¼o¹°¥nµÅ¦´» »Åo·oµ®¦º°
Á¨nµoµ¤µ¼»Á}°¥nµ´ÊÁ¸¥Á°
°¸Ê´°¥µ°¥¼n®n°¥ Á oµÄªnµ®´ªÄ¤»¬¥r¹É¤¸¤´·¼o¸¦³Îµ´ªÁ µ°µ³
·oµ·¼´ªÁ¦µÈ´»¦µ°¥¼nÂ¨oªÂnÅÁ®ÈÁ¤µ»¦µÁ oµ¥´¦¼o¹®»®·Å¤n¡°Ä´¸
Á µÈ³·ÁnÁ¸¥ª´ Â¤oÂn£¦¦¥µÂ¨³¨¼¤Á° Áª¨µÁ®È¤ºÉ¤»¦µÁ¤µÂ¨oª Á oµ¤µ
ÄoµÁ µ¥´Å¤n¡°Äµ¦´ÊÁ·³Á¨µ³´Á¤¸¥Â¨³¨¼ÇÈ¥´¤¸ Ã¥Á¤¸¥Â¨³¨¼ÇÁ}
µi ¥n°ªnµ¤n° ªnµÁ¤µ¤µÂ¨oªÅ¤n°¥¼n »  ¡¼°ª·°ª¸µn ´Ê nµ¸ÅÊ ¤n®¥»µ ³Å
°Á¸¥ÈÅ¤n° ¦Îµµ³µ¥Å ÅÁ¸¥É ªº¤É Á¤µ¤µÂ¨oªÅ¤n°¥¼n µ¤£µ¬¸£µ¬µ °´ª
Á¸É¥ª¥»n´Ê¥»n¸Ê£¦¦¥µªnµ
µ¦´Ê¨¼ÇÈ¡¨°¥µÂ¤nÁ¸¥oª¥ªnµ»¡n°¸ÊÅ¤n¦µÁ}°¥nµÅ¦°µ®µ¦¤¸Ä®o
¦´¦³µÅ¤n°¥µ¦´¦³µ ÂnÂ®ªÅ®µ¦´¦³µÁ®¨oµ ¦´Ê¦´¤µÂ¨oªÈÅ¤n°¥¼nÄ®o
Á}» ¤´®µªµ¤» µ»¦µ ¥´¤µÁ¸É¥ªn°ªµoµÄ®o¥»nÅ®¤ n°Å¸Ê»Â¤n
°¥nµÎµ°µ®µ¦Ä®o»¡n°¦´¦³µ ¨n°¥Ä®o»¡n°Å®µºÉ¤Á®¨oµnµ oµª³ÅoÅ®¤ ·
Â¨oªnµ¨³°µ¥oµÁ¤º°Á µ¸ÉÅo¡n° ¸ÊÁ®¨oµºÉ¤Â¨oª¤µ°µ¨³ªµnµªnµ´Ê¸Ê Á¸Ì¥ª³¡µ
´Âoµ®¸Å®¤ ¨n°¥Ä®o
» ¡n°°¥¼n µo Á¸¥ª ³» r nÂoÈ¥°¤Á°µ
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Á µ¸´´ÊÂ¤nÂ¨³¨¼ µ¤·£¦¦¥µ¤ÈÁ}Ä¸Å¤n°n°»°·ÂnÅ®Ân
Å¦¤µ ¨¼ Ç È¸Á®¤º°Â¤nÁ µ ´ÊÁ µÅ¤nÁ¥Îµ»¦µ¤µÁ oµµÂ¤oÂn¤´¥µ Á µ°ªnµ
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oµÁn´Ê »È¸Ân»¥°ªÄÁª¨µÁ¤µ»¦µ ´¨¼Á¤¸¥ªnµÅ¤n· »Á¤µ»¦µÁ¸¥
¨¼ Ç Â¨³£¦¦¥µ³¡µ´®¸µoµ ¨n°¥Ä®o»°¥¼nÁ¸¥ª »¥´¤µ»¥°ªªnµ»
Á}´ºÉ¤»¦µÂnºÉ¤Â¨oªÅ¤nÁ¤µªµ¤¦·»Á}´ºÉ¤»¦µoª¥Á}´Á¤µ»¦µoª¥Á}
´Ã¤o Å¤n¤¸Áª¨µ®¥»µoª¥Á}°µ¨³ªµÁnÁª¨µÁ¤µ¤µÂ¨oªoª¥°µ¤µo° °°£´¥
oª¥¸É ³¡¼Ä®o
» ¢{Äµ °o ¹É °µ³¥´Å¤nÁ µo Ä
·¤rÅoÁ¨¥¦´Å¤no° °°£´¥ Á¡¦µ³¤È¤°´ªÁ}¨¼«·¬¥rnµÂ¨oª °¥nµÅ¦
³Á}¸ÉÁ oµÄÂ¨³Á}¦³Ã¥r·¤rÁ¨¥¤¦°¢{°¥¼nÂ¨oª
£¦¦¥µÂ¨³¨¼ Ç °»¸ªnµ»®¨µ¥°¥nµ Á µ¦¼o´·É¸Éª¦ºÉ¤Â¨³ª¦
¦´¦³µ Á µºÉ¤ÂnÊÎµ ¦´¦³µÂn°µ®µ¦¹ÉÁ}»Ân¦nµµ¥ Å¤nºÉ¤»¦µ¥µ¡·¬
Á®¤º°» µÁ µ¸Å¤nÁ¸É¥ªnµªnµ´Ê¸Ê°´Á}·ÉÅ¤n¸ Â¨³Á}µÁ¸¥®µ¥ µ¥
Â¨³ÄÁ µÈ¸¦¼o´¸Éª¦·°¥¼n®¨´° ¤´Á}µ·¤»¬¥r¹ÉÁ}µ·¸É¦¼o´¸É¼¸ÉÉÎµ
¤µ¦¥µÁ µÈÅ¸ ¤nÁ}¸ÂÉ ¨µÂ¨ÄÁ¡º°É ¤»¬¥r Â¨³¦¼o ´ °¨´Ê ´ · ¤¸°» µ¥¸É µn ·
¤µ°»¼oÁ}µ¤¸Â¨³¡n°Á µ °µ³Á®¨º°¦· Ç ÈªnµÁ¸¥oµ Á¡ºÉ°Ä®o»¦¼o´
»nµÂ®nªµ¤Á}¤»¬¥r ° oµ£¦¦¥µÂ¨³¨¼Ç Á}Â»Á¸¥´Êoµ Á oµÄªnµ
oµo°¦oµÂnÇ
»ª¦¦µ£¦¦¥µÂ¨³¨¼ Ç °»Äµ³Á µÅ¤nºÉ¤»¦µ Ân»¨´Á}
ºÉ¤»¦µ ÁÈ Ç Á¨n°¥¼nµ¤oµÁ µ¥´¸ªnµ» Á¡¦µ³Á µÅ¤nºÉ¤»¦µ Ân»ºÉ¤»¦µª¦
¦µÁ µÄµ³¸ÉÁ µÅ¤nºÉ¤»¦µ Ä®oÃ¨ÅoÁ®Èªµ¤¡¦n° °¼oÄ®nÁ¸¥oµ¸É¼oÁÈ Ç
ÈÅ¤nÅo ³Åo®µ¥ÁnÁ¸¥oµªnµ ´ªÁ}¼oµ¥³¸ÅÁ¸¥»°¥nµ Á¤µ¤µÂ¨oªÁ¸É¥ª¡n
ÊÎµ¨µ¥Å´Êoµ »ª¦¦µ °ªµ¤¦¼oµÁ µÁ¸¥oµ ¡°¤¸ªµ¤¨µ¤µ¦°
Ä®o®µ¥oµÅÁ¸¥¸ oµ¤¸Â»´´ÊÃ¨Â¨oª ÈÂn¸Á¸¥ªªnµÃ¨¸Êº°Ã¨Â®noµ
Å¤n¤¸Ä¦¦µ¦µ°¥µ¤µÁ·Â¨³¤µ°¥¼nÄÃ¨ Ã¨¸ÊÈ³ªnµÁ¨nµ¦µ«µ¤»¬¥r¸É¤¸«¸¨
°´¸µ¤
Á¡º°É ªµ¤Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤Å¤n¤«¸ ¨¸ °Ã¨¸ÅÉ ¦o«¨¸ ¦¦¤ °µ¤µ³°·µ¥Ä®o
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¢{¡°Á} °o ·Á¨Èo°¥
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Ò  µµ  Á} o°®oµ¤Å¤nÄ®o¤»¬¥rÂ¨³´ªrnµÂ¨³Á¸¥Á¸¥´ Á¡ºÉ°ªµ¤´·
» ÂnÅ´ÉªÃ¨ ÂnÃ¬Â®nªµ¤Å¤n¤¸«¸¨ o°¸ÊÁ}¦´Êª´Ê º°nµnµnµÂ¨³Á¸¥Á¸¥
´°¥nµÃ®¦oµ¥µ¦» ¦µ«µÁ¤µ¦µ¸¹É´Â¨³´ ¨o¤°Ânµ¥·®µ¥
¦³Á¦³µ°¥¼nµ¤®µoµo°¥Á¤º°Ä®n´Éª´ÊÂn·Å¤n¤¸ªnµÁªo¡°³Á®¥¸¥
¥nµÁoµ¨ÅoÁÈ¤Åoª¥«¡¤»¬¥rÂ¨³´ªrnµÂ¨³Á¸¥Á¸¥´¤µ¥·Éªnµ¼µ¨µ³Á¨
Ä¨µÁ¸¥°¸ Á®ÈÂ¨oªÁ}¨¤¨Å¨ Â¨³ÄªÉÎµÄ®µ¥Åµ¤ Ç ´ Å¤n¤¸¤»¬¥rÄ
Á®¨ÈÄ³°¥¼nÄnµ¤¨µiµoµ¸· ¸Â®oµ¥Ánµµ¥Ä®¤nÂ¨³Á®¤È¨»oÅ®¤
´ªÉ Ã¨¡¸Åo
Ó  °·µµ  Á} °o ®oµ¤Å¤nÄ®o¨´ Ã¤¥ °´Â¨³´ Á¡º°É ¤´· ³Åo¤¸
Áoµ °nµnµ¦°¦¦¤··ÄÍ ¤´· °Â¨³°¥¼¦n ªn ¤Ã¨´oª¥´· Ã¬Â®n
ªµ¤Å¤n¤«¸ ¨¸ °o ¸ÁÊ }¦´ªÊ ´Ê º° ¤´¤· ¤¸ µo°¥nµnµ Ã¤¥ ´Ê ÁÈ Ç Â¨³¼Äo ®n
®· µ¥ Á¸É¥ª¨´¨o¸Ê´»®¥n°¤®oµ ¤´·Å¤n¤¸Á®¨º°Á}¦¦¤··Ínª´ª °
Ä¦Åo Ã¨¸ÊÅ¤n·°³Å¦´Ã¨ °´ªriµÅ¤n¤¸Áoµ ° Å¤n¤¸Ä¦³¦µ¦µ°¥µ¤µÁ·
ÄÃ¨´ªriµ¸ÊÂ¤oÂnÁ¸¥ª
Ô  µÁ¤ Á} o°®oµ¤Å¤nÄ®o¦³¡§·¨nª¨ÊÎµÁ ÂÂ®nµ¤¸£¦¦¥µÂ¨³¨¼®¨µ
°´Á}¸¦É ´ Â¨³ª °´Â¨³´ Á¡º°É ªµ¤°¥¼Án }» ¦³®ªnµ¤»¬¥rªo ¥´ ³¦°
ªµ¤¦´Â¨³ª °ÇÃ¥¤¼¦r
Ã¬Â®nªµ¤Å¤n¤«¸ ¨¸ °o ¸ÁÊ }¦´ªÊ ´Ê  º°ÁÈ¤Åoª¥®·µ¥¦³¡§·· Äµ¤
Ã¥Å¤nÁ¨º°®oµ°·¦r®oµ¡¦®¤ »®»Â®nÅ¤n¤¸ ÂÉ¸ o¸¨É ´  ¨µª´¨µº ¥·É ªnµ
»´ ®oµ³°Á¸¥°¸ Å¤nÎµ¹ªnµÁ}¨¼®¨µ µ¤¸£¦¦¥µ °Ä¦ ª¤Åoª¤ÄnÅÁ¨¥
¦oµ¥ªnµ´ªrµi ´ªoµµ¤Á}Å® Ç ´Ê ®·´Ê µ¥Å¤n¤Á¸ ÂÁ}ªµ¤¦³¡§·
¦³®¹É¤®µ¤»¦³Á¨®¨ª °¸É¦´¥·É¨¼®¨µ¼n¦°®¨»¤º°®µ¥Å Á®¨º°Ânªµ¤
Á¸¥Âo n» Áº° { ¤°¥¼£n µ¥ÄÄÅ¤n¤ª¸ ´ °¦´¦³µÅ¤nÅo °Å¤n®¨´´Ê Á µ´Ê
Á¦µÁ}Å¢Åoª¥´ Ä¦³¤µÄ®oÅ¢ÁµÄ°¥¼nÄÃ¨°´°»µµµ¸ÊÅo Á¡¦µ³·É¸Ê
º°ÅÁµÃ¨¸ÉÁ°Ä¦³¦µ¦µ¤µ°¥¼nÄÃ¨°´Ã¤¤Å¤n¤¸¥µ°µ¥¸ÊÅo
Õ  ¤»µ Á} o°®oµ¤Å¤nÄ®o¡¼Ã®®¨°¨ªÄ®o°ºÉÅo¦´ªµ¤Á¸¥®µ¥ Á¡¦µ³
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Ã¬Â®nªµ¤Å¤n¤«¸ ¨¸ °o ¸ÁÊ }¦´ªÊ ´Ê º°Ã¨¸ÁÉ È¤Åoª¥ªµ¤Ã®®¨°¨ªÅ¤n
¤¸ªµ¤º°É ´¥r°n ´¡°³Áº°É º°Åo ¤°Á®È´Á°µÎµÃ®°°´µ¥Å¤n¤¸ ¦³µ°µ¥
Å¤nªnµ¤µ¤Â¨³ªµÄ Ç ÁÈ¤Åoª¥ªµ¤Ã® µ¦µ»oµ¨o¤¨³¨µ¥Åoª¥
ªµ¤Ã®Á}Á¦º°É Îµ¨µ¥Á µÈÃ®Á¦µÈÃ®®¨°¨ªÁ µÈ°o Á¦µÈÃ¡¼´Å¤n
¦¼Áo ¦º°É  Å¤nÅoªµ¤ Ã¨³°¥¼n ªo ¥´Åo°¥nµÅ¦ »·É ¸¤É ¸ ªµ¤Á¸¥É ª °o ´ÈÁ¸¥®µ¥Å
oª¥ªµ¤Ã® Á}Á¦º°É o¤»q ´Ê ´Ê  Ã¨¸ÁÉ º°É º°´Å¤nÅoÈ °º Ã¨®¤®ª´ Ä¦³
¦µ¦µÁ}®¤®ª´¤µ°¥¼nÄÃ¨Å¦oªµ¤®¤µ¥¸ÊÅo
Ö  »¦µ Á} o°®oµ¤Å¤nÄ®oºÉ¤ °¤¹Á¤µ ¤¸»¦µÁ}o Á¡ºÉ°¦´¬µÁ¸¥¦£µ¡ °
·
{ µÂ¨³» £µ¡Â®n¤»¬¥rÄ®o°¥¼n µ¤·
Ã¬Â®nªµ¤Å¤n¤«¸ ¨¸ °o ¸ÁÊ }¦´ªÊ ´Ê  º°Á}Å¤n¤¸ ·°¥¼n ´ ´ª Á}¦¹É ®¦º°
oµ®¤´Ê ´ª Å¤n¤¸ ·¦´ ¬µ¤µ¦¥µ °¤»¬¥r ¨µ¥Á}´ªrÊ´  Ç ¸É µ¥Á}¤»¬¥r ¡¼
ÊÎµ®oµÊÎµ®¨´®µ»Á}µ¦³Å¤nÅo ®¤ªµ¤¨³°µ¥ ¨n°¥¨³¤µ¦¥µÃ¥Å¤n¤¸Á¦ºÉ°
Îµ¹´ª °¡¼°ªÁ}£´¥Ânª´ Ã¥Å¤n¦o¼ ¹  ÁÈªµ¤¨´¸É °o ÁÈÅ¤nÅo Ád°°
®¤Åo®¤¡» ¨oµ®µÂÅ¤n¦¼o´µ¥ Â¨³Å¤n¤¸°»µ¥®¨®¨¸£´¥ º°ªnµ¨µ
¸É » ´Ê Ç¸ÃÉ nÉ¸ » ÄÁª¨µ´Ê Ä¦¡¼Â³o°·Å¤nÅo °¥Ân³°°¨ª¨µ¥ÂnÅ¤nÄn
¨µ¥Â¤ª ®µÁ}¨µ¥®¼´ªÎµ¨´³¼ ¥¸Ê«¸¦¬³´n°Å¤on°Á®¨È ®¤·ÉÁ®¤n´¸É»
°³Á¨µ³Á¦Èª¸É» Ân°Á¸¥nµÁ¦Èª¸É»ÁnÁ¸¥ª´ ¸ÉÅ¤n¤¸nµÈº°Á¤µ»¦µ
Á oµÄªnµ´ª¨µÁÈ¤¸ÉÁª¨µÁ¤µ»¦µ Ân¤´³Á¸¥nµ»¦´Ê¸É°µ«´¥ªµ¤¨µµµ¦Á¤µ
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¦nµµ¥È¦»Ã¦¤nµ¥ªnµ· ¦nµµ¥Á}µ¦´Ã¦ÅoÁ¦Èªªnµ· Å¤nªnµ
¦³Á£Ä¨ÅoÁ¤µ»¦µÂ¨oªo°Á}Á¸¥«´·Í«¦¸Å´Ê´Ê Å¤n¤¸°³Å¦Á¦·¤Á¸¥¦·Á¡¦µ³»¦µ
Á}Á¦ºÉ°¦³´Á¨¥oµÃ¨nµnµºÉ¤Â¨³Á¤µ»¦µ³Á}¨´¬³¸Ê´Ê´ÊÁ¦µÈºÉ¤
¦°¦´ªÁ¦µÈºÉ¤¦°¦´ª°ºÉÇÈºÉ¤´´Éª¡·£¡Â¨³Á¤µ´´Éª·Âµ¤
®µ ¹¦µ¤oµn°¤¸ÂnÁ¤µ»¦µ°µµ¬´Å®¤ ¸¸Ê¤°¼¸ÉÎµ¨´Á¤µ
Â¨³°Á¨ºÉ°°¥¼nÄ¸Énµ Ç ¥·ÉªnµÅ o°°¥¼nÄÃ¦¡¥µµ¨Á¸¥°¸ ´ÊÃ¨¤¸Ân
»¨¦³Á£´¨nµª¸Ê´Ê´Ê Â¨oª³¤¸ªµ¤¨´ÁªÁ¡¸¥Å¦ ¸ÉÁ¡¸¥Ân°·µ¥Á¦ºÉ°
°´ÉªÃ¨Á¤µ»¦µÈ³¨°¥¼nÂ¨oª ¥·É³ÅoÁ®È´¸Éªnµ´Ê¦·Ç  È³ µÄµ¥Ä
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Ánµ¸É°·µ¥¤µ¸Ê »³Á®Èªnµ°¥nµÅ¦®¦º°³Á®Èªnµ®´Å°´Á¦ºÉ°®´®¦º°Áµ
´Ê ¤´ ¹Ê°¥¼n´Á®»µ¦rÁ}Îµ´ ÁnÁ¸¥ª´µ¥Â¡¥r¦´¬µÅ oÁ}¦µ¥ Ç Å
¥n°¤º°°µµ¦ °Å o®´ÁµÁ}Îµ´ oµÅ oÁ¨Èo°¥ÈÁ¡¸¥Ä®o¦´¥µÂ¨oªn¨´oµ
Å Ânµo Á}Å ®o ´³Îµ°¥nµ´Ê Å¤nÅo µ¥Â¡¥r°o ¦´Åªo¦´ ¬µ Â¨³Á¨¸¥É ª·¸ µ¦
¦´¬µµ¤Ân³Á®È¤ª¦´Å o¦³Á£´Ê µ¦¸ÉÅ o³Åo¦´ªµ¤» rÁÈªÁ¡¦µ³
µ¦Ä®o¥µ¸ÉÁ®Èªnµ¼´Ã¦´ÊÅ¤nÁ}»Îµ´ Ânµ¦¦ªÃ¦Á®È¤ª¦Â¨oªªnµ³ª¦
Îµ°¥nµÅ¦ ´ÉÂ¨Á}»Îµ´¸Éµ¥Â¡¥r³Ä¤µ Â¨³ªµ¥µ¨Åµ¤¸ÉÁ®Èª¦ªnµ
Ã¦³®µ¥Åo oµµ¥Â¡¥r³·´·µ¤ªµ¤Á®È °Å oÁ}¦³¤µÂ¨oªÈ¥µ¸É
Å o³®µ¥Åo
¸ÉÈ®¥´É¹Á®»¨Á¸É¥ª´µ¦Â¦¦¤ÁnÁ¸¥ª´
oµ³Ä®oÁ}Åµ¤
ªµ¤Á®È °¤¸·Á¨ ¤¸¦³Á£nµ Ç ¡µÄ®oÁ}ÅÂ¨oª ¦¦¤ °¡¦³¡»ÁoµÈ
Îµo°ÁÈÁ µo ¼Áo ¸¥´Ê ®¤ ³Îµ°°ÂÅ¤nÅo Á¡¦µ³³ÎµÄ®o ´ Ä °¸¤É ¸ Á· ¨¹É
Á¦¸¥Á®¤º°Å o Ânµ¦Â¦¦¤³º°¤¸·Á¨Ánnµ Ç Á¦µ Ç Á}¦³¤µ
Å¤nÅo o°ÂÅµ¤Á®»¨¸ÁÉ ®Èªnµ ³Á}¦³Ã¥rÂn¢o¼ { Â¨³¼o ·´ Á· nµ¸É ª¦
Á¡¦µ³µ¤¦¦¤µ °¤¸Á· ¨´ªÉ  Ç Å ¥n°¤Å¤n°¥µ¢{µ¦´É °¸ÁÉ ¸¥É ª´·É ¸É 
Îµ¨´Îµ°¥¼n ´Ê Ç ¸É¦¼o°¥¼nªnµ·É´ÊÅ¤n¸ ¥·ÉÁ}¤¸·Á¨®µ Ç °¥nµ°µ¤µoª¥Â¨oªÈ¥·É
Å¤n°¥µ¢{Â¨³Ä¦¦¤Á¸¥Á¨¥ ª´ÈÅ¤n°¥µÁ oµÄ®oÁ¸¥Áª¨µ ¼oÅÁ¸É¥ª¼®´®´
Â®o Á oµµ¦r Â¨³År¨´¸É ´¨n°¤Îµ¦»ÎµÁ¦°Ä®oÁ¡¨·Á¡¨·Ä ¸ªnµÅ´É¢{¡¦³
Á«r®¦º°°·µ¥¦¦¤Ä®o¢{ ¤´¤¸ÂnnªÂ¨³®¨´´¸É´É´Ê¤µªnµ³Ä¢{Â¨³
Åo¦´ªµ¤Á oµÄµ¦´Ê´É¡·Áµ®¦º° µ»¸Á¨·Ê¤®¨´ÅÃ¥Å¤n¦¼o´ªÈ¥´¤¸ Áª¨µ·Á¨¤´
Ân°µÎ µ°¥nµÁÈ¤¸É Ä¦³°¥µÅª´Á¨nµ
nµ°·µ¥Á¦ºÉ°Å¤n¤¸«¸¨®oµÎµÃ¨Ä®o¡·µ«Â¨³ÎµÃ¨Ä®o®¤ªµ¤®¤µ¥Å¤n¤¸
°³Å¦¸ÄÃ¨ ¤¦¼o¹Á oµÄÂ¨³¨o°¥µ¤ÅÁ}¨Îµ´ Ân³Á¦¸¥nµÄ®o¥·Éªnµ¸Ê Á¸Ì¥ª
Á µ³®µªnµ¤°ª Á¡µ³µ¦Á¤µ»¦µÎµÄ®o°ª´ªÁn´ÊÈ¤µÅoÂn´ª¤Áº°³
®¤» °o °¥¼Ân ¨oª Â¤¥´³¤µ°ªªnµÁ µo Ä¦¦¤°¸ Á µÈ³®µªnµ¤oµ°ª°¸ Â¨oª
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µ¦¸É»³Ä®o£¦¦¥µÂ¨³¨¼ Ç ¤¦µ» °µ¤µÁ®Èªnµ³Å¤nÁ}¦³Ã¥r
¤µªnµ»Å¦µÁ µÁ¸¥Á°
ÈÁ µ¤µ¦µ °Ä®o¤®¥»ºÉ¤»¦µ ¤È®¥»µ¤Îµ °¦o°Á µÂ¨oª ÎµÅ¤³Å¤nÁ}
¦³Ã¥r¤µÁ¨nµnµ
¸É³Å¤nÁ}¦³Ã¥r¤µÈ¦¸ÉÁª¨µÁ µ¤µ¦µ» °Ä®o®¥»ºÉ¤»¦µ »È³
®¥»¦· ¡°ªµ¤®·ª»¦µÁ· ¹Ê»È³ÅÁ¸É¥ªºÉ¤Á oµ°¸ Â¨oªÈ³Ä®oÁ µ¤µ¦µ»
°¦o°Ä®o®¥»°¸Îµ°¸Ê Å¤nÁ¦È·Ê´´¸ Á µÈ³¨´ÁºÉ°»Â¨³Á®ÈÃ¬Â®nµ¦
¦µ» ¸ÊÁ¤µÅ¤nÁ}nµÂ¨oª¡µ´®¥»Å¤n¤µ¦µ»n°Å»È³¨µ¥Á} ¸ÊÁ¤µÅ
°¥nµ¸Êª´µ¥Â¨oª³¤¸¨¸°³Å¦ÂnÁ µÂ¨³Ân»Á¨nµ
nµ¡¼°¸Ê¦¼o¹ªnµ ¤¸¤¼¨ªµ¤¦· ¤Å¤n¨oµÁ¸¥nµ ÁºÉ°¤Á}°¥nµ´ÊÁ oµ
¦·ÇÁ µÈ³Îµ®·¤Åo
Á¤ºÉ°Á}Án¸Ê»³Âo{®µ o°¸ÉÄ®o»¦µ£¦¦¥µÂ¨³¨¼Ç°¥nµÅ¦¨°¡¼Ä®o
°µ¤µ¢{oµÎµ¨´¦³®µ¥°¥µ¢{
Á°µ°¥nµ¸ÁÊ °³nµ °¥nµ¹´o°Ä®o¤¦µÁ µÁ¨¥ º°¤³¥°¤®¥»»¦µ Å¤n
º¤É °¸n°Åª´¤µ¥ °·µn°®oµ¡¦³Â¨³nµ ´Ê ¤È´ ·Äªnµ³®¥»
°¥¼nÂ¨oª ³¢{Îµ¸ÊÂµnµ¹Ã¬Â®nµ¦ºÉ¤»¦µÈ¡°¸´Á¦ºÉ°¦µÁ¤¸¥Â¨³¦µ
¨¼¤µ¦¦Á µo ¡°¸ µ¦´·Ä °¤ÈÁ®Èªnµ¡°nª¥Ä®o¤¨Ã¬¨oµ Å¤n°o 
¦µÁ µnµ³Á®Èoª¥Å®¤Á¡¦µ³Áª¨µ¸Ê¤Áµ¦¡nµnµ®µ¤Å¤nÅoÁµ¦¡Á¤¸¥Â¨³
¨¼¤¸É Á¡¦µ³°¥¼noª¥´¤µ´ÊÂnª´ÂnµÂ¨³ª´ÁÈ¨°¨°¹ª´¸Ê °¥¼n Ç È³
Ä®o¤¦µÁ µÁ¸Ì¥ªÁ µ³®µªnµ¤Á}oµ®´Á oµÂ¨oª¡µ´ª·É®¸µoµÅ®¤Á¦ºÉ°
È³Å´Ä®n
oµ»³¡¼Â¡¨Á¤º°¸ªÉ´  Ç ÅÅ¤nÄnÁ}°»µ¥®µµ°°Ã¥Å¤n¥°¤¦µ
Á¤¸¥Â¨³¦µ¨¼ °µ¤µÈÅ¤n ´ °o  ³¦µ®¦º°Å¤nÅÈ ¤n¤¸ 
{ ®µ°³Å¦´ Ánµ¸ÄÉ ®o
» Å

ÂªnªÄ

Õ×Ø



Õ×Ù

¦µÁ µÈÁ¡º°É ¦³Ã¥rµÎ ®¦´»Á° Å¤nÄnÁ¡º°É ¨¼Á¤¸¥ °» ¡°³®µµ°°°¥nµ
Â¥¥¨Ánµ´Ê
Á}°´ªnµÅ¤no°Å¦µÁ µ Á}Ânªnµ¤o°¡¼¤¸ªµ¤´¥rªµ¤¦·n°´ªÁ°
Â¨³·´·´ªn°»¦µ°¥nµÁ¦n¦´¨°ª´µ¥Ánµ´Ê °¥nµ¸ÊÁ¦¸¥ªnµ ¡¼Â¨³Îµ¦·
Â¡¨Á¤º°¸ÄnÅ®¤nµ
Än Á}°´ªnµ®¤{®µÁ¡¦µ³¡¼¤µÈµ°µ¤µ °°»Ã¤µoª¥¸É»¨´´ª
Á}¸ÅoÁ®¤º°¤»¬¥r¤É¸ «¸ µµ´ªÉ ÇÅnª»¤´· °«¸¨®oµÂ¨³»Â®nµ¦Å¤n
º¤É »¦µ´Ê  °µ¤µ³Å¤n°·µ¥ °¤°Åªo´ »Åo¦µÄ´ª °»Á° ¹É ³¦µÄ
µ¨n°ÅÅ¤nµ´oµ¥´¤¸ °o °o Äª´®oµn°¥¤µÄ®¤n


ÂªnªÄ

Õ×Ù



Õ×Ú

·´ ¨´ªÁ}µ¸ÁÉ ¡º°É ¤µªÅª´Á¡º°É ¢{Á«r ·´ ¡¼°°°»µ¥Â¤Ã®
Á µªnµ ¤¸¦» ³´´Á¡º°É Åªoµo  ¤¸¦» ³°¥nµ°ºÉ  Ç oµ Â¨oªÅ¤nÅª´µ¤Îµ´ª °Á µ
´Ê Ç ¸É·´°¥µÅÂ¨³Á¥ÅÁ¸¥·¤µ´ÊÂnÁ}ÁÈ Á¡¦µ³»Â¤nÁ}°ª´
Â¨³¡µÅÁ¤° ¸É¨´ª³Á}µÈÁ¡¦µ³¡¼Ã®Á¡ºÉ°¸É®ª´¸n°Á¦µ®¹É Áª¨µ¡¦³nµ
Á«rÈ¤¸»¥´Å¤n®¥»µ ¢{Á«rÅ¤n¦¼oÁ¦ºÉ°ÎµÄ®oÁºÉ°Â¨³¦Îµµ®¹É ¹´¥ªnµ³
Á}µµ¦Åª´ÎµÄ®oÄÁ¥Èµ¥·´°Ân¤¸´Á«rÂ n¡¦³Ánµ´Ê¸ÉÅ¤n°¥µÅ
ª´ÄÁª¨µ¢{Á«r

µ¦¡¼¤ÁÈÁ} °Å¤n°¸ ¥¼Ân ¨oª Á¤º°É ¤¸Ä¦¡¼Án´Ê Á µo °¸ ´Ê ÈÁ}
Ê¸  ÃÊ¸ ® Â¨³Á}Å¤nÂ¸ n º ¡¼Ã®´´Ê oµ´Ê Á¤º°Â¨³´Ê Ã¨ Á µÈÄ®oµ¤
ªnµoµÃ®Á¤º°Á®¨ªÅ®¨Å¥ ¸ÊÃ¨®¨°¨ª®¤ªµ¤ÁºÉ°º°Â¨³¨µ¥Á}Ã¨
®¤ªµ¤®¤µ¥ nª³Á}µ®¦º°Å¤n´Ê°µ¤µÅ¤nÄn¼oÎµÁ®» ¹Å¤n¨oµÁ oµÅ¦´¦°
¨ °»Åo

¸É»¥´ÄÁª¨µ¡¦³nµÁ«rÁ¨nµ ¼o´É°¥¼nÄ¨oÁ¸¥¦Îµµ µ¦´Êo°°¥
°°®nµÇÃ¥Å¤nÄ®oÁ¸¥¤µ¦¥µ¼o»¥´Ê³Á}µoµÅ®¤³

¹³Á}µ®¦º°Å¤nÈÁ}Á¦ºÉ° °Á µ´¸ÉÁ¦¸¥Â¨oªÁ¤ºÉ°¸Ê¸Ê oµ»¨´ªÁ}µ
Â¨³Á¦¡¦³Á¦Â¨³°ºÉ³¦Îµµ Â¨³ÁºÉ°È°¥nµÎµ°¥nµÁ µ Á¦ºÉ°È³Á¦¸¥¦o°¥Å
Ánµ´Ê

Îµ®¦´nµÂ¨³¡¦³Á¦°ºÉ Ç ¦¼o¹¦ÎµµoµÅ®¤ Á¤ºÉ°Îµ¨´¢{Á«r®¦º°Îµ¨´
Á«roª¥ªµ¤´ÊÄÁ·¤¸»¥´ ¹ÊÄÁª¨µÁn´Ê

¸É¤´Á}Á¦ºÉ° °nµnµ®µ oµ»o°µ¦¦µ°¥nµ¨³Á°¸¥µ¦¦¤¸Énµ
Îµ¨´Â°¥¼n ÈÃ¦´Ê Ä¢{oª¥ªµ¤ °¥nµÄo¦· ¥· µ°µµ¦Ä Ç ¸É ³Á} µo «¹n°
µ¦Â¦¦¤Â¨³µ¦¢{¦¦¤ ¼oÁ«rÈ¤¸ÂnÄÁ«r nµ¸É´ÊÄ¢{oª¥ªµ¤ÄÈ
Åo¦´¦³Ã¥rÃ¥´Éª´ Á¡¦µ³µ¦Â¦¦¤Â¨³µ¦¢{¦¦¤º°Á}®¨´ÎµÁ}Ä
£µ·´·¦¦¤Å¤no°¥ªnµµ¦·´·¦¦¤oµ°ºÉ Ç °¸¦³µ¦®¹Éµ¦¢{¦¦¤oª¥
ªµ¤Å¤n°°Êº °¹ °µ³Á}¦³Ã¥rÂno¼ Ê´ Â¨oª ¥´Á}·ª´ °¥nµ°´¸µ¤Ân
Á¡·ÉÁ¦·É¤Á oµª´¢{¦¦¤ Â¨³»¨»¦»¨·µº Ç Å°¸oª¥ Á¡¦µ³¡¦³«µµ¸É
°¤µ¹¡ªÁ¦µ Á}¤µoª¥ªµ¤Áµ¦¡ ¼o·´·¦¦¤Á}¼o¦¼o´µ¨µ¸É¸Éª¦Å¤n
ª¦¤·ÅoÁ}¤µÂÁª¨µ¡¦³Á«rµ·Ã¥¤È»»¥´Å¤n¤¸ªµ¤Áµ¦¡

ÂªnªÄ

Õ×Ú



ÕØÑ

¡°¡¦³Á«r¨ªµ¤Á¥ÈÄÈÅ¤nÁ· ·¦¦¤nµ Ç ¹Éª¦³ÅooµÄ
Áª¨µ¢{Á«rÈÅ¤n¦µ¤·®Îµ¥´ªnµ¡¦³Á«rµÁ·Åoµ¡¦³Á«r¨¹Á·Å¢{Å¤n
Á oµÄoµ ªµ¤¦·¢{Á¦ºÉ°»¥´nµ®µ Å¤nÅoÄ¢{¡¦³Á«r ³¦¼oÁ¦ºÉ°¨¹ ºÊ
®¥µ¨³Á°¸¥Åo°¥nµÅ¦ Â¨³Áª¨µ¡¦³Á«rnµÈÅ¤n¦µoª¥ªnµÄ¦°¥¼nºÊÂ¨³Ä¦°¥¼n¨¹
Á¡¦µ³Å¤nÄn¨µ ¹Å¤n¦µÂ¨³µ¤µ¦Â¦¦¤Ä®o¼¦··Äµ¤ªµ¤o°µ¦Å
»¦µ¥ Á¡¦µ³¼oÁ«rÈÁ}¡¦³»»¸É¤¸·Á¨®µ{µ®¥µÁnÁ¸¥ª´µ¤´´Éª
ÇÅÁ¡¸¥³¹®µ°¦¦¦¦¤Ân¨³¨³µ¤µÂÄ®oµ·Ã¥¤¢{È{µ°¥¼nÂ¨oª
¹´Á®º°É ÂÃÅ´Ê ´ª ´Ê  Ç ¸É µÁª¨µ°µµ«Îµ¨´®µª°¥¼n ªo ¥ Å³¤¸
·{µ°´» »¤¨»n¤¨¹·°nµ°¦¦¦¦¤ °´Á®¤µ³¤´¦··Ä¤µÂÄ®onµ¼o¢{
Åo¦´ªµ¤¦ºÉÁ¦·´Á·ÄÅ»»µ¥n°¤Á}·É¸É»ª·´¥°¥nµ¥·É

nµ¸É ¥» ´Ä ³´É ¢{Á«r Ã¥¤µÈÁ}¼Äo ®nÉ¸ ¼ Á¸¥¦·Â¨³ª´¥ ¹É ª¦³
Îµ¹¹«´·«Í ¦¸°´ ¸µ¤ °ÂnµÎ Å¤¹Å¤n· oµ

«´·Í«¦¸´Ä °¤´Å¤nÄn°´Á¸¥ª´ »¦»µ°¥nµÎµ¤µ¨³Á¨oµ´ Á¸Ì¥ª³
ÎµÄ®o¥n» Å®¤ Â¨³³¨µ¥Á}ªnµÈ¥» ´ «´·«Í ¦¸È ¥» ´oª¥ Â¨³¡¨°¥¼Îµ®·
Åoª¥´´Ê Ç¸«É ´ ·«Í ¦¸Å¤n¤¸ ªn ¦¼Áo ®Èoª¥

«´·«Í ¦¸´ ¤´Â¥°°µ´Åo®¦º°ÎµÅ¤nµ¹¡¼°¥nµ´Ê ¹É nµ´¥¤µ
Á¡¦µ³Å¤n¤Ä¸ ¦Á µÂ¥´Â¨³¡¼°¥nµnµ

oµÁ}°¥nµµ¥°ÎµÁ£°Á®È¤´¥« °µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤Á µÈÂ¥´Åo nªÁoµµ¥
®¦º°nµ¼o¤¸Á¸¥¦·Â¨³«´·Í«¦¸°ºÉ Ç °µ¤µÅ¤n¦µÅo Á¡¦µ³°µ¤µÅ¤nÁ¥Á®È Å¤nÁ¥
Åo¥· Â¨³Å¤nÁ¥¤¸¥«¦¦µ«´·Í ¹Å¤n¤°¸ ³Å¦³Â¥

nªµ¥°ÎµÁ£°Á®È¤Á µÂ¥¥«°°µ´ªÁ µ°¥nµÅ¦oµ ·¤rnµ°·µ¥Ä®o
·´ ¢{ Á¡¦µ³¥´Å¤nÁ¥Åo¥· ¹°¥µ¦µ Á¡º°É Á}Âªªµ¤·n°Å ®µ¤µ¼´ª
·´Â¨³Á¡ºÉ°ÇÁ oµoµ³ÅoÂoÅ ´Á®»µ¦r

Ánµ¸ÉÁ®ÈÁ µÎµÈÅ¤nÁ®È¥µ°³Å¦ nµ¥·Á¸¥ª º°Á µÂn´ªµ¥°ÎµÁ£°Å¦ª
¦µµ¦ Áª¨µÁ oµ¤µ¤»¦µÂ¨³Á µ³ºÉ¤»¦µ Â¨³Áo¦Îµnµ Ç µ¤·´¥ °Áoµµ¥¼o
¨µ Á µÈ°Áº°Ê °®¤ª¹É Á}Áº°Ê ¥«Â¨³®¤ª¥« °µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤°°ÅªoÄ¸É
ª¦ Â¨oª°´ÁºÊ°Â¨³®¤ªªnµ ÎµÂ®nµ¥°ÎµÁ£°°¥¼n¸É¸É nªµ¥Á®È¤³ºÉ¤»¦µ
Â¨³Áo¦ÎµÅµ¤Á¦ºÉ° °µ¥Á®È¤ Â¨oªÁ µÈºÉ¤»¦µÂ¨³Áo¦ÎµÅµ¤ªµ¤°Ä °
µ¥Á®È¤¹ÉÁ}°»¦µ nªÁºÊ°´®¤ªµ¥°ÎµÁ£°Å¤nÁ®ÈºÉ¤Â¨³Áo¦Îµoª¥ Â¤oµ¥Á®È¤
ÂªnªÄ

ÕØÑ



ÕØÒ

³Á¤µÁ®¨oµ®¦º°®¥°Á¨n´Á¡ºÉ° Ç Åµ¤£µ¬µ °Á¤µ ÂnÁºÊ°´®¤ª
µ¥°ÎµÁ£°ÈÅ¤nÁ®ÈÁ¤µÂ¨³®¥°Á¨noª¥³´Ê¹Á oµÄªnµ«´·Í«¦¸´Â¥µ´Åo
Îµ°µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤Á}´ª°¥nµ ¸¤É «¸ ´ ·«Í ¦¸Åª´¢{Á«r Â¨³Å´É »¥´°¥¼Än 
³¸É¡¦³Îµ¨´Á«r¹Á oµÄªnµÅ¤nÁ¸¥«´·Í«¦¸ ¸ÉÁ¦¸¥µ¤¸Éµ¥Á®È¤Á µÎµ Áª¨µÁ µÁ¨·
µµ¦ºÉ¤»¦µÂ¨³Áo¦ÎµÂ¨oªÈ´ÁºÊ°Â¨³®¤ª °µ¥°ÎµÁ£°¤µª¤Än Â¨³Îµ®oµ¸É
°µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤n°Ånªµ¥Á®È¤È®µ¥ÅÄ¥« °µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤¼o´Ê´ÉÁ°

¸¸ÊÁ µ³¦µÅ®¤ªnµµ¥°ÎµÁ£°Á®È¤ÎµÁ}´ª°¥nµ¤µn° ¹´nµ¼o¤¸
¥«Â¨³«´·Í«¦¸¹É¼ªnµµ¥°ÎµÁ£°Á®È¤ o°¤µ´É»¥´ÄÃr®¦º°Äµ¸É Ç ¡¦³
Îµ¨´Á«rÃ¥Å¤nµÎ ¹ªnµ¸É Ê´ Ä¢{Â¨³¡¦³¸É µÎ ¨´Á«r³¦Îµµ

³¦µ®¦º°Å¤nªnµµ¥°ÎµÁ£°Á®È¤Îµ®¦º°Å¤nÎµ¤µn°Èµ¤³Îµ¹®¦º°Å¤nªnµ
¡¦³Îµ¨´Á«rÂ¨³Îµ¨´´Ê Ä¢{Èµ¤ È³ÎµÎµ°µ¥Á®È¤º¤É »¦µÂ¨³Áo¦Îµ´É
Â¨Ã¦¤nµÁnÁ¸¥ª´¦µ¬¦¤µ¥Á®È¤ªnµÁ}Å¤nº°´ª³´Ê

oµnµ¼¤o Á¸ ¸¥¦·Â¨³«´·«Í ¦¸É¹ Á}¡»¤µ¤³ Â¨³Á}¸ÁÉ µ¦¡´º° °ª
¤µÎµ°¥nµ¸Ê Ã¥Å¤nµÎ ¹¹´ªÂ¨³¦»n ®¨´¹É ³º°Á}´ª°¥nµ ¨n°¥Ä®oÁ}Â
µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤ÅÁ¸¥»Â¨³»µ¨µ¸É Â¨oªª´ªµ°µ¦µ¤Â¨³µ¸ÉÁµ¦¡¼µ
nµ Ç ³Å¤n¨µ¥Á}µ¸ÉºÉ¤»¦µÂ¨³Áo¦Îµ °µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤ÅÁ¸¥®¤¨³®¦º°
nµÁ®Èªnµ°¥nµÅ¦

oµ¨´ª³Á}Âµ¥°ÎµÁ£° Á¦µÈ°¥nµÎµÂµ¥°ÎµÁ£° Á¦ºÉ°³Á}°¥nµ´ÊÅ
Å¤nÅo°¥¼nÁ° Ánµ¸ÉÁ}°¥¼nÅ¤nªnµnµªnµÁ¦µ¦¼o¹¤¸°µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤´¤µ ´´Êµ¤
µ´nµ Ç Â®n¡¦³¡»«µµ¹¤´¤¸µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤¨°¤´ªÅ°¥¼nÄªµ´Ê Ç
oª¥°¥nµÂ¥Å¤n°° ®µ³Â¥¦·Ç ÈµÎ o°Â¥°µ¤µoª¥®¹É  Á} µo  µi ¥
µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤Á¡¦µ³ÎµÅoªnµ°µ¤µÁ¥Á}¤µn°µ·Ã¥¤Á¸¥oª¥ÊÎµÂ¨³¥´¦¼o¹°
µ¥°ÎµÁ£°Á®È¤°¸oª¥ Á®Èªnµ³ª¸ ª´¸Ê»¥Åo»«¨Â¦nª¥Áº°°µ¤µÄ®oÅo·Á¡·É¤
°¸Ânµo º °{®µÅµÇÈµn ¨´ªÎµ®¦´°µ¤µ°¥¼¤n µ¹ °¥»·

·´¤·Åo¤µµ¤Á¡ºÉ°Å¨nnµÄ®oÂn¤µÁ¦¸¥µ¤Á¡ºÉ°ªµ¤Á oµÄÄµ³¸É¡ªÁ¦µ
Á}¡»¦·¬´ ´º°¡»«µµ¦³Îµµ· ³ª¦·´·°¥nµÅ¦ ¹³Á}ªµ¤¸µ¤
¦³®ªnµ¡»¦·¬´´¡»«µµ

·É¸ÉÁ}¼nª¦Ân´°´³n°Ä®oÁ·¤¨ÂnÂ¨³·¦·¤¨Ânnª¦ª¤ ª¦
¦³¡§·Îµ°¨¼¸É ¸ ¦³¡§·n°·µ¤µ¦µ «·¬¥rÉ¸ ¸ ¦³¡§·n°¦¼°µµ¦¥r
ÂªnªÄ

ÕØÒ



ÕØÓ

¡»¦·¬´¸É¸¦³¡§·n°«µµ Áª¨µoµªÁ oµª´Èª¦¦¼o´ªµ¤®¤µ¥ °ª´ ªnµ¤¸
»nµÂnÃ¨°¥nµÅ¦oµ Â¨oª¡¹·´·Ä®oÁ®¤µ³¤´µ¸É Å¤nnÁ¸¥°ºÊ°°¹
Á·ÅÁª¨µÁ·nµª´Å¤µÅ¤nµ¦¦¤®¦º°»¥´ÄÁª¨µ°´Å¤n´ª¦ÁnÁª¨µ
¡¦³nµÎµ¨´Â¦¦¤ ¹Énµ iµ¥nµo°µ¦ªµ¤¤µ Á¡ºÉ°¨Ánµ¸Éª¦µµ¦
ÂÂ¨³µ¦¢{ oµ¡¥µ¥µ¤·´ Å· oÁÈ }ªµ¤¸µ¤Å¤n¤¸ É¸ Ê· » ¨°¹»¨»¦
»oµ¥£µ¥®¨´È®ª´¤¸®¨´°´¸¥¹ Åªo·´ · ´ ºÇÅ

·É¸ÉÅ¤n´ª¦¹Éµª¡»Á¦µ¡µ´ÅÎµÄª´¥´¤¸¤µ ÁnÎµ»¦µÁ oµÅºÉ¤Äª´
Â¨³Á¨nµ¦¡´Äª´ Áª¨µ¤¸µª´®¦º°¤¸µ¦Á jµ«¡µ¥¹ÉÁÈÅªoÄª´ ´ÊÂ°Îµ
Â¨³Îµ´°¥nµÁdÁ¥ÂÅ¦oªµ¤Îµ¹Å¤n¤¸¥µ°µ¥ Îµ®¦´ªµ¤Á®È °·´¹ÉÁ}
¼o®·Á®ÈªnµÅ¤nª¦ Á¡¦µ³Á}¸É°»µµµ ´ÊÅ¥oª¥´ Â¨³nµµ·°´Á}
Á®»Ä®oÁ µ¼¼«µµÂ¨³Å¥°¸oª¥

»¼oµ¥®¦º°ÁÈÄoµ °»Å¤n¤¸Ä¦ÅÎµ°¥nµ´Êoµ®¦º° oµ¤¸Èª¦°
®oµ¤´Á¸¥oµ °¥nµÄ®o¡¦³Â¨³°µ¤µÅ¥»noª¥Á¨¥ Á¡¦µ³Á¦ºÉ°Án¸Ê¡¦³Å¤nnµÅ
°Â¦¦¼oÁ®ÈÂ¨³®oµ¤¦µ¤ ¢{Â¨oª¦¼o¹Å¤nµ¥Ä ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³ª´ªµ«µµÁ}¤´·
°nµ¡»¦·¬´ » Å¤nÄnÁ} °» Â¨³ °°µ¤µÂnÁo¼ ¸¥ª ¡°Á¦µ³¤µ¦´
» rÂn´Ä®oÁ}Á¦ºÉ°ª¤°Ã¥ÄnÁ®» ª´ªµ«µµÁ¥¤¸¤µÂnÃ¦µnµnµnµÈ
¦´¬µ´¤µoª¥ªµ¤¦´ª Ä¦Á µ³ÅÎµ°¥nµ´Ê Á¡¦µ³Á}¸ÉÁµ¦¡ °Å¥´Ê
Ân· Å¤nÄn»¼oµ¥Â¨³ÁÈ Ç Äoµ °»ÅÂ°Îµ Â¨oª¤µ¡¼»·´Äoµ
Ä®o»Åo¥·Â¨oª¥Á¦ºÉ°¸ÊÃ¥·Ê°°Å°oµÄ®o¨µ¥Á}Á¦ºÉ° °´Êoµ´ÊÁ¤º°
Å°¥nµ´Ê ®¦º°Á°µ¨³®¥»¡´Åªo°n ¤¸°³Å¦¸ÇªnµÁ¦º°É »·ÈÃ¦µ´n°Å

·´ o° °°£´¥¸¤É µ¡¼Á¦º°É Å¦oµ¦³µ¤£µ¬µ °Å¤n¦Äo¼ ®oµn ¢{ Â¤¥´¨´
ÎµÄ®onµÅ¤nµ¥Åoª¥ ªµ¤¦·Äoµ·´Å¤n¤¸Ä¦ºÉ¤»¦µ µ¦³Á¨µ³Á¸É¥ª´
Á¦º°É ¸Ê ¹ Å¤n¤¸ ´ªnµÁ¥È¡°ª¦ ´Ê ¸ÁÊ ¡¦µ³» °¡¦³«µµ¦°j°´
Á¦ºÉ°¦µªÅ¤nn°¥¤¸ ÄoµnµÁºÉ°¢{Â¨³°¥¼noª¥´Á}µ» Áª¨µªnµÇ ¡n° °ÁÈ
Â¨³·´ÈÁ¦¸¥¨¼¤µ°¦¤ Á¨nµ·µ¸ÉÁ}·Ä®o¢{oµ ¡¼¦¦¤Ä®o¢{oµ Ä®oÁÈ¤¸
·Ä¹¤µÄ¡¦³«µµÅª´¨³Á¨È¨³o°¥Á¤°¦¼o¹Åo¨¸ ÁÈÇÁºÉ°¢{Å¤nn°¥ iµ
gÂ¨³¦¼o¹¦´Â¨³´¦¦r´¸Å¤nn°¥¤¸µ¦³Á¨µ³ª·ªµ´

¼o¦°¸ÉÁ®Èªµ¤Îµ´Ä°µ °ÁÈÈª¦³Îµ°¥nµ´Ê Å¤n¨n°¥Ä®o
Á}Åµ¤»µ¤¦¦¤ ÁÈ³®µ®¨´¥¹Å¤nÅo Ã Ê¹ È¨µ¥Á}Å¤n¤¸ ªµ¤®¤µ¥Ä
ÂªnªÄ

ÕØÓ



ÕØÔ

´ªÁ°Â¨³Á}iµÁº°É ´Ê ¸¤É ¸ ªµ¤¦¼Âo nÄoµ¦°³Å¦Å¤nÅo Â¨³¥´¨´¤µÁ}£´¥ÂnÂ¨³
¼°o Éº °¸oª¥
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È¤¸ÎµªÅ¤no°¥¸É»®¤µ¥ªµ¤ªnµ°¥nµÅ¦¨°°·µ¥Ä®o°µ¤µ¢{oµ

ªµ¤¦¼o¸ÉÁ¦¸¥¤µ»Â ´Ê·´¤ªnµ¸Å¤n¤¸µÎµ®· Â¤oÂn´ª·´Á°È¦´Â¨³
ÄÄµ¦«¹¬µÁ¡¦µ³º°ªnµª·µªµ¤¦¼oÁ}Á È¤·«µÁ·°´¦µ¦ºÉ °¸ª·Â¨³ªµ¤
Á¦·oµª®oµ»oµ ´ÉªÃ¨°µ«´¥®¨´ª·µ¨°¤µ Ân¸ÉÅ¤n¤´ÊÁ}nª»¨¹É
«¹¬µ¤µÂ¨oªÅ¤n¤µÎµÄ®oÁ·¦³Ã¥rÂnÂ¨³nª¦ª¤Ánµ¸Éª¦³Á} ¤´ªµ¤¦¼o
Á}Á¦ºÉ°¦³´Ä®oª¥µ¤´Êoµªµ¤¦³¡§·Â¨³®oµ¸Éµ¦µÂn¦ oµ¤¨´
Å¤nÄÄ®¨´ª·µ¸ÉÁ¦¸¥¤µ Ân¨´Îµ´ªÄ®oÃn¸É°µ«´¥µ¦Á¦¸¥o°¥ Á¡¦µ³Å¤n¤¸»
o°Áº°¦o°Åoª¥ ¦³®¹É Á¦¸¥¤µÁ¡º°É n°ªµ¤Áº°¦o°Ân°ºÉ  ¹É Á}¸É µn
Á¨¸¥Â¨³Á°º°¤¦³°µ¤µªnµ³Á}¸ÁÉ µ¦¡´º° Îµ®¦´·´ ÃnÅ¤nÅo«¹ ¬µ¤µ ¥´
ÎµÄ®o¹¦´Á¸¥°¥¼n£µ¥Änª¨¹ °®´ªÄ ªnµ¦³Á£¨º¤Â¨³Îµªµ¤¦¦»¦´
Ä®oÂnnª¦ª¤®µ¸ÉoµªÁ·Å¤nÅo ÃÂn ªµÂn®µ¤¸É¨µÂ¸ÊÁ¸É¥ª{Á¸¥
ÅªoÂ»®»Â®n ®µÁ}Îµ°¸É¨nµª¤µÅ¤n®µµÂoÅ Á¸¥oµ n°Ånµ¨´ª³
®µµÁ·Å¤nÅo
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Á¡ºÉ°¤»¬¥roª¥ªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ¸É¦·»·ÍÁnµ¸É³nª¥Åo Å¤nÄ®oÁ}Â¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤
¨µ¤µÁnµÅ¦ ÈÎµ¤µÄoÄµ· Ä®o°ºÉ Ç Åo¦´ªµ¤Áº°¦o° »nÁº°¤µ
Ánµ´Ê »¨¦³Á£¸ÊÂ¤o³¤¸ªµ¤¦¼oª·µ¦¦µ«´·Í¼ ÈÅ¤n¤¸Ä¦°¥µÁµ¦¡´º°
Á¡¦µ³¥´¼o ¤¸ªµ¤¦¼o °o ¥Ân¦³¡§·ª´ ¸Å¤nÅo º Å¤Â¨³Ä®oÁ¸¥¦·Á µo  ÈÁnµ´Îµ
Áº°Ê Å¢ÅÁ¦·¤Å¢Ä®o¨µ¥Á}Ã¨ª·µ« Ê¹ ¤µ¼¤n ª¨¤»¬¥r Ä®oÁ}°Á¡¨·Å®¤´Ê Ã¨
ªµ¤¦¼o ¹ °·´ Á}Án¸Ê ³·®¦º°¼ °°£´¥nµ¤µÇoª¥

°µ¤µÅ¤n¤Á¸ µ³´·´¼» °¥¢{Â¨³¥¹Á°µÁ®»¨¸É 
» ¡¼Ä®o¢{ Â¨oª
ÎµÅÁ}·Ánµ´Ê  ¹Å¤nª¦Á¦ÄÂ¨³ °°£´¥ oµ³ °Èª¦ °µ¼o É¸ ¼ Îµ®·®¦º°
°µ¤µÈ¡¨°¥¼Îµ®·ªo ¥ oµ¼oª¥Ân³¤µ °Á¡µ³°µ¤µÁ¸¥ªÈ¥´ Å¤n° o°
°Å®¤¦¦µ¼o É¸ ¼ Îµ®·¹ ³°¦¦¤ Å¤n¨µÎ Á°¸¥ Á¡µ³°µ¤µÂ¨oª»Å¤n°o  °
°£´¥Ä®oÁ¸¥¦· Á¡¦µ³¸É¥¹Îµ¸É»¡¼¼µ¤ªµ¤¦·¤µÁ}·ÈÁ}µ¦Åo¦´Á¸¥¦·°¥¼n
Â¨oª¸ÂÉ ¨º°Á¸¥¦·°´ ¼nÅ¤n¤°¸ ³Å¦³Á¤°ÅoÂ¨oª

·´ ¤·ÅoµÎ ®·µn Â¨³nµ¼®o ¹É ¼Äo Ã¥Á¡µ³ÂnÅ¤n¤¼o É¸ Ê´ ®oµÎµªµ¤·
ÂnÂ¨³nª¦ª¤Ánµ´Ê ´Ê¸É¦¼o Ç ¨µ¦µÁ¦ºÉ°Ä®¨´ª·µµ¦ªnµ nªÅ®¸É³Îµ
Ã¨Ä®oÁ¦·Â¨³nªÅ®¸É³ÎµÃ¨Ä®oÁºÉ°¤¡·µ«Â¨oªÅ¤n¡¥µ¥µ¤nÁ¦·¤®¦º°´Â¨
Åµ¤Â¸É¸É¦¼o¤µÁnµ¸Éª¦ Â¨³¦µ¤Á¥nµ¡¨Á¤º°¸¸É¦³¡§·°Â¨³¡¥µ¥µ¤
´¼¡¸Éo°¨¼®¨µµªÅ¥Ä®oÎµÁ·Åoª¥ªµ¤¤¸«¸¨¦¦¤Á} °Á  µªÅ¥
Åo¦´ªµ¤¦n¤Á¥È¨°¤µÃ¥ ¦³Á¡¸°´¸µ¤ Å¤nÃ¥¨°Åµ¤·ÉÂª¨o°¤
°¥nµnµ¥µ¥

Îµªnµ·ÉÂª¨o°¤´Ê³®¤µ¥¹°³Å¦oµ°µ¤µÅ¤nÁ oµÄ

Â®¤¤´¤µÂ¤µÁ¨¥ °Á ³¦³¤µ·´ o° °°£´¥¤µÇnµ°¥¼n
ÂnÄª´ Å¤n°n ¥³¤¸Ã°µÅoÁ®È£´¥ °·É Âª¨o°¤Ân¨³°¥nµÇ ¸¤É ´ ÎµÄ®oÁ¸¥
¹´¤ÅÁ¨¥È¤¸ µÎ ªÅ¤n°o ¥ µ¦µ¥¹´´Ê ´ªÅ¤nÅoÂ¨³nµ´ªµ¥È¤¸ ·´ °
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Á¨ÈÈÂ¨oªÂn»¸ÉÁ¥Á®È¤µÂ¨oª³¡·µ¦µÁ°µÁ° oµ°µ¤µªnµ´ª¤´Ä®n Á¸Ì¥ª»È³
ªnµ´ªÄ®n¥É· ªnµ´Ê ¥´¤¸°¸ Â¥³Á¦º°É È³Å¤n¨Åo

¸¸ÊnµÁ¥Á®È·ÉÂª¨o°¤ °¨µ´ÊÇoµÅ®¤º°°³Å¦

Á¥Á®ÈÊÎµÂ¨³°Â®´ÉÂ®¨³º°·ÉÂª¨o°¤ °¨µ Á¡¦µ³¤´°µ«´¥°¥¼n´·É
Á®¨nµ´ÊÁ}¦³Îµ

nªÁ¦ºÉ°¨n°Â¨³Á¦ºÉ°´®µ¦¤´¹É¤¸Îµª¤µÂ¨³¤¸¦³Á£nµ Ç ¸ÉÁ µÁ°µ
Å»n¤ÅªoÄÊÎµÁ¡ºÉ°¨n°Â¨³´¨µnµÁ¥Á®ÈoµÅ®¤

Á¥Á®ÈoµÁnÅoÁº°´ËÂ¦ÎµÁ«¬°µ®µ¦nµÇÁÈÂ¨³°ªÁ}o¹É
Á µµ°¥¼nµ¤®¤¼noµÂª¦·¤Â¤nÊÎµÃ ÂnÅ¤nÅoÁ®ÈÁª¨µÁ µÎµ

¸¸Ênµ¡°³¦µÅoÅ®¤ªnµ ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÂ¨º°·ÉÂª¨o°¤Îµ®¦´¨µ Ä
³Á¸¥ª´ÈÁ}·ÉÎµ¨µ¥¸ª·¨µoª¥ ¨µ´ª¦¼oÁnµÅ¤n¹µ¦rÃ¥¤µo°¼Îµ¨µ¥
¸ª· Á¡¦µ³·É Á®¨nµ¸Ê  Ân¨µ´ª¨µÈ¡°¤¸µ®¨®¨¸¡µ¸ª· nµ¡oÅÅo µ¤
¦¦¤µ¨µ¥n°¤Å¤nµ¥Á¡¦µ³ÊÎµÂ¨³°Â®´¸Énµªnµ´Ê °µÁª¨µÁ µ´¨µ
oª¥Á¦ºÉ°´·nµ Ç ¤µÂ¨oª Îµ¨µ´Ê¤µo¤oª¥ÊÎµ ¤oª¥´¸ÉÁÈ¤µµÊÎµ
Án´»oÁnµ´ÊÊÎµÂ¨³´¦¦¤µÅ¤n¤¸°³Å¦Á}£´¥n°¨µ

Â¨oª·ÉÂª¨o°¤ °Á¨nµ¤¸°³Å¦oµ°µ¤µÎµ¨´¦³®µ¥°¥µ¢{

·É Âª¨o°¤ °Å¤nÄnÅoÁº° Å¤nÄnË´ Â Å¤nÄn¦µÎ  Å¤nÄnÁ«¬°µ®µ¦nµÇ
Å¤nÄnÁÈÂ¨³°ªÁ}o´Án °¨µ ÂnÁ}·É¸É¤»¬¥rÁ¥°µ«´¥Á}°¥¼n®¨´°
Á¥·Á¥¤Á¥»n ®n¤Äo°¥Á¥¦³´Ân¡¼°¥nµ¢{nµ¥ÇÈ°º ¦¼¸ÁÉ ¥Á®È
Án¦¼®·µ¥ ¡´»É· °nµÇ ¸ÁÉ }Á¦º°É ¥o°¤ÄÄ®oÁ·ªµ¤¦³´·Ê ¦°¥µÅo
Á¸¥¸ÉÁ¥Åo¥· Án Á¸¥®·µ¥ Á¸¥ ´¨n°¤Îµ¦»ÎµÁ¦° Á¸¥¡¼µÅ¡Á¦µ³´Ä
ÎµÄ®o·Á¨·Á¨·Ê¤®¨Ä®¨Ä i { Å¤nÁ}°´·°¥¼n®¨´°Åo ¨·É¸ÉÁ¥¼¤ Án
¨·É °Å¤o °®°¤¸ÁÉ }Á¦º°É ¦³´°´¤¸¨´ ¬³Â¨³¨·É nµÇ¨°¨·É ®·µ¥
¹ÉÁ¥Á¥···Â°Å¤n ¹Ê¦¸ÉÁ¥¨·Ê¤µ·ª®µ¦³µÂ¨³µ¥¦³µ¤¸
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¦°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤·nµ Ç ¨°¦°´Á·µªµ¤´¤´nµ Ç Â¨oªÎµÁ oµÅ
Á}°µ¦¤r¦»n·°¥¼n£µ¥ÄÅ¤n¤¸Áª¨µ·Ê¨Åo Á®¨nµ¸ÊÂ¨Á¦¸¥ªnµ ·ÉÂª¨o°¤ °
¤»¬¥r®·µ¥´ªÉ Ã¨

¸Éªnµ·ÉÂª¨o°¤Á}£´¥n°¤»¬¥r´Ê Á}Åo°¥nµÅ¦oµ ¨°°·µ¥Ä®o°µ¤µ¢{
¡°ÅoÁ}·Â¨³ÎµÅ´É °¨¼®¨µn°Å

µ¤·¦¦¤µÁ}·É ¸¤É »¬¥r°o °µ«´¥´» Â¤oÂn µi ¥rÈ µÎ o°°µ«´¥
Ân¤¸ · Â¨´Åoµµ¤Á¡«¸ÅÉ ¤nÁ®¤º°´ ¸ªÉ µn Á}£´¥´Ê Ê¹ °¥¼n ´ ªµ¤Å¤n¦o¼ ´
¦³¤µÁ}Îµ´ªnµ°ºÉ Å¤nÁ}·É¸ÉnµÎµ®·ÅÁ¸¥¸Á¸¥ª °µ¤µ¥°¤¦´ªnµÁ}ªµ¤
¦·Ä o°¸Éªnµªµ¤Å¤n¦¼o´¦³¤µÎµÄ®oÁ}£´¥Åo Â¨³¥´¤¸ªµ¤Á®n°Á®·¤Á}¼o´¼°¸
ªµ¤¡°¸¤¸ ªµ¤» ¹®µÅ¤nÁ°´Ê ¼Äo ®nÂ¨³ÁÈ¼Äo ®nÈ °o µ¦·°¥¼®n ¨´°°¥nµ¸
Ç¦µµÂ¡ÇÁ¦ºÉ°»n®n¤Äo°¥Á¦ºÉ°¦³´Ân¨°¥ª¥µ¡µ®³¨oªÂn
°¥nµ¸ Ç¦µµÂ¡ÇÁÈÇÁ®È¼Äo ®n¡µª·É ´ªÁ°ÈÁ}¨¼¸¤É ¡¸ °n ¤¸Â¤nÁn¤»¬¥rªÉ´ 
ÇÅ³¤µ¤´ªÁ·o°¥Ç°¥¼°n ¥nµÅ¦Åo Îµo°ª·É µ¤¼Äo ®n Ã¥¤·ÅoµÎ ¹ªnµ¥´Á}
ÁÈ·°¥nµÁ¸¥ªªnµÎµ°¥nµÅ¦ªµ¤®¦¼®¦µ»°¥nµ °Á¦µ¹³´®¦º°¥·ÉªnµÁ¡ºÉ°Ç

ªµ¤·Ä i { ¸É ³Ä®oÅo°¥nµÄ®ª´È¥É· { ¨¹°Å¤n Ê¹ »oµ¥È¨µ¥Á}
Ä¦´Éª®¨´¨°¥¦³®¹É¦Á¦Â®oµ¤¨o°Å¤n°¥¼nÁ¨¥¡µÁoµ °¨Å°¤°¥¼nÄ¨°
ªnµ³» ¹Ê¤µÅoÈ¨µ¥Á}«¡ÅÁ¸¥Â¨oª °¥nµ®¹ÉÈ®¤· È¨Å¨®¦º°µ¥
¦ÈÂ®¨¥´Á¥·®µ·Ê¸Å¤nÅo oµÁ¸¥´®¨´ª·µ¸ÉÁ¦¸¥¤µÈ¡¨°¥Á¸¥Åoª¥ ´ªÁ°È
Á¸¥Á¡¦µ³µ¦¨n°¥´ªµ¤Ä° µ¸É¸n°³Îµ°³Å¦¨Åª¦¡·µ¦µÄ®o¦°°
Å¤nª¦ÎµÂÁ°µ´ªÁ oµÅÁ¸É¥ ®µÁ¸¥Â¨oªÂo¥µ ·É°µ«´¥»·oµ¦¼o´¦³¤µÈ
°Îµª¥¦³Ã¥rÂnoµÁ}Åoª¥°Îµµªµ¤¢»jÁ¢j°Á®n°Á®·¤·É°µ«´¥´Ê¤ª¨È¨µ¥Á}
£´¥ÂnÁ¦µÅo
Á·° °¤¸nµÂ¨³®µ¥µ ¼oÅ¤n¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Â¨³¨µ¡°È®µÅ¤nn°¥
¡°Äo Â¨³¦´¦³µ Á¡¦µ³¼o³°¥´®µ¦¦´¡¥r¤¸¤µ£µ¥Ä´ª °Á¦µÁ¸¥ª¸ÊÂ¨
Ánµ®¼ ¤¼¨·Êµ¥Â¨³ÄÂn¨³°ª´¥ª³¥n°¤o°µ¦·ÉÎµ¦»ÎµÁ¦°°¥¼nÁ}¦³Îµ¹É
¨oª³o°º°Ê ®µÂ¨Á¨¸¥É ¤µ´Ê ´Ê  Å¤nÄn³Á· Ê¹ °¥nµ¨°¥ Ç ¡°³Å¤nÁ®ÈÃ¬Â®n
ªµ¤¢»i¤Á¢g°¥Á®n°Á®·¤ °´Á}´ª´®µ¦¦´¡¥rÄ®o¥n°¥¥´Å¤n¤¸Á®¨º° ·ÉÂª¨o°¤¸É¤¸°¥¼n
¦°´ª¥n°¤Á}£´¥Ân¦´¡¥r¤´·Â¨³·Ä
°¼oÅ¤n¦¼o´¥´¥´Ên°¨µ¥Åµ¤
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Á®»µ¦rÂ¨³µ³ ÂnÁ}»¦³Ã¥rÂn¦nµµ¥Â¨³·ÄÎµ®¦´¼o¦¼o´ª·¸·´·n°
Á°Â¨³·É¸É³Îµ¤µÎµ¦»Ánµ¸Éª¦
·É ¸É ª¦·Á¤°È°º  ·¥´ °¤»¬¥r» Á¡«Â¨³»ª´¥° ÁÊ¸ ¸¥Äµ¦µÁ¡º°É
Âª®µ¦´¡¥r Ân° ¥´Äµ¦nµ¥¦´¡¥r Å¤n¤¸¥´¥´Ê´ÉªÄ®o°¥¼nÄ¦³´¡°¸Â¨³¤¸
ªµ¤» ÂnÂ¨³¦°¦´ª ¡¦³¡»Áoµ¦Á}®nªn°´ªrÃ¨¼¤o ¸ ªµ¤³°°¥¼n
£µ¥ÄÅ¤n¤¸ª´¨o°¥¨¥·ÉªnµÊÎµ¤®µ¤»¦ ¹ÉÁ}µÁ®»Îµ¨µ¥Â¨³¦´¡¥r·Ä®o¥n°¥
¥´ Á¡¦µ³Å¤n¦o¼ ´ ª·¸ ¦° ¦¦³µ¦¦¤Åªo» Ân» ¤»¤ ´Ê °¡¦³ ´Ê °
¦µªµ¼o°¥¼n¦°Á¦º°Ä®o¦¼o´ª·¸·´·n°·ÉÁ¸É¥ª o°oª¥¦¦¤¸É¤¸ °Á Â®nªµ¤
¡°¸°¥¼Ân ¨oª Á¡º°É Á}¤¸ °Á  Â¨³Á}» µ¤Îµ¨´Â¨³µ³¸É ³ª¦Á}Åo Ã¨¸É
ÁÈ¤Åoª¥¦´¡¥r¤´·Å¤n µÂ¨È³Á}Ã¨¸É¤¸ªµ¤»  Á¡¦µ³¦¼o´ª·¸Âª®µ
¦´¡¥rÂ¨³¦¼o´ª·¸Äo¦´¡¥rÄ®oÁ}» ÂnÂ¨³nª¦ª¤
¨Îµ¡´ªµ¤¦¼o¸ÉÁ¦¸¥¤µÅ¤n´´·É¨´´°¥¼n£µ¥Ä ¹É°¥³¨»Ã¨n°°¤µ°¥¼n
» ³ o°°µ«´¥®¨´¦¦¤Á oµnª¥®»oµµ¡µ¥»ªµ¤¡´´ ´Ê£µ¥°Â¨³
£µ¥ÄÄ®o¨¦´¡¥r¤´·Â¨³´ªÁ¦µ³Å¤n¡·µ«Åµ¤¡µ¥»´¹É¡´´°¥¼n¨°Áª¨µ
Ã¥°Ä®o¦¼o´ª·¸·´·n°Â¨³·ÉÁ¸É¥ª o°´Ä®o¡°Á®¤µ³¤ Án °ªnµ
°´´s»µ ¦¼o ´ º°Á°µ¦³Ã¥rµ·É Âª¨o°¤·nµ Ç ¦³ª´Å¤nÄ®oÉ· ´Ê  Ç ¨´¤µ
Á}£´¥n°Ã¥¦¼oÁnµÅ¤n¹µ¦r ´¤¤´s»µ ¦¼o´µ¦¦´ªÅªoÃ¥° Å¤nÁ°Á°¸¥Å
µ¤·É¥´Éª¥ª Å¤n¨»¨´ ¡·µ¦µn°Â¨oªn°¥Îµ¨Å ¨µ¥Á}·´¥nµ· Îµ
°³Å¦Å¤n°n ¥·¡¨µ
µ¤µ¦¦´¬µÄ®o¨°£´¥ÅoÄnµ¤¨µÂ®n¤¦»¤º°
·É Âª¨o°¤»·°´´s»µ¦¼o ´ ¦¼o ´ nµº°¦¼o µ³ °Â¨³µ³ °nµÅ¤n
°µÁ°º°Ê ¤Ä·É Â¨³»¨¸ÁÉ ¨¥µ³ °´ª¦³¡§·Ä®o¡°Á®¤µ³´µ³¸ÁÉ }°¥¼n
¤´´s»µ ¦¼o ´ ¦³¤µÄµ¦¦·Ã£Äo°¥ Å¤oÄ®o¢¤i» Á¢g°¥®¦º° g Áº°
Á·Å¹É ·µ³ªµ¤¡°¸µ¨´s»µ¦¼o´Áª¨µÎµµÁª¨µ¡´n°Áª¨µ¸Éª¦Á¸É¥ª
¨°µ¸É¸Éª¦Á¸É¥ª®¦º°Å¤nª¦ ¦·´s»µ ¦¼o´¤µ¤¨°¤µ¦¥µ¸É³¦³¡§·
n°´¤´Ê Ç Ä®oÁ}Åoª¥ªµ¤Á®¤µ³¤ ¦¼o ´ ·¥´ °®¤¼Án ¡º°É ®·µ¥¸ÁÉ ¸¥É ª °o 
´ ¨°¤µ¦¥µªµ¤¦³¡§·°n ´ »¨Ã¦¦´s»µ ¦¼o´Á¨º°»¨¸Éª¦
®¦º°Å¤nª¦Á¡¦µ³»·É Å¤nªµn ®¦º°´ªr Â¤oÂn°µ®µ¦¥´o°¤¸¦³¼®¦º°oµÂ °¥¼n
Îµªnµ¸®¦º°´ªÉ Îµo°¤¸³´Å ¼o °o µ¦ °¸µÎ o°Á¨º°Á¢j»·É Â¨³»¦´Ê ¸É
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Á¸É¥ª o° °µµ¦Á¨º°¦¦·É£µ¥°Â¨oª ¥´ª¦Á¨º°¦¦·É£µ¥Ä º°ªµ¤·
¹¦¹¦°¹É Á·µÄ °Á¦µ°¸oª¥
Á¡¦µ³ÄÁ}oÁ®»Îµ´¥·Éªnµ·É£µ¥°°ºÉÅ¤n¸ Á¦µ¡°¦¼oÅo ÂnÁ¦µÁ}
Å¤nÄ¸ µ¦· µ¦¡¼Â¨³µ¦Îµ Å¤n°n ¥³¦¼Áo ¦º°É  °´ª ¹®µµÂoÅ ¥µ Îµ°Á¦µ
¤°¼ µ°ºÉ Á®ÈÅo´  Ân¡°¥o°¨´¤µ¤°¼ µ °Á¦µÁ°Á¨¥Å¤nÁ®È o°Äo
¦³ÁµÁ µo nª¥¤°¹Á®ÈÅo µ¦¤°¼ªµ¤· ¼ ´ªÉ  ¸ °´ªÈ°o Äo{µ ¹É
Á¦¸¥´¦³Áµn°Á oµ®µ´ªÁ¦µÁ¤° Á¦µ´Á°ºÉ°¥nµÅ¦ ª¦³Äoªµ¤´Á
´ªÁ¦µÄÎµ°Á¸¥ª´ ®¦º°¤µªnµ´Ê oµÄoªµ¤´Á°¦¼o´ªÁ°´¸Éªnµ¸Ê ³o°
Á®È»¸´Éª ¹ÉÂ°¥¼n£µ¥Ä´ªÅo´ Â¨³¡°¤¸µÂoÅ Â¨³nÁ¦·¤ÅoÁ}¨Îµ´ Ä
¦¦¤¸É¨nµª¤µ¸Êº° ¦¦¤¸É¸Ê°Ä®oo®µ °¸Ä´ª °Á¦µÂn¨³¦µ¥ Ç ¡¥µ¥µ¤°
°·É ¸É ªÉ´ °°Å
¸Á¦µÅ¤nÎµÁ}o°Åo®µ¸ÉÅ®¤µ´ Ân³¡¸Ä´ªÁ¦µÁ} ´Ê Ç Å
ÁnÁ¦µÁ®È¸¸É¤¸µ¦¦´¦³µÂ¨³ºÉ¤Á}Áª¨ÉÎµÁª¨µÅ¤n¡¦ÉÎµÇÁ¡¦ºÉ°Ç¦oµ µ¥
°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤nµ Ç ÁºÉ° Å¤n³³¦´Á·nµ°µ®µ¦ Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤µ´¡¦ÉÎµ
Á¡¦ºÉ°Á}¤¸®¨´ÄÁ}®¨´¦´¡¥r Á}¦´¦´¦°¦´ª¦´¡n°Â¤n Å¤n°Á¸É¥ª
Äµ¸É¸É³Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥ÂnÂ¨³¦´¡¥r·Ã¥ÄnÁ®» Á}¦³®¥´¦´¡¥r
Å¤n¦» ¥n» »¦µn ¥ Åµ¤·¤µµ¤µ¨ Å¤nÁ¸¥É ª¨µ¦´¡¥rÂ¨³´ªÁ°ÅÁ¡º°É ¦³Ã¥r´ ·É
Ä µoµÅªoÄÂ¨³®ª´·É´Ê´Á¦µÅo¦· Á}¤¸ °Á  Å¤n¨n°¥´ª¨n°¥ÄÅ
µ¤·É¥´Éª¥ª¹É¤¸°¥¼n»®»Â®n Á}¥°¤¦´¢{Á®»¨µÁ°Â¨³¦°¦´ª
¡n°Â¤n¡¸Éo°Å¤nÁ®Èªnµ´ª¸Â¨³¨µÅnµÁ¸¥ª
³Å°³Å¦¸ÅÉ ®´Ä¦ ¤¸µ¦¦¹¬µÅnµ¤¼Áo ¸¥É ª °o ÄªÄ¨o· Á®È¤ª¦
Â¨oªn°¥Å Å¤nÅoÅÂ´ªrÅ¤n¤¸Áoµ ° ¹É°¥³ ¹ÊÁ ¸¥°¥¼n¨°Áª¨µ Á}ªµ
n°·ÉÂª¨o°¤Åo¸ Å¤nºÉÁoÂ¨³°´Áµ´·É¸É¤µ¥´Éª¥ª°¥nµnµ¥µ¥Á}®´Ân
Â¨³¦´ªµ¤»¦·¤¸µ¥ªµµ³°µ¤¸ÄºÉ°¦n°Á°Á¡ºÉ° ¼Â¨³µ¦µµ¦
Â¨³´Á®·µ¥Á¡ºÉ°Á}¼n¦° È¤·ÅoÁ¡¦µ³°Îµµªµ¤¦´»¨µÅnµÁ¸¥ª Ân
Á¡ºÉ°¼°´¥µ«´¥Ä° ªµ¤Ãn ªµ¤¨µ ªµ¤¦³¡§· ®oµ¸Éµ¦µ ª·µªµ¤¦¼o
¡ºÊÁ¡¸ÉÁ}¤µ ´ÊÁ·¤Â®n·´¥ »¨¸ÉÁ¥Á}¤µÁ}´Â®¦º°ªoµ ªµ ºÉ°´¥r
»¦·®ª´Á}¤·¦Á¡º°É ¡¹É Á}¡¹É µ¥´Åo¦·®¦º°Å¤n Îµo°´Á»·É Â¨³»¦³¥³¸É
®µ¡°´ÁÅoªÉ´ ¹
ÂªnªÄ

ÕØÙ



ÕØÚ

Á¡¦µ³µ¦®µ¼n¦°¸ÉÂo¦· Å¤nÄnÁ} °Á¨Èo°¥Â¨³nµ¥µ¥ ÂnÁ}µ¦
ªµ¦µµÂ®n¸ª·Á¡ºÉ°¦nª¤Á}¦nª¤µ¥n°´°¥nµÅ¤n¤¸°³Å¦³Ân¦´Ân¼oÅo oµ¸È¸
Å´ÊÁ µ´ÊÁ¦µ ´Ê¦°¦´ªª«r»¨ oµÁ¸¥È¡¨°¥Á¸¥Åµ¤ Ç ´®¤ ´Ê¥´Á}Å¤o
ÁºÉ°Å¤oÁ¤µn°´°¸´Éª¸ª·¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µ Â¨³»¨´Ê° ¨°¨¼®¨µ¦·ªµ¦ °
»¨´ÊÇÁ oµ´Å¤n·Á®¤º°Â¥Ân·´°¥¼n¨³¤»¤Ã¨¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µ¨°
ª«r»¨Ân¨³ iµ¥ ¤°Á®È´Á®¤º°Å¤oÂ¨¼µ ´Ê³Áº°®oµ®¸ ´Ê°oµµoµ¡¼
°³Å¦Å¤n°° oµ¡°³Á®µ³Åo°È ¥µ³Á®µ³ÅÁ¸¥Ä ³´Ê  Áº°É ³¤¸µ®µ¥Äoµ
Á¡¦µ³ªµ¤°´°´Ê´ÄÁÈ¤ ¹´Ä³ µ¨ÄÁª¨µ´ÊÅo ¡°¡oµ®¨»¤¦
¨´Å¹oµÂ¨oª nµ iµ¥nµ·µÄ®oÄ¦n°Ä¦ÄoµÂ¨³µ· Ç ¢{µ¤eÅ¤n¦¼o´
µ¤·¥´ ¤»¬¥rÉ¸ °Á¨nµÅ¤n´Ê Á¦º°É ¦´Á¦º°É °´Ê Á¦º°É ´Á¦º°É Ã¦Á¦º°É Á¨¸¥
³´ÊÃ¦µnµ¹°»¨»¦·µÅ¤nÂ¨oªÅ¤nÁ¨nµ°ÊÎµ°µÁ¸É¥ª´µ¦®µ
¼n¦° Å¤nÄ®oº°ªµ¤¦´Á}¼o¤¸°Îµµ ³¡µÄ®oÁº°¦o°Ä£µ¥®¨´ ªµ¤¦´Ä®o¤¸Åªo
Á¡¸¥Á}ÁºÊ°µÁ·Á oµ®µ´ oµÅ¤n¤¸ªµ¤¦´ÅªoÁ}¦µ·Á¨¥ÈÁ}Îµ°°µ®µ¦Å¤n¤¸
¦Á¨¥¼o¦´¦³µÈÅ¤n¤¸ÂnÄ³¦´Â¤o³¦´¤µÈÅ¤n¥°¤Ä®o°°®oµ°°µ³Îµ¼o¦´
Ä®oÁ}µ jµ¢µ ¤°Å¤nÁ®Ènª¨¹ °ªµ¤Áº°¦o°°´³µ¤¤µ¸®¨´ Á¡¦µ³
ªµ¤¦´¨µ¥ÅÁ}ªµ¤ÁºÉ° µ¤¦¦¤µ °ªµ¤¦´¦³Á£¸Ê Á¤ºÉ°Åo´Á}¼n¦°
Â¨oª³´Ê°¥¼nÅ¤nÅoµÂn³n°¥µ®µ¥Åª´¨³Á¨È¨³o°¥®¤ÅoµÅ¤n¤¸ªµ¤¦´¸É
Á·µªµ¤¸¦³Á£°ºÉ Ç ´¸É¨nµªnµ¤µÂ¨oª¤µ¦´¦°®¦º°´»Åªo ¼nµ¤¸
£¦¦¥µ´Ê³°¥¼noª¥´Å¤nÅoµ
Ánµ¸ÉÃ¨°¥¼noª¥´¤µ´Ânª´Á¦·É¤Ânµ¹»oµ¥¨µ¥Â ´ÉÁ}ªµ¤
¦´°¥nµ°ºÉ ¹É ¸ Â¨³Â·¤µªnµªµ¤¦´¦³Á£ oµ®°¤È¥°¤ Ânµo ¤ÈÊ·
´¸nµ®µ³´Ênµ¹°Ä®o®µÂnÂ®nªµ¤¦´°´Âo¦·µ´Â¨³´³¤ºÉ°
ªnµ®µªµ¤¦´·ªµ¦µµÂo Å¤nÄnªµ¤¦´·¨´¨°®¨°¨ª´¸ÉÁ®È Ç ´
nªªµ¤¦´¦³Á£ÊÎµÁºÉ°¤Ä ´ÊÁ¦·É¤Â¦ÎµÁ}o°¤¸ Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤·n°´´ªµ¤¦´
°´Á}nªÎµ´¸É°¥¼nÄo·¹É³Ã¨n ¹Ê¤µ¸®¨´ Â¨³Á}ªµ¤¦´¸É¤´É ´Ê¥¹Á®¸É¥ª
¼n ¦°ÅªoÅo¨°°ªµ µ¦Âª®µ¼n ¦°oª¥µ¦´ÁÅ¦n¦°Åªo°¥nµ¡¦o°¤¤¼¨
Â¨oª ¥n°¤Á}¨Ä®on¼ ¦°Â¨³Á¦º°µ·Ê´ ° µi ¥Å¤n· ®ª´ Â¨³°¥¼n ªo ¥´Á}»
¨°µ¨µ Å¤nn°¥¤¸Á¦ºÉ°¦oµª¦µ ®¦º°ÂÂ¥µ¦°¦´ª ¨°ª«rµ·¸ÉÁ¸É¥ª
°´ÈÅ¤nÁ·ªµ¤Áº°¦o°¦³ÉµÎ ¦³µ¥
ÂªnªÄ

ÕØÚ



ÕÙÑ

Â¤o³°¥¼nÄµ³¸É¥µoµÈ¤¸ªµ¤» n°´Ánµ¸Éª¦
Á¡¦µ³nµ iµ¥nµ
Áµ¦¡Â¨³Á®ÈÄ´ Å¤n¼¼Á®¥¸¥®¥µ¤ªµ¤¤¸ªµ¤ °´Â¨³´ ¨°ª«r»¨
°Ân¨³ iµ¥ÈÅ¤nÎµ¤µÁ®¥¸¥¥ÉÎµ¨ÊÎµ¦µ¥ ·®¦º°¼Èªnµ´Åµ¤Á®»µ¦r¸Éª¦ Å¤n
¨»¨µ¤Á®¤º°Å¢iµ oµªµÂÅ¤n¼ÂnÁ¦·É¤Â¦ µ¦¤¸¦°¦´ªÈÁnµ´n°Å¢Áµ´ª¥·É
ªnµÁµ¸µ¥Á¸¥°¸ Á¡¦µ³Åo¦´ªµ¤¦³¦³Áº°°ÊÎµµ·Ä ÁºÉ°µ
ªµ¤Á®ÈÅ¤n¨¦°¥´oµ µ¦µ¥Åo¤¸o°¥ Ânµ¦nµ¥Å¤nÎµ¹¹·É¸Éª¦®¦º°Å¤nª¦
oµµ·¥´ ¢»¤i Á¢g°¥º°Ê Å¤n¤Á¸ ¡¸¥¡°oµµµ¦°o°¤Ç¤°Ç®µµ¡·Á«¬µ
µ¤µ¦¤r Âµ¦®µÁ·¤µÁ¡·É¤Á·¤¦°¦´ªoµ µªµ¤Á}´Á¨Á¨nµ¦¡´Å¤n
Á¨º°®oµoµ µµ¦Á¸É¥ª¹ Ç Á®¤º°oµµªoµ µªµ¤Á}ªoµ ªµ
Á·´ª ¡µÁ¡ºÉ°Ç Á oµ¦oµ»¦µµ¦rÁ¸¥¦rÂ¨oªnµ¥Á·°¥nµÅ¤n°´Ê ¦³®¹É¤¸µÁ·
´Ê°¥¼n®oµoµÁ®¤º°µ oµªoµ
Á®¨nµ¸ÊÁ¡¸¥Ân°¥nµÄ°¥nµ®¹É®¦º° iµ¥Ä iµ¥®¹Én° ¹Ê¥n°¤Á}Å¢Áµ¨µ
¦°¦´ªÄ®oÁº°¦o°Â¨³¨n¤¤ÅÅo ÎµÄ®o®¤o° oµªÁµÅ¢Â ¨°ÁÈ Ç ¹ÉÅ¤n¦¼o
£µ¬¸£µ¬µ°³Å¦oª¥È¡¨°¥Áº°¦o°Åµ¤ ¤¸®oµÁ«¦oµÁ®µ®°¥Å¤nÁ}°´·°´°
¨µ¥Á}ÁÈ¸É¤¸¤o°¥·´ª Áª¨µÅÃ¦Á¦¸¥È¨³°µ¥Á¡ºÉ° ¼Á oµ®oµÄ¦Å¤n· ¼
®´º°Å¤n¤¸ ªµ¤Îµ°È¡¨°¥´Ê Ç¸ÁÉ ¥°Åo³Â¸ Ç»Çe¤µ´Ê ¸Ê
Á¡¦µ³¤µ¤´ª·Á}» rÁ}¦o°´Á¦ºÉ° °»¡n°»Â¤n³Á¨µ³ª·ªµ´

´´Ê µ¦¤¸¦°¦´ª¹¤·ÄnÁ¦ºÉ°Á¨Èo°¥¡°³ÎµÁ°µ°¥nµnµ¥ Ç Â»Â¨oª
Á°µÁµÂ¨oª·ÅÁ¨¥°¥nµ´Ê Á¡¦µ³Á¦ºÉ°¦°¦´ªÅ¤nÄnÁ¦ºÉ°¨oª¥®°¤ ÅÃ¨oª¥
ÁnµÁ µo oµ¤´Á®¤È·¤º°¨oµÅ¤n°°
Â¤o µo °³¡°¨oµÅoÂn µo ÄÅ¤n¥°¤°°
¡¨°¥Ä®oÁ}» rÂ¨³¦Îµµ°¥¼n¦ÉÎµÅ ¹ª¦¢{Á¸¥nµ¸ÉÁ¥Á®È¢jµÁ®È·¤µn°
°µµ¦°¦´ª³ÅoÂn¤Ä´¸É°·µ¥¤µÂ¨oª³ºÉ°ªnµÁ}¼o¨µo®µ¸Â¨³
Á°¸¸É´ªÂ¨³¦°¦´ªÁ¦µÁ° µ¦¡¼¤µÈ¤µ¨º¤ÁoµÁºÉ°ªnµÁ¦µ¡¼°³Å¦´Á}
oÁ®»

nµ¡¼¹·É Âª¨o°¤ªnµÁ}ÅoÊ´ Ã¬´Ê » ·É ´Ê ¸Ê Ê¹ °¥¼n ´ ¼Áo µo ÅÁ¸¥É ª °o 
o°µ¦oµ¡µ¨ÈÎµÄ®oÁ·Ã¬oµ¨µÈÎµÄ®oÁ·»ª´¸Ê·´¦ªnµ¤µÅÂ¨³
Îµ¸ÉÎµ¤µÁ¨nµªµ¥nµµÎµÈª¦ÂnµÎµÈÅ¤nª¦nµÁº°Ä®o·¹¦¼o¹´ªªnµÅo¡¼
·Å¹ °°£´¥nµ¤µÇoª¥¦µ °¡¦³»Â¨³¤´µ¦¨µnµ


ÂªnªÄ

ÕÙÑ



ÕÙÒ

»®¨ª¦»µÄ®oÅ°ªnµnµ¤µ ·´¸Ä¦¸¤µ¦µnµ´¸ Á¡¦µ³¤¸
ªµ¤´¥ÄÄ¤µµÂ¨oª º°Ânn°·´Á¥Åª´Á¤° °¥nµo°¥ª´¡¦³Å¤nÄ®o µ
Ân»ª´¸Ê ·´Å¤nÅoÅ ¡¥µ¥µ¤Îµ£µªµ°¥¼n¸Éoµoµ ¦´«¸¨¢{Á«rµª·¥»oµ ³
·Å®¤nµÁnµ¸É·´Îµ´¸ÉÁ¦¸¥¤µ¸Ê
Å¤n· oµ¤¸Îµ¸¤µ Ç Á®¤º°» oµÁ¤º°Â¨³¡¦³«µµ³Á¦·¤µ
Á¡¦µ³µ¦Îµªµ¤¸Å¤n¤¸ÁrÅªoªnµ o°Îµ¸Éª´°¥nµÁ¸¥ª Á¦µÎµ¸ÉÅ®ÈÁ}ªµ¤¸
°Á¦µ
·´Å¤nÅª´Á¡ºÉ°¦´ÎµÂ³Îµµ¡¦³nµ ÂnÎµ£µªµ°¥¼nÄoµÁ¡¸¥Á¸¥ª
Ä³Á¦·oµª®oµÅoÅ®¤Â¨³³¤¸nª·®¦º°Å¤noµ·³ª¦·´·°¥nµÅ¦´´ªÁ°
oµ»ÂnÄ»ªnµ³µ¤µ¦ÎµÅoÃ¥Å¤no°Å¦´ÎµÂ³ÎµµÄ¦ »³Å¤nÅ
ª´ÈÅ¤n·oµ»Îµ¼µÄ °»o°Á¦·oµª®oµÅoÂn°ÂnÎµªnµ·´³¤¸nª
·Å®¤ oµ·³ª¦·´·°¥nµÅ¦ ´É¤´Â¨oªÂn°»µ¥ °»³¡·µ¦µÂoÅ ´ªÁ°
Ã¥ª·¸ ÁÉ¸ ®Èªnµ³Åo¨¸ °µ¤µ³°»¤µÄ®o¢{ ¡°Á} °o · »Á}Å o ³Á} Ê´ ¦»Â¦
®¦º°Å¤nÈµ¤Å¤nÎµ´ ÂnÎµ´¸É»³µ¤µ¦¡¥µµ¨´ªÁ°Ä®o®µ¥Åo®¦º°Å¤n oµ»¤¸
ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦¡°´Ã¦¸ÉÎµ¨´Á}°¥¼n ¡¦o°¤´Ê¦¼o¤»µ °Ã¦Â¨³¥µ¸É³Îµ¤µ
¦´¬µ¨°ª·¦¸ ´ ¬µ»¦³Á£ »Èª¦Îµ¤µ¦´¬µÅoÁ° Å¤nµÎ Á}o°Å®µ®¤° Ân
oµ»Å¤nµ¤µ¦³¦´¬µÃ¦Ä®o®µ¥Åo¨Îµ¡´Á° Â¨³¨´³Á}®nªÄ¸ª· °»
¨´ªÃ¦³Å¤n®µ¥ »Èª¦Å®µ®¤°Ä®o¦ªÂ¨³¦´¬µ Ã¦¥n°¤¤¸®ª´³®µ¥Åo Â¨³¥´
¸ªnµ³¦¤µ°¥¼Án ¥ÇÃ¥Å¤n¤¸ µÂoÅ 
·Á¨Á¦ºÉ°Á¸¥Â·Ä µ«µµº°ªnµÁ}Ã¦·®¹É¦³ÎµÄ¤»¬¥rÂ¨³
´ªr oµ»¤¸Ã¦¦³Á£¸Ê°¥¼nÄÄ Â¨³µ¤µ¦³¦´¬µÄ®o®µ¥ÅoÃ¥ª·¸nµ Ç µ¤
¨Îµ¡´ »ÈÅ¤nÎµÁ}o°Åª´®µ¡¦³Ä®onª¥Â³Îµ´É° oµ»Å¤nµ¤µ¦ Ân®nªÄ¥
´ªÁ°Á¦³·¡¨µÁ·Å¤n¼ µµ¦Åª´ÈÁ}ªµ¤¸µÎ ®¦´»Á°°µ¤µÅ¤n¨oµ
´· Á¡¦µ³Å¤nÁº°É Ä´ªÁ°ªnµÁ¤º°É ´·Ä®o
» Â¨oª³¼®¦º°· ¹ °¤°Ä®o
» Å
¡·µ¦µÁ°µÁ° Á¤ºÉ°Á®È¤ª¦°¥nµÅ¦Â¨oª»³Åo·´·´ªÁ°Ã¥³ª Ánµ¸ÉÁ¦¸¥
Ä®o¦µ´Ê Ã¦Äµ¥ ´Ê Ã¦Ä· ¨°ª·¸ ·´ · °n ·É ´¨nµª»¡°³Á µo ÄÅ®¤
Â¨³»o°Á}¼oµ¤µ¦Ä´ªÁ°Å¤no°Å®µ®¤°®µ¡¦³Â¨oª¤·Än®¦º°
·´¥·ÉÁ} ¸ÊÃ¦°¥¼nÂ¨oª Â¤o¥µ µÁ¸¥ªÈÅ¤nÁ¥¦¼o´Á µÁ¨¥ ³Å¤nÄ®o·´Å
®µ®¤°Á¡º°É ¸¥µo°µ¥Ân· µn  Â¤o» ª´¸Ê ¹ ³Å¤nÅ®µ®¤°n°¥´ ÈÁ¡¦µ³Åo¥µ
ÂªnªÄ

ÕÙÒ



ÕÙÓ

µ®¤°¤µ¦´¦³µÁ}¦³Îµ¹¡°»Á¨µ°¥¼nÅo ¥·ÉÃ¦·Á¨Ã³´nµªnµoª¥Â¨oª
ª´®¹ÉÅ¤n¦µªnµ¤´ÎµÁ¦·¸É¦´ÊÅ¤nµ¤µ¦³´Åo Á¸Ì¥ª¨¼´Ê¤µÎµÄ®oÎµÁ¦· Á¸Ì¥ª
®¨µ¸Ê¤µÎµÄ®oÃ¦Ão¤µÎµÄ®o¦ÎµµÅ¤n¤¸Áª¨µÄÅoÁ¨¥¥·ÉÅo¦µ nµªªnµ
·Á¨Á}Ã¦·®¹É¹ÉÁ¸¥Â·Äoª¥Â¨oª È¥·É¦µªµ¤n°ª °¤´¤µ ¹Ê
Á¤º°É ¤¸É· ¤µ¦³¹É Å¤n°µ¦¤r È¥É· ¦µªµ¤ÎµÁ¦· °·Á¨Â¨³ªµ¤» r µÄ
¤µ Ê¹ ªnµÂo¦·Ä °Á¦µ¥´®µ®¨´µÅ¤nÅo Â¨³Á®ÈÃ¬ °¸ÃÉ n¤µÂ¨³°ª¸Å¤n
°¥µÅª´
¡°¤µÅo¥· nµ¡¼¦¦¤Ä®o¢{ ´ªÉ Áª¨µÁ¡¸¥Á¨Èo°¥Ánµ¸Ê
È¥´ ¨´Åo·´
Ê¹ ¤µÂ¥³oµÅo¥· Åo¢{ °¥¼n °n ¥ÇÈ³nª¥Ä®o¤¸ ·
{ µ¤µ Ê¹ µ¦¢{Á«rµª·¥»È
¸Á®¤º°´ Ân¦¦¤µ °µ¦Á«r Å¤nªµn nµ°rÄÁ«rÈ °o Á«rÁ}¨µÇ
ÂÅoª¥ªµ¤¤ÉÎµÁ¤° Á¦µ³¥¹Á°µÅoÁ}µ° Å¤nn°¥³¼´»¸ÉÁ¦µÎµ¨´
´¥´ Ânµ¦Ånµ¤Á¦µ¥ °o °o Ä Ê¹ µ¤Á°µÁ¨¥ Áª¨µnµ°¹¼´»¸ÁÉ ¦µ
o°µ¦ ¨È¦µÁ}¨Îµ´Å¤nn°¥·¡¨µ ª´¸Ê·´Á®È» °µ¦«¹¬µÅnµ¤
°¥nµ¦³´¬rÄ¤µ¤µ¥ ·Â¨oª¦¼o¹¨³°µ¥nµ¤µ¸É¨oµ¡¼°ªnµ Ã¥Á oµÄªnµ
¨µ¡°´ªÄ»·É  Â¨oªÅ¤n°¥µÅª´Á¡º°É «¹¬µÅnµ¤ °o °¦¦ °o ¦¦¤´¦¼°µµ¦¥r
Á¡·É¤µ¨´Åo·Áª¨µnµ°·µ¥Ä®o¢{¸ÉÁ° ³´Êµ¦Åª´Äªµ¦³o°Å ·´³Å¤n
Á¦¸¥°nµÂn³°´´ªÁ°
µ¦£µªµ °·´¦¼o¹Á¥È¸Ä°¨µº¥µ¤¹´ Ân°¨µª´ÁÈÇ
ªÅ¤nn°¥¤¸Áª¨µÅoÎµ³ÅoÎµoµÈ°ÁÈÇÅ¤n°¥¼n ®¦º°Áª¨µÁ µ°®¨´Áª¨µ·
¨°³Á®È·¤·nµÇ¤µ¦µÂn·´Á}¤¸·´¥Å¤n°¨´ª³´ÊÁª¨µ´É
Îµ£µªµ¤¸·¤·¤µ¦µ ³Á}·¤··ÄÈµ¤·´Å¤n¨´ª µ¦´ÊÁ}·¤· °´ª
·´Á°¤µ¦µn°®oµ Ã¥Á¦·É¤Â£µ¡°Á¦·É¤¨°Ä®¤n Ç nµ°®µ¥´ªÂ
Ç¤¸°µµ¦ºÉÄ¦o°Å®o¤º°ÁoµÅ¤n°¥¼nÁ}» ¹É¼Â¨oªnµµ¦´Áª¥·É´Á¡¦µ³Å¤n
¤¸Ä¦¤µ°¥¦³´¦³°Ä®oªµ¤¨°£´¥ ¨n°¥Ä®o·Ê Â¨³¦o°Å®o°¥nµÅ¤nÁ¸¥µ
°¥¼nÁ¸¥ª
·´Á}´É¼´ªÁ°Á· Â¨³·Ê¦¦o°Å®o oµÁ}ÈÎµ¨´Á¡nÁ¨È¼°³Å¦
Â¨ Ç ·Å¤n³¡¦·µÁ¨¥ Ân¸ÉÁ¦µ´É£µªµ¹É®¨´µ°¥¼nÂ¨oª ªµ¤Á®È´Ä·¤·
µÄÁª¨µ´Ê Å¤n·°³Å¦´Á¦µÁ®Èoª¥µÁºÊ° ÎµÄ®oÁ¡¨·¼¨º¤Áª¨ÉÎµÁª¨µ ´ÊÁ·
ªµ¤¨´ÁªÄ´ªÁ°°¥nµ°Å¤n¼  ¹É µ¦Á·¤µÁ}¦¼¦nµ ¤¸ªµ¤» r ¦¤µ
ÂªnªÄ

ÕÙÓ



ÕÙÔ

Â³µ¥ÅÄ¦³¥³´ÊÄ®oÅo ¹Án´ÊÈÅ¤nµ¥¥´¨´n°¥ Ç Á¦·Á·Ã ¹Ê¤µÄ
nµ°®µ¥´ÊÁ}¨Îµ´ Ä¦³¥³Áª¨µ°´´Ê´ÉÂ¨ n°¥Ç Á¦·ª´¥ ¹Ê¤µÁ}¨Îµ´ Ç
¹ª´¥ÂnÂ¨³Ân°n ¤Ân¤ÁÈ¤¸É ¤¸®´°´Á®¸¥É ª¥n®n°¦³¼ µ»¤o  µÃ®ªnÁ µo Å 
¤°Á®È¦³¼»n°¸É °n ´ Â¤o¥´ ¤¸®´®»¤o °¥¼n ¦µÂn¨¤®µ¥ÄÂ ¤nª Ç Â
ªµ¤» r¦¤µÄÁª¨µ³Â´Ä®o¼°¥nµÁÈ¤µ
Á¦µ¼oÁ jµ¼°¥¼n¦³®¹É¨¤®µ¥Ä¨oµ¥´ªnµµÅ®¤´Ê´ª Å¤n¤¸ªµ¤¦¼o¹Á¡¦µ³
ªµ¤n°Â¨³´ÁªÁ®¨º°¦³¤µ´ÊÇ¸É·®¤ªµ¤¦¼o¹µµ¥°¥¼nÂ¨oªÄÁª¨µ
¸É · ¨¼n ¤µ· ¨¤®µ¥Ä °·¤· n°¥ Ç oµ¨ Ç ®¤µ¦¦³»¦³·Änª
°ª´¥ª³Ä Ç ´Ê ·Ê  ¥´¡°¦µ°¥¼Án ¡µ³¨¤®µ¥Ä¸¨É ³Á°¸¥¹É n°¥¦³µ¥°°¤µ°¥nµ
oµ Ç Ánµ´Ê µ´ÊÈ·Ê¨¤®¤ªµ¤®¤µ¥Ä´ªÁ° ¡°·Ê¨¤Â¨oªÈÂ°µµ¦Ánµ
¡°Â¨³n°¥Ág~°¥Â¨³¨µ¥µ´Å¸¨³o°¥Ç»oµ¥È¦µÁ}Ân·°¥¼nÁ¥
Ç·¹É Á¡n¡·· ¡·µ¦µ°¥¼°n ¥nµÅ¤n¨¨³Á¤º°É Á®È£µ¡ °Â´³°´¦³Á¦·Ä®o
¼Âno°ªµÅ¤n µª¦¦ µ° ¨¹ªµ¤ªnµÁ¨nµµ´ªrµ»¨®·
µ¥°¥nµÁÈ¤ÄÅ¤n¤¸µ´¥ªnµµ¦³ °Ã¨Â¨³ ´r´Ê °nµÂ¨³ °Á¦µ¤µ·Ê»Ä
¸ÉÂ®nÁ¸¥ª´¸Ê´Ê·Ê
¡°¡·µ¦µ¤µ¹°¸Ê·È¥o°¨´Á oµ¤µ°¥nµ¦ªÁ¦Èª Â¨³¨¼n¤µ··Á¸¥
ÅÁ¨¥®¤ªµ¤´ª¨Ä·ÉÄÇ´Ê·Ê¦µÂnªµ¤°´«¦¦¥r¹ÉÁ}°¥¼n´·Ánµ´Ê
Å¤n¤¸Áª¨µµ¸Á oµÅÁ¸É¥ª o°´·Ä ³´Ê
¤¸´Ânªnµ¦¼o¦µ°¥¼nÁ¡¸¥°´Á¸¥ª
Ánµ´ÊÂ¨³Á}ªµ¤¦¼o¹ªnµÅoµ¤Å´£¡´Ê¦·Ç¡°·° ¹Ê¤µ¹¦¼o¹ªnµ
¥´¤¸¸ª·°¥¼n¤·Åoµ¥Åoª¥´¸É· µ¦³µ¦r´ÊÂ¨oªÎµÄ®o·Á®È£´¥Ä ´r¤µ
¹Ê Â¨³ÂnÄªnµµ¥Á¦µ°´¸Ê´µ¥Á¦µ°´´Ê º°Á¦ºÉ°°´Á¸¥ª´ Å¤n¤¸µ´¥Á}
°¥nµ°ºÉ Â¤oÁª¨µ·Å¤nÅoÎµ£µªµ ÄÈ¦³®ª´¹£µ¡´ÊÁ}°µ¦¤r°¥¼nÁ¤°ª´®¹É
®¨µ¥ Ç ¦´Ê Áª¨µ´ÉÎµ£µªµÈ¦³¨¹¹£µ¡ °´ª¸Éµ¥´ÉÂ¨ n°°ºÉÎµ¤µÁ}
°µ¦¤r Îµªµ¤¦¼o¹´ÄªnµÁ¦µÁ oµµ¥Å¤nÄnÁ oµ¤µ· ·¦¼o¹n°n°Á¦ºÉ°µ¥´Ê¦·Ç
Å¤n®´Á®´¸ÉÁ¥Á}
³¼®¦º°· °nµÅoªn ¥´Áº°´É °oª¥ ·´ ÎµÂÅ¤n¤¸ ¦¼°µµ¦¥rÉ´
° ´ÊÁ¦·É¤Â¦nµÈ°Ä®oÎµ¦¦¤nµÇ¤µ¦·¦¦¤£µªµÂn¸É¦µ´¸ÉÁ¦¸¥
Ä®o¦µ¸Ê Å¤n¤¸Ä¦°Åªon° Ân¤µ¦µ ¹ÊÁª¨µÎµ£µªµÃ¥¤·Åoµ {ªnµ³Á}
¹Ê°¥nµ´ÊÇ
ÂªnªÄ
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ÕÙÕ

¸Éªnµ´ª»¤µÁ·Â¨³µ¥°¥¼nn°®oµ´Ê»¦¼oÅo°¥nµÅ¦Ä¦¤µ°¹¦¼oªnµ£µ¡´Ê
Á}£µ¡ °´ª
¦¼Åo o´ ¸ÄÉ ªnµÁ}Á¦º°É  °´ª¤µÁ· Â¨³ÂÁ¡º°É ´ªÂo ·´ Å¤n´¥ Â¨³Å¤n¤¸
Ä¦¤µ°Ân³Á¦¸¥¨´¬³Â®nªµ¤¦¼o´ÊÁ¦¸¥Å¤n¼nª¼o¦¼o¼oÁ®È¼o°°¥¼n»¦³¥³
¸É·¤·Â°µµ¦nµÇ´ÉÁ}·É¸É¤¸°¥¼n´Ä°¥nµ¡¦o°¤¤¼¨Å¤n¤¸µ´¥Îµ´¦¸É
³Îµ°°¤µ¡¼¸¡Ê ¼ Å¤n¼ ·´ ¦¼o ¹ Ä¸É ³Á¦¸¥Ä®o¼ ¤Ä¸°É ¥µÁ¦¸¥³¼®¦º°·
¦³µ¦ÄÃ¦nµÁ¤µoª¥ ·´Å¤n¨oµ³ÅÁ¸É¥ªÁ¦¸¥Ä®oÄ¦¦µ ¨´ªÁ µ³ªnµ
·´Á}oµÁ¦ºÉ°È³¨»¨µ¤Å¨µ¥Á}ªµ¤Á¸¥®µ¥Ânª·´·Â¨³¡¦³«µµoª¥
µ¦¦µ·¤· ¹ÊÄÁª¨µÎµ¤µ·£µªµ´ÉÁ}Åµ¤¦·¸Éª¦³Á}ÅoÂnÅ¤n
Á}»¦µ¥ÅÁª¨µ·¤·Â ¹ÊÎµ´°¥¼n¸É¼o¡·µ¦µÁ¡ºÉ°º°Á°µ¦³Ã¥rµ·¤·´ÊÇ
oµ¡·µ¦µ¼µ¤ªµ¤®¤µ¥ °·¤·¸ÉÁ}¦¦¤¤µÂ´¸É»¡·µ¦µ¤µÂ¨oª ´É
´ªnµ¼o°Â¨³Åo·
{ µÅ»¦³¥³¸É ¤· · ¤µÂÂnµo ¤¸ªµ¤Á®ÈÁ}°¥nµ°ºÉ ¹É
´ n°®¨´¦¦¤µ· º°ªµ¤Á· Ân ÁÈ µ¥ °´Á}°r °´¦¦¤ Â¨³¤¸ªµ¤
³»o®ªµ¨´ªÁ· ¹ÊÄ ³´Ê ´ÉÁ}ªµ¤· °¼oÁ®È·¤·¸ÉÂ ¹Ê Ânº°Á°µ
¦³Ã¥rÅ¤nÅoªo ¥ ·ªµ¤¤»n ®¤µ¥ °¦¦¤ º°·¤· ¸¤É µÂÃ¥®¨´¦¦¤µ·ªo ¥
·µÎµÁ·Á¡ºÉ°ªµ¤Á®ÈÂo¹É´¦¦¤´Ê¸Éoª¥ oµ¨n°¥Ä®oÁ}ÅÅ¤n¦¸ÂoÅ È¤¸µ
Á¸¥Åo
Á¡º°É ªµ¤¼o°µ¤Ã¥µ¥ °¦¦¤ º°·¤· ¸ÂÉ °°Á¡º°É Á¦µ ª¦¥·¤·
¹Ê¡·µ¦µo°¤Á oµÄ®¨´´¦¦¤ º° °·´ » ´ °´µ Á¸¥Á¸¥´Á¦µÂ¨³·É
´ÉªÇÅªnµ¤¸°µµ¦µ¤Á¤°´Å¤nÁ}·É¸ÉnµÁ¡¨·Á¡¨·Â¨³·°¥¼n Â¨³Å¤nÁ}·É¸Énµ
¨´ª Á¡¦µ³´ªÁ¦µÂ¨³·É´ÊªÎµo°Á}´£µ¡·¤·¸ÉÂÃ¥Âo ³Á}°¥nµ°ºÉÅ
Å¤nÅo ®¥´É{µ¨Ä®o¹®¨´ªµ¤¦·¸ÉÁ}Å°¥¼nÄ´ªrÂ¨³´ µ¦´ÉªÇÅ´Ê£µ¥Ä
Â¨³£µ¥° Å¤nÁ¡¸¥Ân£µ¡·¤·¸É¤µÂÁnµ´Ê Ân·É´Ê®¨µ¥Â´ªÁ}Å¦
¨´¬r°¥¼n ¨°Áª¨µ¥·É ªnµ£µ¡·¤· Á¸¥°¸ µ¦Á®ÈÅ¦¨´¬rµ·¤· È¸ µ·É °ºÉ Ç
È¸oª¥£µªµ¤¥{µ ª¦¡·µ¦µÁ®Èªµ¤¦·µ¤ ´Ê °{µ¦·Ç ³µ¤µ¦
¦º°Ê °·É ¸¦É ¦»¦´¹É dÎµ´·°°ÅoÃ¥¨Îµ´ Ä³¦¼o ¹ Áµµ£µ¦³º°°»µµ
Ä¦¼ ´rÂ¨³µ¤ ´rÁ}¦³¥³ Ç ¡¦o°¤´Êªµ¤¦ºÉÁ¦·Ä¦¦¤¸ÉÎµ¨´¡·µ¦µ°¥¼n
Á}¦³Îµ
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Ä¤¸ªµ¤®´Ânn°¦¦¤ Â¨³¤´ÉÄ´Ê¦¦¤¸ÉÎµ¨´ÎµÁ¡ÈÄ®oÁ}Å°¥¼n ´Ê
¦¦¤ Ê´ ¼°´³¡¹¦¼Åo oªo ¥°Îµµ °ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦ Â¨³·
{ µ¹É Îµ®oµ¸É Â¨³
Á¥Åo¨¤µÁ}¨Îµ´ ´ÊÁºÉ°¤¦¦£µ¡ °ªnµÁ}¼oª¦Ân«µ¦¦¤ Â¨³Ä¨on°
®¨´ªµ¤¦·¸¤É °¸ ¥¼n ´ Á µo Å»¸ Á¡¦µ³´¦¦¤°¥¼n ÅÉ¸ ®µÁ·Á¡º°É ¡¦³·¡¡µÈ
°¥¼n¸É´ÉÁ¡¦µ³Å¤nÁ¥Â¥µ´¡°³Îµ¼o´ÊÄ·´·°¥¼nÃ¥°®¤®ª´´³´Ê¸É¸Ê
Â¤o¡¦³¡»Áoµ·¡¡µÅµÂ¨oª È¤Å· oÁ¨º°É ¨µÅµ¸ÁÉ ·¤¹É Á¥¤¸°¥¼n ´ Á¦µ´
nµ¨°¤µ Á}´³°´¤¼¦r°¥¼nÁn´Ê ¼o·´·ÎµÁ¡Èµ¤®¨´¦¦¤¥n°¤
Åo¦´ªµ¤°°»nµ¦¦¤ÁnÁ¸¥ª´¤´¥¸É¡¦³¡»Áoµ¥´¦¡¦³¤r°¥¼n
Ánµ¸É¦µ¨µµ¦Îµ¤µ·£µªµ °» ¡°³¥¹®¨´ªµ¤¦·µ¦¦¤
°¡¦³¡»ÁoµÅooµÅ®¤ °µ¤µÈ»n¤ÁµÁ°µµ¤¸É»Á¨nµªµ¤Á}Ä·Ä®o¢{ Á oµÄ
ªnµ»Á¦·É¤¤¸®¨´¥¹Á}¦³oµÂ¨oª³¼®¦º°·È °°£´¥oª¥
·´Å¤n¨oµ³Á¦¸¥nµ Á¦ªnµ³¼Å®¦º°ÉÎµÅÁnµ¸É·´·´· Â¨³¦µ
°¥nµÅ¦ÈÅoÁ¦¸¥nµÅÂ¨oªoµÁ®ÈªnµÅ¤n´ª¦¦Å® °ÅoÃ¦°·´¦ÇÁ¨¥
oµ¡¼Á}{®µ·´Å¤nn°¥Á oµÄ ¥·É¡¼Á}µ¨¸oª¥Â¨oª·´Å¤nÁ oµÄÁ¨¥ Á¡¦µ³Å¤nÅo
Á¦¸¥µ¨¸Â¨³¡¦³°£·¦¦¤ Áª¨µÅª´¡¦³°µµ¦¥r´É°·´ÈÎµÁ°µÅªo Â¨oªÎµ¤µ
·´· ¦µ°¥nµÅ¦ÈÁ¨nµªµ¥nµ nª³·®¦º°¼·´Å¤nÁ oµÄ oµnµ³Á¤µ
°·µ¥Á¦º°É µ¦·´ · °n ·¤· ¹É Á¥¦µ´·´ n°¥Ç³Á}¡¦³»Ân· ´ °¥nµ
¥·É·¤·¸É¦µÁ®Èªnµ·´Á}Á·Â¨³µ¥´É³¼µ¤®¨´£µªµoµÅ®¤Â¨³
³ª¦·´·°¥nµÅ¦n°Å Áª¨µ·¤·Á· ¹Ê°¸Â¨³¤¸¨´¬³nµ Ç ´³ª¦¡·µ¦µ
°¥nµÅ¦¹³¼Â¨³Å¤n¤¸µÁ¸¥Åoª¥¸ÉÁ¦¸¥µ¤¦ªn°¥ÈÁ¡¦µ³ªµ¤Å¤nÂnÄÄ
ªµ¦³n°ÅÅ¤n¦µªnµ·¤·³¤µ¦µnµÅ®oµ
Â¨³¡°³¤¸·{µ¦¼oÁnµ´´
®¦º°Å¤n ®µ³Åµ¤Ä¦ÈÅ¤n·Ä´¸ÉÁ¦¸¥Â¨oª ·´¦¼o¹Á}´ª¨Ä´·¤·Å¤nÁµ
Á¨¥
·¤·¸É¦µÁ}Á¦ºÉ°Á·Á¦ºÉ°µ¥ ´ÉÅ¤n· oµÅ¤nÎµªµ¤¨´ªÁ oµ¤µ¥»nÂ¨³
Îµ¨µ¥ Á¡¦µ³Á¦ºÉ°µ¦Á·µ¦µ¥Á}Á¦ºÉ°´¦¦¤Ã¥¦ ·¤·Â¤o³Â ¹Ê¤µo°¥
Â¨³nµÇ´Èµ¤Á¦µ¼o¦¼o¼oÁ®ÈÁ}°¥nµ®¹É·¤·¸ÉÂ´ªÄ®o¦µÁ}¦¼nµÇ¸
oµ´Éªoµnµ¦´oµnµÁ¨¸¥oµnµ¨´ªoµÁ®¨nµ¸ÊÁ}°¥nµ®¹Énµ®µµÄÁ µ
³Â°µµ¦®¦º°nµµ°¥nµÅ¦°°¤µ Á¦µ¼o¦¼o ¼oÁ®ÈÎµªµ¤Á oµÄ´·¤·´Êoª¥¸
°¥nµÎµÁ¦µ¹ÉÁ}¼o¦¼o¼oÁ®È Á oµÅª´Á oµÄ®oÁ}°´®¹É°´Á¸¥ª´´·¤·¸ÉÎµ¨´
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¦µ´Ê Ç Á¦µ³¤¸nªÅonªÁ¸¥Åoª¥ º°·³Âªµ¤¸Ä Á¸¥Ä Á}o Å
µ¤·¤· ¸ÂÉ °µµ¦nµÇÅµ¤Á¦º°É  °¤´Á¦µÁ}Á¡¸¥¼o °¥¼Á®»µ¦r´ ·¤·
¸ÉÂ´ªÁnµ´Ê
ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ¼£µ¡¥¦r Å¤nÄnÁ¦ºÉ° °Á¦µ¹ÉÁ}Á¡¸¥¼o¼ ³ÅÂÁ¦ºÉ°
¡¦³Á°µÁ°nµÇ  Ä°®´ Á¦µÁ}Á¡¸¥¼o¼Á¦ºÉ°nµ Ç ¸ÉÁ µÂÁnµ´Ê Á¦ºÉ°
Å®¸Á}·ÈÎµ¤µ¦´¦»´ªÁ°Á¦ºÉ°Å®Å¤n¸Å¦oµ¦³È¨n°¥Ä®onµÅÅ¤nÄn³ÎµÁ oµ
¤µÎµ¨µ¥·Ä °Á¦µÄ®o´Éª Â¨³Å¦oµ¦³Åoª¥ µ¦¼£µ¡¥¦rµ¤µ·£µªµÈ¤¸
¨´¬³ÁnÁ¸¥ª´ Á¦µÅ¤nÄn·¤·nµ Ç Â¨³Å¤nÄn¼oÂ·¤·Ä®oÁ}nµ Ç ÂnÁ}
Á¡¸¥¼o¼Â¨³°¥º°Á°µ¦³Ã¥rµ·¤·Ánµ¸É·{µ³°Îµª¥Ánµ´ÊnªÅ®¸È¥¹
¤µÎµ¦»nÁ¦·¤nªÅ®Å¤n¸È¨n°¥Ä®onµÅ´·¤·Å¤nº°¤µÁ}°µ¦¤rÁ¦ºÉ°ªÄ
·¤·¦³Á£ÄÁ· ¹Ê¸®¦º°´Éª ¨oªÁ}·É¸É³o°´Å®¦º°nµÅ nªÁ¦µ¼o¼Å¤nÅo¸
´Éª®¦º°Á·´Åoª¥Á¡¦µ³Á}¨³°¥nµÅ¤nÄn°´Á¸¥ª´
oµÁ¦µ¤¸ªµ¤¨µ¡°È°º Á°µ¦³Ã¥rµ·¤· Åo» ¦³Á£
Ã¥Å¤n°o 
Á¸¥Áª¨µÄ®o·¤·nµÅÁ¨nµ ´Ê¥´µ¤µ¦¡·µ¦µÂ¥nª °·¤·Ä®oÁ}¦³Ã¥rÅo
µ¤Ä®ª´oª¥ °°¥nµÁ¸¥ª º°°¥nµÄ®oÁ¦µº°¼o¦¼o¹ÉÁ}¦¦¤µ·¸ÉÅ¤nµ¥¸ÊÁ oµÅÁ}
°´®¹É°´Á¸¥ª´´·¤· ¹ÉÂ°µµ¦Á· Ç ´ Ç Ánµ´Ê Á¦µ¤¸µ¸É³Îµ
¦³Ã¥rµ·¤·Åo°¸¤µ¤µ¥ Á¦µ³¦oµ£µ¡ªµ¤¨´ª ¹Ê®¨°®¨°´ªÁ°Á¡ºÉ°®ª´
¦³Ã¥r°³Å¦ ªµ¤¨´ª¸ÉÁ· ¹Ê´ÄÁ¦µ´ÉÂ¨ Á}·É¸Éª¦¦³ª´Ä®o¤µ¥·Éªnµ·¤·
®¦º°·É°ºÉÁ}Å® Ç ÁnÁ¦µ¨´ª¸ Ân¸Å¤n¦µªnµ°¥¼n¸ÉÅ®Å¤nÁ¥Á®È´ª Åo¥·ÂnºÉ°
°¸È ¨´ª´´Ê Ã¨ nªªµ¤¨´ªÁ¦µ¦¼o ¦³´¬r°¥¼n ´ Ä ´Ê Á}£´¥n°Á¦µ» ³¸É
Á· Ê¹ ÎµÄ®oÁ·» r ´ª´É ÂnÅ¤n°n ¥³¤¸Ä¦¦³ª´´¨n°¥Ä®oªµ¤¨´ª¨¤¨´ªÂ¨o
Á oµ¥ÉÎµ¥¸Á¸¥ÂÅ¤nÅo·Á¸¥Á¨¥¤¸ÎµªÅ¤no°¥
Á¤ºÉ°Á}Án¸ÊÁ¦µ³Á®Èªnµ¸Á}£´¥®¦º°ªµ¤¨´ª¸ÉÁ·´ÄÁ¦µÁ¸¥Á°Á}£´¥´
Ân oµÁ®Èªnµªµ¤¨´ªÁ}£´¥ÎµÅ¤Å¤nÁ¡n·¨¸É»¹ÉÎµ¨´¨´ª Ç ´ÊÁ¨nµ Ã¦
¡·µ¦µÄ®o¸Á¦µÁ}¨¼«·¬¥r¸É¤¸¦¼° ·°³Å¦°¥nµÄ®oÅ¦oÁ®»¨º°®¨´¦¦¤ ³¦oµ
ªµ¤¤»¤Åªo´®µ¦´ªÁ° µ¦Á¦¸¥Â¨³·´·¦¦¤ÈÁ¡ºÉ°ªµ¤¨µ¨Á¨ºÊ°´ªÁ°
°°µ°»¦¦®¦º°¸É ¤» ´  Å¤nÄnÁ¡º°É ªµ¤¨´ª oµo°µ¦Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤¨´ª¦·
Ç Å¤n®¨°´ªÁ° Ã¦´Ê ·Â¨³·
{ µ¨»¸É µÎ ¨´¨´ª Ç ´É Â¨ Ã¥Å¤nÄ´
Á¦¸®¦º°°³Å¦Ç¸ÅÉ ®Á¨¥¤¸·°¥¼°¥¼n ´ »¸É µÎ ¨´¨´ªÇº°Ä´Ê Á°ªµ¤¨´ª
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³Â°µµ¦Á¨ºÉ°Å®ª°¥nµÅ¦oµ ³¦µ´Ân´ÄÄÁª¨µÅ¤nµ´ Ân °Ä®o´Ê
·¼¦·Çªµ¤¨´ªÂ°µµ¦¨¨Â¨³®¤ÅÄ ³´Ê
¦µªn°Åoµªµ¤¨´ªÁ· ¹Ê°¸ È¡·µ¦µÃ¥Îµ°¸ÉÁ¥¡·µ¦µ¤µÂ¨oª
Á®È¨¦³´¬r Á¦ºÉ°¸ÉÁ¥¨´ªÈn°¥®¤{®µÅª´¨³Á¨È¨³o°¥¨»oµ¥Å¤n¤¸ªµ¤
¨´ª¸Á®¨º°°¥¼nÁ¨¥ oµ¤¸ªµ¤¨´ªÄ·¤·ÈÃ¦¡·µ¦µÄÎµ°Á¸¥ª´ ·¤·»
¦³Á£Å¤nµ¤µ¦ÎµÄ®oÁ¸¥ÅoÃ¥¨Îµ¡´´ªÁ°
ÂnÎµÄ®oÁ¸¥ÅoÃ¥¼oÁ®È·¤··
¸ªµ¤®¤µ¥Ånµ Ç ¹ÉÁ}µ· ªµ¤··¸É°µ«´¥·¤·Á}Á®»¹¤¸µÁ¸¥Åo
´¸ÉÁ¥Á®ÈÁ¥Åo¥·´£µªµ¸É¤¸ªµ¤Á®È· ª·¨µ ¨µ¥Á}¸Énµ¨°·´Å
Åo Ánµ¸É°·µ¥¤µÁ oµÄªnµ¡°³Á}ÂªµÂnnµ´·´·¸É¤¸¦··´¥Äµ¸ÊÅo
Ánµ¸Éª¦Â¨³®ª´ªnµ»¡°³Á oµÄÂ¨³¥¹ÅÁ}®¨´·´·n°ÅÄÁª¨µÎµÁ}
·´ ¡°Á µo Ä¸ÁÉ ¸¥É ª´·¤·  ÂnÁª¨µ·¨ÅÂ¨oª Å¤n¤¸ ¤· · ¤µ¦µ³Ä®o
·¡´°¥¼Än ¤µ·µÁnµÅ¦
Ä®o¡´ °¥¼n µ¤o°µ¦ªnµ·³° Ê¹ ¤µÁ°Å¤nª¦¦ªÃ¥¦³µ¦´Ê ª
Á¡¦µ³·¸É¡´°¥¼nÄ¤µ·Å¤nÅÁ¸É¥ªn°ªµ¤Á¸¥®µ¥°³Å¦ °µ³Á}ªµ¤
» °¥¼Ãn ¥¨Îµ¡´Á°¦µ«µ·É n°ªÄÇÁnµ´Ê Å¤nµÎ o°Ä®o· ÎµµÄÇÄ
Áª¨µÁn´Ê¨n°¥Ä®o» °¥¼nµ¤£µ¡ °
nµ¨nµªÅªoªnµÁ¤ºÉ°·Á}¤µ·Â¨oª{µ³Á·Á°´Ê³Á· ¹ÊÁª¨µÄÁ¡¦µ³
· °·´ÈÁ¥¨Á}¤µ·®¨µ¥¦´ÊÂ¨oª ÂnÅ¤nÁ®È{µÁ· ¹ÊoµÁ¨¥ ®¦º°
¤µ· °·´ Å¤nÄn¤µ·¦³Á£Ä®oÁ·{µ
¤µ·¦³Á£Å®ÈÁ}¤µ·Á®¤º°´ Â¨³{µ¦³Á£Å®ÈÁ¦¸¥{µ
Á®¤º°´ Á¤º°É ÎµÄ®oÁ·Åo oµÅ¤nµÎ Ä®oÁ·Å¤nªµn ¤µ· Â¨³{µ¦³Á£ÄÈÁ·Å¤nÅo
´Ê ´Ê Á¡¦µ³Îµ´°¥¼n ´ ¼o µÎ Ä®oÁ·®¦º°Å¤nµÎ Ä®oÁ·Å¤nÅoµÎ ´°¥¼n É¸ °Éº Á¡¸¥Ánµ´Ê 
oµÁ}¤µ·É¸ ª¦Ân
{ µ´¸ªÉ µn ÈµÎ Å¤¤µ· °·´ ¹Å¤nÁ·{µÁ¨nµ
È
» Å¤nµÎ {µÄ®oÁ· {µ³Á·Åo°¥nµÅ¦ Á¡¦µ³¤µ·¤Ä· nÄo¼ ®oµÎ Á·Ân
{µÂnÁ}Á¡¸¥Á¦ºÉ°nª¥Á¦·¤{µÄ®o¤¸Îµ¨´Ánµ´Ê
µ¦Îµ{µÄ®oÁ·³Îµª·¸Ä·´Å¤n¦¼oÁ¨¥¦·Ç  Á}Ân°¥Ä®o{µÁ·Á°
ÂnÅÈ ¤nÁ®ÈÁ·´¸iµ¸Ê
{µÂ¨ªnµªµ¤¦°¦¼oÄ°´ µ¦¤·Än®¦º°¤·ÅoÂ¨ªnµ{µº°µ¦´ÉÁ jµ
°Á jµ¤µ· ¨n°¥Ä®o{µÁ· ¹Ê¤µÁ°Ã¥Å¤no°¡·µ¦µ ³´Ê {µ¹¥´Å¤n
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ÕÙØ



ÕÙÙ

Á· Â¤o¤¸¤µ·°¥nµ¤¼¦rÂ¨oª Á¡¦µ³¤µ·´{µÎµµ¨³®oµ¸É ¤µ·Îµµ
Á¡ºÉ°ªµ¤ nª{µÎµµÁ¡ºÉ°ªµ¤¦¼oÂoÄ°´ µ¦»¦³Á£ ªµ¤¦·¼o
ÎµÁ¡Èo°µ¦·Ä®oÁ}¤µ· ÈÎµo°°¦¤Ã¥°»µ¥nµ Ç ¤¸°µµµ·Á}¦¦¤
Îµ´Ä Å¤nÄ®onÅ°ºÉ ·¹Á}¤µ· ¹Ê¤µ ¼oo°µ¦Ä®oÁ·{µÈÎµo°Á}´o
·¡··¡·µ¦µÅµ¤¦¦¤ÄÂnnµÇ  ¤¸ ´r®oµÁ}¦µµ °µ¦¡·µ¦µµ¤
Ã°µ°´ª¦ ¦ª¤¨Ä®¨´ °Å¦¨´¬r°¥nµÄ°¥nµ®¹É®¦º°´Êµ¤Å¦¨´¬r ÄÈ
n°¥Âªµ¤Â¥µ¥°°¤µª´¨³Á¨È¨³o°¥´Éº°{µÁ¦·É¤Å®ª´ª ¹Ê¤µÂ¨oª
Á¤º°É ·°°°µ¤µ·Â¨oªÅ¤n°Ä¤µ¡·µ¦µµ» ´ r °µ¥³ µ¤Ân³
Á®¤µ³´Ã°µ´Ê Ç ªµ¤Â¥µ¥µµ¦¡·µ¦µÈ¨µ¥Á}{µ ¹Ê¤µÄÄª
´Ê Á¤ºÉ°·¤¸ªµ¤Îµµn°¤µ·Â¨³{µÂ¨oª ®´Åµ¤µ··ÈÁ}¤µ· ¹Ê¤µ
®´Åµ{µ·ÈÁ}{µ ¹Ê¤µÄ·ªÁ¸¥ª´ÉÂ¨ Ä¦³ÅÂª®µ¤µ·Â¨³
{µ¤µµ¸ÉÅ®
°¹É  oµ·Á}¤µ·Â¨oª{µ³Á· Ê¹ ¤µÁ°Ã¥Å¤n°o  ª ªµ¥ Â¨oª
¡¦³¡»ÁoµÈÅ¤n¦°Ä®oµÎ Á¡È{µ ³¡¹°Á¡µ³ª·¸ µÎ Á¡È¤µ·°¥nµÁ¸¥ª
Ánµ´Ê {µÈÁ·¤µÁ°Â¤oo¼ µÎ Á¡È¤µ·Â¨oªÈÅ¤n· Ä¤µ· °{µ¸ÁÉ ·µ
¤µ·³Á}¼oÎµ®oµ¸ÉÄ®oÁ®¤µ³¤ÅÁ° ÂnÂ¸É³Á}´¸Éªnµ´Ê¨´¦µªnµ ¼o
ÎµÁ¡È·Á}¤µ·Â¨oª·°¥¼Än ¤µ· °®µµ°°Å¤nÅo¥´ ¤¸µÎ ªÅ¤n°o ¥ µ
¦µ¥¸É·Á}¤µ·Â¨oª °µµ¦¥r°µ{µÁ¡ºÉ°°°·Á¨Á}¨Îµ´Å Á¡¦µ³µ¦
°°·Á¨ o°°°oª¥{µ ¤·Än°°oª¥¤µ· Å¤n¥°¤Áº°É °µµ¦¥r¥È ´
¤¸ ¤·®Îµ¥´¨´Á®Èªnµ¼o°Å¤n¥°¤ ª ªµ¥µoµ{µ ¥°¤·Â°¥¼Än ¤µ·
´ÊÃ¥Å¤nÄ®µµ°°
°µµ¦¥r¹ ´o°Äo°» µ¥Â¨³Á®»¨¼¤´®µµ°°Å¤nÅo Â¨oªn°¥¥°¤¦´
®¨´µ¦Å¡·µ¦µÂoÅ Á°
{µ¹¤¸µÅ®ª´ª Ê¹ ¤µµ¤¦³Ã¥Â®nµ¦
¡·µ¦µÁ}¨Îµ´ Â¨oª¨´¤µÁ®ÈÃ¬ °´ª¸É·°¥¼nÄ¤µ· Ã¥Á oµÄªnµÁ}¦·Á}
´¸¦´µª¦Îµ°¸ÊÈ¤¸ÎµªÅ¤no°¥ ªµ¤¦·¤µ·Á}Á¡¸¥¸É¡´Á¡ºÉ°Á·µn°Å
Ánµ´Ê  Å¤nÄnµ¸É ¦¤» ¡°³µ¥ÄÂ¨³·°¥¼n Ã¥Å¤nÄ´{µµ°°
Á¡¸¥Ánµ¸Ê ¡È °³¦µÅoªµn  ¤µ·¤¸ ¦³··£µ¡ ÎµÄ®o
{ µÁ·Åo ®¦º°o°Îµµ¦
¡·µ¦µ°¸ªµ¦³®¹É{µ¹³Á· Ã¦ÎµÅÅ¦n¦°Â¨³Á¨º°Á¢jÁ°µµ¤¸ÉÁ®È
ª¦
ÂªnªÄ

ÕÙÙ



ÕÙÚ

°µ¤µÁ°È¤Ä· nÁoµ ° °¤µ·Â¨³{µ ¹Å¤n¨oµ¸Ê µ¨Åªnµo°Îµ°¥nµ
´Ê ¹³¼ Îµ°¥nµ¸Ê · ÄoÅ¤nÅo´ ¸Ê Á¡¦µ³Å¤nÄn¡o¼ ¡· µ¬µ¦¦¤«µ¨¸µ¹Îµ°¥nµ´Ê
Å¤nÅo ³·®¦º°¼Á¦µÈ¡¼ Â¨³¢{´µ¤Á®»¨ Áº°É µ®¨´¦¦¤Á}¦¦¤µ·Å¥
°¥nµ¤¼¦r°¥¼nÂ¨oª Â¨³´É°Á¡ºÉ°·³ÅoÁ}¦¦¤µ·Å¥oµ Ã¨³¤¸´·»
Á}¸É¡´n°®¥n°ÄÄÁª¨µ¤¸ªµ¤Ã«Á«¦oµÁ®µ®°¥Á¡¦µ³°µ¦¤rÅ¤n¡¹¦µ¦µ¤µ
¦ªÁnµ¸¡É ¼ ¤µÈ¤µoµ»¥´¤¸°³Å¦°¸Èµ´n°Å
·´®µ¥ o°ÄÁ¦ºÉ°¤µ·Ä®oÁ·{µ n°Å¸Ê³¡¥µ¥µ¤¡·µ¦µµ{µ
µ¤ª·¸¸Énµ°·µ¥Ä®o¢{ oµ¤¸ªµ¤´¥³¤µÁ¦¸¥µ¤nµÄ®¤n Á¡µ³ª´¸Ê¤¸Á¡¸¥¸É
Á¦¸¥Â¨oª ³¤¸°¥¼noµÈÁ}ªµ¤´¥·¸ÉÃ¨Á µªnµ oµ ¸Ê´¥nµ®µ Å¤n°¥µ¦µ
Á¦¸¥nµÄ®o¥»nÂ¨³¨ÎµµÅoª¥
oµ Ê¸ ´¥°¥nµÅ¦¨°¡¼¼¸ Á¡¦µ³¸°È ¥µ¢{®¦º°¸È °º oµ´É Á°¹
o°°¥µ¢{Á¦ºÉ°oµ ·¼Â¨oªÈÅ¤nÁ®ÈÂ¨ Á¡¦µ³¸ Ç Á¦µ¸ÉÁ° ¼oµÂ¨³¢{
oµ¡¼È¤¸ ¤ÅÅ®Ã¦¡¼Ä®o¢{ oµoµ°¥nµÅ¦´Ân
·´¨³°µ¥Å¤n¨oµÁ¦¸¥µ¤¨´ªªnµnµ³ªnµ·´Á}oµÅ°¸
oµ¨´ª°µ¤µ³®µªnµoµ Á¦µÈ°¥nµÎµÁ¦ºÉ°oµ¤µ¡¼ Â¨oªÄ¦³®µªnµÁ¦µÁ}oµÅo
°¥nµÅ¦Á¨nµ
·´Å¤nÂnÄÁ¦ºÉ°¸É³¡¼ Á¦ªnµ³Á}Á¦ºÉ°¸ÉÅ¤n´ª¦´µ³Â¨³ªµ¤¦¼o °
Á¦µ¸ÁÉ }°¥¼n ´Á¦º°É  °nµ¸É ³¡¼¹´Ê Å¨´¦µªÃ¨¸Ê ´ Ã¨®oµ¹É Ä¦ÇÈ¤°
Å¤nÁ®È Á¤º°É ¡¼°°ÅÂ¨oª Á µ³ªnµ·´ Á}oµ´´Ê Ã¨ ¹¹¨³°µ¥´Ê ¹
Á¸¥µ¥°¥µÁ¦¸¥µ¤nµ¹É·ªnµnµÅ¤nº°µÎµ®¦´°¥nµ·´
Ã¦¡¼°°¤µÁ¨¥ Ä¦³Á}oµ®¦º°Á}¸È¦µ´ª´¸Ê Ä¦¸È¸Å Ä¦
oµÈoµÅ Â¨³¨nµ¤ÃnÅªoÈÂ¨oª´ °¥nµ¨n°¥Ä®o°°Á¸É¥ªÁ¡n¡nµ Á¸Ì¥ª³¼¦µ¥
¨µÂ¨oª´ÃÁ¢°¦r¤´ ¤º°Á µo ®o° ´ Â¨³·³¦µ°¸³¥»n ´Ä®n
º°·´ ´¥ªnµ ¡¦³¡»ÁoµÁª¨µ·Å¤nÁ µo ¤µ· · °nµ³¤¸¤µ·°¥¼n »
Áª¨µÅ®¤
¸É®¦º°Á¦ºÉ°oµ »ÎµÅ¤®µÁ¦ºÉ°¡¼°¥nµ¸Ê Ã¦¢{³Á¦¸¥°  nª³¼®¦º°
·Å¤n¦´ ¦°Åo Á¡¦µ³°µ¤µÁ}«·¬¥r °¡¦³¡»Áoµnµ®µ ¤·ÅoÁ}¡¦³¡»Áoµ³
µ¤µ¦°Á¦º°É  °nµÄ®o¼ Åo°¥nµÅ¦

ÂªnªÄ

ÕÙÚ



ÕÚÑ

³ªnµnµ¤¸¤µ·È¼ ³ªnµÅ¤n¤¸ÈÄn Á¡¦µ³¤µ·nµÈÁ¥Á oµ°° ¡¦³¡»Áoµ
nµÈÁ¥Á}¤µÂnª´Á¦·É¤¦´¦¼oª´ÁÈ·¡¡µ Å¤n¤¸°³Å¦ ´ o°Îµ®¦´¡¦³¡»Áoµ
»³´¥nµÁ¡º°É °³Å¦ Ã¦ÂoÅ ·É ´ °o  °»Ä®o®¤Å Â¨oªnµ³¡°¡¦³´¥
oª¥ Á¡¦µ³Ánµ¸É ¦³µ«¦¦¤ÅªoÁÈ ¡º°É ªµ¤®ª´ÂnÃ¨³¡¹µ¤ÁÈ¡¦³°r ³´Ê ¹
Å¤nnµ´¥ÄÁ¦ºÉ°¤µ· ¹ÉÁ}¦¦¤Á¦ºÉ°ÄoÎµ®¦´¡¦³°r³¦Á®Èª¦Äµ¨Án
Å¦Å¤n¤ª¦Ä¦¸ÁnÅ¦
·´¹¨´ªÅªon°°¥nµÅ¦¨n³ ¸Éoµªnµnµ¤¸¤µ·°¥¼n»Áª¨µÂ¨oª ÎµÁ}°¥nµÅ¦¸É
nµ³o°Á oµ¤µ· Ánµ¸É¦µ¤µnµÈ¦Á oµ¤µ·°¥¼nÁ¤° ÁnÁ¸¥ª´¼o·´·
£µªµ´ÉªÇÅÂ¨³¥·ÉªnµÄ¦Á}Å®Ç°¸oª¥
oµÁn´Ê°µ¤µ °Á¦¸¥µ¤»oµªnµ ¡¦³¤®µ¬´¦·¥r¸ÉÅo¦´¦µµ£·Á¬Â¨oª
nµ³Á}¤®µ¬´¦·¥r°¥¼n»Áª¨µÅ®¤
µ¦¦µµ£·Á¬ÈÁ¡ºÉ°ªµ¤Á}¬´¦·¥r ÈÁ¤ºÉ°Åo¦´¦µµ£·Á¬Â¨oªÈo°Á}¬´¦·¥r
°¥nµ¤¼¦r Â¨³Á}¬´¦·¥r°¥¼n¨°Áª¨µ Å¤nªnµ³ÁÈ¦³´°¥¼nÄ¡¦³¦µª´®¦º°
°¡¦³¦µª´ ¨°ÁÈÅÁ¤º°°Á¤º°µ ®¦º°ÁÈÁ¥¸¥É ¤¦³µ¦µ¬¦»Â®n®
Îµ¨ ®¤¼noµ µ¸ÉnµÇ µ¤¡¦³°´¥µ«´¥ °¬´¦·¥r¼o¤¸¡¦³Á¤µ®nªÄ¥Å¡¦n¢jµ
¦³µ¸ °¡¦³°rÁ}¦¦¤µ
Á¤ºÉ°¦³´°¥¼n¸ÉÅ®ÎµÁ}°¥nµÅ¦¸É³ÁÈÁ oµ¤µÄ¡¦³¦µª´Á¨nµ
¸É µÎ o°ÁÈÁ µo ¤µÈÁ¡¦µ³¡¦³¦µ·ÎµÁ} ¸É ¦¦³Îµ¤¸°¥¼n ¦³Îµ¡¦³°rÉ¹
°ºÉÇ³ÎµÂÅ¤nÅoÁ}¡¦³£µ¦³Îµ®¦´¡¦³°rÁ°¹ÉÎµo°ÁÈÁ oµ¤µ
¡¦³¡»Áoµ¦¤¸£µ¦³ÎµÁ}Îµ®¦´¡¦³°r ÁnÁ¸¥ª´¡¦³¤®µ¬´¦·¥r¹É
Îµo°¤¸µ¦ÁÈÁ oµÂ¨³°°¹É¤µ·¤µ´· °´Á}ª·®µ¦¦¦¤µ¤µ¨°´ª¦ Á¡¦µ³
µ¦Á oµ¤µ·¤µ´·¹ÉÁ}·ÎµÁ}Îµ®¦´¡¦³¡»Áoµ´Ê Å¤n¤¸Ä¦µ¤µ¦ÎµÂÅo
o°Á}£µ¦· °¡¦³¡»ÁoµÃ¥Á¡µ³ Îµ°Á¸¥ª´£µ¦· °¡¦³¤®µ¬´¦·¥r É¹
°ºÉ ÎµÂÅ¤nÅo³´Ê 
Îµªnµ¤µ·¤µ´·¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥nµÅ¦ ´¡¦³¡»Áoµ¼o·Ê·Á¨Ã¥¦³µ¦´Ê
ªÂ¨oªÂ¨³¤¸ªµ¤ÎµÁ}Ân¡¦³°¦®´rÁnÁ¸¥ª´¡¦³¡»ÁoµoµÅ®¤
¥µÂoÃ¦»¦³Á£ ¤¸ªµ¤ÎµÁ}ÂnÅ oÂ¨³¦¦¤µ ´ÂnÁÈ°¥¼nÄ
¦¦£r ¹ÊÅ¹¼oÄ®n ¨°ª´¥¦µ°¥nµÅ¦oµ »Á®È°¥nµÅ¦Ã¦°·µ¥Ä®o°µ¤µ¢{
oµÁ¡¦µ³°µ¤µÅ¤nÄn®¤°¹¦¼o ¹ Á¸¥Ä¸°É ·µ¥Å¤n°n ¥Åo°¥nµ¤Ä
ÂªnªÄ

ÕÚÑ



ÕÚÒ

Ã°Ã±nµ ¡¼¹Á¦º°É ¥µÂ¨oª¤¸ªµ¤ÎµÁ}Ánµ¸ª· °¤»¬¥rÂ¨³´ªrªÉ´ Ã¨ ³
µ¥µÁ¸¥¤·Åo Å¤nªnµ¸ÉÅ® Ç o°¤¸¥µÅªo¦³Îµoµ oµ µ¥µÁ¸¥Ánµ´Ê¸ª·ÈÅ¦o
ªµ¤®¤µ¥Å´¸ nµÁ¥Á®È®¦º°Á¨nµªnµ ¦¦µ·oµÅ¤n¤¸°³Å¦³ µ¥· µ¥¸Ánµ¥µ
ÁºÉ°µ¸ª·Á} °¤¸nµÁ®º°·ÉÄÇÄÃ¨oµ³¡¼¹ªµ¤ÎµÁ}Â¨³»nµ °¥µ
Â¨oª Å¤n¤¸ É¸ Ê· »¨Åo °µ¸ÅÉ ¤n¦o¼ ´ »nµÂ®n¸ª·  ´´ªrµi ¸ÅÉ ¤nÁ¥¦¼o ´ ¥µ
Ánµ´Ê·´ °Á¦¸¥¦»ªµ¤ªnµ¥µº°¦³°Â®n¸ª· °´ªrÃ¨
¤µ·¤µ´·ÈÁ}¦¦¤ÎµÁ}
Îµ®¦´¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´r´Ê®¨µ¥
¨°nµ¼oÎµÁ¡È¤µ·¤µ´·´Éª Ç Å ÁnÁ¸¥ª´¥µ¤¸ªµ¤ÎµÁ}n°Ã¨³´Ê
Á¡¦µ³¤µ·¤µ´·Á}¦¦¤Ã°Îµ®¦´¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´r´Ê®¨µ¥ ´Ên°
Â¨³µ¦¦´¦¼o ¨°ª´·¡¡µÁ¡¦µ³Á}Á®¤º°¥µ°µ¥»ª´³oµ µ¦¦¤Ã° µ¸Ê
Á¸¥ Îµªnµª·®µ¦¦¦¤Á¡ºÉ°ªµ¤°¥¼nµ¥Ä·¦¦¤ ¨°» £µ¡Â¨³¸ª·Èn°¥¨Â¨³
®¤ªµ¤®¤µ¥¨ÅÄÁª¨µÅ¤nµÁnµ¸Éª¦³Á} ´´ÊÁ¡ºÉ°» £µ¡Â¨³¡¨µµ¤´¥
Ánµ¸Éª¦ Îµo°Á oµ¡´n°®¥n°·¸ÉÁ¦¸¥ªnµ ¤µ·¤µ´· Á¡ºÉ°´£µ¦·µ£µ¥Ä
º°ªµ¤·¦»°´Á}µ °·°°Á¸¥ Á®¨º°Ânµ»¦¼o¨oª Ç Å¤n¤¸·É¦ªÄ®oÁ·
¢°
´Éº°µ¦¦´¥µ¦¦¤Ã°Á oµÅÎµ¦»µ»¦¼o Â¨³µ»Å¤n¦¼o ·ÊÎµ¨¤Å¢ ¸É°µ«´¥
´°¥¼n Ä®oÁ}Åoª¥ªµ¤¦µ¦ºÉÄ°·¦·¥µnµ Ç Ánµ¸Éª¦ Á¤ºÉ°·°°°¤µµ
¤µ·Â¨oª¥n°¤ª¦Ânµ¦µº°µ¦·¦»Ân°¦¦¦¦¤n°ÅÁnµ¸Éª¦ÂnÎµ¨´µ¥È
ª¦Ânµ¦µ°´Á}¸É¸É ° Á¡¦µ³³´Ê ¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´rÂ¤o·Ê·Á¨
Â¨oª¹³o°Îµªµ¤Á¡¸¥¦Á®¤º°´ÎµÁ¡È´Éª Ç Å oª¥Á®»´¨nµª Å¤nÁn´Ênª
®¥µº°µ» ´r³Á} iµ¥n°ª´¤ iµ¥¦·»·ÍÄ®o¨Îµµ °¥¼noª¥´Å¤nÅoµ Îµ
ªnµ°»µ·Á·¡¡µ°µ³¦µn°µ¨¸Éª¦³Á}
´Ê ¸ÅÊ ¤n°o ¡¼¹nµ¸É ¦·» ·Í ¹É ¤¸ªµ¤¨µ¡°¸É ³·´ · °n ¦³®ªnµ ´ r´
·Ä®oÁ}» Ä·¦¦¤Á¨¥ Á¡¸¥Ânnµ´·´·ÎµÁ¡È·Åo¡ºÊµÂ®nªµ¤
¦³Îµ·Â¨oª È¥´¦¼o¹°n°Á¡¨¸¥Ä· Áª¨µ·°nµµ¦µ¤µÃ¥Å¤nÅo¡´n°·
º°Á oµ¤µ·µ¤Áª¨µ¸Éo°µ¦ ¥·Énµ¼oÎµÁ¡È·¸É¤¸¦³´¼ ¹ÊÅÁnµÅ¦ È¥·É¦¼oÁ¦ºÉ°
¦³®ªnµ ´ r´ ·Åo¸ Â¨³·´ · °n ´Ä®o¤ÉµÎ Á¤°
Á¡¦µ³µ¤¦¦¤µ °·¸É¤¸·Á¨ Â¤o³¤¸¡ºÊµÂ®nªµ¤¦´¦°°¥¼nÂ¨oªÈ
µ¤ Á¤º°É ¼¦ªµµ¦µ¤¸µ¦·¦»Á}o ·Á¨¹É °Áº°É °¥¼£n µ¥Ä ¥n°¤¤¸
ÂªnªÄ

ÕÚÒ



ÕÚÓ

µ¦³Á¡º°É ¤°°¤µ¦ªÄÄ®o¨µÎ µÅo
Â¤o³Å¤n¤µÈ¡°³ÎµÄ®oÅ¤nµ¥Åo°¥¼n
´ÉÁ°ÁnÁ¸¥ª´ÊÎµ¸É¤¸³°°o£µ³Á¤ºÉ°Á ¥nµ®¦º°ªÁ oµ¥n°¤¢»j ¹Ê¤µÄ®oÊÎµ
n» ¤´ªÅo³´Ê  ³¨nµªÅÄ¥¹Ä¸É ¦·» ·Í » nª ¸°É µ«´¥°¥¼n ´ µ» ´ r°´ ®¥µ Ç
Â¨³®´°¹Ê Å¤n¤Á¸ ª¨µ¨´ªÁ¨¥ Á¤º°É ·´ · °n ´Å¤n¤ÉµÎ Á¤°È¥´ ¦¼o ¹ Å¤n³ª ¹É Á¸¥
´Åo´ÊÎµ¸É³°µ¼ª®¦º°Á ¥nµÂ¨oª ¹Ê¢°³´Ê Á¡¦µ³ªµ¤¦³Á¡ºÉ°¤µ ´r
Â´ª
°µ«´¥Á®»¸ÊÂ¨ ¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´r´Ê®¨µ¥ nµ¹°°¥¼nÄiµ°´Á}
¸É´ª·ÁªÂ¨³¦µ«µµ¦¦ªÄ Ç Á¡ºÉ°µ¦°¥¼nµ¥oª¥ªµ¤Á¡¸¥¦Ä·¦¦¤
{»´µ¤µ¨°´ª¦ Â¨oªÈ¨n°¥·Ê¦nµ°´ÁÈ¤Åoª¥Ã¨¤ Â¨³Â´ª¨Å¤n¤¸ª´
·Ê¸ÊÁ¸¥°¥nµÅ¤n¤¸°µ¨´¥°µª¦r ¹ÉÃ¨Á¦µÁ®Èªnµª¥µ¤Â¨³¸¦´µª¦ Â¨³¡µ´°
¤°¥¼nÃ¥Å¤nÎµ¹Â¨³ÄÁ¡ºÉ°®µµ°° Ânµ¦nªnµ» r´ÊÂ¤oÂnÁÈ´ªÂ Ç È
¥´¦¼o ´ Â´ªµ¤Á¦º°É  °¤¸» r Ân¡¼ Å¤n°°È¦°o Å®oÂÅµ¤£µ¬µÁÈ¡°Ä®o
¼Äo ®nÁÉ¸ µo ÄÁ¦º°É » r Åo¦o¼ » ªr µn Å¤nÁ¨º°®oµ ¦³´É ÁÈÈ¥´ ¤¸» r · µ¤¤µ¡¦o°¤
Â¨oªÂnÁ¦·É¤Â¦Á· Á¤ºÉ°Á}Án´ÊÄ¦³Åo¦´ o°¥Áªo¤µÂnÅ® o°Á}» rÄ
Îµ°Á¸¥ª´´Ânª´Á¦·É¤Â¦¹{»´ª´¸Êµ¤ª´¥ °Ç
³´ÊÅ¸ÉÅ®¹Åo¥·ÂnÁ¸¥nªnµ» r´´ÉªÃ¨ Å¤n¤¸ª´¨®¥n°¨oµÁ¨¥
Â¤oÁn´ÊÈ¥´Å¤nªµ¥ªµ¤®ª´Ä» ´ÊÇ¸ÉÅ¤n¦µªnµªµ¤» »¦³Á£´Ê³Âª®µ
oª¥ª·¸ÄÂ¨³°¥¼n¸ÉÅ®Áª¨µ¸Ê·Ç¼Â¨oª¹nµ´Áª°¥¼n¤µÎµ®¦´¡ªÁ¦µ¹É¤¸¤º°¤¸Áoµ
¤¸µ¥¤¸Ä Á®¤º°¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´rnµ ÂnÂ¨oª®´®¨´Ä®onµÃ¥ªµ¤¦¼o
ªµ¤Á®ÈÂ¨³ªµ¤¦³¡§·Å¤nÁ}ÅÄÂªµ¸Énµ´É°Åªo ³´Ê¨¸ÉÁ·µµ¥
ªµµÄÎµ ¹Ê¹¨µ¥Á}Å¢´Ê°Áµ¨Ä®oÁº°¦o°¨°Áª¨µ¥·ÉªnµÅ o®´Á¸¥
°¸
ªnµ°¥nµÅ¦»³µ¤ÁÈ¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´rnµ®¦º°³°¥¼n oµ³µ¤
ÁÈÈÃ¦Á¦¸¥¤´ªÁ·µ º°µ «¸¨ £µªµ °´Á}µÁÈ °¡¦³°rÂnÂ¨oª
Å¤n¤¸ µ´¥ nµ¼Äo Á·µ¤µ¥µ¸¤Ê ®¸ ª´¡o» Ár }¨Îµ´ Å¤n°o n´Ä®o
Á¸¥Áª¨µÂ¨³µ¥Á¨nµ Å¤nÁ}¦³Ã¥r°³Å¦µµ¦n oµµ¦nÁ}¦³Ã¥r Â¨³¨³
´Ã¥rÁ¦º°É  °o Åo¦· ¡ªÁ¦µo°Å·¡¡µ´®¤´Ê µÂ¨oª Á¡¦µ³»n´
´Ê´Ê ¡´nÁ¸¥oµÈÁª¨µ®¨´ ¡°ºÉµ°ÈÎµµn·n°´Å°¸Ã¥Å¤n¤¸Áª¨µ

ÂªnªÄ

ÕÚÓ



ÕÚÔ

Á¨·¨³Á®¤º°µ°ºÉÇÁ µÎµµ¥´¦¼o¹ÁºÉ°n°µ¸ÉÎµÊÎµÇµÇÂnµnÅ¤n¤¸ª´
ÁºÉ°Â¨³ÎµÅo¨°Å
°µ¤µÈ¸Ânµ¤°ºÉªnµ°¥µÅ·¡¡µÅ®¤Ân´ªÁ°Á}´ ¸ÊÁ¸¥Îµ£µªµ
®µÂnÁ¦ºÉ° ¸ÊÁ¸¥¤µ´¤´ªÁ° ®µÁª¨µÁ·¦¤´É¤µ·£µªµÅ¤nÅo Ân¤µÅ
ÁnµÅ¦ªµ¤ ÁÊ¸ ¸¥È¥É· ¡°¡¼®´ªÄ¤µ Ê¹  Á¤º°É ¤¸¤µµ¤ªnµ nµ°¥µ¡o» År 
·¡¡µÅ®¤ ¥·É °¥µ·°Á¸¥n°ÂnÁ µ¥´Å¤n´ ³µ¤Á}Å® Ç ·Â¨oªÈÁ®¤º°
oµ°¥µÅ·¡¡µ¹nµ¨³°µ¥´ªÁ°Â¨³nµ¸¤É µµ¤ º ¡¼¤µÅªnµ¸Ê Á¸¥Ì ªnµ
¼¢o { ³Áº°É Â¨³Á È ®¨µÅ¤n°¥µ¤µª´°¸Â¨oª
Å¤nÁº°É ®¦°n³ ¢{Â¨oªÁ¡¨·Åµ¤nµ¡¼ Á®¤º°¡¦³¡»Áoµ¡¦³°¦®´rÂ¨³
·¡¡µ°¥¼n ªÉ´ Á°º°Ê ¤¤º°Ánµ´Ê  Å¤nÅ¨°³Å¦Á¨¥ Ân· ¹Á¦º°É n» r ´ Á¦º°É  ÁÊ¸ ¸¥Â¨oª
·´¨³°µ¥´ªÁ°Â¨³nµ°¥µ¤»¦³µ¨ÅÁ¸Ì¥ª¸Ê Å¤n°¥µÄ®onµÂ¨³Ä¦ÇÁ®È
®oµÂ¨³°µ¥°¸n°Å
¨³°µ¥´ªÁ° Á¤ºÉ°¤»¨ÅÂ¨oª ´ªÁ°³·ÊÅªo¸ÉÅ®¹³¡oµªµ¤¨³°µ¥Á¨nµ
oµ¨³°µ¥´ªÁ¦µÈ¦¸ÂoÅ ´ªÁ¸¥Ä®¤n Å¤nÁn´ÊÈ³®¨¸´ªÁ°ÅÅ¤n¡o°¥¼n´ÉÂ¨ Å¸É
Å®È³Á°Ân¼o ¸ÊÁ¸¥Â¨³ ¸Ê°µ¥°¥¼n´ÉÁ° ª´¸Ê®¤Áª¨µ ª´®oµ¡¼´Ä®¤n Á®¤º°Á¦µ
n¤» r´ÉÂ¨


ÂªnªÄ

ÕÚÔ



ÕÚÕ

¤Á¥¤µ®µnµ¦´Ê®¹ÉÂ¨oªÂnÁ oµÄªnµnµÎµ¤Å¤nÅo Áª¨µ´Ê¤¸Â ¤¹
Å¤n¤¸Ã°µÁ¦¸¥µ¤¦¦¤³°³Å¦´nµ ª´¸Ê¦¼o¹Á®¤µ³ ¤°¥µ³Á¦¸¥µ¤°³Å¦´
Á¨Èo°¥nµ¡°³¤¸Ã°µoµÅ®¤
¡¼¹Áª¨µÂ¨oª¡°¤¸ °µÁ¦µÅ¤nÁdn°Á¡ºÉ°®µµÁ·Îµ®¦´´ªÁnµ´Ê Áª¨µ
¹Á}Á®¤º°¤»·®µ¥Å®¤´Êª´´Êº Å¤n¦µªnµÅoÎµ´ªÄ®oªnµ¡°¤¸µÎµÁ¡È
¦³Ã¥rÁnµ¸ÁÉ ª¨µ°¥°Îµª¥ÁnµÅ¦´ »´¥°³Å¦Ã¦¡¼°°¤µÅoÁ¨¥ °µ¤µ¦°
¢{°¥¼nÂ¨oª
Îµªnµ «µµ ¤¸¦³Ã¥rÂnÃ¨´Ê ¤¸¦³Ã¥r°¥nµÅ¦ Â¨³ÂnÄ¦oµ °µ¤¸
¦³Ã¥rÂnÁÈÇÅoµo Å®¤
Îµªnµ«µµoµÁ}Â¨oµÈ¼o°Â¨³¦´¦°µµ¥nµ¼oÎµµ¤µÂ¨oª¼o
o°µ¦oµ·Ä ÈÎµµ¦¨¼¦oµµ¤Â¨ÅoÁ¨¥ ³Á}oµ¸É¤¼¦rÂÅ¤n¤¸
µÎµ®· oµÁ}®µÈ¦Ânªn°»¸®É ¤µ¥ ¼o °o µ¦³Å¼n » ´Ê  Ç ÈÁ·
µ¤Áoµ´ÊÅoÁ¨¥ ³¹»¸É®ª´°¥nµÅ¤n¤¸·¡¨µ oµÁ}°µ®µ¦ÈÁ}¦³Á£¸É
Á¨¸¥Ê ÅoÊ´ Ã¨Å¤n¤Ä¸ ¦¦´Á¸¥´Ê Ä®o
» Ân¦µn µ¥Å¤n¤¡¸ ¬· Áº°°¥¼Án ¨¥¼o °o µ¦È
¦´¦³µÅoÃ¥Å¤no°¦³ª´ªnµ°µ®µ¦³¨µ¥Á}Ã¬Ân¦nµµ¥oµÁ}®¨´¼¦ÈÁ}
®¨´¼¦¸É Â¸ ¨³¦´¦°ªµ¤¼o° ¼o °o µ¦ª ¨ ¼ ®µ¦ÈµÎ µ¤®¨´¼¦Åo
Ã¥Å¤nµÎ ¨¨´¡rÄ®o· ¡¨µµ®¨´¼¦ÅÅo¸ÁÉ } °o Á¸¥Á¸¥¹É ¥¤µÁ¡¸¥¥n°Ç
¦¦¤º°ªµ¤¼o°¸µ¤Á}¡ºÊµ Å¤nÎµ¼o¤¸ªµ¤ÁºÉ°Á¨ºÉ°¤ÄÂ¨³·´·µ¤
Ä®o·®ª´Ä¨¸Éo°µ¦nª³Á}¦³Ã¥rÂnÃ¨Á¡¸¥Ä´Ê ¹Ê°¥¼n´¼oÁ¸É¥ª o°´
«µµ ¹É¤¸ªµ¤¦¼o¹ÄÂn®´Áµnµ´ Á¡¦µ³¡¦³¡»Áoµ¼o¦¦³µ«°¦¦¤È
Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂnÃ¨Ã¥´Éª´°¥¼nÂ¨oª oµÁ¦µÁ®Èªµ¤Îµ´ °´¡¦³«µµªnµÁ}
¦¦¤µ·Á¸¥É ªÁº°É ´°¥nµÂ¥Å¤n°°
ÈµÎ o°Än°µ¦¦´¦»ÂoÅ ªµ¤¦¼o
ªµ¤Á®È Â¨³ªµ¤¦³¡§·» oµ¸É µÎ ¨´¨°¤Â¨°¥¼Än ®oÁ µo ´®¨´¦¦¤ ¹É Á}
¦¦¤¼o°µ¥´ªÂ¨oªÅ¤nÄ®o¨¸Âª³µÂªµ
¨¸É ¦µµµ¦¦³¡§·µ¤®¨´¦¦¤oµÁ}ÁÈÈ°º ÁÈ¸ oµÁ}¼Äo ®nÈ
º°¡¨Á¤º°¸ °µµ¦¥r¸ ¨¼«·¬¥r¸ Áoµµ¥¸ ¦µ¬¦¸ ¦ª¤Â¨oª¤¸Ân¸ÁÈ¤Å´ÉªÃ¨
·Â Å¤n¤¸ ¦³¡§·ªÉ´ Á¸¥®µ¥ ¡¨Á¤º°¤¸¤µo°¥È¡¨°¥Á}» Åµ¤ Ç ´
Á¡¦µ³nµnµ¤¸¦¦¤ nµnµÄ®o°£´¥´ nµnµÁ®È°Á®ÈÄ´ nµnµ
¦´Â¨³µ¦´ Ã¨¥n°¤Á}»  Á¡¦µ³¦¦¤°¥°Îµª¥¦³Ã¥r°¥¼nÂ¨oªÂn»Å¤n
ÂªnªÄ
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ÕÚÖ

¨ÎµÁ°¸¥ ¤¸Á®»´¨Á}Á¦ºÉ°´ª Å¤n¤¸·É¨°¤Â¨Á oµ¤µª¥Ã°µ¸´´ Ä®o
Á®»Â¨³¨Â¥µªµ¤Á}¦¦¤n°´
µ¦°Îµª¥¨ °¦¦¤Å¤n¤¸ °Á Îµ´Ân¼o®¹É¼oÄ
Â¨³·®¹Éµ¦Ä
Ã¥Á¡µ³ Ân¤¸Á®»Á}Á·¤¡´¤°¨»¦³Á£°¥¼nÂ¨oª ³´Ê¼o·´·¦¦¤¤µo°¥
¹Á}¸Éµ¥ÄÅ¤no°®µµ¥¤µÅªo¦³Îµ·¸ÉÎµ¦¦¤¸É¦oµÃ¥Á¦ªnµ¨¸ÉÅo¦´³
®¨®¨¸ Å¤n¥°¤¤µ¦´°µ¤ªµ¤¦· Â¨oªÂnµ¥¢j°Á¦¸¥nµÁ¸¥®µ¥Â¨³iª¥
µ¦ ´ÊÁ¸¥Áª¨µÅÁnµ´Êe Ánµ¸ÊÁº° ´Ánµ´Êª´ °¨nµÂ¦µª¦³Åo¦´
¦³¤µÁnµ¸ÊÂn¼Ã¬ÅÁ¸¥Ánµ´ÊÅo¦´Á¡¸¥Ánµ¸Ê®¦º°Å¤nÅo¦´Á¨¥°»nµ®rÎµ»Ä®o
µ¤µÂnÁ¨ÈÂn¦µ Áª¨µµ¥ªoµ®µ¨»¸ÉÎµ Á®È¤¸Á«¬Á®¨º°°¥¼nÁ¡¸¥·Á¸¥ª
®¦º°Å¤nÁ®È¨»®´®oµ¤µ¤°Á¨¥ ¨n°¥Ä®oµ¥ÅÂ°µµ ®µ»¤µnª¥°»o¤¼
Â¤oÂn·Á¸¥ªÈÅ¤nÅo
Ä¦°¥nµ¡µ´®¨ÁºÉ°¡¦³¡»ÁoµÃ® Á®»¸ÉÎµ´¨¸ÉÅo¦´È³Á¨µ³Å¤n¨¦°¥
´ ´ªÁ®»´ÉÄ®oÎµ°¥nµ®¹ÉÂn´ª¨¨´·ÁÅ¤n¥°¤nµ¥Á· Îµµ ´ÎµÁ¡È
»  Â¥nÅµ¤ Ç ´ Á®¨nµ¸Ê³Å¤n¤¸Ä®¨´«µ¦¦¤ °¥nµÅ¦¼oÎµÁ¡Èo°Åo¦´Ä
¦³µ«¸¥´¦µ¤®¨´ªµ¤¦·Âoªnµ ¤½Ã¤ ®Áª ¦½ · ¤½¤µ¦¹ ¡¦³¦¦¤¥n°¤¦¼o
¦´¬µ¼o·´·ÎµÁ¡ÈÅ¤nÄ®oÅÄ¸É´Éª Â¨³ªnµªµ¤¸¸É»¨´É¤°¦¤Åªooª¥¸Â¨oª
³ÎµÂnªµ¤» °´¡¹¡°Ä¤µÄ®oÅ¤n¤¸ É· °¤¨°¤Â Á µo ¤µoª¥Á¨¥
µ¦¨nµª¦¦¤Ä®o¢{ÈÅ¤n¦µªnµ³¼´»¦³r®¦º°Å¤n Ánµ¸É°·µ¥¤µÈ
¡°¦»Åoªnµ ¦¦¤ iµ¥Á®»Á}Á®¤º°Â¨oµ iµ¥¨Á®¤º°´ªoµ¸É¨¼¦oµµ¤
Â¨¼oÁª¥¨º°Áoµ °oµ¸É°¥¼n°µ«´¥oª¥ªµ¤³ªµ¥ÄÁ}oÄ¦³·´·
ÎµÁ¡È°¥¼n ÄÉ¸ Èµ¤ ³¦µ¨ Ê¹ ¤µÂno¼ Ê´ Ã¥Å¤nÁ¨º°Á¡«®· Á¡«µ¥ ®¦º°µ·
´Ê ª¦¦³ ¸É»µ¤ªnµ «µµ¤¸¦³Ã¥rÂnÃ¨°¥nµÅ¦ Â¨³ÂnÄ¦oµ¥´°µ¤¸
¦³Ã¥rÂnÁÈoµÅ®¤´Ê °µ¤µÅ¤n¨oµ¥º¥´ Á¡¦µ³Å¤nÂnÄÄ»¨Â¨³ÁÈ Â¤o´ª
°µ¤µÁ¸¥Á°ªnµ³¤¸ªµ¤Ä Â¨³·´·¦¦¤¤µo°¥Á¡¸¥Å¦ Á¡¦µ³Îµªnµ¦³Ã¥r
¥n°¤®¤µ¥¹ªµ¤ÄÂ¨³µ¦Îµ
Å¤nªnµ¦³Ã¥rµÃ¨®¦º°µ¦¦¤¥n°¤ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤ÄÂ¨³µ¦Îµ·ÉÎµ´
Án °µ®µ¦ Â¤o³¤¸Ã°µ¦°¥nµ¤¼¦r°¥¼nÄ´ª °¤´Èµ¤ Ân µ¼oÁ¸É¥ª o°
¦´¦³µ ¦Â¨³¦³Ã¥r °°µ®µ¦È¥n°¤Å¤n¤¸µ°Îµª¥Åo «µµÈ¥n°¤¤¸¨´¬³
ÁnÁ¸¥ª´º° ¹Ê°¥¼n´¼oÄÂ¨³·´·µ¤³´ÊÎµªnµ«µµ¤¸¦³Ã¥r°¥nµÅ¦Â¨³
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Ä¦oµ Á}o´Ê oµ°¥µ¦µÁ®¤º°Á¦µ°¥µ¦µ·ÉnµÇ  ¹ª¦·´·¼ Á oµÄ
³Á·¦³Ã¥rÂnoª¥ ÎµÅ°¦¤´É°ÁÈ Ç Ä¦°¦´ªoª¥ Á¡ºÉ°Á¦µ³Åo¦¼o
«¸¨¦¦¤ Â¨³ÎµÅ·´ · °n ´ªÁ° ÁÈ Ç Åo¦´ ¦³Ã¥rªo ¥ °µ³ÎµÄ®o
{ ®µ¸É
»µ¤´Êµ¤°´Ê¤¼¦r ¹ÊÄ¦°¦´ª °»Á¸¥Á°
n°¸ÉÃ¨³Åo¦´
¦³Ã¥rµ{®µ´Êµ¤°´Ê
µ¦°ÁÈ¤´¥¸Ê¦¼o¹¨ÎµµÂ¨³®´ÄÅ¤no°¥ Ánµ¸É¼ Ç Â¨oª¨oµ¥´Å¤n¤¸
«µµ·°¥¼nÄªµ¤¦¼o¹ °ÁÈÁ¸¥Á¨¥ °µÁ¦ºÉ°Á®n°Â·»n°®nµ¤¤µªnµ
·É°ºÉÄ¤¹Á¦¸¥µ¤nµªnµÁÈ³¤¸nªÅo¦´¦³Ã¥rµ«µµoµÅ®¤Á¡¦µ³¤
Á®ÈÂ¨oª¤´°·Å¤nÅo´ÉÁ° nµÈ°·µ¥Ä®o¢{Â¨oª Îµ°ªnµÁÈÅ¤nÄn¨µ¡°³µ
Â®¦°Á°µ¸Á¸¥ª´ÊÇ¸ÉÁ µÅ¤nÄÂ¨³¦´¦¦¤Á oµ¼n¤°¹Á}Á¦ºÉ°®´ÄÄµ¦
¡¥µ¥µ¤°¦¤Á µÄ®oÁ}¸n°Ç Å ¤È¤°Á®ÈÂnµ¡¦³Ánµ´Ê ¹ÉÁ}¸ÉÁµ¦¡
°ÁÈ°¥¼n µo °µ³¡°´É °Á µÅo°´Ê ¤Å¤n¤°Á®ÈÄ¦
¼oÄ®nÈÅÂ¼oÄ®n ¦¼ÈÅÂ¦¼ ÁÈÈÁ¨¥ÅÂÁÈnµnµ¤¸ÂÁ}
°Ç ³¡°Á¨º°Á¢j®¥·¥º¤¤µ¦¥µªµ¤¦³¡§· °´Â¨³´¤µÄoµo  Å¤n°n ¥
³ÅoÁ¸¥Â¨oª»ª´¸Ê ¸¡É °¤°Á®È°¥¼n µo È°º Â °¡¦³ ¹É ¡°³Á¨¸¥É Ä®oÁ}
¦³Ã¥rÂn°ºÉÂ¨³ÁÈÇÅooµµ¤nª¸Éª¦ÂnÁ¡«Â¨³µ³nµÁ®Èªnµ°¥nµÅ¦
·®¦º°¼¤o° °°£´¥oª¥ ¸ÉÁ¦¸¥Án¸ÊÁ¡¦µ³ªµ¤Á}®nªÁÈ¹É¤¸Îµª¤µ ¹Ê»
ª´Ân¼o¸É³¡µÄ®oÁÈÁ}¸¤¥´¤°Å¤n´¹Á}Á®»Ä®o·ªnµÁÈ¤¸Îµª¸ÉÁ®ÈÇ
°¥¼nÁª¨µ¸Ê nµÈÂ°µµ¦¸Énµ®´ÄÁ°µµ¦°¥¼nÂ¨oª oµ¥·ÉÁ¡·É¤¦·¤µ¤µ ¹Êªnµ¸Ê
Â¨³ªµ¤¦³¡§·ÈÁ}Åµ¤Ç´´¸ÉÁ®È°¥¼nÂ¨oªÃ¨¸É°¥¼nÁª¨µ¸Ê³Å¤n¨µ¥Á}Ã¨
¤¦»¤¦»¤n ¦o°Å®¤¨³®¦º°
Á¦ºÉ°Án¸Ê¤¸¼o¤µÁ¨nµÄ®o°µ¤µ¢{Á¤°Á¡¦µ³nµnµÈÁ}®nªÁÈÂ¨³ÎµªnµÁÈ
ÈÁ}Îµ¨µ Ç °µ³Á}ÁÈ °Á¦µoª¥ÈÅo ´Ê¸Ê °µÁ}Á¡¦µ³Á¦µ¤°ÁÈ¤µÅ
ªnµ¤°¼Äo ®nÂ¨³¤°´ªÁ¦µÁ°ÈÅo ªµ¤Å¤nÅ¸ ¤nµ¤¹Å°°¥¼n ´ ÁÈÁÈÁ}¼o ¦oµ
Á¦µ³®r¦¦¤Åªo ¼oÄ®nÁ}¼o¦´Á¦µ³®r¦¦¤nªÅµÁÈ¤µÁ}ªµ¤®´Ä Â¨³n
´°º°Ê  µ¸É ¼ Â¨³Á}¦¦¤ÂnÁÈ ¼Äo ®nª¦¤°¼ª´ oª¥ ¤°¼ÁÈoª¥ ¡¥µ¥µ¤
¦´¦»ÂoÅ ´ªÁ¦µÄ»¸ÉÁ®Èªnµ¡¦n°oª¥ ¡¥µ¥µ¤°¦¤´É°ÁÈoª¥ ·É¸ÉÅ¤n¸
ÄÇ¼oÄ®n°¥nµ¡µ´ ª ªµ¥oµÁ}·É¨¼¦oµÁ¡ºÉ°ªµ¤Á¡¨·Á¡¨·ÎµÄ®oÃ¨¨º¤

ÂªnªÄ

ÕÚ×



ÕÚØ

´ª°¥nµ¡µ´¦·Îµ³¨µ¥Á}Ã¦¦³µÂ¨³°»¦·Åµ¤Ç´Â¨oªÂoÅ¤nÁ¡¦µ³Á}
Ã¦Á¦ºÊ°¦´Â¨³ {¨¹oª¥
°¥nµ°Á¸É¥ªÄµ¸É¸ÉÁ}°µ¥¤»  Ánµ¸ÉÁo¦Îµ¦³ÎµÃk År¨´¸É ´
¨n°¤ÎµÁ¦°µ¸É°µ°ªÁ}oµ¦Ãªr°ª¦nµÅ¤nÄn·oµ´ª°¥nµ¸É³¡µÄ®o
oµÁ¤º°Á¦·Â¨³Á¥ÈÄ ÂnÁ}µ¦Â°°¹Éªµ¤ÉÎµ¦µ¤µoµ·Ä Ä®o
«¸¨¦¦¤¸É¤¸·Ä®´ªÁ¦µ³Á¥µ³¤¸¦°¦´ªÁ}®¨´µÂ¨oª°¥nµÎµ´ªÁ®¤º°®»n¤Çµª
Ç ¸É°¥¼nÄª´¥³° ·É´Ê¸Ê´ªnµÁ}£´¥Ân·ÄÂ¨³¦´¡¥r·Á}°¥nµ¤µ Â¤oÂn»´
ÄoµÁ¸¥ª´¥´´´Åo Á¡¦µ³Á¦ºÉ°¸ÊÁ}oÁ®»Ä®oµ¤´ª¤°Å¤nÁ®È°³Å¦ÁÈ¸É¤¸·´¥
¸³®´ªÁ¦µ³Á¥µ³Á¥o¥Â¨³®¤ªµ¤Áµ¦¡´º° ÂnÁÈ¸É¤¸·´¥Á¨ª¦µ¤³º°Á°µ°¥nµ
Â¨³¨µ¥Á}Ã¦Á¦ºÊ°¦´·n°´´Éª·ÂÂoÅ¤n®µ¥
³Îµ·É Ä¨Å °Ä®oµÎ ¹µ³Â¨³«´·«Í ¦¸ °´ªÁ¤°°¥nµÁ®È·É ¸É °ªnµÁ}
°¸¤¸nµ¤µªnµ´ª³Á¸¥Á¡¦µ³·É¸É°´ÊÇ°¥nµª·Éµ¤´®µªµ¤³Á¥°³¥µ
Å¤n¤¸ °Á ³®¤ÁºÊ°®¤´ª´ÊÇ¸É¥´Å¤nµ¥£¦¦¥µ¤¸°¥¼nÄ®o¥·¸µ¤¸¤¸°¥¼nÄ®o¦´Â¨³
µ¸ª· Åªo°n ´ °¥nµ µ¸ª· Åªo´ ®·µ¥¦³Á£µ µ ³¼¼Á¨º°Áº°Ê Å·
®¤Ä®oµ¥´Ê Á} µ¦·°¥¼Än o°¥Â¨Á¨¸¥É » Ç °¥nµ °ÅoµÎ ¹¹ªµ¤¡°¸
Á¦µoµ·´·Ä®o¡°¸´·ÉÁ¸É¥ª o°´ÉªÇÅ³¤¸ªµ¤» µ¥» ÄÁ}Á¦º°°¥¼n¥·É
ªnµ¦µµ¦o°¥´Ê¸ÉÁÈ¤Åoª¥ªµ¤®·ªÃ®¥Å¤n¤¸Á¤º°¡°¸Á}Å®Ç
·É¸É¨nµª¤µÁ®¨nµ¸Êª¦¡·µ¦µoª¥¸ oµÎµÅÂ·Ç ¡¨µÇ Á¦µÈÁ¸¥
ÁÈÇÈ¡¨°¥Á¸¥Åoª¥Á¡¦µ³¼Äo ®n¡µÄ®oÁ¸¥µ¦Îµ®·ÁÈÃ¥Å¤n¡¥µ¥µ¤ÂoÅ Á°
Ä®oÁ¸ nµ¸É ª¦n° ³Å¤n¤¸ ¨¸°³Å¦Á· Ê¹ ÂnÁÈ Â¨³ÂnÁ¨¥ °¥nµ®´¦·µÎ ®·°o¼ Éº ¹É
È¥´°¥¼nÄ¦°Â®nªµ¤Á¨ª¦oµ¥oª¥´ Á¡¦µ³Å¤nÄnµ³Ä®o¼o°ºÉÂ¨³´ªÁ°¸ ¹Ê
Ä¦®´¦·ÎµÁn´ÊÁ}Á¨ª¦µ¤Â¨³ ªµÃ¨ ¸É¸Á µÅ¤nÎµ°¥nµ´Ê o°Á¦¸¥¦¼oÂ¨³
·´·´ª¸¡°¤ª¦Â¨oª¹°°ºÉÄ®oÎµµ¤ Án ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³°r¸Â¨oª¹´É
°ÅoÁº°®¤´Ê Ã¨Â¨³¤¸ÂnÁ°µ°¥nµ Å¤n¤Ä¸ ¦¨oµÎµ®· °µ¦³Á£
®¼®ªµ° ¤°¸´Éª°³Å¦Å¤nÁ®ÈÁ¨¥¦·Ç ¹³¨oµÎµ®·Â»´ Á®nµoµ ¸É¤»n
®µ °¸ Â¨³Âª®µÁ®»¨¦·Ç ³Îµ®·Å¤n¨ °µ³¦µÅ®ªo¼µªµ¤¸Á¨·«
°¡¦³°rÁnµ´Ê 
¦¦¤Á¸¥¤°´¼o°¸µ¤¸É³ª¦°Â¨³ÎµÄ®o¸ nµÎµ´°¥nµ´Ê
Å¤nÅoÎµÂ´ÉÎµ®· °Îµ®· °³Å¦Ç  Á¦ºÉ° °°ºÉÂ¨oªÁ}Îµ®·´Ê´Ê Á®¤º°
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¡ªÁ¦µµªÎµ®·oµo°µ¦ÁÈ¸¼oÄ®nÈ¨°Îµ¸Ä®oÁÈ¼Á¸¥oµÁÈÇ°µ¤¸®µ
¡°³Á·µ¤®¨´¡ªÁ¦µ¹É ¡µÎµ¸Åoµo  Á¡¦µ³¸®É ª´ °¸¥´ ¤¸°¥¼Án ¥°³ÄÁ¤º°Å¥
Á¦µ Ân®µ¼o³¡µÁ·Äµ¸´Ê¦¼o¹®µ¥µ Â¤oÄ´ª °Á¦µÁ°Äª´®¹É Ç ··Å
Äµ´ªÉ ¤¸¤µ¤µ¥¥·É ªnµ·ÅÄµ¸ Å¤nµÎ o°·ª·´°ºÉ ¹É °¥¼®n µn Å¨µ´ª
Á¦µ¤µÁ¡ºÉ°Ä®oÁ µÁ}¸
´Ê ¸ÁÊ º°É µµ¦Îµ¸°o  g oµ Á¦µ¹Å¤n°¥µÎµÁ¡¦µ³Å¤n°¥µ g  ³´Ê 
¸¹¤¸o°¥ Â¨³®µ¥µ¥·Éªnµ®µÁ¡¦®µ¡¨°¥Á¸¥°¸ ´ÊÅ¤n¤¸®oµ¦oµÅ® Ç ³
µ¤µ¦®µºÊ°Á°µ¸¤µ¦³´¦oµÅo ®oµ¦oµ´Éª Ç Å¹¤¸Ân·oµ°ºÉ Ç Á¨ºÉ°Å
®¤ oµÅ¤n¨´ªÁ·®¤µ¨¼Ç Â¨³¦°¦´ª ³®µº°Ê Än¦o¼ Å¢È¥´ Åo³Á} °
°´«¦¦¥rÁnµÅ¦´Á¡¸¥¤´·£µ¥° Á¡¦µ³¤¸´´ÉªÃ¨ nª¤´·£µ¥Äº°ªµ¤¸
Á}·É ¸É µÎ ¥µ ³´Ê ¹Å¤n°¥µÎµ´ °¥ÂnÉ´ n°nÄ®oªµ¤¸Á·¤µÁ°
¦³®¹Éªµ¤¸Á}ÊÎµ¨µ¥¹É°¥³Å®¨°°¤µµ¤ªµ¤nÁ¡o°³´Ê
°µ¤µÁ°ÈÁ¥ÅoÁ}ÁÈ¤µÂ¨oª Åo¥·¡n°Â¤nn´È¦Îµµ Â¨³Å¤n°¥µ
¦´¦³µ°µ®µ¦¦nª¤oª¥ ´Ê Ç ¸É¦µ°¥¼nªnµnµÁ¨¸Ê¥Á¦µ¤µÂ¨³n°¥µÄ®oÁ¦µÁ}
¸ ÂnÃ¤Ã®Ä®o¡n°Â¤n ¸Ên oµÁ}»¼»¡n°»Â¤nnÄ®ooµ³Á}°¥nµÅ¦ÈÅ¤n¦¼o Ân
¡ªÁ¦µn®´Ä´ÁÈ¦¼o¹ªnµ¨n°µ´» Á¡¦µ³º°ªnµ´ªÁ}¼oÄ®nÁÈÅ¤n¨oµ
°ÎµÅo ª¦®¥»µ¦nÁ¸¥oµ Á oµÄªnµn³Å¤nÅo¨ °µÁÈ Ç Â¨³¼o¢{
°ºÉ ³Áº°É ®¼ÅÁnµ´Ê  Â¨³Ã¦¡¦o°¤´Îµªµ¤¸»  Ç oµ Á¡º°É Á}´ª°¥nµÄ®oÁÈ¼
ÁÈ³Á}°¥nµÅ¦oµ°¥¼´ n°Å
oµÁÈ¥´Å¤n®¸ ¦º°¥·É ¦oµ¥ªnµÂn°n ´Ê  Ç ¸¡É °n Â¤n¡µÎµ¸ Â¨oªÃ¦Å°
°µ¤µ °µ¤µ³´ÁÈ Ç ¤µ®ªoª¥Å¤oÁ¦¸¥ªÄ®oÁ È ®¨µ´Á¸¥¸ ÎµÅ¤ÁÈ Ç ¹Å¤n
¥°¤Îµ¸µ¤¼oÄ®n¹É¡µÎµ¸¸Éµ¼oÄ®nÁ¦µ»oµ³ªnµ°¥nµÅ¦¨Å®¤oµ¼oÄ®n»
oµ¨´Îµ¸¦·ÇÂ¨oª°µ¤µ¦´¦°³Á¸É¥ÁÈ¸É iµ gÄ®o´¸ ª´¥ µ°µ¤µ¸Ê
¥´¡°³¦¤µÁÈÄ®o°¥¼¤n °º Åo°¥nµ¤´É Ä¸Á¸¥ª µ¦ª¤µÈ¤Å· oª¤µÁ¡º°É Á¸¥É ¸ÁÈ
Ân¹¦µªÎµÁ}¦·Ç®¸Å¤n¡oÈo°Á¸É¥Ä®oÁÈÁ®È e¤º°Á¸¥oµÁºÉ°ÁÈÇ³ÅoÁ È
®¨µÂ¨³¼oÄ®n³Åo®µ¥nªnµ®´Äªnµ°¥nµÅ¦»Á®È¸oª¥Å®¤
Ã°oÃ± ¤´³Å¤n¦»Â¦Á·Å®¦º°nµ ´Ê³´´Ä®o¼oÄ®nÎµ¸´»Â¨³»
oµÂÅ¤nÅªo®oµÄ¦Á¨¥´Ê³´ÁÈ¤µ®ªoª¥Å¤oÁ¦¸¥ªÄ®o®¤°Åµ¤Ç´Á µ³
Å¤nªnµnµÃ®¦oµ¥¤µÅ®¦º°Á¦ºÉ°¤´³Å¤n¦oµ¥Â¦ªnµ¸ÉÁ}°¥¼n¸Ê®¦º°nµ
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oµnµnµ³¦´ª´ Â¨³Å¤n°¥µÄ®o°µ¤µÁ}Ã®¦oµ¥È°¥nµ¦´» r
Â¨³nÄ®oÁÈ ÁÈÂ¨³°µ¤µ¼o¢{nµ¦Îµµ´ nµª¦Îµ¹´ªªnµÁ}¼oÄ®n
Â¨³Á}Â¡·¤¡r °ÁÈ ªnµª¦³´Â¨®¦º°Á¨¸¥É Â¨ªµ¤¦³¡§· °Ç
°¥nµÅ¦oµ Á¡ºÉ°·ÉÎµÁ¦È¦¼ º°ÁÈ¸É °¥ÎµÁ·µ¤¼Äo ®n°¥¼n » ³  °°¤µ ÁÈ³
¨µ¥Á} °¸Åµ¤Â¡·¤¡r oµnµ¡µ´·Îµ°¸ÁÊ ¦º°É ¸ÁÉ ¥®´ÄÈ³n°¥Áµ
¨ÅÁ}¨Îµ´ °µ¤µÈ³Å¤no°Á}Á¸¥Åoª¥°¸ Á¡¦µ³ªµ¤Ã®¦oµ¥¹É·´
®¨´«¸¨¦¦¤¸É°Ä®o¤¸Á¤µn°Ã¨ Â¨³Á¡«ÈÁ}Á¡«¸É¦n¤Á¥È Â¨³Ã¨Åo¦´ªµ¤
°°»nÂ¨³ÅªoÄ¨°¤µ
oµÁ}´¸ªÉ µn ¸Ê oÁ®»°´ Îµ´È¤µ Ê¹ °¥¼n ´ ¼Äo ®n ¹É Á}¼o ¦°ÁÈ ¤·Åo
Ê¹ °¥¼n ´ ÁÈÃ¥Á¡µ³´¸ÁÉ µo Ä´ ³´Ê µ¦Âo¨µ¥Á®» º°ÂoÁÈ¹Å¤n¤¸ ¨¸
Á· Ê¹  oµÅ¤nÂoo Á®»°º ¼Äo ®nÉ¹ Á}¼o °n Ê¹   ¸Ê¸ µ¦ÂoÄo¼ ®n¥É· Å¤n¤®¸ µ¥·É ªnµ
µ¦ÂoÁÈÁ¸¥°¸Â¨³³¨µ¥Á}Îµ°®¼Îµ¨¼¦³¡¦ªÅÂ ª°Â¤ªÁ oµ°¸Á¦ºÉ°
È³¨Á°¥´¸ªÉ µn ÁÈÄ¸ ¼o ¦°ÈÁµÄ Ân¨¼ ÄÅ¤n¸ ¼o ¦°È®´ÄÅ
µ¤Á¥Ánµ´Ê Á¦ºÉ°´Ê¸ÊÂnn°¤ÈÅ¤nÁ¥·¤µn°ªnµ¼oÄ®n³¤¸nª·¡°Ä®oÁÈ Ç
º°Á°µ´ª°¥nµÅ¤n¤¸ µÄo Ân¡°¤µÅo¢{ Îµ°·µ¥¸Ê ¹ ¡°Á µo Ä Â¨³®µ¥ °o ÄÅoµ¸É
Á¥·¦´Ã¬ÁÈªnµÅ¤n¸nµÁ¸¥ªÃ¥Å¤n·Á¨¸¥ª¹oÁ®»¸É¡µÄ®oÁ}¤µ¤Åoªµ¤¦¼o
Á¡·É¤Á·¤°¸Â¥³¸Énµ¥o°¨´¤µÎµ®·¼oÄ®nÂ¸É³ÅÎµ®·ÁÈµ¤¸ÉÁ¦¸¥nµ
Á¦ºÉ°Èª¦³Á}°¥nµ´Ê Á¡¦µ³ÁÈ»¤¸¡n°Â¤nÁ}ÂÁ· Â¨³¦´Á¨¸Ê¥¼
¨°¤µÂ¤oÁÈ³Å«¹¬µÄ¸ÄÉ ¨o®¦º°¸ÅÉ ¨È¤¸ Äo¼ ®nÁ}¼o ¦°Â¨³Ä®oµ¦°¦¤
´É °°¥¼n É´ Á° oµ¼Äo ®nµn ¦³¡§·ª´ ¸¤¸ °Á  Â¨³°¦¤ÁÈ¸°É ¥¼Än ¦°Ä®o
¦³¡§·ª´ ¸¤¸ °Á µ¤Îµ¨´ °ÁÈ
Â¤o³Á}ÁÈª´¥ÄÈÁ}¸É µn Á°È¼µ¦
¤µªnµ³·ÁºÉ°µÄ´¸ÉÁ}°¥¼n Á¦µ¦µ®¦º°Å¤nªnµ ÁÈ Ç »ª´¥Îµ¨´¦°¦´
µ¦«¹¬µ°¥¼n°¥nµÁÈ¤¸É ´ÊµµÃ¦Á¦¸¥Â¨³µ®¨´¦¦¤µ·¸É´¤´´¤¡´r´
¦³µÁ¦ºÉ°¦´¦¼o °ÁÈ°¥¼n¨°Áª¨µ Å¤nªnµÁ¦ºÉ°¸®¦º°´Éª ÁÈ³¦´Â¨³ÎµÅoÁ¦Èª¥·É
ªnµ¼oÄ®nÁ}Å® Ç Â¨³Á¨¸¥Â¼oÄ®nÅo°¥nµnµ¥µ¥ Á¡¦µ³¦³µ °ÁÈÎµ¨´
°¥¼nÄ ´Ê¸Á¥¸É¥¤
¼Äo ®n» ¹É °¥¼Än Ájµ®¤µ¥Îµ´ °ÁÈ¸É ³°¥¦´nµ¥°
¹Å¤nª¦
¦³¤µ°ÄÄªµ¤¦³¡§·»oµÃ¥Å¤nÎµ¹ªnµ³¤¸¼o°¥¥¹Á°µ°¥nµn°ÅÂ¨oª
ÎµÅÃ¥Å¦oªµ¤Îµ¹Áª¨µ¨Á¸¥®µ¥Á· ¹ÊÈÅÃ¬ÁÈªnµÅ¤n¸ Îµ°¡n°Â¤nÅ¤n¸°¥
ÂªnªÄ

ÕÚÚ



ÖÑÑ

Â°®»®¨´°¥¼nµ®¨´µ¨¼ Áª¨µ¨¼Á¦·É¤¨´Á¨È Ã¤¥o°¥¤µ ÅoÈ¡¨°¥¥·¸Ä®oªµ¤
nÁ¦·¤Â¨³´» ¨¼ÅoÄÎµÁ¦·Ä®n ¹´oµªÁ oµ ´Ê¨o¸ÊÅ¤n¤¸Á¨º°®oµ Áª¨µ
¼Á µ´Åo¤´ Á µo ®o° ´  Â¤nÁ·ªµ¤Á¸¥Ä¦o°Å®oªÉ· ®°Á µo ÅÁ¥¸¥É ¤¨¼Ä®o° ´  Â¨³
´É°¨¼µµ¦³µ¦ iµ¥¨¼¹É¤¸ªµ¤Á¸¥Ä°¥¼nÂ¨oª ¥·É¡n°Â¤n¤µ´É°Äµ¨Å¤nª¦
Án´Ê ÈÎµ°µµ¦³°°»» Ã¥ÎµÁ}ª´¤º°Á¦¸¥Â¤nÁ oµ¤µ®µ ÎµÁ}¸³
¦³·¦³µ¦³µ¥ªµ¤ÄÄÄ®oÂ¤n¢{
µÂ¤n¦È ¸ Á°¸¥®¼Á µo Åoª¥ªµ¤¦³®µ¥°¥nµ¢{ ¡°Á}Ã°µ¨¼È¤o ¨´®¼
Â¤n°¥nµÁÈ¤Â¦®¼ µÅ oµ®¹É Á¨º°µÅ´Éª¦·Áª¡¦o°¤´°Â¤nÁ¸¥oµªnµ
Áª¨µ¨¼Á¦·É¤®´¨´Á¨È Ã¤¥o°¥Â¤nÎµÅ¤Å¤nªnµ¨nµª´É°oµ ¤·®Îµ¥´¨´¤Á¥ªnµ
¤e °º ¸ Ã¤¥Án Á µ´´ªÅ¤nÅoÁ¨¥ Â¨³nÁ¦·¤°¸oª¥ªnµ¨¼¡¥µ¥µ¤¨´ Ã¤¥·É °
Á·°Ä®oÅo¸¨³¤µ¥·Éªnµ¸ÉÎµ¨´Îµ°¥¼nÁª¨µ¸Ê ÈÁ¤ºÉ°Á µ´Åo®µµÂo´ªÅ¤nÅoÂ¨oª
¦³Ã¥r°³Å¦³¤µ´É°ÄÁª¨µ°´Å¤n¤ª¦Án¸ÊÁ¨nµ
iµ¥Â¤n¸É¼¨¼´®¼È¦o°Å®o
¦Îµ¡´oª¥ªµ¤ÁÈª°¥nµÅ¤n¤¸Ä¦nª¥Åo ÁºÉ°µ´Ê°Èº°Â¤n¨¼´³Å¦´
Ã¬´Ä¦
Á¦ºÉ°ªµ¤· °ÁÈ Ç ´¼oÄ®nÈÁ¦ªnµ³¦ª¤°¥¼nÄ¦°¦´ª°´Á¸¥ª´
Ã¥Å¤n¤¸Ä¦¨oµÁ°ºÊ°¤Á oµnª¥Åo Á¡¦µ³nµnµ¤¸ÁÈÂ¨³nµnµ¡µÁÈÄ®oÁ}¡·¬
Á¦º°É ¹¨µ¥Á}·´Ê ° ¨¸É ³Åo¦´ È°º nµnµ¥°¤Îµn°¨¦¦¤ °¸É
¦oµ ¹ÊÁ¦ºÉ°ÈÁ¨·Â¨oª´Å³Å¦´» rÂnÄ¦Å¤nÅo°¥¼nÁ°

ÂªnªÄ

ÖÑÑ



ÖÒÓ

¦³¤ ¡¦³  °¦µÁ¦¸¥µ¤ªµ¤´¥Á¨Èo°¥¸ÉÂoÅ¤n¤µÁ}Áª¨µµ
¦¼o¹®´Ä¨°¤µ º°µ¦ÎµÁ¡È· ´ÊÁ¦·É¤Â¦È¦¼o¹ªnµ¦µ¦ºÉ¤µÁ}¨Îµ´Äµ
¤µ· ·¦¼o ¹ ªnµ¸Â¨³¨Åoµ¤Áª¨µ¸É °o µ¦ÂnÁª¨µ°°°¤µ³¡µ¡·µ¦µ
µoµ{µ¦¼o¹°¹°´Å¤n°¥µÅ¦n¦°oªoµÁ¨¥ g®´ÇÁ oµ·Èn°¥ÇÁ¨¸É¥
£µ¡ªµ¤¦¼o¹ÅÄµoµ{µ¨µ¥Á}·´¥°·Á}¦³Îµ Å¤nn°¥ÄÄ
µ¦¡´Á®¤º°¸ÉÁ¥Á} ÂnµÁ· °{µ¹É³Á¡·É¤£µ¦³µªµ¤·Ä®o¤µ ¹Ê
¦¼o¹ªoµ ªµ°°Å»ª´ Áª¨µ¡·µ¦µ°µ»Änª¦nµµ¥È¨µ¥Á}µ»Å¨°
µ¥Áª¨µ¡·µ¦µÄ®oÁ}°»£³ÈÁ}°»£³Å¨°ÄnªÂ®n¦nµµ¥
Â¤o³¡·µ¦µÄ®oÁ}´Êµ»´Ê°»£³È¤¸ªµ¤Á¡¨·Á¡¨·Åµ¤µ¥´ÊÇÁ¤°
´ ´Ê£µ¥°Â¨³£µ¥Ä Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¦³µ´È¤¸ªµ¤¼ºÉ¤Á¡¨·Á¡¨·
ÁnÁ¸¥ª´ ÂnÄ¦¼o¹Á¡¨¸¥ Ç °¨ Å¤nÁ}·¸É» Á®¤º°Á¤ºÉ°·°¥¼nÄª¤µ·
o°¸Ê³Á}Á¡¦µ³°³Å¦ ¦³¤Å¤nÁ oµÄª·¸·´·Ä®o·Á}» Á®¤º°Á¤ºÉ°°¥¼nÄ¤µ·¤µ
n°Ân¥´ Å¤nÅoÄoªµ¤·°nµÅ¦n¦°º°°¥µÄ®o· ¤¸ªµ¤» ´Ê Ç¸ÁÉ ¦µÎµ¨´ÎµÁ·
{µ
¸É ¸ÊÁ¸¥Èº°µ¦· Ç ° Ç Á}ªµ¤» Å¦³Îµª´®¹É Ç Å¤nÄ´
µ¦µÁ¡ºÉ°¨¦µ¥Åo ¨´ª³Á}µ¦Îµ¨µ¥ªµ¤»  Ân ¥´Èº°µ¦µÂ¨³¨ °
µÁ}·É¸ÉÎµÄ®oÁ·ªµ¤» Â¨³Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤Á¸¥¦oµ·Ç°ÇªnµÁ}£´¥
n°·ÄÂ¨³¦´¡¥r¤´· Ânµ¦·°¥¼n®¨´°Á¡ºÉ°¡´n°¦nµµ¥Ä®oª¦Ânµ¦µ
´Ê Ã¨º°Á}ªµ¤ÎµÁ}Ã¥´Éª´ nµÈ °·¤rÁ·µ¥¨µ °¥nµ¨n°¥ÄÄ®o°
¤°¥¼nÄ¤µ· º°ªµ¤» Ã¥nµÁ¸¥ª³¨µ¥Á}¤µ· ¸ÊÁ¸¥Â¨³°¥nµ¨n°¥·Ä®o
Îµµ º°µ¦·°nµoª¥{µ°¥nµÁ¸¥ªÃ¥Å¤n¥°¤¡´n°·Ä¤µ· º°ªµ¤
Á¨¥ ³¨µ¥Á}Á¦ºÉ°Á¨¥ªµ¤¡°¸ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ ¤´·¤µÅÃ¥Å¤n¦¼o¹ µ¸É¸ Á¤ºÉ°·
Îµµ¤µ¦¼o¹Á¡¨¸¥£µ¥Ä ª¦¡´Ä¤µ·Á¡ºÉ°´É¤Îµ¨´ªnµ·³° ¹Ê¤µ
Á°µ´Ê ÈµÎ µº°µ¦·ooª¥{µn°Å
·¸É¡·µ¦µ¦¼°»£³Îµµ¨n°Â¨nª´Ê oµ°Â¨³ oµÄÂ¨³º°Á°µ°µ¦¤r
¸ÊÁ}¦³ÎµÄÄnµ°·¦·¥µnµ Ç ¸¸ÊÁ¡ºÉ°µ¦Á¨¸É¥Â¨ªµ¤¦¼o¹Ä®o¨³Á°¸¥ ¹ÊÅ
Á}¨Îµ´³¡°¤¸µ°¥nµÅ¦®¦º°Å¤n
¤¸ oµÎµÄ®o¤¸ oµÎµÄ®o· È· °¥¼Án ¡¸¥°»£³¸ÁÊ nµ´Ê µÇÅÈÁ µo ÄªnµÃ¨Â®n
µ» ´ r°º  Ã¨Â®n°»£³ Â¨oª·È°¤°¥¼n ´ °»£³®µµ°°Å¤nÅo °µ·°¥¼n
ÂªnªÄ

ÖÒÓ



ÖÒÔ

Ä°»£³®µµ°°Å¤nÅoÂ¨oª ¥´Îµ´ªnµ ªµ¤·Ê·Á¨¦µ³´®µ¤¸°¥¼nÂn°»£³¸Ê
Ánµ´Êoµ Îµ´ªnµ¡¦³°¦®´rÎµÁ¦È ¹Êoª¥°»£³oµ´ÊÇ¸ÉÁoµ´ª¥´°¤°¥¼n´
°»£³Ã¥Å¤n¦¼o¹®¦º°³Á¦¸¥ªnµ¡¦³°¦®´r°»£³ÈÅ¤n·oµ·Á}Îµ°¸Ê
µ¸É ¼ ³ª¦·´ °· ¥nµÅ¦n°Å
Á}Á¦º°É ¸¨É µÎ µÂ¨³®´Ä°¥¼Ån ¤n°o ¥
Îµ®¦´¼o¥´Å¤n¦¼oÅ¤nÁ oµÄ¹¦µÁ¦¸¥ °ªµ¤Á¤µÂ³ÎµµnµÁnµ¸ÉÁ®È¤ª¦
µ¦¡·µ¦µ°»£³ÈÁ¡ºÉ°¨¦µ³´®µ ªµ¤®¤µ¥ª¥®¤µ¥µ¤Ä®oo°¥¨Á}
¨Îµ´®¹É Á¡ºÉ°¦¼ooÁ®»¸ÉÁ· ¹ÊÂ®n°»£³°¥nµÂo¦·®¹É Á¤ºÉ°¦µoÁ®»°´Âo¦·
°°»£³Â¨oª¥n°¤®¤ªµ¤Îµ´¤´É®¤µ¥Ä¦¼£µ¥°´Ê¸ÉÁ}»£³ º°ªµ¤Á®Èªnµ
ª¥µ¤ ´Ê¸ÉÁ}°»£³ º°ªµ¤Á®ÈªnµÅ¤nª¥µ¤ Â¨³Á®ÈÃ¬Â®nªµ¤¦» °·´Ê
µi ¥»£³Â¨³ µi ¥°»£³ Ê¹ ®¨°¨ª´ªÁ° ®¨Áº°É Â { ¤Å¨°Áª¨µ ªnµ·É ¸Ê
ª¥µ¤nµ¦´nµÎµ®´¥·¸ ·É¸ÊÅ¤nª¥µ¤ nµÁ¨¸¥ Á¨¸É¥´Åª´¤µÅ¤n¤¸ª´
·Ê¨Åo µ¦¦¼oÁnµ¦µ³´®µ¥n°¤¦¼oÁnµ´¸É»¸Ê nª»£³Â¨³°»£³£µ¥°¥n°¤®¤
ªµ¤Á¥º°É Ä¥´Å ·É ¸ÁÉ ®¨º°ÈÁ¡¸¥·¤· £µ¥Ä¹É Å¤n¤¡¸ ¬· °³Å¦ ¹É ¡°³Á¦·¤Ä®oÁ·
¦µ³´®µ´·É£µ¥°°¸
Ân·¤·£µ¥Ä¸Ê¨µ¥Á}»¸É fo°¤{µÁ¡ºÉ°ªµ¤¨³Á°¸¥Â¥µ¥ ¹ÊÅ 
Å¤n¤¸·¤·£µ¥ÄÁ®¨º°°¥¼nÂ¨³¨µ¥Á}ªµ¤ªnµÁ¨nµµ£µ¡´ÉªÇÅÅ¤n¦µÄ·
Á®¨º°Á¡µ³ªµ¤ªnµ´·¸ÉÎµ¨´Îµ®oµ¸Én°´ Ã¥¤¸· {µÁ}¼oÎµµÁ¡ºÉ°µ¦
¡·¼rªµ¤¦·Á oµÅÁ}¨Îµ´ µ¤µ¦¦µ´Êªµ¤ªnµ °· Â¨³·¹É Á}¼¦o Äo¼ 
ªµ¤ªnµÃ¥¨°´Éª¹Å¤n¤°¸ ³Å¦¥´Á®¨º°Á«¬¡°³Ä®oÁ·ªµ¤Îµ´¤´É®¤µ¥´¸ÉÁ¥
Á}¤µÅ¤n¥Ä®oÁ®º°ªnµ·ÉÄÇÂ¨³Å¤n¥·ÉÄÇÄ®oÁ®º°ªnµoª¥ªµ¤Îµ´
ÄÇ´Ê·Êµµ¦Îµ®oµ¸Én°´·Ê»¨Â¨oª£µª¦¦¤´·nµ°´nµ°¥¼n nµ°´
nµ¦·Â¨³Á µo ´Åo°¥nµ·Ã¥Å¤n¤¸°³Å¦Á· Ê¹ 
µ¦ÄnºÉ°Ä®oµ¤Å¤n¤¸ªµ¤ÎµÁ}´¦¦¤µ·´Ê °µ¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°Á}¦»¥®¤µ¥
jµ¥° Á¡º°É ¼Áo ·µ³Åo°µn ´n°Å¤´Ã¨¤¸¤¤»°· ¥¼Án }¦³ÎµÁnµ´Ê  Å¤n¤¸
{®µ°ºÉ Ä³Á}ªµ¤¡¦n°Ä¦¦¤µ·Ê´  ³·¼¦³µ¦Ä °·¤r°
oª¥ o°·´·Â¨³ªµ¤¦¼o£µ¥ÄÄ °´·´·Á° Ã¦°¥nµÎµ´¸Á· °°ºÉ¤µ
°´Á· °´ªÁ¡º°É ³Á}µ¦¼o°Â¨³Å¤nµÎ Ä®o¥n» °¸oª¥
··°¥¼n´°»£³®µµ°°Å¤nÅo¦·Çnª¦µ³´®µ´ÊÁÈ¤¸ÉÂ³
¡¼ÅoªnµÅ¤n¤¸Á¨¥
oµÅ¤nÅo¢{Îµ°·µ¥ °nµ°µµ¦¥rÈÁ®È³Á oµÄªnµÁ}¡¦³
ÂªnªÄ

ÖÒÔ



ÖÒÕ

°µµ¤¸°»£³¦·Ç  ¦³¤Åo·¦¸Ê ¡°³¤¸µ¡·µ¦µn°ÅÅo nª¸ÁÉ ®¨º°
ªµ¤µ¤µ¦¹ÉÎµ¨´¡·µ¦µ°¥¼n ÈÅo°µ«´¥¦¦¤¸Énµ°·µ¥ÅªoÁ}Á¦ºÉ°¥¹Á}®¨´
·´ · °n Å
¦³¤ °Á¦¸¥µ¤nµÄ·É ¸É Å¤n°n ¥³µ¤´ Á¡¦µ³Ã¨Ánµ¸ÁÉ ¥¢{¤µ
·®¼Â¨³Áº°É ¸É ³¢{Â¨³³¡¼ÂÁ µ Ân°È ¢{Â¨³°¡¼°¥nµÁ µÅ¤nÅo º°Å¤nªµn oµ
°ÄÁ¤º°Á¤º°Ä®nÁ¤º°Á¨ÈÅ¤nªµn ¤´É ¤¸Ãn¨µ®¦º°°¥¼Än µ³
Ä Ç °n´ªnµ» ¨r µÎ µ´Ê ´Ê  Å¤nªµn ÂnÁ¤º°Å¥Á¦µ Â¤oÂnÁ¤º°°¸É °º ªnµÁ}
Á¤º°Á¦·¹Éª¦³ ´{Áiµªµ¤» rªµ¤¨Îµµ Â¨³Îµnªnµ» r¨Îµµ °°µ
¦³Á«µ·µo Á¤º° °Á¸¥ÅoÂnÅÈ ¤nªµ¥¸É ³°¤°¥¼Än ªµ¤» r Â¨³ªµ¤n
ªnµ» r¨ÎµµÁnÁ¸¥ª´ Â¨³n´´ÉªÃ¨Á¸¥oª¥ »ª·´¥¸É³¢{³ÂoÅ Ä®o®µ¥Åo
Â¨oª¸ÉÅ®¡°³Á}» oµnµ
¤Åo¥·Á µ¡¼´¤µªnµªÁ}¡¦³Á}Á¦µ¥¸Á¡¦µ³Å¤no°Îµ¤µ®µÁ¨¸Ê¥
¸¡ ª·ÉÄoª·ÉÁ®º°Á®¤º°¦µªµ ´ oµª»¨µµ¥¸É¤¸¼oÎµ¤µªµ¥´Ê´Ê ·µÈ¤¸
°¥Änµ¦ »·ÉÁ¦ºÉ°°µ«´¥{´¥¸É º°¸ª¦Á¦ºÉ°»n®n¤·µ Îµ¡ª°µ®µ¦
®ªµµª Áµ³ ¸É°¥¼n°µ«´¥®¨´° Â¨³·¨µÁ£´ ¥µÂoÃ¦»· ¤¸Îµ¤µ
ªµ¥ °µ´Ê ¥´¼·¤rÅ´Â¨³¦´Å¥µÄ¸É µn  Ç ¤·Åo µ ¥·É Á}¡¦³
¼oÄ®nÈ¥·É¤¸´º°¤µ ¤¸°·Á¦¨µ£¤µ Å¤n°°¥µ µÂ¨ nª¦µªµnª¤µ
¦¼o¹³Â¥n o°ª·ÉÁo ª ªµ¥´Êª´´Êº Å¤n¤¸ª´Áµ¦r ª´°µ·¥r Â¤o³¤¸oµÈÁ¡µ³
µo ¦µµ¦ ¹Án´Ê ¼¤o Á¸ ·Áº°Â¨³¦µ¥Åoµn  Ç o°¥ È°o º°Á°µª´Áµ¦r°µ·¥r
Á}ª´ª·ÉÁo®µ¦µ¥Åo¡·Á«¬nªª´¦µ¬¦¡n°oµ¦³µÅ¤n¤¸¥ÁªoÁ¨¥Á µªnµ°¥nµ
¸Ê
¸¸ÊÁnµ¸É´Á¼Â¨oª Â¸ÉÁ µ³Á®ÈÃ¨Á}» r Á®È¦¦¤º°¼o·´·¦¦¤
Á}» ¦· Ç ´¸ªÉ µn  ¡°oµªÁ µo Åª´´É ´¡¦³Å¤n¹ o°»n  oµ¤¸Á®º°É È¥´ Å¤n¥»  oµn
Ä®o¨¼ Ç ®¨µ Ç µoµÂ¨oªn°¥Åª´ ¨¼®¨µ¥´Å¤n´³Åo®µ¥ÄÃ¨n¹o°È
¨´ÅoµÂ¨oªnÄnÁ µ°¸¼o¸Éª¡°ÅªÄ®o» µ¥µ¥Ä°¥¼nÄª´³Å¤no°¤µ¥»n
´Ã¨¸ÂÉ ¥»n ´¸ÁÉ µo Ä´ °¥¼Ån oÅ¤nªÉ¸ ´ ÈÁ®È¹°°¤µ®µÃ¨°» r °n°¸Â¨oª
oµµ¦ªÁ}¡¦³Á}Á¦¤¸ªµ¤» Â¨oªÁn°°¤µÎµÅ¤´¤ÈÂ¨Ä Á¨¥Å¤n¦µ
ªnµ¸ÉÅ®¤´» ´Ân °µ¤´·Ê¦Å¤nÁ}» ÅÁ° Â¨oªÈ¡nÊÎµ¨µ¥¦nµ¥oµ´Å

ÂªnªÄ

ÖÒÕ



ÖÒÖ

µ¤Á¦º°É  °Å¤n¤¸ °Á Ánµ´Ê  ³¥¹Á°µµ¦³°³Å¦´Á µÈÅ¤nÅo Â¨³¥´¨´ÎµÄ®o
¥»n °¸oª¥
¸¸Ê¤ °Á¦¸¥µ¤nµ¸ÉªÂ¨³°¥¼nÅoµ Ç nµ¦¼o¹°¥nµÅ¦oµ Á}» ´¸É
¡ªÅ¤n¤¸ °Á Á µ¡¼´oµÅ®¤
°µ¤µ¤µªÁ}¡¦³È¤µµÁ¡«¦µªµ Ä¦µªµ¸É¤¸·Á¨Á®¤º°´ ¥n°¤³
Á}Án´Ã¨´ªÉ ÇÅÃ¨Á}» r °µ¤µÈÁ}» r Ã¨¤¸Áª¨µÅo¦´ ªµ¤» °µ¤µ
È°µ¤¸Áª¨µÅo¦´ªµ¤» oµ oµ³¤¸Ân» rnµÁ¸¥ª¨°Å Å¤nªnµÄ¦ Ç ¥n°¤Å¤n
Å®ª o°µ¥Á®¤º°´®¤ ·É Ä¸°É µ¤µÅ¤nÅoµÎ Á®¤º°¦µªµ Ánµ¦ÎµÅ¦n Îµµ
Îµª Îµ¦µµ¦µÂn· Á¡ºÉ°®µ¦µ¥Åo¤µ¦°¸¡Â¦µªµ ·É´Ê°µ¤µÈÅ¤n
Á}» r¨Îµµ oª¥Ã¨¤¸ªµ¤»µ¦ºÉÁ¦·oª¥Á¦ºÉ°Îµ¦»ÎµÁ¦° oµ°µ¤µ¤¸·Á¨
¦³Á£´Ê¹É³ª¦¦ºÉÁ¦· ÂnÅ¤nÅoÎµµ¤Ä° Á¡¦µ³¤·Änª·´¥ °¡¦³ °µ¤µÈ
°µ³Á}» rÁ¡¦µ³ªµ¤¦µ¦µÅ¤n¤®ª´ oµÅ¤n¤¸·Á¨¦³Á£´ÊÈÅ¤nÁ}» r Ân
·Ä¸ÉÁ}®oµ¸É °¡¦³Îµo°Îµ Án µ¦«¹¬µ ·´·¦´¬µ«¸¨ Á¡¸¥¦Îµ¤µ·Á¦·
{µ·Án¸°Ê µ¤µÈÁ}» r ªo ¥
nµ´ª´¨³¤ºÊ° ª´¨³¦´Ê ¤µ¸ÉeÂ¨oª¦¼o¹®·ªoµ®¦º°Á¨nµ°Á¥ÈÇ
°°¥nµÄ®oÁ¦¸¥ªnµ¸Ée ¸ÉÁº°Á¨¥ Á¡¦µ³Å¤nn°¥¤¸¦³Ã¥rÎµ®¦´¼o¦´¦³µª´
¨³µ¤¤ºÊ° ®¦º°Å¤n¤¸Îµ®¤ºÊ°n°ª´ ³ªnµ®·ªÈÅ¤nÁ}¦³Ã¥r Îµ®¦´Å¤n°°
n°ªµ¤®·ªÂ¨³°n°·É ¸ÁÉ }¦³Ã¥r¹ °nµÅ
Á µªnµÁ}¡¦³¼oÄ®nµ¥´É¦·Å®¤nµ
»Á¥Á}´ÊÁÈ´Ê¼oÄ®n´Ê°¸Ê»Á®ÈªnµÄ¦µ¥¸ªnµ´
Ã°oÃ± ¤Á}ÁÈ¤´Âµ¥ nµ Å¤no°¥»nÁ¸É¥ª´°³Å¦ Á¨n»ÂnÅÁ¨¥
ÂnÁ}¼Äo ®n Â®¤¥»n ¦·µº¤·¤µÂ°Å¤n®¨´¤°¤¹Å®¤Á¦º°É 
¦o°¥Â¤µ¦ª¤°¥¼n´Á¦µÁ¸¥ª Â¨oª³Å®µªµ¤» ¤µµÅ®Á¨nµnµ ¡°¤¸Áª¨µ
®µ¥ÄÁ¡ºÉ°¦³´¸ª·ÅªoÁnµ´ÊÈ´Á}»Ã °¥¼nÂ¨oª ¹ °°¥nµÄ®o¤Á¦¸¥nµÅ¤µ
Á¨¥ÄÁ¦ºÉ°¼oÄ®n
¸ÁÉ µªnµÈ°µ¤¸ªµ¤¦· Å¤nªµn ¼Äo ®no¼ °o ¥oµ³¤¸Ân» r ´ ¤°¥¼n ¨°µ¨
Å¤n¤Á¸ ª¨µ®µ¥Ä Ä¦È°o µ¥» Ân£µ¦· °¡¦³¼Äo ®n¤°¸ ³Å¦oµ»¦¼Åo ®¤ oµÅ¤n
¦¼o¤¸Áª¨µªnµÃ¦ÅÁ jµÂ¨³´Á¼£µ¦· °¤ÁÈ¡¦³´¦µ ¼ªnµnµ¤¸Áª¨µªnµÁ}
°nµ¦·Ç  ¸É´ÉªÃ¤ Ä¦°¥¸É·¸É´ÉªÃ¤ °ª´®¹É´º®¹É Á¦µoµª¤µÁ¡ºÉ°
ÂªnªÄ

ÖÒÖ



ÖÒ×

°Ä®oµ¥È°µ¤¸ªµ¤» oµÎµ®¦´µµ¥ ÂnÈ°Á}» rµÄÅ¤nÅo ´Ê¸ÊÅ¤n
¦µªnµ¤¸nµ¼o®¹É¼oÄ¤µªÄ«µµÁ¡ºÉ°·Á¡ºÉ°°Ä®oµ¥ °µ¤µªÁ¡ºÉ°
»«¨¹É Îµo°» r ¦¤µn°µ¦ÎµÁ¡ÈÁnÁ¸¥ª´Ã¨´ªÉ ÇÅ°¸¦³µ¦®¹Éª´
ªµ«µµÅ¤nÄn®°o  ´ nµ¥ ¡°³Îµ °¦Å·Ê ¨ Á¡¦µ³¡¦³Â¨³Á¦¸¤É µªoª¥
«¦´µ¹Å¤nÄn¡¦³Á¦¦³Á£¤¼¦¼¡°³´Ã¥¨Äoª¤ÅÁ¸¥®¤
oµµ¦ªÁ}ªµ¤» Á¡¦µ³Å¤no° ª ªµ¥°³Å¦¦· ¼o¡¼ªnµÁ}» Èª¦ª
°¥¼nµÇ´É´°´ oµª»¨µµ¥µµªoµÈ¥´¡°Åo oµÁ µ³ÁÈ¤Äªµ¥¡¦³
¦³Á£°´«¦¦¥r ¤¸Ân´´°´Ê Ç ³Åo°¥¼nµ¥®µ¥nÅÁ¸¥oµ Îµ®¦´°µ¤µ
Å¤nÁ}nµ ®µ³¤¸¼o¤µªÂ¨³Îµ®oµ¸ÉÂÅo ³Å¤n¥°¤®´®oµÁ oµ¤°ª´°´Á}
µ¸É´´µ ¸ÊÁ¸¥Á¨¥ °µ¹ª´¦´°Á¸Ê¥ °¡¦³¼oª Â¨³Îµ®oµ¸É
Â ³°°Â¨³Ä®o¤µ¦´Ánµ´Ê  ¹³¥°¤¤µ¦´°Á¸Ê¥ Â¨oª¦¸®¸´¸´Ä Á¡¦µ³
¨´ª³¤¸®o¼ ¹É ¼Äo ¤µ´´ªÁ µo ÅªÂ¨³°¥¼Än ª´°¸n°Å´Ê ¸Ê 
» ¡°³¦µÅo¦³¤´
ªnµª´ªµ«µµ º°µ¸É·´°®¦º°Á}µ¸ÉÁnÅ¦ ¹Å¤nn°¥³¤¸Ä¦°ª
Â¨³°¥¼nÅoµÇ
¡°¦µÅo¡¦³nµ¤¸¦³Á¸¥Ár°¥nµÅ¦oµ¤Åo¥·ÂnÁ µ¡¼´ªnµ¡¦³
nµµ¥Å¤no°¥»nÁ®¥·Á®¤º°Ã¨ Ç ÂnÂ¨oªÄ¦Á oµÅªÈÁ®È¹Án°°¤µÂ
´Ê´ÊÅ¤nÁ®ÈÁ}nµÁ}µ¡°³ÁºÉ°º°Á°µÁ}¦·Á}´Åo
µ¤®¨´¡¦³¦¦¤ª·¥´ °¡¦³¡»Áoµ¦·Ç¡¦³o°¤¸¦³Á¸¥¤¸¡¦³¦¦¤ª·¥´
Á}Á¦ºÉ°¦°»Ç°·¦·¥µ ÁªoÁ¡µ³®¨´ µ¦ ´ ´nµ¥°µ¦µ¦Å
¤µ Á®¨º°oµ¥¤° ªµ µ¦Îµ µ¦¡¼ µ¦·¹ o°°¥¼nÄ °Á  °®¨´¦¦¤ª·´¥
Å¤n¥°¤Ä®o µi g ´Ê ¸ÂÉ o¸¨É ´ Â¤o ³®¹É  ³¥µ¨Îµµ®¦º°» » r È µÎ o°°¥¼Än ¦°
¡¦³¦¦¤ª·´¥¨°Áª¨µ°µµ¦»°¥nµ°µÁ}ªµ¤¸Â¨³Á¥ÈÄÎµ®¦´Â¨oª¥´
Á¡ºÉ°Ã¨³Åo¦´ªµ¤¸Â¨³Á¥ÈÄÅoª¥
Ã¨¤¸ªµ¤Áº°¦o°ª·ÉÁ oµ®µ¡¦³¡¦³Å¤n¤¸ªµ¤¸ ªµ¤Á¥È°¥¼noµ³Á°µ°³Å¦Ä®o
Á}¸É°°»nÁ¥ÈÄÂnÃ¨¼oÁ oµ¤µ°µ«´¥Á¨nµª´®¹ÉÇ¦µªµµ·Ã¥¤Á oµÅ®µ¡¦³Á¡ºÉ°
«¹¬µªµ¤¸ Â¨³ÂoÅ {®µªµ¤Áº°¦o°nµÇ  ¤¸Îµª¤µ¤µ¥ ¹ÉÁ·µ
¦°¦´ª´ªÁ¤¸¥ ¨¼®¨µÅ¤n¨´oµ ¦³®ªnµµ·¤·¦Â¨³Á¡ºÉ° ¼oµ ®oµ¸Éµ¦µ
´Â¥o´oµ ÁÈÁÁ¦oµ ¨¼®¨µÁÁ¦oµ ¡n°ÁÈÁÁ¦oµ Â¤nÁÈÁÁ¦oµ ®¦º° iµ¥

ÂªnªÄ

ÖÒ×



ÖÒØ

Ä iµ¥®¹ÉÃoÁq¨º¤´ª¨º¤µ¥oµ {®µ¸ª·¦³Îµª´oµ Á®¨nµ¸Ê ¹É¡¦³Îµo°¦´
µ¦¦¹¬µÂ¨³Ä®oªµ¤ÂoÅ Â¨³Á®ÈÄ¨°¤µ¤·Åo µ
oµ¡¦³nµÎµ´ªÂ¤¼¦¼Ä®o°oª¤ Â¨oª³Á°µ°³Å¦¤µÁ}ªµ¤¸ ªµ¤
°°»nÂ¨³ÅªoªµÄÂnÃ¨Åo Á¡¦µ³«µµÁ}»¤´·¸ÉÅªoªµÄÂnÃ¨¨°¤µ¡¦³¼o
Á}´ªÂ³·´·°¥nµÅ¦ ¹³Á}¸ÉÅªoªµÄÂnÂ¨³Ã¨Åo ¤´Ã¨¤°
ªµ¤ÅªoªµÄÂ¨³ µÁ} µµ¥Åªo´¡¦³¦·Ç  Á®¨nµ¸Êo° ¹Ê°¥¼n´ªµ¤Å¤n·É°
Ä ¹É ³»¤n ÁÎµ¨´»oµÁ¡º°É Ä®oÁ·¨ Ê¹ ¤µÁ}¸¡É ¹ ¡°Ä ´Ê ¸¨Ê ªo Á}¦³Ã¥³Ä®o
Á·ªµ¤» rªµ¤¨Îµµ´Ê´Ê Â¨oª¡¦³³®µªµ¤µ¥¤µÂn¸ÉÅ® nªÄ °¡¦³¼o
ÎµÁ¡È´¸ªÉ µn ¤µ¸Ê ¥n°¤¤¸ªµ¤» ¡°Ã¨°µ«´¥ÅoÁnµ¸É ª¦ Á¡¦µ³µ¦Îµ¸ÁÈ ¡º°É ¨
Á}» Å¤nÁn´Ê¡¦³¡»ÁoµÈÅ¤n¦°Åªo»ªnµ°¥nµÅ¦°¥µ³ªoµÅ®¤
¤Å¤nÅo·ªnµ µ¦ªÄ«µµ³Á}» ´Êµµ¥Â¨³µÄ µµ¦·É°
Ä °Å¤n¼nª¦Ân«µµÂn¤¸ªµ¤» ÄÁ¡¦µ³ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦nµ®µÁnµ¸É¤µ
Á¦¸¥µ¤nµ ÈÁºÉ°µÅo¥·Á µ¡¼´´È´´¥ ¡°Åo¦´Îµ°·µ¥Â¨oª¤È®µ¥
´¥ Ânµ¦ª´Ê ¤·°¥¼n¨°Áª¨µ¸É¤¸Ã°µ ¤o°ªÂnoµÅ¤nµ¥Á¸¥ÄÁ¦Èª
Ç¸Êµ¦ f®´£µªµ¨ÎµµÅ®¤nµ
°µ¤µÈÅo°·µ¥Ä®o¢{oµÂ¨oª ¦ª¤´ÊÁ¦ºÉ°£µªµoª¥ µ¦£µªµ´Ê¥·ÉÁ} °
Îµ¥µ¨Îµµ Á¡¦µ³o°´´·ÄÃ¥¦ ¹ÉÁ}µ®´¥·ÉªnµµÄ Ç Äªµ¦
¡¦³«µµÂnoµ f®´ÅoÂ¨oªÈÅ¤n¤¸ªµ¤» ÄÁ¤°Á®¤º°ÄÃ¨¤»¬¥rÁ¦µnªÃ¨°ºÉ
Ç°µ¤µÅ¤n¦µ
nµÈ¡¼ ¤¸ÂnÄ®o· °¸Â¨oª ³Ã¨Å®°¸Á¨nµ È¡¦³¡»Áoµ¦Á}«µµ°
Ã¨´Ê µ¤Â¨³´Ê µ¤¸¥Ê °n ¤¤¸£¤¼ · µÎÉ ªnµ¡¦³¡»Áoµ¤·Än®¦º°
´Ê Á}Á¦º°É  °¡¦³¡»Áoµ Å¤nÄnÁ¦º°É  °°µ¤µ¡°³¦¼Åo Á¸¥»®»Â®n»
Ân» ¤»¤
¦³¤¡°Á oµÄoµ ¸¸Êµ¦ f®´£µªµµÁnµÅ¦ ªnµ·³Åo¦´ªµ¤µ¥
¹Ê¤µ
Å¤nÂn´  °o ¸Ê Ê¹ °¥¼n ´ ¼o µÎ Á¡ÈÁ}¦µ¥ Ç Å Â¤o¡¦³¼¤o ®¸ oµ¸ÃÉ ¥¦Äµ
ÎµÁ¡È°¥¼nÂ¨oª ÂnÈ¥´¤¸oµ®¦º°Á¦Èªnµ´ ÁnÁ¸¥ª´¼oÎµÁ¡È´Éª Ç Å ³·´°¥¼n
oµÈ¦¸Éªµ¤Á¡¸¥¦ °¡¦³¤¸µ·n°ºÁºÉ°´¤µªnµ¦µªµÁnµ´Ê Á¡¦µ³Å¤n¤¸
»¦³¥»nÁ¸É¥ª¤µ
ÂªnªÄ

ÖÒØ



ÖÒÙ

¸Énµ¨nµªÅªoÄ¤®µ·{µ¼¦ªnµ ¼oÎµÁ¡ÈÄ·{µ °¥nµoµÁÈe Â¨³
¥n¨¤µ¹ÁÈª´o°Åo¦¦¨»¤¦¦¨ ´ÊÄ ´Ê®¹ÉÂn°Â¤o³Å¤n¹ ´Ê¼»º°
¡¦³°¦®´¨ ´ÉÁ}ªµ¤¦·Å®¤ Â¨³³ÎµÁ¡È°¥nµÅ¦ ¹³Åo´¸ÉnµªnµÅªo Â¤oÅo
·ÁÈe¤È¡°Ä Å¤n°o ¹ÁÈª´ ¹É °¥¼Än ª·¥´ °»¨¦³Á£°´ª¡oÊµÎ Â¨oª
³Â¥o¤µ°¥nµ¦ªÁ¦Èª
¦¦¤¸É¡¦³¡»Áoµ¦´¦³µÅªo Å¤nÄn¦¦¤¦³Á£Ã®®¨°¨ªÃ¨ Á¤ºÉ°
Á}Án´ÊÈo°º°ªnµÁ}ªµ¤¦· nª³¦·ÂnÅ®´Ê ¹Ê°¥¼n´¼o·´·ÎµÁ¡ÈÁ}
¦µ¥ÇÅ¸É³¦¸Á¦nªµ¤Á¡¸¥¦Ä®oÁ}Åµ¤ªµ¤¤»n®¤µ¥nª»³o°µ¦·ÁÈe
®¦º°Á¦Èªªnµ´ÊÁ¨nµ
¸ÉªnµÁÈe´Ê ¡¼µ¤Îµ¨´ªµ¤Á¡¸¥¦®¦º°ªµµnµ®µ oµ¡¼µ¤Ä¤Â¨oªÈ
°¥µÎµÁ¦ÈÄª´¸ÊÁ¸Ì¥ª¸ÊÁ° ³·°³Å¦¹ÁÈe ÁÈª´¨³nµ¹Â¤o°ºÉÇ¸ÉÁ µÅ¤n
¨oµ¡¼°¥nµ¤ÂnÁ µÈ¤¸ªµ¤¦¼o¹Án¤´ÎµªÅ¤no°¥Á®¤º°´
»Á¥´ÉÎµ£µªµ¦´Ê®¹É¸É´ÉªÃ¤¸ÉÁ¡ºÉ°ÎµÁ¦È£µ¥ÄÁÈe´Ê
¡¼¤µ°¸Ê ¤¦¼o ¹ ¨³°µ¥nµ Å¤n°¥µ¡¼°³Å¦¹ÁÈe ÁÈÁº°Á¸¥Á¨¥ Ân
µ¦´ÉÎµ£µªµ´Ê¤¡¥µ¥µ¤ÎµÁ}¦³ÎµÁ¡¦µ³¤¤¸ªµ¤» Äµµ¸Ê¤µµ¥·É
¤¸°³Å¦ Ç Å¤nÁ¸ · Ê¹  ¤o°®´Á µo ®µ¸É µÎ £µªµ Á¡º°É ¦³´Á¦º°É ´Ê  ¦µªnµÄ
µ¥ ¹Ê¤µÂ¨oª¤¹³Îµ»¦³°³Å¦n°Ånª´ÉµÇ´Ê¤¥°¤µ¦£µ¡º°¤´É
Åo¦´Ê¨³¦³¤µ·®oµµ¸ ¹ÊÅ¹®¹É´ÉªÃ¤ ®¦º°ªnµÁ¨Èo°¥» Ç ª´ oµ¤Å¤nÅo
ÎµÁ¸¥Äª´®¹ÉÁ¡¦µ³»¦³¥»noµ Á¡¦µ³Á®»°¥nµ°ºÉ´´oµ Ä¦¼o¹Å¤nµ¥°¨
¦³®¹ÉÁ¦µ°Á jµ¦nµ°¥¼nÁ¨nµ Ç Å¤nÅo¦´¦³Ã¥r°³Å¦Á¨¥ ´Ê Ç ¸ÉÂnn°Á¦µÈÁ¥
°Á jµ¦nµ°´¸Ê°¥¼nÁ®¤º°´ Ân¡°¤µ f®´Îµ·ÄÂ¨³Á¥· Á¡¦µ³Á¥Á®È¨
Ê¹ ¤µª´¨³Á¨È¨³o°¥Â¨oª oµª´ÄÁ·Å¤nÅoµÎ ¹°· Ê¹ ¤µ°¥nµ´Ê Å¤nÅo ³´Ê  ¤
¹´Ê´°·¬µÎµ£µªµÅ¤nÄ®o µÅÅoÂ¤oª´®¹ÉÁªoÂn´ÉÅ¤nÅoÁ¡¦µ³ÁÈiª¥Èo°
°¦³¨¹¹£µªµ°¥¼nÂnÄÄ®¤¨¤Â¨oª´ÉÂ¨¤¹³¨³£µªµ °¤
È°¸ ¥¼Ân ¨oª¸É 
» Îµªµ¤Á µo Ä´´ªÁ°¦¼Áo ¦º°É ´ Ã¥¤µÅo¥· Ânªµn ¡¼´Å¤n¦o¼
Á¦ºÉ° nª³Îµªµ¤Á oµÄ´Ä®o¦¼oÁ¦ºÉ° Â¨³¦´¦»ÂoÅ Å¤nn°¥³¤¸ ¹¤¸Ân
Á¦ºÉ°nªnµ» r´»®»Â®n µ¦¸ÉÁ¦µ³Á}» rÁ¡¦µ³Á¦ºÉ° °´ªÃ¥Á¡µ³È¸
Á¡¦µ³¤¸nª£µ¥°¤µÁ¸É¥ª o°È¸ Á¡¦µ³nµÅ¤n¥°¤Îµªµ¤Á oµÄ´Â¨³´Á¦ºÉ°¸É

ÂªnªÄ

ÖÒÙ



ÖÒÚ

Á· ¹Êoª¥ªµ¤¤¸Á®»¨¸Éª¦³¦³´ÅoÁ¦ºÉ°¹¨»¨µ¤´¸ÉÁ®ÈÇ°¥¼n´Ã¥Á¡µ³
Â¨³nª£µ¥°´ÉªÇÅ
oµnµÅo¤¸Ã°µ¦¼o¹Îµ¹Â¨³Îµªµ¤Á oµÄ´´ªÁ°°¥¼noµ¡°ª¦ Å¤nªnµ³
ÎµÁ·µ·Ä ¥n°¤³Á}ÅÁ¡ºÉ°ªµ¤¦µ¦ºÉnµºÉ¤¥·¸ Å¤nn°¥¤¸Á¦ºÉ°¸ÉnµÎµ®·
Ä£µ¥®¨´ µ¦µÈÁ}·Ê Á}°´¡°³°µ«´¥Åo» Â °µ¸É µÎ  Â¤oÉ¸ » ®µÁÈ
´¤µ µ¥È¡°¥´¸ª·Â¨³¦°¦´ªÄ®oÁ}Åµ¤µ³ Å¤nn°¥¤¸ªµ¤Á¸¥¦oµÁ oµ
¦°Îµ Á¡¦µ³ÅoÎµªµ¤Á oµÄ´Ã¥¼o°Â¨oªoª¥Á®»¨ oµ¨´ª» rÁ¡¦µ³
¤´·Å¤n¡°·¡°ÄoÈo°Îµªµ¤Á oµÄ
Â¨³¦´¦»´ªÁ°Ä®oÁ}¤¸ªµ¤
¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ ·É¸ÉÅ¤n¸Å¤n gÎµ µ¦Á¸¥Á¸¥ µ¦o°Ã µ¦ Ã¤¥ µ¦Á°µ¦´Á°µ
Á¦¸¥´µ¦¨nª¨ÊÎµ»¦³Á£Ã¥Áoµ °Å¤n¥·¥°¤
Ân¨³°¥nµ¹É¦³»¤µÁ¡¸¥Á¨Èo°¥¸Ê º°µ¦Á oµÅÁ®¥¸¥¥ÉÎµ®´ªÄ´¸ÉÁ}
ªµ¤ÁÈÊµÎ °¥nµ¨¹Â¨³°Å¤n Ê¹  °µ³°oª¥ª·Â¸ oÂo¹É Á}Á¦º°É Á¡·¤É » r
Ä®oÂn´Â¨³´ Å¤n¤¸ª´·Ê»¨ÅoÁnµ´Ê ´´Ê ¡¦³¡»Áoµ¹°Å¤nÄ®o¦·ÎµÂ¤oÂn
°¥nµÄ°¥nµ®¹É Á¦µoµnµ¦¼o®´ªÄ °´Â¨³´ªnµ¤¸ÊÎµ®´Â¨³»nµÁnµ´ nµÈ
ª¦Îµªµ¤Á µo Ä´Ã¥¼o°
Â¨³nµ¦³°µ¦µ»·oª¥ªµ¤
¦³¤´¦³ª´ Å¤n¦³¦³Áº°Â¨³Îµªµ¤Á¸¥®µ¥Ân¼o°ºÉ Ã¨Â¤o³¤¸Îµª¤µ
¥n°¤°¥¼noª¥´Á}µ»Á¡¦µ³ªµ¤¦¼o¹nµ¨¦°¥Á¸¥ª´
oµ¨n°¥Ä®oÁ}Åµ¤®´ªÄ¸É¤¸·Á¨ªµ¤Á®ÈÂn´ª Â¤oÂn¦´ªÁ¦º°Á¸¥ª´¥´
o°³Á¨µ³ª·ªµ´Åo Å¤n°o ¡¼¹nªÄ®nÉ¹ nµÅ¤n¤¸ ¦¦¤ º°µ¦®¥´É ¦¼®o ª´ Ä´
¦³ÎµÄ¸Éo°µ¦Á}¸¤¸ªµ¤» Ân°Îµªµ¤´ÉªÁ¸¥®µ¥nµÇÁ¡¦µ³Å¤n®¥´É
¹ªµ¤¦¼o¹£µ¥ÄÄ °Ä®o¼o° ¹¨µ¥Á}ªnµ Á¸É¥ªÎµ¥µ¡·¬¤µÁµ¨µ
ªµ¤» rÎµo°Ã¨n ¹Ê¤µ°¥nµdÅ¤n°¥¼nÁ¡¦µ³µÁ®»Â®n» r µ¦Îµ· Á}¼oÁd
¹ÊÁ¸¥Á°°µ´Ê¼o°ºÉ¥´¡¨°¥Åo¦´ªµ¤Áº°¦o°Á¸¥®µ¥Åoª¥
¤È¤°Á®ÈÂn¦¦¤Ánµ´Ê¸É³ÎµÃ¨Ä®oÁ¥È Á¡¦µ³Áoµ °¹É¦¼o¦¦¤Â¨³Îµ¤µ
¦³µ«°Ã¨ Á}¼o¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á®È°´¦·»·Í®¤µ¤°¥nµ»³¨nµª Å¤n¤¸
·É¸ÉÎµ®·Â¤oÂno°¥Â °¥¼nÁ¨¥¨Îµ¡´ªµ¤¦¼o¸ÉÁ}Ã¨¨oªÇÅ¤n¤¸¦¦¤Á oµÁºÊ°®»Á¨¥
¤´¨´Á}Á¦ºÉ°Á¦·¤Å¢£µ¥Ä ¹ÉÁ}´ªÃ¨°¥¼nÂ¨oªÄ®oÁ®n°Â¨³³°¥nµÅ¤n¦¼o¹´ª
Á¨¥ nµÈ¡°³¦µÅo¸ÉÃ¨Å¤n´Ênª¥n°¥Â¨³nªÄ®n ¤·Åo ¹Ê°¥¼n´ªµ¤Ãn¸É
Å¤nÅo¦´µ¦«¹¬µÂn¤´ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤¦¼o¸ÉÁ}Ã¨¨oªÇnµ®µ¤¦¼oÈ¤Á°³oµÅ¤n
ÂªnªÄ

ÖÒÚ



ÖÓÑ

¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°ÁºÊ°®»°¥¼noµ¤o°Á}Â¦Å¤n¤¸®oµ¤¨o°°¥¼n¸ Ç¸ÉÂ¨o°ª·É
oÅ¤o µo ®¦º°ª·É ¨Å°¤°¥¼Än ¨°Â®¨´Å¤n¤ª¸ ´ ºÉ ÂnÇ
Ánµ¸É¤¨oµÁ¦¸¥nµÁn¸Ê ÈÁ¡¦µ³¤Á¥Á®ÈÃ¬ °¤¤µÂ¨oª n°¸É¥´Å¤nÅo
Á oµª´ f®´£µªµ°´Á}ª·¸¸É®´®oµ¤ÄÅo¸ ¤Á}ÃµÂÅ¤nÅªo®oµ°·¦r®oµ
¡¦®¤ oµÎµÅ¤n¼Ä¤Á¦n´Á¦n¤ÅÁ¨¥ Å¤nÄ´Á¦ÄÁª¨µ´Ê ¨µ¥Á}
oÅ¤o oµÄ®o¤Å¤n¦¼o¸É¦µ¥
Åo¦´ªµ¤°ÊÎµÁ¸¥®µ¥µªµ¤Å¤n¥´¥´Êªµ¤
Ã¦ Ã¦Â¨oª { ÄÅ¤n¥°¤ÂoÅ °° °°¥nµÄ®o¤Á¨nµÅ¤µÁ¨¥¦´°µµ¦¥r³Å¤n
µ¥ÄÅoª¥ªµ¤´Éª °¤
Ân¡°¤µÁ oµª´¢{¦¦¤Â¨³ f®´Îµ£µªµÁ}¨Îµ´¤µÄn°¥Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o¤µ
Á¦ºÉ°¥Ç  ¨µ¥Á}Á®È°Á®ÈÄÁ¡ºÉ°¤»¬¥r¦nª¤µ· Â¨³¦³¨¹¥o°®¨´Á·ªµ¤
µ¦¸É¼¤¹ÉÄÎµ¨´Á}°¤»¬¥rÄ¤´¥´Ê Á®¥¸¥¥ÉÎµÎµ¨µ¥Áµoª¥ª·¸nµ Ç
°¥nµ¤µ¤µ¥ Á·ªµ¤¨´Áª°¥nµ¹Ä Â¨³¡¥µ¥µ¤Ânnª»«¨Ä®oÁ µ´Ê¼o¸É
¨nª¨´ÅÂ¨oªÂ¨³¥´¤¸ª¸ · °¥¼n Á¡º°É ¦¦¤´Ê ³Åo¨Îµ¨´¨oµ ´Ê Á µÈ³Åo¤¸ ªn »
µÁ¦µ¼o¨´Îµ¸ÁnÁ¸¥ª´Á µÅo¦´nª´ÉªµÁ¦µÄÁª¨µ¸ÉÁ¦µÎµ´ÉªÂnÁ µ³´Ê
°µªµ¤µ¦´¸ÉÁ¦¸¥¤µÂ¨oª ¥´¤¸ªµ¤µ¦Å¨°´ªr¸ÉÅ¤n¦¼o£µ¬¸
£µ¬µ°³Å¦°¸oª¥»ª´¸ÊÂ¤oÂn´ªr¤¥´Á¸É¥¸Å¤n¨°¥nµªnµ¹¨¼Ç®¨µÇ¨°
´Éª Ç ÅÁ¨¥ Áª¨µÁ·Åµ¤®µÁ®ÈÁ¡ºÉ°¤»¬¥r¸É Ç ¹É¼Â¨oªnµ»Á¦«
µ¦Á°µ´®µ°¸É³Ä®oÁ·Â¨³·ÉnµÇÂnÁ µÅ¤nÅo µ¦´Ê¨´¤µoµ¼£¦¦¥µ
Â¨³¨¼ Ç ªnµÄ®oµo  ªnµÁ}¡¦³Áª´¦Ã¥Å¤n¤°¼µ³ ° ¤È°º Ã°µ°¦¤
Á µÄÁª¨µ´Êoµªnµ ¡¦³Áª´¦ Â¤o¡¦³°r³Á}¬´¦·¥r¦¤¼¦roª¥¡¦³¦µ
¦´¡¥rÈ¤·Åo¦Ä®oµÁ¡¦µ³Á®ÈÂn¦µ¦´¡¥r¤µÂn¦¡¦³¦µµÁ¡¦µ³°Îµµ¡¦³
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¡°Åo¦´Á¦ºÉ°nÁ¦·¤µ¤Â¨oª¦¼o¹ªnµ¡¦o°¤´¥·¸Â¨³ºÉÁonµ¦¦Á¦·¤µ
»ª´¸Ê ¹ÊºÉ°ªnµµ¦Îµ»»µÂ¨oªÁ}¹Å®¹´ µ¦´ÊÁ µ¥´¦¼o¹ÄÁÈ
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ª¦oµª¡°¼ ¦³¤¹¦¸¤µ®µnµ°µµ¦¥rÁ¡ºÉ°Ä®onª¥¸ÊÂÄ®o®µ¥ o°Ä oµÅo¦´Îµ
¸ÂÊ Â¨oª¦³¤³Á}¸¡É °Ä Â¨³´Ê ®oµ·´ °· ¥nµÁÈ¤Îµ¨´ ¸É °o ÄÈ°º ´Ê  Ç Á µ
¡¼ªnµ¤¦¦¨·¡¡µÅ¤n¤¸ Á¡¦µ³®¤Á ®¤¤´¥ÅµÂ¨oª ÂnÁª¨µ¦³¤Á oµ¸É
£µªµÄ¨ ¹´¦µªnµµ¥Å¤n¤¸Á®¨º°°¥¼nÁ¨¥Áª¨µ´Ê ³¦µªnµµ¥¤¸Èn°Á¤ºÉ°
·° ¹Ê¤µÂ¨oª oµªnµ¤¦¦¨·¡¡µÅ¤n¤¸ ªµ¤» µ·¸É¦µ ¹Êµµ¦·´·
ÄÁª¨µ´ÊÎµÅ¤¹ÂÄ®o¦¼o°¥nµ´Ê Á¡ºÉ°ªµ¤ÂnÄ¹o°¤µÁ¦¸¥µ¤nµ°µµ¦¥r°¸
¦´Ê
¤ÈÅ¤nÄnÁoµ °®oµ¦oµ ¼o¦´ºÊ°Â¨³¦´ÎµÎµ¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ÅªoÁ¡ºÉ°Ån°
®¦º° µ¥ ¹Ê¦µµ Â¨³ µ¥°¨µÁ°µµ¤ªµ¤°Ä ° ¹Å¤n¨oµÁ¦¸¥nµÅo
°¥nµÂ¤n¥Îµ oµ¤¦¦ ¨ ·¡¡µÁ}Á®¤º°¨¼¢{Â¢ÂÃ¤ Áª¨µÁ¦º° °¤´Á¦·
¨¼ °¤´ÈÁ¦·oª¥ Áª¨µÁ¦º° °¤´ÂnÂ¨³µ¥ÅÈ®¤Á ®¤¤´¥¸É ³°°°
°°¨¤¦¦¨·¡¡µÈ³o°Á}ÄÎµ°Á¸¥ª´Ânoµ¤¦¦¨·¡¡µÅ¤nÄn
¢{Â¢ÂÃ¤ÈÎµo°·´°¥¼nÃ¥¸³´Ê¤¹Å¤n¨oµÁ¦¸¥nµªnµ¤¦¦¨·¡¡µ
¥´¤¸°¥¼n®¦º°ªnµ®¤¤´¥ÅÂ¨oª ÁºÉ°µÅ¤nÂnÄ´¡ªÁ¦µ¼o³¥´¤¦¦ ¨ ·¡¡µÄ®o
Á· ®¦º°³¡µ´´®µ¦¤¦¦ ¨ ·¡¡µÁ¸¥Á° Ã¥Å¤nÁ¸É¥ª´µ¨¤´¥Ä Ç ¤µ
Îµ¨µ¥Ä®o®¤Å
oµÁ}¼o®´Ânn° o°·´·Å¤n¨¨³®µº°«¸¨¤µ· {µÈ¤¸µ³¥´
¤¦¦¨Ä®oÁ· ¹ÊÁ}¨Îµ´ Á¦·ÁÈ¤¸ÉÂ¨oªÈ¦µÁ}·¡¡µ ¹Ê¤µ¸ÉÄ ÂnoµÅ¤n
®´Ân ÎµÂ¼ Ç ¨µ Ç Á}Ân¦µ¦µ¨°¥nµÁ¸¥ª ¨Á·Åo¥µ Â¤oÁ· ¹Ê
oµÂ¨oªÈÁ¦·Åo¥µ °¥Ân³ÁºÉ°¤¨ ®¦º°ÁºÉ°¤¨Å¤n¦µ¨º°ªµ¤»
Á®¨º°°¥¼nÄÄÁ¨¥¸ÉÁ¦¸¥´®µ¦¤¦¦¨·¡¡µÄ®o®¤ÅÃ¥Å¤nÁ¸É¥ª´µ¨Áª¨µ¤µ
Îµ¨µ¥ ÎµªnµÁ ®¦º°¤´¥´Ê ¹Ê°¥¼n´µ¦·´·¤µªnµ°ºÉ Å¤n¤¸µ¨Áª¨µÄ¤¸°Îµµ¥´
¤¦¦ ¨Ä®oÁ·®¦º°Îµ¨µ¥¤¦¦ ¨ Ä®o·®µ¥Åµ¼o·´·°°¥¼n ÁºÉ°µ¤¦¦
¨ Ê¹ °¥¼n ´ °o ·´ · ÎµÄ®oÁ¦· °o ·´ · ÁÈ ¦· ÎµÄ®oÁº°É ¤ °o ·´ · ÁÈ º°É ¤

ÂªnªÄ

ÖÓÕ



ÖÓÖ

ÎµÄ®o®¤ º°Å¤nÄ·´· ¤¦¦¨È®¤ÅÃ¥Å¤nÁ®¨º°°¥¼nÄÃ¨Á¨¥ Á¦ºÉ°¤¸°¥¼n
Á¡¸¥Ánµ¸Ê
¦³¤ °¦µ °¡¦³»nµ°µµ¦¥rÁ}°¥nµ¥·É ¦³¤®µ¥´¥ÄÁ¦ºÉ°
¤¦¦ ¨ ·¡¡µ ³¸ÉÅo¢{Îµ¸ÊÂµnµ Á}°´ªnµÁ¦ºÉ°¤¦¦ ¨ ´Ê¤ª¨ ¹Ê°¥¼n
´¼o·´·³ÎµÄ®oÁ¦· ³ÎµÄ®oÁºÉ°¤ Â¨³³ÎµÄ®o·®µ¥ ¸¸Ê·¸É¨´¸É¦µ
Á¦¸¥´É¼®¦º°· °¦µ¦´ÎµÂ³Îµoª¥
´É¼o° Â¨³´ÉÂ¨º°´ª¨¸ÉÁ·µÁ®»º°µ¦£µªµ °Á¦µ Ã¦Îµªµ¤
¡¥µ¥µ¤Îµ¦»Ä®oÁ¦·¥·ÉÇ ¹ÊÅÃ¥¨Îµ´¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¤¦¦¨Á¦·Â¨³Îµªnµ¤¦¦¨
¸Ê´Ê¤·Åo®¤µ¥Á°µ¤¦¦¸É ¨¸ÉÃ¥Á¡µ³Ân®¤µ¥¹ª·¸ÎµÁ·´ÉªÇÅoª¥·É¸ÉÎµÄ®o
Á·ªµ¤» µµ¦·´·ª¦Á¦¸¥¤¦¦¨Á¦· ·É¸ÉÎµÄ®oÁ·» rÁ¡¦µ³µ¦Îµ
·ªµ¤» ¸ÉÁ¥¤¸®µ¥Åª¦Á¦¸¥ªnµ¤¦¦¨ÁºÉ°¤
Á¤º°É ¼o°Ä Ê´ ¸É µÎ ¨´Îµ°¥¼n
Ân°n Å³Ä®o¡· µ¦µ°¥nµÅ¦°¸oµ¹³
Á¦·oµª®oµ ¦³¤®ª´ªµ¤¡o» r°¥nµÁÈ¤Ä Å¤n¤¸°³Å¦³Á}¸Énµ´¥ Á¡¦µ³·É
nµÇ¸¤É °¸ ¥¼Än Ã¨ÈÅoµn ¤µ¡°¤ª¦» ®¦º°» r ÁÈ nµ¸É ¤´ ´Â¨³nµÅÂ¨oªÅ¤n¤¸
°³Å¦Á®¨º°°¥¼n ¹¤°Á®ÈµÁ¸¥ªÁnµ´Ê º°¦¦¤³¸É³Á}µÁ¬¤Îµ¦µÄ ÅÂ¨oª
Å¤n°o ¨´¤µ
oµo°µ¦¹oµÈ¡´ Äo¦¤n Å¤o¦¤· ¦³ µo µ¤µ Ç oµo°µ¦¹Á¦ÈªÈ¡´ ¦³®ªnµ
µÂn°o ¥ ¡°¦¦Áµµ¥®µ¥Á®º°É ¥Â¨oªÁ·n°ÅÄ®o¤µ oµÅ¤n°o µ¦¡o» r ÅÈ ¤n
°°Á·µ ¤¸°¥¼n µ¤¦³µ¦oª¥´ º°µ¦¡´Ä¤µ·°n ¥´ Å¤n°n ¥Äµ
{µµ¦oªoµÈÅÅooµ µ¦¡´¤µ·Á}¦´Ê¦µª´ªnµ¡°¸ °´ÊÈ¡·µ¦µµ
·
{ µÃ¥Â¥ ´ r°°Á}¦³Á£ÇÂ¨³Â¥°°Á}·Ê Ç¡·¼ rµ¤®¨´ªµ¤
¦· °¤´ º°Å¤nÁ¸¥É Á}» r Â¨³Á}°´µ ¦ª¦µ¼ªo ¥{µÄ®oÁ®È´ªnµ
°·´Å¤nÁ¸É¥´Ê Å¤nÁ¸É¥°¥nµÅ¦ Änªnµ Ç °¦nµµ¥´Ê£µ¥°£µ¥Ä ¤¸nª
Å®oµ¸¤É ¸ °o ¥ÁªoªnµÁ} °Á¸¥É  ¦°¼Ä®o¨³Á°¸¥¸É ªo »°µµ¦³Á®ÈÅo´ ªnµÅ¤n
Á¸É¥¦·Ç
» ´È¦ª¼Ä®o¨³Á°¸¥ªnµ¤¸°¥¼nÄµ¥»nª Å¤n¤¸ o°¥ÁªoÂ¤o°µµ¦Á¸¥ªªnµÅ¤n
Á}» r o°Á}ÁnÁ¸¥ª´´Éª¦nµ°´µ»°µµ¦·Áªµ¤Á}´ªrÁ}»¨Á¦µ
Á µÄ¦nµµ¥ Å¤n¤¸Ä¦¦´·°Â¨³º°ªµ¤Á}Áoµ °ªnµ Å¤nÄ®oÁ}ÅÄ¨´¬³µ¤
º°°·´» ´ °´µ°µÅ´°Á°µÂÁº°É Ç°¥nµÅ¤nÅo¨Ánµ´Ê µ¦
ÂªnªÄ

ÖÓÖ



ÖÓ×

¡·µ¦µoª¥{µÊÎµ Ç µ Ç Á®Èªµ¤¦· ¹Ê¤µ¸¨³Á¨È¨³o°¥°¥nµ¸ÊÂ¨ º°
µ°°µÁ¦ºÉ°¨´´·ÄÃ¥¨Îµ´ µ¦Á·µ{µÄ®oº°Á}Îµ´ Ânµ¦¡´
Ä¤µ·Ä®oÁ}ÅÁ¡µ³µ¨¸É ª¦¡´Ánµ´Ê  Å¤nª¦¡´n°¥ ¡´Ä¨´¬³ ÁÊ¸ ¸¥
Îµµ oµo°µ¦¡o» rÁ¦Èª Ã¦¦µªnµ{µ¸ÉÂ¨Á}Á¦ºÉ°°°·Á¨»
¦³Á£¡µÄ®o¡o » °r ¥nµÅ¤n· ®ª´ ´Ê ¤µ·Â¨³{µÄ®o¨´Á¨¸¥É ´Îµµ Ân
Å¤nÅoÎµÄ ³Á¸¥ª´ ³Á}ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°Äµ¦ÎµÁ· o°·´· Ã¦ÎµÅªoÂ¨³
ÎµÅ·´·oª¥ªµ¤Å¤n·É°Ä
{µµ¦oªoµ®µªµ¤¨µÄn º°µÅ¤n¦°¤»¤ÄÁª¨µÎµÁ}
Á¡¦µ³µ °·Á}µ¨´´o°¥·Éªnµµ°ºÉÄ o°Äo·{µÁ}Á¦ºÉ°»Á·
Å¨°µ¥ ´·´ · °o Á}´Ä¦n¦ª» ³¸¤É ¸ É· ¤µÁ¸¥É ª °o ´ °¥nµ°¥¼n
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Â¤o
» ³ÎµÅ¤nÅoÂn
» Á µo Äªnµ¼¦o o¼ °º ·¤¸°¥¼n ´ » ³¸É µÎ ¨´¨°´Ê Å®¤
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Á¦ºÉ°Á¨n °ÁÈ ÂnÁ}¤µÁ·Ã¥¤¼¦r¸É¤¸ªµ¤¦¼o¦o°¦¼o®µª Ä¦³¥³Á¦·É¤Â¦
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Â¨³nªÄÄÁª¨µ´Ê »¥´¤¸ªµ¤´¥°³Å¦°¸¡¼µ´Åo
Å¤n¤¸Â¨oªnµ®¤Á¡¸¥Ánµ¸Ê °¦µ °¡¦³»nµ¸É¦»µnª¥Ä®o·¤ª´¸Ê
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µÄÄµÁª¨µ ¹ÉÁ}Á¦ºÉ° °Ä¨oª Ç ¡µÄ®oÂ ¸Énµ°Ä®oÅª¦¦rÈ
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ªµ¤» °´Á·Ânµ¦®¨´°¤´¤¸´ÁÈ°¥nµ¤¼¦r°¥¼nÂ¨oª ¤·Åo¤¸°¥¼n´®o°°
®¦º°Á¸¥°Ân¹Áª¨µ¸ÉÁÈ³ª¦Á oµÅ®¨´°Ä®o°°ÈÎµÁ}o°°Ä®o
ÂªnªÄ

ÖÔÒ



ÖÔÓ

Á oµÅ Â¤oÁÈ³¨o¤´ª¨°®¨´°¥¼n´»Á¸¥Á° ÁÈÈ¤¸ªµ¤» Äµ¦®¨´°¥nµ
¡°Á¡¸¥Á®¤º°´ Ânµ¦¸É ³Ä®oÁÈ°®¨´°¥¼n É¸ ®É¸ ¦º°¸É É´  ´Ê ¥n°¤Á}Åµ¤Áª¨µ
°´ª¦
µ¦¸Énµ°Ä®oÅª¦¦r È¥n°¤°Ä®oÁ}Åµ¤µ¨°´ª¦ÁnÁ¸¥ª´
µ¤¦¦¤µ °¸¤É ¸ ªµ¤» ¡°³Á}ª¦¦r Â¨³¤¸ªµ¤» ¡r °³Á}¦Åo£µ¥Ä
Ä °¥¼n É¸ É¸ ÁÈ }» Â¨³Á}» År o°¥nµ¤Á®»¤¤ °¦¦¤¸É µÎ Åªo Ânµ¨°´ª¦°¥¼n
Â¨³ª¦Å¤´Á}Á¦ºÉ°´´°¥¼nÄ´ª °¤´Á° ¹É³¦°Áª¥» Â¨³¦°Áª¥» r°¥¼nÄ
¸ÂÉ ®nÁ¸¥ªÅ¤nÅo È³o°°Á¡º°É °¥¼Ân ¨³Á¡º°É Åµ¤ª¦ÂnÁ®»µ¦r ³´Ê  Â¤oª¦¦r
Â¨³¦³¤¸°¥¼nÄÄªÁ¸¥ªÂ¨³Áª¥°¥¼nÄÄªÁ¸¥ª Ânª·µ ´r¹ÉÁ}¸É°µ«´¥Á}
·ÉÂ¦¦ªÎµo°´ÉÃ¥¥oµ¥Åµ¤µ¨°´ª¦´´Ê¸Énµ°Ä®oÎµÁ¡ÈÁ}¸
¤¸ªµ¤» Ä£¡µ·É¸ µÎ ¨´°¥¼°n µ«´¥Â¨³´É °Á¡º°É ªµ¤¸Ä£¡µ·°n Å ¹Á}µ¦
¼o°µ¤¦¦¤ Â¨³ªµ¤¦³r °´ªrÃ¨¼¤o n» ªµ¤» ´Ê ª´¸ÂÊ ¨³ª´®oµ ´Ê µ·
¸ÊÂ¨³µ·®oµ°¥¼nÂ¨oª°¥nµÁÈ¤ÄÄ¦³®µÎµ´É°¸É¼o°Â¤n¥Îµ¥·Éªnµ¸ÊÅ¤n¤¸°¸Â¨oª
nªª¦¦rÂ¨³¦¸É°Åµ®´ª° °³¤¸Å®¤³
oµ¤¸°¥¼n¼Â¨³ÉÎµ
Á¡¸¥Å¦³
°µ¤µÅ¤nÂnÄÁ¡¦µ³·ÉnµÇÅ¤nÄn¼oÁª¥» Â¨³» rÁ®¤º°®´ª°¤»¬¥rªµ¤
¼ÉÎµ´ÊÁ oµÄªnµ ¤»¬¥r°¥¼n¼®¦º°ÉÎµÁ¡¸¥Å¦ ª¦¦rÂ¨³¦È°¥¼n¼®¦º°ÉÎµÁ¡¸¥´Ê Å¤n
°¥¼n¼®¦º°ÉÎµªnµ¸É¤»¬¥rÁ¦µ°¥¼n°µ«´¥
¸Énµ¡¼®¤µ¥¹oµ¸É¤»¬¥rÁ¦µ°¥¼nÄnÅ®¤
³ªnµoµÈÄn ³ªnµiµÈÄn ³ªnµoµ°®¦º°ÄÁ¤º°ÈÄn ³ªnµ¸ÉÅ®Ç¸É¤»¬¥r
°µ«´¥°¥¼nÈÄn ³ªnµ®o° ´®¦º°Á¦º°ÎµÈÄn´Ê´Ê Á¡¦µ³¤»¬¥rÄÃ¨¸Ê³o°°µ«´¥·É
´¨nµªÁ}¸°É ¥¼°n µ«´¥Á¡º°É Áª¥» Â¨³» r Å¤n¤¸ É· ÄÇÁ}¸ÁÉ ª¥
nµªnµÅªoÄÎµ¦µªnµª¦¦r¦´Ê¤¸¦·Å®¤oµ¤¸°¥¼n¸ÉÅ®·´°¥µ¦¼on³
¡¦³¡»ÁoµÅ¤nÁ¥ÎµÁ¡ÈÁ¡º°É Ã®¡¦³°rÂ¨³´ªrÃ¨Ân¦¦oµªµ¤¸Á¡º°É
¡¦³°rÂ¨³Á¡ºÉ°Ã¨Ã¥nµ¥Á¸¥ªÎµ®¦´°µ¤µÅ¤n¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦³´oµÎµ´É
° °¡¦³¡»Áoµªnµª¦¦r¦Å¤n¤¸ Ánµ¸É·´·Â¨³Å¦n¦°µ¤®¨´¦¦¤ °nµ
Á¡µ³·É¸ÉÁ¦µµ¤µ¦ÈÎµÄ®oÁ·«¦´µÁºÉ°¤´ÉÄÎµ´É° °nµ ªnµÁ}ªµ µ
¦¦¤¸É¦´Åªo°¦·Å¤n¡¦n° ¹Á·ªµ¤ÁºÉ°¤´É´Ê iµ¥¤¦¦º°µÎµÁ· ´Ê iµ¥
¨º°ªµ¤» Á}Á¦ºÉ°°Â´Êª¦¦rÁ}´ÊÇ¨°¹¡¦®¤Ã¨°´Á}¸É·
ÂªnªÄ

ÖÔÓ



ÖÔÔ

°¥¼n °nµ¼o¤¸»ÅoÎµÁ¡ÈÅªoÂ¨oª Â¨³·¡¡µ°´Á}¦¦¤´» rÃ¥·ÊÁ·ªnµ¤¸¦·
Å¤n´¥ Â¤oÅ¤n¤°Á®Èª¦¦r¡· ¡µoª¥µÁº°Ê ¡°³Á·nµ¼°o Éº ¤µ¼ªo ¥Åo Ânªn 
¨¹ °®´ªÄÁ}Á¦ºÉ°¸ÉÅ¤nµ¤µ¦³Á¦¸¥Åoµ¤ªµ¤¦¼o¹
¡¦o°¤´ÊÎµ¸É»µ¤ªnµoµ¤¸°¥¼n¸ÉÅ®oª¥ ¦¼o¹Á¸¥Ä¸ÉÅ¤nµ¤µ¦°°ªµ¤
o°µ¦ °»°¥nµ¤¼¦r ´Ê ¸ÁÊ ¡¦µ³Ã¨Á¦µ¤¸Á¡µ³¨o°n°µoª¥ª´»°¥nµÁ¸¥ª
Å¤n¤¸¨o°n°µ¤¦¦¤º°ª¦¦r ·¡¡µ¹ÄÅ¤n¦µªnµ³ÅÂª®µ°³Å¦¸ÉÅ®
¤µn°¼ª¦¦r·¡¡µÄ®oÁ®È´Â¨³®µ¥´¥Á¸¥¸ oµ¤¤»·ªnµ°µ¤µ¤¸¨o°·®¹É
Ã¥Á¡µ³n°¼Á®Èª¦¦r·¡¡µÁ}´ÊÇ¦³´¬rÄÂ¨oª¤µ°»ªnµÅon°¼Á®È
ª¦¦r ¡¦®¤Ã¨Â¨³·¡¡µÃ¥¨°´Éª¹Â¨oªª¦¦r´ÊÂ¦°¥¼n®nµµ¤»¬¥rÃ¨
¹ÊÅ¦³¤µÁnµ´ÊÅ¤¨r ´Ê®¹ÉÇ°¥¼n®nµ´ ¹ÊÅ´Ê¨³Ánµ´ÊÅ¤¨r ¡¦®¤Ã¨°¥¼n®nµ
ª¦¦r´Ê» ¹ÊÅÁnµ´ÊÅ¤¨r Â¨³¡¦®¤Ã¨´Ê®¹ÉÇ°¥¼n®nµ´ ¹ÊÅ´Ê¨³Ánµ´ÊÅ¤¨r
nª·¡¡µ´Ê °¥¼®n µn µ¤¤»· Ê´ ª Ê¹ ÅÅ¤n¤¸ ¦³¤µ °¤¤»Ä·  Ç ³ª´Â¨³´
°nµÅoÁ¨¥´¸Ê
»³ÂnÄ®¦º°ªnµÁ}ªµ¤¦·®¦º°®µÁ¦ºÉ°°³Å¦¤µ°»¦·»Á oµ°¸ Á¡¦µ³¨o°È
Á¡µ³Îµ®¦´°µ¤µÁ¸¥oª¥ °ºÉ¼oª¥Å¤nÅoÁ¦ºÉ° ¤´Á¦·É¤¡·µ¦Å´ÊÂn¨o°°¥¼nÂ¨oª
¤·®Îµ¥´Å¤°Á®Èª¦¦r·¡¡µÁ oµ°¸ ¹ÉÃ¨Å¤n¤¸Ä¦Á®È´Á¨¥ Â¤oÂn¡ª´
°ªµ«¹ÉÁ}´Á®¥¸¥¥ÉÎµ°Ã¨°ªµ«¨µ¥Á} ¸Ê¤ ¸ÊÃ¨Á®¨ª Ç Å®¤ È¥´
Å¤n¡Á®È¡°Åo¤µ¦³µ«Ä®oÃ¨¦µoµÁ}¸Énµ°¥¼nÈ³ÅoÁ¦·É¤Â¨³¦¸Á¦nÎµ»Ä®oµ
Á¡ºÉ°Á¦¸¥¤Åª¦¦r·¡¡µ´oµ nª°µ¤µÅÂ°Á®Èª¦¦r·¡¡µÁ¸¥ªoª¥
¨o°°´¨¹¨´¹É Åo¤µµÃ¨Å®ÈÅ¤n¦o¼ ÃÉ¸ ¨Å¤nÁ¥¤¸´ Á¨¥Á¤º°É Á¦º°É Á}°¥nµ¸Ê 
» ³
·ªnµ¤´Á®¨º°Áº°É ®¦º°°¥nµÅ¦Ã¦·¼ÂÈ ¨oª´
·´ ¥´ °o Ä°¸ªÉ µn ·¡¡µ°¥¼®n µn µ¤¤»· Ê´ ª Ê¹ Å Å¤n¤¸ ¦³¤µ °
¤¤»Ä· Ç ³ª´Â¨³´°nµÅoÁ¨¥ ¸É µn Á°µ¨o°°³Å¦¤µn° ¹¦¼Åo oªµn ¤´Å¨
»ª·¥´ °¤¤»· ³¦¼Åo o
°µ¤µÈÁ¦¸¥¤µn°¸ÊÂ¨oª°¥nµÅ¦Á¨nµ »¥´°»nµ®r¤µµ¤Ä®oÁ¦ºÉ°¤´¡·µ¦Å
°¸ ÈÁ¦¸¥»Â¨oªªnµ ¨o°¨¹¨´°¥nµÅ¦Á¨nµ Â¨³¥´Á}¨o°Á¡µ³oª¥ ¨o°¼ µ
oª¥¹Å¤nµ¥Ä¸É³Á¦¸¥ Ân»µ¤Å¤nÅoÈÎµo°Á¦¸¥Á¡ºÉ°»³Åo®µ¥´¥ ¤·
®Îµ¥´¨´´¥Ä®nÁ¦ºÉ°¹ª¦¥»·ÅªoÅ¤nÁn´Ê³¥»nÄ®n
nª¦nµÅ¤nÁ®È¡¼¹Á¨¥
ÂªnªÄ

ÖÔÔ



¡¼¹

ÖÔÕ

Îµªnµ¦¡°Åo¥· Ân°Éº È¨´ª°¥¼Ân ¨oªÅ¤n¤Ä¸ ¦³¨oµ®µn°¦®¤Å®¤o¡°³

Â¤oÁ}·É ¸É ¨´ªÈª¦¡¼ Á¡º°É ¼o ¨´ª³Åo®µµ®¨®¨¸´oµ Å¤nª¦³ÁÈ
n°ÅªoÄ®oÁµ¨µ¤»¬¥r°¥¼n¦ÉÎµÅÃ¥Å¤n¤¸Ä¦°Ä®o¦¼oÁ¸¥oµ
¦Èº°Â®µªµ¤» ªµ¤Îµ¦µÅ¤nÅo oµÁ}·É¸É¨´ª´¦· Ç ³¡µ´
®µµ®¨®¨¸Á°È¥´ ÅoÎµÁ}°³Å¦o°°´Á¸¥»·É »°¥nµÁ¡¦µ³ªµ¤» °r ´
Á}·Énµ¨´ª¤¸°¥¼n´»Å¤nnµ³´¥
¦Á}µ¸°É ¥¼n °´ªÉ ÄnÅ®¤³
ªnµÄnÈ ¼  Án³¦µÁ}¸°É ¥¼n °´Ã¬ Ân°¥nµ¨º¤ªnµµ¥¼o ¤» ´Ã¬È°¥¼n É¸ Ê´
oª¥ÈÂ¨oª´
nª¦ÄÁ¤º°¸¤¸Å®¤³nµ
ª¦¦r ·¡¡µ Á¤º°Á¡ ´¦Á¤º°¸³¤¸®¦º°Å¤n È´¸É°µ¤µÁ¦¸¥nµ
¤µÂ¨oªÄ o°ªnµoª¥ª¦¦r ·¡¡µ ·ÉÎµ´¥·É¸ÉÅ¤nª¦¤° oµ¤Å ´Éº°»ÂÎµ®¦´
Ád¦³¼ª¦¦r ·¡¡µ Â¨³d¦³¼¦ ´ÊÃ¦º°ÅªoÄ¤º°Â¨³ÎµÄ®oÂn °¥nµ
¨n°¥ªµÁÈ µÁª¨µ®µ¥Â¨oªÅ¤n¤¸¸ÉºÊ° µ¥´³¨Îµµ
Îµªnµ »ÂÎµ®¦´Ád¦³¼ª¦¦r ·¡¡µÂ¨³d¦³¼¦´Ê ®¤µ¥ªµ¤ªnµ
°¥nµÅ¦·´Å¤nÁ oµÄÁ¨¥·¤rnµ°·µ¥oª¥
ªµ¤¸» ¦³Á£ Á}»Â°Îµ´Ân¨³° ·É Á®¨nµ¸ÅÊ ¤n¤¸ °Êº µ¥Ä¸É ªÉ´ 
Ç Å Å¤nÄ®o¨¨³ªµ¤¸ Á¡¦µ³¤»¬¥rÁ¦µ¹³¤¸®¦º° ³Á}°¥¼®n ¦º°³µ¥ÅÎµo°
¦³¨¹ Â¨³°µ«´¥ªµ¤¸¸ÉÄ®o¨Á}» °¥¼nÁ¤° Án » µ¥ » Ä ªµ¤¸Á®¨nµ¸ÊÂ¨Á}
Á¦ºÉ°¤º°Îµ®¦´Ádµ¸Á¡ºÉ°Å¼nªµ¤» °´¤»¬¥r¡¹®ª´Ã¥´Éª´ oµ¤¸ªµ¤¸°¥¼n´
´ª¸É¡°°µ«´¥ ®¦º°¤¸ªµ¤» ¤¼¦rÂ¨oª ª¦¦r ·¡¡µ³¤¸®¦º°Å¤n¤¸ °¥¼nÄ¨o®¦º°°¥¼n
Å¨¥n°¤Å¤nÁ}{®µ¸É¼o´Ê³·Ä®o¨ÎµµÂ¨³Á¸¥Áª¨µÃ¥¤µ¸É·Á¸¥°Á¸¥Ä®¦º°
´¥ ª¦¦r ·¡¡µ ³¤¸®¦º°Å¤n¤¸ ´É º°¼Åo ¤n¤¸ ¤´· º°ªµ¤¸¡°³Á}¸°É °»n Ä
ÅoÁnµ¸Éª¦¹ÎµÄ®oª»nªµ¥Â¨³µ¤Ãnµ¤¸É°¥¼nÅ¤nÁ}» 
ªµ¤·ÎµÄ®oÁ·´¥ ÄÈ¦Îµµ µÈµ¤¥»nÅ®¤ Áª¨µµ¥Â¨oªÎµ¸É
µ¤ÅªoÅÈ ¦o¨Ân¦¦¤¸É ÎµÅªo®µ¡µÅ¼µ¤» °¦¦¤°¥nµÅ¤n· ³´Ê Á¦µÁ}
µª¡»¸ÁÉ º°É n°¦¦¤¸É ÎµÎµo°Ä®o¨Á°¹Å¤nª¦¦³¤µµ¦¦³Îµ °»Ç
¦³Ã¥¸ÉÎµªnµ³Å¤nÄ®o¨ Ân¦¦¤´ÉÂ¨Á}¼oÄ®o¨ Å¤n¤¸·ÉÄ³¡µÅµ¸µ´ÉªÅo
ÂªnªÄ

ÖÔÕ



ÖÔÖ

°µ¦¦¤Å¤nªµn µ· ¤·¦¡n°Â¤n ¨¼¦´µ¤¸£¦¦¥µ¸É µ¸ µÅ o Å¤nªµn ¼Áo ¦¸¥¤µ
Á¦¸¥o°¥ Á¦¸¥Ä®¦º°°¦³Á«Åo´ÊÄ£¼¤·Ä ¨µ¦µÁ¦ºÉ°Á¨ºÉ°¨º°Á¡¸¥Ä ³
Å¤nµ¤µ¦nÁ¸¥¼oµ¥Â¨oªÄ®oÅ¼»¸É®¤µ¥ÅoÁ®¤º°¦¦¤¸ÉÎµÅªoÂ¨oª ³´Ê¦¦¤
¸´Éª¹Á}Á®¤º°»ÂÁ¦ºÉ°Ádµ¸µ´ÉªÄ®o¼oÎµÅ¼n¨¸´Éª¸ÉÎµÅo¦´Áª¥¨
oµÁ}·É¸É°µ«´¥°ºÉnª¥Á®¨º°Åo Â¤oÂn´ªr·¦´µÁ µ¥´¤¸®¤¼n¤¸¡ª Á¦µ
ÎµÅ¤³Å¤n¤¸¡n°Â¤nµ·¤·¦ ³°¥nª¥Á®¨º°Ä¦µªÎµÁ}Á¨nµ ¥·ÉÁ¦ºÉ°µ¥oª¥Â¨oª
Á¤º°Å¥Á¦µ´ªÉ ¦³Á«º°Á}·Îµ´
¹É ³o°Îµµ¦nª¥Á®¨º°´°¥nµ»
ªµ¤µ¤µ¦ Å¤n¤¸¼oÄ³¨n°¥·ÊÄ®oµ¥¤·¤ÊÎµÅÁ¨nµ Ç Ã¥Å¤n¤¸ÂnÄÁ®¨¸¥ªÂ¨
Á¨¥ ÂnÁ}·É¸É»ª·´¥Å¤n¤¸Ä¦nª¥Åo º°ªµ¤µ¥ Â¨³µ¦µ¤nÁ¸¥¼oµ¥Ä®o¹»¸É
¤»n®¤µ¥°´Á}» ¤¼¦r¸ÊÁ}·É¸É»ª·´¥Âo ¹Å¤nª¦°Ä Áª¨µ¥´¡°·Ê¦®µ
ªµ¤¸Åo°¥¼nª¦¦¸Á¦n ª ªµ¥®µªµ¤¸Ä®oÁ}¸ÉÁ¥ÈÄÁ¸¥Ân´¸Ê³Á}¼o®µ¥ÄÃ¨n
Ã¦nµ¥´ÊÇ¸Éªµ¤µ¥ ªµ®oµ°¥¼n
·´¦¼o¹·Á}» rÂ¨³¨ÎµµÄÄ¦µª³µ¥¦· Ç ´¸ÉÁ®È°ºÉÁ µµ¥
¦¼o¹ªnµµ¥¨Îµµ Â¨³Å¤n¤¸·Á¨¥È¤¸ Á®¤º°¦¸É¡ª¤µ¨´¥®¨»ª·Énµ¥®oµnµ¥®¨´ Ân
¦¥´¤¸¸ªnµ³µ¥ ¡°Á®ÈnµÅ¤n¸Á¦µ¦¸®oµ¤¨o° Â¨³´Á¦ºÉ°Á¸¥¤´È®¥»ÅÁ°
nªÁ¦µÎµ¨´³µ¥´Ê· Å¤n¦µ³´°³Å¦ °µ´¨¤®µ¥Ä¹ÉÈµ¥ÅÁ¸¥
Ánµ´Ê  Å¤n¤¸ µÂoÅ  ¥·É ·Å¹nµ¸¤É °¸ µÎ µ¨µÄ´¤ ¤¸¥«®´«´·ÄÍ ®n ¤¸
¤´·Á·°¤µÇÁª¨µnµ³µÅ·ÉÁ®¨nµ´ÊÅ¤n¦µÅ°¥¼n¸ÉÅ®®¤Áª¨µ´ÊÅ¤n
Á®È¤µnª¥oµÁ¨¥
¨n°¥Ä®oÁ}ÁnÁ¦µÇnµÇ¸ÊÁ°¤°¼°µµ¦¸Énµ» r¦¤µÁ®¤º°
Å¤n¤¸°³Å¦Á}®¨´ÄÁ¨¥ ¤¸Ân·É¸Énµ´ÁªÄ°¥nµ¥·ÉÁnµ´Ê Îµ¨´Â°¥¼n°¥nµÁÈ¤¸ÉÄ
Áª¨µ´Ê Â¨³µ¥ÅÂ®¤ªµ¤®¤µ¥Å¦oµ· µ¤·¦ nµnµÂªµ¤®¤
®ª´Åµ¤ Ç ´ Ä¦¦µµ·¸É´É®o°¤¨o°¤nµ°¥¼n ·¹£µ¡Án¸ÊÎµÄ®o·´¹
°n°Ä´ªÁ° Á¤º°É ¹¦µªÁn´Ê ¤µ¹´ª ¨´ª³Å¤n¤¸ ·¦´ ¬µÄ ¨µ¥Á}n°»¨°¥
ÊµÎ Å°¥nµÅ¤n¤¸ » ®¤µ¥È³Îµ°¥nµÅ¦Ä¹³¤¸·Ä¸ ¦µªµ¥Å¤nÁ¸¥nµÁ¸¥¸
µ¦Îµªµ¤¸»¦³Á£ Á}ª·¸µ¦nª¥j°´·Å¤nÄ®o¡¨µnµÁ¸¥¸ Å¤n¤¸ª·¸Ä
³¸Åªnµª·¸¸É¨nµª¸Ê ¦¦µ»«¨´Ê¤ª¨¸ÉÎµÁ¡È µ¦Îµ£µªµÁ}Á¥¸É¥¤ªnµ»ª·¸
Á¡¦µ³Á}Á®¤º°´Ê°nµÁÈÊÎµº°ªµ¤¸´Ê®¨µ¥ ¹É³Å®¨¦ª¤¤µ¼n»¸ÊÂ®nÁ¸¥ª ¼o
ÎµÁ¡È£µªµµ·Åo¦´ªµ¤ÂnªÂn ¥n°¤Á}¼o¤¸·°´Ân°´ÊÁª¨µ·
ÂªnªÄ

ÖÔÖ



ÖÔ×

Â¨³Áª¨µª´ª Á}¼o°°µ¨oµ®µn°·¦¦¤µ º°ªµ¤µ¥´Ê¸É¥´Å¤n¤µ¹ Â¨³
³¸É µÎ ¨´¼¤¦£´¥»µ¤ µ¤µ¦ªµ Ä  Åo°¥nµ¤ÉµÎ Á¤°¨°ªµ¦³»oµ¥
¥·Énµ¸ÉÎµÁ¡È·£µªµ¤¸ªµ¤Îµµµ¤µ·Â¨³{µ Â¨³nµ¸ÉÂn°n°
ªµ¤¦·»·Í ´nµ¸É¦·»·Í¦³´¬rÄÂ¨oª Å¤n¤¸°³Å¦³¤µÁ}°»¦¦n°Ä °nµ
°µÄ³oµªÁ oµ¼n»®¤µ¥¸ÉÁ®¤µ³´£¼¤· ° ¸ÉÅoÎµÁ¡ÈÅªoÂ¨oª¤´¥¥´¤¸¸ª·°¥¼n
Ánµ´Ê
´Ê¸Ê³Á®ÈÅoµnµ·´·ÎµÁ¡Èoª¥´¸É¤¸°µ¥»´Êoµ¥µªoµÁ®¤º° °·½µ
ª½ µ¦µ´ÉªÇÅÁª¨µnµÁ¦·É¤iª¥¹ ´Ê®´ÁÈ¤¸É³£µ¦µ®Áªs½½ ½µ
´r´Ê®oµÁ}£µ¦³®´¤µ  Å¤nÅo ¤°¼°µµ¦ °nµ Á}Á®¤º°¸¤É Á¸ ¦º°É 
j°´´ª°¥nµ¤´É ¦°oµ°¥¼Ân ¨oª Å¤n¤°¸ µµ¦®ª´É Å®ªn°¤¦£´¥¸ÃÉ ¨ Ç ¨´ª´
°µ´Ê¥´°Îµµ¤ °Á¦µ°¥nµ´·´·¸ÉÁ¸É¥ªµÁ®¤º°Å¤n¤¸µ¦ÁÈiª¥°¥nµ
¤¸Á®»¨°¸oª¥ ¹Áª¨µÁ µo ¦· Ç È¨nµª°Îµ¨µ®¤¼Án ¡º°É ÄÎµ°ªnµ »nµÃ¦´Ê Ä
ÎµÁ¡È¦³Ã¥rÄ®oÁÈ¤¸É Á¤ºÉ°¦³Ã¥rÁÈ¤¸ÉÂ¨oª µ´Ê¦³Ã¥rÁ¡ºÉ°Ã¨³
µ¤¤µÁ}¨Îµ´ ¤³µ ´r°´Á}£µ¦³nª¨°¤µ¸ÊÅÄ´¸Ê ÂnÅ¤nµ·É¸É
Á}¤Â¨oªoª¥¸Å¤n¨°¤Â¨Å
»nµÃ¦o®µ°´Âo¦·Ä®oÁ° ´Ê¤·Än¤¤»· ®µÁ}Ä®¨´
¦¦¤µ·Â¨³¤¸°¥¼n ´ » oµo¡Â¨oªÈ³¡Á¤º°¡°Ä¦¦¤µ·°¸ Án´ ´É Â¨
º°Á¤º°¡°¸ Ä¡°¸ »Ç·É ³¡°¸Åµ¤®¨´Ä®nÉ¸ o ¡´Ê ´Ê ´Ê ªµ¤¡¦n°
¸ÉÁ¥Á}¤µÄ´µ³¤¼¦r ¹Ê´¸ ¡°¦³Ã¥ÈµÅoª¥ªµ¤°´Á}¸É
nµÁ¨ºÉ°¤Ä°¥nµ¥·É Á®¤º°»¨¨³·Ê£µ³·Áµ Â¨oªº°Á°µ£µ³°Îµ¦¦¤µ·
³´Ê ¤·ÅoÁ}Ä¨´¬³Å¤n°¥µÅÂ¤o¹¦µªÂ¨oª ÂÂnªµ¤®ª´°¥µ°¥¼nnµÁ¸¥ª
µ¦µÅÁ®¤º°³Å¨n¤¤ieÅ ¤n¤¸ Ê· ¸Á¨¥
³´Ê µ¦ÎµÁ¡È·£µªµÁ}·ÎµÁ}Îµ®¦´»¨¼o®ª´¡¹É µ¤¦¦¤¤¸
ªnµ °½µ ®· °½Ã µÃ Á}¸¡É É¹ ° Á®È¨°¥´¤£´µÄµ·Ê¸ ´¸É µÎ ¤µ
ÂÁ¡¸¥¥n° Ç ¡°Á}· ªnµµ¦·´ · °n ÄÄµ¸É ¸ Ê´ Å¤nÁ¸¥¨ ´Ê Åo¦´ ªµ¤
£µ£¼¤·ÄÄÃ¨¸ÊÂ¨³Ã¨®oµ °´³ºÁºÉ°n°£¡µ·¼oÁ}´n°Á¸É¥ªÄÁª¨µÅ¤n
µÃ¦ÎµÅ¦´¦»ÂoÅ ÄÁª¨µ¸ª·¦°´ª°¥¼noµ®µÅ¤n³®¤®ª´
µ¦³µ¦rnµ Ç ´Êªµ¤´Áª Â¨³ªµ¤¥·¸¥·ÉÄnµ´·´·¸É
ÎµÁ¡ÈÅo¥´ ³ µ¤¸É µn °·µ¥Ä®o¢{ ª´¸Ê ·´ ¥¹ÅoÁ}·°Ä¤µ¤µ¥
ÂªnªÄ

ÖÔ×



ÖÔØ

Á¨¥¨º¤¹¹¦ª¦¦r Á¡¦µ³Á®È°¥¼n´µ´Êªµ¤» Â¨³ªµ¤» r ¹É·¡´°¥¼n´
¤»¬¥rÁ¦µ»Áª¨µ Ã¥Å¤nÎµÁ}ªnµo°¦³¨¹¹¦ª¦¦r ªµ¤» r®¦º°ªµ¤» ¹³¤¸
¤µ Á¡¦µ³Á} °¤¸°¥¼n´¤»¬¥rÂ¨³´ªr°¥¼nÂ¨oª Ânµ¦¨nµª¸Ê¤·Åo®¤µ¥ªµ¤ªnµ¦
ª¦¦rÅ¤n¤¸Ân¨nµª¹·É¸É¤¸°¥¼n´¤»¬¥rÁ¦µº°» Â¨³» rnµ®µ
n°Å¸Ê ·´³¡¥µ¥µ¤Îµ£µªµÄ®o®´¤º°ªnµÁnµ¸ÉÎµ°¥¼n»ª´¸Ê ÁºÉ°Áª¨µµ¥
³Åo¤¸Á¦ºÉ°¥¹Â¨³Å°¥nµµ¥ ¦¼o¹ {Ä°¥nµ¨¹¸Énµ°·µ¥ªnµÄ®onª¥´ªÁ°Â¨³¥
µ¨¸¤µ¡¦o°¤ªnµ °½µ ®· °½Ã µÃ Ân°n ·´ ¥´Å¤n°n ¥Á µo Ä´ Á¡·É ¤µÁ µo Ä
ª´¸Êªnµ µ¦nª¥´ªÁ°´Ênª¥°¥nµÅ¦¸ÉÁ}ªµ¤°¥·É º°Áª¨µ³µ¥¦· Ç Å¤n¤¸Ä¦
nª¥Ä¦Åo Ã¥µ¤nÁ¸¥Ä®o¼µ¸ÉÁ}ªµ¤» ªµ¤¤®ª´ o°Á}£µ¦³®oµ¸É °
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¦µªnµ¤¸¡¦³ ¦´É°¥¼n´nµ®¨µ¥°rÄnÅ®¤nµ´°µ®µ¦Å¥Á¦µÅoÅ®¤
Än ´ÅoÁ¡¦µ³nµnµÈÊ´ Ä¤µ f °¦¤ ¦³°´¡¦³«µµÈÁ}Â®¨n
¸É f °¦¤°¥¼Ân ¨oª¼o ª¤µ¹ª¦Än°µ¦ f »Â ¸É ª¦ÂnÁ¡« °
nµ´ oµªÁ®¸¥ª®¦º° oµªoµªÂ¨³·ª´ °nµ´ oµªÁ®¸¥ª®¦º° oµªÁoµ
´Åo´Ê oµªÁ®¸¥ªÂ¨³ oµªÁoµ ·µª´´ oµªÁ®¸¥ª´´Ê´Ê Ân oµªÁoµÈ¤¸
Å¤n µª´
µ¦·´·¦¦¤ °nµÁ}°¥nµÅ¦oµ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦¸Å®¤
nµ´ÊÄ·´·¸»°r ¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦¸ ¤´nµ¤µµ·ÉÅ¨Â¨³
Á}¼o®´ÄÁ®»¨¸oª¥ n°Ånµ¨´ª«µµ¡»Á¦µ³ÅÂnÂ¨³Á}®¨´°¥¼nµ¥»Ã¦
Á®¤º°´ Á¡¦µ³nµÁ®¨nµ¸ÊÁ}¼o¤¸·´¥°Á°µ¦·Á°µ´ ¤´®¨´¦¦¤Ä«µµ
¡»Á¦µÁ}®¨´ªµ¤¦·Â¨³°µ¤®¨´ªµ¤¦·oª¥
nµ¤µµ¦³Á«Å®oµ ¡¼£µ¬µÅ¥Á¦µÅooµÅ®¤ Áª¨µ¡¼¦¦¤´nµ
°µµ¦¥rÄo£µ¬µ°´§¬®¦º°£µ¬µÅ¥
¤µµ°´§¬oµµ°Á¤¦·µoµµÂµµoµnª¦µªµ®·µ¥¸É¤µ¡´
°¦¤´ªÉ ¦µª¤µµ°´§¬oµ °Á¤¦·µoµ ±°¨Â¨rµo  µ°r¡È ¼ £µ¬µÅ¥
Åo¤µ ¦nª¤Á µo Ê´ ·¦¦¤µ µ°r¡È ¼ Åo°o ¥ µ°r¡È ¼ Åo·  Ç Ân» °r
Îµ¨´Á¦·É¤Á¦¸¥£µ¬µÅ¥´´Ê´Ê Áª¨µ¡¼¦¦¤È¡¼Á}£µ¬µÅ¥ Â¨³°´ÁÅªooµ Å¤n
°´oµÁ¦ÈÂ¨oªÈÄ®o°r¸É¦¼o£µ¬µÅ¥¡°¤ª¦°·µ¥Á}£µ¬µ°´§¬°¸¦´ÊÁ¡ºÉ°nµ
¸É¥´Å¤n»o£µ¬µÂ¨³¸É¥´Å¤n¦¼o£µ¬µÅ¥³ÅoÁ oµÄÎµ°¥nµ¸ÊÁ¦ºÉ°¥¤µ
nµ´¸É¦´ÊÄª´®¹É
´¦´ÊÁ¸¥ªÁ®¤º°´´Ê®¤
´Ânª´¡¦³ ¦´É¤µ°¥¼n´nµ°µµ¦¥r nµÁ¥ÅÁ¥¸É¥¤oµÁ¤º° °nµ®¦º°¥´
Â¨³nµÄ°¥µÅÁ¥¸É¥¤oµÁ¤º° °nµÅ®¤
¥´Å¤nÁ¥ÅÂ¨³Å¤nÁ®Ènµ¡¼ªnµ°¥µÅÁ®ÈÂnnµ°rnµÁ¦n£µªµ´´Ê´Ê
Å¤nÄªnµ°¥µ¨´oµ¨´Á¤º° °Á¨¥
µ¦¦°¡¦³ ¦´É nµ¦°´°¥nµÅ¦¥µÅ®¤Â¨³°º°´ª¤µÅ®¤
¦°Á®¤º°¡¦³Å¥´ªÉ Ç  Å Á¡¦µ³°µ¤µÅ¤n¤¸ ªµ¤¦¼¡o Á· «¬¤µ¦°
°µ³¦°µ¤®¨´¦¦¤ª·´¥Ánµ´Ê°¸¦³µ¦®¹É¡¦³¦¦¤ª·´¥¡·Á«¬Îµ®¦´
µ·´Êª¦¦³Å¤n¤¸°µÁ¡ºÉ°¡¦³¼oªÂ¨oª¤¸´ªµº°µ¦°¥¼n¦nª¤¸É¤¸®¨´¦¦¤ª·´¥
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Á¤°´ Â¨³¤¸¡¦³¦¦¤ª·´¥Á}Á¦ºÉ°¦°°´Á¸¥ªÁnµ´Ê µ¦¦°Å¤n¥µ
Á¡¦µ³nµÅ¤nÅo¤µÁ¡º°É n°ªµ¤¥»n ¥µÂnµ¦¦°µ¦º°´ªÅ¤n¦µ°µ³ {
°¥¼nÄnª¨¹Å¤nÂ°°Ä®oÁ®ÈÁ¦µÈ¦µÅ¤nÅo
¦µªnµ¡¦³ ¦´É °°µ®µ¦ÁnÄnÅ®¤nµ°ÅoªÉ¸ ´ Â¨³°´»°rÅ®¤
µ¦Án®¦º°Å¤nÁn°µ¤µÁ¦¸¥°¥µ Á¡¦µ³¡¦³Å¥Äª´´Ê¸É°°µ®µ¦®¨µ¥
Ç ª´ Â¨³°n°¥Á®¤º°¡¦³ ¦´É È¤°¸ ¥¼Ân ¥³ ¹Å¤n¦µªnµÄ¦ÁnÄ¦Å¤nÁn Â¨³nµÈ
¤·Åo°Á¡º°É Â n ´¡°¸É ³Ä®o³Âªnµ°rÊ´ Án°rÅÊ¸ ¤nÁnÂ¨³°rÅÊ¸ ¤nÁ}nµÂn
µ¦Å¤n°Á¨¥´Ê ¥Ä®o°µ¤µ Á¡¦µ³´»ª´ Å¤nÁ¥°Ä¦³¥³¸Ê ¡¦³ ¦´É °rÉ¸ µn °¥¼n
¤µµoµ°´»°rÂnÅÉ¸ °¥¼Än ®¤n¥´ Á®Ènµ°nª°rÉ¸ µn °nµ°Åo¦´Ê
¨³®¨µ¥Çª´º°®oµª´oµ·ª´oµ·®oµ®¦º°·®ª´oµ´Ê¡¦³Á«Â¨³¡¦³Å¥
°n°¥Ä¡¦¦¬µ µª´Â³Å¤n¤¸¡¦³°°·µ Á¡¦µ³nµÅ¤n´ÈÅ¤nÄ®onµÅ
´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦¦³°ªµ¤Á¡¸¥¦ Á·¦¤ ´É¤µ·£µªµÄÁª¨µ´Ê
µ¤°´¥µ«´¥ °nµ
Áª¨µnµ°°µ®µ¦nµ´¡ª °®ªµÁn¨Å¤ooµÅ®¤®¦º°Å¤n´°³Å¦Á¨¥
nµÅ¤n´°³Å¦Á¨¥°µÊÎµ®¦º°ÊÎµ¦o°ÊÎµµÃÃo µÂ¢oµÄÁª¨µnµ¥Ç
®¦º°Á¥È ¤¸o¼ ¤Åªµ¥nµ Ânµn Å¤n¥°¤´ °µÁ¡¨¸¥¦· Ç nµ³´oµ
Á¨Èo°¥Äµª´Ánµ´Ê
µ¤¦³ª´· °¡¦³¡»Áoµ¸É ¦ÎµÁ¡È¤µ¦µªnµ ¡¦³°r¦°¡¦³¦³¥µ
®µ¦Åo ÕÚ ª´ ÂnÈÅ¤nÅo¦´¦¼o o°¦µ¦¦¤µÂ´Ê ¦¨´¤µÁª¥¡¦³
¦³¥µ®µ¦µ¤Á·¤¹Åo¦´¦¼o Á¤ºÉ°Á}Án´ÊÈÁnµ´¡¦³°r¦Îµ®·ª·¸´ÊªnµÅ¤n¼
°¥nµÁ®ÈÅo´  Â¨³¡¦³ °nµ°µµ¦¥rÊ´ ¡¦³Å¥Â¨³¡¦³Á«¸¡É µ´°°µ®µ¦³Å¤n
¡¨°¥¼Îµ®·Åoª¥®¦º° ÎµÅ¤nµ¹¤µnÁ¦·¤Ä·É ¸¡É ¦³¡»Áoµ¦Îµ®·Á¨nµ ³
Å¤n· µÅ¨³®¦º°nµ
Á¤º°É ¡¦³¡»Áoµ¦Îµ®· ¡¦³Á«Â¨³¡¦³Å¥ °°µ¤µ ÈÁnµ´nµ¦
¤Á¥»¼o¦´¦³µª´¨³®¨µ¥Ç¦´ÊÅoª¥Á¤ºÉ°Á}Án´Ê»È¡¨°¥Åo¦´ªµ¤
¤Á¥µ¡¦³¡»Áoµoª¥ÄnÅ®¤ Â¨³»È¡°Ä°¥nµ¥·É¸É³¡¥µ¥µ¤¦´¦³µª´¨³
®¨µ¥Ç¦´Ê¥·Éªnµ¸ÉÁ}°¥¼n Â¤¥´³Á¸É¥ª®µªoµºÊ°°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤nµÇ¤¸»¦µ
Á}o¤µ¦´¦³µÂ¨³º¤É °ª£¦¦¥µÂ¨³¨¼Ç°¸°¥nµÅ¤n¤°¸ Ê´ Â¤o£¦¦¥µÂ¨³¨¼Ç
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Å¤n¡°ÄÂ¨³¡µ´Îµ®·È µ¤ Ân
» È³Å¤nÄÄÎµÎµ®· °Á µ Á¡¦µ³Åo¦´ Îµ
¤Á¥°¥nµÁ°µ¡¦³¡»ÁoµÂ¨oªÄnÅ®¤
Å¤nÄnnµÁ¡¸¥Ân¤ºÉ¤»¦µÁ¨ÈÇo°¥ÇÄµÁª¨µoª¥ÊÎµ£¦¦¥µÂ¨³¨¼Ç
¥´ª¤Á¸¥Å¤nÁ}°´·°´°¥¼n°¥¼nÂ¨oª ¥·É¤ÅÁ¸É¥ªºÊ°»¦µ¤µºÉ¤Ä®o¨¼Á¤¸¥¤Á®È
Á oµoª¥Â¨oª ¤ÈÅ¤nÅo°¥¼nÄoµ´Á µÂn Ç nµ Á¦ºÉ°¡¦³¡»Áoµ³¤Á¥¤
®¦º°Å¤n´Ê Á µÅ¤nÄ³¦µoª¥Á¨¥ ¤¸°¥nµÁ¸¥ªªnµ Á µo°µÂn¤¤ÅÁ¨¥
Ánµ´Ê
¸¸Ê»ÂnÄÅ®¤ªnµ ¡¦³¡»Áoµ³¦¤Á¥»¸É¦´¦³µÅ¤n¤¸ °Á  Â¨³
³¦Îµ®·¡¦³¸É°° n°®¦º°´°°µ®µ¦¨oµÁ}µµ¨Á¡ºÉ°ªµ¤Á¡¸¥¦µ
Ä¹ÉÅ¤n¤»n¦´¦¼o¦¦¤Á¡¦µ³µ¦°°µ®µ¦Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª
¤ÈÅ¤n¦µÁ®¤º°´ ¸ÉÁ¦¸¥µ¤nµÈÁ¡¦µ³Îµ¦µnµªnµÅªo°¥nµ´Ê ¸¸Êµ¦°
°µ®µ¦ °¡¦³nµ¤¸» ¦³r°¥nµÅ¦oµ¤¥´Å¤n¦µªµ¤¦³r °nµ
o°µ¤°¥nµ´ÊÁ¦ºÉ°¹³¡°Á oµÄ´Åo ¸ÉÎµ¦µnµªnµÅªoÁ}ªµ¤¦· Ân¸É¤¸
Â¨´°¥¼n µo È¦¸É ¡¦³¡»Áoµ¦°¡¦³¦³¥µ®µ¦Á¡º°É ªµ¤¦´¦¼o µµ¦°´Ê
¦·Ç Ã¥¤·ÅoÁ¸É¥ª´ªµ¤Á¡¸¥¦µÄÁ¨¥ nª¡¦³nµ°Á¡ºÉ°ªµ¤Á¡¸¥¦µÄ
Ã¥¦ nª¸ÉÁ¸É¥ª´µ¥oª¥´ÊÈÎµo°¤¸µ¦´Â¨ Â¨³n°´Ên°¥µªÁ¡ºÉ°ªµ¤
³ªÂ¨³Á®¤µ³¤Ânµ¦ÎµÁ¡ÈÅÁ}¦³¥³ÇÁnµ¸ÉÁ®Èª¦Ân¤·Åoº°µ¦°°µ®µ¦
ªnµÁ}µÁ®¤µ³¤Å»¦··´¥ ³´Ê¼oÎµÁ¡È¹ª¦´Á°¦¼oª·¸µ¦ f¦¤µ
ªnµ³ª¦ÄµÄ¹É¤¸®¨µ¥ª·¸oª¥´Ánµ¦¥ºµ¦Á·µ¦´Éµ¦°µ¦n°
°µ®µ¦ µ¦°°µ®µ¦ µ¦n°µ¦®¨´° µ¦°° µ¦´Á°µ®µ¦¸ÉÁ®¤µ³´
µ»Â¨³ªµ¤Á¡¸¥¦µ¤µ¨°´ª¦
¼o¸ÉÁ®Èªnµ¼´¦··´¥Äª·¸Ä Èº°Á°µª·¸´Ê f°¦¤Á¡ºÉ°Á·¦³Ã¥r¥·É
Ç ¹ÊÅnªª·¸Ä¸ÉÁ®ÈªnµÅ¤nÁ®¤µ³´¦··´¥Â¨³Å¤nÁ·¦³Ã¥rÈnµÅ¸Éº°°»µ¥
ª·¸ °Ân¨³»¨¹É ¤¸¦·Å¤nÁ®¤º°´ ³ÎµÂÁ¸¥ª´°¥nµµ¥´ª ¥n°¤Å¤n°n ¥³
ÎµÁ¦È¦³Ã¥rÁnµ¸Éª¦ Â¤o¦¦¤¹É³Îµ¤µ¡·µ¦µ®¦º°Îµ´ÄÈ¥´¤¸nµ´Äª
·´ · ³Ä®oÁ®¤º°´Å®¤¥n°¤Å¤nÅo ÁnÁ¸¥ª´ª·¸ µ¦ f ¦¤µµµ¥³´Ê 
°»µ¥ª·¸nµ Ç Á}Á¦ºÉ°nÁ¦·¤ªµ¤Á¡¸¥¦µÄ ¼oÎµÁ¡Èo°´ÁÁ¨º°Á¢joª¥¸
Å¤nÁn´Ê³¨µ¥Á}ªnµÂÅ¤n¤ÊÎµ¤ÁºÊ°´ ¦´¦³µÅ¤nn°¥¤¸¦Â¨³Ä®o»Ân
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¦nµµ¥Å¤n¤¼¦rÁnµ¸Éª¦³Á}µ¦°°µ®µ¦Á¡ºÉ°¦¤µÁ¨nµÇ³Á·¦³Ã¥r
°³Å¦
¼o ·´ · ¦¦¤¸ÁÉ È¤Åoª¥Á®»Â¨³¨o°Á}¼Äo ¦n¦ª Â¨³Îµ¹¹Á®»Â¨³
¨Á¤°Á¡¦µ³¦¦¤Å¤nÄn °»n¤ÁµÂnÁ} °¦·¨oªÇ¼o·´·¹Å¤nª¦ÎµÂ»n¤
Áµ Â¨³®ª´¨Â»n¤Áµ ÎµªnµÁµ Ç Ã¥Å¤n¤¸Á®»Â¨³¨Â °¥¼noª¥Å¤nª¦Îµ¤µÄo
³¨µ¥Á}»¨¸É¤µ¥Äª«µµ ¹ÉÁ}«µµ¸ÉÁÈ¤Åoª¥Á®»´¨ ¼o¤¸«µµ
¦³Îµ´ª ³Á}¦µªµ®¦º°¡¦³Îµo°¤¸Á®»´¨Á}Á¦ºÉ°ÎµÁ· ³ºÉ°ªnµÁ}¼o¤¸
¦¦¤¦´¬µ´ªÁ¡¦µ³¦¦¤º°Á®»´¨¦³µ´Å¨°µ¥ Å¤n¤¸n°ªnµµÁ®»´
¨Â¤oÂnÁ¸¥ªµÁ¸¥ª¼oº°¡»«µµ¹Å¤nª¦Îµ´ªÄ®oÁ}n°ªnµµÁ®»¨Á}
Á¦º°É ¦´¬µ ³Á}µÅ®¨¤µÂ®n°» r °o ¥¤µÅ¤n¤¸ ¦³¤µ µ¤Ân°n Ã®ªnÁÉ¸ d
ÅªoÃ¥Å¦oÁ®»¨ Ã¥¤µ¤´¡¼Á¤°ªnµº°«µµ ¹ª¦·´·´ªÄ®oÁ®¤µ³¤´
«µµ¹É Å¤nÄnÉ· °Á¨Èo°¥ ¨³¡°Á¡¸¥´ªµ¤o°µ¦ Å¤nÅon ´¨Á¤Å
¨°µ¨
¸Ê¸ ¤¡°Á µo Äoµ Ân°n Å¤n¦µªµ¤®¤µ¥ °nµ ´Ê ¡¦³¡»Áoµ¦°
¡¦³¦³¥µ®µ¦Â¨³¡¦³nµ°°µ®µ¦ ªnµ¤¸ªµ¤®¤µ¥°¥nµÅ¦ ¹Îµ¤µ¨³Á¨oµ´Ä®o
nµ¡¨°¥¥»n Åoª¥¤o° °°£´¥nµoª¥¸¤É µ¦ªÄ®o¥n» Å¤nÁ µo Á¦º°É 
°µ¤µÈo° °°£´¥»oª¥Á®¤º°´ ®µªnµÅ¤n³ªÄÁª¨µ¢{Îµ°¦´´
Îµ®¦´°µ¤µÃ¦ªnµÅÁ¨¥³®´ÁnµÅ¦È¥´Åooµ¥Å®ªÁªoÂn¥Å¤nÅ®ªÈÎµo°¥°¤
º¥Áª¨µ¦³¼®¨´®´Á¸¥Â¨oª³Å®µ¦³¼¸ÉÅ®¤µÂ Á¡¦µ³Ä¨µÁ µÅ¤n¤¸
¦³¼®¨´Îµ¦° µ¥Á¡º°É ®¨´®´³Å®µº°Ê ¤µÄnÂÅo
¡¦³ ¦´É°°µ®µ¦nµ³£µªµ¸ Å¤nÁn´ÊnµÅ¤n°n°¥´ ¡¦³ ¦´ÉÁ¥
Á¨nµªµ¥nµoµÅ®¤ªnµÁª¨µ°°µ®µ¦Â¨oª£µªµ¸ªnµ·¸ÉÅ¤nÅo°
nµÁ¥Á¨nµÄ®o¢{oµÁ®¤º°´ Ân³¸ÂnÅ®´Ê°µ¤µÅ¤n¦µ´ Á¡¦µ³Å¤n¤¸
¦°ª´Á®¤º°Å o
Ân³°¥nµÅ¦Èµ¤nµ£µªµ¸Ânnµ¹°´ÊÇ¸É®·ªÅ¤nÄnÁ¨n
»Á¥°oµÅ®¤®¦º°¦´¦³µª´¥´ÉÎµÅ¤n¥°¤Ä®oo°ªnµÅoÁ¨¥®¦º°
Ã°oÃ± ¤³Å°Åo°¥nµÅ¦ Á¡¸¥ª´Á¸¥ªÃÁ µo Å´Ê µ¤¤º°Ê  ¤´¥´®·ªÅo oµ³
Å°°¥nµ¡¦³nµÁ µo  ¤¨´ªªnµÄÅ¤o¦¤· ³¨µ¥Á}´ÅÁ¸¥®¤ Ã¥Å¤nµÎ ®
ªnµÄÂn®¦º°Ä°n°Á¨¥nµÁ¡¸¥¦¼o ¹ ®·ªÁ¨Èo°¥Ä°¥´Å¤no¼ ³¸ ¥·É ³ g °´Ê ª´¤È
ÂªnªÄ

ÖÕÒ



ÖÕÓ

´·ÄÅ¤n¼ Á®¤º°´ªnµ¤´³ÅnµÅ® ³´Ê ¤¹°¤nµÅ¤nÅoªµn nµÄÁÈ
Á¸É¥ª¦·Å¤nÁn´ÊÎµÅ¤nÅoÂnÇnªnµ°µµ¦¥rÁ¨nµÁ¥°°µ®µ¦oµÅ®¤
Á¥°oµ
Â¨oª®·ªÅ®¤nµ
»¦´¦³µª´¨³µ¤¤ºÊ°¸É¤ºÊ°¥´nªnµ®·ªÅo
¡¦³Å¤nÄnÅ¤oÂ®o³Å¤nÄ®o®·ª
°¥nµÅ¦Åo o°®·ª°¥¼nÃ¥¸ Á}Âno°°Á°µoµ Á¡¦µ³Á®Èªnµ·Á¨¥´®µ ¥´
®¥µ¤µ³ÎµÂ¸É¤¸·Á¨ÁµµÂ¨oªÁn»³Åo°¥nµÅ¦Á¨nµ
Ã°oÃ± °¥nµ¤¸Ê®¦º°·Á¨Áµµ nµ³®µ°»µ¥¤°¥nµ¤Ä®o¸Ä Â¨³
®¨Á¡¨·Åµ¤Ân¤Á°¦¼o¹ªnµ¨³°µ¥nµ³µ¥°¥¼nÂ¨oªÅ¤n¦µªnµ³Á°µ®oµÅÅªo¸É
Å® ¤ °ª·ª°nµ°¥nµ¤¤ªnµ¤¸·Á¨Áµµ°¸Á¨¥ ¤³¤»¦³µ¨ÅÁ¸Ì¥ª¸Ê
Á¡¦µ³Å¤n¤¸µ®¨n°®oµÁ¨¥
¸É°µ¤µ¤»ÈÁ¡¦µ³Á®Èªnµ»Á}¸¸É®µÅo¥µ®¹É´ÉÁ°
Â¤o³¸oµÈ °Ä®o¸µ°ºÉ °¥nµÄ®o¤µ¸µ·Á¨Áµµ¸ÊÁ¨¥ Á¡¦µ³ª´®¹É Ç
·Á¨¤´®µµ°°ª´¨³¤µÁnµÅ¦´°nµÅ¤nÅo ¥·É ¨n°¥Ä®o¤´ °°Åµ¤Ä°
¤µÁnµÅ¦ ¤´¥·É ®µµÂ¥n·´°°¥·É ªnµÊµÎ ªnµnµÁ¸¥°¸ Ád¦³¼Ä®o¤´ °°Å¤n´ 
Á¦µÂÁ}¨¤¨o¤¨Ã¥Å¤n¦¼o¹´ª Á¤ºÉ°Á}Án¸Ê ¤´³Áµµ¸É¦Å®¨³nµ ³´Ê
¤¹¨³°µ¥nµÂ´ÉÅ¤n·¡ºÊ oµnµ³¤¤Â¨oªÈª¦¤¨·Á¸¥¥´³¸ªnµ Á¡¦µ³
·Á¨¤¤´Á¦Èª¥·É ªnµ¨·Á}Å®Ç¨·Ã·É Å¤oÅoÉ· ®¹É ÂnÁ· ¨¤¤´ÃÅo¦°Ã¨
´ªÉ ¦³¥³Áª¨µ¨·Ã·É Å¤oÂn¨³¦´Ê Ç´´Ê ¤¹Å¤n¤¤´ªnµ¸ °µ¤³¦¤µ¤´
Ä®oÁ È®¨µÂ¨³°¥¼nÄÁºÊ°¤¤º°ª´®¹ÉÅoÁnµ´ÊÅ¤n¤¸ª´¸É³¤¤´ªnµ¸Â¨³ª´®¹ÉÇ
¤´n°Á¦ºÉ°¥»nÄ®o¤ÁnµÅ¦ Å¤nµ¤µ¦´°nµÁ¦ºÉ° °¤´Åo ¸ÉÁ¦µ¡¼Á¦ºÉ°¡¦³ ¦´É´
nµ®µÂ¨oªÈ¨»¨µ¤¤µ¹Á¦ºÉ°·Á¨ÁµµÅ¤n·Ê¨Åo ¸Ê¸ °¥o°®¨´¡¼¹
µ¦°°µ®µ¦°¸¦´Êº°µ¦°°µ®µ¦¤¸nªÁ¸É¥ª o°´ªµ¤Á¡¸¥¦µÄ°¥nµÅ¦oµ
°µ¤µÁ oµÄªnµ»³Á¥´ÁÁª¨µ¦´¦³µ¤µ
ÎµÄ®oÁ·ªµ¤nªÁ®µ
®µª°Â¨³ÎµÄ®o·¹³°··¦¦¤µ¥·ÉÅo¦´¦³µ°µ®µ¦¦³Á£nÁ¦·¤
¦µ³´®µoª¥Â¨oªÈ¥·ÉÂÄ®oÁ®È´ªnµ¦nµµ¥¤¸nªÎµ´¸É³nª¥Á¦·¤Â¨³´°
» £µ¡µÄÅo Å¤no°¥ªnµ°µ¦¤r¸ÉÁ¥Á} oµ«¹ Â¨³Á}»´Éª Ç Å ´´Ê µ¦
Á¨º°Á¢j°µ®µ¦ µ¦n°°µ®µ¦ Â¨³µ¦°µ®µ¦Á¸¥oµ µ¤¸ÉÁ®Èª¦Á}µµ¨
Á}ªµ¤°¦¦¤Îµ®¦´¼oÎµÁ¡ÈÄ Á¡ºÉ°Á®È£´¥Â¨³Á®È»Ä·É¸Éª¦¦¼oª¦Á®Èµ¤
ÂªnªÄ
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ÖÕÔ

®¨´¦¦¤¸É¦´Åªo°Â¨oª Á¡¦µ³ª·¸Îµ´¨nµªÁ}°»µ¥nª¥Á¦·¤·ÄÁª¨µÎµÁ¡ÈÄ®o
Åo¦´ªµ¤³ªn°µ¦ÎµÁ¡ÈÃ¥ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°·¦¦¤µ¸ÉÅ¤n´ÁÂ¨³¦¤µ°¥¼n
¤µ ·Än°ÄÁ®È£´¥Â¨³Á®È»¦°´ª°¥¼n»Áª¨µ ¥·Én°Â¨³°°µ®µ¦Å®¨µ¥ª´
ÁnµÅ¦ È¥·ÉÁ¡·É¤ªµ¤³ª¨n°Â¨nªÂn·Ä¤µ ¹ÊÎµ®¦´¦µ¥¸É¼´¦·Äµ¸Ê
nª¦µ¥¸ÉÅ¤n¼ÈÁnÁ¸¥ª´¥µÅ¤n¼´Ã¦Å o ®¤°¥n°¤µ¦Ä®o¥µ µ´ÊÅÁ°
³´Ê
¸¸Ê¥´¤¸{®µ´¤¡»«µµ Á¸É¥ª´¤´ª·¦´· µ¦Áªo¦´¦³µÁºÊ°´ªr
»¦³Á£¸ÃÉ oÁ¸¥´Á¤°¤µ¥´Å¤n¤¸ µ¨¦°¥´Åonµ³Á®È°¥nµÅ¦ÄÁ¦º°É ¸Ê
ÎµªnµÃoÁ¸¥´´Ê
ÃoÁ¸¥µ¤®¨´¡¦³¦¦¤ª·´¥®¦º°µ¤ªµ¤Á®È °
°µ¤µÈÅ¤n¦µÁ¡¦µ³µ¦ÃoÁ¸¥´µ¤¦¦¤µ´ÉªÇÅ´ÊÁ¡¸¥ÁÈÇ®¦º°¼oÄ®nÈ
ÃoÁ¸¥´´Éª¡·£¡
Â¨³Á¥ÃoÁ¸¥´¤µ¦³ÎµÂn·º°Á°µÁ}Ár®¦º°
®¨´µÅ¤nÅo ³´Ê{®µ¸É»µ¤¹Å¤nÂnÄªnµÁ}{®µ·· ®¦º°{®µ®¨´¦¦¤
ª·¥´ °´Âo¦·¸É ¦¦³µ«°Åªo
Ä¦¡¼ ¹ÊÈ°ªnµ{®µ®¨´¦¦¤´Ê´Ê ¤·Åo°ªnµÁ}{®µ·· ¤¹Å¤n
¦µªnµÁ}{®µ°³Å¦Ã¥Âo¦·´Ân
oµÁ}{®µÁ¡º°É ¡¦³¡»Áoµ ®¦º°Á¡º°É ¦¦¤ª·¥´ °¡¦³°r È°o ¡¼´µ¤
®¨´¡¦³¦¦¤ª·¥´ °nµ Å¤n¨¸Âª³Á}°¥nµ°ºÉ  oµÁ}{®µ·· È µÎ o°¡¼Åµ¤
ªµ¤Á®È° ° Ã¥Å¤n¤¸®¨´¦¦¤ª·´¥¤µÁ}Á¦ºÉ°¡·¼r¥º¥´ {®µ·´ÊÈ
¨µ¥Á}{®µÃ¨ÂÅÅ¤n¤¸Ä¦¨oµÁ¸É¥¸ª·Á oµÅ´·Åo Á¡¦µ³¨´ª«¸¦¬³³Â
Åoª¥»o°µ¦{®µÃ¨Â®¦º°o°µ¦{®µ¦¦¤ª·´¥¸ÉÁ¦¸¥ªnµªµ µ¦¦¤
Á¨nµ
Á¡¸¥®¤o°®» oµªÂ¤´¥´ÎµÄ®o¦°¦´ª´ªÁ¤¸¥¨¼Á¨ÈÁÈÂ Á·Ã¨µ®¨
°¨®¤nµÅ®¤´Êoµ¤°®oµ´Å¤n· ¥·ÉÃ¨ÂÂ¨³«¸¦¬³Âoª¥Â¨oª ³Á°µ
°³Å¦¤µÁ}Á¦º°É ®¤µ¥¤¨°´¸Ânµª¡»¼¤o n» n°¡¦³¡»ÁoµÁ¨nµ ªµ¤¦·Â¨oª¼o
¤´ª·¦´·®¦º°Å¤nª·¦´·¤¸nª·°¥nµÅ¦®¦º°Å¤n
oµÎµÄ®o·È· ÎµÄ®o¼È¼oª¥´ Á¡¦µ³¼o·´·µ¤®¨´«µµo°¤¸¡¦³
¦¦¤ª·´¥Á}Á¦ºÉ°¦°ÁnÁ¸¥ª´»³µ¤ÅÎµÅ¤Á¦µÈ¡¼´Á¡·Énµ¤µÁ¤ºÉ°¸Ê
¸Ê Á¦µ¡¼´ªnµ°¥nµÅ¦ °µ¤µ¥´Å¤nÁ®È´¨º¤Â¤o³Á} ¸Ê®¨¨º¤ Á¦ºÉ°Á®¨nµ¸ÊÂ
ÂÎµ¦´Îµ¦µÈ¤¸°¥¼nÂ¨oª ³µ¤Â¨³Á¸¥´ÅÎµÅ¤ ¼o¦³r»®¤µ¥¨µ¥µ¸É
ÂªnªÄ
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ÖÕÕ

¼o°Ân°È·´·µ¤®¨´¡¦³¦¦¤ª·´¥¸É°ÅªoÁnµ´ÊÅ¤n¦··°nµÂ¨³·´·Å
°¨¼n °µ{®µnµÇ¸É °n ªµ¤Å¤nÈÅ¤nÁ· Ê¹ °ª´¥ª³nª¸ÅÉ ¤n´ Å¤nª¦Å¦·
ÁµÄ®o®´¸É¸Ç¨°nª¸É´¦¸Än¥µ ¸Ê¹Ê¦µ¡¦³Â¨³¼Ä®o¥µÁ oµ·ª®´³Åo®µ¥´
°¥¼nµ¥
®¨´¡¦³¦¦¤ª·´¥¤¸°¥nµÅ¦ ª¦·´·Åµ¤ °¥nµÅ®µ¦··°nµÂ¨³·´·
Á¥o¥«µ¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¼oÁ}¦¤«µµ¸É¦´´·ÅªoÂ¨oªÅ¤n¦ºÊ°° ¸ÉÅ¤n¦
°ÅªoÅ¤n¦· Ê¹ ³¦³Áº° ~{ º°«µµ¼o ¦°oª¥¡¦³¦¸µ°´¨µÂ®¨¤¤Â¨³¤¸
¡¦³Á¤µn°¤ª¨´ªr°¥¼Än ®¤ª¦¦¤»»µ
¦¦¼o Ê´ µ³¸É ª¦Á}ÅÅo
Â¨³°µ³¸ÅÉ ¤nª¦Á}ÅÅo µ¦°Ã¨È¦°Åµ¤µ³Â¨³°µ³ Å¤n¦ g
®¨´´Ê °¸Ê ¼o ·´ · µ¤®¨´¦¦¤ °¡¦³°rÈ µÎ o°Á¨È®¨´¦¦¤´Ê °¸ÁÊ n´
Å¤nÁn´ÊÈ¦³Áº° {~ ªµ¤» Äª«µµ  ¨µ¥Á}ÊÎµ »n¤´ª¸ÉÁÈ¤Åoª¥Ã¨
¤Äo¦³Ã¥rÅ¤nÂ¸ ¨³¤¼¦r¡°
¡¦³¡»Áoµ¦ªµ«µµÅªoÁ¡ºÉ°®¤¼n º°nª¦ª¤ ¼o·´·´Ê®¨µ¥Â¤o³
ÎµÁ¡ÈÁ¡ºÉ°´ªÁ°Ã¥Á¡µ³ÄÁºÊ°o ÂnÈÁ¡ºÉ°nª¦ª¤Äªµ¦³n°Å°¥¼n´ÉÂ¨ ´´Ê
µ¦·´ · ¦¦¤´¡¦¹ª¦Îµ¹¹®¨´°´¼o°µ¥´ª Á¡º°É Â¨³¼o °¥¥¹³Å¤n
·¡¨µÂ¨³¦³µÅ´ªÉ »®»Â®nÄ®o· Åµ¤ Ç ´ Á¡¦µ³µ¦ÎµÁ¡º°É ´ªÁ}
µÁ®»Ânµ¦ÎµÁ¡ºÉ°µ» ´rÅ¤nªnµ¼oÄÎµo°º°Á}ªµ¤ÎµÁ}Â¤oÂn¸ÉÅ¤nÄ´
«µµÁ¨¥ ÈµÎ o°ÎµÁ¡º°É ´ r´ ´ªÉ Ã¨ Á¡¦µ³µ» ´ rÁ}·É ÎµÁ}n°¸ª· ¤»¬¥rÉ¸
Îµo°·´ · µ¤ ·É Ä¸ÂÉ ¨n°µ» ´ r ·É ´Ê º°Á¦º°É ´É °Â¨³Îµ¨µ¥µ» ´ r
Â¨³¸ª· ¹É ³o°¦³ª´´Á}¦³Îµ
µ¦Å¤n¦´¦³µÁºÊ°´ªr»¦³Á£Á¡ºÉ°µ» ´r ®¦º°Á¡ºÉ°µ¦ÎµÁ¡È·Ä°¥nµ
Ä°¥nµ®¹É ®¦º°´Ê °°¥nµ¤¸ªn ·¼°¥nµÅ¦®¦º°Å¤nµn 
Å¤nªµn ³Á¡º°É µ»®¦º°Á¡º°É ÎµÁ¡Èµ·ÄÅ¤n¤°¸ ³Å¦· Á¡¦µ³Å¤nÅoµÎ Á¡º°É Á}µ¦
Ã¬µªÁº°É ´ªÉ  Ç Å Â¨³Å¤nÅoµÎ Á¡º°É °ª¸ ®¦º°Á¡º°É ¦³oªÄ¦ ÂnÅ¤n°º Á}µ¦
¼o°oª¥µ¦´ª°ºÉÄ®oÎµµ¤ Á¡ºÉ°Á}Â´ªnµ o°¤´ª·¦´·¹³¼
¦´¦³µÁºÊ°´ªr»¦³Á£o°Á}·´Ê´Ê´¸Ê
ÈÁ¤º°É ÎµÁ·¦³Ã¥r Â¨oª´ªÄ®o°ºÉ Îµoª¥ ÎµÅ¤³· oµÁn´Ê
¡¦³¡»Áoµ¦ÎµÁ¡È¡¦³°rÅo¦´ ¨Á}¸¡É °¡¦³´¥ Â¨oªÎµ¦¦¤´Ê ¤µ°Ã¨
³Å¤n· Å®¦º°nµ
ÂªnªÄ

ÖÕÕ



ÖÕÖ

¸ÉÅ¤nÄnÃ¦®ª´¸É³ÁºÉ°ÎµÃ¬µ °´ µ¥¥µ´»rÅÁ¸¥»Îµªnµ nµÁ}®ª´
´¤¼Ä®o´¥µ´»r®¤°´Ê Ç nµ³®µ¥´¸´¸Ê Ân¸É¤´Á}¨³Ã¦ ¨³·´¥
¹É ³o°Âª®µ¥µ·nµ Ç ´¤µ¦´¬µoª¥ª·¸ É¸ µn ´¹³®µ¥ ¤·Än³¦°°¥
Á¡µ³¥µ´»rnµÁ¸¥ªoµÁ}Ã¦·Á¸¥ª´Èª¦Ânµ¦´ªÄ®o¦´¬µoª¥ª·¸Á¸¥ª´
Å¤nªnµÁ¡µ³Ân¤´ª·¦´· Â¤o°µ®µ¦¦³Á£ÁºÊ°¨µµ»·¥¤¥´Å¤nÁ®¤º°´nµ¹°
Åªoªnµ°µ®µ¦´µ¥³°µ®µ¦Á}¸Éµ¥µ¤µ»·¥¤Á}¦µ¥ÇÅ
¤´ª·¦´·Á}Á¦ºÉ°µ» ´r Â¨³·Ä °Ân¨³»¨Á}¦µ¥ Ç ÅÁnµ´Ê ¤·Än
nªÄ®nÂ¨³nª¦ª¤¸É³´ª®¦º°Ã¬µ´ÉªÇÅnª°µ®µ¦¦³Á£´ÉªÅÁªoÁºÊ°
¸É¦´´·®oµ¤·°¥nµ Â¨³°»·¤´³µ¤°¥nµ´ÊÁ¸¥ Á}°µ®µ¦¦³Á£¸Éª¦Ân
µ» ´ r Â¨³°´¥µ«´¥ °¼Åo ¤nÂ¨´Ã¦´ªÉ  Ç Å °¹É  »Å¤nª¦Îµ¥µ´»r °»
®¨ª´¨º°ªµ³«·¨m¤µÂ¦´¥µ °µ¥Â¡¥r¦·µÁ°Á¡¦µ³¥µ»®¨ª¸ÊÄ
ªµ¦Â¡¥r¥´ ¤·Åo¦´ ¦°»£µ¡Â¨³¡·¬£´¥Ã¥Á°´r¤Ä· n®¦º° oµ¥´Ã¦ÁÈ¦°Åªo
n°Á¸Ì¥ª»®¨ª¦µÁ oµnµ³»Á°µÁ¡¦µ³Á}¥µÁ¡µ³nµ
¥µ´»°r ³Å¦ °»®¨ª°³Å¦ Â¨³¸ÅÉ ® ¤¥´Å¤nÁ µo Ä nµ®¤µ¥ªµ¤ªnµ
°¥nµÅ¦
¼oÅo¦´¦³Ã¥rÄµ¦ÎµÁ¡ÈÄÁ}¦µ¥ Ç oª¥¤´ª·¦´·ª·¸ »Å¤nª¦Îµ¤µ
Â¦´¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ¸ÉÁ}¦¦¤°Ã¨´ÊÅ¦£¡ ¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁ}¸ÉÁ·¼
°¥nµ¥·É  Â¨³ª¦¸°É r¡¦³¡»Áoµ¸É ¦¡¦³Á¤µ ³Îµ¤µ¦³¡¦¤Ã¨Ä®o¢g µµ¦
¨Å¨oª¥¥µ¡·¬nµÇ ¸É¼¤°¥¼n¨°Áª¨µ ¦³Ã¥rµ¤´ª·¦´·¤¸°¥¼noµÁ}¦µ¥Ç
´¦³Ã¥rÄµ¦°¦¦¤ °¡¦³¡»Áoµ nµ´´Ê»£µ¡Â¨³µ¦¦´¦° oµ³
Á¸¥´£µ iµ¥®¹ÉÁ}Á¡¸¥£µ®¼Ánµ´Ê Ân°¸ iµ¥®¹ÉÁ} ´Ê£µÂ¤ª¹ÉÁ}
¨³Ã¨´´Ê¹Å¤nª¦Îµ¤µ¨³Á¨oµ®¦º°Â n´»Á®È³¡°Á oµÄÁnµ¸ÉÁ¦¸¥Ä®o¦µ
¸Ê
¸¸Ê¤¡°Á oµÄoµÂ¨oª Ân¥´´¥°¸°®¹É º°¼o¸ÉÅ¤nnµ´ªr Ân¥´
¦´¦³µÁºÊ°´ªr°¥¼n³Å¤nÁ}µ¦°Îµª¥Ä®oÁ µnµ´ªrÃ¥µ°o°¤°¥¼n®¦º°
³°Îµª¥®¦º°Å¤n¦°¡¼´¸®¨´»³ ´ °o Å®¤
Å¤n ´ °o µ¤Ânµn ³ª
°µ¤µ °Á¦¸¥µ¤»oµ¤¤»·ªnµ»Á}¡¦³¤¸¼oÎµ·É °¤µªµ¥³Á} °
´®¦º° °ÄoÈ µ¤µ¤µ¨ °·É ´Ê Ç»³¦´Â¨³´·É °Á®¨nµ´Ê Å®¤
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¤Á}¡¦³¹ÉÁ}Á¡«¸É°µ«´¥µªoµÁ}°¥¼n ÈÎµo°¦´´Â¨³Äo°¥Ä®oÁ µÅo
»oµ°µ·ª·´¥³¦´Å¤nÅo
»ÂnÄÅ®¤ªnµÁ}·É °¸ÉÁ µÅo¤µÄ®oµ»oª¥ªµ¤¦·»·Í¦· Ç ®¦º°Å
Á¸¥É ªÃ¨o¸Ê Ã¤¥Á µ¤µ
¤È¦µÅ¤nÅoªnµÁ µÅo¤µoª¥ª·¸Ä Ân¤Èº°ªnµÁ µÄ®o¤µoª¥Áµ¸É¦·»·Í
¤È¦´oª¥ªµ¤¦·»·Í Å¤nÁ®È·¸É¦Å®oµ·¦·Ç¡¦³¸É°µ«´¥µªoµÈÁ}¡¦³
ÅÅ¤nÅo o°°µ¥´´Ê ¦³Á« Å¤n¤¡¸ ¦³Á®¨º°°¥¼n µo ª´Â¤oÂn°rÁ¸¥ª Á¡¦µ³¸ÁÉ µ
Îµ¤µÄ®oµÁ¦µ³Å¤¸µ¦µÅo°¥nµÅ¦
¸¸ÊÁºÉ°ªnµÅ¼¦µ¥¸ÉÅo¤µÄ®oµÁ¦µoª¥ªµ¤Å¤n¦·»·Í Á¦µÅ¤nÁ} Ã¤¥ Ân¦´
Â¨³´·É ° °Á µ³Å¤nÁ}µ¦°Îµª¥Ä®oÁ µ¤¸ÂnÄÎµ»¦·µ°o°¤®¦º°
°Îµª¥®¦º°Å¤n Ä¦³Å¦µÅo¨n³nµ Á¡¦µ³¡¦³´¦µªµ¤´°¥¼n´¨³¤»¤
Ã¨¸É oµÁ µ¤µ°¥¼nÄª´ ®¦º°Ä»·Á¸¥ª´´Á¦µ Á¦µÈ¡°¤¸µ¦µÂ¨³®oµ¤Á µÅo
Å¤nÄ®o¦´ ·É ° °Á µÈÅo ¸¤É ´ »ª·¥´ ¸¡É ¦³³Å°¦¼Áo ¦º°É  °Ã¨»Ân» ¤»¤ Á¸¥Ì ª
Á µ³®µªnµÁ}¡¦³¦´¡¦³´º¡¦³´Á¨¡¦³´Á¸É¥ªÂ¨³Á¸Ê¥ª¸µÁ oµ°¸Á¦ºÉ°È
ÅÄ®n ¤º°Á¸¥ªnµªµ¤»¦·»¦³Á£¸ÉÃ¨Á µÎµÈÁ}Á¦ºÉ° °Á µªµ¤»¦·»
¦³Á£¸ÉÁ¦µÎµÈÁ}Á¦ºÉ° °Á¦µ ¤´¨³Á¦ºÉ°³Îµ¤µ¨³Á¨oµ´ÎµÅ¤ oµ ºÎµ¤µ
¨³Á¨oµ´Â¨oª ³Å¤n¤¸Ä¦¸ÄÃ¨Â¤oÂnÁ¸¥ª o°Á}¤ÁnÁ¸¥ª´ª´»
¤°ºÉ Ç´É Á°¤Á®È°¥nµ¸Ê ³¼®¦º°·È» ª·¥´ Ân³Á°µ¤¸´ Á µ´ªÉ ¤µ
¤Ä®oÁnµÁ®¤ÈÁ}°´Á¸¥ª´ ´É¤Å¤n¥°¤ÁÈ µ Á¡¦µ³µ¦ÎµÁn´ÊÈÁnµ´´
Á°µ¤Á}¹É¥´¤¸¸ª·°¥¼n Á oµÅ°¥¼nÄÃ¨¸´µ¥¸ÉÁ}¸ÅÂ¨oª ¹É·ª·´¥³
Á}ÅÅo
¸Ê¸ 
» ¡°¦µÅoÅ®¤Ä{®µ¸É 
» µ¤°µ¤µ ¹É °¦°Åªo¥´ Å¤nÅo°´Ê ´
{®µ¸°É µ¤µÁ¦¸¥µ¤» ´Ê °Áº°É ¡°Á µo ¦¼´ÅoÅ®¤ ®¦º°»¥´´¥°³Å¦°¸
Á·¡¼ÅoÅ¤n°o Á¦Ä
nµ³°®¦º°Å¤n°¤È®¤ªµ¤´¥ÅÂ¨oªÁ¡¦µ³µ¦nµ®¦º°°³Å¦nµÇ
´ÉÁ}Á¦ºÉ° °Ã¨¹ÉÅ¤n¤¸¦³¤µ Ä¦³Åµ¤¦¼oµ¤Á®ÈÁ µÅo ºµ¤Å¤µ Ç
Á¸¥Ì ªÈ³¼®oµ¤Å¤nÄ®oÄo¦°Áoµ¦³Álµ®´´ªr Â¨³·É nµÇ¸ÁÉ ¸¥É ª´°ª´¥ª³ °´ªr
»¦³Á£°¸ Á¦º°É È³¥»n ´Ä®n ¤o°¦µ °¡¦³»nµ¸¤É µ¦ªÄ®oµn 
Á¸¥Áª¨µ¤µÁ·ª¦
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¡¦³ ¦´ÉÁ·¤¸nµº°¦·r«µµ¤·Än®¦º° nµ·°¥nµÅ¦¹Åo®´Á oµ¤µ´º°
¡¦³¡»«µµÂ¨³ªÁ}¡¦³ ¦´ÉÄ«µµ¡»Á¦µ
ÄnnµÁ}´oªoµ«µµÂ¨³Á}´Á®»¨¦µªnµnµoªoµ«µµnµÇ
°¥¼nµÂn¥´Å¤n¡°ÄÃ¥Á®Èªnµ«µµnµÇ¤¸Á®»¨Å¤n¤¼¦r¹Åo®´Á oµ¤µoªoµ
¡»«µµ Â¨³ÅoÁ®ÈÁ®»¨ °«µµ¸Ê¤¼¦r ´Ê ´ÊÉÎµ ´Ê¨µ Â¨³ ´Ê¼ °
«µµÅ¤n ´Â¥oÄ¹Á·«¦´µªµ¤ÁºÉ°Á¨ºÉ°¤ÄÂ¨³¨³µ¦µµ¦µªµ¤µª
¨µ¥Á}¡¦³ ¦´É Á¦º°É ¥¤µ ¹»ª´¸Ê µn Å·µ¸ÅÉ ® ¦¼o ¹ ¤¸o°¤°¼µn 
·´Á´Ê ¼Äo ®nÂ¨³ÁÈÁ¡µ³ÁÈÇ°¡¼Å¤nÅo ³¸ÁÉ ®ÈnµÁ·nµÅo°¡¼
ªnµ¡¦³ ¦´É¤µÂ¨oª¡¦³ ¦´É¤µÂ¨oªÄnµ¦nµ´¸ÊÁ¤°Å¤nªnµoµ°ÄÁ¤º°Á¤º°
Ä®n Á¤º°Á¨È Áª¨µnµÁ·Åµ¤oª¥·»¦³nµ Ç ÈÁn´ ·´¥ °ÁÈ
µÁ¦µ³ªnµ¼oÄ®n¤µ Â¨³¡¼°°¤µµªµ¤¦¼o¹µ¤µ¥Å¤n¤¸Á¸Ê¥ª ®¦º°
ÁºÉ°Îµ£µ¥ÄÄ
Å¤nªµn ÁÈ¸ÅÉ ®Á®¤º°´®¤ ¡°¤°Á®Èo°Á¦µ³°°¤µ´¸Ã¥Å¤nÄªnµ
·®¦º°ªnµ°³Å¦Ä®oÁ µ ´Ê  Ç ¸¡É ¦³ ¦´É Á°ÈÅo¥·  Â¨³Á µo ÄÎµ¡¼ °ÁÈ nµ¤¸¥¤Ê· ·
Ç µ¦´Ê ´Ê ¥·¤Ê ´Ê ¡¼°°¤µªnµ ÁÈ¡¼ªnµ¡¦³ ¦´É ¤µ Â¨³¡¦³ ¦´É È¤µ¦· Ç ´¸ÁÉ È
¡¼´¸Ê Áª¨µ¤¸Ã°µ°µµ¦¥rÈÅo°·µ¥·´¥ °Å¥Ä®onµ¢{ªnµÅ¥¤¸·´¥Á°È¼
µ¦nµµ·¸ÉÁ}´ª Án µª¥»Ã¦ Å¥µ¦¤µªnµµªÁ°Á¸¥oª¥´
°Îµ»Ä®oµoª¥ °¦µÅ®ªo °Ä®oªµ¤°»Á¦µ³®r»µÁnµ¸Éµ¤µ¦ °
Áµ¦¡Á¨ºÉ°¤Ä ·´¡¦³¸ÉÁ}µªÁ°Á¸¥oª¥´°¥¼n¤µ ÅÄ¸ÉµÂ®n¸É¥´Å¤n¦¼o´
´°µµ¦¥r Á µÁ®È¡¦³ ¦´ÉÁ·µ¤®¨´°µµ¦¥r ¦¸Îµ»¨¸»°³Änµ¦nµ µ¦µ¥¸É
Á} ´ÁÁ¡µ³¹É°°¤µ¥º¦°°¥¼nÄ¸ÉnµÇ¡°¤°Á®È¡¦³ ¦´ÉÁ·µ¤®¨´Á¦µ¤µµ
Á µ´o°¥n°µ¥Á¦¸¥¤³Änµ¦nµ °µµ¦¥rÈÄ®o´µnµÁ¡ºÉ°¦µ°´¥µ«´¥
Â¨³¦´µ¦µÁ µ Á¡¦µ³µ¤·ÈÁ¥Îµ°¥nµ´Ê°¥¼nÂ¨oª oµ·É °Å¤n¦ÈÄ®oÄn
µ¦°rµ¤®¨´ Å¤nªnµ³Á}¡¦³ ¦´É®¦º°¡¦³Å¥¸ÉÅoª¥ »ª´¸Ênµ¦µ·´¥
Å¥Åoªµn Á¨º°É ¤Ä¡¦³ ¦´É 
Á¤º°É nµ®´¤µ´º°¡¦³¡»«µµÂ¨oª ¡n°Â¤n °nµÅ¤nÁ¸¥Ä®¦º° ÎµÅ¤¡n°
Â¤n¹¥·¥°¤Ä®onµ´º°Â¨³ªÄ¡¦³¡»«µµÁ¨nµ
³Á¸¥ÄÅÎµÅ¤Á¡¦µ³¡¦³¡»«µµÅ¤nÄnÃ¦nµ´ªr Ã¦o¤»q¤»¬¥r¸É³°¥
nµÂ¨³o¤¥ÎµÁ¡µ³¨¼ ¦´É ¤´nµ °´Á}Á®»Ä®o¡°n Â¤n °¡¦³ ¦´É ¨´ª´ ªµ¤¦·È°º 
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Ã¦µ®¨n°®¨°¤Ä®oÁ}¸¤µ´Å¤noªÂ¨oª
Å¤n¤¸°³Å¦Á¸¥®µ¥Á¡¦µ³
¡¦³¡»«µµÂ¤oÂn· ¡°³¨´ª´ ¸ÅÉ ¤n®µo ¤ÈÁ¡¦µ³¡n°Â¤n °¡¦³ ¦´É È°o µ¦Á}
¸
Â¨³¦µ¦µ°¥µÄ®o¨¼ °´ªÁ}¸°¥¼nÂ¨oª
Á¤ºÉ°Á®È¨¼®´¤µ´º°
¡¦³¡»«µµ¹ÉÁ}Â®¨nÂ®nªµ¤¸´Ê¤ª¨Â¨³¦³¡§·Ä®o¸µ¤®¨´«µµ È
ª¦³¥·¸oª¥¤´Á}¡n°Â¤n¸É¤¸Á®»¨oµÁ}»³Á®È°¥nµÅ¦Á¡¦µ³Á®»¨È¨¸É
´É°¥¼nÂ¨oª
¤o°Á®È°¥nµ´Ê ¸¸Êµ¦ª¤r®¦º°°³Å¦µ¤Â¡¦³Å¥Á¦µ nµªÅo
Å®¤Â¨³ª¼o°µ¤µ¨¸Á®¤º°¡¦³Å¥Å®¤
nµÈªÅoµo ¡°¤ª¦ Ân³Ä®o¼ »°´ ¦³µ¦r¥È °n ¤Á}ÅÅo¥µ
ÂnÈÅ¤n·ÅÁ¸¥¦· Ç Á¡¸¥Á¡¸Ê¥ÅoµÁ}µ´ª Á¦µnµÁ®ÈÄnµ¸É¡¥µ¥µ¤ªÄ®o
¼ÂnÈ · ÅÅo Á}Îµ°¡ªÁ¦µ¡¼£µ¬µ°´§¬ Â¤o³¡¥µ¥µ¤°¥nµÁÈ¤¸É ¥È ´
Á¡¸Ê¥ÅÅo
¤´¥Ã¦µ´¤´¥»ª´¸Ê nµÁ oµÄªnµ¤´¥Å®¸É«µµÁ¦·ªnµ´ Áªo¦´Ê
¡»µ¨´´¤µ¸É¡¦³µª°¦®´r¥´¤¸°¥¼n¤µÂ¨³Á}¼oÎµ´ÊÁ¸¥
°µµ¦¥rÈÅ¤n¦µªnµ¤´¥Ã¦µnµ·´·´°¥nµÅ¦ Â¤o¤´¥»ª´¸Ê´Éª¦³Á«
Å¥Á¦µ¥´Ân°°Á}£µÁ}´®ª´ ¨µ¥Á}®¨µ¥£µ®¨µ¥´®ª´ «µµÈ¥´Ân
°°Á}°£µ º°¤³Â¨³ª·{ µ Ä´®ª´nµ Ç ´Ê ´®ª´Ä¸É ¤³Â¨³
ª·{µÁ¦· Â¨³´®ª´Ä¸É¤³Â¨³ª·{µÁºÉ°¤Ã¦¤ ´®ª´Ä¤³Á¦·Ân
ª·{µÁºÉ°¤ ®¦º°Å¤n¤¸ª·{µÁ¨¥ ´®ª´Ä¸Éª·{µÁ¦·Ân¤³ÁºÉ°¤ ¸ÉÁ}
£µ·´·µÄ¹ÉÁ}Ân®¹É °«µµ¥´°¸Â ®¹Éº°´»¦³Á¸É¥ª´µ¦«¹¬µ
¦o°¥¦° ®¦º°³Á¦¸¥°°Å°¸µ®¨´Ä®n°º «µµÈÅo Á¦¸¥¦·¥´ · ·´ · Â¨³
·Áª
¥µ¥ªµ¤¥n° Ç ªnµ ¦·¥´·ÅoÂnµ¦«¹¬µµ¤®¨´«µµ Á¡ºÉ°Ä®o¦¼oÁ¦ºÉ°´Ê´
»¦³Â¨³ª·{ µ»¦³ªnµ Îµª·Ä¸ ¹³¼o°µ¤Âªµ¸É µn °Åªo Á}o ·´ ·
ÅoÂnµ¦·´·µ¤¸ÉÁ¦¸¥¦¼o Å¤nÄ®o·µÁ È¤µÁ· °¦¦¤oª¥»·´· Á}oÂ¨³
·Áª º°ªµ¤¦¼o£µ¥ÄÄµµ¦·´·Á} ´Ê Ç ¹ ´Ê¦¼oÂoÂ¨°·Á¨Â¨³
µ¦¦¤¹É¤¸°¥¼nÄÄ Å¤n¤¸·É¦¦»¦´Á®¨nµ¸ÊÁ®¨º°°¥¼nÂ¤o· ¡°Á}ÁºÊ°¤¤»·°´Á}
µÁ®»Ä®o¦µÁ}£¡µ· ¹Ê¤µ¸ÉÄ°¸n°Å ®¨´«µµ¸É¨nµª¸ÊÅÁ¦·Â¨³ÁºÉ°¤°¥¼n
¸ÉoµÄÁ¤º°ÄÂ¨³»¨¼oÄÄÁª¨µÄoµÁ oµ¤µ¹´ªÁ¦µÁ°´ÂnÁ}ÁÈ ¹Ê
ÂªnªÄ

ÖÕÙ



ÖÕÚ

¤µ¹®»n¤µªÁnµÂn ª´¥ÄÂ¨³Áª¨µÄoµ Á¦µÅoÎµ«µµÄ®oÁ¦·®¦º°Ä®oÁºÉ°¤®¦º°ªnµ
Å¤n¤¸«µµ°¥¼nÄÄÁ¨¥¨°¤µ¹{»´¸Ê
oµÅ¤nµ¤µ¦³¦µÁ¦ºÉ°«µµÁ¦·®¦º°ÁºÉ°¤Ã¦¤ÄnªÄ®nÅo Èª¦¦µ
Änª¥n°¥º° ´ª °Á¦µÁ°È¥´¸ oµÅ¤n¦µ°³Å¦Á¸¥Á¨¥È¦¼o¹ªnµ³¤° oµ¤´ªÅ¤µ
¸¸Êµ¦®ª´ªµ¤» ªµ¤¤®ª´oµÅ¤nÅoµ´ª¹ÉÁ}®¨´Ä®nÂ¨³Îµ´¥·ÉÈnµ¨´ª³
Å¤n¤¸ µÅoµ°³Å¦Á¡¦µ³µ¦¤°¼Áº°µª¢jµ´Ê Ç¸ÅÉ ¤n¨¤º µ´Ê ¦¼o ¹ ³»ª·¥´ ¸É
³Ä®oÁ®ÈÅo °µ¨º¤µ¤°ÅÄª·´¥ °µ¥µ¸Éµ¤µ¦o°Á®ÈÅoÅ¤n·ª·´¥
ªµ¤» ªµ¤Á¦·¹ÉÁ¦¸¥Á®¤º°Áº°µª ¥n°¤Á}ª·´¥ °¸ÉÅ¤n¤° oµ¤ Ân
Á}·É¸É»ª·´¥ °¨º¤³Åo¦³Á®¤º°Ã¨Á µ ªnµ°¥nµÅ¦» °µµ¦¥rÅ¤n
µ¤µ¦Á¦¸¥»Åoªnµ «µµÁ¦·Ä¤´¥Å®¤µªnµ´ °¤°Ä®o»ÎµÅ¡·µ¦µ
Â¨oªÂoÅ  Â¨³´·Á°µÁ°³¸ªnµ°¥¨¤®µ¥Äµ°ºÉ  ¹É °µ³·®ª´¨°ÅÈ
Åo
Ánµ¸É¦µ¤µÁ}¥» Ç È¥´Å¤n¦µªnµ ¤¸¡¦³ ¦´É¤´nµ¤µÄÂ¨³ªÄ
¡¦³¡»«µµÁ¦µÁ®¤º°¤´¥{»´¸Ê ¤¹Á oµÄÁ°µªnµ ¤´¥¸Ê«µµÁ¦·ªnµ¤´¥
Ã¦µÁ¡¦µ³¤¸ ¦´É¤µªÄ«µµ¤µ··
nªÎµ¡ª¸É¤µÎµÄ®o«µµÁºÉ°¤ ®¦º°Îµ¨µ¥«µµ°°µ®´ªÄ¦³µ
Å¥Á¦µ´Ê³¤¸oµÅ®¤ ®¦º°³¤¸Á¡µ³Îµ¡ª¸ÉÁ oµ¤µnÁ¦·¤nµÁ¸¥ª °µµ¦¥r°¥¼nÂnÄ
ª´Å¤nn°¥¤¸Ã°µ¦µÁ¦ºÉ°Ã¨ ¹Á¦¸¥µ¤»¼o´ÁÄµ¸Ê°¥¼nÂ¨oª¦µÅo¸
Â¨³o° °°£´¥oª¥®µµ¤Å¤nÁ µo Á¦º°É 
°¸Ê ¤ÈÅ¤nÅo´ ÁÁnµÅ¦´ Â¤o³Á¥¡Á¥Á®ÈÈÅ¤nÅo³»Ä¸ÁÉ ¸¥É ª´
¼o´º°«µµÂ¨³«µµªnµ³¤¸nªÁ¸¥®µ¥Åoª¥ Ân¡°nµµ¤ ¹Ê¤µ¤¹¦³¨¹
Åoªnµ°µ¤¸nªÁ®¤º°´®¦º°°µ¤¸Îµª¤µªnµ iµ¥Á oµ¤µnÁ¦·¤ÈÁ}Åo Á¦µ¡°³
¦µÅoªnµ Ânn°¤´¥ ¼i ¥nµ µ ª Á¦µÅ¤nÁ¥Åo¥·ªnµ¤¸µ¦Á¨¸É¥´ªÁ¨¸É¥Á¤¸¥´
Ân¤µ»ª´¸Ê¦¼o¹³º°Á}Á¦ºÉ°¦¦¤µ Ç °°»µ¥µ¦®µÁ·ÅÁ¸¥¤µ Å¤nÁ¡µ³¼o¸É
¤¸¦°¦´ª¦³Á£´ÊÁ¡¸¥Ánµ´ÊÂ¤o¼o¸É¥´Å¤n¤¸¦°¦´ªÈ¦¼o¹ªnµ¥·ÉÁ¨¸É¥Åonµ¥Â¨³
¦ªÁ¦Èª´Ä¥·Éªnµµ¦Á¨¸É¥ÁºÊ°Á¨¸É¥oµÁ}Å®Çª´®¹Éº®¹ÉÁ¨¸É¥Åo´Ê®¨µ¥
Ç »Â¨³Á¨¸¥É ÅoÃ¥Å¤n¤¸ ¨µª´¨µº ¥º¦°´É °¥Á¨¸¥É °¥¼n µ¤µ¸É µn  Ç
Á}®¤¼n Ç ¡ª Ç Á®¤º°µª¦³¤Á¸É¥ª®µ¨µ´ ¡µ´ÎµÁ¦·°»¦·®µ°µ¸¡Äµ¸Ê

ÂªnªÄ

ÖÕÚ



ÖÖÑ

¤µ ¹Ê Â¤°¼Â¨oª´Å¤noª Â¨³Å¤n·¥¤ª´¥  Ân¨oªÁ¦¸¥¤¦°³Á¨¸É¥»°¥¼nÂ¨oª
´´Ê
nµÁ·Åµ¤®µÅ¤n³»µoµ®¦º° ¸¡É ªµª¦³¤Á·¡nªÂ®Â¨³
°ªÁ¸É¥ª®µ¨µ´Á}·ªÂª Ã¥Å¤nÄ´Ã¨¸É¤¸«¸¨¦¦¤Â¨³¦¼o´¸ ´Éª ÉÎµ ¼ ³
Îµ®··Á¸¥°¥nµÅ¦oµ «¸¨¦¦¤¸ÉÁ¥¤¸¦³Îµ¤»¬¥r¦³ÎµÃ¨Á¨¥®¨»¨°¥ÅÁ¸¥®¤
Á®¨º°°¥¼Án ¡¸¥Á¦º°¦nµ¹É Å¤n· °³Å¦´´ªrÅÉ¸ ¤n¦«o¼ ´ ·«Í ¦¸¸ ªÉ´ °³Å¦ Á¡¦µ³·É ¸¤É ¸ 
» nµº°
«¸¨¦¦¤¦³Îµªµ¤¦³¡§·°´ ¥µ«´¥ °¤»¬¥rÅo¨µ¥Å®¤ °¸Ê µn µ¤¼´
»¸ÉÎµ¨´Á}°¥¼n¸Á¸¥ª nµÅ¦µÅo°¥nµÅ¦ Á¡¦µ³°¥¼nÂnÄª´ Å¤nÁ®È¤¸Ã°µÅoÅ
Á¸É¥ªµ¤µ¸É¦ºÉ¦¤¥rnµÇÁ¡¦µ³nµÁ}¡¦³
oµ°µµ¦¥r¡°¤¸µ¦µÅoÈ³¤µÁ¦¸¥µ¤»Ä®oÁ¸¥Áª¨µÎµÅ¤ Ánµ¸ÉÁ¦¸¥µ¤È
Á¡¦µ³Å¤n¦µ Á}Á¡¸¥Á¥°nµ®´º°¡»¦³ª´·¸É¡¦³¡»Áoµ¦¦Îµ¡¹®µµ¡o
» r °Îµ¨´ÎµÁ¡ÈªnµÁ¤º°É ¤¸¦°o È°o ¤¸Á¥È ³Á¸¥ª´Á¤º°É ¤¸¸ °È µ³¤¸ªÉ´ ¼n ´ ´¸Ê
Á¤ºÉ°Á®È ¦´ÉÁ oµ¤µÄ Â¨³ªÄ¡»«µµÁ¡ºÉ°ÎµÁ¡Èªµ¤¸ Â¨³Á¦·¤Á¸¥¦·
Á¤º°Å¥ ¹ÉÁ}Á¤º°Â¡¦³¡»«µµ¤µ ¹Ê ÈÁ}Á®»Ä®o·¹ªµ¤Á¸¥®µ¥¹É
°µµ¤¤µÁ} °¼n ´  ¹ÅoÁ¦¸¥µ¤»Â»¤n ÁµÅ°¥nµ´Ê Á° oµÎµ¸É µ¤°µ³
Á}¦³Ã¥rÂnÃ¨Åooµ°µµ¦¥rÈµ»oª¥
¤ÂnÄªnµo°Á}¦³Ã¥rÂnÃ¨Å¤n´¥ Á¡¦µ³Îµ´É° °¡¦³¡»ÁoµÅ¤n
Á¥Á}£´¥ÂnÃ¨ÂnÅ®ÂnÅ¦¤µ
°µ¼oÄÄ¦nn°ªµ¤¸µ¤³¥´Å¤nÁ oµÄ
ªµ¤®¤µ¥ °¦¦¤¸É´É°Á¡ºÉ°·É¸µ¤Ã¥¦Ánµ´Ê¹°µÅ¤n¤°Á®È¦¦¤Á} °
Îµ´Ánµªµ¤³Á¥°³¥µ°¥µ °´¦°³n°ªµ¤®µ¥³Ân°¥¼n » ³¸ÅÉ oÃ°µÈ
°µÁ}Åo ¹¤¸µÁ¸¥ÅoÁ¡¦µ³ªµ¤¦¼oÁnµÅ¤n¹µ¦r Á¤ºÉ°Åo°µ«´¥®¨´¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¸Ê
Âªµ·¼¸ ´ÉªÈ¡°¤¸µ®¨¸µªµ¤®µ¥³Åo Á¡¦µ³Á¦µ¤·Åo¤»nÁµÁ¡ºÉ°
³Îµ¨µ¥ Á¤º°É µ®¨¸Á¨¸¥É ¥´¤¸¡°Á·Åo°¥¼n µ®¨¸Á¨¸¥É » r È °º ¦¦¤Á¦º°É ¦´Ê Ä
Å¤nÄ®oÁ}Åµ¤ªµ¤³Á¥°³¥µnµÁ¸¥ªÄ®o¤¸µ¦®´®oµ¤oµÈ¡°¤¸µ·
¸É¤Á}®nª¤µÈ¡ªÁÈª´¥¦»nÂ¨³®»n¤ Ç µª Ç ¹ÉÎµ¨´¨n°Â®¨¤n°ªµ¤
®µ¥³°¥¼n¤µ ¸ÉÁ¦µ¡¼¤µ°¸ÊÈÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÂn¨¼®¨µoµÁ¤º°°´Á}¸É¦´ª
°¥nµ¥·É °Á¦µ Áº°É Á µ³¡°¤¸µ·Â¨³¦´¦»´ªÄ®o´ ´Á®»µ¦r ¹É Îµ¨´´ ´
Îµ®¦´ÁÈ°¥¼Än ª´¥³° ¡°Ä®o¤¸ °Á Ánµ¸É ª¦ ¤´Á¤º°Å¥Á}Á¤º°¨¼«·¬¥r
¡¦³µ¼o¨µÄÁ®»µ¦r´ÉªÇÅ
ÂªnªÄ

ÖÖÑ



ÖÖÒ

¸É°µµ¦¥rÅ¤nÂnÄÈÁ¡¦µ³Ã¨¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨´Êoµª´» Â¨³ªµ¤¦³¡§·
°´¥µ«´¥ °´Ê Ã¨¹É ¤¸µ¦Á¨¸¥É Â¨¨°¤µ¤·Åo®¥»¥´Ê  Ân¦¦¤¥´°¥¼n Á·¤
¤·ÅoÁ¨¸É¥Â¨Åµ¤Ã¨Á¸¥oµ¡°Ä®oÁ oµ´Ã¨¹É¤¸´Ê¤´¥ÁnµÂ¨³¤´¥Ä®¤n ¦¦¤È
ª¦¤¸¤´¥ÁnµÂ¨³¤´¥Ä®¤noµ Á¡ºÉ°¼oo°µ¦³ÅoÁ¨º°Á°µµ¤ªµ¤°Ä »³¤¸
ªµ¤Á®È°¥nµÅ¦oµnª¥·oª¥
oµ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¦¦¤
Ä®oÁ}Åµ¤Ã¨¤´¥¦ªµªÁ¸¥¤¸Êoª¥Â¨oª
°¥nµÅ¦¦¦¤o°µ¥Ân Ç nµ Å¤n¤ª¸ ´ ³ª·É ´Ã¨ÅoÁÈ µ Á¡¦µ³Ã¨¤´ª·É Á¦Èª¥·É
ªnµ¦ªµªÁ¸¥¤´Ê¦o°¥Ánµ¡´Ánµª¸¼
Å¤n¤¸°³Å¦ÄÃ¨³ª·ÉÁ¦Èª¥·ÉªnµÃ¨¤´¥
{»´  nµ¨°·¼o¼ ¦³¡§·¦¦¤Á µo ª´¢{¦¦¤ ¥´¼¡´´µ¨¤¦³Á£¦ª
µªÁ¸¥¤ªnµ oµÁ·µ¨ µ¨oµ¤´¥ °³Å¦Å¤n´Á µ È¥·É³Á¨¸É¥Â¨¦¦¤Ä®oª·É
µ¤Ã¨oª¥Â¨oª ¤ªnµo°¤ÅÁ¨¥ Á¡¦µ³Ã¨Áª¨µ¸ÊoµÁ}ÊÎµÈÎµ¨´Å®¨Á¸É¥ª´ oµ
Á}¨¤ÈÎµ¨´Á oµ ¸¤¦»¤  °³Å¦¨·ªÁ oµÅÄ¦·Áª´Ê  o°¡¨°¥¨·ªªn°Åµ¤
ÊÎµµ¤¨¤Å¤n¤¸ª´¨´º¤µÅoÂn ¼o¸É¡¥µ¥µ¤®µµ®¨®¨¸ÅooµÈ¡°³¤¸ªµ¤
¨°£´¥ Ân¼o¸É°ªÁn¨oµªnµ¤¸ªµ¤µ¤µ¦®µÅÁ oµÄ¦·Áª´Ê ¨Îµ´ª³o°
µ¦³ÁÈ°°µ´¦¹É n° Â¨³¨·ªÅ¨³·«¨³µ°¥nµÅ¤n¤°¸ ³Å¦³oµµÅo
Á¨¥ ªµ¤Á®È °¤ªnµ°¥nµ¸Ê nµ³¤¸ªµ¤Á®È°¥nµÅ¦ ·¤r¡¼¤µÅoÁ¨¥ nµnª¥
°°ªµ¤·ªµ¤Á®ÈÁ¡ºÉ°¼o®ª´¡¹É¦¦¤³Åo¦´ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁnµ¸Éª¦
°µµ¦¥rÈ¤¸ªµ¤Á®ÈÁnÁ¸¥ª´» Ánµ¸É¡¼¹µ¦Á¨¸É¥Â¨¦¦¤Ä®oÁ}Å
µ¤¤´¥Á¸¥oµ ´ÉÁ}µ¦®¥´ÉÁ¸¥ °»ªnµ ³¤¸ªµ¤®´Ânn°¦¦¤ÂnÅ®
Á¡¸¥Å¦Ánµ´Ê ¤·Åo¤¸ªµ¤®¤µ¥Á¡ºÉ°³´°¦¦¤¹ÉÁ}·ÉÁ·¼°¥¼n«¸¦¬³Â¨³
¸ª·Â¤oÂno°¥ Á¡¦µ³¦¦¤Á}¸É¡¹É°µ«´¥´ÊÁ}´Êµ¥ Å¤n¥°¤®nµÁ®· nªÁ¦µÂ¤o
³¦´Â¦´ ÂnÁÈ }¸¡É É¹ °µ«´¥ÅoÄ¦µªÁ} Ân¡°¹ªµ¤µ¥Îµo°µ´Ã¥¸
Å¤nµ¤µ¦³Á}¸¡É É¹ °µ«´¥Ä®o¹ Â¦Â¨³ª¦¦r¡· ¡µÅo Îµo°´µ· µ¤·¦
´´Ân¨¤®µ¥Ä µ¨Ánµ´Ê ´´Ê ¼o®ª´¡¹É¦¦¤¹ºÉ°ªnµÁ}¼o¤¸¸É¡¹É°´¤´É´Ê
Ã¨¸É¤¸¸ª·°¥¼nÂ¨³Ã¨¸É µÄÅÂ¨oª Ân¼o µ¦¦¤Á}Á¦ºÉ°¥¹ °Ä ¥n°¤Á}
Á®¤º°ÊµÎ ¸ÅÉ ¤n¤¸ ÁÉ¸ µ³¡°¦³´¸ª·  Â¨³Å¤n¤¸ o¼ ªn ¥Á®¨º°»¨µ Ê¹ µÊµÎ  ¤¸®ª´
µ¥´»¦µ¥ ³´ÊÁnµ¸É¡¼Á¦ºÉ° ¦´É¤µ¹Á¦ºÉ° °¡ªÁ¦µ ÈÁ®È¤ª¦¥»·Á¡¦µ³
µ¤µÁ¦ªnµ»³Á®ºÉ°¥Â¥nÎµ®¦´°µµ¦¥r¡°¼oÅooµ»Å¤nÁ®ºÉ°¥

ÂªnªÄ

ÖÖÒ



ÖÖÓ

¤ÈÁ®ÈÄnµ¸É°»nµ®r¨³Áª¨µ»¥´¤ ¹É¤Á°ÈÅ¤n¦µªnµÎµÄ·Â¨³Îµ
Ä¼ Ân¡¼ Åµ¤ªµ¤¦¼o ¹ ¸ÁÉ }®nªÂ¨³¦³Á«µ·¨°ÁÈ Ç ¨¼®¨µ¸¥É ´
°n°n°·É ¥´ªÉ ¥ª°¥¼¤n µ Á¦ªnµ³Á¸¥È¡¼ Åoµ Á¡º°É ¦³Ã¥rÂnÁ µ¼o ³ºµ·
«µµn°Å¤ °¦µ °¡¦³»nµ¸ÉÁ¤µ¤Äµ³¨¼«·¬¥r´°µµ¦¥rÂo


ÂªnªÄ

ÖÖÓ



ÖÖÔ

Îµªnµ ¤¦¦ Â¨³¨´Ê µ«µµnµ®¤µ¥ªµ¤ªnµ°¥nµÅ¦oµ³ ·´¥´Å¤n
Á oµÄÁnµ¸Éª¦¤´Á}µª¡»
µ«µµnµ®¤µ¥ªµ¤ªnµ µÁ· °µ¦µ¸É¼oÎµ®ª´ªµ¤¼o° Â¨³
Åo¦´¨Á}¸É¡°ÄoµÁ}¤¦¦¨ °¦¦¤ÄÎµ¦µÈº°Îµ¸ÊÂª·¸Îµ®¦º°ª·¸ÎµÁ·ªnµ
Îµ°¥nµÅ¦´ÊÇ¼ª¦Îµ°¥nµ´Ê®¦º°ª·¸´Ê¨¸É¼³Â ¹Ê¤µ°¥nµ´ÊÇÄ®o¼oÎµ
Åo¦´ ¨¸ÁÉ ·µµ¦Îµ¼ °°¥nµ´Ê Çµ¤¨Îµ´ °µ¦Îµ¼¤µ®¦º°o°¥Â¨³
Îµ°¥nµ´ÊÇÁ}ªµ¤·ª¦®¥»oµ ºÎµ¨³Â°¥nµ´ÊÇ ¹Ê¤µÄ®o¼oÎµÅo¦´
¨¸ÁÉ ·µµ¦Îµ· °°¥nµ´Ê  Ç µ¤¨Îµ´ °µ¦Îµ·¤µ®¦º°o°¥ oµÁ}
¤¦¦¨ ° Èº°¼oÎµ®¦º°¼oÎµÁ·µ¤¦¦¤¸É¸Ê°Åªo Án Ä®oµ ¦´¬µ«¸¨
Á¦·£µªµªÁ}¡¦³Á}Á¦Á¦¸Â¨oªo°¦´¬µ·´·µ¤®oµ¸ÉÂ¨³Á¡« °
Á}¦³Îµ Å¤nÄ®o·¡¨µÅµ®¨´«¸¨¦¦¤¸É¦´¬µÂ¨³ÎµÁ¡È°¥¼n ¨³Â
Ê¹ ´´ª¼o µÎ Ä®oÅo¦´ ªµ¤» Äµ¤¨Îµ´ ¸É µÎ Åo¤µ®¦º°o°¥ oµÁ}µ· ¼o µÎ ·
Îµo°Åo¦´¨¸ÉÅ¤n¡¹¦µ¦µµ¤¨Îµ´Â®nµ¦Îµ·¤µ®¦º°o°¥ ¸É°·µ¥Á}°
£µº°£µ¤¦¦¨ÄÎµ¦µÂ¨³£µ¤¦¦¨ °¼oÎµµ¤¦¦¤ÄÎµ¦µ
¦µªµ¸ÉÎµ¤µ®µÁ¨¸Ê¥¸¡°¥¼nµÃ¨ ³´·µ¦¸ÉÎµÂ¨³¨µ¸ÉÅo¦´ªnµÁ}
¤¦¦Á}¨Á®¤º°µ«µµÅoÅ®¤ Â¨³¡°³Á¦µ³®r¤¦¦¨¸É¦µªµÎµ Á oµ´
¤¦¦¨µ«µµÅoÅ®¤
´Á}¤¦¦Á}¨Åo Á¡¦µ³¡¦³¡»ÁoµÈ¦´É°Ã¨Á¡ºÉ°¤¦¦ Á¡ºÉ°¨ ´Ê
¤¦¦¨µÃ¨Â¨³¤¦¦¨µ¦¦¤°¥¼nÂ¨oª ´Ân¦´¦¼oÁ}¨Îµ´¤µ¹ª´¦··¡¡µ
¨°»ª´¸Ê Â¨³Îµªnµ¤¦¦Èº°µÁ· °µ»¦³Á£¸É°¦¦¤ °¦µªµ°¥¼n
Â¨oª ¨È°º ¦µ¥ÅoÁÉ¸ ·µµ¸É µÎ  ³Åo¤µ®¦º°o°¥´Á}¨ °µ´Ê ´Ê  ³
Á¦µ³®r®¦º°Å¤nÈº°¤¦¦´¨ °¦µªµ ¼oÎµµÎµo°Åo¦´¨º°¦µ¥ÅoÁ}
Á¦ºÉ°°Â µ¤ÂªµÂ®n¦¦¤¸É¡¦³¡»Áoµ¦´É°ÅªoÂ¨oª°¥¼nÃ¥¸ Án
nµ°Ä®o¤¸ªµ¤ ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Äµ¦µ¸É° ¹ÉÁ}µd´Êªµ¤ µÂ¨
´µ¦ Â¨³Á}µÅ®¨¤µÂ®nÃ£¦´¡¥r¤´·´Ê®¨µ¥ Èº°°Ä®oÎµµµ¤µ
¤¦¦ Â¨³¤¸¦µ¥Åoµ¤¨¸É°Åªo ³´Ê ³Á¦µ³®r®¦º°Å¤nÈ°¥¼nÄªÎµ´É° °
¡¦³¡»Áoµ°¥¼nÂ¨oª »³Á¦µ³®rÄ®oÁ}°³Å¦°¸ ®¦º°³Á¦µ³®rÄ®oÁ}¤¦¦ ¨
·¡¡µoª¥°¥nµ´Ê®¦º°
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ÖÖÔ



ÖÖÕ

Á¨nµ Å¤nÄn°¥nµ´Ên³ ·´°¥µÄ®o°¥¼nÄÁ¦º°µ· °¡¦³«µµÁnµ´ÊÂ®¨³
n³Å¤n¨oµ°µÁ°º°Ê ¤¼¹¤¦¦¨·¡¡µ°³Å¦®¦°n³nµ¸É µÎ Ä®o· ´ ¨³°µ¥°¥¼n
ÇÈ³Á°µµµ¦ °¦µªµ¤µÁ}·¡¡µ
ÈÁ®È»Âªµ¤°¥µÁ¦µ³®rÁ°µ´Á°µ®µ
Á¦µ³®r°¥nµÅ¦Ä®oÈ¼
Á®¤º°¥´Å¤n¡°Ä°µµ¦¥r¤È °Á®È°¥¼Ân n¡· ¡µÁnµ´Ê ³Á}¸¡É °Ä °»ÈÁ¨¥³
¥Ä®o
» Å®¤Á¸¥Â¤o³Å¤nÅo¥È °¤°Ánµ´Ê Á°
Îµªnµ ¤¦¦ ¨´Ê¤¸¸É¦³Á£³ ´ÊnªÄ®nÂ¨³nª¥n°¥ ¼oÁ}¦µªµ³¡°
·´ Å· oµo Å®¤¨°ÁÈ¸¤É ª¸ ¥´ ¡°³¦¼Âo ¨³·´ Å· o
nªÄ®n¤¸¸É ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ ¤¦¦¸É ¨¸É Â¨³·¡¡µ®¹É Ân¤·Åo°¥¼nÄª¤¦¦Â¨³
¨Á®¨nµ´Ê nª¥n°¥¸ÉÁ}¤¦¦Á}¨ °Ã¨·´·´¤µ¦³Îµ¸¡ Â¨³¦³Îµ
Ân·´Ê´Å¤noª Á¡¦µ³µ¦µ Â¨³¨ °µ °Ã¨¤¸¤µÁ®¨º°³µ´Åo
µ¦·´ Å· ¤nªµn ¦µªµ®·µ¥Â¨³ÁÈÅoÊ´ ´Ê Å¤n¤°¸ ³Å¦ ´ °o  Á¡¦µ³¦¦¤¤¸®¨µ¥ Ê´
µ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ °Ân¨³Á¡«¨³ª´¥ ³·´·ÎµÁ¡ÈÎµ®¦´ ¤´ªnµÁ·¤µ
Á¡ºÉ°Âª®µªµ¤» ªµ¤¤®ª´ ¦³°´«µµÈ´É°Ã¨Å¼n» º°ªµ¤»
ªµ¤¤®ª´°¥¼Ân ¨oª ¹Å¤n¤°¸ ³Å¦ ´ Â¥o´¦³®ªnµ«µµ´´Ê Ã¨¹É ¤»n n°»°´
Á¸¥ª´
¤¦¦¨nª´ÉªÇÅ¸ÉÁ¸É¥ª´¦µªµ¼o¦°Á¦º°nµ³¡°¤¸Ã°µ°·µ¥Ä®o
¢{ÅooµÅ®¤ oµ¤¸·´ °¦µ¦ªnµ°»Á¦µ³®roµ Á¡ºÉ°¦µªµ³Åo¦¼oÁ¦ºÉ° °
«µµªnµ¤¸nªÁ¸É¥ª o°´°¥nµÅ¦oµ
¤¦¦¨Á} °Ân°µ¥´ªn°ªµ¤¤»n ®ª´ °Ã¨°¥¼Ân ¨oª ³Ä®o°µµ¦¥r
°·µ¥°¥nµÅ¦°¸ Á¤ºÉ°¸Ê¸ÊÁ¦µÈ¡¼´°¥¼nÂ¨oªªnµ ¤¦¦º°µÁ· °µ¦µÂ¨³ªµ¤
¦³¡§·°´ ¥µ«´¥°´¸µ¤»¦³Á£ ´¸Ê µo o°µ¦ªµ¤¤´É ´É ¤¼¦rÅ¤n°¥¼Ân °Ç
°¥µÇÈo°Á} ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦Äµ¸É³Ä®oÁ·¨Á}ªµ¤» oµo°µ¦Á}
¸È °o  f ®´ªµ¤¦³¡§·¦··¥´ Ä®o¸ Å¤nÁ}®´ªº°Ê º°¦´Ê  ¨³Á· Ê¹ ´´ª º°
Á}¦ÉÎµ¦ª¥ Â¨³ª¥µ¤µªµ¤¦³¡§·»oµÅ¤n¤¸¸Éo°· Ã¨Á¦µoµÅo°¥nµ
¸Éªnµ¸ÊÅªo¦³´Ã¨ Ã¨È³¨µ¥Á}ª¦¦rª·¤µ ¹Ê¤µÄÂ¤»¬¥rÁnµ´ÊÂ¨ ³Å®µ
ª¦¦rª·¤µ¸ÉÅ®´°¸
Ânµo ªµ¤¦³¡§·Â¨³µ¦µÁ®¨ªÂ®¨Â¨oª °¥¼n ÅÉ¸ ®È°º ¼o °n Å¢Áµ´ª°¥¼n
´ÉÁ° Å¤n¤¸ªµ¤»  Â¤o³¼´¡¨´´¨¼ ¹ÊÅª¦¦rª·¤µ´ÊÄÂ¨³®¨´Ä È³
ÂªnªÄ

ÖÖÕ



ÖÖÖ

ÅÁ}Á¨ª¦µ¤Â¨³°°¥µ n» rn¥µ°¥¼nª¦¦rª·¤µ´Ê Å¤n¤¸Áª¨µ·°¥¼n
®¨´°ÅoÁ¨¥°¥¼n´ÉÁ° ´Ê Ç ¸É°ºÉÁ µ»µ¦ºÉÁ¦· ¤·¡¥¤´·Äª·¤µ
ª¦¦r´Ê´Ê Ç nª¼oÅ¤n¤¸ªµµÁ¡¦µ³¤¸Ânªµ¤ ¸ÊÁ¸¥ ³Å®µªµ¤» ªµ¤µ¥¤µ
Ân¸ÉÅ®Èº°Áoµ» r°¥¼n´ÉÂ¨Á¡¦µ³Á}Å o¦³Á£Å¤n¦´¥µÂ¤o¡¦³¡»ÁoµÁÈ¤µ
°Á°ÈÎµ°ªµ¥µÄ®oÅ o¸Éµ¥Â¨oª¥µ³Å¤¸¦³Ã¥r°³Å¦Îµ®¦´µ¥Â¨oªÁ¨nµ
nª¼oÄÄÁ®»¨µ¤®¨´¦¦¤°¥¼nÂ¨oª¥n°¤Å¤n¨ÎµµÄµ¦´É°¤·®ÎµÁ¦µ
¥´¼oÅ¤nÅoÁ¸¥oª¥ Án¦µªµµ Áª¨µÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦°°µ®µ¦´Ê ÒÖyÒ× ª´Å¤n
¥°¤¦´Á¨¥ ´Êªµ¤Á¡¸¥¦Äµ¦Á·¦¤ ´É¤µ·£µªµÈÁn ¨µª´ÈÅ¤nÁ®È
¡´n°®¨´°oµÁ¨¥ ¨µºÈ°Á¡¸¥´ªÉ Ã¤°´ªÉ Ã¤ Áoµ Ç ¥´¤µÎµ°µ®µ¦
ªµ¥¡¦³Åoµ¥Â¨³¨n°Â¨nªªn°Åª ¸Á¦µ¥´¼Åo ¤nÅo Á¤º°É ¼µ¤¹µ¦°°µ®µ¦È
°Åo°¥nµ¤¸Á®»¤¸¨¤´«µµº°®¨´Á®»¨Â¨³°Á¡ºÉ°Á®»¨Âo
¼o ÁÉ¸ }´ÎµµÈÁ®¤º°´ ¡¼°³Å¦°°¤µÄ®o¦µ·Å¤nÅo °¥Ân³¦·µ
µnµÁ¸¥ª ®¤ÁnµÅ¦Å¤nªnµ Â¹Å®¹´ ·µ® º°¼o¦´µo°¦³ª´
Å¤nÁn´Ê ³Á°µ¦· Ç Å¤nµÎ ¹¹ªµ¤·Ê Á¨º°Ä Ç °ÂnÄ®o¤Ä¸°É ¥µÎµµ ¸É
¥´ª°¥nµ¤µ¡°Á}Á¦ºÉ°¡·µ¦µ Îµ®¦´¸É¤¸«¦´µÂ¨³¤¸Á®»¨n°Â¨³¼o°ºÉ´Ê
{»´Â¨³°µ°¥¼nÂ¨oª ¥n°¤Á}Å¤n·É°Ä´Ê¦³Ã¥rÄ{»´Â¨³°µ
Á¦µ¸ÉÎµ´¥·ÉÈº°oµÄÅ¤nÁ°µnµÂ¨oªÈÁ®¤º°Å o®´ÁÈ¤¸ÉÅ¤n¤¸µ®µ¥°µ
³µ¥Ánµ´Ê»³Á®Èªnµ°¥nµÅ¦Ã¦¡¼ÅoÅ¤no°Á¦Ä
¸Énµ°·µ¥Å´Ê·´Å¤noµ ÂnÁ¦µ¤¸·´¥Å¤nÁ®¤º°´ ´°´ª¸ÉÁ®¨nµ¸É
nµÁ¸¥Åªo µÁ®¨nµÈ´É°nµ¥ ·Á¸¥ªÈÁ oµÄÂ¨³Åoªµ¤ ¹Ê´¸ µÁ®¨nµÈ°
Á¡¸¥°µ¤¦´ÊÈÁ oµÄÅoªµ¤µ¤ÁÈ¡¦³¡»ÁoµÅoµÁ®¨nµÈÎµo°´Ê®oµ´Êµ
°Á°µ¦·Ç·µÁ¡¦µ³°Â¨oª°Á¨nµ°¥¼nÎµ°´Ê¼o¢{È·®¼¼µÇÅÈ
·µ n°nÅÈ·µ µÅÈ¡°Åoªµ¤¦¼oÂ¨³ª·¸·´· n°¥Á}¼oÁ} ¹Ê¤µ
µÁ®¨nµÈ¤°¥¼nÄÃ¨¤Á¨¥ Å¤n¤¸ªµ¤µ¤µ¦Ã¨n ¹Ê¤µÅo ¼o´É°È¦Îµµ
Å¤nÅ®ª
°¸Ê·´Á®ÈÄnµ¼oÎµµ¦´É° Á¡¦µ³»ª·´¥¸É³´É° nªµ¤Á®¨nµ´Ê
·µn oµÅ¤n¤¸ Áo¼ ¤µ´É °¨n°¥·Ê ÅªoÅÈ ¦o¨¹É ª¦³Åo°¥¼Ân ¨oªoµÅo¦´ µ¦°¦¤´É
°Ánµ¸Éª¦ oµÈ³Â¥o¤µ oµÈ³Ã¨nÂ¨oªÂ¥o¤µ oµÈ³n°¥Ã¨nÄª´Â¨³

ÂªnªÄ

ÖÖÖ



ÖÖ×

Áª¨µn°¤µÂ¨oªÂ¥o¤µÅÁ}¨Îµ´¨Îµµ ´ªnµ³Á}¦³Ã¥rÂnÃ¨°¥nµ¤µ¤µ¥
nµÁ®È°¥nµÅ¦È¦»µÅ¤no°Á¦ÄÁ¡¦µ³·´ÈÁ}¨¼«·¬¥r°¥¼nÂ¨oª
°µµ¦¥rÈÁ®È´¸ÉÁ¦¸¥Â¨oª
»¡¼¹°´ª¸ÉÁ®¨nµ´ÊÈ´ªnµ¼o°µ¤¸É
¡¦³¡»Áoµ¦Îµ¤µÁ¦¸¥Á¸¥¤ª¨¤»¬¥r Ân°µµ¦¥r¤µ·´ªÁ° Á¡¦µ³Å¤n¦µªnµ
³°¥¼nÄ°´ªÁ®¨nµÅ® ÁºÉ°Å°¥¼nÄÁ®¨nµ¸É¸É®¦º°¸É®oµ°´¸Á¸¥Â¨oª »³ªnµ
°¥nµÅ¦
nµ®¦º°³Á®¨nµ¸É¸É®¦º°¸É®oµÃ°oÃ±Â¥n ¨¼«·¬¥rÂ¥nÅ¤nÄnnµÂ¥n Â¨oª¡ª·´³
ÅÁ®¨nµÅ®Á¨nµÁ¤ºÉ°nµÁ·ÅÄÁ®¨nµ¸É¸É¸É®oµÁ¸¥Â¨oª
°¤°Ä®oÂn¨³Å´·Á°µÁ° °ºÉÁ µÅ¤n¨oµ¤µ´·Ä®o Á¡¦µ³¨´ª³¤µ
¨¹Á®¤º°¡ªÁ¦µÁ µo °¸È¥É· ³Â¥nÅ®¨µ¥
Á°µ¨³n³ ¹nµ³Å¤n¨oµ´·nµÈµ¤ ·´³ÎµÅ·´¸Á°µÁ° Ã¥nµ
Å¤n°o Á}´ª¨oª¥ ¸É · ´ Á¦¸¥µ¤Á¦º°É ¤¦¦Â¨³¨ÊµÎ  Ç µ Ç ÈÁº°É µ¤¸ªµ¤
¤»n®¤µ¥°¥µÄ®onµ°·µ¥¤¦¦Â¨³¨ °¦µªµÄ®o¢{Á}° Ç º° ¤¦¦¨ °
ÁÈÁ}°¥nµÅ¦ °®»n¤µªÁ}°¥nµÅ¦ °¸É¤¸¦°¦´ªÂ¨oªÁ}°¥nµÅ¦ °Ân
Á}°¥nµÅ¦Â¨³¤¦¦¨ °µ¦µµ¦µ®¨ªÁ}°¥nµÅ¦³ª¦·´·°¥nµÅ¦¹³
Á}¤¦¦¨¸Éª¦Ânª´¥ Â¨³®oµ¸É ° Ç ¨°¦³Á«µ·¸É¤¸«µµÁ}Á¦ºÉ°
°¦¤ Á¡ºÉ°³Åo¦¼oÁ¦ºÉ°«µµ Â¨³·´·Ä®oÁ®¤µ³¤´¸ÉÁ}¡»«µ· °Ã¨
¸É¤¸«µµ¦³Îµµ·
ÁÈ¦³¡§·Á}¸ ¤¸Ã°ªµ °¡n°Â¤nÂ¨³¦¼°µµ¦¥rÁ}Á¦º°É ¦°
Å¤n µi g °¥¼Än ¦³Á¸¥ °o ´´¸É ¸ °ÁÈÇÅ¤nÁ}®´ªº°Ê º°¸Â´ªrÅ¤n¤Á¸ oµ °
Å¤n°®´Á¸¥É ªÄµ¸®É µ¥³ Á}º°É ´¥r» ¦·n°¼o ¦°Â¨³Á¡º°É  ¼  Å¤n®´
¨´Á¨È Ã¤¥o°¥ Á} ¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦n°µ¦«¹¬µÂ¨³µ°ºÉ Ç ¹ÉÁ}®oµ¸É °´ª
Á}°¦³®¥´¦´¡¥r Å¤n¢»i¤Á¢g°¥®¦º°»¦»n¥»¦nµ¥ ¦¼o´µ³Â¨³ª´¥ °´ª Á}
°n°o°¤n°¤´ª ¦¼o ´ Áµ¦¡¼Äo ®nÉ¸ ¼ °µ¥»Â¨³Á¡º°É  ¼ ¸°É µª»Ãªnµ °µ¥»Ânªnµ  Å¤n
Á¥n°®¥·É °®°Á¡¦µ³µ·»¨Â¨³¤´°· µÎ ª¥ªµÃ¥¤ÉµÎ Á¤°n°®¤¼Án ¡º°É Å¤n°º
´ª Å¤n°Á°µ¦´Á°µÁ¦¸¥Á¡ºÉ°Á¡¦µ³ªµ¤Á®ÈÂn´ªÁ}·´¥ Á®ÈÁ¡ºÉ°» r
¨Îµµ¹Éª¦³nª¥Á®¨º°ÅoÅ¤n¼µ¥Ã¥ µªµ¤Ä
¸É¨nµª¤µÁ®¨nµ¸ÊÂn¨³°¥nµ¨oªÁ}¤¦¦ º°µÁ·°´¦µ¦ºÉ¸µ¤Â®nªµ¤
¦³¡§· °ÁÈÂ¨³Á}¨¹É ³µ¤°Ä®oÁ}ÁÈ¸¤¸¦¦¤Á}®¨´ÄÁ}¸°É °»n
ÂªnªÄ

ÖÖ×



ÖÖØ

ÂnÁÈ Â¨³¡n°Â¤n¼o¦°ÈÁµÄ ®µ¥®nª °´Á}ªµ¤» µ¥´Ê° iµ¥ ¸Éº°
¤¦¦¨ °ÁÈ¸Éª¦ÎµÁ· Á¡ºÉ°¨°´¸¤¸ªµ¤» ¨°Å ®»n¤µªÁ}ª´¥¸É¤¸»nµ
Â¨³¦´ª¥¦´µ¤ ª¦¦´Â¨³ª ¤´Îµ¨´Á}¤´·°´¤¸nµÂ¨³ª¥µ¤¤µ
Å¤n· »n°®nµ¤ Å¤n¦³¡§·ª´ Ä¨´¬³ µ¥n°º°Ê  ³ µ¥Å¤n°°Á¤º°É ¹Áª¨µ µ¥¦·
Ç  Áª¨µ³ª¦¤¸¦°¦´ª   ¦³¡§·ª´ Ä®o¤¸ °Á  Â¨³¤¸®¨´Ä¤´É n°·É ¥´ªÉ ¥ª
Å¤n®¨ÁºÉ°nµ¥Â¨³nµ¥Å¤n¤¸®¨´µÊÎµ¦³´ ¥´Å¤nÅoÁ}¼¡n É¹ Á}¡¹É µ¥ 
µ¦Á¡ºÉ°®·Á¡ºÉ°µ¥Å¤nÄµ³¨n°¥´ª ÂnÄµ³¼o¤¸· Â¨³
{µ°¥¼n´´ª»Áª¨µ¸É °¥´ÁÁ¨n®rÁ®¨¸É¥¤ Â¨³ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª¸´Éª °Á µ°¥¼n
Á¤°Å¤n°Ä µ¸ÉÁ¦·¦¤¥r¤µ¥°¥nµ®µÁ oµÅÃ¥·ªnµ¨µÂ¨³¤¸¦´¡¥r¤µ
Á¡¦µ³Áª¨µªµ¤¨µ³°´Â ¦´¡¥r³´¼ÅÄÁª¨µÁn´Ê Â¤o´ª¼oÁ}Áoµ °È
¤°Å¤n´ {µ³°´¦´¡¥r³¼ÅÄ³Á¸¥®¨´°³®´´Ê ®µ¥´ª³µ¥´Ê
Á} Â¨³Á®¤È¨»oÅ®¤´Ê´ªÂ¨³ª«r»¨ ³ªoµ®µ°³Å¦Å¤nÁ° Á¡¦µ³ªµ¤Á¨·Á¨n°
Á¨°´ª¡µÄ®o¨º¤µ¥³¨µ¥Á}®¤ªµ¤®¤µ¥¨ÄÁª¨µ´ÊÃ¥Å¤nµ {
³´Ê¹ª¦¡µ´Á¦¸¥¤nµnµ¨´ªÅªon°´ÊÂ¨´Á}ªµ¤¨µ°´Â®¨¤¤
Á}¸°´Â¨¹¹ ¹Ê¤µÁª¨µÄÈ£¼¤·Ä{»´Èª¥°µÈÂn¤ÄÅ¸ÉÅ®È
Å¤nÁ¡¦µ³·{µ¤¸°¥¼n´»Á¦µo®µo°Á°»Áª¨µ¸Éo°µ¦nµ¸ÉÁ}®»n¤
µª oµo°µ¦µª«¦¸ª·Å¨¦³´´ª Ã¦ÄÄ¤¦¦ º°µÁ·°´¸Á¥¸É¥¤ °®»n¤
µª ¸ÉÂ¤µ¸Ê¨°°o°¤¸» ¤´·Å¤n ´ ³Îµ¦Á}» ¸»·ªµ¦µ¦¸Å¤n
´¥µ¤´¥¸ÉÂ¤µÄ¤¦¦¨ °®»n¤µ¤È¤ª¦Áª¨µ¡µ¥»·Á¡¸¥Ánµ¸Ê
µ¥®·¸¤É ¸ ¦°¦´ªÁ}®¨´µÂ¨oª
µ¸É ¼ Â¨³¸µ¤È°º nµnµ
¡¥µ¥µ¤nÁ¦·¤®¨´µ °Ä®o¤¸ªµ¤Ân®µ¤´É¥·É Ç ¹ÊÅ Å¤n´É°n°
Îµ¨µ¥¤´· ¼n¦°Â¨³¤´·°ºÉ Ç  ¸É¤¸°¥¼nÂ¨oªÄ®oÃ¥¨°Ã°Á° nµnµ
ª·ÉÁo ª ªµ¥®µ¦µ¥ÅoÁ¡ºÉ°ÊÎµ»Â¨³nÁ¦·¤¦°¦´ªÄ®oÁ}fÂn¤´É Â¨³¦³ª´
°¥nµÁ®¥¸¥¥ÉÎµ¨ÎµoÃnÎµ¨µ¥¦µµ °¦°¦´ª º°Å¤n¼¼Á®¥¸¥®¥µ¤¼n¦° Â¤o
³Á}ÃnÁ ¨µÁµªµ¤·Â¨³¤µµ»¨ÄÈµ¤ Å¤nª¦¦ºÊ° ¹Ê¤µÁ®¥¸¥¥ÉÎµ°´
Á}µ¦Îµ¨µ¥«´·Í«¦¸ Â¨³ª«r»¨ °´Â¨³´ ¹É¦³Á¡¸º°´°¥nµ¥·É ¼n¦°Ân
¨³ iµ¥Å¤nª¦ÅÂ³o° ·®¦º°¼¹Éª¦³ªnµ¨nµª´oµÄµ³¼o¦´·° Â¨³
®ª´¡¹É Á}¡¹É µ¥oª¥´Èª¦¤¸ªÎµ´¸É ¤ª¦ÂnÁ®»Å¤nÄ®o¨» ¨µ¤°°Å
ÂªnªÄ

ÖÖØ



ÖÖÙ

Á¡¦µ³¼n ¦° °´Â¨³´Á}·É ¸ÁÉ ·µÁ¨º°®´ª° º°ªµ¤¦´Â¨³¤´¦Ä
°Ân¨³ iµ¥Ã¥Á¡µ³ Â¤o³Á}µ·´Êª¦¦³Â¨³»¨Ä nµ iµ¥È¦µ´°¥¼n
Â¨oª Å¤n¤¸Ä¦¸´´ Ân®µÁ}Á¡¦µ³¦¦¤ º°Áoµªµ¤¦´¡µ¨´¨¨¹Â°Å¤n
¹Ê Â¤o³Á°µ¡ºÊ¡»µº°Ân·°´Ä®n®µ¤µ´ÉÂ n ´ÊÎµ®´ ¥´¡nµ¥ªµ¤¦´
Ân·°´Â®´¡´¨µ¥¨ nªªµ¤¦´Â¤oÁ¦µ¨Å¢gº¤µ¥´°¥¼n ¤·Åo ¥´
Á ¥º°Ê ÅÂ¤oÂn· Á¡¦µ³ªµ¤¦´¦³Á£¸¨Ê Å¤n®µ¥µ¥Å¤n°°°®oµ¤Å¤nÁº°É ¢{oµ
ªµ¤¦´Åo { ¨Â¨oªo°¤¤·oµ·È· Â¤Ä¦Å¤nª¦¨oµ°ªÁnn°ªµ¤¦´Á¤º°É
¥´Å¤n¦§o¼ ·Í °¤´
ªµ¤¦´oµ¨Åo ¹Ênµ °Ä¦Â¨oª ³Å¤nÁ¨º°µ·´Êª¦¦³Á¡«¡¦³Á¡«Á¦
Â¨³ª´¥®»n¤µªÁnµÂn°¥nµÅ¦ Áoµªµ¤¦´o°´ÉnµÂ¨oª´ ° °Ä®oÅo°¥nµÄ¦´ 
´¨«¸¦¬³Ã¥Å¤nÁ¨º°Ä¦ ªnµÁ}®oµ°·¦r ®oµ¡¦®¤ ÁnÁ¸¥ª´µ¥ªµoµ
´«¸¦¬³oµoª¥ °³´Ê ¡¦³ Á¦ Á¦ ¸Âª´Âªµ µÂ®n¹´ª´¦oµÅ¤n¤¸
¡¦³³°¥¼noµª´¦³´É ¦´ªµ ÈÁ¡¦µ³°³Å¦Á}¼o ´Å¨nÁ¨nµ oµÅ¤nÄnÁoµªµ¤¦´´ªÁª´
¸ÊÁnµ´ÊÁ}¼o¤¸°Îµµ ´Å¨nÂÅ¤n¤¸Ä¦¨oµn°¼o°µ³¡µ´®¤°¦µÅµ¤Ç
´Ánµ´Ê
¼Áo ¥¸ ¸Ê È ³Á}Ä¦¸ÅÉ ® oµÅ¤nÄno¼ ¼ ¦³» °¤´¥·Á°µ¨Å¨ ¡°¢g
Ê¹ ¤µoµÈÁ·Ã´ÃÁ´µµ¤µÎµnµÁ ¥¸ °ªÃ¨´Ê Ç¸É µÎ ¨´¨»ÇÃ¨nÇ°¥¼n
°¥nµ´ÊÁ°Ä¦Çoµ¥´Å¤nÅo ¹ÊÁª¸¨°¸Ä®oÁ®È e¤º°´ªµ¤¦´¦³Á£n°Â¨oª´
Å¤n¨Á¸¥n°°¥nµnª°ªªnµ´ªÁnoµ°ªÁnÄµ°ºÉ Ç³¡°¤¸µ¥°¤Â¨³¥Ä®o
oµ Ân³¤µ°ªÄµ¸ÊÂ¨oª Á¡¸¥®¤´Á¸¥ªÈ¡°Á¦¸¥¤®µÁ¨¤µ®µ¤·Ênµ Á¡¦µ³
ªµ¤¦´´´µ¨ÅÅoÂ¨oª Â¨³¥´³Â¡oÂ¨³Á È®¨µª´µ¥ Å¤n¤¸µªnµ³¤µ °
Âo¤°º °¸n°ÅÅoÁ¨¥
°ÎµµÂ®nÁoµ¦¦¤´ª¦´ Ç ¸ÊÂ¨ ÎµÄ®oÃ¨¥»n»®¥n°¤®oµ ÂnÃ¨Èº°Á}
ªµ¤»»®¥n°¤®oµÁnÁ¸¥ª´ ³´Ê¹Å¤n¤¸¥µÂoÄ®o®µ¥¥»nÅo¨°¤µ Å¸ÉÅ®
Â¤o³°»®¼ µo ®¹É Ân®°¼ ¸ µo ®¹É ÈÅÂ°¢{Á¸¥nªnµ¥»n ªnµ» r Åo oµ³°»´Ê °
®¼È¨´ª³Å¤nÅo¥· Á¦ºÉ°¹¨Á°¥¦¸ÉªnµÁ¦ºÉ°Ánµ´ ³´Ê¼n¦°Ân¨³ iµ¥¹ª¦Á¦¸¥
Â¨³·´·n°ªµ¤¦´oª¥ªµ¤¦°° °¥nµÁ¨°´ª¨n°¥Ä®oªµ¤¦´Á¸É¥ªÁ¡n¡nµ³
ÎµÄ®o¥»nÂÃ¨ÂÂn®´ªÄ¥´¤¸¼oÁª¥¨¹Åo¦´ªµ¤» r¦¤µÅ¤n¤¸ª´·Ê

ÂªnªÄ

ÖÖÙ



ÖÖÚ

Îµ¸Éªnµ¨n°¥ªµ¤¦´Ä®o°°Á¸É¥ªÁ¡n¡nµ´Êº°¨n°¥ªµ¤¦´ÂÅ¤n¤¸ °Á 
ªµ¤¡°¸´¸ÉÁ®È Ç ´°¥¼n ÎµÄ®o oµ®¨´¥»n Â¨³°¥®µµ®µ¦¦¤Â°³
ÂÁ¡¦µ³Áoµªµ¤¦´Á¸É¥ª¦oµÅªo ¼n¦°º°µ¤¸£¦¦¥µ¹Å¤nª¦ÄÅ¥¸´ªµ¤¦´
¦³Á£°µ®µ¦°oµ ³ÎµÄ®o¦°¦´ª¦oµª¦µ ®¦º°Â¨µ¥Åo°¥nµÅ¤n¤¸°³Å¦¤µ
oµµ ³ÅÎµ¤µoµ µ¥ ®¦º°Îµ¦µµ¦µ¦µ¬¦rµ®¨ª o°Îµªµ¤Á oµÄ´
´ªÁ°Åªo°¥nµÁ¦n¦´ªnµ Á¦ºÉ°ªµ¤¦´°oµº°°µ¼n¦° °Á¦µÂ¨oª Å¤nÄn
Á¦ºÉ° °Á¦µ°¥nµÁÈ µÄ ³Á¸¥ª´o°¦³¨¹¹ªµ¤¦´Â¨³ªµ¤ÅªoªµÄ¸ÉÁ¦µÅo
Ä®oÎµ¤´É´µÂn¼n¦° °Á¦µ°¥nµÅ¤n¤¸µ¦Ân¦´Ân¼oÄ Ç Â¨oªÈªµ¤¦´°oµ
Á}ªµ¤¦´ ´ÊÎµ¨µ¥ Â¨³Á}ªµ¤¦´¸É¦oµ¥Â¦¸É»Îµ®¦´¸É¤¸¦°¦´ªÂ¨oª Án
Á¦µÁ¦µ¼o¤¸¦°¦´ªÂ¨oª¹Á oµ´ªµ¤¦´¦³Á£Áµ´ÊÁ}¸ÊÅ¤nÅo°¥nµÁÈ µ
Á¤ºÉ°nµnµ¦¼o¹ªnµ¤¸¦°¦´ªÂ¨oª
Â¨³nµÈ·´·n°Á°°¥nµ
Á¦n¦´Â ¸Áoµ¥Á¨¥ Â¨oª¦°¦´ª´Ê Ç È°¥¼noª¥´Ã¥ªµ¤¦n¤Á¥ÈÁ}» 
Â¨³nµÈ¤°¸ª· µÁ} µµ¥n°´°¥nµ·ÄÅ¤n¤°¸ ³Å¦¤µÂnÂ¥Åo Á·°¸É
®µ¤µÅoÈÁ}·ÊÁ}°´ Å¤n¤¸µ¦´ÉªÅ®¨ Â¨³Á}¦³Ã¥rÂn¦°¦´ª¨oª Ç Å¤nÅ®¨
¹¤°°Å°¨¼n °µ¸ÂÉ ¨¤¦¦º°µÁ· °µ¦µÂ¨³ªµ¤¦³¡§· °¸¤É ¸
¦°¦´ªÁ}®¨´¥¹Â¨oª Â¨³¨Èº°ªµ¤» Ä¦°¦´ª´Ê Ç ¹ÉÅ¤n¤¸°³Å¦¤µ
´ ªµÂ¥n·Á}ªµ¤» °´ª¦´ªÁ¤¸¥¦·Ç
Å¤n¤¸ªµ¤» ÄÄÃ¨¸Ê³Á¤°ªµ¤» °µ¤¸¦nª¤Á}£¦¦¥µ¦nª¤µ¥Å¤n¥°¤
Â¥µ Å¤n¥°¤¡¨´¡¦µµ´¨°°ªµ Á·µ·Ä¦µ¦µ °¡´Á¡¦µ³
°ÎµµÂ¦°·¬µ Â¨³ªµ¤º°É ´¥r» ¦·n°´¥n°¤¤¸®ª´Á}ÅÅoµ¤Ä®¤µ¥ ´
°·µ¥¤µ º°¤¦¦¨ °¸É¤¸¦°¦´ªÂ¨oª Á®Èªnµ¡°¤ª¦¥»· Ã¦ÎµÅ·´·
Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¦³Ã¥rÂn¦°¦´ª ³Å¤nÅoÁ®È¼o®·ª·Éµ¤µ¥¼o Â¨³¼oµ¥ª·Éµ¤®·
µª ¹É Á}¸É µn »Á¦«Á°µ´®µÁ®¤º°Å¤n¤®¸ ª´ Ä°¸n°Å oµ{ÄÁº°É ¦¦¤ °
¡¦³¡»Áoµ ªµ¤¥´¥´Ê ´ªÁ°È³¡°¤¸Åo ªµ¤» È³¡°¦µ Å¤nÁ}Îµ°ªnµª
Áº°°¥¼n °µµ«ÅnµÁ¸¥ª
¸É¤¸°µ¥»nµÁ oµ{·¤ª´¥Â¨oª ´ªnµÁ}¼oÅonµÃ¨¤µ¡°¦³¤µÅ¤n¡¦n°
Äµ´¤´¼o°´·É ¸ªÉ´ nµ Ç ¸¤É °¸ ¥¼n ¦³ÎµÃ¨ Â¨³¤¸µ³ª¨¸ª· ¸É µn ¤µ
´Á®»µ¦r °Ã¨Åo¡°¤ª¦ ª´¥¸ÊÁ}ª´¥¸É³¦¸Á¦nÁ oµ®µ¸É¡¹ÉµÄ´«¸¨¦¦¤Åo
°¥nµÁÈ¤¸ÃÉ ¥Å¤n¤°¸ » ¦¦Â¨oª Á¡¦µ³Á}ª´¥³¨Á¨º°Ê » Ç ·É ¸ÁÉ ¥º°Á}£µ¦³
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¤µ¤µ ¤·Änª¥´ ¸É ³¨oµ®µn°£µ¦³¸ÁÉ } °®´´Ê µµ¥Â¨³µÄ Ã¥Å¤n¥°¤
¨´ª¨Åµ¤ª´¥ °Ä¦Á¨¥ Ã¨Â¨³ ´r¸ÉÁ¦µÁ®È°¥¼nÁª¨µ¸Ê Å¤n¤¸µ´¥ªnµ³Á}
°³Å¦n°ÅªnµÁnµ¸ÉÁ}°¥¼nÂ¨³Á®È°¥¼nÁª¨µ¸Ê Á¡¦µ³¤¸ªµ¤Á¦·Â¨³ªµ¤ÁºÉ°¤°¥¼nÄ´ª
¤´Á°¹É ª¦³Á®ÈÅo°¥nµ´Á´Ê £µ¥ÄÂ¨³£µ¥°Å¤n¤¸ µ´¥
·É ¸É ³Á}µ¦³Îµ®¦´´ªÈ°º »µ¤ªµ¤¸ ¹É Á} °Å¤nº µ¨°¤µ ³¸
°¥¼n ´ °³Å¦µ¤°¥¼n ´ ¼Äo o°Á}·É ¸ÃÉ ¨¦µ¦µÃ¥´ªÉ ´ °o Îµ´ °Ä®oÂ¸ ¨³µ¤
nµÇ¤µ¦µ°¥¼n´´ªÁ¸¥Á°´ÉÂ¨³Á}¸ÉÁ®¤µ³´Ä¼oÄ i {°¥¼nÂ¨oª¨°·¼·É
¸ªÉ µn ¸®¦º°µ¤¤¸°¥¼n  ¸ÄÉ  Å¤nªµn Å¨®¦º°Ä¨oÁ¦µ¥´¦µ¦µ´» Ân°¸ ¥nµ
Âo¦·Â¨³Ân°´ÊÅoÂn«¸¨¦¦¤ oµ«¸¨¦¦¤¤¸°¥¼n´¼oÄ ¸Âo ¸Ân° Â¨³¸Án
¥n°¤¤¸°¥¼n ´ ¼o Ê´  ¼o Ê´ Á}¼¤o ¸ °¸Â¨³ °¦·°¥¼n ´ ´ª Â¤oÅ¤n°o °°¦oµÈ¤Å· o¨
»nµ¨Â¤oÂno°¥ ª´¥¸ÉnµÃ¨¤µ¡°¤ª¦Â¨oª ª¦®µ °¸¦³Á£¸ÊÅªoÁ}®¨´Ä
Â¨³°ª¨¼®¨µn°ÅÁ µ³Åo¦´ Â¨³Áµ¦¡¼µ¨°µ¨µ
¸ªnµ³´Én°n®·ªÈn¦³®µ¥Èn®» oµªÂ³ÅoµÈnÎµ°µ®µ¦Å¤n
¼µÈn¥°µ®µ¦¤µoµ®n°¥ÈnÁÈ¡¼»¥´oµµ¤£µ¬µÁÈÈnÁ µÁdª·¥»
´oµÈn Á µÅ¤nÁdÄ®o¢{Á¸¥Á¡¨oµÈn Á µÁdÁµ¢{Á¸¥Á¡¨Å¤n´Èn Ä¦
ÎµÅ¤n¼ Ä·Èn  Â¤oÉ¸ » ´ªÎµÅ¤n¼ Ä´ªÁ°Èn  ¨» Ê¹ ¨ÎµµoµÈn  Á·Å¤µÅ¤n
³ªÈnª·µnÁ¨¥¨n°µÅÁ°ÁºÊ°oÈ®´n´¨¼Ç®¨µÇÄoµn°¤µ
Èn³ÅÁ¨¥¨¼®¨µÁºÉ°Â¨³¦ÎµµÅ¤n°¥µÁ·Á oµ¤µÂ°Â¨³nµ®oµ¸Éº°·´¥
°ÂnoµÁ¨n¨¼®¥°®¨µÁ¨nÅµÇÈ¡µ¨»¡µ¨Ã¦Ä®oÁ µÅ¤nÅ®ªÁ µÈ
¡µ´®¸ÅÁ µÅ¤n¤µ®µÈn·¹n°¥µÄ®oÁ µ¤µ®µÁ¡¦µ³µ¥µ¥·¹
Á¦º°É  °Ân¹ ¥»n °¥¼Án ¤°Îµ°¸Ê Â¨³¹¦µª³µ¨¼®¨µÅ¦· Ç ³
Å¤nÅo¨´¤µnÄ®oÁ µ°¸ È¨´Á}®nª ·Á¨¥®µ¸É¥¹Å¤nÅo ¨µ¥Á}Á¸¥®¨´ÅÄ
Áª¨µÁn´ÊÈ¤¸´ÎµªÅ¤no°¥ ³´ÊÁ¤ºÉ°¦µÂno¤º°Â¨oª¹ª¦n°µµ¡»Ã
Á}oÅªo¨n°µ¨n°ÄÁ¤º°É ¹Áª¨µ¦·Ç¡»Ã³Å¤n¡µÄ®o¥n» Ân³¡µÅ°¥nµ
µ¥®µ¥®nª Á¡¦µ³·Åo¡»ÃªÁ¨·«Á}¸É¡¹ÉÂ¨oªÅ¤n¤¸°³Å¦³Á¤°Á®¤º° ¼o¸É°¥¼nÄ
ª´¥ÄÈª¦Á¦¸¥¤´ªÅªoÂ»¨Å¤n¦³¤µ ´ÉÂ¨Á}»¨¼oÅ¤nÁ¸¥nµ Á¡¦µ³Áª¨µ¤¸
¸ª·°¥¼nÈÁ}¼o¦´¬µ«¸¨¦¦¤¦³Îµ·´¥ ÄÈÁ¥È ¤°Á®È®oµ®¨µÈnµ¦´ Å¤nnµn
Á®¤º°Áoµ» r¹É®µÂnµ¦³µ¥ Â¸É¦³µ¥°°ÅÂ¨oª³µ¥ °ºÉ¨´
Áº°¦o° È¡¨°¥Åo¦´ » Ár ¡·¤É Ê¹ °¸ Îµ°Á°µÊµÎ ¦Å³¨oµµ¸É Ç Å¤n
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³°µ Á¨¥¨µ¥Á}Á¡·É¤ªµ¤¦Ä®oª¸¤µ ¹Ê ¨¼®¨µÈ¥´Å¤n¦¼oªnµ°³Å¦¼°³Å¦ª¦
µ´¥µ¥ÈÁ°µÁ¦º°É n³¨oµ¨Å¤°ÁÈ
Á¦º°É È¡¨°¥¥»n Å´Ê µ´¥µ¥Â¨³
¨¼®¨µ®µ°³Å¦Á}µ¦³¡°³¥¹º°Å¤nÅo
³´Ê nµ¹°Ä®o¼oÎµ °¦°¦´ªÂ¨³ªµnµ Ç ¤¸«¸¨¦¦¤Á¡ºÉ°ÎµÄ®o
¸ °µ´Ê¥´Á}·´ª°¥nµ°´¸Ân¨¼®¨µ°¸oª¥ Áª¨µµÅÈÁ}»  Á¡¦µ³
¦¦¤»¤o ¦°j°´ ¸¤É ¸ ªµ¤» ¹É Á·µªµ¤¸É¸ ÎµÅªoÂ¨oª °¥¼Ãn ¨Å®ÈÁ}
»  Á¡¦µ³ªµ¤» o°°¥¼n ´ ¼o µÎ ¸ ¼o µÎ ¸Å°¥¼n ÅÉ¸ ® ªµ¤» ÈÅ°¥¼n ´ ¼o Ê´  ¼o
¦µ¦µªµ¤» ÅÁ}Á¡ºÉ°° ÈÎµo°Îµ»Ä®oµ ¦´¬µ«¸¨ Á¦·Á¤µ£µªµ
°´Á}µÄ®oÁ·» ¸ªnµ´Én°nªnµ» r¥µ¨Îµµµ¥¨ÎµµÄ°¥¼nÁ¨nµÇÅ¤n
Á}¦³Ã¥r°³Å¦Á¨¥¸ÉÂ¨º°¤¦¦¨ °Ân¸Éª¦ÄÎµÁ¡È¤µªnµª´¥ÄÇÂn
¦¦¤¸É¨nµª´Ê¸ÊÁ}µµ¦³Ân¼o®ª´¡¹Éªµ¤¸´ÉªÇÅ¸É¦³»Ân ¹Ê®oµÈÁºÉ°µ
Ân¤¸Ã°µÎµÁ¡È¤µªnµª´¥°ºÉ Ç Â¨³¦³»Åªoµ¤¨Îµ´ª´¥¸ÉÅo°·µ¥¤µÁ}
°´´ÇÁ oµÄªnµnµ¼o°nµ¼o¢{³¡°Á oµÄÂ¨³º°Á°µÁºÊ°ªµ¤Åo
nª¤¦¦¨ ° oµ¦µµ¦´Ê°µµ¦¥rÅ¤nn°¥Á oµÄ
³Á}ÅÄÎµ°
Á¸¥ª´´¸É°·µ¥nµ¤µÂ¨oª Á}ÂnÁ¨¸É¥Åµ¤®oµ¸Éµ¦µÂ´Ê Ç Ánµ´Ê
µ¦ÎµÁ·µ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¤¦¦¥n°¤º°Á°µªµ¤¼o° °µ¦Îµµ Â¨³ªµ¤»¦·n°
®oµ¸ÉÁ}Îµ´ oµÎµ·Â¨³»¦·n°®oµ¸ÉÈ·ªµ¤¤»n®¤µ¥ °¤¦¦ º°µÁ·
°µ Â¨³Á}¨Áº°¦o°´ÉªÂn· Ã¦¼o¦oµ¥µµ¦³Á£È»»¤´ÂnªÂÅ
¹ªªoµ Â¨³´Âno¼ °o ¥ Ê¹ Å¹¼Äo ®n n°ªµ¤Áº°¦o°Å»®»Â®n Á¡¦µ³
Á¦ºÉ°¸ÊÁ}µÁ®» oµÎµµ¼ Â¨³»¦·n°®oµ¸É¨µÈÅo¤µ ¦³Á«µ·ÈÁ¦·
Ã¦¼o¦oµ¥È¨¨Á}¨Îµ´µ¤Îµ¨´ªµ¤¸ ¹ÉnµnµÄÎµÅÄo®¦º°³¨oµ·É
¦Ä®o®µ¥¨·É¸ÉÁ®¤È¨»oÅ»µ¦·«Åo¤¸µÁµµ¨
Â¤oÅ¤n®¤ÅÁ¸¥¸Á¸¥ªoµÁ¤º°È¡¨°¥» Á¡¦µ³nµnµ¤°¼ªµ¤»
» r °´Â¨³´°¥nµ´ªÉ ¹Â¸É ³¤°¼ª´ Á¡¸¥Á¸¥ªÂ¨³®µµ°Ã¥Á¡º°É ´ª
Á¸¥ª µ¤®¨´¦¦¤µ·Â¨oªµ¦Îµ´Éª»¦· Å¤nªnµ³Á}Ãn»¦· ¨µ»¦·
¼Äo ®n» ¦·¼o °o ¥»¦·ÁÈ»¦·®¦º°Ä¦Ç»¦·Â¤oÉ¸ » ¨¼Á¦µ»¦·´Ê Ä¸ÂÉ o
Â¨³¸É¨´ Ä¦³¦¼o®¦º°Å¤n¦¼oÈµ¤ ´Ê®¤¸Ê´Á}µ¦Îµ´Éª»¦·°¥¼nÄ´ª °¼oÎµ°¥nµ
¤¼¦r Ã¥Å¤n¤¸°³Å¦¤µÂnÂ¥Ä®oªµ¤¤¼¦rÂ®nªµ¤´Éª»¦· °¼oÎµ´Ê Ç ¨
o°¥¨ªnµÁ·¤Á¨¥ Îµo°¦°¦¨ÅªoÄ´ª °¤´°¥nµ¤¼¦rÁ¤°´ Â¤oª´ »
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¤´·Ä¨»n¤´Ê¸É¼»¦·ÅÁnµÅ¦Â¨³Å¤nªnµ³oª¥ª·¸Ä³o° µªµ¤¤¼¦rÁnµ¸É
¤¸°¥¼Án ·¤¨´¸
Ä ³Á¸¥ª´¦³Ã¥rµ·É ¸É µÅ´Ê È µ¨¡¦o°¤ Ç ´ Ã¥¸ÁÉ oµ °
®¦º°Ä¦³¦µ®¦º°Å¤nÈµ¤ ÁnÁ¦µ¤¸Á·°¥¼n¦o°¥µ Ân¼ Ã¤¥ÅÁ¸¥Â¤oÁ¡¸¥®¹É
µ Ân¦³Ã¥r¸É³Á·µÁ·®¹Éµo°Á¸¥Å Ã¥Áoµ °³¦µªnµÁ·®¹Éµ
Åo®µ¥Å®¦º°Å¤nÅ¤nÎµ´ Îµ´¸ÉÁ· µÎµªÁ·¤¨®¹Éµ Â¨³ µ¦³Ã¥rÅ
ÁnµÎµªÁ·®¹Éµ ¸ÉÁ}®¨´µ¥´ªÅ¤n¤¸µÂoÅ Ä®oÁ}°¥nµ°ºÉ oµÁ· Ã¤¥®¦º°
»¦·¤µªnµ´Ê Â¨³ Ã¤¥®¦º°»¦·ÅÁ¦ºÉ°¥ Ç Á}Ã¦Á¦ºÊ°¦´ ¦³Ã¥r¸Éª¦Åo¦´
µ¤´·ÎµªÂ¨³¦³Á£¸É¼»¦·´ÊÇÈ³o° µÅÂÁ¦ºÊ°¦´ÁnÁ¸¥ª´µ¦
µ¦µ¥ÅoÉ¸ ª¦³ÅoÅ¨°µ¥ ¹Å¤nÄnµ» °oµÁ¤º° Â¨³Å¤nÄnÁ¦º°É ¸É o¼ µÎ
»¦·´Ê Ç ³Îµªµ¤Á¦·Â¨³ªµ¤» ÂnoµÁ¤º° ÂnÁ}µ¦´°
¨¦³Ã¥rÉ¸ ³Ä®oÁ·ªµ¤» µÅ¨°µ¥
¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¤¦¦ÁºÉ°¤¨È¡¨°¥ÁºÉ°¤Åoª¥ ¼oª¦³Åo¦´¦³Ã¥rµ·É¸É®¨»
¨°¥Å¤µo°¥¤¸ÎµªÁnµÅ¦ È¡¨°¥ÁºÉ°¤µ¦³Ã¥rÅµ¤ Ç ´ Â¨³ÁºÉ°¤Å
¨°µ¥Å¤n¤¸ É¸ Ê· » Áº°É ¤µÎµªo°¥Å®µ¤µ Å¤n¤°¸ ³Å¦Á®¨º°Á¡º°É Ä®oÁº°É ¤
n°Å°¸ ³Á¦¸¥ªnµ¤¦¦Á®¨ªÂ®¨ ¨Â®ªÂªÈÅ¤n· Á¡¦µ³ ¹Ê°¥¼n´¼o¡µÄ®o
Á®¨ªÅ®¨nª¤¦¦Á¦·¨Á¦·´Ê¼oÎµÁ·µnµÎµ¼Â¨³»¦·n°®oµ¸É»Â 
°µ ¨¦µ¥ÅoÈ¤¼¦rÂ¨³´Éª¹ ¼oÄ®n´¼oo°¥¤¸ªµ¤Á¤µµ¦Â¨³Áµ¦¡´
¤¸ªµ¤ÁºÉ°º°Â¨³ÅªoÄ´Åo oµÁ¤º°ÈÁ·ªµ¤Á¥È ·É´É°´ÊnªÄ®n
nª¥n°¥È¡¨°¥¨¨µ¤nªÂ®nªµ¤»¦·Îµ¦³¨oµ ªµ¤¦¦¦»¦´¸ÉÁ¥¤¸È
n°¥®µ¥¨µ¥Á}ªµ¤³°µ ¹Ê¤µ»Â®n®Îµ¨®¤¼noµ¦³µÈ¤¸ªµ¤ºÉµ
®¦¦¬µÃ¥´Éª´
¸ÉÂ¨º°¤¦¦¨ °¦µµ¦µÂn· oµnµ¤»nÁ¡ºÉ°Â¨³¦³Á«µ·«µµ
Á¦·Èª¦ÎµÁ·µ¤®¨´¦¦¤ º°¤¦¦°´Á}Áoµ¸É¼o° ¨³Á}¸ÉÁ¦·µ
Á¦·Ä´Éª¹´Á¡¦µ³Á¦µ¸É°µ«´¥´°¥¼nÁ}®¤¼nÁ}¡ªªµ¤» » rÅoÁ¸¥nµÇ
¥n°¤¦³Áº°¹´°¥¼Ãn ¥¸ Å¤n¤¸ Äo¼ ³´É Áª¥» °¥¼Än °¤´Â· nÁo¼ ¸¥ªÅo Á¤º°É
´Ê Ã¨nµÁ}» Ár º°¦o°´´Ê Ân·°µ¸ÁÉ µ¤¸°Éº ªnµµ¥» µ¤»¨
» Á¸¥ªÁnµ´Ê Á µ³¤¸» Á¡µ³ºÉ°Â¨³µ¤»¨ nª´ªÁ µÁ°Èº°» r¦o°
ÁnÁ¸¥ª´¤»¬¥r´ÉªÇÅ´ÉÂ¨³´ÊÁ¦µ¹É°µ«´¥´°¥¼n ¹ª¦Îµ¹¹Á¡ºÉ°¤»¬¥r
ÂªnªÄ

Ö×Ó



Ö×Ô

µÎµÇ oª¥´ ÁnÁ¸¥ª´ªµ¤¦¼o¹£µ¥Ä¸É®ª´¡¹ÉÃ¨³´Ê Ã¨´Á¦µÈ³Á}
fÂnÂn®µÅoª¥´Ã¨ÁºÉ°¤Á¦µÈ¡¨°¥ÁºÉ°¤oª¥Ã¨·®µ¥Á¦µÈ¡¨°¥·®µ¥
oª¥ Ã¨µ¥Á¦µÈ¡¨°¥µ¥oª¥ Á¤º°É ªµ¤Á¸¥É ªÁº°É ´¤¸°¥¼°n ¥nµÂ¥Å¤n°° ¹Å¤nª¦
·³Á}Á«¦¬¸¤¸ªµ¤» ¨Îµ¡´Á¦µÁ¸¥ªÄnµ¤¨µÃ¨ ¹ÉÎµ¨´ µÂ¨» r¦o°
Â¨³®ª´¡¹É¸¤¸ÄÁ}¦¦¤°¥¼n»¨¤®µ¥Ä ¼o®µ·³Á}¼on°Å¢Áµ´ªÂ¨³Ã¨Ä®o
·®µ¥ieÅµ¤Ç´Ánµ¸É°·µ¥¤µÈÁ®Èªnµ¡°¤ª¦»¥´¤¸´¥°³Å¦Èµ
´Åo
oµÁ}´nµ°·µ¥¸Ê «µµ¸É¦¤¦¦¦¨Åªo»¦³Á£ ÈÅ¤n ´´´
»Á¡«»ª´¥¨³·nµ Á¡¦µ³¢{nµ°·µ¥Â¨oª Îµ´É°ÄÂnnµ Ç ¨oª°Â³
Á¸É¥ª´µ¦°µ¸¡ °´ÉªÃ¨¸ÉÎµ´Á}¦³Îµ µ¦°«µµÈº°µ¦Â³Âª °
µ¦µÄ®o¼ µ Á¡º°É ¨¸ÅÉ o¤µ³Á}¸ÁÉ ¥ÈÄÂnÁoµ ° Å¤nÁ®È¤¸°³Å¦ ´ Â¥o´µ¦
°µ¸¡ °Ã¨¹É¡°³Â¥µ´¦³®ªnµÂ¨³µ¦µ´«µµªµ¤¦·Â¨³µ¦
µ´«µµÁ} °¼Án ¸¥´³Â¥´¸É ¦Å®·´ ¥´¤°Å¤nÁ®Èoµ¡¼¹µ¦µ
È°o °µ«´¥«µµÁ}Á¦º°É ´Â³ ÎµÅ¤n¼ µ¹É ³n°Ä®oÁ·ªµ¤Áº°¦o°Ân
Â¨³¼o°ºÉ«µµÈÁ}Á¦ºÉ°´Â³
µ¤¸£¦¦¥µ³Â¦oµªµ´ «µµÈ´Â³Ä®o¤¸ªµ¤¦´Â¨³¦°°´ ®¦º°
µi ¥Ä µi ¥®¹É ³¦³¡§·°Ä´ «µµÈ°Â³Å¤nÄ®oµÎ Á¡¦µ³·®¨´ °¸¤É ¸
¸É °Âª³Â¨oª Å¤nÄ®oµÎ Âoµµ¤µ¤¦°µ¤°µ¥nµÇ ¹É Å¤n¤¸ 
» nµ
Â¨³ªµ¤®¤µ¥Ä Ç Â¨oª¨¼¦³¡§·ªµ¤ÁÁ¦ «µµÈ°Â³Ä®o¨´´ª¦³¡§·
Á}¸
ÁÈ ¸ÊÁ¸¥Á¦¸¥®´º°Â¨³ÅÃ¦Á¦¸¥
«µµÈ°Â³Ä®oÁ}
¥´®¤´ÉÁ¡¸¥¦ Â¨³°Á¦¸¥ÎµÁ¦È Á¡¦µ³µ¸ÉÎµ¨´Îµ°¥¼nÁª¨µ¸Ê³Á}°µ¸¡ °
Ä°µoµ ¸ÊÁ¸¥Â¨³®¥»Á¦¸¥Á¸¥³Å¤n¤¸°µ¸¡n°ÅÂ¨³Å¤nªnµµ·ÊÄ¦¼o¹³¤¸
«µµÁ oµnª¥Â³ÂªÁ¤°·´Á®È°¥nµ¸Ê³·®¦º°¼È¦»µÁº°oª¥
ªµ¤¦·ÈÁ}°¥nµ´Ê Á¦µ³¸³´Éª®¦º°³Á}³µ¥°¥nµÅ¦ È°¥¼nÄ¦°
°«µµ Á¡¦µ³«µµÁ}Â®¨nÄ®n¸É»ÄÃ¨¸É¸Ê³µ¦¦¤ °´ªrÃ¨¼oÎµ¸Îµ´Éª
Â¨³Åo¦´¨Á}» ®¦º°Á}» r È¨oª°¥¼nÄ¸É«µµ°ÅªoÂ¨oª´Ê´Ê Å¤n¤¸Ä¦³
µ¤µ¦Â®ªÂª«µµÅÅo ³´Ê«µµ¹Á}Á®¤º°ª°µ·¥r¸Én°ÂªnµÂn
Ã¨Ä®o¤¸´¥rµ¸ÅoÁ®È·ÉnµÇÂ¨³¦³°µ¦µÅoÃ¥³ª´Éª®oµ´«µµ
È°n Âªnµº°Îµ´É °Åªo» Ân» ¤»¤ Å¤n¤¸ ¡¦n° ¼o ÄÎµÁ·µ¤®¨´«µµ
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³Îµµ¦µ»¦³Á£Ä®oÎµÁ¦È¨Åooª¥ªµ¤¦°° Â¨³Åo¨¤¼¦rÅ¤n¦´ÉªÅ®¨
Â¹¤ Å¤nªnµµnª¥n°¥®¦º°nªÄ®n Å¤nªnµµ¦µ¬¦r®¦º°µ®¨ª Å¤nªnµµnª´ª
®¦º°nª¦ª¤³Á¦¸¥¦o°¥Å¨°o¨°¨µ¥Å¤n¨»n¤Ç°Ç¼ÇÉÎµÇ´Êµ
Â¨³¨ °µ
Á¡¦µ³«µµ°Ä®o³°µ´ÊÁ¦ºÉ°»n®n¤Äo°¥ ´Êªµ¤¦³¡§·µµ¥
ªµµÄ´Ê µ¦µ»ÂÂ¨³»¦³Á£ °µÅ¤nÅo°Ä®o¦Ã¤¤Â
¦o°¥Â´¸ÁÉ ¥Á®È´°¥¼n  °«µµ¹o°Á}³°µ»oµ¸ÁÉ ¸¥É ª °o ´´ª
Á}ÁdÁ¥Å¤n°o ¤Ç¤°ÇÇÃÇÁ}¦Å¦¤µÅ¤n¤¸ °¨n°¨ª
®¨µ¥Á®¨¸É¥¤®¨µ¥¤Â¤o³ ¤È ¤ÂÁ}¥µ³®ªµÈ®ªµÁ¡ºÉ°ªºÉ¤Â¨³Ä®o»Ân
¦nµµ¥ Å¤n¤¸Ã¬Â¥µ¡·¬Á¨º°ÊÎµµ¨ Åo´·Ä°¥nµÄoª¥Á®»¨Â¨oªo°¦´¬µ
o¦´¬µ¨µ¥Å¤nÄ®o µ¦³»¥¦³µ¥®¨µ¥·®¨µ¥n°¹É n°¨´¬³ °Å¤n¦·
®¨´«µµ¦·ÇÁ}°¥nµ¸Ê oµªnµ¦È¦n°ªµ¤¦·º°Á®»¨¨oªÇÅ¤n¤¸
°³Å¦Á oµÂ°Â  ¼oº°«µµ¹ª¦¤¸Á®»¨¦³ÎµÂ¨³·µ¦ ¨°¹·ÉÁ¸É¥ª o°
´ÉªÇ Å ¤´Á¦¸¥Â¨³·´·«µµÁ¡ºÉ°ªµ¤¦¼oªµ¤¨µÁ°µ´ª¦°µ°»¦¦Å
Á}¨Îµ´Å¤n°´ Á¡¦µ³«µµÅ¤nÄn·É°´¹É¼o·´·³Á}Á¸¥nµ Â¨³¤»¤´
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Å o ÅÈ ¤n°º Á}Îµ´ Ân°º Ã¦¸É ¨Â¨³®µ¥ÅÁ¡¦µ³¥µ ¤µªnµ³Îµ´¥µ¸É µÎ
Ä®o¦nµµ¥nª°ºÉÇ ··ÅoµÄÁª¨µ´Ê Ã¦¸É¦´ªÄ¤µ·ÈÁ}Ã¦···
®¹É  ¸ÅÉ ¤n¥°¤¨Ä¦Á°µnµ¥ Ç Á®¤º°´ µ¦´Ê ¹´o°ªµ¤ª¥ e µ´Â®¤´
Îµ{È¤¸ oµÅ¤n¦³¥µÈnµ¨´ªÁ}Ã¦¨´É¤µ·«¸¦¬³¦¢jµÂn ÇÂn¥´¸¸ÉÃ¦¥´¦°
¢{¥µ°¥¼noµÅ¤nÁ¨·ÁdÁdÅÁ¨¥¸Á¸¥ªÎµ°¤oµ °µ¥¨¹ÉÎµÁ°µÁoµ °µ
®¨´¨·ª¨Á®¤º°ÄÅ¤o¨µ¥Á}Á¸¥·Â¨³µ¥ÅÁ¨¥ÄÁª¨µn°Å

ÂªnªÄ

Ö×Ú



ÖØÑ

¤oµµ¥¨Á}°¥nµÅ¦·¤rnµÁ¨nµÄ®o·´¢{oµ¡°Á}·Áº°ÄÁºÉ°ªnµ·
°·´ ³¨µ¥Á}¤oµ´ª´Ê Å ³Åo¤¸ ·¦Ê´ Åªoµo ¡°Å¤nÄ®o· ´ o°Á¸¥·Â¨³µ¥Å
Ánµ¥¨´Ê
Á¦º°É ¸ Ç »ÎµÅ¤Å¤n°¥µ¢{Â¨³°¥µÁº°É  ÂnÁ¦º°É ¤oµÁ¦º°É Á¸¥·Â¨³µ¥ ¨´
Á®ÈÁ}Á¦ºÉ°¸ÉnµÄÂ¨³°¢{°¥nµ´Ê®¦º° ÁºÉ°ªnµ»Á·Á}Îµ°µ¥¨Á oµ
oµ³Á}°¥nµÅ¦ÎµÅ¤°¢{´oµÅ¤n°Á}°¥nµÁ µ°µµ¦¥rÈÂ¨Ä
·´°¢{Á¡ºÉ°Á}·´¸ÉÁ¦¸¥Â¨oªµ¦¢{Á¡ºÉ°Á}¸È¤¸nªÁ¸¥oª¥®¦º°oµ
¤¸· ´ È®¥»ÅoÊ´ Ç¸É µÎ ¨´°¥µ¢{nµÁ¨nµ
È»Á¥¢{¦¦¤µ°µµ¦¥rÂ¨³Á¡ºÉ°Ç  È¢{Á¡ºÉ°Á}·Å¤nÄn®¦º° ¦´ÊÂ¨oª
¦µªnµªµ¤ª¥ eµ´ Å¤n¤¸Ä¦¨oµ´·Ä®oÁ¦¸¥¦o°¥¨Åo Â¨³¥´³Á¦·É¤ ¹ÊÁª¸
¢{Á¦ºÉ°¤oµµ¥¨Å¨¼o¤oµÁ¸¥·Â¨³µ¥n°Å°¸´ªnµÄ|µ¦·Å¤nÁ¥Á®È¤µn°
Â¨³Å¤nÁ¥·ªnµ³Åo¡¼o®·´¼oÁn¸ÊÂ¨¦·
Á¦ºÉ°¤oµµ¥¨ÈÁ¨¥³µÅÁ¡¦µ³nµ®µÁ¦ºÉ°°ºÉ¤µ¡¼ÅÁ¦ºÉ°¥Å¤nÄÁ¨¥ªnµ
°¥nµÅ¦¤oµµ¥¨Å¹Å®Â¨oªnµ·´¦°¢{°¥¼nÂ¨oª
·¸¤É ¸ ªµ¤Åo º°É ªnµ®µªµ¤» Á°Ä¸ª· ° Ç ®¹É  ªµ¤» ¸¡É  Ç
nµÇÁ}ªµ¤» ·ª·É´®oµ¡°Ä®oÁ¸¥µ¥Â¨oª®µ¥ÅÅ¤nÄnªµ¤» ¸ÉÄ®oªµ¤Á¥È
Ä¨°ÅÁ¡¦µ³¤·Åo·Â°¥¼n´ÄÂnÁ¡¸¥°µ«´¥Á µÁ}» Á¤ºÉ°·É¸É°µ«´¥nµÅ¹
®¤ªµ¤»  Â¨oªÁ¨¸É¥Á}ªµ¤» r ¹Ê¤µ ÁnÁ¸¥ª´Á oµÅÃ¦®´ Ã¦¨³¦¸É
´¨n°¤ÎµÁ¦°nµ Ç ¹ÉÁ oµÄªnµÁ}¸ÉÄ®oªµ¤» ªµ¤Îµ¦µ´Ê Ç ¸É·ÉÁ®¨nµ´ÊÁ}
Á¦ºÉ°Á ¥nµÄÄ®o¦³Á¡ºÉ°¤ »n¤´ª Á®¤º°ÊÎµ¸É¼¦ªÂ¨³Á ¥nµ°¥¼nÁ¤° ¥n°¤ »n¤´ª
··³´Ê 
³°¥¼n É¸ Ê´ ÄÈÊ´ ªµ¤®ª´°¥¼n ¨°Áª¨µ ÂnÉ· ¸ÅÉ o¦´ Ã¥·ÁÅ¤nÅoÈ °º »
oµ» roµÁ¡¨·oµÁ«¦oµÃ«oµ´´Åµ¤°µ¦¤r¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨´ª°¥¼n
Á¤°ÄÁª¨µ´ÊÂ¤oÁª¨µ°ºÉÇÈ¥n°¤¤¸¨´¬³Án´ÊÁ oµÂ ÄÁ®¤º°ÁµÁ¸¥¤´ªnª
ªµ¤» ¸É°µ«´¥¦¦¤Á}°µ¦¤r °Ä´Ê·´ ³´Ênµ¹Á¦¸¥nµ´Ã¥Ä®oµ¤ªnµ
Ã¨Â¨³¦¦¤Á¡¦µ³°µ¦¤rÅ¤nÁ®¤º°´°µ¦¤r °Ã¨Á}Á¦ºÉ°n°ª¥»Â®¥nÄ®oÂ
µªµ¤»  nª°µ¦¤r °¦¦¤Á}Á¦ºÉ°nÁ¦·¤ÄÄ®oÁ¥º°Á¥È ¼oÎµÄÄ®oÁ oµ
Ä¨o· ·´¦¦¤¤µÁ¡¸¥Å¦È¥É· Á}¼¤o Ä¸ Á¥º°Á¥È¤µÁ¡¸¥´Ê 

ÂªnªÄ

ÖØÑ



ÖØÒ

»ÈÃ¦Îµªµ¤¡¥µ¥µ¤Ä®oÄÅo¦´ªµ¤»  Á®¤º°ÅoÁ oµÁ jµ¡¦³¡»Áoµ
¡¦³¦¦¤ Â¨³¡¦³r °¥¼Án ¤° °¥nµ°¥¼®n µn Å¨µ¡¦³ ¤µ¦¹³¨´ª oµ°¥¼®n µn µ
¡¦³ ¤µ¦Á µ°¤µ Á¡¦µ³³´¨µ´¼ÅÅ®ÈÅo°¥nµnµ¥µ¥ ¤¸¡¦³ º°
¡¦³¡»Áoµ¡¦³¦¦¤Â¨³¡¦³r°¥¼Än ÄÁ}¼Åo ¤n¤£¸ ¥´ Å¤n¤Á¸ ª¦´Ê ÂnÂ¨³¼°o Éº Ä
ÈÁ¥Èµ¥»«¼¥r¨µ °Ã¨È°º ÄoµÄµ¥Â¨oª»Ç·É ³Á}¸É Á¥ÈÅµ¤
Ç´°¥¼n ÅÉ¸ ®È¨¤º ª´ºÁº°eÅ®¤Á¡¦µ³Å¤n¤¸ » Ár º°¦o°£µ¥ÄÄ¹É ³ªoµ
®µ·É £µ¥°¤µnª¥¡¥»Â¨³oµµ»«¼¥r¨µ °¦¦¤´Ê ¤ª¨È°º ÄÄÁ}¼o ¦
¡»¦¦¦¤¦r¦¤¦¦¦¨¦» ¦» r ¦ª¦¦rÂ¨³¦·¡¡µ
Ã¦°¦¤ÄÄ®oÁ¥ÈÁ®Èªµ¤» °¥¼n´
Á¡¦µ³Á¦µoµÁ®È» µ¤ªµ¤¦·¸É» ·°¥¼nÂ¨oª
È®¤ªµ¤ªoµª»nÃ¥
¦³µ¦´Êª ³Á¨ºÉ°Å®ªÅ¤µÁ¡ºÉ°µ¦Îµ¤µ®µÁ¨¸Ê¥¸¡ÈÁ}·¦·¥µ¸Éµ¤µ Å¤n¤¸
°µµ¦Á®¤º°¼Å¢Å®¤oÂ¨³ÊÎµ¦o°¨ª ª·É¦³Áº°¦³ª»nªµ¥Å¤n¤¸·°¥¼n´´ª
Á¡¦µ³¼ªµ¤³Á¥°³¥µªoµÁ°µÅÁµÅ¢·Ê®¤¥´Á®¨º°Ân´ªÁ¨nµ ¹®µ¸É¥´¥´Ê
Å¤nÅoÂ¤o ³®¹É  ¤°¼Â¨oªÁ®¤º°Îµ¨´Å ®o ´¹É Â°µµ¦³ÅnµÁ¸¥ª Å¤n
Á®¨¸¥ªÂ¨¥µÁ¨¥ ªµ¤» ¸É¡ªÁ¦µ¤° oµ¤°¥¼nÁª¨µ¸Ê oµÅ¤n¤¸¦¦¤Á}Á¦ºÉ°°È
Á®È³Á°Åo¥µ ®µÁ} °nµ¥Ã¥Å¤n¤¸Ár®¦º°°»µ¥ª·¸Â¨oª Á¦µ»nµÁµ³
Âª®µªµ¤» ´´Ê´Ê Å¤n¤¸¼oÂª®µªµ¤» rÂ¤o¦µ¥Á¸¥ª Â¨oªÎµÅ¤¹Å¤n¡µ´Á°
ªµ¤» °¥nµÁ°µ´ÇÁ¸¥oµ
·É°ºÉÇ¥´Á°´µ°¥nµÁ°®µµ°°Å¤nÅo ³Ä®o´ µÅ®´¨oµ
Îµ °´ª·· µÂnÅo nµ´ªµ¥  Á¡º°É ®µµ°° ÂnÂ¨oªÈÁ}Á¦º°É Á¡·¤É µÁ µo ®µ
» rÂª¸¼Á oµ°¸ oµ³·Â¨³ÎµÄ®o¼´®¨´ªµ¤¦·°´µ¥´ªÂ¨oª Á}¸É¦´
Â¨ª°¥nµ¥·ÉÁ¦µ¦µ´»Â¤oÂn´ªrÈ¦µnª°»µ¥ª·¸Â°°Á¡ºÉ°´Ê
Åo·´·´ÂnÅ®Á¡¸¥Å¦ ¹Á}Á¦ºÉ°¸Énµ·°¥nµ¥·É Îµ®¦´¤»¬¥rÁ¦µ¸É¤¸«µµ º°
ÂªµÂoÅ Â¨³j°´ nª¥®µµ¦µ¦ºÉÂ¨³¨°£´¥ÂnÂ¨³nª¦ª¤ µ
®¨´¦¦¤¸ÉÁ}Âªµ¦´¦°ªµ¤¼o°°¥nµ¤¼¦rÂ¨oª ¼oÎµÁ·µ¤³Å¤n·®ª´
´Ê µµ¦°µ¸¡ Â¨³µ·Ä°´Á}®¨´Ä®n °µ¦µ»¦³Á£ °o ¸ÅÊ ¤nÄnÁ¨¥¨
³Á¨Â¨oª®¦º°ª¦®¥»Á¸¥¸Á¦ªnµ»¼o´É¢{³Á®ºÉ°¥Â¥n
Å¤nÁ®ºÉ°¥³ ¢{Á¡¨·Å ·´Á oµÄ»«¼¥r¨µ °Ã¨Â¨³¦¦¤ º°Äª¸Ê
Â¨³¡¦³¡»¦¦¤r¨°¤¦¦¨·¡¡µ¦ª¤¨¤µÄªÁ¸¥ª¸ÊÎµ¸É·´Á¦¸¥
ÂªnªÄ

ÖØÒ



ÖØÓ

nµªnµÅoÁ oµÁ jµ¡¦³¡»Áoµ ¡¦³¦¦¤ ¡¦³r´ÊÈÁ}¸ÉÂnÄ ´¡ªÁ¦µ¡µ´®µ
ªµ¤» ¸ÅÉ ¤n¼ »oª¥°»µ¥¸ÅÉ ¤n°ÈÅ¤nÁ° Á}¸ÁÉ µo ÄÂn¤Âo¸ ®µ¥ °o Ä» °o ¸É
Á¦¸¥µ¤ ¸É¥´´¥°¥¼nÅ¤nªµ¥Èº° ¤oµµ¥¨Ánµ´Ê ¦µª¸ÊnµÅ¤nÁ®È¡¼¹Á¨¥ °
¦µ °¡¦³»

ÂªnªÄ

ÖØÓ



ÖØÔ

¤ °¦µ¦ªnµº°Á¡ºÉ°¤Á®È¤ÎµµÂ¨³Änµ¦Á µªnµÄ®o¤Á¤°
Ân¤Å¤nÄµ¦´ÊÁ µÈ°·µ¥Ä®o¤¢{ªnµµ¦Ä®oµ·ÊÁ¨º°ÅÁ¨nµÇÁÈÅªoÎµ
¦³Ã¥rÄ¦°¦´ª¸ªnµÅÎµµ·ÊÁ¨nµ Å¤n¤¸·É°ÂÂ¤oÂno°¥Á¨¥ µ¦´Ê
¤´¦ÎµµoµÁ®¤º°´ÂnÈÎµÁ}Å¤nÄ ®´Á oµÁ µ´Ê´ªÁ}°µµ¦¥r¤ Â¨³´É
°Á¸¥Ä®n ¸É¤³ª¦·´·°¥nµÅ¦n°Á µ¹³¸ Á¡¦µ³ªµ¤ÁºÉ°Äµ¤¦¼o¹ {Ä
Â°Å¤n Ê¹ nµÃ¦°·µ¥Ä®o¤¢{oµ¡°¤¸µ·´· °n Á µÂ¨³n°´ªÁ°Á¡º°É ¤·
Ä®o¦³¦³Áº°´Ê° iµ¥
µÈÂ¨ªnµµ¦Ä®o µ¦Ä®o´µ¦¦´Á} °¼n´ ´ÊÂnÁ¦·É¤´ÊÂn· Â¨³¤¸
´ªrÃ¨oµÅ¤n°¥µÄ®o¤¸µº°µ¦Ä®o®¦º°Ân{¤»¬¥rÂ¨³´ªrÈÅ¤nª¦³¤¸°¥¼nÄÃ¨
ºn°Å Á¡¦µ³oµ¤»¬¥rÂ¨³´ªr¥´¤¸°¥¼n µ¦Ä®oÂ¨³µ¦¦´ÈµÎ o°¤¸°¥nµÂ¥Å¤n°°
Á¡¦µ³´Ê°¸ÊÁ}·É¸É´ªrÃ¨»¦³Á£Îµ´°¥¼nÂ¨oª ´Ânª´Á¦·É¤Â¦¸ª· °´ªr
´Ê ¹ÊÄÃ¨Ä¦Å¤nµ¤µ¦³Á}¼oÅ¦ºÊ°°oª¥Ár®¦º° o°´´ÄÇÅoÁ¡¦µ³
¸ª·¸Éo°°µ«´¥µ¦Ä®o´µ¦¦´Îµ´Á®º°·ÉÄÇÄÃ¨
µµ¦Ä®o¸Ê º°µ¦ªµ¦µµ¸ª·Â¨³»Á¨¸Ê¥¸ª· °¼o¦´ ¦³µÃ¥¦°¥¼n
Â¨oªÅ¤n¤¸µÁ¨¸É¥Â¨ÂoÅ Ä®oÁ}°¥nµ°ºÉ°µ³nª¥´nÁ¦·¤µº°µ¦Ä®o
Ä®o¤¸Îµ¨´¤µ ¹Êµ¤ªµ¤ÎµÁ}¸É´ÉªÃ¨o°µ¦°¥¼nÁ}·¥rÁnµ´Ê
Á¡ºÉ°¸ª·ªµ¤
Á}°¥¼n»oµ °¼oª¦Åo¦´µµ¦Ä®o ³ÅoÁ}Åoª¥ªµ¤¤ÉÎµÁ¤°¨°¦³¥³¸É
´ªrÂ¨³¤»¬¥r¦µ¥´ÊÇ¥´¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°¦´°¥¼noµÁªoµº°µ¦Ä®oÁ¸¥Á¤ºÉ°Å¦Á¤ºÉ°
´Ê ªµ¤Á}°¥¼n °´ªrÃ¨¸°É µ«´¥´Á}°¥¼n ¨°¤µÈ µ³´Ê ¨´¸ ¸ª· ³Å¤n¤¸
µºn°´´ÉªÃ¨ °µµ¦¥r °µ¤»oµªnµ ¸ª· °Â¨³´ªr´ Ânª´ Á·¤µ¹
ª´¸ÊÁ}¤µÅo°¥nµÅ¦ Ä¦Á}¼oÄ®o¸ª· Îµ¦»¸ª·´Ân ´ÊÁ¦·É¤Â¦¨°¤µ oµÅ¤n¤¸¼oÄ®o
°µ«´¥¸ª·³¦´ªÂ¨³Á¦·¤µÅo°¥nµÅ¦
Á}¤µµ·µ¤µ¦µÂ¨³¼oÁ¸É¥ª o°Á¨¸Ê¥¼
Á}¼oÄ®o¸ª·Îµ¦»¸ª·Á¦µ¤µ
Å¤nÁn´Ê È°o µ¥Ân ³¸ÁÉ ¦·¤É Á·ÅÅ¤n¦° ³´Ê  ¤¹¦³¨¹¹»» °·µ
¤µ¦µ¼o ´Á·Á¨oµ²¨°¹nµ¸¤É ¸ 
» »n°Á¦µ´ªÉ ÇÅ°¥¼Án ¤°Å¤nÅo µ
¸¸ÊÁ¦µ¨°¹Å¹¦¦µ¤»¬¥rÂ¨³´ªr´ÉªÃ¨ ¸ÉnµÈÅoÎµÁ·µ·µ¤µ¦µ
¤µoª¥´ÁnÁ¸¥ª´Á¦µ³¤¸Îµª¤µÁnµÅ¦
´Å¤noªÁ¨¥nµÁ¡¦µ³¤´®¤´ÊÃ¨³Å¤nÄ®o¤µ°¥nµÅ¦Åo

ÂªnªÄ

ÖØÔ



ÖØÕ

¸¸ÊÁ¦µ¡°³¦µÅoÅ®¤ªnµ ´ªrÃ¨´Ê¤ª¨¤¸¸ª·Á}¤µÅoµµ º°µ¦Ä®o
°¡n°Â¤n®¦º°¼oÄ¼o®¹É Á}oÁ®» Á¤ºÉ°Á}Án¸Ê µº°µ¦Ä®o´Á}Á¦ºÉ°Á¨È®¦º°
Á¦ºÉ°Ä®n¹ÉÁ¦µ³ª¦¤° oµ¤Ã¥Å¤nÄÅ¤nÄ®oµn°´Á¨¥ÅoÅ®¤
¡°¦µÅo ¤µµµ¦Ä®o °¡n°Â¤n ®¦º°Ä¦Ä®¹É ´Ê ´Ê  Â¨³µÅ¤nÄn
Á¦ºÉ°Á¨Èo°¥ ÂnÁ}Á¦ºÉ°Ä®nÃ¤µªnµ¸ª· °´ªrÃ¨ Á¡¦µ³´ªrÃ¨´Ê¤ª¨o°
°µ«´¥µº°µ¦Ä®oµ¦°»Á¦µ³®r Ânµ¤·Åo°µ«´¥´ªrÃ¨ ³´Ê ¹ª¦¥Ä®oµ
Á}Ä®nªnµ´ªrÃ¨´ÉªÇÅÎµªnµµ¸ÊÃ¨³¤° oµ¤ÅÅ¤nÅo ªµ¤Å¤nÄÄµÈ
Ánµ´Å¤nÄÄ¸ª· °´Â¨³´Ã¨o°ÂÂnÇ´Ê °¥¼Ån ¤nÅo
ÎµªnµÄ®oµ®¤Å´Ê ®¤Å¦·Å®¤ Â¨³®¤Å¸ÉÅ® ·É¸É°Âµ¦Ä®o
µ´Ê º°°³Å¦¤¸Å®¤®¦º°®¤Å¦·Ç
¤Åo· oµ ®¤Åµ¤º°¼Äo ®o¦· ÂnÅÈ ¦µ°¥¼n ´¤º°¼¦o ´°¥nµÅ¦Á¨nµnµ
Án¤Änµ¦¡¦³ oµª®¦º°°µ®µ¦®¤Åµ¤º°¤¦· ÂnÈÅ¦µ°¥¼nÄµ¦¡¦³
nµ¹ÉÁ}»¦³r °µ¦Ä®oµÁ¡ºÉ°¡¦³nµ°¥¼nÂ¨oª³Á¦¸¥ªnµµ °Á¦µ®¤Å
Á¡º°É ¼¦o ´¦µ¨È¼ ·É ¸É °ÂÈ°º ªµ¤¤®ª´ °µ¦Ä®o®¦º° °¼Äo ®o®¹É ¼¦o ´
Åo°µ«´¥·É¸ÉÄ®o®¹ÉoµÁ}¦³Á£°µ®µ¦Èº°¸ª· °¼o¦´¸É¦´ª°¥¼nÅoÁ¡¦µ³µ °
Á¦µ´ÉÂ¨º°·É°Â¸ÉÁ®È¦³´¬roµÁ}¸É°¥¼n°µ«´¥®¦º°Á¦ºÉ°ÄoÈº°ªµ¤³ª
°¼o°¥¼n°µ«´¥Äo°¥ Á¡¦µ³µ °Á¦µ´ÉÂ¨Á}·É°Â°¥nµ¦³´¬rµ¦³´¬r
Ä ÁnÁ¦µÁ¨¸Ê¥¼oª¥°µ®µ¦Â¨³·Énµ Ç ·É°Â¸ÉÁ®ÈÅo´Ç Èº°ªµ¤
Á¦·Á·Ã °ÁÈÂ¨³·É°µ«´¥¸ÉÁÈÅo¦´ªµ¤³ªµÁ¦µ ´ÉÂ¨¨oªÁ}·É°
Â³Åo®µ·É °Â¸ÅÉ ®´°¸
»¡°Á oµÄÅoÅ®¤ªnµ´ªrÃ¨´Ê¤ª¨¤¸ªµ¤Á}°¥¼noª¥µ´´ÉªÃ¨
¤¡°Á oµÄ°¥¼noµµ¤µ³ °¤ÂnÁ¡ºÉ°¤¹Éµ¤»¨ÂªnµÁª´´É· Â
³¥°¤Á µo Ä´¡ªÁ¦µ®¦º°Å¤n ¤ÈÅ¤n¦µ´¤´Á®¤º°´Å°o¤´ ¦·¥³¸¡É ¼ ¥µÅ¤nÄn
Á¨nÁ¨¥ ªnµ Ç ¤³¡µÂ¤µ®µnµ Ä®onµnª¥Á¨¸É¥µ¤»¨Ä®oÂÁ¸¥Ä®¤n
Å¤nÁn´ÊÃ¨ÂÂn Á¡¦µ³µ¤»¨°¥nµ¸Ê Á¤º°Å¥Á¦µÅ¤n¤¸Äo´Á¡¦µ³Á}µ¤»¨¸É
¡·¨¹ Â¨³ ªµÃ¨oª¥ °µµ¤»¨¸É ¼ µ °Áª´¼Áo ¸¥ªÁnµ´Ê  Å¤n¤Ä¸ ¦¨oµ
°µÁ°º°Ê ¤Â³o°Åo ÂÅ Ã¤¥Á°µ °Áª´¤µ°Áª´ÅÁ¸¥É ª¦nµ¨´ªÁª¨µ
Áª´¨´ ¹Ê¤µµ¦Â¨oª Á¦ºÉ°³¥»n´Ä®n oµÂÅ¤n¦¸ÎµÅºÁ¸¥Ä¦³¥³Áª´
Îµ¨´¥»n °¥¼n ´ µÁ¤º°Äo· Áª¨µ¸Ê
ÂªnªÄ

ÖØÕ



ÖØÖ

È»Á}Á¡ºÉ°Á µÁ°ÎµÅ¤³o°¡µÁ µ¤µ®µ°µµ¦¥r ¸É¼»Èª¦°¦¤Á µÄ®o
Á}¸ÉÁ oµÄÁ¸¥Â¨oªµ¦Á¨¸É¥Â¨³Á°µµ¤»¨Åº´ÊÁ µ³´µ¦ °Á µÁ°»Å¤n
o°Å¥»n´Á µÄ®o¨ÎµµÂ¨³Á¸¥Áª¨µ¸Å¤n¸³¼ÂÁ nÁ oµ°¸³ªnµ°µµ¦¥rÅ¤n°
¤ °Á¦¸¥µ¤ÊÎµ°¸É¥´Å¤nÁ oµÄ µ¤¸¸É¦³Á£ Â¨³Îµ´ÅÄµÄoµ
¤¥´Å¤nÁ oµÄÄÂnnµ Ç °µ Ã¥¤µ¤Á°µ«¦´µÁ oµªnµÁ¨¥ Å¤nÅoÅ·ªnµµ
Îµ´®¦º°Å¤n °µ«´¥ªµ¤¦¼o ¹ nª¨¹¸É { Ä°¥nµ°Å¤n Ê¹ ªnµ ¤¤¸Ä { Ä Äi µÁ}
¦³Îµ·´¥Â¨³o°Îµµ³ µÅÅ¤nÅoÄª´®¹É  Ç Â¤o¤Å¤n°¥¼n µoµÈÄnµ¦
Á}¦³Îµ°¥¼nÂ¨oª°¥nµÅ¤n¤¸{®µ ¸ÉÁ¦¸¥µ¤ÈÁ¡ºÉ°¦µªµ¤®´Áµ °µ¤¸Å
ÄµÄoµÁnµ´Ê
¦³Á£ °µ´Ê ´Å¤nªo  Ânµo Â¥Á} ´Ê ¤¸µ¤ º° °¥nµÉµÎ  °¥nµ¨µ
Â¨³°¥nµ¼» n°°ºÉÁ¦µo°Á oµÄÁ¸¥n°ªnµ µÂ¨ªnµµ¦Ä®oÃ¥Å¤n··É°Â
oª¥µª´»Îµ°Á µºÊ° µ¥ ÂnÄ®ooª¥ÁµÁ¡ºÉ°ÎµÁ¦È¦³Ã¥rÂn¼o¦´ ÁnÄ®oª´»
·É °Ân¨¼ Á¤¸¥´ª¡n°Â¤n ¡¸É °o Á¡º°É  ¼ ®¦º°Ân´ªrÁ¨¸¥Ê Á®¨nµ¸ÁÊ ¦¸¥ªnµµÄ®¨´
¦¦¤µ·É¸ °o Îµn°´oª¥ªµ¤ÎµÁ}Ã¥´ªÉ ´ Â¤oÂn´ ªr¦· ´ µÈ¥´ o°Îµn°´
³ÁªoµÄ®¨´¦¦¤µ·¸ÊÅÅ¤nÅoµÁ}Á¦ºÉ°ÊÎµ»Ã¨
´ªr°¥¼noª¥´Á¡¦µ³µÁ}Á¦ºÉ°¤µ Án ¤Â¨³¨ªÁ}nµ¥°nµ¤¸
µÁ}ÊµÎ Ä °¤´·´· °n ´ Ã¥¤µÅ¤nªµn ´ªr¦³Á£Ä¸°É ¥¼n ªo ¥´Á}Îµª
¤µ o°¤¸µµ¦Ä®o{ Â¦¹¤®¨n°Á¨¸¥Ê ¦³Îµ´µ °¤´°¥¼n » Îµ¡ª ¤»¬¥rÄ
¦°¦´ª®¹É Ç ¥n°¤¤¸µÁ}¡ºÊµ °´Â¨³´ ¹ÎµÄ®o¦°¦´ª´Ê Ç
¦³®¹É Á}°ª´¥ª³°´Á¸¥ª´ ¨¼»o°Åo¦´µµ¦Á¨¸¥Ê ¼µ¡n°Â¤n Â¨³¡n°Â¤n
»ÈÁ}¤µµÁÈ º°¨¼ °¡n°Â¤nÁn´ o°Åo¦´ µµ¦Á¦µ³®rÁ¨¸Ê¥¼µ
¡n°Â¤n¤µÂ¨oªoª¥¸ÁnÁ¸¥ª´
Ã¨¸É´ÊÁ}fÂno°¤¸µÁ}¦µµÊÎµ»Åªo
³´Ê µµ¦Ä®o¹ Á} °ÎµÁ}n°Ã¨Å¤n¤¸ ¦³¤µ
µ¦Ä®o°³Å¦ Ç Ân¨¼ ¸ÁÉ ·´È°o Á¦¸¥ªnµµoª¥®¦º° ¤¹ªnµÎµÅªµ¥
¡¦³µ¤ª´®¦º°µ¤µ¸ÉnµÇ¹³Á¦¸¥ªnµµ
oµÅ¤nÁ¦¸¥ªnµµª¦³Á¦¸¥ªnµ°³Å¦ Á¡¦µ³¨¼ Ç ¤·Än¨¼oµ °¡n°Â¤n¡°¸É³´Ê
¨µÄ¦´ªÁ¦º°Á¸¥ª´ ÎµªnµÄ®oÈnªnµµ°¥¼nÂ¨oª Ânµ¤¸®¨µ¥¦³Á£´¸ÉÁ¦¸¥
Â¨oª º°µª´» µ¦¦¤ µ¦Ä®o°»µ¥´É°nµ Ç Ä®o°µ®µ¦Ân´ªrÈÁ¦¸¥ªnµµ
ÁnÁ¦µÎµ°µ®µ¦¦³Á£nµÇÅÄ®o´ªr¸É¤¸·nµÇ¸ÉÁ µ·ªµ¦»Á¡²Á}o
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Á¦µÄ®oÃ¥Å¤n®ª´°ÂÁ¦¸¥ªnµµ´Ê´Ê®¦º°
³Á¦¸¥ªnµµ´Ê´ÊÈ¼oµÄ®oÄ¨´¬³¸É¨nµª¸Ê
Á¡ºÉ°¤ÂÁ®È°¥nµÅ¦ ¹·Áµ¦Ä®oµ Á®¤º°Å¤n¤¸·Ê¸Á¡¦µ³µ¦Ä®oµ
Á¸¥Á¨¥
»°¥µÄ®oÁ¡ºÉ°»¦¼o¨ °µoµÅ®¤
Ã°oÃ± ¤¡¥µ¥µ¤®µµnª¥Á®¨º°³Ä®oÁ µ¦¼o¨µ®¤ªµ¤µ¤µ¦Â¨oª oµ
¤¸¼onª¥Â³ÎµÄ®oÁ µ¦¼o¨ °µÁ¸¥oµ ¤·ªnµ¼o´Ê³o° ¹Êª¦¦r´ÊÁ} ´ªÁ µ
Á°¥´Å¤nµ¤µ¦ Ê¹ ´Ê Á}Åo µ¥Â¨oªÁ µo° Ê¹ Ân Ç nµ³¡°¤¸µnª¥Á µÅoÅ®¤
oµ¡°Á¤µÃ¦Á µÅoÈÃ¦oµÁ°³Áoµ¡¦³»´ªnµÃ¦´ªrÁ°µ»
»Å¤n°¥µ ¹Êª¦¦r´ÊÁ}oµ®¦º° ÎµÅ¤Á¸É¥ª°Ân°ºÉÄ®o ¹Ê oµ°¥µ ¹Ê
´ÊÁ}ÈÃ¦Å°Á µoµÁ µÈ³Åoµ¤®¨´»ÅÁª¨µµ¥Â¨oª®µÁ µ¥´Å¤nµ¤µ¦
¹Ê´ÊÁ}Åo
oµ¤µ¤µ¦ ¤ÈÅ¤n¤µnÁ¦ºÉ°Á µÄ®onµ¦ÎµµÁ¨¥nµ ¸É¤µ¦´» r¸ÊÈ
Á¡¦µ³µ°ºÉ¤·®¤{µÂ¨oª ¹Åonµ¦Á µÄ®onµ¢{ µ¸nµ³¡°
°»Á¦µ³®rÁ¤µÁ µÅo
°µµ¦¥rÈÅ¤n¤¸ªµ¤µ¤µ¦Á®¤º°´ ¨n°¥Åªoµ¤¦¦¤ °Ä¦ °Á µ ³Á¸É¥ª
Â®µ¤´È®´Á¦µªµ¤µ¤µ¦ µÁ¦µÇnµÇ°¥nµ¨oµ®µ¥£¼Á µ´Ê¨¼ÁºÉ°
¦³¼´®¨´®´³ÅÃ¬£¼Á µÈÁ}µ¦·Å° ´Ê  º° ´Ê ¸®É ¹É Å¤n¦o¼ ´¦³¤µ
Îµ¨´ °´ª ´Ê ¸É °°ªÁnÅÂ£¼Á µ´Ê ¨¼ ¦³¼®¨´®´ÈÅÃ¬ªnµ£¼Á µ®´
Á·Å Ã¬Â®nªµ¤· °´ª¹´¦³¼Å¤n°n ´Å¤nÄ· Ã¨Á¦µ¤´°Â¨
°¥nµ¸ÊÁ¤°¤µ
Á¦µ¸É´··Í´ªÁ°Äµ¦®oµ¤Îµµ Án¸Ê¨³Á}°¥nµÅ¦n°Å ¤ÈÁ¨¥
·Â¥nÂÁ µÅÁ°Å¤n¦µªnµ·¼®¦º°·Ã¦nµ´·Ä®o¤oª¥
Á µ´··Í °Á µÁ° Ä¦³Å¨oµÄ®o· ·ÁÍ µ¼Åo ¤n¥°¤¦´·°´ªÁ° Án
Å o¸ÉÅ¤n¥°¤¦´¥µÁ¨¥ Â¨oªÄ¦³¨oµÅÄ®o··ÍÁ¡ºÉ°Ä®oÁ µ®µ¥µÃ¦ »³ÅÄ®o··Í
Á¡ºÉ°Ä®oÁ µ®µ¥µÃ¦ÅoÅ®¤
Å¤nÅoµn 
Á¤ºÉ°Á}Án´Ê»³µ¤µ¦ÅÄ®o··ÍÁ µÄµÅ®Á µ¹³Åo¦´¨Á¡¦µ³Å¤n
ÎµÁ®»Åªo
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Å¤n¤¸µÁ¨¥nµÂ¨oª· °Á µ³Á}°¥nµÅ¦oµ
Â¤oÂn· °Á¦µÁ°¥´Å¤nµ¤µ¦Îµµ¥Åo Â¨oª³µ¤µ¦ÅÎµµ¥· °
°ºÉ Åo°¥nµÅ¦
oµnµÅ¤n¨oµÎµµ¥Á µoª¥ªµ¤¦¼o °nµÁ° ÈÃ¦Îµµ¥oª¥®¨´¦¦¤ ¹É
Á}µ³ªÎµ®¦´nµ¼o³°·µ¥ÈÅo ¤¥·¸Â¨³¦°¢{°¥¼nÂ¨oª Á¡¦µ³Á¦ºÉ°¸ÊÎµ´
¤µnµÄ
®¨´¦¦¤ÈÅ¤n·Á®È°³Å¦ ¡°³Îµ¤µÃ®Åo Á¡¦µ³Å¤nÅoÁ¦¸¥ª·µµ¸Ê ¹ °
°¥nµÄ®o°·µ¥Á¨¥¸ªnµ ¸ÉÅoÁ¦¸¥nµ¤µoµÈ®¨¨º¤Å®¤ Å¤nµ¤µ¦³Îµ¤µ°·µ¥
Ä®o¢{ ÅoÁnµ¸É ª¦¹ °nµÅ
Åo¥·nµªnµÅªoªnµ ¸É°Ä®oµÁ}¤¸·´¥ªoµ ªµ Å¤n´Â Á¡¦µ³
ªµ¤Á®ÈÂn´ª´¸ÊÄnÅ®¤nµ
¼¦³®¸É¸ÉÁ®¸¥ª¥n°¤Á}Á®ÈÂn´ª¤µÅ¤nµ¤µ¦³Á¨¸É¥ÁºÉ°Ân¤´·
°Ä®oÁ}¦³Ã¥rÂn°ºÉÅoÁ}¦¦¤µ °µµ¦¥rÁ®Èoª¥ °Ä®oµÁ}
¤¸·´¥ªoµ ªµ Å¤nªnµ³Á}´ª®¦º°¦µªµ °¤¸®¤¼nÁ¡ºÉ°¤µ ¹¦µª³°´
ÂnÅ¤n ®µ¤¸¼o¤µnª¥Á®¨º°Åo ¹¦µªÎµÁ}¤°Å¤nÁ®È°³Å¦Á¨¥Èµ¤ Ân®µ
´µ¨Ä®oÁ}¤µÂo®µµÁ®»Å¤n¡ Ân¨¸É¤µÂ´Ê´ªÁ°Á®ÈÅo´ Ç Á¦ºÉ°
Án¸Ê¤¸°¥¼nµ¬ºÉÎµ®¦´nµ¼oÁ¥¦oµªµ¤Å¤n¤»¤ÅªoÁ¡ºÉ°´ª µ¦Ä®oµ³Á®È¨
¦³´¬rÄµ·¸Ê®¦º°Å¤n Á¦µ¡°¤°Á®ÈÅoÄÃ¨¤»¬¥rÁ¦µ¸ÊÁ° Án¼oÄ®oµÁ}¸É
¥·¸Ân¼o¦´®¦º°Á}¸ÉnµÁ¨¸¥nµ´Ã¦°µ¤ªµ¤¦¼o¹ °»Á°
¥´Å¤n°o ¡¼¹ ´Ê ¤»¬¥r°n ÈÅoµn  Á¦µ¡¼´Á¡¸¥Á¦º°É »´ ¹É Å¤n¦o¼ 
» ¦¼o µ
°³Å¦Á¨¥n° »´ ¡°¤°Á®È¸ÉÁ¥ÎµÁ°µ°µ®µ¦ÅÂÄ®oÁ µ¦´¦³µÁnµ´Ê nµ
´ªnµª·É°°¤µo°¦´Â¨³¦»¤¨o°¤³®µµÁ·ÅÅ¤nÅo
Á¡¦µ³ªµ¤¸ÄÂ¨³
ªµ¤®ª´¡¹É¤»¬¥r¼oÄ»oµ°¥µ¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥Ã¦Å¼»´ ¸ÉÎµÅ¨n°¥·ÊÅªo
Ä®o°¥¼n µ¤¦¦¤Â°Ç°¥µÇµ¤ª´nµÇÄÁ¤º°®¦º°°Á¤º°È¥´ ¤¸ Ân°É¸ Éº 
Ç Å¤nÅo°ÁÈ®¤µ Á¸É¥ªÁÈÁ¨¸Ê¥®¤ Â¨oªÁ¦µ¨°Îµ°µ®µ¦ÅÂÄ®oÁ µ
¦´¦³µÁ¡¸¥¦´ÊÁ¸¥ªÁnµ´Ê¡°¦´Ê¸É°Á µ³o°ÎµÁ¦µÅoÂ¤n¥Îµ¤¸ÁnµÅ¦¡µ´ª·É
¤µ®µÁ¦µ®¤ Á¡¦µ³ªµ¤®·ªÃ®¥ªnµ³Åo¦´¦³µµÄ» Â¨³¸Äª·É¤µoª¥
ªµ¤®ª´ ´Ê Â°µµ¦¥·¤Ê Â¥o¤®¼®µ¦³· ¦³®¹É ¤µ´µ¥Â¨³°°°o° °
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°µ®µ¦¦´¦³µ´Á¦µ¹ÉÁ®ÈÂ¨oªnµµ¦¤µÁ¡¸¥´ªr¥´¦¼o´ÄªoµÊÎµÄÁ¥ÈÁ®È
Â¨oª¸Ä´Ê °¥µº¤É 
¤»¬¥r³Å¤n¦Âo¼ ¨³¥·¸´Ä»®»Ã¨°¥nµÅ¦Åo o°¥·¸°¥nµ¥·É  °µ
¤´¦·¥³¤»¬¥rÄo¼ ÎµÅ¤n¤°¼®oµÁnµ´Ê ³Å¤n¥· ¸´Ä¦Á¨¥
Äªoµ ªµ°Ä®oµÁ¦µÈ¡°¤°Á®È·Ä{»´µ· °Á µ°¥¼nÂ¨oªµ·
®oµ³¤¸·Â¨¨°¤¤µµÅ® Îµo°Á}·Â¨³ÄªÁ¸¥ª¸ÉÂ¨³Á}¼oÅÂ
´ªÄ£µ¥®oµ ¹Å¤nª¦¤° oµ¤·ªÎµ¨´Á¦¸¥¤°¥¼nÂ¨³Á¦¸¥¤ÅÄ´ª °¤´Á°»
Ç ³¸É ª¦ÂnÃ°µ¼o ¨µÈ» ÅªoÅo¼Äo ¨°¥È¡¨°¥ µ»´Ê ¤µÂ¨³Å
Îµ®¦´»Á¨nµ ³¦°Å®ª´ÎµÅ¦Äµ·®oµ®¦º°³Á¦n¦¸®µÎµÅ¦Á¸¥Ân´¸ÊÁ}
oÅ Á¡ºÉ°Á}¨Á¦ºÉ°Áª¥» ¦ºÉÁ¦·Äµ·®oµ ¹ÉÁ}Ã¨Áª¥Ân¨°¥nµÁ¸¥ª Å¤n
Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ¡ÈÁ®»ÅoÎµªµ¤Á oµÄ´Á°Åªo°¥nµÅ¦oµ
¤¤´ÉÄ°¥¼nªnµ ªµ¤¸¸Éª¦ÅoÄª´¸ÊÂ¨³µ·¸Êo°¦¸ÎµÄ®oÅoÄÁ Îµ®
Á¤ºÉ°Á¨¥Á Îµ®º°µ¥Â¨oª´ÉÅ¤nÄnµ³¸É¼oµ¥Â¨oª³ÅÁ¸É¥ªÂª®µ¦µ¥ÅoÁ®¤º°
Â¤»¬¥rÁ¦µ
¤ °Á¦¸¥µ¤¥o°®¨´°¸´Á¨Èo°¥¸É¥´´¥ÄÎµ¡¼ °nµªnµ
¦¦¤µº°µ¦Ä®o°»µ¥´É°´É®¤µ¥ªµ¤ªnµ°¥nµÅ¦
¦¦¤µÂ¨ªnµÄ®oµ¦¦¤®¦º°Ä®o¦¦¤Á}µÁn¡¦³¡»Áoµ¦Âª®µ
Ã¤ ¦¦¤Á}µ®¨»¡oÅo¦´¦¼o¤¡¦³´¥Â¨oªÈ¦Á¸É¥ª¦³µ«°´ªrÃ¨´
ÂnÁ¦·É¤Â¦¦´¦¼oª´ÁÈ·¡¡µ² Å¤n¦®ª´°³Å¦Á}Á¦ºÉ°°Â ¤¸¡¦³´¥®ª´
Ä®oÃ¨¸ÉÅo¦´¦¦¤µ¡¦³°r ¦³¡§·´ªÁ}¸¤¸ªµ¤» ´Éª®oµ´ ¦¦¤¸É¦
¦³µ«°Ã¨¹É Îµ®Åªo¡°¦³¤µ¤¸ ÙÕÑÑÑ ¡¦³¦¦¤ ´r oµ³Á¸¥µoµ
ª´»Â¨oªÈ°º  °Â®n¦¦¤ °¡¦³°r´É Á° ¸É ¦³µÄ®oÂn¤ª¨´ªrÅo¦´Á} ª´
Ä¥¹ÅªoÁ}¸É¡¹É¨°¤µ¹¡ªÁ¦µ oµ°·´oµª´»Án®´º°´¤£¸¦r¦¦¤ÈÁ¦¸¥ªnµ
®´º°¦¦¤µ ´°µµ¦¥r´Ê®¨µ¥Â Â¨³¤¸¼o«¦´µ¡·¤¡rÂÄµnµ Ç Án
µ«¡ Á}o ¨oªÁ}®´º°¦¦¤µ Á¡¦µ³¤·Åo®ª´·É°ÂÄ Ç °µ
ÊÎµÄ¸É¤»nn°¦¦¤oª¥´Ánµ´Ê
¸É¡·¤¡r®´º°¦¦¤°°Îµ®nµ¥ µ¥Ä¸ÉnµÇ´Ê³Á¦¸¥ªnµ¦¦¤µÅoÅ®¤
³Á¦¸¥Åo®¦º°Å¤nÅoÈ µ¤ Ân°µµ¦¥r¡¼ Á¦º°É ¦¦¤µnµ®µÅ¤nÅoÁ¸¥É ª´
Á¦ºÉ°¦³Á£¸Ê
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¤o° °°£´¥nµ¸ÉÁ¦¸¥µ¤·ªµ¤¦³rÅoµ ¸¸ÊÎµªnµ¦¦¤µ´
®´º°¦¦¤µ´É¤¸ªµ¤®¤µ¥nµ´®¦º°Á®¤º°´
¤¸ªµ¤®¤µ¥°¥nµÁ¸¥ª´ ÁnÁ¸¥ª´¼oÂ¦¦¤®¦º°µµ ´µ¦Ân
®´º°¦¦¤Â¨³¡·¤¡r°°ÂÁ}®´º°¦¦¤µ Â¤o³Á}Á¸¥ª´®¦º°Á}
¨³Èµ¤Ânªµ¤®¤µ¥ °¦¦¤¸É µÎ °°ÂÂ¨³Îµ°°¸¡¤· ¡r È°º Áº°Ê ¦¦¤¸É ´É
°Ä®oÁ}¸ªo ¥´ ¸É · ´°¥¼n µo ÈÁ¡¸¥µ¦Â°°Â®n¦¦¤¸°É °µ
Ã¥¦oµ¸°É °µ®´º°oµÁnµ´Ê 
µ¦Ä®oµµoµª´»´ µ¦Ä®oµ¦¦¤ °¥nµÅ®¤¸¨¤µªnµ´ Åo¥·nµ
ªnµµ¦Ä®oµ¦¦¤¤¸¨¤µªnµµª´»ÄnÅ®¤
µ¤®¨´¦¦¤nµ¨nµªÅªoªnµ¦¦¤µ¤¸¨¤µªnµµª´»µ¤®¨´ªµ¤¦·È
Á}°¥nµ´Ê  Á¡¦µ³¼o ³¤¸«¦´µ¦·µµÅo¤µo°¥ ¨°¹¨³Á¡«¦µªµ
oµÁ¦º°°°ªÅo ¦³´ÉÅo¦´¦¼o¤¦¦¨·¡µÈ¤¸Å¤no°¥ ´Ê¸ÊÈÁºÉ°µÅo¦´
¦Â®n¦¦¤µ¤µªnµ nµ¹¦´¦´¦°Åªoªnµ µ¦Ä®o¦¦¤Á}µ³µ¦Ä®o´Êª
´¸Ê «µµ³´Ê Á}®¨´¤´É Ä·Ä °¡»¦·¬´¨°¤µ¹»ª´¸Ê ÈÁº°É µ
¦¦¤¦¸É°°¤µµ¦¦¤µ´ÉÂ¨ µ¦Ä®oµ ¦´¬µ«¸¨ Á¦·£µªµ¸ÉÁ}¤µÅ¤n µ
¼ÈÁ¡¦µ³¦¦¤µ
¤»¬¥rnªÄ®n nªo°¥ ¨¤µ¹¦°¦´ª Â¨³»¨Á}¦µ¥ Ç Å ¤¸ªµ¤
¦³¡§·¸¤¸´·» ¦³Îµ®¤¼nÈÁ¡¦µ³¦¦¤µ¸É¹¤µ°¥¼nÄÄµ¦¡´µµ·Ä
¹ÉÂ¨ªnµªµ¤Á¦·µÄ¦¼o´·É¸´Éªª¦¦³¡§·®¦º°Å¤nª¦Á}oÈÁºÉ°µ¦¦¤
µ´Ê´Ê³´Ê¦¦¤µ¹Á}¦µµÎµ´¸ÉÄ®o¦¼o´¦³¡§·°´Éª¸¤¸«¸¨¦¦¤
»¦³Á£¤¸¦¦¤µ®¦º°¦¦¤¦Á}µÁ®»Îµ´oµ¡¼¹ªµ¤Îµ´¦¦¤µ´
ª´»µ¤¸ªµ¤Îµ´Å¨³µ  ÁnÁ¸¥ª´°ª´¥ª³nªnµÇ  °¦nµµ¥ ¤¸
ªµ¤Îµ´Å¨³µÂn°¥nµ¨º¤ªnµnªÎµ´¥·Éªnµ°ª´¥ª³nµÇ¥´¤¸º°Ä
ª´¸Ê¤¤µ¦ªnµÂ¨³Á¦¸¥µ¤·oµ¼oµ¹¦µ °¦³µÃ¬Ã¦
°¥nµÅoº°µÁ¦ºÉ° °¦µªµ¤´¤¸·Ç¼Ç°¥¼n°¥nµ¸Ê¦³Îµ·´¥Â¤oÁ oµ¤µÄª´¤´È
¥´¤¸· Åo
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·´Åo¥·ÂnºÉ°nµ¡°¦µ nµªªnµnµ¤µÈ¦µªnµ¨´ÅÂ¨oª¦¼o¹Á¸¥Äoµ
·´°¥¼Ån ¨ °¥Á µo oµÈ¨¹  Å¤µÅ¤n°n ¥³ªÄÁª¨µ¨µº ª´¸Ê · ´¸Ä¤µ¸É
Åo¤µ¦µnµ Îµ¨´³Á¨·µ ¡°Á¡ºÉ°Ã¦Å°ªnµnµ¤µ ¸ÄÄ®n ¦¸¤µ´¸ ¥´
Å¤nÅo¨´oµ Åo¦µªnµ¡¦³»r¤¸°¥¼nµ£µ°¸µÂ¥³ÄnÅ®¤³ Á¡ºÉ°·´Á¥Å
¦µnµn°¥ÇnµÅoÁ¨nµÄ®o¢{
¤¸oµÂnÅ¤nÂ¥³Îµ®¦´£µ¸ÉÁ¥¤¸¡¦³»r¤µ°¥¼nÂ¨oªÂn°µÁ oµÄªnµ£µ°¸µ
¤¸¡¦³»rÂ¥³Îµ®¦´£µ¸ÅÉ ¤n°n ¥¤¸¡¦³¦³Á£¸¤Ê µ¤µn° £µ°ºÉ Å¤n°n ¥¤¸¡¦³
»r¤µ®¦º°¹ÅoÁ µo Äªnµ¡¦³»rµ£µ°¸µ¤¸Â¥³
·´Å¤n¦µ ¸Éµ¤¸ÊÈÁ¡¦µ³Á¡ºÉ°Á¨nµÄ®o¢{ ¡¦³»rnµ·´·°¥nµÅ¦ ¹
Á¦¸¥ªnµ¡¦³»r³
°µµ¦¥rÈÅ¤n¦µ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¡¦³»r´Ê ³Á¦¸¥µ¤¡¦³¸Éº°»r ÒÔ Á}
°o  Ç Å ¹É ¦´´Å· ªoÁ¡º°É ´ Á¨µ·Á¨ ¼o °o µ¦Îµ¦³·Á¨ °oª¥»rÈ °º
®¦º°¤µµ»r °o ´Ê  Ç µ¤Ân³º°ÅoÉ¸ °o Å¤nµÎ ´ Â¨oªÈ°º »r °o ¸É ¤µµ
Â¨oª´ÊÁ} o°´´Å¤n¥°¤ iµ gªnµ³Á®Èª¦µ¤µ¨µ¸É Ã¥¤µ¡¦³
»rµ£µ°¸µnµÈ·´ ·Á®¤º°¡¦³´ÉªÇÅ¸É³·´°¥¼noµÈ¦¸É·´ ·µ¤
»r Án´Äµ¦ ´Îµ¦ª¤Äµ¦ ´°µ®µ¦ª´¨³¤ºÊ°·µÁ}¦³Îµ¤·Åo
µ µµ¨È°¥¼n¦» ¤¼¨ º° °¥¼nÄo¦n¤Å¤o °¥¼nÄiµoµ Ä£¼Á µ Äiµ¦¦¤µ ®¦º°°¥¼n
°´¡Ã£µº°¸ÉÂoº°oµ´»»¨Á}ª´¦°µ´ÊÈ¤¸¦³Á¸¥ª·´¥Á}°´Á¸¥ª´
Á¡ºÉ°·´Á¨nµÄ®o¢{ªnµ ¡¦³»rnµÁ·¦¤¨´Å¨´¤µoª¥nµµ¤¸·
Â¨³Îµ¦ª¤Ä¦·Áªª´®¦º°µ¤iµ oµ Ç ª´ µÁª¨µÈÁ®Ènµ´É ´¤µ·£µªµ ´ª
¦·ÉÅ¤n¦³»¦³·Á®¤º°Å¤n¤¸·Ä¦´¦¼o·É¸É¤µ¦ªÁn¥»Á}oÁ¨¥¡¦³»r
nµÎµ°¥nµ´ÊÄnÅ®¤³
Ã¥¤µÈÁ®ÈªnµnµÎµ°¥nµ´Ê Ân¸ÉÅ¤nÎµÈ°µ³¤¸ Á¡¦µ³°µµ¦¥rÈÅ¤nÅoÅ
´Ánµ»°rÂ¨³»ª´ ¦¦µ¡¦³¸ÁÉ µÄ®oµ¤ªnµ¡¦³ª´iµ ¡¦³»r°µ³¤¸¡¦³
ÁÊ¸ ¸¥³°¥¼n ªo ¥ÈÁ}Åo
ÎµÅ¤nµ¡¼°¥nµ´Ê ¡¦³nµ¤¸ ¸ÊÁ¸¥Á®¤º°¦µªµoª¥®¦º° ·´ÈÁ¡·É¤µÅo
¥·ª´¸ÊÁ°
¦µªµÈ¥´¤¸ ¸ÊÁ¸¥ ¡¦³nµÈ¤µµ¦µªµ µ¥ ªµµ Ä´Ê®¤Á}
¦µªµ¤µ´ÊÁ·¤´Ê´Ê ¸É¤µÁ¨¸É¥Ä®¤nÈ¤¸oµÁ®¨º° Á¦ºÉ°»n®n¤Äo°¥ ÂnÄnµ³
ÂªnªÄ

ÖÙÑ



ÖÙÒ

Á¨¸É¥®¦º°Å¤nÁ¨¸É¥Ä¦ÈÅ¤n¦¼oÅo Á¡¦µ³°µµ¦¥rÅ¤nµ¤µ¦¦¼oÄ°ºÉ Â¤oÂn´ªÁ°¥´¦¼o
Å¤nÅo µ¦´Ê ¤´¥´¡µ®³Á¤Áo¦ÎµÅ»·«»µ»µ¸É Å¤n¤¸ ¨µª´¨µº
Â¨³Å¤nÅoÎµ¹ªnµ´ªÁ}¡¦³Á}Á¦nµ¨³°µ¥¦µªµµ·Ã¥¤¼o¸ ³Á®È·¡¦³¸ÉÁ¸É¥ª
Â®´Â¨³¦¥·Éªnµ´»¦»¬¼o¸Á¸¥°¸ ³´Ê°µµ¦¥r¹Å¤n¨oµ¥º¥´´Ênµ¼o°ºÉ
Â¨³´ªÁ¸¥Á° Á¡¦µ³µ¦´ÊÄÁ¦µÁ°¥´Â°µµ¦Á}¥´¬rÁ}¤µ¦ Á}¡¦³Á°
µÁ°Ä®´ ®´Â®o º°°µ¦¤r{ »´Â¨³°¸ Ä®o¦°o¼ ¥¼°n ¥nµ Ç ¦o° Ç 
°ºÉ ¸¤É ¸ Á· ¨Á®¤º°´È°µ¤¸µÁ}Åo ¹º°Á}¦¦¤µ °¤¸Á· ¨³¡¹¤¸· ¤¸
¡¨µÅoÅ¤nªnµ¡¦³Â¨³¦µªµoª¥Á®»´¸ÉÁ¦¸¥¤µ¸Ê°µµ¦¥r¹Å¤n¨oµ¤¡¦³»rnµ
ªnµ³ ¥´ÅÁ¸¥»°r Á¡¦µ³°µµ¦¥rÁ°ÈÄµ¤ °¡¦³»r¦¼®¹É¤´¥´Á¸¥¦oµ
Åon°®oµn°µÁ¦µÃ¥Å¤n¨³°µ¥ªnµÁ}¡¦³»roµÁ¨¥
·¡¦³»rnµ¥´³¤¸·Ê¦ª´ÂªnÁ®¤º°¦µªµ°¥¼n®¦º°Å¤n Á¡¦µ³nµ¤¸Ân
ªµ¤Îµ¦ª¤¦³ª´´ª°¥¼n¨°Áª¨µÅ¤nÅoÁ¸É¥ªµÃoÃ·É¸Ê°¥¼nÁ¦ºÉ°¥Â¦µªµ
Áª¨µÎµ¦ª¤¦³ª´·ÈÅ¤nÅÂnÁª¨µÁ¨°·ÈÅÁ¸É¥ªÁ¡n¡nµÅ¤n¤¸ªµ¤¨³°µ¥¥·É
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¸¸Ê¡°Á oµÄn³ Ânµ¦·¹ µ¦¼ µ¦¢{ µ¦¡¼Á¸É¥ª´°µ¦¤rÃ¨ª·µ«¸Ê
o°´ªnµ¦³¡§·°Äoª¥®¦º°
´ªnµ¦³¡§·°Äoª¥ µ¤¨Îµ´¦³Ã¥ °µ¦Â°°     Á¡¦µ³Á}»
¦¡¦³Ã¥ ´ÊÁ¦·É¤Â¦  °µ¦¦³¡§·°ÄÂn¨³¦³Ã¥
Â®¤Á¦º°É ¥n°¥ÇÂn¥É· ¦´¬µ¥µ¤µªnµÁ¦º°É Ä®nÇ³Îµ°¥nµÅ¦¹³Å¤n¤Á¸ ¦º°É 
¥n°¥Ç°¥nµ¸Ê ¦³Îµ·¥´ °»» ¤¸Á· ¨®µÁ¨nµnµ
°µµ¦¥rÈÅoÁ¦¸¥Â¨oªªnµÄ®o¦´¬µ¸É¤¸·Á¨ ¸ÉÅ¤n¤¸·Á¨³Å¦´¬µÁ°µ°³Å¦
Á¡¦µ³Å¤n¤¸
¤´Á}°¥¼n£µ¥ÄÅ¤nÂ°°¤µ£µ¥° ¥´o°¤¸Á¸¥°¥¼n®¦º° ÎµÅ¤¹o°Ä®o
¦´¬µoª¥Á¨nµ
Îµªnµ Á} ªnµ ¤¸ Â¨oª °¥¼£n µ¥ÄÈ¤Á¸ ¸¥ °¥¼£n µ¥°È¤Á¸ ¸¥ ³´Ê Îµo°¦´¬µ
Á®¤º°Á}Ã¦ ³Á}°¥¼n£µ¥Ä®¦º°£µ¥°¦nµµ¥ o°ÎµÄ®o¼oÁ}Å¤n³ªÂ¨³
Á}» rÅo ³´Ê³o°¦´¬µoª¥¥µÁ¡ºÉ°Ä®o®µ¥ Ã¥Å¤n·¥¤ªnµÃ¦Á}°¥¼n£µ¥Ä®¦º°
£µ¥°
¸¸ÊÎµªnµ¦¡°¸´Ê°¥nµÅ¦¹³Á¦¸¥ªnµ¡°¸
oµÁ}¦°µ®µ¦ÈÅ¤nÁÈÁ·ÅÁÈ¤Á·ÅÁ¦¸¥Ê ªÁ·Å¹É ·ª·¥´ °ªµ¤¡°¸
¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¤¸¦¡°¸ oµÁ}¦¦³®ªnµµ¤¸£¦¦¥µÈÅ¤nÄÅ¥¸´¦¼ Á¸¥ ¨·É ¦ µ¦
´¤´¼o° °®·µ¥° °Á  Á¦¸¥ªnµ¦¡°¸Å¤nµÎ Á¦· ¦°¦´ªÁ¥ÈÄ´Ê
° iµ¥ nµÅªoªµÄ´ÅoÄµ°µ¦¤r Å¤nÎµÄÄ®oÎµÁ¦·Ä¦´Ê°¦³Á£ Â¨³Å¤n
¨n°¥ÄÄ®oÁ}Åµ¤°Îµµ °ªµ¤o°µ¦¹É Å¤nÄnµ»  ÂnµÎ ÄÄ®o¡°¸°¥¼n
ÂªnªÄ

×ÑÙ



×ÑÚ

Á¤°oª¥ª·¸ ´ ´Ä Ê´ Â¦ n°ÅÄ³¤¸ªµ¤¡°¸ÅÁ° Å¤n¥n» ´ªµ¤Á¦¸¥Ê ª ®ªµ
ÁÈ¤Á·Å¦°¦´ªnµÈ®µ¥¥»nÅµ¤Ç´
µ¸É¼Â¨³¦µ¦ºÉ µ¦ f®´ÄÄ®o°¥¼nÄ¦³´Â®nªµ¤¡°¸Ä»·É¸ÉÁ¸É¥ª o°
´ ´Ân°µ®µ¦µ¦¦·Ã£ Á¦ºÉ°»n ®n¤Äo°¥·nµ Ç ¨°¸É°¥¼°n µ«´¥Á}
¨Îµ´Å¤n¥°¤Ä®o·¨´´°°µªµ¤¢»jÁ¢j°Á®n°µ¤¦·¥¤µµ·°´Á}µÊÎµ
¨o ~{ ¹É ³®µªµ¤» Å¤nÁ°¨°µ¨Á¡¦µ³ªµ¤» ¤·ÅoÁ·µªµ¤¡¦n°o°µ¦
Å¤n¤Á¸ ¡¸¥¡° ÂnÁ·µµ¦´Â¨·ÄÄ®o°¥¼nÄ °Á Â®nªµ¤¡°¸µ¤µ³ °
Ä·É´ÊªÁnµ¤¸£¦¦¥µ¤¸ªµ¤¡°¸°n ´Å¤nÂª®µ¦¦³Á£Á¦·¤Å¢¤µ¥»Â®¥n
Ä®oªµ¤»  °´Á}ªµ¤¡°¸¦³®ªnµ´Â¨³´ÎµÁ¦·Á}o ³Á}ªµ¤» ¸É¤´ÉÅ¤n
ºµ ´ÊÁ}ªµ¤» ¦³Á£ªµ¦µµÄ®o»¨»¦»oµ¥£µ¥®¨´º°Á°µÁ¥¸É¥°¥nµº
°Á}ªµ¤¸n°ÅÅ¤n¤¸ Ê· »
Ã¦¥¹®¨´¦¦¤¸É°·µ¥¤µÅÄoÄ¦°¦´ª»¼oµ¥ °»Â¨³»³¤¸µ
ÁµÄ¨Åo Å¤n¼ ¦·¥¤ªÄ´´¸ÁÉ ¥Á}¤µ·¼°¥nµÅ¦°µµ¦¥r°o  °°£´¥oª¥
Á¡¦µ³Å¤nn°¥¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥µ´Ê° iµ¥ ¹Å¤nµ¤µ¦Á¦¸¥Ä®o¦µÅoÁnµ¸Éª¦
Ánµ¸ÉÁ¦¸¥°¸ÊÈÁ}ÅÄÎµ°Áµ»n¤Á°µoµ µ¸»°µÁ} iµ¥· Ân¤µ¡¼Á}
ÎµÂoª´ ÈÅo¹ °¥»Å· ªoÁ¡¸¥Ánµ¸Ê
·´Å¤nÁ} iµ¥·n³ ÂnÁ} iµ¥Á¸¥®µ¥ Á¡¦µ³Åo¦´ªµ¤» rµªµ¤¦³Âª
µ¤¸ Ân·´³°°°o°µ¤Á°µªµ¤¦·µÁ µÅoªµ¤°¥nµÅ¦Â¨oª ³¡¥µ¥µ¤
¦´¦»ªµ¤Á oµÄ´ Ä®oÁ}¸É¨ÄÅoÄ®¨´¦¦¤¸Énµ´É° oµÁ¦ºÉ°¥´¨´Å¤nÅo
Â¨³Á}Åµ¤Îµ¸É·´¤µÁ¦¸¥Á¨nµ¦· Ç Â¨oª ·´o°¤µ¦µ¦ªnµ°¸ ®ª´ªnµ
Á¤µ°»Á¦µ³®rµ¤Á¥·´ °¦µ °¡¦³»nµ
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·´Ä®oÁ¡ºÉ°¡µ¤µ¦µ °¡¹Éµ¦¤¸nµ µ¸nµ³¡°¤¸µnª¥»¸ª··´Åªo
Á}Á·Ân·n°ÅÁ®¤º°¤»¬¥rÄÃ¨Á µoµ
»Á}°³Å¦¹³Ä®o°µµ¦¥r»¸ª·Ä®oÁ}Á··n°Å°¸ Á¤ºÉ°¸Ê¸ÊÈÁ®È»
Á··¤µ ¹Ê»¸°µµ¦¥r´Á¡ºÉ° Ç ®¨µ¥ Å¤nÁ®È¤¸°³Å¦·Â¨µÁ¡ºÉ°¦nª¤µ
´¤µÁ¨¥Á¤ºÉ° ¹Ê»¸Â¨oªÎµÅ¤¹¡¼°¥nµ´Ê°µµ¦¥rÁ°ÈÂ¨Ä
Á¡ºÉ°¡¼Â  Á¦ºÉ°Á·¤Á}°¥nµ¸Ên³ º°»°¤Ä¸Ê µ¤¸Á µµ¥Á¤ºÉ°®¹É
Áº°nµ¤µ¸ÉÁ µÁ·ªµ¤Á¸¥Ä¤µ·°¥µ³nµ´ªµ¥µ¤µ¤¸®¨µ¥¦´ÊÂ¨oªn³
ÎµÅ¤¹Á}Án´Ê µ¦µ¥ Â¨³´ªrÈÁ¥µ¥´´ÊÃ¨¤·Än®¦º° ¤·Åoµ¥
Á¡µ³»¼oµ¥ °»Á¸¥ª ¹Éª¦³Îµ¤µÁ¸¥Á¸¥¡°Ä®o¤¸·¥´¥´Êoµ ³Åo¤¸
µ®µ¥Ä
Á¡ºÉ°  Á µ¦o°Å®o¦o°®n¤ª·ÉÄoª·ÉÁ®º°Å´Éª¦·Áª °´Ê¥´³ÃÁ oµÃ¨¸®µ
µ¤¸¸Éµ¥°¥¼nÄ®¸ ¸o°°¥´°¥»´Åªo ¡µÅ¸ÉÅ®Á µÅ¤n¥°¤Å Ân°¥³
ÃÁ oµÃ¨¸®µµ¤¸nµÁ¸¥ª ¸Ä®o°Á¸¥Ä®oµ¥®µ¥» rÈÅ¤n¥°¤° Ä®o
¦´¦³µÁ¸¥oµ¡°¤¸Â¦ÈÅ¤n¥°¤¦´ Á¦ºÉ°»n®n¤®¨»¨»n¥»¥ÂÅ¸ÉÅ®Á µÅ¤nÄ
¤¸Ân³¡¥µ¥µ¤Á µo Ã¨®µµ¤¸Â¨³ °µ¥µ¤µ¤¸µn Á¸¥ªÅ¤n¥°¤¢{Á¸¥Ä¦³¡¼Â¨³
°¦o°oª¥ÎµÄ Ç ´Ê·Ê Á¦ºÉ°Á}°¥nµ¸Ê¹Åo¡µÁ µ¤µ¦µ °¡¹Éµ¦¤¸nµÅonª¥
Á¤µÄ®oÁ µ¤¸¸ª·°¥¼nn°Å Á¡¦µ³¨¼Á µ¤¸° Á}µ¥®¹É ®·®¹É ¹ÉÎµ¨´Á¦¸¥
®´º°°¥¼n´Ê° oµÁºÉ°Á µÁ·Á}°³Å¦ÅÁ¸¥ ¨¼È®¤¸É¡¹É®¦º°°µ¡µ´·¥µ
µ¥µ¤¡n°Â¤nÁ µÅÈÅo·´È¡¨°¥Å¤nµ¥Äoª¥Á µÁ®¤º°´
»°¤Ä ÎµÅ¤¹Îµ°¥nµ´Ê¨n³ Á¦µÁ}¤¸ª´¥Á}¼oÄ®n µÂ¤noµÄ
¦°¦´ªÂ¨oª » rÈÁ¥» r » ÈÁ¥»  ¤µ´Ã¨Á µ¡°¦³¤µ ¹É¡°³¤¸·
¡·µ¦µ¥´¥´ÊÄÅªoÅooµ Å¤nª¦¨n°¥´ªÁ}®¤ªµ¤®¤µ¥Ä´ªÁ°ÅÁ¸¥
¸Á¸¥ª
·´»ª·´¥¸É³´ÊÂ¤nÊÎµ¤®µ¤»¦oª¥ iµ¤º°n³ Á¡¦µ³ªµ¤¦´ªµ¤ª¤µ
ªµ¤®ª´¡¹ÉÁ}Â¨³¡¹Éµ¥»¸ª··Ä ªµ¤¤¸»»¸É³¨nµª¹ªµ¤Á®È°Á®ÈÄ
´  Å¤n¤¸°³Å¦³¤µ´ÉÊÎµ®´Á¸¥ÁnµÅo »nµÁ®¨nµ¸Ê®´¤µ ¨¹¤µªnµÊÎµÄ
¤®µ¤»¦ ·´³Åo°¥nµÅ¦ ´Ânª´Ânµ´¤µÅo·®oµe »¼oµ¥ °·´Å¤n
Á¥¡¼°³Å¦Ä®o·´·ÄÁ¨¥Â¤oÂn¦´ÊÁ¸¥ª ¡°³Á}Îµ¤µ´Ê®´ªÄÅ¤nÄ®o·´·¹
Â¨³Á}°Á°µÄÁ¤¸¥Ä¨¼¤µÁ}¦³Îµ·´¥¹É´ªnµÂ¸®µÅ¤nÅoÂ¨oª
»ª´¸ÊÁ}°¥nµÅ¦ªµ¤» rµÄ¦¼o¹Áµ¨ªnµÂnn°oµÅ®¤
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·´ÂÅ¤n¦µªnµ®´®¦º°Áµ ÂnÁ}ªµ¤¤·É°¥¼n¨°Áª¨µ ¦µÂnªnµ
¥´¤¸¨¤®µ¥Ä°¥¼nÁnµ´Ê»ª´¸Ê°´Ê·´Á oµÄªnµµ¥Å´»®¤Â¨oª
°°£´¥ »¼oµ¥ °»Îµµ°³Å¦ Â¨³Á}Ã¦°³Å¦ ¹ÎµÄ®oµÅÁ¦Èªªnµ¸É
ª¦³Á}
Á}¦o°¥Îµ¦ªÁ°ÁÈ¤ ´ÊµÂ¨oª ³ÅoÁ¨ºÉ°¥«Á}¡´¦¸oe®oµ¸ÊÁ° Ân¤µ
nªµÅ°¥nµ³´®´ ¹É¥´Å¤nÄ®o·´¤¸Ã°µ¦´¬µÁÈ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦Á¨¥ oª¥
Ã¦ÁÈo°¦¦¤µ¹ÉÅ¤nµ { ªnµ¤´³Á}ÅÅo°¥nµ»{Án´Ê ·´¹Á}» r
¤µ Å¤n¤¸¸É¨ªµ¦nµµ¥Â¨³·ÄÅoÁ¨¥ Áª¨µ¸Ê¦µªnµ·´¥´Á®¨º°Ân¦nµµ¥¸É
¦µ«µÄ¦° oµ·´Åoµ¥Å¡¦o°¤´»Á¸¥³» Ä®µ¥®nª Â¤oÃ¨¸Ê´ÊÃ¨³
¨µ¥Á}°´ÊÂn ¹Ê¤µ ·´È¤·ÅoÄÅ¥¸³°¥¼n¦°¤´·´Ê °µ³ÅoÁ®È
®oµÂ¨³°¥¼noª¥»¹É»¸É¦´Â¨³·¹®µ¸É¨ÄÅ¤nÅoÁnµ´Ê
µ¦´Ê·´¦µªnµ¨º¤®µ¥ÄÂ¨³¨º¤´ªÅªnµÁ¦µµ¥ÅÂ¨oª®¦º°¥´°¥¼n ³Îµ
°¥nµÅ¦nµ ·´¹³°¥¼n´Ã¨Á µn°ÅÅo Å¤nÁ}Îµ°ªnµªÁº° µ°¥¼nnµ¤¨µ
°µµ«¤¦»¤´¸ÉÁ}°¥¼nÁª¨µ¸Ê
µ¦µ¥´ªrÈµ¥¤»¬¥rÈµ¥Á¦µÈµ¥Á µÈµ¥´ÉªÃ¨Å¤n¤¸ÁªoÂn¨³ª´Áº°
e µ¸ Ã¤Áoµµ¥nµ¥Á¥ÈÁ¨¥¨oªÂnÁ}µ¨µ¸É¸É´ªrÂ¨³¤»¬¥r´ÉªÃ¨µ¥Åo
´Ê´Ê Å¤n¤¸ÁrÂ¨³ °Á ´´ÅªoÅo µ¦µ¥Á}Á¦ºÉ°°·¦³Ä´ª¤´Á°Ã¥®¨´
¦¦¤µ· Å¤n¤¸¼oµ¤µ¦oµµÅooª¥°Îµµªµµ«µ¦µ°µª»¥»ª·¸ÄÇÂ¨³ª·µ
ªµ¤¦¼oµµ°µ¤ÄÇ´Ê´ÊÃ¨´ÊÃ¨o°¥°¤Â¡o´°¥nµ¦µµÅ¤n¤¸µn°¼o Ä¦
Å¤n°¥µÅo¥· Å¤n°¥µ¦³´Îµªnµµ¥ Ç ¸Ê Á¡¦µ³Á}¦¦¤µ·®¤®ª´ ·Ê¸ª·
´··Í ´¦´ ´°ÎµµÄ®o µ¡¦o°¤´ÅÁ¸¥»°¥nµ Ã¨ ¥µ¦´É¦oµ¤´´ÉªÅ¦
£¡Â¤oÁn´ÊÈÎµo°¦³´°¥¼nÃ¥¸®¸Å¤n¡oÅ¤nµ¨ÄÈo°Áª¨µ®¹ÉÅo
¡¦³¡»Áoµ¦°Åªoªnµ Á¦µnµ»¤¸ªµ¤Ân ªµ¤µ¥Á}¦³Îµ ³¨nª
¡oÅÅ¤nÅoÁÈ µ¸ÉÁ}Îµ¼o°µ¥´ªÅ¤nÁ}°¥nµ°ºÉÁ¡¦µ³nµ¦´Åªo°oª¥
°¦¦¤µ·Â¨oª Â¨oª°µµ¦¥r¼oÎµ¦¦¤nµ¤µÂÄ®o»¢{ È°¥¼nÄ nµ¥ °¸Ê ®¸
ÅÅ®Å¤n¡oÂn° µ¤¸ °»¸ÉµÅÈÁ·Åµ¤µ¥µ °¸Éªnµ¸Ê Å¤n·µ
¦¦¤µ·¸ÉÃ¨Á¥Á}¤µ »¹Å¤nª¦Á¸¥ÄÂÁ¸¥´ªÅoª¥ ¹ÉÁ}µ¦Å¤n
¤ª¦°¥¼noµÎµ®¦´¸ÉÅo¦´µ¦«¹¬µ¤µ¡°¦³¤µ ª´ÈÁ¥Á oµ ¡¦³¡»ÁoµÈÁ¥
¦µ ¦¦¤ÈÁ¥Åo¥·Åo¢{¤µ¡°¤ª¦ µÈÁ¥¦·µ¤µÁ¥·¤·Än®¦º°
°µ«¸¨°µÅ¤nÁ¥¦´¬µ®¦º°Á¥¤µoµÂ¨oª°µµ¦¥ro° °°£´¥oµ¡¼·
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Á¥¤µÁ}¦³Îµ·´¥»°¥nµn³ Á¡¦µ³»¡n°»Â¤n °·´Á}Ä»»
µ¤µ´ÊÁ·¤¹°Â¨³¡µ¨¼ÇÎµÁ¡ÈÁ}·¦³Îµ¦°¦´ª¨°¤µÅ¤nÁ¥Ä®o µ
¸ÉÁ¸¥Ä» ¸Ä¸ª·Èº° Å¤nÁ¥¡´ªµ¤¡¨´¡¦µµ´¦³®ªnµµ¤¸£¦·¥µ ÂnÈ
¤µÅoÂn´ª °·´Á°Ä¦µª¸Ê ¹»¸É³°¨´ÊµÅo °¥¼n®µ¥ÄÅ¡°¨º¤ª´´
Ânª´Á·¤µÈÅ¤nÁ¥¡ªµ¤» rÁ«¦oµÃ«°´Â¦¤µÁ®¤º°¦´Ê¸ÊÄÃ¨¤»¬¥r¸Ê
³Å¤n¤¸Ä¦³Á}°µ£´¡Á®¤º°´ª·´ ¹ÉÎµ¨´¦´µ¦¦¤°¥¼nÁª¨µ¸Ê Ã¨¸ÊÅ¤n¤¸
ªµ¤®¤µ¥°³Å¦Á¸¥Á¨¥ Îµ®¦´·´¼oÅ¦oªµ¤®¤µ¥¸É³°¥¼nn°Å ¹°¥µµ¥ÅÁ¸¥³
Åoµ¥®µ¥» r¦¤µ´¸ÉÁ}°¥¼n¸Ê
µ¦·°¥µµ¥ÄÁª¨µÁ·» r¦¤µÈ¸ÄÁª¨µÄÇÈ¸Å¤nÄn³Á}ªµ¤·
¸É¼ Â¨³³¡µÄ®o¼o·Åo¦´ªµ¤» ªµ¤¤®ª´ ÂnÁ}ªµ¤·¸É´É¤» rÁ¡·É¤Ä®oÂn
´ªÂ¨³¼oÁ¸É¥ª o°Ã¥nµ¥Á¸¥ªÁnµ´Ê µ¤·Ã¨Å¤n¤¸Ä¦·°¥µµ¥ ÂnÁ}Á¡¦µ³
®oµ¤Å¤nÅo ÂoÅ¤n ÈÎµo°¨n°¥Åµ¤ °¦¦¤µ· Â¤o»¼oµ¥ °»Á°È
Å¤n·°¥µµ¥ ÂnÈÎµo°¥°¤Á¤ºÉ°¹¦µª nª»ÎµÅ¤·°¥µµ¥ ®¦º°»ªnµµ¦
µ¥Á} °¸¥·Éªnµµ¦¤¸¸ª·°¥¼n oµÁn´Ê»ÈÅ¤nª¦· Â¨³Á}» rÁ¡¦µ³µ¦µ¥
Â®nµ¤¸ °» Á¡¦µ³Á} °¸Â¨oª Ân»ÎµÅ¤·Á·» rÂnÂÅ¤nÅ®ª
¤¤»·ªnµ¨¼µ¥ °»È·°¥µµ¥¨¼®· °»È·°¥µµ¥¨°Äoµ»
È·°¥µµ¥Á¡¦µ³»Á}oªµ¤·»³¡°Ä´ªµ¤· °Á®¨nµ´ÊÅ®¤
Å¤n¡°Än³ Á¡¦µ³oµ¨n°¥Ä®o·Án´Ê È¼Ä¦°¦´ª Å¤n¤¸Ä¦³ºn°
ª«r»¨Â¨³¦´¡¥r¤´·Ä®o°¥¼nn°Å Á¤ºÉ°nµnµµ¥Å®¤Â¨oª ¤´·Á·°
°¤¸nµnµÇÈÅ¦oªµ¤®¤µ¥Åµ¤Ç´®¤¹Å¤n·°¥µÄ®oÁ µµ¥
Á¤ºÉ°Á}Án´Ê »ÎµÅ¤·°¥µµ¥ nª°ºÉÅ¤n°¥µÄ®oÁ µµ¥ oµÁ®Èªnµ
Á} °¸Èª¦¦³µ«Ä®oÃ¨¦µ´Éª´ Á¡ºÉ°³Åo¡¦o°¤´µ¥Á¸¥Ä®o®¤´ÊÂn·
°¥nµÄ®o¥´¤¸Ä¦Á®¨º°Á«¬» r°¥¼n´Ã¨°´ÂÃ¤¤Â¨³¦¤µ¸Ên°Å oµÁ®ÈªnµÅ¤n¸
Èª¦ Å¤nª¦·Á¡ºÉ°n°Å¢ÁµÂ¨³¼o°ºÉÄ®oÁº°¦o°Åoª¥ ¦¸ÂoÅ ªµ¤·¸ÉÁ}
¡·¬Á}£´¥ ÎµÄÄ®oµ¥ ÄoµÈ³®¨´µ·oµ Å¤n¡³ª´¡³ª´Ê´¸Éµ¥
ÅÂ¨oª Â¨³¸ÉÎµ¨´¤¸¸ª·°¥¼n¹ÉÎµ¨´³¡¥µ¥µ¤nµ´ªµ¥ »Á¥Á®ÈÃ¨Å®
oµÁ¤º°ÄÂ¨³ÄÅ¤n¦³´ªµ¤¡¨´¡¦µµ·É¸É¦´Â¨³¡¹Ä¤µÂ¨oªªµ¤¦´
ÈÁ¥¦´¦´ÂÅ¤nÅ®ªÄ³ µÄÁª¨µ¦´´ÊÄ®oÅoÈ¤¸ÂnÈ¥´¦°´ª¤µÅoÁ¡¦µ³
Å¤n¡¥µ¥µ¤³nµ´ªµ¥Á¡¦µ³ªµ¤¦´Á}¼o´ª Â¤oÄ³¦´È¥°¤Ä®o¤´¦´ Á¡¦µ³
oµµÅ¤nÅ®ª ÂnÅ¤n¡¥µ¥µ¤nµ´ªÁ®¤º°» ³ªnµÎµ®·°µµ¦¥rÈ¥°¤¦´ Á¡¦µ³»
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·Â¨³¡¥µ¥µ¤Ä·É¸ÉnµÎµ®· ³ g¤ÅÃ¨o°ª·µ« µ¦nµ´ªµ¥Å¤n¤¸¦³Ã¥r
°µ³¤¸Ã¬ÊµÎ Á·¤Á µo °¸Ánµ´Ê 
nµ¦´°³Å¦Á¡¦µ³nµÁ}¡¦³Å¤nÁ®È¤¸É· Ä³ÎµÄ®oµn ¦´Åo
È¦´Áº° °¥µÅoÁº°°¥nµÅ¦¨n³ ´ªnµ¦°µ¥¤µ®¨µ¥¦´ÊÂ¨oª »³¦¼oÁ¦ºÉ°°³Å¦
´·É¡¦¦r¸Ê °¡¦³¹É¤¸¦o°¥Â¡´¦³µ¦¸É³ÎµÄ®o¦´ Â¤o»ª´¸ÊÈÅ¤n°ª´ªªnµÁn
Â¨³¦´¦°Åo Á¡¦µ³Á¥Á®È e¤º° °ªµ¤¦´¤µÂ¨oª ¥°¤¥Ä®oªnµÁn¦· Å¤n¤¸µn°¼o
o°¥°¤Â¡onµÁ¸¥ª
Á¡ºÉ° nµÅ¦´Áº°Åo°¥nµÅ¦Á¡¦µ³Áº°Á}´ªrÉ¸ ¦» µo ¥¤µ¸É µn 
Å¤nÄnÁº°Ã¦n Áº°Á®¨º° Áº°µª Áº°Îµ ¸É°¥¼nµ¤iµ´¸ÉÁ oµÄ´ ÂnÁ}Áº°
Â¨¦³®¨µ¸ÉÄ¦ÇÅ¤nn°¥·µ´´ÉÂ¨¸É¡¦³°¦´¤´Á¤°Â¨³¤¸°¥¼n»®
»Â®noª¥¡¦³¹´ªnµ¤¸£´¥
Á¡ºÉ° Áº°Â¨¦³®¨µ°¥nµÅ¦®¦º°Á}Áº°¸ÉÁ µÎµ¤µÁ¨¸Ê¥ÅªoÄ¸ÉnµÇÁn
ª´ªrÄÁ µ·ªµ¦»Á¡²°¥nµ´Ê®¦º°
Å¤nÄn ÂnÁ}Áº°°¸·®¹É ¸ÉÂ¨¦³®¨µ¤µªnµÁº°¸ÉÁ¥Á®È´Ä¸É´Éª
ÇÅ»°¥µ¦µ®¦º°¹µ¤¥ÊÎµÁ oµ¤µÁ¦ºÉ°¥ÇÅ¤n¤¸®¥»Â³°Å¤n´
Á¡ºÉ°  °¥µ¦µn³ Á¡¦µ³Á}´ªr·¸ÉÅ¤nÁ¥Á®È Â¨³Å¤nÁ¥Åo¥·¤µn°
Á¨¥ ·¤rnµ°·µ¥Ä®o¡ª·´¢{oµ Á¡¦µ³nµnµ¦³®µ¥°¥µ¢{Åµ¤ Ç
´ªnµÁ}Áº°°³Å¦´Ân
oµ°¥µ¢{ÈÃ¦¢{Ä®oÅo®¨´ÅoÁr Á¡¦µ³Á¦º°É ¸®Ê µ¢{¥µ¼i ¥nµµ¥µ¥ °
¡ªÁ¦µnµ¨nª¨´ÅÁ¨nµÇÅ¤nÅo¢{·µ¸ÊÈ¤¸Â¥³¡ªÁ¦µ´ªnµ¤¸»ªµµ°¥¼n ÇÈ
Åo¢{ 
Á¦·É¤Á¦ºÉ°¤¸ÁÈ¼oµ¥®¹É ¡n°Â¤nµÅ´ÊÂnÁ¨È Ç µ·µ¦Á°µ¤µÁ¨¸Ê¥Åªo
¡°®¥nµ¤Â¨oªµ·¹ÎµÅªµ¥Åªo´¡¦³»r ¡¦³¦¦¤µ  Äiµ¨¹®nµÅ¨µ
®¤¼noµ¤µ Å¤n¤¸Ä¦¨oµÅ¤µ®µ¼nÁ¡¦µ³´ªrÁº°»¤¤µ ¤¸µ³ µªÁ¸¥ª°¥¼n´¡¦³
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Îµ o°ª´¦·´·n°°µµ¦¥r´¸ÉÁ¥Îµ¤µÂnn° Ân¨´Å¤nÄÄ o°ª´¦n°°µµ¦¥r
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Á}¹ ´Ê£¦·¥µ oµ¦µµ¦ Â¨³Á}Â¤n Å¤nÄnÁÈ Ç ´Ê¤¸¨¼´Ê°Â¨oª ´ÊÅo¦´
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¨°¼oÁ¸É¥ª o°´ÉªÇÅÂ¨³Á¡ºÉ°ÎµÁ¡È»µ¦¤¸ºn°Ä®o¤µ¤¼¡¼¨Â¨³°»·«»«¨
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