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ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

ประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบ

นมัสการมาตาปตุคุณ

และนมัสการอาจริยคุณ

 ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๒)  
 ๓. วเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความคดิเหน็โต้แย้งเกีย่วกบัเรือ่งท่ีอ่าน และเสนอความคดิใหม่อย่างมเีหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๕)
 ๔. มีมารยาทในการอ่าน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๙)
 ๕. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๖.  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
  ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๗.  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๘.  ท่องจำ และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำ หนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ และนำ ไปใช้อ้างอิง 
  ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๖)

๑. พระคุณ ของ พ่อแม่ และ ครู อาจารย์ 
 มี ความส�าคัญ สามารถ เปรียบเทียบ 
 ได้ กับ สิ่ง ใด
๒. เพราะ เหตุใด จึง ต้อง กล่าว นมัสการ 
 พ่อแม่และ ครู อาจารย์ 

๑. รู้จัก คำ  ประพันธ์ ประเภท คำ  ฉันท์
๒. ได้ ข้อคิด ใน เรื่อง พระคุณ อัน ย่ิงใหญ่
 ของ พ่อแม่และ ครู อาจารย์
๓. น�า ข้อคิด จาก เนื้อเรื่อง ไป ปรับใช้ ใน 
 ชีวิต ประจำ วัน

ทิศ ๖

นมัสการมาตาปตุคุณ
และนมัสการอาจริยคุณ

เนื้อเรื่อง

นำ เรื่อง เรื่องย่อ

ศัพท์น่ารู้

ประวัติผู้แต่ง

การเชื่อมโยง
กับชีวิตประจำ วัน

ข้อคิด คติคำ สอน 
และความจรรโลงใจ

ศิลปะการประพันธ์ เนื้อเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระน่ารู้

ตัว ชี้ วัด ช�วงชั้น
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 บทนมัสการมาตาปิตุคุณ นมัสการอาจริยคุณ เป็นบทร้อยกรองของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) นักปราชญ์ทางด้านภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ บทร้อยกรองทั้งสองเรื่องนี้
แต่งด้วยอินทรวิเชียรฉันท์ ซึ่งผู้แต่งไม่เคร่งครัดเรื่องฉันทลักษณ์ ค�าลหุไม่จ�าเป็นต้องเป็นค�าท่ี
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และไม่มีตัวสะกดเสมอไป เนื่องจากท่านผู้ประพันธ์ค�านึงถึงความไพเราะ
ของค�าเป็นส�าคัญ
 นักเรียนจะซาบซึ้งในเน้ือหาของบทกวีที่กล่าวถึงพระคุณของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และความ
ไพเราะงดงามทางด้านภาษา รวมทั้งได้ข้อคิดอันน�าไปสู่การปฏิบัติตัวเป็นลูกและศิษย์ที่ดีงามจาก
บทกวีทั้งสองเรื่องนี้

 พระยาศรีสนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวถงึพระคณุอนัยิง่ใหญ่ของบิดามารดาท่ีมต่ีอ
ลกูในบทนมสัการมาตาปิตคุณุว่า บดิามารดาต้องเหนือ่ยยากลำ บากกายอดทนเพ่ือเล้ียงดทูะนถุนอม
จนลูกเตบิโต พระคณุของท่านทัง้สองมคีวามยิง่ใหญ่เหนอืกว่าส่ิงใด หนกักว่าขนุเขา กว้างใหญ่กว่า
พื้นแผ่นดิน ซึ่งลูกไม่อาจทดแทนพระคุณได้หมดสิ้น
 สำ หรับบทอาจริยคุณกล่าวถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนวิชาความรู้ รวมทั้ง
ศีลธรรมจรรยาให้แก่ศิษย์ ชี้บาปบุญคุณโทษ กล่อมเกลานิสัยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ศิษย์ทั้งหลายจึงควรน้อมรำ ลึกถึงพระคุณอันประเสริฐเลิศล้ำ ของท่านด้วยเช่นกัน

นำ เรื่อง

เรื่องย่อ

 4



พระยาศรีสุนทรโวหาร�(นอย�อาจารยางกูร)

  *ข้าขอนบชนกคุณ  ชนนีเป็นเค้ามูล
 ผู้กอบนุกูลพูน  ผดุงจวบเจริญวัย
  ฟูมฟักทะนุถนอม  บ บําราศนิราไกล
 แสนยากเท่าไร ๆ  บ คิดยากลำ บากกาย
  ตรากทนระคนทุกข์  ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย
 ปกป้องซึ่งอันตราย  จนได้รอดเป็นกายา
  เปรียบหนักชนกคุณ  ชนนีคือภูผา
 ใหญ่พื้นพสุนธรา  ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
  เหลือที่จะแทนทด  จะสนองคุณานันต

 แท้บูชไนยอัน  อุดมเลิศประเสริฐคุณ

พระยาศรีสุนทรโวหาร�(นอย�อาจารยางกูร)

  *อนึ่งข้าคำ นับน้อม  ต่อพระครูผู้การุญ
 โอบเอื้อและเจือจุน  อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ์
  ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ  ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
 ชี้แจงและแบ่งปัน  ขยายอัตถให้ชัดเจน
  จิตมากด้วยเมตตา  และกรุณา บ เอียงเอน
 เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์  ให้ฉลาดและแหลมคม
  ขจัดเขลาบรรเทาโม-  หะจิตมืดที่งุนงม
 กังขา ณ อารมณ์  ก็สว่างกระจ่างใจ
  คุณส่วนนี้ควรนับ  ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
 ควรนึกและตรึกใน  จิตน้อมนิยมชม

นมัสการมาตาปตุคุณ

นมัสการอาจริยคุณ

 * บทอาขยานบทหลัก
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 พระยาศรสีนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู) เกิดเมือ่วันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๕ ในสมยั
รัชกาลท่ี ๓ ได้รับการศึกษาท้ังภาษาไทย ภาษามคธ และสันสกฤตจนแตกฉาน ในสมัยรัชกาลท่ี ๕
ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยคนสำ คญัของเจ้านายหลายพระองค์ พระยาศรสุีนทรโวหารได้แต่ง
ตำ ราภาษาไทยไว้หลายเล่ม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค 
สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ ไวพจน์ประพันธ์ อนันตวิภาค เขมรากษรมาลา 
ปกีระณำ พจนาตถ์ พรรณพฤกษา สัตวาภิธาน และนิติสารสาธก
 พระยาศรีสุนทรโวหารถึงแก่อนิจกรรมเม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ สิริอายุได้ ๖๙ ปี

ศัพท์น่ารู้

ประวัติผู้แต่ง

กังขา  ความเคลือบแคลง ความสงสัย

คุณานันต์  คุณอันไม่มีที่สิ้นสุด

ชนกคุณ  คุณของพ่อ

ชนนี  แม่

แดนไตร  โลกทัง้สาม ได้แก่ กามภพ รูปภพ และอรปูภพ หรือสวรรค์ มนษุยโลก และ

 บาดาล

นบ  ไหว้ นอบน้อม

นิรา  ไกล

บูชไนย  ควรบูชา

บำ ราศ  จากไป พรากไป หายไป

ผดุง  ค้ำ จุน ระวัง อุดหนุน

พสุนธรา  แผ่นดิน

โมหะ  ความเขลา ความโง่ ความหลง

ระคน  ปน เข้ากันเป็นกลุ่มเป็นพวก

อนุสาสน์  คำ สั่งสอน สอน ชี้แจง

อัตถ์  เนื้อความ

 6



สาระน่ารู้

ทิศ ๖

ทิศเบื้องหน้า

 บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจริยคุณเป็นบทประพันธ์ที่แต่งได้อย่างซาบซ้ึง 
แสดงถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดที่เอาใจใส่ 
ทะนุถนอมเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเราให้มีความรู้และเป็นคนดีในสังคม
 ทางพระพทุธศาสนาแบ่งประเภทบคุคลทีท่กุคนต้องเกีย่วข้องและใกล้ชดิด้วยเป็น ๖ ประเภท 
หรือที่เรียกว่า ทิศ ๖ คือ บิดามารดา ครูอาจารย์ ภริยา มิตรสหาย บ่าวบริวาร และพระสงฆ์
 มีต�านานเล่าเก่ียวกับทศิ ๖ นีว่้า สมยัพทุธกาลในวันหนึง่ขณะใกล้รุง่ พระพทุธเจ้าก�าลงัเสดจ็
เพื่อทรงรับบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นการกระท�าอันงมงายของมาณพคนหนึ่งชื่อสิงคาล 
ก�าลังยกมือนมัสการทิศรอบตัวในสภาพที่นุ่งห่มผ้าเปียก พระพุทธองค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุของ
การกระท�าดังกล่าว สิงคาลมาณพทูลตอบว่าเป็นประสงค์ของพ่อก่อนตายที่ต้องการให้ตนไหว้
ทิศ ๖ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเรื่องทิศ ๖ แก่สิงคาลมาณพว่า ทิศ ๖ คือ บุคคลรอบตัวที่
เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย ซึ่งเปรียบได้กับทิศ ๖ ที่อยู่รอบตัวเรา ดังนี้
 ๑. ทิศตะวันออก คือ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา
 ๒. ทิศใต้ คือ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์
 ๓. ทิศตะวันตก คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภริยา
 ๔.  ทิศเหนือ คือ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย
 ๕.  ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ บริวาร ลูกจ้าง
 ๖.  ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ นักบวช
 ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้ทราบรายละเอียดของทิศเบ้ืองหน้าอันได้แก่ บิดามารดา ผู้ให้
ชีวิต และทิศเบื้องขวาซึ่งได้แก่ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

 ทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดา ผู้ให้กำ เนิดและเลี้ยงดู ผู้ที่เป็นบุตรควรสำ นึกในบุญคุณของ
ท่าน โดยทำ ตามหน้าที่ของบุตรที่พึงกระทำ  ๕ ข้อ ดังนี้
 ๑. ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ คือ ดูแลความเป็นอยู่ให้บิดามารดาอยู่อย่างสุขสบาย
 ๒.  ช่วยทำ กิจของท่าน คือ แบ่งเบาภาระหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำ เร็จ
 ๓.  ดำ รงวงศ์สกุล คือ ประพฤติตัวไม่ให้เสียชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล
 ๔.  ประพฤติตนให้เหมาะกับความเป็นทายาท คือ ประพฤติดี ทำ ตัวให้เป็นที่รักและไว้ใจ
 ๕.  เมือ่ท่านล่วงลบัไปแล้วทำ บญุอทุศิให้ท่าน เป็นหน้าท่ีของบุตรพึงกระทำ ให้ท่านเพ่ือแสดง
  ความกตัญญูกตเวที
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 ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย์ผู้ประสาทความรู้ต่อจากบิดามารดา เป็นผู้ที่ควรยกย่องเคารพ
เชื่อฟัง ผู้ที่เป็นศิษย์ควรปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ๕ ประการ ดังนี้
 ๑.  แสดงความเคารพ ให้ความนับถือต่อครูอาจารย์ ปฏิสันถารตามธรรมเนียมเมื่อพบครู
  อาจารย์
 ๒. ยินดีรับใช้ แสดงความเอาใจใส่ เมื่อท่านต้องการสิ่งใดให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำ ลัง
 ๓. เชื่อฟังคำ สั่งสอน ใฝใจในการศึกษาให้ประสบความสำ เร็จ
 ๔.  ปรนนิบัติ ให้การดูแลช่วยทำ กิจตามสมควร
 ๕.  เรียนวิชาความรู้ด้วยความเคารพ ไม่แสดงอาการดูหมิ่น เช่น ไม่ตั้งใจเรียน คุย เล่น 
  ในเวลาเรียน
 เมื่อศิษย์ปฏิบัติดังที่ได้กล่าวต่อครูอาจารย์แล้ว ท่านย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ ๕ ประการ ดังนี้
 ๑.  แนะนำ ดี ให้การอบรมสั่งสอนให้ความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม
 ๒.  ให้เรียนดี ช่วยเหลือศิษย์ให้เรียนจนสำ เร็จ
 ๓.  ให้วิชาความรู้โดยสิ้นเชิง ไม่ปิดบังซ่อนเร้นความรู้ ถ่ายทอดวิชาจนหมด
 ๔.  ให้คำ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ตั้งใจเรียนให้เพื่อนฝูงรับรู้
 ๕.  สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ สอนให้ศิษย์น�าวิชาความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
  ให้ประกอบแต่ความดี เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

 เมื่อบุตรปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมานี้ต่อบิดามารดาแล้ว ท่านย่อมปฏิบัติต่อบุตร ๕ ประการ 
ดังนี้
 ๑.  ห้ามบุตรไม่ให้ทำ ชั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 ๒.  ให้บุตรตั้งอยู่ในความดี รักษาศีล ฟังธรรม
 ๓.  ให้บุตรศึกษาศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพภายหน้า
 ๔.  หาคู่ครองที่สมควรให้
 ๕.  มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสที่สมควร เช่น วันเกิด แต่งงาน ฯลฯ

แนวทางในการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

 บทนมัสการมาตาปิตคุณุและนมสัการอาจรยิคณุ กล่าวถงึพระคณุอนัย่ิงใหญ่ของบดิามารดา 
และครบูาอาจารย์ด้วยน้ำ เสยีงทีแ่สดงความนบนอบบชูา ทำ ให้ผูอ่้านซาบซึง้ร่วมกบัอารมณ์ของผูแ้ต่ง 
สำ หรบับทนมสัการมาตาปิตคุณุเร่ิมด้วยการน้อมรำ ลึกพระคุณของบดิามารดา แล้วกล่าวถงึบญุคณุ
ของท่านผู้ให้กำ เนิด ต้องเหน่ือยยากตรากตรำ เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ ส่วนบทนมัสการอาจริยคุณ

เนื้อเรื่อง

ทิศเบื้องขวา
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ขึ้นต้นบทประพันธ์ด้วยการน้อมคำ นับพระคุณของครู แล้วกล่าวถึงพระคุณของท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นคนดี จากเนื้อหาของบทประพันธ์ทั้งสองนี้ทำ ให้ 
ผู้อ่านรู้สึกซาบซึ้ง และสำ นึกในพระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์

 บทนมสัการมาตาปิตคุุณและบทนมสัการอาจรยิคณุเป็นบทประพันธ์ท่ีแต่งด้วยอนิทรวเิชยีร
ฉันท์ ซึ่งไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ ผู้แต่งให้ความสำ คัญในการเลือกสรรถ้อยคำ เป็นพิเศษ ไม่ใช้
คำ สามัญที่ใช้กันอยู่ทั่วไป จึงก่อให้เกิดความไพเราะทางด้านรสคำ  เช่น
 “บ�บำ ราศนิราไกล”�“ตรากทนระคนทุกข”�“อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ”
 นอกจากนั้นยังมีการใช้อุปลักษณ์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา และความรู้สึกของบทประพันธ์ 
ได้อย่างชัดเจน เช่น
� � � เปรียบหนักชนกคุณ� ชนนีคือภูผา
� � � ใหญพื้นพสุนธรา��� ก็�บ�เทียบ�บ�เทียมทัน
 ศิลปะการประพันธ์ที่เด่นที่สุดของบทประพันธ์ทั้งสองเรื่องนี้คือ การพรรณนาพระคุณของ
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ซึ่งผู้แต่งพรรณนาได้อย่างซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์ เช่น
 บทนมัสการมาตาปิตุคุณ
� � � ตรากทนระคนทุกข�� ถนอมเลี้ยง�ฤ�รูวาย
� � � ปกปองซึ่งอันตราย�� จนไดรอดเปนกายา
 และบทนมัสการอาจริยคุณ
� � � ขจัดเขลาบรรเทาโม-�� หะจิตมืดที่งุนงม
� � � กังขา�ณ�อารมณ��� ก็สวางกระจางใจ

 บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจริยคุณ เป็นบทกวีที่จรรโลงใจผู้อ่านให้รู้สึก
ซาบซึ้งไปกับพระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ โดยมีข้อคิดคำ สอนซึ่งเป็นคติเตือนใจ 
ดังนี้
 ๑. บิดามารดาเปนผู้มีพระคุณต่อบุตร บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร เป็นบูรพาจารย์ของ
บุตร กล่าวคือ เป็นอาจารย์คู่แรกของบุตรธิดา ท่านให้กำ เนิดเลี้ยงดูและพร่ำ สอนลูกในเรื่องต่าง ๆ 
จนเติบใหญ่
 ๒. บตุรควรสำ นกึในบญุคณุของบดิามารดา บดิามารดาเลีย้งดบูตุรมาด้วยความยากลำ บาก 
บตุรธิดาท้ังหลายควรสำ นกึในบญุคณุและแสดงความกตญัญตู่อบดิามารดา ปฏบิตัต่ิอท่าน ให้ท่าน 
มีความสุขทั้งกายและใจ

ศิลปะการประพันธ์

ข้อคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ
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 ๓. ครอูาจารย์เปนผูม้บีญุคณุต่อศษิย์ ครอูาจารย์เป็นผูป้ระสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ต่อจาก
บิดามารดา ครูสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต เช่น การประกอบอาชีพ 
การด�าเนินชีวิตในสังคม
 ๔. ศิษย์ควรให้ความเคารพนับถือ ยกย่องและส�านึกในบุญคุณของครู บุญคุณของครูที่มี 
ต่อศิษย์มีมากมาย ศิษย์จึงควรแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ด้วยการให้ความเคารพเช่ือฟัง
ค�าสั่งสอนของครู

 สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมทีต้่องดิน้รนเพือ่ความอยูร่อดของตนเองและครอบครวั ความสมัพนัธ์ 

ของสมาชกิในครอบครัวจึงไม่แน่นแฟ้นเท่าทีค่วร ครอบครวัใดทีพ่่อแม่ต้องท�างานนอกบ้าน สมาชกิ

ในครอบครัวก็จะมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อย ไม่มีเวลาพูดคุย อบรมสั่งสอน หรือรับฟังปัญหาของลูก 

เวลาส่วนใหญ่ของลูกจึงอยู่ที่โรงเรียน อยู่ในความควบคุมดูแลของครูอาจารย์ซึ่งอาจไม่ทั่วถึง ผู้ที่

มีอิทธิพลต่อลูกมากที่สุดก็คือเพื่อน ซึ่งอาจชักจูงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ 

 แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่ควรปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยก็คือเรื่อง

คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกตัญญูกตเวที ส�านึกรู้และตอบแทนพระคุณของบิดามารดา

และครูบาอาจารย์ 

 นอกจากนี้ นักเรียนจึงควรตระหนักในความรัก ความปรารถนาดีของพ่อแม่และครูอาจารย์

ที่มีต่อนักเรียน ไม่หลงเดินทางผิด เช่น ไม่ตั้งใจเรียน เที่ยวเตร่ ติดยาเสพติด นักเรียนควรปฏิบัติ

ตัวเป็นคนดี คิดท�าแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นคนดีที่พ่อแม่และครูอาจารย์ภูมิใจ

 บทนมสัการมาตาปิตคุณุและบทนมสัการอาจรยิคุณ ของพระยาศรสีนุทรโวหาร (น้อย อาจาร-

ยางกูร) เป็นบทร้อยกรองประเภทฉันท์ซึ่งแต่งด้วยอินทรวิเชียรฉันท์ ท่านผู้แต่งได้เลือกสรรค�า 

อย่างประณีตบรรจงท�าให้เกิดความไพเราะและซาบซึ้งกับเนื้อหาความหมายที่กล่าวถึงพระคุณ

อันยิ่งใหญ่ของบิดามารดา และบุญคุณอันส�าคัญของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกและศิษย์ อีกทั้งเป็น

การปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี  

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน

สรุปสรุป
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 ๑. แต่งบทร้อยกรองอนิทรวเิชยีรฉนัท์ ความยาวประมาณ ๕ บท เพือ่เทดิทนูพระคณุบดิา
มารดาและครูบาอาจารย์ในโอกาสต่าง ๆ 
 ๒. ฝกการอ่านท�านองเสนาะบทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจริยคุณ โดยใช้ 
ท�านองสรภัญญะ แล้วจัดประกวดการอ่านท�านองเสนาะทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
 ๓. จัดอภิปรายเรื่อง บทบาทของพ่อแม่และครูในยุคปัจจุบัน

 นักเรียนเลือกท�าโครงงานต่อไปน้ี ๑ หัวข้อ หรืออาจท�าโครงงานอื่นตามความสนใจตาม
รูปแบบที่ผู้สอนก�าหนด โดยให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานค้นคว้ารวบรวมประวัติและผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร-
ยางกูร)
 ๒. โครงงานรวบรวมและจัดท�าป้ายนิเทศค�าประพันธ์ประเภทค�าฉันท์ชนิดต่าง ๆ
 ๓. โครงงานรวบรวมบทร้อยแก้วหรือบทร้อยกรองท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการเทิดทูนพระคุณ
ของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ แล้วน�ามาจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 

 ๑.  นักเรียนมีวิธีการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อย่างไร
 ๒.  เพราะเหตใุดความกตญัญกูตเวทจีงึเป็นคณุธรรมท่ีผู้เป็นบุตรธดิาพึงปฏบัิติต่อผู้มพีระคณุ
อย่างบิดามารดาและครูบาอาจารย์ 

 ๑. นักเรียนจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้พ่อแม่และครูอาจารย์ภูมิใจ
 ๒. จากคำ กล่าวที่ว่า “บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร
 ๓. หากไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่และครู จะเกิดผลกระทบต่อชีวิตตนเองอย่างไรบ้าง 
 ๔. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติตัวของวัยรุ่นในปัจจุบัน
 ๕. “ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง” นักเรียนเห็นด้วยกับคำ กล่าวนี้หรือไม่ อย่างไร

โครงงาน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

คําถามทบทวน

กิจกรรมเสนอแนะ

กิจกรรมบูรณาการ
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ตัว ชี้ วัด ชวงชั้น

นิราศ นรินทร คำ โคลง

 á¹Ç·Ò§ ã¹¡ÒÃ ÇÔ¨ÒÃ³�
ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

ชวนคิด ชวนตอบประโยชนจากการเรียนรู

 ñ. Í‹Ò¹ ÍÍ¡àÊÕÂ§ º· ÃŒÍÂá¡ŒÇ áÅÐ º· ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ ¶Ù¡µŒÍ§ ä¾àÃÒÐ áÅÐ àËÁÒÐÊÁ¡Ñº àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ 
  · ñ.ñ (Á. ô–ö/ñ)
 ò. µÕ¤ÇÒÁ á»Å¤ÇÒÁ áÅÐ ¢ÂÒÂ¤ÇÒÁ àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ò)
 ó. µÍº ¤Ó ¶ÒÁ ̈Ò¡ ¡ÒÃ Í‹Ò¹ §Ò¹ à¢ÕÂ¹ »ÃÐàÀ· µ‹Ò§ æ ÀÒÂã¹ àÇÅÒ ·Õè ¡ÓË¹´ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ö)
 ô. ÁÕÁÒÃÂÒ ·ã¹¡ÒÃ Í‹Ò¹ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ù) 
 õ. ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐ ÇÔ¨ÒÃ³� ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ µÒÁ ËÅÑ¡¡ÒÃ ÇÔ¨ÒÃ³� àº×éÍ§µŒ¹ · õ.ñ (Á. ô–ö/ñ)
 ö. ÇÔà¤ÃÒÐË� ÅÑ¡É³Ðà´‹¹ ¢Í§ ÇÃÃ³¤´Õ àª×èÍÁâÂ§ ¡Ñº ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ·Ò§ »ÃÐÇÑµÔ ÈÒÊµÃ� áÅÐ ÇÔ¶Õ ªÕÇÔµ ¢Í§ ÊÑ§¤Á ã¹Í´Õµ 
  · õ.ñ (Á. ô–ö/ò)

  ¢Í§ªÒµÔ · õ.ñ (Á. ô–ö/ó)
 ø. ·‹Í§¨Ó áÅÐ ºÍ¡ ¤Ø³¤‹Ò º· ÍÒ¢ÂÒ¹ µÒÁ·Õè ¡ÓË¹´ áÅÐ º· ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ ·Õè ÁÕ ¤Ø³¤‹Ò µÒÁ ¤ÇÒÁ Ê¹ã¨         áÅÐ ¹Óä»ãªŒ
  ÍŒÒ§ÍÔ§ · õ.ñ (Á. ô–ö/ö) 

ñ. ÃÙŒ ¶Ö§ ¤‹Ò¹ÔÂÁáÅÐ¤ÇÒÁ àª×èÍ ã¹ Œ́Ò¹ µ‹Ò§ æ 
 ¢Í§ ÊÑ§¤Á ã¹Í´Õµ
ò. ÃÙŒ¨Ñ¡ Ê¶Ò¹·Õè µ‹Ò§ æ «Öè§ à»š¹ àÊŒ¹·Ò§ ¡ÒÃ 
 à´Ô¹·Ò§ ã¹Í´Õµ
ó. ¹Ó ¢ŒÍ¤Ố  ̈ Ò¡ à¹×éÍàÃ×èÍ§ ä» »ÃÑºãªŒ ã¹ ªÕÇÔµ 
 »ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ä´Œ 

ñ. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ·ÃÒº ËÃ×Í äÁ‹Ç‹Òã¤Ã à»š¹ ¼ÙŒáµ‹§ 
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ¤Ó â¤Å§
ò. ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ÁÕ ¤ÇÒÁ ́ Õà´‹¹ ã¹ àÃ×èÍ§ ã´

นิราศ นรินทร คำ โคลง

ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ¤ÇÒÁ ÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº à·¾à¨ŒÒà¹×éÍ àÃ×èÍ§

¢ŒÍ¤Ô´ ¤µÔ ¤ÓÊÍ¹
áÅÐ ¤ÇÒÁ ̈ÃÃâÅ§ ã¨ 

¡ÒÃ àª×èÍÁ âÂ§
¡Ñº ªÕÇÔµ »ÃÐ¨Ó ÇÑ¹ ¹ÓàÃ×èÍ§

 à¹×éÍàÃ×èÍ§

ÊÒÃÐ ¹‹Ò ÃÙŒ

ÈÑ¾·� ¹‹Ò ÃÙŒ

»ÃÐÇÑµÔ ¼ÙŒáµ‹§

 ÷. ÇàÔ ¤ÃÒÐËá � ÅÐ» ÃÐàÁ¹Ô ¤ ³Ø ¤Ò‹  ́ ÒŒ ¹Ç ÃÃ³ÈÅÔ »¢ Š Í§Ç ÃÃ³¤´á Õ ÅÐÇ ÃÃ³¡ÃÃÁã ¹° Ò¹Ð· à Õè »¹š Á Ã´¡· Ò§Ç ²Ñ ¹¸ÃÃÁ
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ตัว ชี้ วัด ชวงชั้น

นิราศ นรินทร คำ โคลง

 á¹Ç·Ò§ ã¹¡ÒÃ ÇÔ¨ÒÃ³�
ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

ชวนคิด ชวนตอบประโยชนจากการเรียนรู

 ñ. Í‹Ò¹ ÍÍ¡àÊÕÂ§ º· ÃŒÍÂá¡ŒÇ áÅÐ º· ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ ¶Ù¡µŒÍ§ ä¾àÃÒÐ áÅÐ àËÁÒÐÊÁ¡Ñº àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ 
  · ñ.ñ (Á. ô–ö/ñ)
 ò. µÕ¤ÇÒÁ á»Å¤ÇÒÁ áÅÐ ¢ÂÒÂ¤ÇÒÁ àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ò)
 ó. µÍº ¤Ó ¶ÒÁ ̈Ò¡ ¡ÒÃ Í‹Ò¹ §Ò¹ à¢ÕÂ¹ »ÃÐàÀ· µ‹Ò§ æ ÀÒÂã¹ àÇÅÒ ·Õè ¡ÓË¹´ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ö)
 ô. ÁÕÁÒÃÂÒ ·ã¹¡ÒÃ Í‹Ò¹ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ù) 
 õ. ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐ ÇÔ¨ÒÃ³� ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ µÒÁ ËÅÑ¡¡ÒÃ ÇÔ¨ÒÃ³� àº×éÍ§µŒ¹ · õ.ñ (Á. ô–ö/ñ)
 ö. ÇÔà¤ÃÒÐË� ÅÑ¡É³Ðà´‹¹ ¢Í§ ÇÃÃ³¤´Õ àª×èÍÁâÂ§ ¡Ñº ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ·Ò§ »ÃÐÇÑµÔ ÈÒÊµÃ� áÅÐ ÇÔ¶Õ ªÕÇÔµ ¢Í§ ÊÑ§¤Á ã¹Í´Õµ 
  · õ.ñ (Á. ô–ö/ò)

  ¢Í§ªÒµÔ · õ.ñ (Á. ô–ö/ó)
 ø. ·‹Í§¨Ó áÅÐ ºÍ¡ ¤Ø³¤‹Ò º· ÍÒ¢ÂÒ¹ µÒÁ·Õè ¡ÓË¹´ áÅÐ º· ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ ·Õè ÁÕ ¤Ø³¤‹Ò µÒÁ ¤ÇÒÁ Ê¹ã¨         áÅÐ ¹Óä»ãªŒ
  ÍŒÒ§ÍÔ§ · õ.ñ (Á. ô–ö/ö) 

ñ. ÃÙŒ ¶Ö§ ¤‹Ò¹ÔÂÁáÅÐ¤ÇÒÁ àª×èÍ ã¹ Œ́Ò¹ µ‹Ò§ æ 
 ¢Í§ ÊÑ§¤Á ã¹Í´Õµ
ò. ÃÙŒ¨Ñ¡ Ê¶Ò¹·Õè µ‹Ò§ æ «Öè§ à»š¹ àÊŒ¹·Ò§ ¡ÒÃ 
 à´Ô¹·Ò§ ã¹Í´Õµ
ó. ¹Ó ¢ŒÍ¤Ố  ̈ Ò¡ à¹×éÍàÃ×èÍ§ ä» »ÃÑºãªŒ ã¹ ªÕÇÔµ 
 »ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ä´Œ 

ñ. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ·ÃÒº ËÃ×Í äÁ‹Ç‹Òã¤Ã à»š¹ ¼ÙŒáµ‹§ 
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ¤Ó â¤Å§
ò. ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ÁÕ ¤ÇÒÁ ́ Õà´‹¹ ã¹ àÃ×èÍ§ ã´

นิราศ นรินทร คำ โคลง

ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ¤ÇÒÁ ÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº à·¾à¨ŒÒà¹×éÍ àÃ×èÍ§

¢ŒÍ¤Ô´ ¤µÔ ¤ÓÊÍ¹
áÅÐ ¤ÇÒÁ ̈ÃÃâÅ§ ã¨ 

¡ÒÃ àª×èÍÁ âÂ§
¡Ñº ªÕÇÔµ »ÃÐ¨Ó ÇÑ¹ ¹ÓàÃ×èÍ§

 à¹×éÍàÃ×èÍ§

ÊÒÃÐ ¹‹Ò ÃÙŒ

ÈÑ¾·� ¹‹Ò ÃÙŒ

»ÃÐÇÑµÔ ¼ÙŒáµ‹§

 ÷. ÇàÔ ¤ÃÒÐËá � ÅÐ» ÃÐàÁ¹Ô ¤ ³Ø ¤Ò‹  ́ ÒŒ ¹Ç ÃÃ³ÈÅÔ »¢ Š Í§Ç ÃÃ³¤´á Õ ÅÐÇ ÃÃ³¡ÃÃÁã ¹° Ò¹Ð· à Õè »¹š Á Ã´¡· Ò§Ç ²Ñ ¹¸ÃÃÁ

 

 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� à»š¹¼Å §Ò¹ ¡ÒÃ áµ‹§ ¢Í§ ¹ÒÂ ¹ÃÔ¹·Ã� ̧ ÔàºÈÃ� (ÍÔ¹) áµ‹§ äÇŒ àÁ×èÍ¤ÃÒÇ µÒÁàÊ´ç¨ 
ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ºÇÃ ÃÒª à¨ŒÒ ÁËÒ àÊ¹Ò¹Ø ÃÑ¡É� ä» »ÃÒº ¾Á‹Ò                      «Öè§ Â¡·Ñ¾ÁÒ µÕàÁ×Í§ ¶ÅÒ§ áÅÐ àÁ×Í§ªØÁ¾Ã  
àÁ×èÍµŒ¹ ÃÑªÊÁÑÂ¾ ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨¾ ÃÐ¾Ø·¸ àÅÔÈË ÅŒÒ ¹ÀÒÅÑÂ ã¹ ¾.È. òóõò
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ¹Ñºà»š¹ ÇÃÃ³¤´Õ àÃ×èÍ§ àÍ¡ à¾ÃÒÐ ÁÕ ÃÐàºÕÂº¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸� µÒÁáºº á¼¹¡ÒÃ áµ‹§ 
¹ÔÃÒÈ áÅÐ ́ Óà¹Ô¹ âÇËÒÃ µÒÁ ¢¹º¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÇÃÃ³¤´Õ ã¹ÊÁÑÂ ÍÂØ¸ÂÒµÍ¹ µŒ¹ ä´Œá¡‹ ¡Ó ÊÃÇÅ
â¤Å§ ́ Ñé¹  áÅÐ â¤Å§ ·ÇÒ ·È ÁÒÊ áµ‹¡ÅÑº ä´Œ ÃÑº¤Ó Â¡Â‹Í§ Ç‹Ò  ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ÁÕ ¤ÇÒÁ ä¾àÃÒÐ ́ ŒÇÂ ÃÊ 
ÇÃÃ³ÈÔÅ»Š ·Õè ̈ Ñºã¨ ¼ÙŒÍ‹Ò¹ ÂÔè§¡Ç‹Ò ·Ñé§¹Õé à¾Ã ÒÐ ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� áµ‹§ ́ ŒÇÂ â¤Å§ ÊØÀÒ¾ Ê‹Ç¹ ¡Ó ÊÃÇÅ â¤Å§ ́ Ñé¹ 
áµ‹§ Œ́ÇÂâ¤Å§´Ñé¹ ̧ ÃÃÁ´Ò â¤Å§ ÊØÀÒ¾ Â‹ÍÁ ¿̃§ ÃÐÃ×è¹ ËÙ ¡Ç‹Ò  â¤Å§´Ñé¹ ÍÕ¡ »ÃÐ¡ÒÃ Ë¹Öè§ ¡Ó ÊÃÇÅ â¤Å§´Ñé¹
ãªŒ ÀÒÉÒâºÃÒ³ ¡Ç‹Ò ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã�  ¨Ö§ ·Ó¤ÇÒÁ à¢ŒÒã¨ ä´Œ ÂÒ¡ ¡Ç‹Ò â´Â Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§à»ÃÕÂºà·ÕÂº ÊÓ¹Ç¹ 
·Õè àËç¹ ä´Œ ªÑ´à¨¹ ã¹ º· ªÁ ºŒÒ¹àÁ×Í§ÃÐËÇ‹Ò§  ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ¡Ñº ¡Ó ÊÃÇÅ  â¤Å§ ́ Ñé¹ ´Ñ§ µ‹Íä»¹Õé
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã�
  ÍÂØ¸ÂÒ ÂÈ Å‹Á áÅŒÇ ÅÍÂ ÊÇÃÃ¤� Å§ � å
 ÊÔ§ËÒÊ¹� »ÃÒ§¤� ÃÑµ¹�ºÃÃ à¨Ô´ ËÅŒÒ
 ºØÞ à¾Ã§ ¾ÃÐ ËÒ¡ ÊÃÃ¤� ÈÒÊ¹� ÃØ‹§ àÃ×Í§áÎ
 ºÑ§ ÍºÒÂ àºÔ¡ ¿‡Ò ½ƒ¡ ¿„œ¹ ã¨àÁ×Í§

 ¡ÓÊÃÇÅ â¤Å§ ́ Ñé¹
  ÍÂØ¸ÂÒ ÂÈ ÂÔè§ ¿‡Ò Å§´Ô¹  áÅ� å
 ÍÓ¹Ò¨ ºØÞ à¾Ã§ ¾ÃÐ ¡‹Í à¡×éÍ 
 à¨´ÕÂ�ÅÍÍ ÍÔ¹·Ã� »ÃÒÊÒ·
 ã¹ ·Òº ·Í§ áÅŒÇ à¹×éÍ ¹Í¡ âÊÃÁ
   
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ÁÕ à¹×éÍ¤ÇÒÁ ́ Óà¹Ô¹ µÒÁáºº ¡Ó ÊÃÇÅ  â¤Å§ ́ Ñé¹ º· µ‹Í º· áµ‹ ¡ç ÊÒÁÒÃ¶ ãªŒ â¤Å§
 ÊÕè ÊØÀÒ¾ à»š¹ àÍ¡ÅÑ¡É³� ã¹ ¼Å §Ò¹ ãËŒ áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ áÅÐ ÁÕ ¡ÒÃ ãªŒ ¶ŒÍÂ¤Ó âÇËÒÃ ÍÑ¹ áÂº¤ÒÂ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ 
´Õà´‹¹ ã¹ ÅÑ¡É³Ð ¤ÇÒÁ Í‹Í¹ËÇÒ¹ ¤ÇÒÁ ¹Ø‹Á¹ÇÅ áÅÐ ¤ÇÒÁ ä¾àÃÒÐ ¡Ç‹Ò ¡‹Í ãËŒ à¡Ô´ ¤ÇÒÁ à¢ŒÒã¨ ¤ÇÒÁ 
«Òº«Öé§ã¨ á¡‹ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ö§ ÂÔè§áÊ´§ ãËŒ »ÃÐ¨Ñ¡É� Ç‹Ò ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� à»š¹ ¹ÔÃÒÈ ªÑé¹àÂÕèÂÁ ́ Ñ§·ÕèÊÁà´ç¨ ¾ÃÐà¨ŒÒ- 
ºÃÁÇ§È� à¸Í ¡ÃÁ ¾ÃÐÂÒ ́ ÓÃ§ÃÒ ªÒ¹Ø ÀÒ¾ ·Ã§ ¹Ô¾¹¸� äÇŒ ã¹ ¤Ó Í¸ÔºÒÂ ©ºÑº ¾ÔÁ¾� ¾.È. òôö÷ Ç‹Ò 
¾ÃÐÂÒ ÈÃÕ ÊØ¹·ÃâÇ ËÒÃ (¹ŒÍÂ ÍÒ¨ÒÃ ÂÒ§¡ÙÃ) à¤Â ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò “ä Œ́ ÅÍ§ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ËÒ ·Õè µÔ â¤Å§ ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� 
áÅŒÇ äÁ‹ ¾º áË‹§ã´ ·Õè¨Ð á¡Œä¢ ä´Œ´Õ ÂÔè§¢Öé¹ ä» ä´Œ”

¹ÓàÃ×èÍ§
 

 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� à»š¹¼Å §Ò¹ ¡ÒÃ áµ‹§ ¢Í§ ¹ÒÂ ¹ÃÔ¹·Ã� ̧ ÔàºÈÃ� (ÍÔ¹) áµ‹§ äÇŒ àÁ×èÍ¤ÃÒÇ µÒÁàÊ´ç¨ 
ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ºÇÃ ÃÒª à¨ŒÒ ÁËÒ àÊ¹Ò¹Ø ÃÑ¡É� ä» »ÃÒº ¾Á‹Ò                      «Öè§ Â¡·Ñ¾ÁÒ µÕàÁ×Í§ ¶ÅÒ§ áÅÐ àÁ×Í§ªØÁ¾Ã  
àÁ×èÍµŒ¹ ÃÑªÊÁÑÂ¾ ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨¾ ÃÐ¾Ø·¸ àÅÔÈË ÅŒÒ ¹ÀÒÅÑÂ ã¹ ¾.È. òóõò
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ¹Ñºà»š¹ ÇÃÃ³¤´Õ àÃ×èÍ§ àÍ¡ à¾ÃÒÐ ÁÕ ÃÐàºÕÂº¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸� µÒÁáºº á¼¹¡ÒÃ áµ‹§ 
¹ÔÃÒÈ áÅÐ ́ Óà¹Ô¹ âÇËÒÃ µÒÁ ¢¹º¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÇÃÃ³¤´Õ ã¹ÊÁÑÂ ÍÂØ¸ÂÒµÍ¹ µŒ¹ ä´Œá¡‹ ¡Ó ÊÃÇÅ
â¤Å§ ́ Ñé¹  áÅÐ â¤Å§ ·ÇÒ ·È ÁÒÊ áµ‹¡ÅÑº ä´Œ ÃÑº¤Ó Â¡Â‹Í§ Ç‹Ò  ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ÁÕ ¤ÇÒÁ ä¾àÃÒÐ ́ ŒÇÂ ÃÊ 
ÇÃÃ³ÈÔÅ»Š ·Õè ̈ Ñºã¨ ¼ÙŒÍ‹Ò¹ ÂÔè§¡Ç‹Ò ·Ñé§¹Õé à¾Ã ÒÐ ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� áµ‹§ ́ ŒÇÂ â¤Å§ ÊØÀÒ¾ Ê‹Ç¹ ¡Ó ÊÃÇÅ â¤Å§ ́ Ñé¹ 
áµ‹§ Œ́ÇÂâ¤Å§´Ñé¹ ̧ ÃÃÁ´Ò â¤Å§ ÊØÀÒ¾ Â‹ÍÁ ¿̃§ ÃÐÃ×è¹ ËÙ ¡Ç‹Ò  â¤Å§´Ñé¹ ÍÕ¡ »ÃÐ¡ÒÃ Ë¹Öè§ ¡Ó ÊÃÇÅ â¤Å§´Ñé¹
ãªŒ ÀÒÉÒâºÃÒ³ ¡Ç‹Ò ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã�  ¨Ö§ ·Ó¤ÇÒÁ à¢ŒÒã¨ ä´Œ ÂÒ¡ ¡Ç‹Ò â´Â Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§à»ÃÕÂºà·ÕÂº ÊÓ¹Ç¹ 
·Õè àËç¹ ä´Œ ªÑ´à¨¹ ã¹ º· ªÁ ºŒÒ¹àÁ×Í§ÃÐËÇ‹Ò§  ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ¡Ñº ¡Ó ÊÃÇÅ  â¤Å§ ́ Ñé¹ ´Ñ§ µ‹Íä»¹Õé
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã�
  ÍÂØ¸ÂÒ ÂÈ Å‹Á áÅŒÇ ÅÍÂ ÊÇÃÃ¤� Å§ � å
 ÊÔ§ËÒÊ¹� »ÃÒ§¤� ÃÑµ¹�ºÃÃ à¨Ô´ ËÅŒÒ
 ºØÞ à¾Ã§ ¾ÃÐ ËÒ¡ ÊÃÃ¤� ÈÒÊ¹� ÃØ‹§ àÃ×Í§áÎ
 ºÑ§ ÍºÒÂ àºÔ¡ ¿‡Ò ½ƒ¡ ¿„œ¹ ã¨àÁ×Í§

 ¡ÓÊÃÇÅ â¤Å§ ́ Ñé¹
  ÍÂØ¸ÂÒ ÂÈ ÂÔè§ ¿‡Ò Å§´Ô¹  áÅ� å
 ÍÓ¹Ò¨ ºØÞ à¾Ã§ ¾ÃÐ ¡‹Í à¡×éÍ 
 à¨´ÕÂ�ÅÍÍ ÍÔ¹·Ã� »ÃÒÊÒ·
 ã¹ ·Òº ·Í§ áÅŒÇ à¹×éÍ ¹Í¡ âÊÃÁ
   
 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� ÁÕ à¹×éÍ¤ÇÒÁ ́ Óà¹Ô¹ µÒÁáºº ¡Ó ÊÃÇÅ  â¤Å§ ́ Ñé¹ º· µ‹Í º· áµ‹ ¡ç ÊÒÁÒÃ¶ ãªŒ â¤Å§
 ÊÕè ÊØÀÒ¾ à»š¹ àÍ¡ÅÑ¡É³� ã¹ ¼Å §Ò¹ ãËŒ áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ áÅÐ ÁÕ ¡ÒÃ ãªŒ ¶ŒÍÂ¤Ó âÇËÒÃ ÍÑ¹ áÂº¤ÒÂ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ 
´Õà´‹¹ ã¹ ÅÑ¡É³Ð ¤ÇÒÁ Í‹Í¹ËÇÒ¹ ¤ÇÒÁ ¹Ø‹Á¹ÇÅ áÅÐ ¤ÇÒÁ ä¾àÃÒÐ ¡Ç‹Ò ¡‹Í ãËŒ à¡Ô´ ¤ÇÒÁ à¢ŒÒã¨ ¤ÇÒÁ 
«Òº«Öé§ã¨ á¡‹ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ö§ ÂÔè§áÊ´§ ãËŒ »ÃÐ¨Ñ¡É� Ç‹Ò ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� à»š¹ ¹ÔÃÒÈ ªÑé¹àÂÕèÂÁ ́ Ñ§·ÕèÊÁà´ç¨ ¾ÃÐà¨ŒÒ- 
ºÃÁÇ§È� à¸Í ¡ÃÁ ¾ÃÐÂÒ ́ ÓÃ§ÃÒ ªÒ¹Ø ÀÒ¾ ·Ã§ ¹Ô¾¹¸� äÇŒ ã¹ ¤Ó Í¸ÔºÒÂ ©ºÑº ¾ÔÁ¾� ¾.È. òôö÷ Ç‹Ò 
¾ÃÐÂÒ ÈÃÕ ÊØ¹·ÃâÇ ËÒÃ (¹ŒÍÂ ÍÒ¨ÒÃ ÂÒ§¡ÙÃ) à¤Â ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò “ä Œ́ ÅÍ§ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ËÒ ·Õè µÔ â¤Å§ ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã� 
áÅŒÇ äÁ‹ ¾º áË‹§ã´ ·Õè¨Ð á¡Œä¢ ä´Œ´Õ ÂÔè§¢Öé¹ ä» ä´Œ”

¹ÓàÃ×èÍ§
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นิราศนรินทรคำ โคลง

¹ÒÂ ¹ÃÔ¹·Ã� ̧ ÔàºÈÃ� (ÍÔ¹)

   ñ. ÈÃÕ ÊÔ·¸Ôì ¾ÔÈÒÅ À¾     àÅÍ ËÅŒÒ Åº Å‹Á ÊÇÃÃ¤�     ¨ÃÃâÅ§ âÅ¡ ¡Ç‹Ò ¡ÇŒÒ§
á¼¹ á¼‹¹ ผาง àÁ×Í§ àÁÃØ ÈÃÕ ÍÂØ̧ àÂ¹·Ã� áÂŒÁ ¿‡Ò á¨¡ áÊ§ Œ̈Ò à Ố̈  ̈ Ñ¹·Ã� à¾ÕÂ§Ã¾Ô ¾ÃÃ³ ¼‹Í§ ดาว
¢Ø¹ËÒÞ ËŒÒÇ áË¹ ºÒ· สระ ทุกข ราษฎร รอน เสี้ยน  Ê‹ÒÂàÈÔ¡เห ลี้ ยนลงËÅŒÒ ÃÒÞ ÃÒº Ë¹ŒÒàÀ ÃÔ¹
เข็ญขาวยิน ÂÍºµÑÇ ¤Çº ¤ŒÍÁËÑÇ äËÇŒ ละลาว ·Ø¡ä· ¹ŒÒÇ ÁÒÅÂ� ¹ŒÍÁ ¢Í ÍÍ¡ ÍŒÍÁ ÁÒ Í‹Í¹
ผอน แผนดิน ให ผาย  ¢ÂÒÂ á¼‹¹ ¿‡Ò ãËŒ á¼ŒÇ àÅÕéÂ§ ·á¡ÅŒÇ ãËŒ ¡ÅŒÒ ¾ÃÐ ÂÈä·Œ à·Ô´ ¿‡Ò
à¿„œÍ§ ¿Ø‡§ ·È ̧ÃÃÁ ·‹Ò¹áÎ
   ò. ÍÂØ¸ÂÒ ÂÈ Å‹Á áÅŒÇ ÅÍÂ ÊÇÃÃ¤� Å§ � å
 ÊÔ§ËÒÊ¹� »ÃÒ§¤� ÃÑµ¹�ºÃÃ à¨Ô´ ËÅŒÒ
 ºØÞ à¾Ã§ ¾ÃÐ ËÒ¡ ÊÃÃ¤� ÈÒÊ¹� ÃØ‹§ àÃ×Í§áÎ
 บัง อบาย àºÔ¡ ¿‡Ò ฝก ฟน ใจเมือง

   ó. àÃ×Í§ àÃ×Í§ äµÃÃÑµ¹� ¾Œ¹ ¾Ñ¹áÊ§
 ÃÔ¹ ÃÊ ¾ÃÐ¸ÃÃÁ áÊ´§ ¤èÓ àªŒÒ
 à¨´ÕÂ� ÃÐ´Ð á«§ àÊÕÂ´ ÂÍ´
 ÂÅ ÂÔè§ áÊ§ แกว เกา แกน หลา ËÅÒ¡ ÊÇÃÃ¤�
   ô. âºÊ¶� ÃÐàºÕÂ§ Á³±» ¾×é¹ ä¾ËÒÃ
 ¸ÃÃÁÒÊ¹� ÈÒÅÒ ÅÒ¹ ¾ÃÐ á¼ŒÇ
 ËÍäµÃ ÃÐ¦Ñ§ ¢Ò¹ ÀÒÂ ¤èÓ
 ä¢ »ÃÐ·Õ» â¤Á á¡ŒÇ ¡èÓ ¿‡Ò à¿„Í¹ ̈ Ñ¹·Ã�
   ÷. ÃÍÂ ºØÞàÃÒ Ã‹ÇÁ ¾ŒÍ§ ¾º ¡Ñ¹
 ºÒ» áº‹§ÊÍ§ ·Ó·Ñ¹ à·‹Ò ÊÃŒÒ§
 à¾Ã§ ¾ÃÒ¡ ÊÑµÇ� ̈ Ó ¼Ñ¹ 
 ºØÞÃ‹ÇÁ ºÒ» ̈ ™ÒÃŒÒ§ ¹Øª ÃŒÒ§ àÃÕÂÁ ä¡Å
    ø. ¨Óã¨ ̈ Ò¡áÁ‹เปลื้อง ปลิ ดอก ÍÃ àÍÂ
 àÂÕÂÇ Ç‹Òá´ à´ÕÂÇ Â¡  áÂ¡ ä´Œ
 ÊÍ§ «Õ¡ áÅ‹§ ·ÃÇ§ µ¡ áµ¡ ÀÒ¤ ÍÍ¡ áÁ‹
 ÀÒ¤ ¾Õè ä» Ë¹Öè§ äÇŒ á¹ºà¹×éÍ ¹ÇÅ ¶¹ÍÁ
    ù. âÍŒ ÈÃÕ àÊÒÇÅÑ¡É³� ÅéÓ  áÅâÅÁ âÅ¡ àÍÂ
 áÁŒÇ‹Ò ÁÕ ¡Ôè§ â¾ÂÁ Â×è¹ ËÅŒÒ
 á¢Ç¹ ¢ÇÑÞ ¹Øª ªÙ â©Á áÁ¡ àÁ¦ äÇŒ áÁ‹
 ¡Õ´ º‹ ÁÕ ¡Ôè§ ¿‡Ò  ½Ò¡ ¹ŒÍ§ ¹Ò§ à´ÕÂÇ

¾ÅÑ´ ¤Ù‹ à¢Ò � å
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นิราศนรินทรคำ โคลง

¹ÒÂ ¹ÃÔ¹·Ã� ̧ ÔàºÈÃ� (ÍÔ¹)

   ñ. ÈÃÕ ÊÔ·¸Ôì ¾ÔÈÒÅ À¾     àÅÍ ËÅŒÒ Åº Å‹Á ÊÇÃÃ¤�     ¨ÃÃâÅ§ âÅ¡ ¡Ç‹Ò ¡ÇŒÒ§
á¼¹ á¼‹¹ ผาง àÁ×Í§ àÁÃØ ÈÃÕ ÍÂØ̧ àÂ¹·Ã� áÂŒÁ ¿‡Ò á¨¡ áÊ§ Œ̈Ò à Ố̈  ̈ Ñ¹·Ã� à¾ÕÂ§Ã¾Ô ¾ÃÃ³ ¼‹Í§ ดาว
¢Ø¹ËÒÞ ËŒÒÇ áË¹ ºÒ· สระ ทุกข ราษฎร รอน เสี้ยน  Ê‹ÒÂàÈÔ¡เห ลี้ ยนลงËÅŒÒ ÃÒÞ ÃÒº Ë¹ŒÒàÀ ÃÔ¹
เข็ญขาวยิน ÂÍºµÑÇ ¤Çº ¤ŒÍÁËÑÇ äËÇŒ ละลาว ·Ø¡ä· ¹ŒÒÇ ÁÒÅÂ� ¹ŒÍÁ ¢Í ÍÍ¡ ÍŒÍÁ ÁÒ Í‹Í¹
ผอน แผนดิน ให ผาย  ¢ÂÒÂ á¼‹¹ ¿‡Ò ãËŒ á¼ŒÇ àÅÕéÂ§ ·á¡ÅŒÇ ãËŒ ¡ÅŒÒ ¾ÃÐ ÂÈä·Œ à·Ô´ ¿‡Ò
à¿„œÍ§ ¿Ø‡§ ·È ̧ÃÃÁ ·‹Ò¹áÎ
   ò. ÍÂØ¸ÂÒ ÂÈ Å‹Á áÅŒÇ ÅÍÂ ÊÇÃÃ¤� Å§ � å
 ÊÔ§ËÒÊ¹� »ÃÒ§¤� ÃÑµ¹�ºÃÃ à¨Ô´ ËÅŒÒ
 ºØÞ à¾Ã§ ¾ÃÐ ËÒ¡ ÊÃÃ¤� ÈÒÊ¹� ÃØ‹§ àÃ×Í§áÎ
 บัง อบาย àºÔ¡ ¿‡Ò ฝก ฟน ใจเมือง

   ó. àÃ×Í§ àÃ×Í§ äµÃÃÑµ¹� ¾Œ¹ ¾Ñ¹áÊ§
 ÃÔ¹ ÃÊ ¾ÃÐ¸ÃÃÁ áÊ´§ ¤èÓ àªŒÒ
 à¨´ÕÂ� ÃÐ´Ð á«§ àÊÕÂ´ ÂÍ´
 ÂÅ ÂÔè§ áÊ§ แกว เกา แกน หลา ËÅÒ¡ ÊÇÃÃ¤�
   ô. âºÊ¶� ÃÐàºÕÂ§ Á³±» ¾×é¹ ä¾ËÒÃ
 ¸ÃÃÁÒÊ¹� ÈÒÅÒ ÅÒ¹ ¾ÃÐ á¼ŒÇ
 ËÍäµÃ ÃÐ¦Ñ§ ¢Ò¹ ÀÒÂ ¤èÓ
 ä¢ »ÃÐ·Õ» â¤Á á¡ŒÇ ¡èÓ ¿‡Ò à¿„Í¹ ̈ Ñ¹·Ã�
   ÷. ÃÍÂ ºØÞàÃÒ Ã‹ÇÁ ¾ŒÍ§ ¾º ¡Ñ¹
 ºÒ» áº‹§ÊÍ§ ·Ó·Ñ¹ à·‹Ò ÊÃŒÒ§
 à¾Ã§ ¾ÃÒ¡ ÊÑµÇ� ̈ Ó ¼Ñ¹ 
 ºØÞÃ‹ÇÁ ºÒ» ̈ ™ÒÃŒÒ§ ¹Øª ÃŒÒ§ àÃÕÂÁ ä¡Å
    ø. ¨Óã¨ ̈ Ò¡áÁ‹เปลื้อง ปลิ ดอก ÍÃ àÍÂ
 àÂÕÂÇ Ç‹Òá´ à´ÕÂÇ Â¡  áÂ¡ ä´Œ
 ÊÍ§ «Õ¡ áÅ‹§ ·ÃÇ§ µ¡ áµ¡ ÀÒ¤ ÍÍ¡ áÁ‹
 ÀÒ¤ ¾Õè ä» Ë¹Öè§ äÇŒ á¹ºà¹×éÍ ¹ÇÅ ¶¹ÍÁ
    ù. âÍŒ ÈÃÕ àÊÒÇÅÑ¡É³� ÅéÓ  áÅâÅÁ âÅ¡ àÍÂ
 áÁŒÇ‹Ò ÁÕ ¡Ôè§ â¾ÂÁ Â×è¹ ËÅŒÒ
 á¢Ç¹ ¢ÇÑÞ ¹Øª ªÙ â©Á áÁ¡ àÁ¦ äÇŒ áÁ‹
 ¡Õ´ º‹ ÁÕ ¡Ôè§ ¿‡Ò  ½Ò¡ ¹ŒÍ§ ¹Ò§ à´ÕÂÇ

¾ÅÑ´ ¤Ù‹ à¢Ò � å

 

   ñð. â©Á ¤ÇÃ¨Ñ¡ ½Ò¡ ¿‡Ò � å ́ Ô¹ ´Õ � å
 à¡Ã§ à·¾ä·Œ ̧Ã³Ô¹·Ã� ÅÍº กล้ำ 
 ½Ò ¡ÅÁ àÅ×èÍ¹ â©Á ºÔ¹ º¹ àÅ‹Ò ¹Ð áÁ‹
 ÅÁ ̈Ð ªÒÂ ªÑ¡ ªéÓ ªÍ¡ à¹×éÍ àÃÕÂÁ Ê§Ç¹
   ññ. ½Ò¡ÍØ ÁÒ ÊÁÃ áÁ‹áÅŒ ÅÑ¡ÉÁÕ àÅ‹Ò ¹Ò
 ·ÃÒº ÊÇÂÁÀÙÇ ̈ Ñ¡ÃÕ à¡Å×Í¡ ã¡ÅŒ
 àÃÕÂÁ ¤Ô´ ̈º ̈¹ µÃÕ âÅ¡ Å‹Ç§ áÅŒÇ áÁ‹
 â©Á ½Ò¡ ã¨ áÁ‹ ä´Œ ÂÔè§ ́ ŒÇÂ ã¤Ã ¤ÃÍ§
   ñô. àÃÕÂÁ ̈Ò¡ ̈ Ñ¡ à¹Ôè¹¹ŒÍ§ ¨§à¹Ò ¹Ð áÁ‹
 ÈÃÕ ÊÇÑÊ´Ôì à·ÍÞ àÂÒÇ� ÍÂ‹Ò ÍŒÍ¹
 ÍÓ¹Ò¨ ÊÑµÂ� ÊÍ§àÃÒ ¤×¹ Ã‹ÇÁ ¡Ñ¹áÁ‹
 ¡ÒÃ³Ã§¤� ÃÒª ¡ÒÃ ÃŒÍ¹ àÃ‹§ áÅŒÇ àÃÕÂÁ ÅÒ
   òò. ¨Ò¡ ÁÒ ÁÒ ÅÔèÇ ÅéÓ ÅÓ ºÒ§
 ºÒ§ÂÕè àÃ×ÍÃÒ ¾ÅÒ§ ¾Õè ¾ÃŒÍ§
 àÃ×Í á¼§ ª‹ÇÂ ¾Ò ¹Ò§ àÁÕÂ§ Á‹Ò¹ ÁÒ ¹Ò
 ºÒ§ º‹ ÃÑº¤Ó ¤ÅŒÍ§  คลาว ¹éÓµÒ¤ÅÍ
   ó÷. ºŒÒ¹ º‹Í¹éÓบกáËŒ§ ä»† àËç¹
 º‹Íà¹µÃ ¤§¢Ñ§ à»š¹ àÅ×Í´ äÅŒ
 ÍŒÒ â©Á áÁ‹áºº àºÞ- ¨ÅÑ¡É³� àÃÕÂÁ àÍÂ
 ÁÒ «Ñº ÍÑ ÊÊØªÅãËŒ ¾Õè áÅŒÇ ̈ Ñ¡ ÅÒ
   ôñ. àËç¹ ̈ Ò¡ ̈ Ò¡ á¨¡ ¡ŒÒ¹ á¡Á ÃÐ¡Ó
 ¶¹Ñ´ ÃÐ¡Ó ¡ÃÃÁ ̈Ó ¨Ò¡ ªŒÒ
 ºÒ» ã´ ·Õèโท ·Ó  á·¹ à·‹Ò ÃÒ áÁ‹
 ¨Ò¡ áµ‹ ¤Òº ¹Õé Ë¹ŒÒ ¾Õè¹ŒÍ§ ¤§ ¶¹ÍÁ
   ôõ. ªÁá¢ ¤Ô´ ãª‹ Ë¹ŒÒ ¹ÇÅ ¹Ò§
 à´×Í¹µÓË¹Ô Ç§ ¡ÅÒ§ µ‹ÒÂ áµŒÁ
 ¾ÔÁ¾� ¾Ñ¡µÃ� áÁ‹ à¾çÞ »ÃÒ§ ¨Ñ¡ à»ÃÕÂº ã´ àÅÂ
 ¢Ó ¡Ç‹Òá¢ ä¢ áÂŒÁ ÂÔè§ ÂÔéÁ ÍÑ»ÊÃ
   ÷ö. ¹Ò§ ·ÃÒÂ ̈ÒÁàÃÈ ÃÙŒ ÃÑ¡ ¢¹
 ¤×Í ¹Øª Ê§Ç¹ §ÒÁ µ¹ áµ‹ ¹ŒÍÂ
 µÒÂÍ§ µÍº µÒ ÂÅ ÂÇ¹ à¹µÃ ¹Ò§ àÍÂ
 â©Á áÁ‹ ºÒ´µÒ ÂŒÍÂ ÍÂÙ‹ ¾ÙŒ¹ ©Ñ¹ã´ 
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   ññø. ¶Ö§ µÃÐ¹ÒÇ µÃÐË¹èÓ «éÓ Ê§ÊÒÃ ÍÃ àÍÂ
 ¨Ã ÈÖ¡ âÈ¡ ÁÒ ¹Ò¹ à¹Ôè¹ ªŒÒ
 à´Ô¹ ́ §ทง ·Ò§ ÅÐËÒ¹ ËÔÁàÇÈ
 ÊÒÃ ÊÑè§ ·Ø¡ ËÂ‹ÍÁ ËÞŒÒ Â‹Ò¹ ¹éÓ ÅÒ ¹Ò§
   ñòò. ¾Ñ¹à¹µÃ ÀÙÇ¹Ò¶ µÑé§ µÒ ÃÐÇÑ§ ã´ ÎÒ
 ¾Ñ¡µÃ� ÊÕè á»´ âÊµ ¿˜§ Í×è¹ Í×éÍ
 ¡ÄÉ ³ ¹Ô·ÃàÅÍ ËÅÑ§ ¹Ò¤ ËÅÑº � å ¾‹Í
 ÊÍ§ ¾ÔâÂ¤ ÃèÓ Ã×éÍ à·¾ ·ŒÒÇ ·Ó àÁÔ¹
   ñòô. ¡ÓÊÃÇÅ ÈÃÕ »ÃÒªÞ� ¾ÃŒÍ§ à¾Ã§ ¡ÒÅ
 ¨Ò¡ ̈ ØÌÒÅÑ¡É³� ÅÒÞ ÊÇÒ· áÅŒÇ
 ·ÇÒ·ÈÁÒÊ ÊÒÃ ÊÒÁ à·ÇÉ ¶ÇÔÅáÎ
 Â¡·Ñ´ ¡ÅÒ§ à¡È á¡ŒÇ ¡Öè§ ÃŒÍ¹ ·ÃÇ§ àÃÕÂÁ   
   ñóô. ¹·Õ ÊÕè ÊÁØ·Ã ÁŒÇÂ ËÁ´ ÊÒÂ
 µÔÁÔ §¤Å� ÁÑ§¡Ã ¹Ò¤ ¼ÒÂ ¼Ò ́ ÊŒÍ¹
 ËÂÒ´àËÁ ¾ÔÃØ³ ËÒÂ àË×Í´ âÅ¡ áÅŒ§ áÁ‹
 áÃÁÃÒ¤ áÊ¹ ÃŒÍÂ ÃŒÍ¹ Ä à¶ŒÒ àÃÕÂÁ ·¹
   ñóø. ÅÁ ¾Ñ´ ¤×Í ¾ÔÉ µŒÍ§ µÒ¡ ·ÃÇ§
 Ë¹ÒÇ ¹Í¡ ÃØÁ ã¹ ́ Ç§ ¨Ôµ ªéÓ
 â©Á áÁ‹ ¾ÔÁÅ ¾Ç§ ÁÒàÅÈ ¡Ù àÍÂ
 Á×Í áÁ‹ÇÕ à´ÕÂÇ ÅéÓ ÂÔè§ ÅéÓ ÅÁ ¾Ò¹
   ñóù.  àÍÕÂ §Í¡ à· ÍÍ¡ ÍŒÒ§ ÍÇ´ Í§¤� ÍÃ àÍÂ
 àÁÃØ ªØº ÊÁØ·Ã ́ Ô¹ Å§ àÅ¢ áµŒÁ
 ÍÒ¡ÒÈ ̈ Ñ¡¨ÒÃ¼ ̈§ ¨ÒÃÖ¡ ¾Í � å
 â©Á áÁ‹ ËÂÒ´ ¿‡Ò áÂŒÁ ÍÂÙ‹ ÃŒÍ¹ � å àËç¹
   ñôð. µÃÒº ¢Ø¹ ¤ÔÃÔ ¢Œ¹ ¢Ò´ ÊÅÒÂ áÅ áÁ‹
 ÃÑ¡ º‹ ËÒÂ µÃÒº ËÒÂ Ë¡ ¿‡Ò
  ÊØÃÔÂ¨Ñ¹·Ã ¢¨ÒÂ ¨Ò¡ âÅ¡ ä» � å
 ä¿ áÅ‹¹ ÅŒÒ§ ÊÕè ËÅŒÒ Ë‹Í¹ ÅŒÒ§ ÍÒÅÑÂ
   ñôñ. ÃèÓ ÃÑ¡ ÃèÓ àÃ×èÍ§ ÃŒÒ§ áÃÁ ¹ÇÅ ¹Ò¯� å
 àÊ¹ÒÐ Ê¹Ñè¹ ́ Ô¹ ¤ÃÇÞ ¤ÃØ‹¹ ¿‡Ò
 ÊÒÃ ÊÑè§ ¾Õè ¡ÓÊÃÇÅ áÊ¹ àÊ¹‹Ë� ¹Øª àÍÂ
 ¤ÇÃ áÁ‹ äÇŒ µ‹Ò§ Ë¹ŒÒ ¾Õè ¾ÙŒ¹ ÀÒÂËÅÑ§

 

   ñôò. ¹ÃÔ¹·Ã� ¹àÃÈä·Œ ºÃÔºÒÅ
 ¹Ô¾¹¸� ¾¨¹� ¾ÔÊ´ÒÃ ÞÒ³ ÂÈ äÇŒ
 ¡ÇÕÇÃ âÇËÒÃ  ¹ÒÂ Ë¹Ø‹Á
 ¤ÇÃ á¡‹ »ÃÒªÞ� ã´ ä´Œ Í‹Ò¹ áÅŒÇ àÂÕÂÃÂÍ
   ñôó. ã´ ã´ âÍÉ°� âÍ‹ ÍŒÒ§ µ¹ ́ Õ
 àÍÒ »Ò¡ à»š¹ ¡ÇÕ ¢ Å‹ÍÂ ¤ÅŒÍÂ
 ËÒ¡ ËÒÞ áµ‹ ÇÒ·Õ à©ÅÂ ¡Å‹ÒÇ ä©¹ ¹Ò
 ´Ø¨Ë¹Öè§ áÊ§ ËÔè§ËŒÍÂ Ê‹Í§¡Œ¹ µ¹ àÍ§
   ñôô. â¤Å§ àÃ×èÍ§ ¹ÔÃÒÈ¹Õé ¹ÃÔ¹·Ã�ÍÔ¹
 ÃÍ§ ºÒ· ºÇÃ ÇÑ§ ¶ÇÔÅ Ç‹Ò äÇŒ
 º· ã´ »ÃÒÞª� »Ç§©Ô¹ àªÔÞ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ¾‹Í
 »ÃØ§ à»ÃÕÂº àÊÒÇ¤¹¸�äÅŒ àÅ×Í¡ ÅÔéÁ ́ Á ́ Ù

h h h h h

¡ÄÉ ³ ¹Ô·ÃàÅÍ ËÅÑ§  ¹Ò¤ËÅÑº ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� ¹Í¹ º¹ ËÅÑ§¾ÞÒ ¹Ò¤ àÃÕÂ¡ ·‹Ò »ÃÐ·Ñº ¹Õé Ç‹Ò ¹ÒÃÒÂ³� 
ºÃÃ·Á ÊÔ¹¸Ø�

¡ÅéÓ  ¡Å×¹ ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ¤ÇÒÁ Ç‹Ò  àªÂªÁ ã¹ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò à¡Ã§ à·¾ ä·Œ ̧Ã³Ô¹·Ã� 
ÅÍº¡ÅéÓ

¡èÓ ¿‡Ò à¿„Í¹ ̈ Ñ¹·Ã� ·ŒÍ§¿‡Ò ÊÇ‹Ò§ ̈¹ ·ÓãËŒ áÊ§¨Ñ¹·Ã� ÁÑÇËÁÍ§
á¡‹¹ËÅŒÒ ËÅÑ¡ ÊÓ¤ÑÞ ¢Í§âÅ¡ ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ¤ÇÒÁ Ç‹Ò §ÒÁà»š¹¨Ø´à´‹¹ ¢Í§ 

á¼‹¹´Ô¹ ã¹ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò á¡‹¹ËÅŒÒ ËÅÒ¡ ÊÇÃÃ¤�
á¡  à¡ŒÒ á¡ŒÇ ù »ÃÐ¡ÒÃ ä´Œá¡‹ à¾ªÃ  ·Ñº·ÔÁ ÁÃ¡µ ºØÉÃÒ¤ÑÁ â¡àÁ¹  

¹ÔÅ ÁØ¡´Ò  à¾·ÒÂ  áÅÐ ä¾±ÙÃÂ�
à¢çÞ¢‹ÒÇ ÂÔ¹ ä´ŒÃÙŒ¢‹ÒÇÍÑ¹¹‹Ò ¡ÅÑÇ
¤Å‹Ò Ç  ËÅÑè§äËÅ
¤Òº ¹Õé  ¤ÃÒÇ¹Õé
¨Ñ¡ÃÕ  ¼ÙŒ ÁÕ ̈ Ñ¡Ã ¤×Í ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�
à¨Ô´ ̈ Ñ¹·Ã� à¨Ô´¨ŒÒ à¡Ô¹ ¡Ç‹ÒáÊ§¨Ñ¹·Ã�
©Ô¹  µÔµÔ§ ·Ñ¡·ŒÇ§
ªÒÂ  ÅÁ ¾Ñ´
´ŒÒÇ  ¤×Í    ́ Ô¹á´¹    ã¹·Õè¹Õé ËÁÒÂ¤ÇÒÁ Ç‹Ò    ÃÒÇ¡Ñº áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� Ê‹Í§ âÅ¡ 

ã¹¤ÇÒÁ Ç‹Ò à¾ÕÂ§¾Ô¾ÃÃ³¼‹Í§´ŒÒÇ
à´×Í¹ ÓË¹Ô Ç§ ¡ÅÒ§   µ‹ÒÂ áµŒÁ ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã� ÁÕ µÓË¹Ô à¾ÃÒÐ ÁÕ ÃÙ» ¡ÃÐµ‹ÒÂ ÍÂÙ‹·Õè µÃ§¡ÅÒ§ Ç§

ÈÑ¾·� ¹‹Ò ÃÙŒ

ŒÇ  

µ
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   ññø. ¶Ö§ µÃÐ¹ÒÇ µÃÐË¹èÓ «éÓ Ê§ÊÒÃ ÍÃ àÍÂ
 ¨Ã ÈÖ¡ âÈ¡ ÁÒ ¹Ò¹ à¹Ôè¹ ªŒÒ
 à´Ô¹ ́ §ทง ·Ò§ ÅÐËÒ¹ ËÔÁàÇÈ
 ÊÒÃ ÊÑè§ ·Ø¡ ËÂ‹ÍÁ ËÞŒÒ Â‹Ò¹ ¹éÓ ÅÒ ¹Ò§
   ñòò. ¾Ñ¹à¹µÃ ÀÙÇ¹Ò¶ µÑé§ µÒ ÃÐÇÑ§ ã´ ÎÒ
 ¾Ñ¡µÃ� ÊÕè á»´ âÊµ ¿˜§ Í×è¹ Í×éÍ
 ¡ÄÉ ³ ¹Ô·ÃàÅÍ ËÅÑ§ ¹Ò¤ ËÅÑº � å ¾‹Í
 ÊÍ§ ¾ÔâÂ¤ ÃèÓ Ã×éÍ à·¾ ·ŒÒÇ ·Ó àÁÔ¹
   ñòô. ¡ÓÊÃÇÅ ÈÃÕ »ÃÒªÞ� ¾ÃŒÍ§ à¾Ã§ ¡ÒÅ
 ¨Ò¡ ̈ ØÌÒÅÑ¡É³� ÅÒÞ ÊÇÒ· áÅŒÇ
 ·ÇÒ·ÈÁÒÊ ÊÒÃ ÊÒÁ à·ÇÉ ¶ÇÔÅáÎ
 Â¡·Ñ´ ¡ÅÒ§ à¡È á¡ŒÇ ¡Öè§ ÃŒÍ¹ ·ÃÇ§ àÃÕÂÁ   
   ñóô. ¹·Õ ÊÕè ÊÁØ·Ã ÁŒÇÂ ËÁ´ ÊÒÂ
 µÔÁÔ §¤Å� ÁÑ§¡Ã ¹Ò¤ ¼ÒÂ ¼Ò ́ ÊŒÍ¹
 ËÂÒ´àËÁ ¾ÔÃØ³ ËÒÂ àË×Í´ âÅ¡ áÅŒ§ áÁ‹
 áÃÁÃÒ¤ áÊ¹ ÃŒÍÂ ÃŒÍ¹ Ä à¶ŒÒ àÃÕÂÁ ·¹
   ñóø. ÅÁ ¾Ñ´ ¤×Í ¾ÔÉ µŒÍ§ µÒ¡ ·ÃÇ§
 Ë¹ÒÇ ¹Í¡ ÃØÁ ã¹ ́ Ç§ ¨Ôµ ªéÓ
 â©Á áÁ‹ ¾ÔÁÅ ¾Ç§ ÁÒàÅÈ ¡Ù àÍÂ
 Á×Í áÁ‹ÇÕ à´ÕÂÇ ÅéÓ ÂÔè§ ÅéÓ ÅÁ ¾Ò¹
   ñóù.  àÍÕÂ §Í¡ à· ÍÍ¡ ÍŒÒ§ ÍÇ´ Í§¤� ÍÃ àÍÂ
 àÁÃØ ªØº ÊÁØ·Ã ́ Ô¹ Å§ àÅ¢ áµŒÁ
 ÍÒ¡ÒÈ ̈ Ñ¡¨ÒÃ¼ ̈§ ¨ÒÃÖ¡ ¾Í � å
 â©Á áÁ‹ ËÂÒ´ ¿‡Ò áÂŒÁ ÍÂÙ‹ ÃŒÍ¹ � å àËç¹
   ñôð. µÃÒº ¢Ø¹ ¤ÔÃÔ ¢Œ¹ ¢Ò´ ÊÅÒÂ áÅ áÁ‹
 ÃÑ¡ º‹ ËÒÂ µÃÒº ËÒÂ Ë¡ ¿‡Ò
  ÊØÃÔÂ¨Ñ¹·Ã ¢¨ÒÂ ¨Ò¡ âÅ¡ ä» � å
 ä¿ áÅ‹¹ ÅŒÒ§ ÊÕè ËÅŒÒ Ë‹Í¹ ÅŒÒ§ ÍÒÅÑÂ
   ñôñ. ÃèÓ ÃÑ¡ ÃèÓ àÃ×èÍ§ ÃŒÒ§ áÃÁ ¹ÇÅ ¹Ò¯� å
 àÊ¹ÒÐ Ê¹Ñè¹ ́ Ô¹ ¤ÃÇÞ ¤ÃØ‹¹ ¿‡Ò
 ÊÒÃ ÊÑè§ ¾Õè ¡ÓÊÃÇÅ áÊ¹ àÊ¹‹Ë� ¹Øª àÍÂ
 ¤ÇÃ áÁ‹ äÇŒ µ‹Ò§ Ë¹ŒÒ ¾Õè ¾ÙŒ¹ ÀÒÂËÅÑ§

 

   ñôò. ¹ÃÔ¹·Ã� ¹àÃÈä·Œ ºÃÔºÒÅ
 ¹Ô¾¹¸� ¾¨¹� ¾ÔÊ´ÒÃ ÞÒ³ ÂÈ äÇŒ
 ¡ÇÕÇÃ âÇËÒÃ  ¹ÒÂ Ë¹Ø‹Á
 ¤ÇÃ á¡‹ »ÃÒªÞ� ã´ ä´Œ Í‹Ò¹ áÅŒÇ àÂÕÂÃÂÍ
   ñôó. ã´ ã´ âÍÉ°� âÍ‹ ÍŒÒ§ µ¹ ́ Õ
 àÍÒ »Ò¡ à»š¹ ¡ÇÕ ¢ Å‹ÍÂ ¤ÅŒÍÂ
 ËÒ¡ ËÒÞ áµ‹ ÇÒ·Õ à©ÅÂ ¡Å‹ÒÇ ä©¹ ¹Ò
 ´Ø¨Ë¹Öè§ áÊ§ ËÔè§ËŒÍÂ Ê‹Í§¡Œ¹ µ¹ àÍ§
   ñôô. â¤Å§ àÃ×èÍ§ ¹ÔÃÒÈ¹Õé ¹ÃÔ¹·Ã�ÍÔ¹
 ÃÍ§ ºÒ· ºÇÃ ÇÑ§ ¶ÇÔÅ Ç‹Ò äÇŒ
 º· ã´ »ÃÒÞª� »Ç§©Ô¹ àªÔÞ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ¾‹Í
 »ÃØ§ à»ÃÕÂº àÊÒÇ¤¹¸�äÅŒ àÅ×Í¡ ÅÔéÁ ́ Á ́ Ù

h h h h h

¡ÄÉ ³ ¹Ô·ÃàÅÍ ËÅÑ§  ¹Ò¤ËÅÑº ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� ¹Í¹ º¹ ËÅÑ§¾ÞÒ ¹Ò¤ àÃÕÂ¡ ·‹Ò »ÃÐ·Ñº ¹Õé Ç‹Ò ¹ÒÃÒÂ³� 
ºÃÃ·Á ÊÔ¹¸Ø�

¡ÅéÓ  ¡Å×¹ ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ¤ÇÒÁ Ç‹Ò  àªÂªÁ ã¹ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò à¡Ã§ à·¾ ä·Œ ̧Ã³Ô¹·Ã� 
ÅÍº¡ÅéÓ

¡èÓ ¿‡Ò à¿„Í¹ ̈ Ñ¹·Ã� ·ŒÍ§¿‡Ò ÊÇ‹Ò§ ̈¹ ·ÓãËŒ áÊ§¨Ñ¹·Ã� ÁÑÇËÁÍ§
á¡‹¹ËÅŒÒ ËÅÑ¡ ÊÓ¤ÑÞ ¢Í§âÅ¡ ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ¤ÇÒÁ Ç‹Ò §ÒÁà»š¹¨Ø´à´‹¹ ¢Í§ 

á¼‹¹´Ô¹ ã¹ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò á¡‹¹ËÅŒÒ ËÅÒ¡ ÊÇÃÃ¤�
á¡  à¡ŒÒ á¡ŒÇ ù »ÃÐ¡ÒÃ ä´Œá¡‹ à¾ªÃ  ·Ñº·ÔÁ ÁÃ¡µ ºØÉÃÒ¤ÑÁ â¡àÁ¹  

¹ÔÅ ÁØ¡´Ò  à¾·ÒÂ  áÅÐ ä¾±ÙÃÂ�
à¢çÞ¢‹ÒÇ ÂÔ¹ ä´ŒÃÙŒ¢‹ÒÇÍÑ¹¹‹Ò ¡ÅÑÇ
¤Å‹Ò Ç  ËÅÑè§äËÅ
¤Òº ¹Õé  ¤ÃÒÇ¹Õé
¨Ñ¡ÃÕ  ¼ÙŒ ÁÕ ̈ Ñ¡Ã ¤×Í ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�
à¨Ô´ ̈ Ñ¹·Ã� à¨Ô´¨ŒÒ à¡Ô¹ ¡Ç‹ÒáÊ§¨Ñ¹·Ã�
©Ô¹  µÔµÔ§ ·Ñ¡·ŒÇ§
ªÒÂ  ÅÁ ¾Ñ´
´ŒÒÇ  ¤×Í    ́ Ô¹á´¹    ã¹·Õè¹Õé ËÁÒÂ¤ÇÒÁ Ç‹Ò    ÃÒÇ¡Ñº áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� Ê‹Í§ âÅ¡ 

ã¹¤ÇÒÁ Ç‹Ò à¾ÕÂ§¾Ô¾ÃÃ³¼‹Í§´ŒÒÇ
à´×Í¹ ÓË¹Ô Ç§ ¡ÅÒ§   µ‹ÒÂ áµŒÁ ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã� ÁÕ µÓË¹Ô à¾ÃÒÐ ÁÕ ÃÙ» ¡ÃÐµ‹ÒÂ ÍÂÙ‹·Õè µÃ§¡ÅÒ§ Ç§

ÈÑ¾·� ¹‹Ò ÃÙŒ

ŒÇ  

µ
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ติมิงคล์ ปลาใหญ่ ๑ ใน ๗ ตัวที่อยู่ในแม่น้ำ สีทันดรที่กั ้นระหว่าง 
เขาสัตตบริภัณฑ์ ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

ท่ง คือ ทุ่ง
โท สอง เราทั้งสอง ในที่นี้หมายความว่า กวีกับนางที่รัก ในความว่า

บาปใดที่โททำ�
นทีสี่สมุทร มหาสมทุรทีอ่ยูร่ะหวา่งทวปีท้ังส่ี คอื ทวปีอตุตรกรุ ุ(เหนอื) ชมพ ู

(ใต้) บุพพวิเทห (ตะวันออก) อมรโคยาน (ตะวันตก)
บก แห้ง ใช้ว่า บกแห้ง
บังอบาย ปิดทางที่นำ ไปสู่ความชั่วหรือความเสื่อม
บุญเพรง บุญเก่า
เบญจลักษณ์ ลักษณะงาม ๕ ประการ เรียกว่า เบญจกัลยาณี คือ ฟันงาม 

ผมงาม ผิวงาม วัยงาม เนื้องาม (เหงือกและริมฝีปาก)
เปลื้องปลิดอก พรากเอาหัวใจไปราวต้องปลิดหัวใจของตนออกไปจากนาง
ผ้าง คือ พ่าง ในที่นี้หมายความว่า ราวกับ
ฝึกฟื้นใจเมือง ฟื้นฟูจิตใจของชาวเมืองให้พ้นจากความทุกข์
พักตร์สี่แปดโสต สี่หน้า แปดหู คือ พระพรหม
พันเนตร พันตาหรือสหัสนัยน์ คือ พระอินทร์
พิศาลภพ โลกอันกว้างขวาง ในที่นี้หมายความว่า แผ่นดินอื่นที่กว้างใหญ่
เภริน กลอง
แมกเมฆ เอาเมฆบัง แอบซ่อนไว้ในเมฆ
ยอบตัว หมอบ
รพิพรรณ แสงอาทิตย์
ลบล่มสวรรค์ ชนะเมืองสวรรค์
ละล้าว เกรงกลัว
สระทุกข์ราษฎร์รอนเสี้ยน ชำ ระล้างทุกข์ชาวเมืองและตัดเสี้ยนหนาม
สวยมภูว พระผู้เป็นเอก คือ พระอิศวร
ส่ายเศิกเหลี้ยนล่งหล้า ปราบข้าศึกเตียนตลอดโลก
สิงหาสน์ (สงิห + อาสน)์ ดงัท่ีนัง่ของราชสีห์ ในท่ีนีห้มายความว่า  พระท่ีนัง่

พระมหากษัตริย์
หกฟ้า สวรรค์ทั้งหกชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 

นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี เรียกว่า ฉกามาวจรสวรรค์
เหลี้ยนล่ง เลี่ยนโล่ง
อุมา พระอุมาผู้เป็นชายาพระอิศวร
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ความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้า

 นิราศนรินทร์ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเก่ียวกับที่มาของผู้แต่ง นอกจากกล่าวไว้โดยสังเขป
ตามเค้าความของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพว่า “นายนรินทรธิเบศร
ชือ่เดมิชือ่อนิ�รบัราชการเปนมหาดเลก็ฝายพระราชวงับวร�ไดรบัพระราชทานยศเปนมหาดเลก็หุมแพร
มีบรรดาศักดิ์เปนนายนรินทรธิเบศร� แตงหนังสือเลมนี้เมื่อคราวตามเสด็จสมเด็จพระบวรราชเจา
มหาเสนานุรักษ� เสด็จยกกองทัพหลวงไปปราบพมาขาศึกซึ่งยกลงมาตีเมืองถลางและเมืองชุมพร�
เมื่อตนรัชกาลที่�๒�ในปมะเส็ง�พ.ศ.�๒๓๕๒�หนังสือเลมนี้จึงเรียกตามชื่อผูแตงวา�นิราศนรินทร”
 อกีท้ังนิราศนรินทร์มีลกัษณะการแต่งเป็นโคลงจึงมกีารเรียกช่ือต่างกนัไปได้อกีว่า โคลงนริาศ
นรินทร์หรือนิราศนรินทร์ค�าโคลง โดยในโคลงบทสุดท้ายของนิราศนรินทร์ เนื้อความได้ปรากฏชื่อ
ผู้แต่งสอดคล้องกับข้อสันนิษฐาน ดังค�าประพันธ์ที่ว่า
 � � � โคลงเรื่องนิราศนี้� � นรินทรอิน
� � รองบาทบวรวังถวิล�� � � วาไว
� � บทใดปราญชปวงฉิน� � � เชิญเปลี่ยน�แปลงพอ
� � ปรุงเปรียบเสาวคนธไล�� � เลือกลิ้มดมดู

ประวัติผู้แต่ง

สาระน่ารู้

 คตคิวามเชือ่ของคนไทยมกีารนบัถือเทพเจ้าสบืเนือ่งกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยมเีหตผุลที่
ส�าคญั คอื เทพเจ้ามฤีทธานภุาพสามารถดลบนัดาลทกุข์สุขให้แก่มนษุย์ กวผีูป้ระพันธ์นริาศนรนิทร์
จึงได้กล่าวอ้างถึงเทพเจ้าส�าคัญต่าง ๆ ซึ่งสมควรแก่การศึกษาประวัติความเป็นมา ดังนี้
 ๑. พระพรหม เทพเจ้าผู้สร้างจักรวาล มีพระวรกายสีแดง มี ๔ พักตร์ มีพระสุรัสวดี
เป็นมเหสี มีพาหนะเป็นหงส์ นามว่า หังสวาหนะ มีสถานที่ประทับเรียกว่า พรหมพฤนทา
 ๒. พระอศิวรหรอืพระศวิะ เทพเจ้าผูท้�าลายจกัรวาล มพีระวรกายสีขาว ม ี๔ กร ทรงตรศีลู
บ่วงบาศ สังข์ และคทา (ยอดท�าด้วยกะโหลกศีรษะมนุษย์) มี ๓ เนตร เนตรที่ ๓ อยู่ที่พระนลาฏ
(ซึง่ตามปกตดิวงตาที ่๓ จะหลับตา เพราะหากลมืตาขึน้มาจะมอีานุภาพท�าลายล้างเผาผลาญทกุอย่าง
ให้มอดไหม้) มีรูปพระจันทร์เสี้ยวเดียวเป็นปินปักพระเกศา สวมประค�าด้วยกะโหลกศีรษะมนุษย์
มีพาหนะส�าคัญ คือ โคอุศุภราช ชื่อ นันทิหรือนนทิ มีพระอุมาเป็นมเหสี ประทับอยู่วิมาน ณ 
เขาไกรลาส
 ๓. พระนารายณ์หรอืพระวิษณ ุเทพเจ้าผูร้กัษาโลก ในฐานะผู้ธ�ารงไว้เป็นศนูย์รวมของความ
เมตตาและความดี มีพระวรกายสีดอกตะแบก มี ๔ กร ทรงมงกุฎชัย (ชฎาเดินหน) มีอาวุธ คือ 
สังข์ คทา จักร และธรณี (ในวรรณคดีไทยพระนารายณ์มักถือตรีแทนธรณี) ทรงพาหนะส�าคัญ
เป็นครุฑ มีพระลักษมีเป็นมเหสี
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 ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� à»š¹ à·¾à Œ̈Ò ¼ÙŒÃÑ¡ÉÒ âÅ¡ ́ Ñ§ »ÃÒ¡¯ ã¹ àÃ×èÍ§  ¹ÒÃÒÂ³� ÊÔº »Ò§  ÍÑ¹à»š¹ àÃ×èÍ§ÃÒÇ ¡ÒÃ 
ÍÇµÒÃ ¢Í§ ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� ·Õè Å§ÁÒ »ÃÒº ÂØ¤à¢çÞ ã¹ á¼‹¹ Ố¹ ¶Ö§ ÊÕè ÂØ¤ÊÁÑÂ ä´Œá¡‹ ÊÁÑÂ ¡Ä´Ò ÂØ¤ ÊÁÑÂ 
äµÃ´ÒÂØ¤ ÊÁÑÂ· ÇÒºÃ ÂØ¤ áÅÐ ÊÁÑÂ ¡ÅÕÂØ¤
 ô. ¾ÃÐÊØÃÑÊÇ´Õ à»š¹ ÁàËÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐ¾ÃËÁ áÅÐ ¶×Íà»š¹ à·ÇÕ ¼ÙŒ ÍØ»¶ÑÁÀ� ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ ¤ÇÒÁÃÙŒ  
 õ. ¾ ÃÐÍØ ÁÒ à»š¹ ÁàËÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐÍÔÈÇÃ áÅÐ ¶×Íà»š¹ à·ÇÕ áË‹§ ¤ÇÒÁ àÁµµÒ ÁÕ ÅÑ¡É³Ð à»š¹ ò 
ÀÒ¤ ¤×Í ÀÒ¤ ã¨´Õ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾ ÃÐÍØ ÁÒ à·ÇÕ ËÃ×Í ºÃÃ¾ µÕ áÅÐ ÀÒ¤ ́ ØÃŒÒÂ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾ÃÐ¹Ò§ ¡ÒÅÕ ËÃ×Í ·ØÃ¤Ò 
ÁÕ µÓ¹Ò¹ ¡Å‹ÒÇ äÇŒ Ç‹Ò ¾ÃÐÍÔÈÇÃ ÊÃŒÒ§¾ ÃÐÍØ ÁÒ ¢Öé¹ àÍ§ â´Â àÍÒ ¾ÃÐ ËÑµ¶� ¢ÇÒ ÅÙº ¾ÃÐ ÍØÃÐ ¢Í§ ¾ÃÐÍ§¤� 
áÅŒÇ¨Ö§ ºÑ§à¡Ô´ à»š¹ Í§¤�¾ ÃÐÍØ ÁÒ ¢Öé¹ áÅÐ ¶×Í ¡Ñ¹ Ç‹Ò à»š¹ ÈÑ¡ Ốì ¢Í§ ¾ÃÐÍÔÈÇÃ ©Ð¹Ñé¹ ̈ Ö§ ÁÕ ÊÑÞÅÑ¡É³� âÂ¹Õ 
ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ¡Ñ¹ ¡Ñº ÈÔÇÅÖ§¤�
 ö. ¾ÃÐÅÑ¡ÉÁÕ à»š¹ ÁàËÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� áÅÐ ¶×ÍÇ‹Ò à»š¹ à·ÇÕ áË‹§ ¤ÇÒÁ ÁÑè§¤Ñè§ áÅÐ à·ÇÕ áË‹§ 
¤ÇÒÁ §ÒÁ ÁÕ ¹éÓ ¾ÃÐ·ÑÂ àÁµµÒÍÂÙ‹ à»š¹¹Ô̈  áÅÐ à»š¹ áººÍÂ‹Ò§ áË‹§ ¹Ò§ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ §ÒÁ ·Ñé§ ÃÙ»¡ÒÂ áÅÐ ¡ÔÃÔÂÒ 
ÁÒÃÂÒ· ÁÕ ¾ÃÐ ÇÃ¡ÒÂ à»š¹ ÊÕ·Í§ ÁÕ ÇÒ¨Ò ·Õè ÂÇ¹ àÊ¹‹Ë� áÅÐ ä¾àÃÒÐ ÍÕ¡·Ñé§ ¶×Í ¡Ñ¹ Ç‹Ò à»š¹ ¼ÙŒ ¹ÓÁÒ«Öè§ ¤ÇÒÁ 
à¨ÃÔÞ ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ ¨Ö§ àÃÕÂ¡Ç‹Ò À¤Ç´Õ ¹Ñº ¡Ñ¹ Ç‹Ò à»š¹ ¼ÙŒ ÍØ»¶ÑÁÀ� ºÃÃ´Ò ÊµÃÕ ·Ø¡ ªÑé¹  »ÃÐ·Ñº ¹Ñè§ ËÃ×Í Â×¹ 
º¹ ́ Í¡ºÑÇ áÅÐ ã¹ Á×Í¶×Í ́ Í¡ºÑÇ
 ¾ÃÐÅÑ¡ÉÁÕ ÁÑ¡¨Ð à»š¹ ¤Ù‹ ÊÑ§ÇÒÊ ¡Ñº ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� àÊÁÍ àª‹¹ àÁ×èÍ ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� ä´Œ ÍÇµÒÃ Å§ÁÒ 
à»š¹ ¾ÃÐÃÒÁ ¾ÃÐÅÑ¡ÉÁÕ ¡çµÒÁ ä» à¡Ô´ à»š¹¹Ò§ ÊÕ´Ò ã¹ »Ò§ ¡ÄÉ³Ò ÍÇµÒÃ  à»š¹ ¹Ò§ ÃØ¡ ÁÔ³Õ »Ò§ »ÃÈØ- 
ÃÒÁÒ ÇµÒÃ à»š¹ ¹Ò§ ̧Ã³Õ »Ò§ ÇÒÁ¹ÒÇµÒÃ à»š¹ ¹Ò§ ¡ÁÅÒ 

 á¹Ç·Ò§ ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³� ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

à¹×éÍ àÃ×èÍ§

ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã�  áµ‹§´ŒÇÂ â¤Å§ ÊÕè ÊØÀÒ¾ ̈Ó¹Ç¹ ñôó º· áÅÐ ÁÕ Ã‹ÒÂ ¹Ó ñ º· à»š¹  º· »ÃÐ³ÒÁ- 
¾¨¹ � ¹ÃÔ ÒÈ¹ Ã¹Ô ·ÃÁ � â Õ ¤Å§· ã Õè ªÇ Œ ÃÃ³Â¡Ø µ �àÍ¡ â· µÃ§µ ÒÁÅ ¡Ñ É³Ðº §Ñ ¤ºÑ ¢ Í§© ¹Ñ ·Å¡Ñ É³ �                           «§Öè ¶ Í× à»¹š  
â¤Å§ µŒ¹áºº ¢Í§ ¡ÒÃ áµ‹§â¤Å§ ÊÕè ÊØÀÒ¾ ·Õè ¶Ù¡µŒÍ§ ÊÁºÙÃ³�áºº àª‹¹ â¤Å§ º· ·Õè òò  
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    ¨Ò¡ ÁÒ ÁÒ ÅÔèÇ ÅéÓ ÅÓ ºÒ§
   ºÒ§ÂÕè àÃ×ÍÃÒ ¾ÅÒ§ ¾Õè ¾ÃŒÍ§
   àÃ×Í á¼§ ª‹ÇÂ ¾Ò ¹Ò§ àÁÕÂ§ Á‹Ò¹ ÁÒ ¹Ò
   ºÒ§ º‹ ÃÑº¤Ó ¤ÅŒÍ§ ¤Å‹ÒÇ ¹éÓµÒ¤ÅÍ
 ÊÓËÃÑº ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ·Õè ́ Õà ‹́¹ ́ ŒÒ¹ Í×è¹ æ  ¶×Íà»š¹ ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¹ÔÂÁ ã¹ ¡ÒÃ áµ‹§ º· ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ 
·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ ä¾àÃÒÐ ã¹ ¡ÒÃ ãªŒ ¤Ó áÅÐ ÊÓ¹Ç¹ ´Ñ§¹Õé
 ñ. ¡ÒÃ àÅ‹¹ ÊÑÁ¼ÑÊ ¾ÂÑÞª¹Ð ÀÒÂã¹ ÇÃÃ¤ áÅÐ àÅ×Í¡ÊÃÃ ¶ŒÍÂ¤Ó ÇÒ§ ÊÑÁ¼ÑÊ ¾ÂÑÞª¹Ð ÃÐËÇ‹Ò§ 
ÇÃÃ¤ Ë¹ŒÒ ¡Ñº ÇÃÃ¤ ËÅÑ§ ·ÓãËŒ ä´ŒÃÑº ÍÃÃ¶ÃÊ ·Ò§ àÊÕÂ§ ÊÑÁ¼ÑÊ ·Õè ä¾àÃÒÐ ´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
       àÍÕÂ§Í¡à·ÍÍ¡ÍŒÒ§ ÍÇ´Í§¤� ÍÃ àÍÂ
   àÁÃØ ªØº ÊÁØ·Ã ́ Ô¹ Å§ àÅ¢ áµŒÁ
   ÍÒ¡ÒÈ ̈ Ñ¡¨ÒÃ ¼¨§ ¨ÒÃÖ¡  ¾Í � å
   â©Á áÁ‹ ËÂÒ´ ¿‡ÒáÂŒÁ ÍÂÙ‹ ÃŒÍ¹ � åàËç¹
 ÍÕ¡·Ñé§ ¡ÒÃ ÊÃÃ ¤Ó ·Õè ÁÕ ÃÙ» ¤Ó §ÒÁ ä¾àÃÒÐ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ ́ Õ ªÑ´à¨¹ áÅÐ ãËŒ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ·Õè ÅÖ¡«Öé§ 
àª‹¹ ÈÃÕ ÍÂØ̧ àÂ¹·Ã� áÂŒÁ ¿‡Ò  á¨¡ áÊ§ Œ̈Ò à¨Ố  ̈ Ñ¹·Ã� ¤Ó Ç‹Ò “áÂŒÁ ¿‡Ò” à»š¹ ¤Ó ·Õè ·ÓãËŒ àËç¹ÀÒ¾ ·Õè ªÑ́ à¨¹ 
Ç‹Ò à¼Ââ©Á à´‹¹ ÍÂÙ‹ º¹ ·ŒÍ§¿‡Ò Ê‹Ç¹ ¤Ó Ç‹Ò “á¨¡ áÊ§¨ŒÒ à¨Ô´” à»š¹ ¤Ó ·Õè ãËŒ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ·Õè ÁÕ ÁÒ¡ ÂÔè§¡Ç‹Ò 
¡ÒÃ Ê‹Í§áÊ§ áµ‹ ¢³Ð à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¡ç äÁ‹ ¡ÅÑº ·ÓãËŒ ÃÙŒÊÖ¡ ÃŒÍ¹áÃ§ à¨Ô´¨ŒÒ
 ò. ¡ÒÃ àÅ‹¹¤Ó à¾×èÍ ãËŒ à¡Ô´ àÊÕÂ§·Õè à¹Œ¹ ÂéÓ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ àª‹¹ ãªŒ ¤Ó Ç‹Ò “ ̈ Ò¡ ” ·ÕèËÁÒÂ ¶Ö§ µŒ¹¨Ò¡ 
à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¡Ñº ¤Ó Ç‹Ò ¨Ò¡ ÅÒ ËÃ×Í ¡ÒÃ ãªŒ ¤ÓÇ‹Ò “ ÃÐ¡Ó ” ·ÕèËÁÒÂ ¶Ö§ µŒ¹ÃÐ¡Ó áÅÐ ¤ÇÒÁ ·Ø¡¢� 
à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¡Ñº ¤Ó Ç‹Ò ¡ÃÃÁ ´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
        àËç¹¨Ò¡ ̈Ò¡ á¨¡ ¡ŒÒ¹ á¡Á ÃÐ¡Ó
   ¶¹Ñ´ ÃÐ¡Ó ¡ÃÃÁ ̈Ó ¨Ò¡ ªŒÒ
   ºÒ» ã´ ·Õè â· ·Ó á·¹ à·‹Ò ÃÒ áÁ‹
   ¨Ò¡ áµ‹¤Òº¹Õé Ë¹ŒÒ ¾Õè¹ŒÍ§ ¤§ ¶¹ÍÁ 
 ó. ¡ÒÃ ãªŒ âÇËÒÃÍØ»ÁÒ áÅÐ ÍØ»ÅÑ¡ É³� à»š¹¡ÒÃ¡ Å‹Ò ÇâÇËÒÃ à»ÃÕÂºà·ÕÂº ·Õè ÅÖ¡«Öé§ áÂº¤ÒÂ ·Õè 
µŒÍ§ãªŒ¡ÒÃµÕ¤ÇÒÁ à¾×èÍ ãËŒ à¡Ô´ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ·Õè ªÑ´à¨¹ àª‹¹ ¡ÇÕ ¡Å‹ÒÇ à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¼ÙŒ·Õè âÍŒÍÇ´ Ç‹Òà»š¹ 
¡ÇÕáµ‹§¡ÅÍ¹ ä Œ́ËÒ¡ ¡ÅŒÒ ¾Ù́  ÍÇ´ Â‹ÍÁàËÁ×Í¹ËÔè§ËŒÍÂ ·ÕèÁÕáÊ§ äÇŒ ÊÓËÃÑº Ê‹Í§¡Œ¹ à·‹Ò¹Ñé¹  ¤×Í äÁ‹ãËŒ ¤ÇÒÁ 
ÊÇ‹Ò§ á¡‹ ¼ÙŒã´ ´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
       ã´ ã´ âÍÉ°� âÍ‹ÍŒÒ§  µ¹ ́ Õ
   àÍÒ »Ò¡à»š¹¡ÇÕ ¢Å‹ÍÂ¤ÅŒÍ Â
   ËÒ¡ ËÒÞ áµ‹ÇÒ·Õ à©ÅÂ ¡Å‹ÒÇ  ä©¹ ¹Ò
   ´Ø¨ Ë¹Öè§ áÊ§ ËÔè§ËŒÍÂ Ê‹Í§ ¡Œ¹ µ¹ àÍ§ 
 ô. ¡ÒÃ ãªŒ âÇËÒÃºØ¤¤ÅÇÑµ à»š¹¡ÒÃ ÊÁÁØµÔ ÊÔè§ ·Õè äÁ‹ÁÕ ªÕÇÔµ ãËŒ ÁÕ µÑÇµ¹ àËÁ×Í¹ ÊÔè§ ·Õè ÁÕ ªÕÇÔµ àª‹¹ ¡ÇÕ 
¢ÍãËŒ àÃ×Í á¼§ (àÃ×Í ÊÓËÃÑº ½†ÒÂã¹ ÁÕ Á‹Ò¹ ºÑ§) ª‹ÇÂ ¾Ò ¹Ò§ ÁÒËÒ áÅÐ áÍº ÁÍ§ÍÍ¡ ÁÒ¨Ò¡ Á‹Ò¹ ́ ŒÇÂ à¶Ố  
áµ‹ ÅÓ¹éÓ äÁ‹ÂÍÁ ÃÑº»Ò¡ µÒÁ·Õè ¢Í ·ÓãËŒ µŒÍ§¹éÓµÒ¤ÅÍ ´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò 

 พระนารายณ์เป็นเทพเจ้าผู้รักษาโลก ดังปรากฏในเรื่อง นารายณ์สิบปาง อันเป็นเรื่องราว 
การอวตารของพระนารายณ์ท่ีลงมาปราบยคุเขญ็ในแผ่นดนิถงึสีย่คุสมยั ได้แก่ สมยักฤดายคุ สมยั 
ไตรดายุค สมัยทวาบรยุค และสมัยกลียุค
 ๔. พระสุรัสวดี เป็นมเหสีของพระพรหม และถือเป็นเทวีผู้อุปถัมภ์การศึกษาและความรู้
 ๕. พระอุมา เป็นมเหสีของพระอิศวร และถือเป็นเทวีแห่งความเมตตา มีลักษณะเป็น ๒ 
ภาค คอื ภาคใจด ีเรยีกว่า พระอมุา พระเคารหีรอืพระปารวตี และภาคดรุ้าย เรียกว่า พระนางกาลี
หรือทุรคา มีต�านานกล่าวไว้ว่า พระอิศวรสร้างพระอุมาขึ้นเอง โดยเอาพระหัตถ์ขวาลูบพระอุระ 
ของพระองค์ แล้วจึงบังเกิดเป็นองค์พระอุมาขึ้น และถือกันว่าเป็นศักติของพระอิศวร ฉะนั้นจึงมี
สัญลักษณ์โยนีอยู่ด้วยกันกับศิวลึงค์
 ๖. พระลักษมี เป็นมเหสีของพระนารายณ์ และถือว่าเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งและเทวีแห่ง
ความงาม มีน�า้พระทยัเมตตาอยูเ่ป็นนติย์ และเป็นแบบอย่างแห่งนางท่ีมคีวามงามท้ังรูปกายและกิริยา
มารยาท มีพระวรกายเป็นสทีอง มวีาจาทีย่วนเสน่ห์และไพเราะ อกีทัง้ถอืกนัว่า เป็นผูน้�ามาซึง่ความ
เจริญทุกประการ จึงเรียกว่า ภควดี นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น ประทับนั่งหรือยืน
บนดอกบัว และในมือถือดอกบัว
 พระลักษมีมักจะเป็นคู่สังวาสกับพระนารายณ์เสมอ เช่น เมื่อพระนารายณ์ได้อวตารลงมา
เป็นพระราม พระลักษมีก็ตามไปเกิดเป็นนางสีดา ในปางกฤษณาอวตารเป็นนางรุกมิณี ปางปรศุ- 
รามาวตารเป็นนางธรณี และปางวามนาวตารเป็นนางกมลา
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 ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� à»š¹ à·¾à Œ̈Ò ¼ÙŒÃÑ¡ÉÒ âÅ¡ ́ Ñ§ »ÃÒ¡¯ ã¹ àÃ×èÍ§  ¹ÒÃÒÂ³� ÊÔº »Ò§  ÍÑ¹à»š¹ àÃ×èÍ§ÃÒÇ ¡ÒÃ 
ÍÇµÒÃ ¢Í§ ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� ·Õè Å§ÁÒ »ÃÒº ÂØ¤à¢çÞ ã¹ á¼‹¹´Ô¹ ¶Ö§ ÊÕè ÂØ¤ÊÁÑÂ ä´Œá¡‹ ÊÁÑÂ ¡Ä´Ò ÂØ¤ ÊÁÑÂ 
äµÃ´ÒÂØ¤ ÊÁÑÂ· ÇÒºÃ ÂØ¤ áÅÐ ÊÁÑÂ ¡ÅÕÂØ¤
 ô. ¾ÃÐÊØÃÑÊÇ´Õ à»š¹ ÁàËÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐ¾ÃËÁ áÅÐ ¶×Íà»š¹ à·ÇÕ ¼ÙŒ ÍØ»¶ÑÁÀ� ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ ¤ÇÒÁÃÙŒ  
 õ. ¾ ÃÐÍØ ÁÒ à»š¹ ÁàËÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐÍÔÈÇÃ áÅÐ ¶×Íà»š¹ à·ÇÕ áË‹§ ¤ÇÒÁ àÁµµÒ ÁÕ ÅÑ¡É³Ð à»š¹ ò 
ÀÒ¤ ¤×Í ÀÒ¤ ã¨´Õ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾ ÃÐÍØ ÁÒ à·ÇÕ ËÃ×Í ºÃÃ¾ µÕ áÅÐ ÀÒ¤ ́ ØÃŒÒÂ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾ÃÐ¹Ò§ ¡ÒÅÕ ËÃ×Í ·ØÃ¤Ò 
ÁÕ µÓ¹Ò¹ ¡Å‹ÒÇ äÇŒ Ç‹Ò ¾ÃÐÍÔÈÇÃ ÊÃŒÒ§¾ ÃÐÍØ ÁÒ ¢Öé¹ àÍ§ â´Â àÍÒ ¾ÃÐ ËÑµ¶� ¢ÇÒ ÅÙº ¾ÃÐ ÍØÃÐ ¢Í§ ¾ÃÐÍ§¤� 
áÅŒÇ Ö̈§ ºÑ§à¡Ô´ à»š¹ Í§¤�¾ ÃÐÍØ ÁÒ ¢Öé¹ áÅÐ ¶×Í ¡Ñ¹ Ç‹Ò à»š¹ ÈÑ¡´Ôì ¢Í§ ¾ÃÐÍÔÈÇÃ ©Ð¹Ñé¹ ̈ Ö§ ÁÕ ÊÑÞÅÑ¡É³� âÂ¹Õ 
ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ¡Ñ¹ ¡Ñº ÈÔÇÅÖ§¤�
 ö. ¾ÃÐÅÑ¡ÉÁÕ à»š¹ ÁàËÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� áÅÐ ¶×ÍÇ‹Ò à»š¹ à·ÇÕ áË‹§ ¤ÇÒÁ ÁÑè§¤Ñè§ áÅÐ à·ÇÕ áË‹§ 
¤ÇÒÁ §ÒÁ ÁÕ ¹éÓ ¾ÃÐ·ÑÂ àÁµµÒÍÂÙ‹ à»š¹¹Ô̈  áÅÐ à»š¹ áººÍÂ‹Ò§ áË‹§ ¹Ò§ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ §ÒÁ ·Ñé§ ÃÙ»¡ÒÂ áÅÐ ¡ÔÃÔÂÒ 
ÁÒÃÂÒ· ÁÕ ¾ÃÐ ÇÃ¡ÒÂ à»š¹ ÊÕ·Í§ ÁÕ ÇÒ¨Ò ·Õè ÂÇ¹ àÊ¹‹Ë� áÅÐ ä¾àÃÒÐ ÍÕ¡·Ñé§ ¶×Í ¡Ñ¹ Ç‹Ò à»š¹ ¼ÙŒ ¹ÓÁÒ«Öè§ ¤ÇÒÁ 
à¨ÃÔÞ ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ ¨Ö§ àÃÕÂ¡Ç‹Ò À¤Ç´Õ ¹Ñº ¡Ñ¹ Ç‹Ò à»š¹ ¼ÙŒ ÍØ»¶ÑÁÀ� ºÃÃ´Ò ÊµÃÕ ·Ø¡ ªÑé¹  »ÃÐ·Ñº ¹Ñè§ ËÃ×Í Â×¹ 
º¹ ́ Í¡ºÑÇ áÅÐ ã¹ Á×Í¶×Í ́ Í¡ºÑÇ
 ¾ÃÐÅÑ¡ÉÁÕ ÁÑ¡¨Ð à»š¹ ¤Ù‹ ÊÑ§ÇÒÊ ¡Ñº ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� àÊÁÍ àª‹¹ àÁ×èÍ ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³� ä´Œ ÍÇµÒÃ Å§ÁÒ 
à»š¹ ¾ÃÐÃÒÁ ¾ÃÐÅÑ¡ÉÁÕ ¡çµÒÁ ä» à¡Ô´ à»š¹¹Ò§ ÊÕ´Ò ã¹ »Ò§ ¡ÄÉ³Ò ÍÇµÒÃ  à»š¹ ¹Ò§ ÃØ¡ ÁÔ³Õ »Ò§ »ÃÈØ- 
ÃÒÁÒ ÇµÒÃ à»š¹ ¹Ò§ ̧Ã³Õ »Ò§ ÇÒÁ¹ÒÇµÒÃ à»š¹ ¹Ò§ ¡ÁÅÒ 

 á¹Ç·Ò§ ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³� ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

à¹×éÍ àÃ×èÍ§

ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 ¹ÔÃÒÈ ¹ÃÔ¹·Ã�  áµ‹§´ŒÇÂ â¤Å§ ÊÕè ÊØÀÒ¾ ̈Ó¹Ç¹ ñôó º· áÅÐ ÁÕ Ã‹ÒÂ ¹Ó ñ º· à»š¹  º· »ÃÐ³ÒÁ- 
¾¨¹ � ¹ÃÔ ÒÈ¹ Ã¹Ô ·ÃÁ � â Õ ¤Å§· ã Õè ªÇ Œ ÃÃ³Â¡Ø µ �àÍ¡ â· µÃ§µ ÒÁÅ ¡Ñ É³Ðº §Ñ ¤ºÑ ¢ Í§© ¹Ñ ·Å¡Ñ É³ �                           «§Öè ¶ Í× à»¹š  
â¤Å§ µŒ¹áºº ¢Í§ ¡ÒÃ áµ‹§â¤Å§ ÊÕè ÊØÀÒ¾ ·Õè ¶Ù¡µŒÍ§ ÊÁºÙÃ³�áºº àª‹¹ â¤Å§ º· ·Õè òò  
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    ¨Ò¡ ÁÒ ÁÒ ÅÔèÇ ÅéÓ ÅÓ ºÒ§
   ºÒ§ÂÕè àÃ×ÍÃÒ ¾ÅÒ§ ¾Õè ¾ÃŒÍ§
   àÃ×Í á¼§ ª‹ÇÂ ¾Ò ¹Ò§ àÁÕÂ§ Á‹Ò¹ ÁÒ ¹Ò
   ºÒ§ º‹ ÃÑº¤Ó ¤ÅŒÍ§ ¤Å‹ÒÇ ¹éÓµÒ¤ÅÍ
 ÊÓËÃÑº ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ·Õè ́ Õà ‹́¹ ́ ŒÒ¹ Í×è¹ æ  ¶×Íà»š¹ ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¹ÔÂÁ ã¹ ¡ÒÃ áµ‹§ º· ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ 
·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ ä¾àÃÒÐ ã¹ ¡ÒÃ ãªŒ ¤Ó áÅÐ ÊÓ¹Ç¹ ´Ñ§¹Õé
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   àÁÃØ ªØº ÊÁØ·Ã ́ Ô¹ Å§ àÅ¢ áµŒÁ
   ÍÒ¡ÒÈ ̈ Ñ¡¨ÒÃ ¼¨§ ¨ÒÃÖ¡  ¾Í � å
   â©Á áÁ‹ ËÂÒ´ ¿‡ÒáÂŒÁ ÍÂÙ‹ ÃŒÍ¹ � åàËç¹
 ÍÕ¡·Ñé§ ¡ÒÃ ÊÃÃ ¤Ó ·Õè ÁÕ ÃÙ» ¤Ó §ÒÁ ä¾àÃÒÐ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ ́ Õ ªÑ´à¨¹ áÅÐ ãËŒ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ·Õè ÅÖ¡«Öé§ 
àª‹¹ ÈÃÕ ÍÂØ̧ àÂ¹·Ã� áÂŒÁ ¿‡Ò  á¨¡ áÊ§ Œ̈Ò à¨Ố  ̈ Ñ¹·Ã� ¤Ó Ç‹Ò “áÂŒÁ ¿‡Ò” à»š¹ ¤Ó ·Õè ·ÓãËŒ àËç¹ÀÒ¾ ·Õè ªÑ́ à¨¹ 
Ç‹Ò à¼Ââ©Á à´‹¹ ÍÂÙ‹ º¹ ·ŒÍ§¿‡Ò Ê‹Ç¹ ¤Ó Ç‹Ò “á¨¡ áÊ§¨ŒÒ à¨Ô´” à»š¹ ¤Ó ·Õè ãËŒ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ·Õè ÁÕ ÁÒ¡ ÂÔè§¡Ç‹Ò 
¡ÒÃ Ê‹Í§áÊ§ áµ‹ ¢³Ð à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¡ç äÁ‹ ¡ÅÑº ·ÓãËŒ ÃÙŒÊÖ¡ ÃŒÍ¹áÃ§ à¨Ô´¨ŒÒ
 ò. ¡ÒÃ àÅ‹¹¤Ó à¾×èÍ ãËŒ à¡Ô´ àÊÕÂ§·Õè à¹Œ¹ ÂéÓ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ àª‹¹ ãªŒ ¤Ó Ç‹Ò “ ̈ Ò¡ ” ·ÕèËÁÒÂ ¶Ö§ µŒ¹¨Ò¡ 
à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¡Ñº ¤Ó Ç‹Ò ¨Ò¡ ÅÒ ËÃ×Í ¡ÒÃ ãªŒ ¤ÓÇ‹Ò “ ÃÐ¡Ó ” ·ÕèËÁÒÂ ¶Ö§ µŒ¹ÃÐ¡Ó áÅÐ ¤ÇÒÁ ·Ø¡¢� 
à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¡Ñº ¤Ó Ç‹Ò ¡ÃÃÁ ´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
        àËç¹¨Ò¡ ̈Ò¡ á¨¡ ¡ŒÒ¹ á¡Á ÃÐ¡Ó
   ¶¹Ñ´ ÃÐ¡Ó ¡ÃÃÁ ̈Ó ¨Ò¡ ªŒÒ
   ºÒ» ã´ ·Õè â· ·Ó á·¹ à·‹Ò ÃÒ áÁ‹
   ¨Ò¡ áµ‹¤Òº¹Õé Ë¹ŒÒ ¾Õè¹ŒÍ§ ¤§ ¶¹ÍÁ 
 ó. ¡ÒÃ ãªŒ âÇËÒÃÍØ»ÁÒ áÅÐ ÍØ»ÅÑ¡ É³� à»š¹¡ÒÃ¡ Å‹Ò ÇâÇËÒÃ à»ÃÕÂºà·ÕÂº ·Õè ÅÖ¡«Öé§ áÂº¤ÒÂ ·Õè 
µŒÍ§ãªŒ¡ÒÃµÕ¤ÇÒÁ à¾×èÍ ãËŒ à¡Ô´ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ·Õè ªÑ´à¨¹ àª‹¹ ¡ÇÕ ¡Å‹ÒÇ à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¼ÙŒ·Õè âÍŒÍÇ´ Ç‹Òà»š¹ 
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ÊÇ‹Ò§ á¡‹ ¼ÙŒã´ ´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
       ã´ ã´ âÍÉ°� âÍ‹ÍŒÒ§  µ¹ ́ Õ
   àÍÒ »Ò¡à»š¹¡ÇÕ ¢Å‹ÍÂ¤ÅŒÍ Â
   ËÒ¡ ËÒÞ áµ‹ÇÒ·Õ à©ÅÂ ¡Å‹ÒÇ  ä©¹ ¹Ò
   ´Ø¨ Ë¹Öè§ áÊ§ ËÔè§ËŒÍÂ Ê‹Í§ ¡Œ¹ µ¹ àÍ§ 
 ô. ¡ÒÃ ãªŒ âÇËÒÃºØ¤¤ÅÇÑµ à»š¹¡ÒÃ ÊÁÁØµÔ ÊÔè§ ·Õè äÁ‹ÁÕ ªÕÇÔµ ãËŒ ÁÕ µÑÇµ¹ àËÁ×Í¹ ÊÔè§ ·Õè ÁÕ ªÕÇÔµ àª‹¹ ¡ÇÕ 
¢ÍãËŒ àÃ×Í á¼§ (àÃ×Í ÊÓËÃÑº ½†ÒÂã¹ ÁÕ Á‹Ò¹ ºÑ§) ª‹ÇÂ ¾Ò ¹Ò§ ÁÒËÒ áÅÐ áÍº ÁÍ§ÍÍ¡ ÁÒ¨Ò¡ Á‹Ò¹ ́ ŒÇÂ à¶Ố  
áµ‹ ÅÓ¹éÓ äÁ‹ÂÍÁ ÃÑº»Ò¡ µÒÁ·Õè ¢Í ·ÓãËŒ µŒÍ§¹éÓµÒ¤ÅÍ ´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò 

 21



 

    ¨Ò¡ ÁÒ ÁÒ ÅÔèÇ ÅéÓ ÅÓ ºÒ§
   ºÒ§ÂÕè àÃ×ÍÃÒ ¾ÅÒ§ ¾Õè ¾ÃŒÍ§
   àÃ×Í á¼§ ª‹ÇÂ ¾Ò ¹Ò§ àÁÕÂ§ Á‹Ò¹ ÁÒ ¹Ò
   ºÒ§ º‹ ÃÑº¤Ó ¤ÅŒÍ§ ¤Å‹ÒÇ ¹éÓµÒ¤ÅÍ
 õ. ¡ÒÃ ãªŒ âÇËÒÃÍµÔ¾¨¹� à»š¹¡ÒÃ ¡Å‹ÒÇ ¤ÇÒÁ à¡Ô¹¨ÃÔ§ à¾×èÍãËŒ ÁÕ ¹éÓ Ë¹Ñ¡ ·Õè Ë¹Ñ¡á¹‹¹ ÂÔè§¢Öé¹ àª‹¹ 
¡ÇÕ ¡Å‹ÒÇÍŒÒ§ ¶Ö§ ÊÔè§ ·Õè ÂÔè§ãËÞ‹ ¤×Í ¢Ø¹à¢Ò ÊÇÃÃ¤� ö ªÑé¹ ¾ÃÐÍÒ·ÔµÂ�  áÅÐ ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã� ̈ Ð ÊÙÞÊÅÒÂ ä» 
¨Ò¡ âÅ¡ ¡ç äÁ‹ ·ÓãËŒ ÊÔé¹ ÃÑ¡ ËÃ×Í ËÁ´ÍÒÅÑÂ ã¹ µÑÇ¹Ò§·ÕèÃÑ¡ ä Œ́ à»š¹¡ÒÃ ÊÃŒÒ§ ÍÒÃÁ³� ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ·Õè Ë¹Ñ¡á¹‹¹ 
áÅÐ ¹‹Ò àª×èÍ¶×Í ã¹ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ·Õè ¡ÇÕ ÁÕ ãËŒ ¡Ñº ¹Ò§ ·ÕèÃÑ¡ ´Ñ§¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
    µÃÒº ¢Ø¹ ¤ÔÃÔ ¢Œ¹  ¢Ò´ ÊÅÒÂ áÅ áÁ‹
   ÃÑ¡ º‹ ËÒÂ µÃÒº ËÒÂ  Ë¡ ¿‡Ò
    ÊØÃÔÂ¨Ñ¹·Ã ¢¨ÒÂ  ¨Ò¡ âÅ¡ ä» � å
   ä¿ áÅ‹¹ ÅŒÒ§ ÊÕè ËÅŒÒ  Ë‹Í¹ ÅŒÒ§ ÍÒÅÑÂ

¢ŒÍ¤Ô´ ¤µÔ ¤ÓÊÍ¹  áÅÐ ¤ÇÒÁ ̈ÃÃâÅ§ ã¨

 ñ. ÊÔè§ ÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ ã¹ àÃ×èÍ§ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ¤×Í ¨Ôµã¨ ËÒ¡ ¤Ù‹ÃÑ¡ ÁÕ ̈ Ôµã¨ ·Õè ÁÑè¹¤§ µ‹Í¡Ñ¹ ¡ç Â‹ÍÁ ÁÕ ¤ÇÒÁ 
äÇŒ ÇÒ§ã¨ «Öè§ ¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ ·ÓãËŒ¤ÅÒÂ ¤ÇÒÁ ÇÔµ¡ ¡Ñ§ÇÅã¨ Ç‹Ò ̈ Ð ÁÕ ½†ÒÂ Ë¹Öè§ ½†ÒÂ ã´ ·Õè à»ÅÕèÂ¹á»Å§ ä» 
´Ñ§ ¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸�·ÕèÇ‹Ò
  ½Ò¡ÍØ ÁÒ ÊÁÃ áÁ‹áÅŒ ÅÑ¡ÉÁÕ àÅ‹Ò ¹Ò
 ·ÃÒº ÊÇÂÁÀÙÇ ̈ Ñ¡ÃÕ à¡Å×Í¡ ã¡ÅŒ
 àÃÕÂÁ ¤Ô´ ̈º ̈¹ µÃÕ âÅ¡ Å‹Ç§ áÅŒÇ áÁ‹
 â©Á ½Ò¡ ã¨ áÁ‹ ä´Œ ÂÔè§ ́ ŒÇÂ ã¤Ã ¤ÃÍ§
 ò. ¤ÇÒÁ «×èÍÊÑµÂ� à»š¹ ÊÔè§ ·Õè ¤Ù‹ÃÑ¡ ¤ÇÃ ÂÖ´ ¶×Íà»š¹ á¹Ç»¯ÔºÑµÔ µ‹Í¡Ñ¹ ´Ñ§¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
  àÃÕÂÁ ̈Ò¡¨Ñ¡ à¹Ôè¹ ¹ŒÍ§ ¨§à¹Ò  ¹Ð áÁ‹
 ÈÃÕ ÊÇÑÊ´Ôìà·ÍÞ àÂÒÇ� ÍÂ‹Ò ÍŒÍ¹
 ÍÓ¹Ò¨ ÊÑµÂ� ÊÍ§ àÃÒ ¤×¹ Ã‹ÇÁ ¡Ñ¹ áÁ‹
 ¡ÒÃ ³Ã§¤� ÃÒª¡ÒÃ ÃŒÍ¹   àÃ‹ §áÅŒÇàÃÕÂÁ ÅÒ                                                                                                             
 ó. ¤ÇÒÁ àª×èÍ ã¹ àÃ×èÍ§ ºÒ»ºØÞ ·Õè ·Ó Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ÁÒ Ê‹§¼Å µÒÁ ÁÒ Ê¹Í§ ·Ñ¹ àª‹¹ ¡ÒÃ ·Õè ¡ÇÕ ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò àÃÒ 
à¤Â ·ÓºØÞ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ÁÒ ̈ Ö§ ·ÓãËŒ ¾º à¨Í¡Ñ¹ áÅÐ ºÒ» ·Õè àÃÒ ·Ñé§ÊÍ§ à¤Â ·Ó ¡çµÒÁ ÁÒ Ê¹Í§ ãËŒ ¾ÅÑ´¾ÃÒ¡
¨Ò¡¡Ñ¹ ÍÒ¨ à¾ÃÒÐ à¤Â ¾ÃÒ¡ ÊÑµÇ� ̈ Ò¡ ¤Ù‹ ¢Í§ ÁÑ¹ ´Ñ§¤Ó»ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò
  ÃÍÂ ºØÞ àÃÒ Ã‹ÇÁ ¾ŒÍ§ ¾º¡Ñ¹
 ºÒ» áº‹§ ÊÍ§ ·Ó ·Ñ¹ à·‹Ò ÊÃŒÒ§
 à¾Ã§ ¾ÃÒ¡ ÊÑµÇ� ̈ Ó ¼Ñ¹ ¾ÅÑ´ ¤Ù‹ à¢Ò � å
 ºØÞ Ã‹ÇÁ ºÒ» ̈Ó ÃŒÒ§ ¹Øª ÃŒÒ§ àÃÕÂÁ ä¡Å
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กิจกรรมบูรณาการ

 ๑. นักเรียนอ่านนิราศนรินทร์ฉบับสมบูรณ์และศึกษาความหมายของคำ และประโยคท่ียาก
หรอืไมเ่ข้าใจความหมายจากนริาศนรนิทรท์ัง้ ๑๔๔ บท แล้วทำ เป็นสมดุคำ ศพัท์อธบิายความหมาย
 ๒. แบง่นกัเรียนออกเปน็กลุม่ ใหแ้ตล่ะกลุม่รว่มกนัวเิคราะห์โวหารภาพพจนท่ี์ปรากฏอยูใ่น
นิราศนรินทร์ทั้ง ๑๔๔ บท
 ๓. นักเรียนเลือกโคลงในนิราศนรินทร์บทท่ีนักเรียนประทับใจ ถอดคำ ประพันธ์และอ่าน
ทำ นองเสนาะหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ

 การพลัดพรากจากคนที่รักย่อมท�าให้เกิดความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา หาก
ความเสียใจที่เกิดขึ้นมีมากมายจนต้องโหยหา อาดูร ไม่อาจระงับอารมณ์ความรู้สึกได้ก็ย่อมจะ
ท�าให้เกิดความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัส สาเหตุแห่งความทุกข์นี้มาจากความไม่ไว้วางใจ ความ
ไม่เชื่อมั่น และความวิตกกังวลว่าการจากลาจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้ท่ีมีความทุกข์จากการพลัดพราก จึงเป็นผู้ที่กลัวความเปลี่ยนแปลง นั่นเพราะยึดติดกับ
สิ่งที่รัก สิ่งที่คุ้นเคย และสิ่งที่เป็นเจ้าของ หากใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ก็จะรู้ว่า
ความเปล่ียนแปลงเป็นสัจธรรมที่แน่นอนตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จึงควรท�าใจยอมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ และเสริมสร้างก�าลังใจตนเองให้มีความหนักแน่น 
มั่นคง รวมทั้งเชื่อมั่นและเชื่อใจไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทุกขณะ

 นริาศนรนิทร์ เป็นวรรณคดปีระเภทค�าโคลงทีม่เีนือ้หาส�าคญัในการคร�า่ครวญถงึนางอนัเป็นทีร่กั
ที่ได้จากมา และเป็นการบันทึกการเดินทางในการตามเสด็จสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
ไปปราบพม่าที่ยกมาตีเมืองถลางและเมืองชุมพร กวีถ่ายทอดความรู้ทางสภาพภูมิศาสตร์ การใช้
ค�าศพัท์ ธรรมเนยีม วฒันธรรม ค่านยิม และความเชือ่ของสงัคมในสมยันัน้อย่างกว้างขวางและลกึซึง้ 
ด้วยการใช้ถ้อยค�าส�านวนภาษาที่ประณีตบรรจง ก่อให้เกิดความซาบซึ้งใจแก่ผู้อ่าน นิราศนรินทร์
จึงเป็นนิราศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีที่ดีเยี่ยมเรื่องหนึ่ง

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน

สรุปสรุป

 23



 ๔. นักเรียนศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศึกพม่ามาตีเมืองถลางและ
เมืองชุมพร ซึ่งสัมพันธ์กับสมัยที่มีการแต่งนิราศนรินทร์
 ๕. นักเรียนศึกษาข้อเท็จจริงเก่ียวกับชื่อสถานที่ที่กล่าวไว้ในเรื่องนิราศนรินทร์ว่ามีอยู่จริง
หรือไม่ อย่างไร

 ๑. นิราศนรินทร์ได้รับการยกย่องว่ามีความดีเด่นทางด้านใด
 ๒. สมัยที่แต่งนิราศนรินทร์มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยอย่างไร
 ๓. วรรณคดีสมัยอยุธยาเรื่องใดที่นำ มาใช้เป็นต้นแบบในการแต่งนิราศนรินทร์
 ๔. เนื้อเรื่องของนิราศนรินทร์กล่าวถึงการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางที่ใด 
ยกตัวอย่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ
 ๕. โคลงบทใดในนิราศนรินทร์ที่ปรากฏเป็นข้อสันนิษฐานแสดงถึงประวัติของกวี
 ๖. “บุญเพรงพระหากสรรค�ศาสนรุง�เรืองแฮ” กวีต้องการบอกความหมายถึงสิ่งใด
 ๗. กวีแสดงความอาลัยในการจำ ใจจากนางที่รักไว้อย่างไรบ้าง
 ๘. กวีกล่าวอ้างถึงเทพเจ้าต่าง ๆ ไว้ในเรื่องอย่างไรบ้าง
 ๙. นิราศนรินทร์ได้แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมในสมัยนั้นอย่างไร
 ๑๐. กวีมีทัศนคติในแง่มุมใดที่มีลักษณะแตกต่างจากทัศนคติทั่วไปของสังคม

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานตอ่ไปนี ้๑ หวัขอ้ หรอือาจเลอืกทำ โครงงานอืน่ตามความสนใจตาม
รูปแบบที่ผู้สอนกำ หนด โดยให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานรวบรวมชื่อสถานที่ในนิราศนรินทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางทางเรือจาก
กรุงเทพฯ ถึงเพชรบุรี และการเดินทางทางบกไปยังเมืองตะนาว
 ๒. โครงงานศึกษานิราศนรินทร์คำ โคลงเปรียบเทียบโวหารที่ดำ เนินตามกำ สรวลโคลงดั้น

 ๑. นักเรียนนำ ข้อคิดที่เกี่ยวกับความรักจากนิราศนรินทร์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดำ เนินชีวิตได้อย่างไร
 ๒. ความเศร้าโศกท่ีมีสาเหตุจากการลาจากคนท่ีรัก สามารถใช้วิธีการใดท่ีทำ ให้ความเศร้าโศก
เจือจางลงได้บ้าง

โครงงาน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

คําถามทบทวน
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ตัว ชี้ วัดชวงชั้น

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

ชวนคิด ชวนตอบประโยชนจากการเรียนรู

 ñ. Í‹Ò¹ ÍÍ¡àÊÕÂ§ º· ÃŒÍÂá¡ŒÇ áÅÐ º· ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ ¶Ù¡µŒÍ§ ä¾àÃÒÐ áÅÐ àËÁÒÐÊÁ¡Ñº àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ 
  · ñ.ñ (Á. ô–ö/ñ)
 ò. µÕ¤ÇÒÁ á»Å¤ÇÒÁ áÅÐ ¢ÂÒÂ¤ÇÒÁ àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ò)
 ó. ¤Ò´¤Ðà¹ àËµØ¡ÒÃ³� ̈ Ò¡ àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¤‹Òà¾×èÍ¹Ó ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁ ¤Ô´ ä» ãªŒ µÑ´ÊÔ¹ã¨ á¡Œ »˜ÞËÒ ã¹¡ÒÃ 
  ´Óà¹Ô¹ ªÕÇÔµ · ñ.ñ (Á. ô–ö/ô) 
 ô. ÇÔà¤ÃÒÐË� ÇÔ¨ÒÃ³� áÊ´§ ¤ÇÒÁ ¤Ô´àËç¹ âµŒáÂŒ§ à¡ÕèÂÇ¡Ñº àÃ×èÍ§ ·Õè Í‹Ò¹ áÅÐ àÊ¹Í ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËÁ‹ ÍÂ‹Ò§ ÁÕ àËµ Ø¼Å 
  · ñ.ñ (Á. ô–ö/õ)
 õ. Í‹Ò¹àÃ×èÍ§ µ‹Ò§ æ  áÅŒÇ à¢ÕÂ¹ ¡ÃÍºá¹Ç ¤Ố  ¼Ñ§ ¤ÇÒÁ¤Ố  ºÑ¹·Ö¡ Â‹Í ¤ÇÒÁ áÅÐ ÃÒÂ§Ò¹ · ñ.ñ (Á. ô–ö/÷)
 ö. ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐ ÇÔ¨ÒÃ³� ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ µÒÁ ËÅÑ¡¡ÒÃ ÇÔ¨ÒÃ³� àº×éÍ§µŒ¹ · õ.ñ (Á. ô–ö/ñ)
 ÷. ÇÔà¤ÃÒÐË� ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹ ¢Í§ ÇÃÃ³¤´Õ àª×èÍÁâÂ§ ¡Ñº ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ·Ò§ »ÃÐÇÑµÔ ÈÒÊµÃ� áÅÐ ÇÔ¶Õ ªÕÇÔµ ¢Í§ ÊÑ§¤Á ã¹Í Ṍµ  
  · õ.ñ (Á. ô–ö/ò)
 ø. ÊÑ§à¤ÃÒÐË� ¢ŒÍ¤Ô´ ̈ Ò¡ ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ à¾×èÍ ¹Óä» »ÃÐÂØ¡µ� ãªŒ ã¹ ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ · õ.ñ (Á. ô–ö/ô)

ñ. ÃÙŒ ¶Ö§ ÍÔ·¸Ô¾Å ¢Í§ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ ·Õè  
 Ê‹§¼Åµ‹Í ÊÑ§¤Á ä·Âã¹ ÊÁÑÂ ÃÑª¡ÒÅ ·Õè ö
ò. ä Œ́ ¢ŒÍ¤Ố   à¡ÕèÂÇ¡Ñº àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ àÅ×Í¡ ¤Ù‹¤ÃÍ§ 
 áÅÐ ¡ÒÃ ãªŒ ªÕÇÔµ¤Ù‹
 

ñ. ¹Ñ¡ àÃÕÂ¹ ¤Ô´ Ç‹Ò ËÑÇã¨ ªÒÂ Ë¹Ø‹Áà»š¹
 àÃ×èÍ§ÃÒÇ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ÍÐäÃ
ò. àÃ×èÍ§ ËÑÇã¨  ªÒÂ Ë¹Ø‹Á ÁÕ ÅÑ¡É³Ð ¡ÒÃáµ‹§
 ËÃ×Í ÇÔ¸Õ ¡ÒÃ¹Ó àÊ¹Í ·Õèáµ¡µ‹Ò§ ̈ Ò¡
 ÇÃÃ³¡ÃÃÁ àÃ×èÍ§ Í×è¹ æ  ÍÂ‹Ò§äÃ

หัวใจ ชาย หนุม

 á¹Ç·Ò§ ã¹¡ÒÃ ÇÔ¨ÒÃ³�
ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ หัวใจ ชาย หนุม

ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸�

Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�´ØÊÔµ ÊÁÔµ

à¹×éÍ àÃ×èÍ§µÑÇÅÐ¤Ã

¢ŒÍ¤Ô´ ¤µÔ ¤ÓÊÍ¹
áÅÐ ¤ÇÒÁ ̈ÃÃâÅ§ ã¨ 

¡ÒÃ àª×èÍÁ âÂ§
¡Ñº ªÕÇÔµ »ÃÐ¨Ó ÇÑ¹ ¹ÓàÃ×èÍ§

 àÃ×èÍ§ Â‹Í

à¹×éÍàÃ×èÍ§

ÈÑ¾·�¹‹ÒÃÙŒ

»ÃÐÇÑµÔ¼ÙŒáµ‹§ÊÒÃÐ ¹‹Ò ÃÙŒ
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¹ÓàÃ×èÍ§

 ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  à»š¹ º· ¾ÃÐ ÃÒª ¹Ô¾¹¸� ã¹ ¾ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ ·Ã§ ãªŒ 
¹ÒÁ»Ò¡¡Ò Ç‹Ò                                                                                                     à »š¹ ¹Ç¹ÔÂÒÂ ¢¹Ò´ ÊÑé¹ ·Õè ¹ÓàÊ¹Í ã¹ ÃÙ» áºº ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ  Å§ µÕ¾ÔÁ¾� 
¤ÃÑé§ áÃ¡ ã¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ ÃÒÂ à´×Í¹ àÁ×èÍ  ¾. È.   òôöô  ̈Ó¹Ç¹ ·Ñé§ÊÔé¹  ñø  ©ºÑº  ÁÕ ¤ÇÒÁ 
à»š¹ÁÒ µÒÁ ·Õè ¾ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ ä´Œ à¢ÕÂ¹ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ¤Ó¹Ó äÇŒ Ç‹Ò  “ ̈´ËÁÒÂ 
àËÅÒ‹ ¹ éÕ              ¢ ÒŒ ¾à¨ÒŒ ä ´à Œ ÅÍ× ¡¤Ñ́ á µ© ‹ ººÑ · Á Õè à Õ ÃÍ×è §¹ Ò‹ ÍÒ‹ ¹Ê ÓËÃºÑ Ê Ò¸ÒÃ³ª¹Á ÒÃ ÇºÃÇÁä Ç   Œ                 à   ¾Í×è ¼ Í ŒÙ Ò‹ ¹  
Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�  ‘ ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ’   ̈Ð ä´Œ Í‹Ò¹ ·ÃÒº ¤ÇÒÁàËç¹ áÅÐ ¤ÇÒÁ à»š¹ä» ¢Í§ ¤¹ Ë¹Ø‹Á ä·Â ¼ÙŒ Ë¹èÖ§  «èÖ§ÁÕ 
âÍ¡ÒÊÍÍ¡ä» ÈÖ¡ÉÒ ÇÔªÒ¡ÒÃ  ³ » ÃÐà·È ÂØâÃ»”   
 ËÇÑ ã ¨ª ÒÂË¹Á‹Ø Ê ÃÒŒ §ÊÃÃ¤à � ¹Í×é àÃÍ×è §¢ ¹Öé Í ÂÒ‹ §Ê Á¨Ã§Ô  à ÊÁÍ× ¹¡ ÒÃ ̈ÓÅÍ§à Ëµ¡Ø ÒÃ³á � ÅÐº ÃÃÂÒ¡ÒÈ 
áË‹§ ÂØ¤ÊÁÑÂ¹Ñé¹  â´Â ¶‹ÒÂ·Í´ á¹Ç¤Ô´ ·Õè à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃ ÃÑº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡ ÁÒ ãªŒ ã¹ ª‹Ç§ ·Õè »ÃÐà·È 
¡ÓÅÑ§ àÃÔèÁ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ́ ŒÒ¹ µ‹Ò§  æ   ä» à»š¹ áºº ÊÁÑÂ ãËÁ‹  ¶‹ÒÂ·Í´ ¼‹Ò¹ âÇËÒÃ ÍÑ¹ à©ÕÂº¤Á  ÊÍ´ á·Ã¡ 
ÍÒÃÁ³�¢Ñ¹ ·Õè ·Ó ãËŒ ¼ÙŒÍ‹Ò¹ µÔ´µÒÁ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ µ‹Íà¹×èÍ§

 àÃ×èÍ§ Â‹Í

  ¹ÒÂ »ÃÐ¾Ñ¹¸�  »ÃÐÂÙÃ ÊÔÃÔ  à»š¹ Ë¹Ø‹Áä ·Â ·Õè à´Ô¹·Ò§ ä» ÈÖ¡ÉÒµ‹Í ÂÑ§ »ÃÐà·È ÍÑ§¡ÄÉ  àÁ×èÍ ÊÓàÃç¨ 
¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ ̈ Ö§à´Ô¹·Ò§ ¡ÅÑº »ÃÐà·È â´Â ·Ò§àÃ×Í  ¢³Ð à´Ô¹·Ò§ »ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ä Œ́à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ à¾×èÍ¹Ê¹Ô· 
ª×èÍÇ‹Ò «Öè§ ÂÑ§¤§ ÈÖ¡ÉÒ ÍÂÙ‹ ·Õè »ÃÐà·È ÍÑ§¡ÄÉ â´Âà¢ÕÂ¹ àÅ‹Ò ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ·Õè ¤Ố  ¶Ö§ »ÃÐà·È 
ÍÑ§¡ÄÉ áÅÐ ¤¹ ÃÑ¡
  ¡ÒÃ à Ố¹·Ò§ ¡ÅÑº àÁ×Í§ä·Â ã¹ ¤ÃÑé§¹Õé  ºÔ´Ò ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ä´Œ ãªŒÍÓ¹Ò¨  ÇÔè§àµŒ¹ ½Ò¡½˜§ ãËŒ ºØµÃªÒÂ 
à¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃ       áÅÐ ºÔ´Ò ÂÑ§ ä´Œ àµÃÕÂÁ ËÒ ¤Ù‹¤ÃÍ§ ·Õè àËÁÒÐÊÁ      ¤×Í     áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ       áµ‹»ÃÐ¾Ñ¹¸� äÁ‹Ê¹ ã¨

‹ áÁ¡ÔÁà¹ŒÂ à¾ÃÒÐ àËç¹Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ àªÂ áÅÐ ÃÑ§à¡ÕÂ¨ ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ áºº  “ ¤ÅØÁ ¶Ø§ ª¹”   àÁ×èÍ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ä´Œ ¾º¡Ñº 
ÊÒÇ§ÒÁ¼ ÁÙŒ ¤Õ ÇÒÁ· Ñ¹ÊÁÑÂ· ªÕè ×èÍÇ‹Ò Í ØäÃ  »ÃÐ¾Ñ¹¸¨� Ö§ä ´·Œ Ó¤ÇÒÁ ÃÙŒ¨Ñ¡¡ ÑºÍ ØäÃ á  ÅÐ¤ ºËÒà· ÕèÂÇà µÃ¡‹ Ñ¹ 
ÍÂ‹Ò§ Ê¹Ô·Ê¹Á  à¾ÕÂ§ äÁ‹¹Ò¹ ¡ç ÁÕ ¤ÇÒÁ ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ·Õè ÅÖ¡«Öé§   ̈¹ÍØäÃ µÑé§¤ÃÃÀ�  ºÔ´Ò ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ̈ Ö§ µŒÍ§ 
¨Ñ´§Ò¹á µ‹§§Ò¹ã Ë´Œ ŒÇÂ¤ ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡· äè Õ Á¾‹ Íã ¨Í Â‹Ò§ÂÔè§ Í ØäÃµ Ñé§¤ÃÃÀä� ´äŒ Á‹¹Ò¹¡ àç ¡Ô´á ·Œ§ÅÙ¡ Ë   ÅÑ§¨Ò¡ 
ÃÑ¡ÉÒµ ÑÇ¨¹Ã‹Ò§¡ÒÂá ¢ç§áÃ§ ́ ÕáÅŒÇ ÍØäÃ¡ çÍÍ¡à· ÕèÂÇà µÃá‹ ÅÐã ª¨Œ ‹ÒÂà§Ô¹Í Â‹Ò§¿ Ø†Áà¿„ÍÂ » ÃÐ¾Ñ¹¸¡� Å‹ÒÇ 
µÑ¡àµ×Í¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ ¢Í§ ÍØäÃ ̈¹ ·Ñé§ÊÍ§ ·ÐàÅÒÐ ¡Ñ¹àÊÁÍ ÍØäÃ ̈ Ö§ Ë¹Õ ¡ÅÑº ä» ÍÂÙ‹ ¡Ñº ºÔ´Ò 
¢Í§à ̧ Í · Óã ËÍŒ ØäÃÁ âÕ Í¡ÒÊ¾ ºÃ Ñ¡ã ËÁ¡‹ Ñº¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹¹ ¤Ã » ÃÐ¾Ñ¹¸á� ÅÐÍ ØäÃ ̈ Ö§ä ´ËŒ Â‹Ò¢Ò´¡ Ñ¹ã ¹ 
·ÕèÊØ´
 »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÁÕ ªÕÇÔµ áÅÐ Ë¹ŒÒ ·Õè ¡ÒÃ §Ò¹ ·Õè à¨ÃÔÞ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ  ä´ŒÃÑº ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ÊÑÞÞÒºÑµÃ à»š¹ ËÅÇ§ 
ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡ Ốì  ½†ÒÂ ÍØäÃ àÁ×èÍ ä» ÍÂÙ‹ ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ¡çä´Œ ÃÙŒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ Ç‹Ò à¢Ò ÁÕ àÁÕÂ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ ¶Ö§  
÷ ¤ ¹  ̈ Ö§Í ÂÙ‹¡Ô¹¡ Ñ¹ä ´äŒ Á‹¹Ò¹¡ µç ŒÍ§à ÅÔ¡Ã Ò¡Ñ¹ ÍØäÃË Ç¹¡ÅÑºÁ ÒÍ ŒÍ¹ÇÍ¹¢ Í¤×¹´¡Õ Ñº» ÃÐ¾Ñ¹¸� á  µ‹ 
»ÃÐ¾¹Ñ ¸¡ � ä ç ÁÂ‹ ÍÁã ¨ÍÍ‹ ¹á ÅÐá ¹Ð¹Óã Ëà Œ ¸Í ¡ÅºÑ ä »Í Âº ‹Ù ÒŒ ¹ºỐ Ò   µ    Í‹ ÁÒÍ äØ Ã¡ äç ´á Œ µ§‹ §Ò¹ã ËÁ¡ ‹ ºÑ
ËÅÇ§¾ÔàÈÉ¼ Å¾ Ò¹Ôª á  ÁàŒ ¢Ò¨Ðä ÁË‹ Å‹ÍàËÅÒá µ¡‹ àç »š¹¾ ‹Í¤ŒÒ¼ ÁŒ Ù °Õ Ò¹Ð ́ Õ Ê ÓËÃÑº» ÃÐ¾Ñ¹¸ä� ´¾Œ ºÃ Ñ¡ 
¤Ã§éÑ ãËÁ¡ºÑ Ë Þ§Ô ÊÒÇ· ª èÕ Íè× ÇÒ‹   “È ÃÊÕ Á Ò¹”  á  ÅÐÃ ÊŒÙ ¡Ö ¾ §Ö ¾ Íã ̈ ã ¹µ ÇÑ à ̧ ÍÁ Ò¡ Ã ÇÁ· §éÑ º Ố Ò· §éÑ Ê Í§½Ò† Â¡ Ã ç Œ̈ Ù ¡Ñ
ªÍº¾Í¡Ñ¹                                                         

»ÃÐàÊÃÔ° ÊØÇÑ²¹�

 

ÃÒÁ¨ÔµµÔÔ”
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                                   »                                            ÃÐ¾¹Ñ ¸� ̈ §Ö  µ§éÑ  ¤ÇÒÁ ËÇÑ§ã ¹Í ¹Ò¤µ·  ̈èÕ Ðä ´Œá µ§‹ §Ò¹¤ ÃÍ§¤ ¡‹ Ù ºÑ  ÈÃÊÕ  ÁÒ¹Í ÂÒ‹ § ÁÕ ¤ÇÒÁ Ê ØØ¢
 è

 

หัว ใจชาย หนุม

¾ÃÐºÒ·ÊÁ à´ç¨ ¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ

 ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ ¹ÒÂ »ÃÐàÊÃÔ°  ÊØÇÑ²¹�
 ©ºÑº ·Õè  ñ

 àÃ×Í  “ âÍ ÂÒÁÐÁÐ ÃÙ”
 à´Ô¹ ã¹ ·ÐàÅ á´§

               ÇÑ¹ ·Õè  òó  ¡Ñ¹ÂÒÂ¹,  ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
 à¾×èÍ¹ ¤§ ¹Ö¡à ¤×Í§ ©Ñ¹ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ ÅÐ ÊÔ  ·Õè ©Ñ¹ ÂÑ§ äÁ‹ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ÁÒ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ¡‹Í¹¹Õé.   ·Õè¨ÃÔ§ ©Ñ¹ 
ÍÂÒ¡ à¢ÕÂ¹ ÁÒ ¹Ò¹ áÅŒÇ,    áµ‹ ÁÑ¹ ·Ó ã¨ äÁ‹ Å§ Ç‹Ò ̈ Ð à¢ÕÂ¹ Ç‹Ò ¡ÃÐäÃ.   ̈ Öè§ ÃÕ  æ   ÃÍ  æ   ÁÒ ̈¹ ¶Ö§ àÇÅÒ¹Õé.   ¹Õè äÁ‹ 
ãª‹ à¾ÃÒÐ äÁ‹¤Ô´ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ËÒÁÔä´Œ,    áµ‹ µÃ§ ¡Ñ¹ ¢ŒÒÁ ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ àËÅ×Íà¡Ô¹ ̈¹ äÁ‹ÃÙŒ ̈ Ð à¢ÕÂ¹ ä» ÍÂ‹Ò§äÃ ¶Ù¡.  
 µÑé§ áµ‹ ̈ Ò¡ ¡Ñ¹ ÁÒ áÅŒÇ ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ·Ø¡ÇÑ¹,   ̈ÃÔ§  æ   ¹Ð  äÁ‹ á¡ÅŒ§ ¾Ù´ àÅÂ áÅÐ ©Ñ¹ÍÍ¡ ¹Ö¡ ÃÔÉÂÒ à¾×èÍ¹ 
¾ÔÅÖ¡ ́ ŒÇÂ.   ¹Ö¡ ¶Ö§ µÑÇ ©Ñ¹ àÍ§ ·ÕèÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÍÂ‹Ò§äÃ,    áÅÐ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÍÂ‹Ò§äÃ  ̈Ð äÁ‹ ãËŒ ©Ñ¹ 
ÃÔÉÂÒ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´Œ  ?   Ê‹Ç¹ ©Ñ¹ ÊÔ ÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ º¹ àÃ×Í «Öè§ ¡ÓÅÑ§ áÅ‹¹ ÍÂÙ‹ ã¹ ·ÐàÅ á´§,   ÃŒÍ¹ á·º ÊÔé¹ÊµÔ,    áÅÐ 
à Ố¹ Ë‹Ò§ ÍÍ¡¨Ò¡ ·Õè ¶Ôè¹ ·Õè à¤Â ä Œ́ÃÑº ¤ÇÒÁ ÊØ¢  áÅ Ù́ ä» ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ¡ç ËÇÑ§ ä Œ́ áµ‹ ̈Ð àËç¹ ¤ÇÒÁ¤Ñº á¤º áÅÐ ÍÖ́ ÍÑ́ ã¨ 
ÍÂ‹Ò à¢ŒÒ ã¨ ¼Ô´ Ç‹Ò ©Ñ¹ äÁ‹ ÃÑ¡ ¡ÃØ§ÊÂÒÁ ËÃ×Í ªÒµÔ ä·Â.   ªÒµÔ ºŒÒ¹àÁ×Í§ ¢Í§ ©Ñ¹ ·ÓäÁ ©Ñ¹ ̈Ð äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ ÃÑ¡,   áµ‹ 
à»š¹ ̧ÃÃÁ´Ò ¤¹ àÃÒ µŒÍ§ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ËÅÒÂÍÂ‹Ò§,   àª‹¹ ÃÑ¡ ¾‹Í áÁ‹ ËÃ×Í ÞÒµÔ ¾Õè¹ŒÍ§ ¡ç ¼Ô´ ¡Ñº ¡ÒÃ ÃÑ¡ ÅÙ¡ ÃÑ¡ 
àÁÕÂ ̈ÃÔ§ äËÁ  ?   ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ä·Â à»ÃÕÂº àËÁ×Í¹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ ¾‹Í áÁ‹,    áµ‹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ àËÁ×Í¹ÃÑ¡ àÁÕÂ,    
áÅŒÇ ¡çàÁ×èÍ µŒÍ§ ̈ Ò¡ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ ÁÒ àÁ×Í§ä·Â  ̈Ð äÁ‹ ãËŒ ©Ñ¹ ÍÒÅÑÂ ä´Œ ËÃ×Í  ?   ¤¹ àÃÒ ·Õè äÁ‹à¤Â ¾Œ¹ ̈ Ò¡Í¡ 
¾‹Í áÁ‹ ¡ç ÃÙŒÊÖ¡ ¾Í ã¨ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¾‹ÍºŒÒ¹ áÁ‹,    áµ‹ ¾Íä´Œ à¤Â ÍÍ¡ä» àËç¹ ÊÔè§ §ÒÁ  æ    áÅÐ ¾º 
¤¹ Í×è¹  æ   ¹Í¡ºŒÒ¹ áÅŒÇ  ¤§ µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ºŒÒ¹ ¾‹Í áÁ‹ à»š¹ ·Õè¤Ñº á¤º ÍÖ´ÍÑ´ ÍÂÙ‹ ºŒÒ§,   ·Ñé§ ¡ÒÃ ¤ØÂ ¡Ñº
 ¤¹ á¡‹ครึÍÂ‹Ò§ ¾‹Í áÁ‹ ¡ç ¤§ äÁ‹ ÍÍ¡ÃÊ à·‹Ò ¤ØÂ ¡Ñº Ë¹Ø‹Á  æ   ÊÒÇ  æ, ¨ÃÔ§ äËÁ  ? 
   ¢Í ãËŒ ¹Ö¡ ́ Ùà¶Ô´ à¾×èÍ¹ àÍŽÂ.   µ‹Í¹Õé ä» ©Ñ¹ ̈ Ð äÁ‹ÁÕ àÇÅÒ ä´Œ ä» ́ Ù ÅÐ¤Ã ÍÂ‹Ò§ ·Õè àÃÒ ä´Œ à¤Â ä» ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹
 º‹ÍÂ  æ   ã¹ ÅÍ¹´Í¹,   ̈Ð äÁ‹ä´Œ ä»à ·ÕèÂÇ ¡Ô¹ ¢ŒÒÇ µÒÁ àÃçÊµÍ ÃÑ§µ�   áÅÐ ́ Ù ¼ÙŒËÞÔ§ ÊÇÂ  æ    áÅÐ ·Õè ÃŒÒÂ ·ÕèÊØ´  
¨Ð äÁ‹ä´Œ àµŒ¹ÃÓ  !   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ÃÙŒ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ Ç‹Ò¡ÒÃ àµŒ¹ÃÓ à¡×Íº ̈Ð à»š¹ ªÕÇÔµ ¢Í§ ©Ñ¹ ·Õà´ÕÂÇ  àÁ×èÍ ÂÑ§ ÍÂÙ‹ 
àÁ×Í§¹Í¡ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹,   à¾×èÍ¹ à¤Â ÅŒÍ Ç‹Ò ©Ñ¹ äÁ‹ä Œ́ àµŒ¹ÃÓ ¹Ò¹  æ   ¶Ö§ »Ç´·ŒÍ§  !   ¹Õè µ‹Íä» ©Ñ¹ ̈Ð ÁÔ µŒÍ§ »Ç´·ŒÍ§ 
áÂ‹ ËÃ×Í  ?    áµ‹ ¾Ù´ ¡Ñ¹ ̈ÃÔ§  æ   ¹Ð,   ÍŒÒÂ ¡ÒÃ àµŒ¹ÃÓ ¹Ð ÁÑ¹ ¡ç äÁ‹ÊÙŒ ÊÓ¤ÑÞ ¹Ñ¡ ́ Í¡.   ÁÑ¹ ÊÓ¤ÑÞ ÍÕ àÃ×èÍ§ ·Õè ̈ Ð 
äÁ‹ä´Œ ¡Í´ ¼ÙŒËÞÔ§ ¹Ñè¹ áËÅÐ.   ¶ŒÒ äÁ‹ÁÕ àµŒ¹ÃÓ ¡Ñ¹ ºŒÒ§  àÃÒ ̈Ð ÇÔè§ ä» ¡Í´ à¢Ò ́ ×éÍ  æ   ã¤Ã à¢Ò ̈Ð ÂÍÁ.   ÍÕ¡ 
ÍÂ‹Ò§ Ë¹Öè§ ã¹ àÁ×Í§ä·Â ÂÑ§ÁÕ ¤¹¤ÃÖàËÅ×Í ÍÂÙ‹ ÁÒ¡  ·Õè ªÍº à¡çº ÅÙ¡ÊÒÇ äÁ‹ ãËŒ ¾ºàËç¹ ¼ÙŒªÒÂ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ 
´ÙÍÍ¡ ̈Ð ËÒ âÍ¡ÒÊ ä´Œ ª×è¹ ã¨ ÂÒ¡ ÍÂÙ‹ ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ.   ©Ñ¹ ¹Ö¡  æ   ä» á·º ÍÂÒ¡ ¾Ò àÍÒ ÅÔÅÕè à¢ŒÒä» àÊÕÂ ́ ŒÇÂ áÅŒÇ 
à·ÕÂÇ,    áµ‹ ¹Ö¡ Ê§ÊÒÃ ËÅ‹Í¹¨Ð µŒÍ§ ä» µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ËÁÙ‹¤¹  “ อนั ศวิไิลซ, ”   ̈Ð ·¹·Ò¹ äÁ‹äËÇ.   ·‹Ò¹ ºỐ ÒÁÒÃ´Ò 
¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ð ·‹Ò¹ ·Ó â¡Œ¾Í ãªŒ ̈ ÃÔ§ ÍÂÙ‹,    áµ‹ ¾×é¹ ¢Í§ ·‹Ò¹ äÁ‹ ãª‹  “ ศิวิไลซ”   ̈ÃÔ§¨Ñ§ ́ Í¡ ¹Ð à¾×èÍ¹. 
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¹ÓàÃ×èÍ§

 ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  à»š¹ º· ¾ÃÐ ÃÒª ¹Ô¾¹¸� ã¹ ¾ÃÐºÒ· ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ ·Ã§ ãªŒ 
¹ÒÁ»Ò¡¡Ò Ç‹Ò                                                                                                     à »š¹ ¹Ç¹ÔÂÒÂ ¢¹Ò´ ÊÑé¹ ·Õè ¹ÓàÊ¹Í ã¹ ÃÙ» áºº ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ  Å§ µÕ¾ÔÁ¾� 
¤ÃÑé§ áÃ¡ ã¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ ÃÒÂ à´×Í¹ àÁ×èÍ  ¾. È.   òôöô  ̈Ó¹Ç¹ ·Ñé§ÊÔé¹  ñø  ©ºÑº  ÁÕ ¤ÇÒÁ 
à»š¹ÁÒ µÒÁ ·Õè ¾ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ ä´Œ à¢ÕÂ¹ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ¤Ó¹Ó äÇŒ Ç‹Ò  “ ̈´ËÁÒÂ 
àËÅÒ‹ ¹ éÕ              ¢ ÒŒ ¾à¨ÒŒ ä ´à Œ ÅÍ× ¡¤Ñ́ á µ© ‹ ººÑ · Á Õè à Õ ÃÍ×è §¹ Ò‹ ÍÒ‹ ¹Ê ÓËÃºÑ Ê Ò¸ÒÃ³ª¹Á ÒÃ ÇºÃÇÁä Ç   Œ                 à   ¾Í×è ¼ Í ŒÙ Ò‹ ¹  
Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�  ‘ ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ’   ̈Ð ä´Œ Í‹Ò¹ ·ÃÒº ¤ÇÒÁàËç¹ áÅÐ ¤ÇÒÁ à»š¹ä» ¢Í§ ¤¹ Ë¹Ø‹Á ä·Â ¼ÙŒ Ë¹èÖ§  «èÖ§ÁÕ 
âÍ¡ÒÊÍÍ¡ä» ÈÖ¡ÉÒ ÇÔªÒ¡ÒÃ  ³ » ÃÐà·È ÂØâÃ»”   
 ËÇÑ ã ¨ª ÒÂË¹Á‹Ø Ê ÃÒŒ §ÊÃÃ¤à � ¹Í×é àÃÍ×è §¢ ¹Öé Í ÂÒ‹ §Ê Á¨Ã§Ô  à ÊÁÍ× ¹¡ ÒÃ ̈ÓÅÍ§à Ëµ¡Ø ÒÃ³á � ÅÐº ÃÃÂÒ¡ÒÈ 
áË‹§ ÂØ¤ÊÁÑÂ¹Ñé¹  â´Â ¶‹ÒÂ·Í´ á¹Ç¤Ô´ ·Õè à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃ ÃÑº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡ ÁÒ ãªŒ ã¹ ª‹Ç§ ·Õè »ÃÐà·È 
¡ÓÅÑ§ àÃÔèÁ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ́ ŒÒ¹ µ‹Ò§  æ   ä» à»š¹ áºº ÊÁÑÂ ãËÁ‹  ¶‹ÒÂ·Í´ ¼‹Ò¹ âÇËÒÃ ÍÑ¹ à©ÕÂº¤Á  ÊÍ´ á·Ã¡ 
ÍÒÃÁ³�¢Ñ¹ ·Õè ·Ó ãËŒ ¼ÙŒÍ‹Ò¹ µÔ´µÒÁ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ µ‹Íà¹×èÍ§

 àÃ×èÍ§ Â‹Í

  ¹ÒÂ »ÃÐ¾Ñ¹¸�  »ÃÐÂÙÃ ÊÔÃÔ  à»š¹ Ë¹Ø‹Áä ·Â ·Õè à´Ô¹·Ò§ ä» ÈÖ¡ÉÒµ‹Í ÂÑ§ »ÃÐà·È ÍÑ§¡ÄÉ  àÁ×èÍ ÊÓàÃç¨ 
¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ ̈ Ö§à´Ô¹·Ò§ ¡ÅÑº »ÃÐà·È â´Â ·Ò§àÃ×Í  ¢³Ð à´Ô¹·Ò§ »ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ä Œ́à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ à¾×èÍ¹Ê¹Ô· 
ª×èÍÇ‹Ò «Öè§ ÂÑ§¤§ ÈÖ¡ÉÒ ÍÂÙ‹ ·Õè »ÃÐà·È ÍÑ§¡ÄÉ â´Âà¢ÕÂ¹ àÅ‹Ò ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ·Õè ¤Ố  ¶Ö§ »ÃÐà·È 
ÍÑ§¡ÄÉ áÅÐ ¤¹ ÃÑ¡
  ¡ÒÃ à´Ô¹·Ò§ ¡ÅÑº àÁ×Í§ä·Â ã¹ ¤ÃÑé§¹Õé  ºÔ´Ò ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ä´Œ ãªŒÍÓ¹Ò¨  ÇÔè§àµŒ¹ ½Ò¡½˜§ ãËŒ ºØµÃªÒÂ 
à¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃ       áÅÐ ºÔ´Ò ÂÑ§ ä´Œ àµÃÕÂÁ ËÒ ¤Ù‹¤ÃÍ§ ·Õè àËÁÒÐÊÁ      ¤×Í     áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ       áµ‹»ÃÐ¾Ñ¹¸� äÁ‹Ê¹ ã¨

‹ áÁ¡ÔÁà¹ŒÂ à¾ÃÒÐ àËç¹Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ àªÂ áÅÐ ÃÑ§à¡ÕÂ¨ ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ áºº  “ ¤ÅØÁ ¶Ø§ ª¹”   àÁ×èÍ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ä´Œ ¾º¡Ñº 
ÊÒÇ§ÒÁ¼ ÁÙŒ ¤Õ ÇÒÁ· Ñ¹ÊÁÑÂ· ªÕè ×èÍÇ‹Ò Í ØäÃ  »ÃÐ¾Ñ¹¸¨� Ö§ä ´·Œ Ó¤ÇÒÁ ÃÙŒ¨Ñ¡¡ ÑºÍ ØäÃ á  ÅÐ¤ ºËÒà· ÕèÂÇà µÃ¡‹ Ñ¹ 
ÍÂ‹Ò§ Ê¹Ô·Ê¹Á  à¾ÕÂ§ äÁ‹¹Ò¹ ¡ç ÁÕ ¤ÇÒÁ ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ·Õè ÅÖ¡«Öé§   ̈¹ÍØäÃ µÑé§¤ÃÃÀ�  ºÔ´Ò ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ̈ Ö§ µŒÍ§ 
¨Ñ´§Ò¹á µ‹§§Ò¹ã Ë´Œ ŒÇÂ¤ ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡· äè Õ Á¾‹ Íã ¨Í Â‹Ò§ÂÔè§ Í ØäÃµ Ñé§¤ÃÃÀä� ´äŒ Á‹¹Ò¹¡ àç ¡Ô´á ·Œ§ÅÙ¡ Ë   ÅÑ§¨Ò¡ 
ÃÑ¡ÉÒµ ÑÇ¨¹Ã‹Ò§¡ÒÂá ¢ç§áÃ§ ́ ÕáÅŒÇ ÍØäÃ¡ çÍÍ¡à· ÕèÂÇà µÃá‹ ÅÐã ª¨Œ ‹ÒÂà§Ô¹Í Â‹Ò§¿ Ø†Áà¿„ÍÂ » ÃÐ¾Ñ¹¸¡� Å‹ÒÇ 
µÑ¡àµ×Í¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ ¢Í§ ÍØäÃ ̈¹ ·Ñé§ÊÍ§ ·ÐàÅÒÐ ¡Ñ¹àÊÁÍ ÍØäÃ ̈ Ö§ Ë¹Õ ¡ÅÑº ä» ÍÂÙ‹ ¡Ñº ºÔ´Ò 
¢Í§à ̧ Í · Óã ËÍŒ ØäÃÁ âÕ Í¡ÒÊ¾ ºÃ Ñ¡ã ËÁ¡‹ Ñº¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹¹ ¤Ã » ÃÐ¾Ñ¹¸á� ÅÐÍ ØäÃ ̈ Ö§ä ´ËŒ Â‹Ò¢Ò´¡ Ñ¹ã ¹ 
·ÕèÊØ´
 »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÁÕ ªÕÇÔµ áÅÐ Ë¹ŒÒ ·Õè ¡ÒÃ §Ò¹ ·Õè à¨ÃÔÞ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ  ä´ŒÃÑº ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ÊÑÞÞÒºÑµÃ à»š¹ ËÅÇ§ 
ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡´Ôì  ½†ÒÂ ÍØäÃ àÁ×èÍ ä» ÍÂÙ‹ ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ¡çä´Œ ÃÙŒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ Ç‹Ò à¢Ò ÁÕ àÁÕÂ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ ¶Ö§  
÷ ¤ ¹  ̈ Ö§Í ÂÙ‹¡Ô¹¡ Ñ¹ä ´äŒ Á‹¹Ò¹¡ µç ŒÍ§à ÅÔ¡Ã Ò¡Ñ¹ ÍØäÃË Ç¹¡ÅÑºÁ ÒÍ ŒÍ¹ÇÍ¹¢ Í¤×¹´¡Õ Ñº» ÃÐ¾Ñ¹¸� á  µ‹ 
»ÃÐ¾¹Ñ ¸¡ � ä ç ÁÂ‹ ÍÁã ¨ÍÍ‹ ¹á ÅÐá ¹Ð¹Óã Ëà Œ ¸Í ¡ÅºÑ ä »Í Âº ‹Ù ÒŒ ¹ºỐ Ò   µ    Í‹ ÁÒÍ äØ Ã¡ äç ´á Œ µ§‹ §Ò¹ã ËÁ¡ ‹ ºÑ
ËÅÇ§¾ÔàÈÉ¼ Å¾ Ò¹Ôª á  ÁàŒ ¢Ò¨Ðä ÁË‹ Å‹ÍàËÅÒá µ¡‹ àç »š¹¾ ‹Í¤ŒÒ¼ ÁŒ Ù °Õ Ò¹Ð ́ Õ Ê ÓËÃÑº» ÃÐ¾Ñ¹¸ä� ´¾Œ ºÃ Ñ¡ 
¤Ã§éÑ ãËÁ¡ºÑ Ë Þ§Ô ÊÒÇ· ª èÕ Íè× ÇÒ‹   “È ÃÊÕ Á Ò¹”  á  ÅÐÃ ÊŒÙ ¡Ö ¾ §Ö ¾ Íã ̈ ã ¹µ ÇÑ à ̧ ÍÁ Ò¡ Ã ÇÁ· §éÑ º Ố Ò· §éÑ Ê Í§½Ò† Â¡ Ã ç Œ̈ Ù ¡Ñ
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หัว ใจชาย หนุม

¾ÃÐºÒ·ÊÁ à´ç¨ ¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ

 ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ ¹ÒÂ »ÃÐàÊÃÔ°  ÊØÇÑ²¹�
 ©ºÑº ·Õè  ñ

 àÃ×Í  “ âÍ ÂÒÁÐÁÐ ÃÙ”
 à´Ô¹ ã¹ ·ÐàÅ á´§

               ÇÑ¹ ·Õè  òó  ¡Ñ¹ÂÒÂ¹,  ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
 à¾×èÍ¹ ¤§ ¹Ö¡à ¤×Í§ ©Ñ¹ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ ÅÐ ÊÔ  ·Õè ©Ñ¹ ÂÑ§ äÁ‹ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ÁÒ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ¡‹Í¹¹Õé.   ·Õè¨ÃÔ§ ©Ñ¹ 
ÍÂÒ¡ à¢ÕÂ¹ ÁÒ ¹Ò¹ áÅŒÇ,    áµ‹ ÁÑ¹ ·Ó ã¨ äÁ‹ Å§ Ç‹Ò ̈ Ð à¢ÕÂ¹ Ç‹Ò ¡ÃÐäÃ.   ̈ Öè§ ÃÕ  æ   ÃÍ  æ   ÁÒ ̈¹ ¶Ö§ àÇÅÒ¹Õé.   ¹Õè äÁ‹ 
ãª‹ à¾ÃÒÐ äÁ‹¤Ô´ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ËÒÁÔä´Œ,    áµ‹ µÃ§ ¡Ñ¹ ¢ŒÒÁ ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ àËÅ×Íà¡Ô¹ ̈¹ äÁ‹ÃÙŒ ̈ Ð à¢ÕÂ¹ ä» ÍÂ‹Ò§äÃ ¶Ù¡.  
 µÑé§ áµ‹ ̈ Ò¡ ¡Ñ¹ ÁÒ áÅŒÇ ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ·Ø¡ÇÑ¹,   ̈ÃÔ§  æ   ¹Ð  äÁ‹ á¡ÅŒ§ ¾Ù´ àÅÂ áÅÐ ©Ñ¹ÍÍ¡ ¹Ö¡ ÃÔÉÂÒ à¾×èÍ¹ 
¾ÔÅÖ¡ ́ ŒÇÂ.   ¹Ö¡ ¶Ö§ µÑÇ ©Ñ¹ àÍ§ ·ÕèÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÍÂ‹Ò§äÃ,    áÅÐ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÍÂ‹Ò§äÃ  ̈Ð äÁ‹ ãËŒ ©Ñ¹ 
ÃÔÉÂÒ ÍÂ‹Ò§äÃ ä´Œ  ?   Ê‹Ç¹ ©Ñ¹ ÊÔ ÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ º¹ àÃ×Í «Öè§ ¡ÓÅÑ§ áÅ‹¹ ÍÂÙ‹ ã¹ ·ÐàÅ á´§,   ÃŒÍ¹ á·º ÊÔé¹ÊµÔ,    áÅÐ 
à Ố¹ Ë‹Ò§ ÍÍ¡¨Ò¡ ·Õè ¶Ôè¹ ·Õè à¤Â ä Œ́ÃÑº ¤ÇÒÁ ÊØ¢  áÅ Ù́ ä» ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ¡ç ËÇÑ§ ä Œ́ áµ‹ ̈Ð àËç¹ ¤ÇÒÁ¤Ñº á¤º áÅÐ ÍÖ́ ÍÑ́ ã¨ 
ÍÂ‹Ò à¢ŒÒ ã¨ ¼Ô´ Ç‹Ò ©Ñ¹ äÁ‹ ÃÑ¡ ¡ÃØ§ÊÂÒÁ ËÃ×Í ªÒµÔ ä·Â.   ªÒµÔ ºŒÒ¹àÁ×Í§ ¢Í§ ©Ñ¹ ·ÓäÁ ©Ñ¹ ̈Ð äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ ÃÑ¡,   áµ‹ 
à»š¹ ̧ÃÃÁ´Ò ¤¹ àÃÒ µŒÍ§ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ËÅÒÂÍÂ‹Ò§,   àª‹¹ ÃÑ¡ ¾‹Í áÁ‹ ËÃ×Í ÞÒµÔ ¾Õè¹ŒÍ§ ¡ç ¼Ô´ ¡Ñº ¡ÒÃ ÃÑ¡ ÅÙ¡ ÃÑ¡ 
àÁÕÂ ̈ÃÔ§ äËÁ  ?   ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ä·Â à»ÃÕÂº àËÁ×Í¹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ ¾‹Í áÁ‹,    áµ‹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ àËÁ×Í¹ÃÑ¡ àÁÕÂ,    
áÅŒÇ ¡çàÁ×èÍ µŒÍ§ ̈ Ò¡ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ ÁÒ àÁ×Í§ä·Â  ̈Ð äÁ‹ ãËŒ ©Ñ¹ ÍÒÅÑÂ ä´Œ ËÃ×Í  ?   ¤¹ àÃÒ ·Õè äÁ‹à¤Â ¾Œ¹ ̈ Ò¡Í¡ 
¾‹Í áÁ‹ ¡ç ÃÙŒÊÖ¡ ¾Í ã¨ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¾‹ÍºŒÒ¹ áÁ‹,    áµ‹ ¾Íä´Œ à¤Â ÍÍ¡ä» àËç¹ ÊÔè§ §ÒÁ  æ    áÅÐ ¾º 
¤¹ Í×è¹  æ   ¹Í¡ºŒÒ¹ áÅŒÇ  ¤§ µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ºŒÒ¹ ¾‹Í áÁ‹ à»š¹ ·Õè¤Ñº á¤º ÍÖ´ÍÑ´ ÍÂÙ‹ ºŒÒ§,   ·Ñé§ ¡ÒÃ ¤ØÂ ¡Ñº
 ¤¹ á¡‹ครึÍÂ‹Ò§ ¾‹Í áÁ‹ ¡ç ¤§ äÁ‹ ÍÍ¡ÃÊ à·‹Ò ¤ØÂ ¡Ñº Ë¹Ø‹Á  æ   ÊÒÇ  æ, ¨ÃÔ§ äËÁ  ? 
   ¢Í ãËŒ ¹Ö¡ ́ Ùà¶Ô´ à¾×èÍ¹ àÍŽÂ.   µ‹Í¹Õé ä» ©Ñ¹ ̈ Ð äÁ‹ÁÕ àÇÅÒ ä´Œ ä» ́ Ù ÅÐ¤Ã ÍÂ‹Ò§ ·Õè àÃÒ ä´Œ à¤Â ä» ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹
 º‹ÍÂ  æ   ã¹ ÅÍ¹´Í¹,   ̈Ð äÁ‹ä´Œ ä»à ·ÕèÂÇ ¡Ô¹ ¢ŒÒÇ µÒÁ àÃçÊµÍ ÃÑ§µ�   áÅÐ ́ Ù ¼ÙŒËÞÔ§ ÊÇÂ  æ    áÅÐ ·Õè ÃŒÒÂ ·ÕèÊØ´  
¨Ð äÁ‹ä´Œ àµŒ¹ÃÓ  !   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ÃÙŒ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ Ç‹Ò¡ÒÃ àµŒ¹ÃÓ à¡×Íº ̈Ð à»š¹ ªÕÇÔµ ¢Í§ ©Ñ¹ ·Õà´ÕÂÇ  àÁ×èÍ ÂÑ§ ÍÂÙ‹ 
àÁ×Í§¹Í¡ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹,   à¾×èÍ¹ à¤Â ÅŒÍ Ç‹Ò ©Ñ¹ äÁ‹ä Œ́ àµŒ¹ÃÓ ¹Ò¹  æ   ¶Ö§ »Ç´·ŒÍ§  !   ¹Õè µ‹Íä» ©Ñ¹ ̈Ð ÁÔ µŒÍ§ »Ç´·ŒÍ§ 
áÂ‹ ËÃ×Í  ?    áµ‹ ¾Ù´ ¡Ñ¹ ̈ÃÔ§  æ   ¹Ð,   ÍŒÒÂ ¡ÒÃ àµŒ¹ÃÓ ¹Ð ÁÑ¹ ¡ç äÁ‹ÊÙŒ ÊÓ¤ÑÞ ¹Ñ¡ ́ Í¡.   ÁÑ¹ ÊÓ¤ÑÞ ÍÕ àÃ×èÍ§ ·Õè ̈ Ð 
äÁ‹ä´Œ ¡Í´ ¼ÙŒËÞÔ§ ¹Ñè¹ áËÅÐ.   ¶ŒÒ äÁ‹ÁÕ àµŒ¹ÃÓ ¡Ñ¹ ºŒÒ§  àÃÒ ̈Ð ÇÔè§ ä» ¡Í´ à¢Ò ́ ×éÍ  æ   ã¤Ã à¢Ò ̈Ð ÂÍÁ.   ÍÕ¡ 
ÍÂ‹Ò§ Ë¹Öè§ ã¹ àÁ×Í§ä·Â ÂÑ§ÁÕ ¤¹¤ÃÖàËÅ×Í ÍÂÙ‹ ÁÒ¡  ·Õè ªÍº à¡çº ÅÙ¡ÊÒÇ äÁ‹ ãËŒ ¾ºàËç¹ ¼ÙŒªÒÂ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ 
´ÙÍÍ¡ ̈Ð ËÒ âÍ¡ÒÊ ä´Œ ª×è¹ ã¨ ÂÒ¡ ÍÂÙ‹ ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ.   ©Ñ¹ ¹Ö¡  æ   ä» á·º ÍÂÒ¡ ¾Ò àÍÒ ÅÔÅÕè à¢ŒÒä» àÊÕÂ ́ ŒÇÂ áÅŒÇ 
à·ÕÂÇ,    áµ‹ ¹Ö¡ Ê§ÊÒÃ ËÅ‹Í¹¨Ð µŒÍ§ ä» µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ËÁÙ‹¤¹  “ อนั ศวิไิลซ, ”   ̈Ð ·¹·Ò¹ äÁ‹äËÇ.   ·‹Ò¹ ºỐ ÒÁÒÃ´Ò 
¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ð ·‹Ò¹ ·Ó â¡Œ¾Í ãªŒ ̈ ÃÔ§ ÍÂÙ‹,    áµ‹ ¾×é¹ ¢Í§ ·‹Ò¹ äÁ‹ ãª‹  “ ศิวิไลซ”   ̈ÃÔ§¨Ñ§ ́ Í¡ ¹Ð à¾×èÍ¹. 
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   ©Ñ¹ ä Œ́ ËÇÑ§ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò ã¹ àÇÅÒ ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ à´Ô¹·Ò§ ·ÐàÅ  ºÒ§·Õ ̈Ð ä Œ́ ÁÕ âÍ¡ÒÊ ¾º»Ð ÊÁÒ¤Á ¡Ñº ¼ÙŒËÞÔ§ 
ÍÐäÃ ºŒÒ§ ÊÑ¡ ¤¹ ÊÍ§ ¤¹.   ¾Í Å§àÃ×Í ©Ñ¹ ¡ç µÑé§ ã¨ ÁÍ§ËÒ ¼ÙŒ ·Õè Ë¹ŒÒµÒ ·‹Ò·Ò§ ̈Ð ¾Í á¡Œ¢Ñ´ ä´Œ,    áÅÐ ©Ñ¹ ¹Ö¡ 
¡ÃÐËÂÔèÁ ã¨ àÁ×èÍ ä´Œ àËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ¤¹  ñ  «Öè§ ÍÍ¡ ̈ Ð ¾Í ãªŒ.   à¢Ò ª×èÍ  ÁÔÊÊ�ÁÔÅ àÅ‹ÍÃ�,   ÃÙ»Ã‹Ò§ ÍÍ¡ ̈ Ð 
¤ÅŒÒÂ æ   ÅÔÅÕè,   «Öè§ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹¤Ô´ ¶Ö§ ÅÔÅÕè ¾ÔÅÖ¡,    áµ‹ ÁÕ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ ·Õè ̈ ÐµŒÍ§ ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò  à¢Ò ¤‹Í¹¢ŒÒ§ ̈Ð ̈Í§ËÍ§ 
ÍÂÙ‹ Ë¹‹ÍÂ,   à¾ÃÒÐ ¶Ö§ áÁŒ ©Ñ¹ ¡Ñº ËÅ‹Í¹ ¹Ñè§ ¡Ô¹ ¢ŒÒÇ ÍÂÙ‹ âµ�Ð à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ¡ç ̈ ÃÔ§  ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ÂÍÁ ¾Ù́  ¡Ñº ©Ñ¹ 
àÅÂ.   ËÃ×Í ̈Ð à»š¹ à¾ÃÒÐ ËÅ‹Í¹ ¡ÅÑÇ µÒ ¾‹Í ¢Í§ ËÅ‹Í¹ ¡ç äÁ‹ ·ÃÒº,   à¾ÃÒÐ µÒ ¾‹Í ¹Ñé¹ Ë¹ŒÒµÒ á¡ ÍÍ¡ ̈Ð ºŒÒ 
ÃÐËÖèÁ ÍÂÙ‹ ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ.    áµ‹ à¾×èÍ¹ ¡ç ÃÙŒ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ Ç‹Ò ©Ñ¹ à»š¹ ¤¹ ·Õè ¾ÂÒÂÒÁ »Ò¹ ã´,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ã¹ äÁ‹ªŒÒ ÁÔÊÊ� 
ÁÔÅ àÅ‹ÍÃ� ¡ç µ¡Å§ µŒÍ§ ¾Ù´ ¡Ñº ©Ñ¹.   ©Ñ¹ ¹Ö¡ÍÍ¡ ÂÔ¹´Õ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ ÁÕ à¾×èÍ¹ à´Ô¹·Ò§ ·Õè ÍÒ¨ ̈Ð ª‹ÇÂ ·Ó ãËŒ ã¨ ¤‹ÍÂ 
ËÒÂ àËÕèÂÇ ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ,    áµ‹ ·ÕèäË¹ àÅ‹Ò  ã¹ äÁ‹ªŒÒ ¡ç ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ̈Ð ä» à¾ÕÂ§ ÍÕÂÔ»µ� à·‹Ò ¹Ñé¹  ©Ð ¹Ñé¹ ¾Í ¶Ö§ 
ÍÕÂÔ»µ�  ËÅ‹Í¹ ¡ç ¢Öé¹ ̈ Ò¡ àÃ×Í.   ©Ñ¹ ËÇÑ§ ã¨ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ àËç¹ ËÅ‹Í¹ áÊ´§ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ ÊÑ¡àÅç¡¹ŒÍÂ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè 
µŒÍ§ ̈ Ò¡ ¡Ñ¹,    áµ‹ à»Å‹Ò àÅÂ  !   ËÅ‹Í¹ ÁÑÇ áµ‹ âº¡ ¼ŒÒ àªç´Ë¹ŒÒ ãËŒ ã¤Ã ¤¹  ñ  ·ÕèÁÒ ¤ÍÂ ÃÑº ÍÂÙ‹ ·Õè ·‹ÒàÃ×Í,    áÅÐ 
«Öè§ ©Ñ¹ à¢ŒÒ ã¨ Ç‹Ò ́ ÙàËÁ×Í¹ ̈Ð à»š¹  “ ËÇÒ¹ ã¨”   ¢Í§ ËÅ‹Í¹  ! 
   ̈Ç¹ ¶Ö§àÇÅÒ µŒÍ§ Ê‹§¨´ËÁÒÂ áÅŒÇ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ µŒÍ§ ¢Í ̈º ·Õ.   ¶ŒÒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ÁÕ âÍ¡ÒÊ  ¢Í ãËŒ 
ºÍ¡ ÅÔÅÕè Ç‹Ò ©Ñ¹ ½Ò¡ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ÁÒ ¶Ö§ ËÅ‹Í¹ ́ ŒÇÂ. 
              ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡.
                   »ÃÐ¾Ñ¹¸�
 

 ©ºÑº ·Õè  ô
         ¶¹¹ ËÑÇ ÅÓâ¾§
              ÇÑ¹ ·Õè  ñ  ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á,   ¾. È.   òôö-
¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à´×Í¹ ¡Ç‹Ò áÅŒÇ,   «Öè§ äÁ‹ ãª‹ à¾ÃÒÐäÁ‹ ¤Ô´ ¶Ö§,    áµ‹ à¾ÃÒÐ
 äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ÁÕ àÇÅÒ  ©Ñ¹ ä´Œ ̈ Ñº »Ò¡¡Ò ¢Öé¹ ËÅÒÂË¹ áÅŒÇ´ŒÇÂ ¤ÇÒÁ µÑé§ ã¨ ·Õè ̈ Ð à¢ÕÂ¹,    áµ‹ à¼ÍÔÞ ÁÕ ̧ ØÃÐ Í×è¹ ÁÒ 
á·Ã¡ àÊÕÂ àÊÁÍ. 
   µÑé§ áµ‹ ©Ñ¹ ¡ÅÑº à¢ŒÒÁÒ ¶Ö§  ©Ñ¹ ä´Œ ¶Ù¡ ¤Ø³¾‹Í ¾Òä» ËÒ ã¤Ã µ‹Í ÁÔ ã¤Ã á·º äÁ‹àÇŒ¹ áµ‹ÅÐÇÑ¹,    áÅÐ ©Ñ¹ 
µŒÍ§ äËÇŒ ¤¹ ÁÒ àÊÕÂ ÁÒ¡ ̈¹ ¹Ñº Ë¹ äÁ‹ ¶ŒÇ¹,   ̈¹ ©Ñ¹ á·º ̈Ð Å§ÃÍÂ à»š¹ ¶ŒÒ »ÃÐ¹Á ÍÂÙ‹ àÊÁÍ áÅŒÇ.    áÅÐ 
ËÅÑ§ ¡ç à¡×Íº â¤Œ§ àÊÕÂ áÅŒÇ  à¾ÃÒÐ ¤Ó¹Ñº ¤¹ äÁ‹ä´Œ ËÂØ´.   ¤Ø³¾‹Í ·‹Ò¹ µÑé§ ã¨¨ÃÔ§  æ   ·Õè ̈ Ð·ÓµÒÁ Ë¹ŒÒ ·Õè ¾‹Í,   
¤×Í ª‹ÇÂ ÅÙ¡ ãËŒ ä´Œ´Õ µÒÁ áºº âºÃÒ³.   ·‹Ò¹ ÂÑ§ áÅàËç¹ äÁ‹ä´Œ àÅÂ Ç‹Ò ¤¹ àÃÒ ÍÒ¨ ̈Ð ä´Œ´Õ ËÃ×Í ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§ ä´Œ 
â´Â ÍÒÈÑÂ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ¢Í§ µÑÇàÍ§  ¹Ö¡  æ   ä» ·Õè̈ ÃÔ§ ¡ç ¹‹Ò¢Ñ¹ ·Õè àÃÒ ä Œ́ ÍØµÊ‹ÒË� ÍÍ¡ä» ËÒ ÇÔªÒ ¶Ö§ àÁ×Í§¹Í¡,    
áÅŒÇ ¡ÅÑº ÁÒ ¶Ö§ ºŒÒ¹ ¡ç µŒÍ§ ÁÒ à´Ô¹ à¢ŒÒ ·ŒÒÂ¤ÃÑÇ à·‹Ò  æ   ¡Ñº ¤¹ ·Õè äÁ‹ä´Œ ä» àÁ×Í§¹Í¡ àÊÕÂ àÅÂ ¹Ñè¹àÍ§. 
   ¤ÇÒÁ »ÃÒÃ¶¹Ò ÍÑ¹ ÂÔè§ ãËÞ‹ ¢Í§ ¤Ø³¾‹Í ¡ç ¤×Í ÍÂÒ¡ ãËŒ ©Ñ¹ ä´Œ à¢ŒÒä» ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡.    
áµ‹ ¼ÙŒ ·Õè µŒÍ§¡ÒÃ à¢ŒÒä» ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ ÊÁÑÂ¹Õé ÁÑ¹ ÁÕ ÁÒ¡ÁÒÂ ̈¹ àËÅ×Í µÓ áË¹‹§  à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ 
©Ñ¹ ¡ç à¢ŒÒä» äÁ‹ä Œ́  ¤Ø³¾‹Í ¾Ò ©Ñ¹ à¢ŒÒä» ËÒ à Œ̈Ò¤Ø³ ¼ÙŒÊÓàÃç̈  ÃÒª¡ÒÃ ÁËÒ´àÅç¡,   ·‹Ò¹ ¡ç ¾Ù́ ¨Ò »ÃÒÈÃÑÂ ÍÂ‹Ò§ 
´Õ,    áµ‹ ·‹Ò¹ áÊ´§ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ µÓ áË¹‹§ Ç‹Ò§ ̈ÃÔ§  æ .   ã¹ ªÑé¹µŒ¹ ©Ñ¹ ÍÍ¡ ̈Ð äÁ‹ ã¤Ã‹ àª×èÍ, à¾ÃÒÐ ÁÑè¹ã¨ 

 

àÊÕÂÇ‹Ò à¢Ò äÁ‹ µŒÍ§¡ÒÃ ¤¹ หัวนอก, â´Âà¡Ã§ ̈Ð äÁ‹ ËÁÍº ÃÒº¤Òº á¡ŒÇ ÍÂ‹Ò§ àµçÁ·Õè, áµ‹ ©Ñ¹ Ê×º æ ´Ù ̈ Ö§ 
ä Œ́¤ÇÒÁ Ç‹Òá·Œ̈ ÃÔ §µÓáË¹‹§ à¢Ò ºÃÃ¨Ø äÇŒàµçÁ áÅŒÇ ̈ÃÔ§ æ  ̈¹ äÁ‹ ÁÕ ·ÕèÇ‹Ò§,    áÅÐ ÂÑ§ÁÕ ¤¹ ¤ÍÂ ̈Ð à¢ŒÒ ÍÕ¡ ÁÒ¡,    
áÅÐ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ àÇÅÒ¹Õé ÁÕ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÂØâÃ» ËÅÒÂ ¤¹ ÍÂÙ‹ ã¹ µÓ áË¹‹§ ́ Õ  æ   ́ ŒÇÂ,   àÁ×èÍ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ 
¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ äÁ‹ä´Œ àª‹¹ ¹Ñé¹ áÅŒÇ,   ©Ñ¹ ¡çà ·ÕèÂÇ ÃÐàËÃÐË¹ ËÒ §Ò¹ ·Ó ÍÂÙ‹ ËÅÒÂ ÇÑ¹,   ¾º áµ‹ ·Õè àµçÁ  æ   àÊÕÂ 
á·º ·Ø¡ áË‹§  ©Ð ¹Ñé¹ ̈¹ ºÑ́ ¹Õé ©Ñ¹ ¡ç ÂÑ§ äÁ‹ä Œ́ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ.   ©Ñ¹ ä Œ́ ºÍ¡ ¤Ø³¾‹Í Ç‹Ò  ©Ñ¹ ̈Ð ÅÍ§ »ÃÐ¡Íº ÍÒªÕ¾ 
·Ò§ ¤ŒÒ¢ÒÂ ́ Ù ºŒÒ§,    áµ‹ ·‹Ò¹ äÁ‹ÂÍÁ ·Õè ̈ Ð ãËŒ ©Ñ¹ ·Ó àª‹¹ ¹Ñé¹.   ·‹Ò¹ Ç‹Ò ¤ŒÒ¢ÒÂ äÁ‹ÁÕ Ë¹·Ò§ ·Õè ̈ Ð à»š¹ ãËÞ‹ à»š¹âµ 
µ‹Íä» ä´Œ,    áÅÐ ¶Ö§ ̈Ð ·ÓÁÒ¤ŒÒ¢ÒÂ ́ Õ ÍÂ‹Ò§äÃ  æ   ¡ç ̈ Ð à»š¹ ÍÐäÃ äÁ‹ä´Œ  ¹Í¡¨Ò¡ ¢Ø¹¹Ò§ ¡ÃÁ·‹Ò «ŒÒÂ,   ·Ñé§ 
¡Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ à»š¹ ËÅÇ§ ¡ç ÍÕ¡ ËÅÒÂ »‚,    áÅŒÇ ÍÒ¨ ̈Ð à»š¹ ËÅÇ§ µÑé§ áµ‹ ÍÒÂØ  óð  àÁ×èÍ ÍÒÂØ  ôõ  ̈ Ö§ ä´Œ à»š¹ ¾ÃÐ,    
áÅŒÇ¡ç ÂÑ§à»š¹ ¾ÃÐ ÍÂÙ‹ ̈¹ ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé,    áÅÐ äÁ‹ áÅàËç¹ ·Ò§ ·Õè ̈ Ð ä´Œ à»š¹ ¾ÃÐÂÒ ́ ŒÇÂ
     ¾Í ©Ñ¹ ¡ÅÑº ¶Ö§ ºŒÒ¹ ä´Œ ÊÑ¡  ÷  ÇÑ¹  ¤Ø³¾‹Í ¡ç ºÍ¡Ç‹Ò ä´Œ ËÒ àÁÕÂ äÇŒ ãËŒ ¤¹ Ë¹Öè§ áÅŒÇ !   ©Ñ¹ ËÁÒÂ Ç‹Ò 
·‹Ò¹ ¾Ù´àÅ‹¹ ̈ Ö§ ËÑÇàÃÒÐ,    áµ‹ ¾Ù´ ¡Ñ¹ ä» ¾Ù´ ¡Ñ¹Á Ò ̈ Ö§ ÃÙŒÇ‹Ò ·‹Ò¹ ¾Ù´¨ÃÔ§  æ   äÁ‹ ãª‹ ¾Ù´àÅ‹¹.   ¼ÙŒËÞÔ§ ¹Ñé¹ ª×èÍ 
áÁ¡ÔÁà¹ŒÂ  ÅÙ¡ÊÒÇ ÍÒ¡Ã à¾Œ§,   «èÖ§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ¤§ ̈Ð ÃÙŒ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò à»š¹ ¤¹ ÁèÑ§ÁÕ ¾Í ãªŒ ÍÂÙ‹.   ·Ñé§ ¤Ø³ ¾‹Í¤Ø³ áÁ‹ 
ÊÃÃàÊÃÔÞ àÂÔ¹ÂÍ ÁÒ ¡Ç‹Ò à»š¹ ¤¹´Õ ¹Ñ¡,   ÇÔàÈÉ µ‹Ò§  æ   ÃÒÇ¡Ñº ¹Ò§¿‡Ò µ¡Å§ ÁÒ¨Ò¡ ÊÇÃÃ¤�  ©Ñ¹ ºÍ¡Ç‹Ò 
©¹Ñ  ÂÑ§ä Áä‹ ´à Œ Ë¹ç µ ÑÇ¼ ËŒÙ ÞÔ§¹ ¹Ñé à ÅÂ ̈ Ðã ËÃ Œ ºÑ ÃÍ§Ç Ò‹  ̈ Ðá µ§‹ §Ò¹¡ ºÑ  à¢ÒÍ ÂÒ‹ §äÃä ´,Œ   ¤ ³Ø ¾Í‹ ¡ ÅºÑ ¾ Ù́ Í ÂÒ‹ § 
Ë¹ŒÒµÒà©Â Ç‹Ò:   “ ¾‹Í ÃÑºÃÍ§ Ç‹Ò à¢Ò à»š¹ ¤¹´Õ  ÊÁ¤ÇÃ á¡‹ ÅÙ¡ ́ ŒÇÂ »ÃÐ¡ÒÃ ·Ñé§»Ç§”   ©Ñ¹ µÍº Ç‹Ò  ©Ñ¹ àª×èÍ 
áÅŒÇ Ç‹Ò à¢Ò à»š¹ ¤¹ ́ Ṏ ÃÔ§ µÒÁ ·Õè ¤Ø³¾‹Í ¡Å‹ÒÇ áÅŒÇ ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ,    áµ‹ µŒÍ§ ¢Í ãËŒ ¤Ø³¾‹Í à¢ŒÒ ã¨ Ç‹Ò  ©Ñ¹ à»š¹ ¤¹ 
·äÕè ´Œä» àÃÕÂ¹ ÁÒ¨Ò¡ ÂØâÃ»á ÅŒÇ,   ̈Ðá µ‹§§Ò¹ ÍÂ‹Ò§ ·Õè àÃÕÂ¡Ç‹Òค ลุมถ ุง ชน äÁ‹ä´àŒ ÅÂ.   ·‹Ò¹Í Í¡ ̈Ð© ¹Ø  àÍÒ ãËÞ.‹    
àÊÕÂ§ ÍÖ §¤Ñº ºŒÒ¹,   ̈¹ ¤Ø³ áÁ‹ µŒÍ§ ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ Ç‹Ò  ¢Í ãËŒ ©Ñ¹ ä Œ́ ́ ÙµÑÇ áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ àÊÕÂ ¡‹Í¹   áÅŒÇ ̈ Ö§ ¤‹ÍÂ µ¡Å§ 
ä» ÊÙ‹¢Í ¡Ñ¹ ̈Ð ́ Õ¡Ç‹Ò,   ¤Ø³¾‹Í ̈ Ö§ µ¡Å§ µÒÁ.   ¾ÍÅØ¡ ÍÍ¡ÁÒ ¾Œ¹ Ë¹ŒÒ ¤Ø³ ¾‹Í¤Ø³ áÁ‹ áÅŒÇ  ©Ñ¹ ̈ Ö§ ÃÕº ̈ ÑºµÑÇ 
»ÃÐÀÒ «Ñ¡ ́ Ù Ç‹Ò ÃÙŒ̈ Ñ¡ áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ ËÃ×Íà»Å‹Ò.   à¢Ò µÍº Ç‹Ò ÃÙŒ̈ Ñ¡.   ©Ñ¹ ¶ÒÁ Ç‹Ò à»š¹ ÍÂ‹Ò§äÃ,   »ÃÐÀÒ ¡ç µÍº áµ‹Ç‹Ò:   
“ ¤Ø³ ¾Õè ¤ÍÂ ́ Ù àÍÒ àÍ§ ¡ç áÅŒÇ ¡Ñ¹, ”    áÅŒÇ¡ç ËÑÇàÃÒÐ.   ©Ñ¹ ̈Ð «Ñ¡ à·‹ÒäÃ ¡ç äÁ‹ÂÍÁ µÍº µÃ§  æ   àÅÂ,   à»š¹ áµ‹ 
ËÑÇàÃÒÐ ÍÂÙ‹ àÃ×èÍÂ à·‹Ò ¹Ñé¹.   ©Ñ¹ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò Ë¹ŒÒµÒ à¨ŒÒËÅ‹Í¹ ̈Ð äÁ‹ à»š¹ ¹Ò§ §ÔéÇ µØŒ§ áª‹ ÍÐäÃ µÑÇ  ñ  !   
   ©Ñ¹ ¢Í ºÍ¡ â´Â ̈ÃÔ§ Ç‹Ò  µÑé§ áµ‹ ©Ñ¹ à¢ŒÒÁÒ ¶Ö§ ¡ÃØ§à·¾Ï   áÅŒÇ ÂÑ§ äÁ‹ä´Œ ¾º ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè µŒÍ§µÒ àÅÂ,   ̈¹ 
·Ó ãËŒ ¹Ö¡ Ç‹Ò ̈Ð µŒÍ§ àÅÂ à»š¹  “ áº ªÐ àÅ‹ÍÃ�”   àÊÕÂ ÅÐ ¡ÃÐÁÑ§.   áµ‹ ¾Ç¡ à¾×èÍ¹ æ  à¢Ò ¾Ò¡Ñ¹ ËÑÇàÃÒÐ áÅÐ ºÍ¡ 
Ç‹Ò ãËŒ ́ Ù æ ä» ¡‹Í¹ à¶Ô´ ¤§ ̈Ð ¾º ·Õè´Õà¢ŒÒ ºŒÒ§,  ÊÁÑÂ¹Õé ¼ÙŒËÞÔ§  “ ฟรี”   ¢Öé¹ ¡Ç‹Ò áµ‹¡‹Í¹ ÁÒ¡ áÅÐ ¾º»Ð §‹ÒÂ 
¡Ç‹Ò ́ ŒÇÂ.   ¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§ ÁÕ ÍÂÙ‹ ÍÂ‹Ò§  ñ  ¤×Í  ã¹ àÇÅÒ¹Õé àËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â äÇŒ ¼Á ÂÒÇ ÁÒ¡¡Ç‹Ò àÁ×èÍ¡‹Í¹ àÃÒ ä» 
àÁ×Í§¹Í¡ à»š¹ÍÑ¹ÁÒ¡;   ¤¹ äÇŒ ¼Á ÊÑé¹ à¡×Íº ̈Ð ÁÕ àËÅ×Í áµ‹ ¤¹ á¡‹ ¡Ñº ä¾Ã‹  æ   à·‹Ò ¹Ñé¹áÅŒÇ.   ¢ŒÍ ¹Õé à»š¹ ¢ŒÍ ·Õè 
¤ÇÃ ÂÔ¹´Õ ÍÂÙ‹,   à¾ÃÒÐ ¡ÒÃ äÇŒ ¼Á ÂÒÇ ·Ó ãËŒ ¼ÙŒ ËÞ Ô§ ÊÇÂ ¢Öé¹ ÁÒ¡ à»š¹ á¹‹¹Í¹.   ¹Õè ¡ç ¤§ ÁÕ ÍÕ¡ ªÑé¹  ñ  ·Õè ̈ Ð 
à´Ô¹ ¢Öé¹ µ‹Íä»,   ¤×Í ¡ÒÃ ¹Ø‹§ ¼ŒÒ ãËŒ ¼Ô´ ¡Ñº ¼ÙŒªÒÂ.   ã¹ àÇÅÒ¹Õé ¡ç ÁÕ ¼ÙŒËÞÔ§ ¹Ø‹§ «Ôè¹ ÍÂÙ‹ ¡Ñº ºŒÒ¹ ºŒÒ§ áÅŒÇ,    áµ‹ ÂÑ§ 
äÁ‹¡ÅŒÒ ¹Ø‹§ ä» äË¹ ÁÒ äË¹.   à¾ÃÒÐ ÂÑ§ äÁ‹ÁÕ ã¤Ã à»š¹ ËÑÇË¹ŒÒ ¹Ó  “ á¿ áª‹¹”   ¹Ø‹§ «Ôè¹ ¢Öé¹.   ¶ŒÒ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â àÃÒ 
¹Ø‹§ «Ôè¹ ¤§ §ÒÁ à»š¹ á¹‹.   . . . 
   ã¹ ¡ÃØ§à·¾Ï  ¹Õé ÁÕ ¢ŒÍàÊÕÂ ÊÓ¤ÑÞ ·Õè ËÒ ·Õèà ·ÕèÂÇ ÂÒ¡ ̈ÃÔ§  æ .   à¾ÃÒÐ ¢Ò´ àÃçÊµÍ ÃÑ§µ�  áÅÐ âÃ§ÅÐ¤Ã
´Õ  æ   ÍÂ‹Ò§ ÅÍ¹´Í¹.   ¾Ç¡ âÎàµçÅ ½ÃÑè§ ·Ò§ ºÒ§ÃÑ¡ ÁÕ ÍÂÙ‹ ¡ç ̈ ÃÔ§,    áµ‹ ÁÑ¹ ¡ç äÁ‹ ¶Ö§ ã¨ àÅÂ,    áÅÐ ä» ÊÑ¡¤ÃÑé§ 
ÊÍ§ ¤ÃÑé§ ¡ç àº×èÍ,   à¾ÃÒÐ ¹Í¡¨Ò¡ ̈Ð ä» ¡Ô¹ÍÒËÒÃ ËÃ×Í à¤Ã×èÍ§´×èÁ áÅŒÇ¡ç äÁ‹ÁÕ ÍÐäÃ ·Õè ÂÇ¹ ã¨ ãËŒ Ê¹Ø¡ àÅÂ.   
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   ©Ñ¹ ä Œ́ ËÇÑ§ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò ã¹ àÇÅÒ ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ à´Ô¹·Ò§ ·ÐàÅ  ºÒ§·Õ ̈Ð ä Œ́ ÁÕ âÍ¡ÒÊ ¾º»Ð ÊÁÒ¤Á ¡Ñº ¼ÙŒËÞÔ§ 
ÍÐäÃ ºŒÒ§ ÊÑ¡ ¤¹ ÊÍ§ ¤¹.   ¾Í Å§àÃ×Í ©Ñ¹ ¡ç µÑé§ ã¨ ÁÍ§ËÒ ¼ÙŒ ·Õè Ë¹ŒÒµÒ ·‹Ò·Ò§ ̈Ð ¾Í á¡Œ¢Ñ´ ä´Œ,    áÅÐ ©Ñ¹ ¹Ö¡ 
¡ÃÐËÂÔèÁ ã¨ àÁ×èÍ ä´Œ àËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ¤¹  ñ  «Öè§ ÍÍ¡ ̈ Ð ¾Í ãªŒ.   à¢Ò ª×èÍ  ÁÔÊÊ�ÁÔÅ àÅ‹ÍÃ�,   ÃÙ»Ã‹Ò§ ÍÍ¡ ̈ Ð 
¤ÅŒÒÂ æ   ÅÔÅÕè,   «Öè§ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹¤Ô´ ¶Ö§ ÅÔÅÕè ¾ÔÅÖ¡,    áµ‹ ÁÕ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ ·Õè ̈ ÐµŒÍ§ ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò  à¢Ò ¤‹Í¹¢ŒÒ§ ̈Ð ̈Í§ËÍ§ 
ÍÂÙ‹ Ë¹‹ÍÂ,   à¾ÃÒÐ ¶Ö§ áÁŒ ©Ñ¹ ¡Ñº ËÅ‹Í¹ ¹Ñè§ ¡Ô¹ ¢ŒÒÇ ÍÂÙ‹ âµ�Ð à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ¡ç ̈ ÃÔ§  ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ÂÍÁ ¾Ù́  ¡Ñº ©Ñ¹ 
àÅÂ.   ËÃ×Í ̈Ð à»š¹ à¾ÃÒÐ ËÅ‹Í¹ ¡ÅÑÇ µÒ ¾‹Í ¢Í§ ËÅ‹Í¹ ¡ç äÁ‹ ·ÃÒº,   à¾ÃÒÐ µÒ ¾‹Í ¹Ñé¹ Ë¹ŒÒµÒ á¡ ÍÍ¡ ̈Ð ºŒÒ 
ÃÐËÖèÁ ÍÂÙ‹ ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ.    áµ‹ à¾×èÍ¹ ¡ç ÃÙŒ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ Ç‹Ò ©Ñ¹ à»š¹ ¤¹ ·Õè ¾ÂÒÂÒÁ »Ò¹ ã´,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ã¹ äÁ‹ªŒÒ ÁÔÊÊ� 
ÁÔÅ àÅ‹ÍÃ� ¡ç µ¡Å§ µŒÍ§ ¾Ù´ ¡Ñº ©Ñ¹.   ©Ñ¹ ¹Ö¡ÍÍ¡ ÂÔ¹´Õ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ ÁÕ à¾×èÍ¹ à´Ô¹·Ò§ ·Õè ÍÒ¨ ̈Ð ª‹ÇÂ ·Ó ãËŒ ã¨ ¤‹ÍÂ 
ËÒÂ àËÕèÂÇ ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ,    áµ‹ ·ÕèäË¹ àÅ‹Ò  ã¹ äÁ‹ªŒÒ ¡ç ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ̈Ð ä» à¾ÕÂ§ ÍÕÂÔ»µ� à·‹Ò ¹Ñé¹  ©Ð ¹Ñé¹ ¾Í ¶Ö§ 
ÍÕÂÔ»µ�  ËÅ‹Í¹ ¡ç ¢Öé¹ ̈ Ò¡ àÃ×Í.   ©Ñ¹ ËÇÑ§ ã¨ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ àËç¹ ËÅ‹Í¹ áÊ´§ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ ÊÑ¡àÅç¡¹ŒÍÂ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè 
µŒÍ§ ̈ Ò¡ ¡Ñ¹,    áµ‹ à»Å‹Ò àÅÂ  !   ËÅ‹Í¹ ÁÑÇ áµ‹ âº¡ ¼ŒÒ àªç´Ë¹ŒÒ ãËŒ ã¤Ã ¤¹  ñ  ·ÕèÁÒ ¤ÍÂ ÃÑº ÍÂÙ‹ ·Õè ·‹ÒàÃ×Í,    áÅÐ 
«Öè§ ©Ñ¹ à¢ŒÒ ã¨ Ç‹Ò ́ ÙàËÁ×Í¹ ̈Ð à»š¹  “ ËÇÒ¹ ã¨”   ¢Í§ ËÅ‹Í¹  ! 
   ̈Ç¹ ¶Ö§àÇÅÒ µŒÍ§ Ê‹§¨´ËÁÒÂ áÅŒÇ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ µŒÍ§ ¢Í ̈º ·Õ.   ¶ŒÒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ÁÕ âÍ¡ÒÊ  ¢Í ãËŒ 
ºÍ¡ ÅÔÅÕè Ç‹Ò ©Ñ¹ ½Ò¡ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ÁÒ ¶Ö§ ËÅ‹Í¹ ́ ŒÇÂ. 
              ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡.
                   »ÃÐ¾Ñ¹¸�
 

 ©ºÑº ·Õè  ô
         ¶¹¹ ËÑÇ ÅÓâ¾§
              ÇÑ¹ ·Õè  ñ  ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á,   ¾. È.   òôö-
¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à´×Í¹ ¡Ç‹Ò áÅŒÇ,   «Öè§ äÁ‹ ãª‹ à¾ÃÒÐäÁ‹ ¤Ô´ ¶Ö§,    áµ‹ à¾ÃÒÐ
 äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ÁÕ àÇÅÒ  ©Ñ¹ ä´Œ ̈ Ñº »Ò¡¡Ò ¢Öé¹ ËÅÒÂË¹ áÅŒÇ´ŒÇÂ ¤ÇÒÁ µÑé§ ã¨ ·Õè ̈ Ð à¢ÕÂ¹,    áµ‹ à¼ÍÔÞ ÁÕ ̧ ØÃÐ Í×è¹ ÁÒ 
á·Ã¡ àÊÕÂ àÊÁÍ. 
   µÑé§ áµ‹ ©Ñ¹ ¡ÅÑº à¢ŒÒÁÒ ¶Ö§  ©Ñ¹ ä´Œ ¶Ù¡ ¤Ø³¾‹Í ¾Òä» ËÒ ã¤Ã µ‹Í ÁÔ ã¤Ã á·º äÁ‹àÇŒ¹ áµ‹ÅÐÇÑ¹,    áÅÐ ©Ñ¹ 
µŒÍ§ äËÇŒ ¤¹ ÁÒ àÊÕÂ ÁÒ¡ ̈¹ ¹Ñº Ë¹ äÁ‹ ¶ŒÇ¹,   ̈¹ ©Ñ¹ á·º ̈Ð Å§ÃÍÂ à»š¹ ¶ŒÒ »ÃÐ¹Á ÍÂÙ‹ àÊÁÍ áÅŒÇ.    áÅÐ 
ËÅÑ§ ¡ç à¡×Íº â¤Œ§ àÊÕÂ áÅŒÇ  à¾ÃÒÐ ¤Ó¹Ñº ¤¹ äÁ‹ä´Œ ËÂØ´.   ¤Ø³¾‹Í ·‹Ò¹ µÑé§ ã¨¨ÃÔ§  æ   ·Õè ̈ Ð·ÓµÒÁ Ë¹ŒÒ ·Õè ¾‹Í,   
¤×Í ª‹ÇÂ ÅÙ¡ ãËŒ ä´Œ´Õ µÒÁ áºº âºÃÒ³.   ·‹Ò¹ ÂÑ§ áÅàËç¹ äÁ‹ä´Œ àÅÂ Ç‹Ò ¤¹ àÃÒ ÍÒ¨ ̈Ð ä´Œ´Õ ËÃ×Í ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§ ä´Œ 
â´Â ÍÒÈÑÂ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ¢Í§ µÑÇàÍ§  ¹Ö¡  æ   ä» ·Õè̈ ÃÔ§ ¡ç ¹‹Ò¢Ñ¹ ·Õè àÃÒ ä Œ́ ÍØµÊ‹ÒË� ÍÍ¡ä» ËÒ ÇÔªÒ ¶Ö§ àÁ×Í§¹Í¡,    
áÅŒÇ ¡ÅÑº ÁÒ ¶Ö§ ºŒÒ¹ ¡ç µŒÍ§ ÁÒ à´Ô¹ à¢ŒÒ ·ŒÒÂ¤ÃÑÇ à·‹Ò  æ   ¡Ñº ¤¹ ·Õè äÁ‹ä´Œ ä» àÁ×Í§¹Í¡ àÊÕÂ àÅÂ ¹Ñè¹àÍ§. 
   ¤ÇÒÁ »ÃÒÃ¶¹Ò ÍÑ¹ ÂÔè§ ãËÞ‹ ¢Í§ ¤Ø³¾‹Í ¡ç ¤×Í ÍÂÒ¡ ãËŒ ©Ñ¹ ä´Œ à¢ŒÒä» ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡.    
áµ‹ ¼ÙŒ ·Õè µŒÍ§¡ÒÃ à¢ŒÒä» ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ ÊÁÑÂ¹Õé ÁÑ¹ ÁÕ ÁÒ¡ÁÒÂ ̈¹ àËÅ×Í µÓ áË¹‹§  à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ 
©Ñ¹ ¡ç à¢ŒÒä» äÁ‹ä Œ́  ¤Ø³¾‹Í ¾Ò ©Ñ¹ à¢ŒÒä» ËÒ à Œ̈Ò¤Ø³ ¼ÙŒÊÓàÃç̈  ÃÒª¡ÒÃ ÁËÒ´àÅç¡,   ·‹Ò¹ ¡ç ¾Ù́ ¨Ò »ÃÒÈÃÑÂ ÍÂ‹Ò§ 
´Õ,    áµ‹ ·‹Ò¹ áÊ´§ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ µÓ áË¹‹§ Ç‹Ò§ ̈ÃÔ§  æ .   ã¹ ªÑé¹µŒ¹ ©Ñ¹ ÍÍ¡ ̈Ð äÁ‹ ã¤Ã‹ àª×èÍ, à¾ÃÒÐ ÁÑè¹ã¨ 

 

àÊÕÂÇ‹Ò à¢Ò äÁ‹ µŒÍ§¡ÒÃ ¤¹ หัวนอก, â´Âà¡Ã§ ̈Ð äÁ‹ ËÁÍº ÃÒº¤Òº á¡ŒÇ ÍÂ‹Ò§ àµçÁ·Õè, áµ‹ ©Ñ¹ Ê×º æ ´Ù ̈ Ö§ 
ä Œ́¤ÇÒÁ Ç‹Òá·Œ̈ ÃÔ §µÓáË¹‹§ à¢Ò ºÃÃ¨Ø äÇŒàµçÁ áÅŒÇ ̈ÃÔ§ æ  ̈¹ äÁ‹ ÁÕ ·ÕèÇ‹Ò§,    áÅÐ ÂÑ§ÁÕ ¤¹ ¤ÍÂ ̈Ð à¢ŒÒ ÍÕ¡ ÁÒ¡,    
áÅÐ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ àÇÅÒ¹Õé ÁÕ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÂØâÃ» ËÅÒÂ ¤¹ ÍÂÙ‹ ã¹ µÓ áË¹‹§ ́ Õ  æ   ́ ŒÇÂ,   àÁ×èÍ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ 
¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ äÁ‹ä´Œ àª‹¹ ¹Ñé¹ áÅŒÇ,   ©Ñ¹ ¡çà ·ÕèÂÇ ÃÐàËÃÐË¹ ËÒ §Ò¹ ·Ó ÍÂÙ‹ ËÅÒÂ ÇÑ¹,   ¾º áµ‹ ·Õè àµçÁ  æ   àÊÕÂ 
á·º ·Ø¡ áË‹§  ©Ð ¹Ñé¹ ̈¹ ºÑ́ ¹Õé ©Ñ¹ ¡ç ÂÑ§ äÁ‹ä Œ́ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ.   ©Ñ¹ ä Œ́ ºÍ¡ ¤Ø³¾‹Í Ç‹Ò  ©Ñ¹ ̈Ð ÅÍ§ »ÃÐ¡Íº ÍÒªÕ¾ 
·Ò§ ¤ŒÒ¢ÒÂ ́ Ù ºŒÒ§,    áµ‹ ·‹Ò¹ äÁ‹ÂÍÁ ·Õè ̈ Ð ãËŒ ©Ñ¹ ·Ó àª‹¹ ¹Ñé¹.   ·‹Ò¹ Ç‹Ò ¤ŒÒ¢ÒÂ äÁ‹ÁÕ Ë¹·Ò§ ·Õè ̈ Ð à»š¹ ãËÞ‹ à»š¹âµ 
µ‹Íä» ä´Œ,    áÅÐ ¶Ö§ ̈Ð ·ÓÁÒ¤ŒÒ¢ÒÂ ́ Õ ÍÂ‹Ò§äÃ  æ   ¡ç ̈ Ð à»š¹ ÍÐäÃ äÁ‹ä´Œ  ¹Í¡¨Ò¡ ¢Ø¹¹Ò§ ¡ÃÁ·‹Ò «ŒÒÂ,   ·Ñé§ 
¡Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ à»š¹ ËÅÇ§ ¡ç ÍÕ¡ ËÅÒÂ »‚,    áÅŒÇ ÍÒ¨ ̈Ð à»š¹ ËÅÇ§ µÑé§ áµ‹ ÍÒÂØ  óð  àÁ×èÍ ÍÒÂØ  ôõ  ̈ Ö§ ä´Œ à»š¹ ¾ÃÐ,    
áÅŒÇ¡ç ÂÑ§à»š¹ ¾ÃÐ ÍÂÙ‹ ̈¹ ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé,    áÅÐ äÁ‹ áÅàËç¹ ·Ò§ ·Õè ̈ Ð ä´Œ à»š¹ ¾ÃÐÂÒ ́ ŒÇÂ
     ¾Í ©Ñ¹ ¡ÅÑº ¶Ö§ ºŒÒ¹ ä´Œ ÊÑ¡  ÷  ÇÑ¹  ¤Ø³¾‹Í ¡ç ºÍ¡Ç‹Ò ä´Œ ËÒ àÁÕÂ äÇŒ ãËŒ ¤¹ Ë¹Öè§ áÅŒÇ !   ©Ñ¹ ËÁÒÂ Ç‹Ò 
·‹Ò¹ ¾Ù´àÅ‹¹ ̈ Ö§ ËÑÇàÃÒÐ,    áµ‹ ¾Ù´ ¡Ñ¹ ä» ¾Ù´ ¡Ñ¹Á Ò ̈ Ö§ ÃÙŒÇ‹Ò ·‹Ò¹ ¾Ù´¨ÃÔ§  æ   äÁ‹ ãª‹ ¾Ù´àÅ‹¹.   ¼ÙŒËÞÔ§ ¹Ñé¹ ª×èÍ 
áÁ¡ÔÁà¹ŒÂ  ÅÙ¡ÊÒÇ ÍÒ¡Ã à¾Œ§,   «èÖ§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ¤§ ̈Ð ÃÙŒ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò à»š¹ ¤¹ ÁèÑ§ÁÕ ¾Í ãªŒ ÍÂÙ‹.   ·Ñé§ ¤Ø³ ¾‹Í¤Ø³ áÁ‹ 
ÊÃÃàÊÃÔÞ àÂÔ¹ÂÍ ÁÒ ¡Ç‹Ò à»š¹ ¤¹´Õ ¹Ñ¡,   ÇÔàÈÉ µ‹Ò§  æ   ÃÒÇ¡Ñº ¹Ò§¿‡Ò µ¡Å§ ÁÒ¨Ò¡ ÊÇÃÃ¤�  ©Ñ¹ ºÍ¡Ç‹Ò 
©¹Ñ  ÂÑ§ä Áä‹ ´à Œ Ë¹ç µ ÑÇ¼ ËŒÙ ÞÔ§¹ ¹Ñé à ÅÂ ̈ Ðã ËÃ Œ ºÑ ÃÍ§Ç Ò‹  ̈ Ðá µ§‹ §Ò¹¡ ºÑ  à¢ÒÍ ÂÒ‹ §äÃä ´,Œ   ¤ ³Ø ¾Í‹ ¡ ÅºÑ ¾ Ù́ Í ÂÒ‹ § 
Ë¹ŒÒµÒà©Â Ç‹Ò:   “ ¾‹Í ÃÑºÃÍ§ Ç‹Ò à¢Ò à»š¹ ¤¹´Õ  ÊÁ¤ÇÃ á¡‹ ÅÙ¡ ́ ŒÇÂ »ÃÐ¡ÒÃ ·Ñé§»Ç§”   ©Ñ¹ µÍº Ç‹Ò  ©Ñ¹ àª×èÍ 
áÅŒÇ Ç‹Ò à¢Ò à»š¹ ¤¹ ́ Ṏ ÃÔ§ µÒÁ ·Õè ¤Ø³¾‹Í ¡Å‹ÒÇ áÅŒÇ ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ,    áµ‹ µŒÍ§ ¢Í ãËŒ ¤Ø³¾‹Í à¢ŒÒ ã¨ Ç‹Ò  ©Ñ¹ à»š¹ ¤¹ 
·äÕè ´Œä» àÃÕÂ¹ ÁÒ¨Ò¡ ÂØâÃ»á ÅŒÇ,   ̈Ðá µ‹§§Ò¹ ÍÂ‹Ò§ ·Õè àÃÕÂ¡Ç‹Òค ลุมถ ุง ชน äÁ‹ä´àŒ ÅÂ.   ·‹Ò¹Í Í¡ ̈Ð© ¹Ø  àÍÒ ãËÞ.‹    
àÊÕÂ§ ÍÖ §¤Ñº ºŒÒ¹,   ̈¹ ¤Ø³ áÁ‹ µŒÍ§ ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ Ç‹Ò  ¢Í ãËŒ ©Ñ¹ ä Œ́ ́ ÙµÑÇ áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ àÊÕÂ ¡‹Í¹   áÅŒÇ ̈ Ö§ ¤‹ÍÂ µ¡Å§ 
ä» ÊÙ‹¢Í ¡Ñ¹ ̈Ð ́ Õ¡Ç‹Ò,   ¤Ø³¾‹Í ̈ Ö§ µ¡Å§ µÒÁ.   ¾ÍÅØ¡ ÍÍ¡ÁÒ ¾Œ¹ Ë¹ŒÒ ¤Ø³ ¾‹Í¤Ø³ áÁ‹ áÅŒÇ  ©Ñ¹ ̈ Ö§ ÃÕº ̈ ÑºµÑÇ 
»ÃÐÀÒ «Ñ¡ ́ Ù Ç‹Ò ÃÙŒ̈ Ñ¡ áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ ËÃ×Íà»Å‹Ò.   à¢Ò µÍº Ç‹Ò ÃÙŒ̈ Ñ¡.   ©Ñ¹ ¶ÒÁ Ç‹Ò à»š¹ ÍÂ‹Ò§äÃ,   »ÃÐÀÒ ¡ç µÍº áµ‹Ç‹Ò:   
“ ¤Ø³ ¾Õè ¤ÍÂ ́ Ù àÍÒ àÍ§ ¡ç áÅŒÇ ¡Ñ¹, ”    áÅŒÇ¡ç ËÑÇàÃÒÐ.   ©Ñ¹ ̈Ð «Ñ¡ à·‹ÒäÃ ¡ç äÁ‹ÂÍÁ µÍº µÃ§  æ   àÅÂ,   à»š¹ áµ‹ 
ËÑÇàÃÒÐ ÍÂÙ‹ àÃ×èÍÂ à·‹Ò ¹Ñé¹.   ©Ñ¹ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò Ë¹ŒÒµÒ à¨ŒÒËÅ‹Í¹ ̈Ð äÁ‹ à»š¹ ¹Ò§ §ÔéÇ µØŒ§ áª‹ ÍÐäÃ µÑÇ  ñ  !   
   ©Ñ¹ ¢Í ºÍ¡ â´Â ̈ÃÔ§ Ç‹Ò  µÑé§ áµ‹ ©Ñ¹ à¢ŒÒÁÒ ¶Ö§ ¡ÃØ§à·¾Ï   áÅŒÇ ÂÑ§ äÁ‹ä´Œ ¾º ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè µŒÍ§µÒ àÅÂ,   ̈¹ 
·Ó ãËŒ ¹Ö¡ Ç‹Ò ̈Ð µŒÍ§ àÅÂ à»š¹  “ áº ªÐ àÅ‹ÍÃ�”   àÊÕÂ ÅÐ ¡ÃÐÁÑ§.   áµ‹ ¾Ç¡ à¾×èÍ¹ æ  à¢Ò ¾Ò¡Ñ¹ ËÑÇàÃÒÐ áÅÐ ºÍ¡ 
Ç‹Ò ãËŒ ́ Ù æ ä» ¡‹Í¹ à¶Ô´ ¤§ ̈Ð ¾º ·Õè´Õà¢ŒÒ ºŒÒ§,  ÊÁÑÂ¹Õé ¼ÙŒËÞÔ§  “ ฟรี”   ¢Öé¹ ¡Ç‹Ò áµ‹¡‹Í¹ ÁÒ¡ áÅÐ ¾º»Ð §‹ÒÂ 
¡Ç‹Ò ́ ŒÇÂ.   ¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§ ÁÕ ÍÂÙ‹ ÍÂ‹Ò§  ñ  ¤×Í  ã¹ àÇÅÒ¹Õé àËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â äÇŒ ¼Á ÂÒÇ ÁÒ¡¡Ç‹Ò àÁ×èÍ¡‹Í¹ àÃÒ ä» 
àÁ×Í§¹Í¡ à»š¹ÍÑ¹ÁÒ¡;   ¤¹ äÇŒ ¼Á ÊÑé¹ à¡×Íº ̈Ð ÁÕ àËÅ×Í áµ‹ ¤¹ á¡‹ ¡Ñº ä¾Ã‹  æ   à·‹Ò ¹Ñé¹áÅŒÇ.   ¢ŒÍ ¹Õé à»š¹ ¢ŒÍ ·Õè 
¤ÇÃ ÂÔ¹´Õ ÍÂÙ‹,   à¾ÃÒÐ ¡ÒÃ äÇŒ ¼Á ÂÒÇ ·Ó ãËŒ ¼ÙŒ ËÞ Ô§ ÊÇÂ ¢Öé¹ ÁÒ¡ à»š¹ á¹‹¹Í¹.   ¹Õè ¡ç ¤§ ÁÕ ÍÕ¡ ªÑé¹  ñ  ·Õè ̈ Ð 
à´Ô¹ ¢Öé¹ µ‹Íä»,   ¤×Í ¡ÒÃ ¹Ø‹§ ¼ŒÒ ãËŒ ¼Ô´ ¡Ñº ¼ÙŒªÒÂ.   ã¹ àÇÅÒ¹Õé ¡ç ÁÕ ¼ÙŒËÞÔ§ ¹Ø‹§ «Ôè¹ ÍÂÙ‹ ¡Ñº ºŒÒ¹ ºŒÒ§ áÅŒÇ,    áµ‹ ÂÑ§ 
äÁ‹¡ÅŒÒ ¹Ø‹§ ä» äË¹ ÁÒ äË¹.   à¾ÃÒÐ ÂÑ§ äÁ‹ÁÕ ã¤Ã à»š¹ ËÑÇË¹ŒÒ ¹Ó  “ á¿ áª‹¹”   ¹Ø‹§ «Ôè¹ ¢Öé¹.   ¶ŒÒ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â àÃÒ 
¹Ø‹§ «Ôè¹ ¤§ §ÒÁ à»š¹ á¹‹.   . . . 
   ã¹ ¡ÃØ§à·¾Ï  ¹Õé ÁÕ ¢ŒÍàÊÕÂ ÊÓ¤ÑÞ ·Õè ËÒ ·Õèà ·ÕèÂÇ ÂÒ¡ ̈ÃÔ§  æ .   à¾ÃÒÐ ¢Ò´ àÃçÊµÍ ÃÑ§µ�  áÅÐ âÃ§ÅÐ¤Ã
´Õ  æ   ÍÂ‹Ò§ ÅÍ¹´Í¹.   ¾Ç¡ âÎàµçÅ ½ÃÑè§ ·Ò§ ºÒ§ÃÑ¡ ÁÕ ÍÂÙ‹ ¡ç ̈ ÃÔ§,    áµ‹ ÁÑ¹ ¡ç äÁ‹ ¶Ö§ ã¨ àÅÂ,    áÅÐ ä» ÊÑ¡¤ÃÑé§ 
ÊÍ§ ¤ÃÑé§ ¡ç àº×èÍ,   à¾ÃÒÐ ¹Í¡¨Ò¡ ̈Ð ä» ¡Ô¹ÍÒËÒÃ ËÃ×Í à¤Ã×èÍ§´×èÁ áÅŒÇ¡ç äÁ‹ÁÕ ÍÐäÃ ·Õè ÂÇ¹ ã¨ ãËŒ Ê¹Ø¡ àÅÂ.   
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¾Ç¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â  æ   à¢Ò äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ä» µÒÁ âÎàµçÅ àËÅ‹Ò ¹Ñé¹,   âÎ àµçÅ à¨�¡ ¡çä´Œ à¡Ô´ ÁÕ ¢Öé¹ ËÅÒÂ áË‹§,    áµ‹ ÁÑ¹ 
ÂÔè§ «éÓÃŒÒÂ ä» ¡Ç‹Ò âÎàµçÅ ½ÃÑè§,   à¾ÃÒÐ ¡Ñº¢ŒÒÇ ¢Í§¡Ô¹ ¡ç àµçÁ¡Å×¹,    áÅÐ äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ¾º ¤¹ ä·Â ́ ŒÇÂ,   ÁÕ áµ‹ 
à¨�¡ á¹‹¹  æ   ä» ·Ñé§ ¹Ñé¹.   ÅÐ¤Ã ¡ç ÁÕ ́ Ù ÍÂÙ‹ âÃ§ à´ÕÂÇ,    áµ‹ ́ Ù ÊÍ§ Ë¹ ¡ç àº×èÍ,   à¾ÃÒÐ àÃ×èÍ§ ·Õè àÅ‹¹ ÁÑ¹  “ ÍÑ¹”   
àËÅ×Í»ÃÐÁÒ³,   ÀÒ¾Â¹µÃ� áËÅÐ ¤‹ÍÂ ÂÑ§ªÑèÇ Ë¹‹ÍÂ,   ·Ñé§ ÁÕ âÍ¡ÒÊ ä´Œ ¾ºàËç¹ ¤¹ ä·Â  æ   ÁÒ¡ ́ ŒÇÂ,   
àÁ×èÍ¤×¹ ÇÒ¹«×¹ ¹Õé àÍ§ ©Ñ¹ ä Œ́ àËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ·‹Ò ·Ò§ÍÍ¡ ̈Ð à¢ŒÒ·Õ ¤¹  ñ  ·Õè âÃ§ ¾Ñ²¹Ò¡Ã,    áµ‹ àËç¹ äÁ‹ ã¤Ã‹ ¶¹Ñ́  
à¾ÃÒÐ ¹Ñè§ ÍÂÙ‹ Ë‹Ò§ ¡Ñ¹.   ©Ñ¹ ̈Ð µŒÍ§ ¾ÂÒÂÒÁ Ê×ºÊÒÇ ́ Ù ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ à»š¹ ã¤Ã,   ¶ŒÒ ä Œ́¤ÇÒÁ ̈Ð ºÍ¡¢‹ÒÇ 
ÁÒ ãËŒ à¾×èÍ¹ ·ÃÒº ́ ŒÇÂ.
                áµ‹ à¾×èÍ¹ÃÑ¡.
                  »ÃÐ¾Ñ¹¸�

©ºÑº ·Õè  õ
                  ¶¹¹ ËÑÇ ÅÓâ¾§
                ÇÑ¹ ·Õè  ñõ  ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í»ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ ÁÕ ¢‹ÒÇ ·Õè ̈ Ó ̈Ð µŒÍ§ ÃÕº ºÍ¡ ÁÒ ãËŒ ·ÃÒº,   ¤×Í ©Ñ¹ ä Œ́ µ¡Å§ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ áÅŒÇ.   ¤Ø³ ËÅÇ§ ¾Ô¾Ñ²¹� 
ä» ̈ Ñ́ ¡ÒÃ ÍÂ‹Ò§äÃ äÁ‹ ·ÃÒº,    áµ‹ ã¹ ·ÕèÊǾ   ©Ñ¹ à»š¹ÍÑ¹ ä Œ́ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹¡ÃÁ ¾Ò ¹ÔªÂ�  áÅÐ Ê¶ÔµÔ ¾ÂÒ¡Ã³�.   
§Ò¹ ·Õè µŒÍ§ ·Ó äÁ‹ÁÕ ÍÐäÃ á»Å¡ ¾Í ·Õè ̈ Ð µŒÍ§ àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ à¾×èÍ¹ ¿˜§ â´Â ¾ÔÊ´ÒÃ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í ÂØµÔ äÇŒ à¶Ô´. 
   ¤Ø³¾‹Í ä Œ́ ¾Ò ©Ñ¹ ä» ́ ÙµÑÇ áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ  áÅŒÇ.  Ë¹ŒÒµÒ à Œ̈ÒËÅ‹Í¹ àËÁ×Í¹ ¹Ò§ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹,   µÒ ÂÒÇ,   ËÅÑ§ 
µÒ ªÑé¹à ṌÂÇ,    áµ‹ ¼ÔÇ¢ÒÇ ́ Õ,    áÅÐ ÃÙŒ¨Ñ¡ áµ‹§ ¼Á ́ Õ ¾Í ãªŒ.   ¡ÒÃ áµ‹§µÑÇ ¢Í§ ËÅ‹Í¹ ¡ç ãªŒ àÊ×éÍ¼ŒÒ ́ Õ  æ .   ¶Ù¡ 
“ á¿ áª‹¹” ,    áµ‹ áµ‹§ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ ÁÒ¡àËÅ×Í à¡Ô¹;   ÁÕ ÍÐäÃ µ‹Í ÁÔ ÍÐäÃ ËŒÍÂ,   á¢Ç¹,    áÅÐ µÔ´ ¾ÐÃØ§¾ÐÃÑ§ ä» 
·§Ñé µÇÑ  ̈¹ ́ ÃÙ ÒÇ¡ºÑ µ ¹Œ äÁ¤ Œ ÃÊÔ µÁ� ÒÊ.  ¾ Ù́ ¨Ò¾ Ò· ¡ Õ ¾ ç Íã ªäŒ ´,Œ   á  µä ‹ Áã ‹ ¤Ãä‹ ´¾ Œ Ù́ ¡ ºÑ © ¹Ñ Á Ò¡¹ ¡Ñ ,  à ¾ÃÒÐÂ §Ñ  
¡ÃÐ´Ò¡ ÍÂÙ‹. 
   ÃÒÂ ·Õè ©Ñ¹ àÅ‹Ò ÁÒ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¡‹Í¹ Ç‹Ò ä´Œ àËç¹ ·Õè âÃ§ ¾Ñ²¹Ò¡Ã ¹Ñé¹,   ©Ñ¹ ä´Œ ¾ÂÒÂÒÁ Ê×ºÊÒÇ ̈¹ 
ÃÙŒ áÅŒÇ Ç‹Ò ã¤Ã.   ©Ñ¹ ä´Œ ËÁÑè¹ ä» âÃ§ÀÒ¾Â¹µÃ� ¹Ñé¹ º‹ÍÂ  æ   ̈¹ àËç¹ ËÅ‹Í¹ ÍÕ¡ ¤×¹  ñ,    áÅŒÇ ªÕé ãËŒ à¾×èÍ¹ ¤¹  ñ  
´Ù  ̈ Ö§ ä´Œ¤ÇÒÁ ̈ Ò¡ à¢Ò Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ª×èÍ ¹Ò§ÊÒÇ ÍØäÃ  ¾ÃÃ³ âÊÀ³,   ÅÙ¡ÊÒÇ ¾ÃÐ ¾Ô¹Ô° ¾Ñ²¹Ò¡Ã.   ©Ñ¹ ̈ Ð 
¾ÂÒÂÒÁ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñº ËÅ‹Í¹ ãËŒ ̈ § ä´Œ ã¹ äÁ‹ªŒÒ,   ä´Œ ¢‹ÒÇ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ÍÂ‹Ò§ ÊÁÑÂ ãËÁ‹ á·Œ,   äÁ‹ Ë´ËÙ‹ ¡ÅÑÇ 
¼ÙŒªÒÂ,    áÅÐ à¢Ò Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ä´Œ ËÑ´ àµŒ¹ÃÓ áÅŒÇ´ŒÇÂ.   ¶ŒÒ¨ÃÔ §àª‹¹¹Ñé¹ ¤§ ̈Ð ä´Œ ÁÕ âÍ¡ÒÊ ¤ØŒ¹à¤Â ¡Ñ¹ÊÑ¡ÇÑ¹ ñ 
à»š¹á¹‹¹Í¹. ÍÂ‹Ò§ ªŒÒ¡ç ã¹ §Ò¹ Ä´Ù Ë¹ÒÇ, «Öè§ ã¹ »‚¹Õé ä´Œ ¢‹ÒÇ Ç‹Ò¨Ð ÁÕ âÃ§àµŒ¹ÃÓ ́ ŒÇÂ. à»š¹à¤ÃÒÐË� ́ Õ ¢Í§ 
©Ñ¹·Õè »ÃÐä¾ ¡ç ÃÙŒ̈ Ñ¡ ËÅ‹Í¹ ́ ŒÇÂ. ©Ð ¹Ñé¹ ¤§ ̈Ð ¹Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÃÙŒ̈ Ñ¡ ËÅ‹Í¹ ä Œ́.   ¶ŒÒ ä Œ́ ÃÙŒ̈ Ñ¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ÍÂ‹Ò§ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ 
¹Õé áÅŒÇ ̈Ð ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ¤‹ÍÂ ÇÒÂ ¤Ô´ ¶Ö§ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ ä´Œ   áÅÐ ̈Ð ·Ó ãËŒ ªÕÇÔµ à»š¹¢Í§ ¹‹Ò ́ ÓÃ§ ÍÂÙ‹ ÍÕ¡´ŒÇÂ.    áµ‹ 
¶Ö§ áÁŒ àÁ×èÍä´Œ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñº ËÅ‹Í¹ áÅŒÇ  ËÅ‹Í¹ ̈Ð ¾Í ã¨ ã¹ µÑÇ ©Ñ¹ ËÃ×Í äÁ‹¡ç ÂÑ§ ÃÙŒ äÁ‹ä´Œ,   à¾ÃÒÐ ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¼ÙŒ ·Õè ÁÕ 
ªÒÂµ ÍÁ ÁÒ ¹Ò¹ áÅŒÇ. 
 ¢Í ̈º à¾ÕÂ§ à·‹Ò¹Õé ·Õ.   ÍÕ¡ äÁ‹ªŒÒ ̈ Ð à¢ÕÂ¹ ÁÒ ÍÕ¡. 
                áµ‹ à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
                  »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 
 

©ºÑº ·Õè  ö
                   ¶¹¹ ËÑÇ ÅÓâ¾§
                 ÇÑ¹ ·Õè  ññ  Á¡ÃÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ µÑé§ à´×Í¹  ñ,   «Öè§ ©Ñ¹ äÁ‹ÁÕ ÍÐäÃ ̈Ð á¡ŒµÑÇ ¡Ñº à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ Ê¹Ô· ÍÂ‹Ò§ 
àª‹¹ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ°,   ̈ Ö§ ¢Í ÊÒÃÀÒ¾ àÊÕÂ µÒÁµÃ§ Ç‹Ò ©Ñ¹ ÁÑÇ à¾ÅỐ à¾ÅÔ¹ àÊÕÂ à·‹Ò ¹Ñé¹   áµ‹ ¶ŒÒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à»š¹ 
©Ñ¹ ºŒÒ§ ¡ç ¤§ µŒÍ§ à¾ÅÔ¹ àª‹¹ à ṌÂÇ ¡Ñº ©Ñ¹ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹.   àÇÅÒ¹Õé à¼ÍÔÞ ÁÕ àÇÅÒ Ç‹Ò§  à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í à¢ÕÂ¹ 
¨´ËÁÒÂ ¹Õé ÁÒ à¾×èÍ á¡ŒµÑÇ áÅÐ ¢ÍÍÀÑÂ ́ ŒÇÂ. 
   ©Ñ¹ µŒÍ§ ¢Í ºÍ¡Ç‹Ò »ÃÐä¾ à»š¹ ¹ŒÍ§ÊÒÇ ·Õè ́ ÕÁÒ¡  àÁ×èÍ¤×¹ ÇÑ¹ ·Õè  ò  à´×Í¹ ¹Õé  »ÃÐä¾ ä´Œ ̈ Ñ´¡ÒÃ àªÔÞ 
áÁ‹ ÍØäÃ ãËŒ ä» ́ Ù ¡ÒÃ áµ‹§ ä¿ ·Ò§ ÅÓ¹éÓ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ àÃÒ ̈ Ö§ ÁÕ âÍ¡ÒÊä´Œ ¹Ñè§ ä» ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ¹Ò¹ ã¹ àÃ×ÍÂ¹µ�  ã¹ 
·Õè Á×´  !   á¹‹ ·Õà´ÕÂÇ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ »Å‹ÍÂ ãËŒâÍ¡ÒÊ àª‹¹ ¹Ñé¹ à»Å×Í§ à»Å‹Ò,    áÅÐÀÒÂ ã¹ àÇÅÒ  ò  ªÑèÇâÁ§ ·Õè ä» ́ Ù ä¿ ¹Ñé¹  
¹ÑºÇ‹Ò ©Ñ¹ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñ¹ ́ Õ à¡×Íº à·‹Ò¡Ñº ¤¹ ·Õè ä´Œ ¤ØŒ¹à¤Â ¡Ñ¹ ÁÒ áÅŒÇ µÅÍ´ªÕÇÔµ. 
   µ‹Í ¹Ñé¹ ÁÒ,   ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ §Ò¹ Ä´ÙË¹ÒÇ,   ¡çä´Œ ¾º»Ð ¡Ñ¹ ÁÒ¡,   â´Â »ÃÐä¾ ä´Œ àÍ×éÍà¿„œÍ ÁÒ¡ ̈ÃÔ§  æ   
¨¹ ©Ñ¹ ºÍ¡ á¡‹ »ÃÐä¾ µÃ§  æ   Ç‹Ò  ¶ŒÒ àÃÒ à»š¹ ½ÃÑè§ ©Ñ¹ ̈Ð ̈ Ùº ËÅ‹Í¹ ãËŒ ¶Ö§ ã¨ ·Õà´ÕÂÇ  à¾×èÍ áÊ´§ ¤ÇÒÁ ¢Íºã¨ 
ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ª‹ÇÂ ÍǾ Ë¹Ø¹ ãËŒ ÊÁ»ÃÐÊ§¤�.   ¹Ö¡  æ   ¡ç ¹‹Ò»ÃÐËÅÒ´ ÍÂÙ‹ ·Õè ã¹ àÁ×Í§ àÃÒ ¹Õé ¾Õè¹ŒÍ§ ̈ Ùº ¡Ñ¹ äÁ‹ä Œ́ àËÁ×Í¹ 
ÍÂ‹Ò§ ½ÃÑè§ à¢Ò;    áµ‹ ¹Ö¡ ä» ÍÕ¡·Õ ¡ç àËç¹Ç‹Ò ËŒÒÁ äÇŒ ́ Õ¡Ç‹Ò,   à¾ÃÒÐ »ÃÐà¾³Õ ¢Í§ àÃÒ ¡Ñº ¢Í§ à¢Ò ¼Ố  ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹.   ¢Í§ 
½ÃÑè§ à¢Ò ¾Õè¹ŒÍ§ áµ‹§§Ò¹ ¡Ñ¹ äÁ‹ä´Œ,    áµ‹ ¢Í§ àÃÒ à»š¹ ¼ÑÇàÁÕÂ ¡Ñ¹ ä´Œ à·‹Ò¡Ñº äÁ‹ä´Œ à»š¹ ÞÒµÔ ¡Ñ¹  ! 
   ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ §Ò¹ Ä´ÙË¹ÒÇ ©Ñ¹ ÍÂÙ‹ ¢ŒÒ§ ̈Ð Ê¹Ø¡ÁÒ¡,    áÅÐ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ä Œ́ÃÑº ¤ÇÒÁ ¾Í ã¨ äÁ‹¹ŒÍÂ 
àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹.    áµ‹ ¤§ ÁÕ ¤¹ äÁ‹ ¾Í ã¨ ÍÂÙ‹ ºŒÒ§ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹,   ¤×Í ¾Ç¡ ¾‹ÍË¹Ø‹Á  æ   ·Õè ä´Œ à¤Âµ ÍÁ áÁ‹ ÍØäÃ ÍÂÙ‹ 
áµ‹¡‹Í¹.   ã¹ §Ò¹ ¹Ñé¹ áËÅÐ ©Ñ¹ ä Œ́ àËç¹ ÍÂ‹Ò§ á¹‹¹Í¹ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹  “ »Í »Ù Å‹ÒÃ�”   »Ò¹ ã´;   ËÅ‹Í¹ ÃÒÇ¡Ñº ́ Ç§ä¿ 
·Õè ÁÕ µÑÇ áÁÅ§ ºÔ¹µ ÍÁ Ç‹Í¹ ÍÂÙ‹.    áµ‹ ©Ñ¹ÂÍ µÑÇ ©Ñ¹ Ç‹Ò  áÁ‹ ÍØäÃ ªÍº ©Ñ¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ã¤Ã  æ   ã¹ ËÁÙ‹ ¹Ñé¹.  ËÅ‹Í¹ 
ä´Œ ÂÍÁ ãËŒ ©Ñ¹ ¾Òà ·ÕèÂÇ ·Ø¡¤×¹,    áÅÐ àµŒ¹ÃÓ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹,   ¡Ô¹  “ ÊÑ» à»‡ÍÃ�”   ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ·Ø¡¤×¹  ¤¹ Í×è¹  æ   ¾Ò ¡Ñ¹ 
ÃÔÉÂÒ ©Ñ¹ à»š¹ á¶Ç ä» ËÁ´,   «Öè§ à»š¹ ̧ÃÃÁ´Ò äÁ‹ ÍÑÈ¨ÃÃÂ� ÍÐäÃ,   à¾ÃÒÐ ¶ŒÒ à»š¹ ã¨ ©Ñ¹ ºŒÒ§ ¡ç µŒÍ§ ÃÔÉÂÒ 
àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹.
   ́ ÙàËÁ×Í¹ ©Ñ¹ ÂÑ§ äÁ‹ä´Œ à¤Â àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ à¾×èÍ¹ ¿˜§ àÅÂ Ç‹Ò  áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñé¹ Ë¹ŒÒµÒ ÃÙ»Ã‹Ò§ à»š¹ ÍÂ‹Ò§äÃ  ·Õè¨ÃÔ§ 
¹Ö¡ ̈Ð àÅ‹Ò ãËŒ ¿˜§ ¡ç àÅ‹Ò äÁ‹ ¶Ù¡,   à¾ÃÒÐ ¶Ö§ ̈ Ð ªÁ ́ ŒÇÂ ¶ŒÍÂ¤Ó ÍÂ‹Ò§äÃ ¡ç äÁ‹ à¾ÕÂ§¾Í ·Õè ̈ Ð ·Ó ãËŒ à¾×èÍ¹ ÃÙŒ ä´Œ Ç‹Ò 
ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¤¹ ÊÇÂ§ÒÁ,   ¹‹ÒÃÑ¡,   ¹‹Ò ¾Ö§ ã¨ »Ò¹ ã´.   ©Ñ¹ äÁ‹ ãª‹ ̈ Ô¹µ¡ÇÕ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í ºÍ¡ â´Â Â‹Í áµ‹Ç‹Ò 
ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè §ÒÁ ·ÕèÊǾ  ·Õè ©Ñ¹ ä Œ́ à¤Â ¾º ã¹ ¡ÃØ§ÊÂÒÁ,    áÅÐ äÁ‹ ãª‹ §ÒÁ áµ‹ ÃÙ»  ·Ñé§ ¡ÔÃÔÂÒ ¡ç §ÒÁ ÂÇ¹ ã¨,   
¾Ù´ ¡ç´Õ áÅÐ àÊÕÂ§ à¾ÃÒÐ ÃÒÇ¡Ñº à¾Å§ ́ ¹µÃÕ,    áÅÐ ·Õè ́ Õ ·ÕèÊØ´ ¤×Í ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ·ÓµÑÇ à»š¹ ËÍÂ ̈ Ø�º á¨§ ÍÂ‹Ò§ 
¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â  æ   â´Â ÁÒ¡.   ¾Ù´ ¡Ñ¹ ÊÑé¹  æ ,    ËÅ‹Í¹ ¤ÅŒÒÂ ¼ÙŒËÞÔ§ ½ÃÑè§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â,    áÅÐ ¹ÑºÇ‹Ò ÁÕ  
“à Í´Ùà¤ªÑè¹”    ́ Õ ¾Íã ªŒ;     à¢ÕÂ¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ä·Â à¡‹§.        Í‹Ò¹ áÅÐ ¾Ù´ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ä´Œ ºŒÒ§,         àµŒ¹ÃÓ à»š¹,    áÅÐ 
áµ§µÑÇ´Õ,   ÃÙŒ¨Ñ¡ ãªŒ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ áµ‹ ¾Í¤ÇÃ  äÁÃ‹ Ø§ÃÑ§ à»š¹ µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ. ‹
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¾Ç¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â  æ   à¢Ò äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ä» µÒÁ âÎàµçÅ àËÅ‹Ò ¹Ñé¹,   âÎ àµçÅ à¨�¡ ¡çä´Œ à¡Ô´ ÁÕ ¢Öé¹ ËÅÒÂ áË‹§,    áµ‹ ÁÑ¹ 
ÂÔè§ «éÓÃŒÒÂ ä» ¡Ç‹Ò âÎàµçÅ ½ÃÑè§,   à¾ÃÒÐ ¡Ñº¢ŒÒÇ ¢Í§¡Ô¹ ¡ç àµçÁ¡Å×¹,    áÅÐ äÁ‹ ã¤Ã‹ ̈ Ð ¾º ¤¹ ä·Â ́ ŒÇÂ,   ÁÕ áµ‹ 
à¨�¡ á¹‹¹  æ   ä» ·Ñé§ ¹Ñé¹.   ÅÐ¤Ã ¡ç ÁÕ ́ Ù ÍÂÙ‹ âÃ§ à´ÕÂÇ,    áµ‹ ́ Ù ÊÍ§ Ë¹ ¡ç àº×èÍ,   à¾ÃÒÐ àÃ×èÍ§ ·Õè àÅ‹¹ ÁÑ¹  “ ÍÑ¹”   
àËÅ×Í»ÃÐÁÒ³,   ÀÒ¾Â¹µÃ� áËÅÐ ¤‹ÍÂ ÂÑ§ªÑèÇ Ë¹‹ÍÂ,   ·Ñé§ ÁÕ âÍ¡ÒÊ ä´Œ ¾ºàËç¹ ¤¹ ä·Â  æ   ÁÒ¡ ́ ŒÇÂ,   
àÁ×èÍ¤×¹ ÇÒ¹«×¹ ¹Õé àÍ§ ©Ñ¹ ä Œ́ àËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ·‹Ò ·Ò§ÍÍ¡ ̈Ð à¢ŒÒ·Õ ¤¹  ñ  ·Õè âÃ§ ¾Ñ²¹Ò¡Ã,    áµ‹ àËç¹ äÁ‹ ã¤Ã‹ ¶¹Ñ́  
à¾ÃÒÐ ¹Ñè§ ÍÂÙ‹ Ë‹Ò§ ¡Ñ¹.   ©Ñ¹ ̈Ð µŒÍ§ ¾ÂÒÂÒÁ Ê×ºÊÒÇ ́ Ù ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ à»š¹ ã¤Ã,   ¶ŒÒ ä Œ́¤ÇÒÁ ̈Ð ºÍ¡¢‹ÒÇ 
ÁÒ ãËŒ à¾×èÍ¹ ·ÃÒº ́ ŒÇÂ.
                áµ‹ à¾×èÍ¹ÃÑ¡.
                  »ÃÐ¾Ñ¹¸�

©ºÑº ·Õè  õ
                  ¶¹¹ ËÑÇ ÅÓâ¾§
                ÇÑ¹ ·Õè  ñõ  ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í»ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ ÁÕ ¢‹ÒÇ ·Õè ̈ Ó ̈Ð µŒÍ§ ÃÕº ºÍ¡ ÁÒ ãËŒ ·ÃÒº,   ¤×Í ©Ñ¹ ä Œ́ µ¡Å§ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ áÅŒÇ.   ¤Ø³ ËÅÇ§ ¾Ô¾Ñ²¹� 
ä» ̈ Ñ́ ¡ÒÃ ÍÂ‹Ò§äÃ äÁ‹ ·ÃÒº,    áµ‹ ã¹ ·ÕèÊǾ   ©Ñ¹ à»š¹ÍÑ¹ ä Œ́ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹¡ÃÁ ¾Ò ¹ÔªÂ�  áÅÐ Ê¶ÔµÔ ¾ÂÒ¡Ã³�.   
§Ò¹ ·Õè µŒÍ§ ·Ó äÁ‹ÁÕ ÍÐäÃ á»Å¡ ¾Í ·Õè ̈ Ð µŒÍ§ àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ à¾×èÍ¹ ¿˜§ â´Â ¾ÔÊ´ÒÃ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í ÂØµÔ äÇŒ à¶Ô´. 
   ¤Ø³¾‹Í ä Œ́ ¾Ò ©Ñ¹ ä» ́ ÙµÑÇ áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ  áÅŒÇ.  Ë¹ŒÒµÒ à Œ̈ÒËÅ‹Í¹ àËÁ×Í¹ ¹Ò§ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹,   µÒ ÂÒÇ,   ËÅÑ§ 
µÒ ªÑé¹à´ÕÂÇ,    áµ‹ ¼ÔÇ¢ÒÇ ́ Õ,    áÅÐ ÃÙŒ¨Ñ¡ áµ‹§ ¼Á ́ Õ ¾Í ãªŒ.   ¡ÒÃ áµ‹§µÑÇ ¢Í§ ËÅ‹Í¹ ¡ç ãªŒ àÊ×éÍ¼ŒÒ ́ Õ  æ .   ¶Ù¡ 
“ á¿ áª‹¹” ,    áµ‹ áµ‹§ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ ÁÒ¡àËÅ×Í à¡Ô¹;   ÁÕ ÍÐäÃ µ‹Í ÁÔ ÍÐäÃ ËŒÍÂ,   á¢Ç¹,    áÅÐ µÔ´ ¾ÐÃØ§¾ÐÃÑ§ ä» 
·§Ñé µÇÑ  ̈¹ ́ ÃÙ ÒÇ¡ºÑ µ ¹Œ äÁ¤ Œ ÃÊÔ µÁ� ÒÊ.  ¾ Ù́ ¨Ò¾ Ò· ¡ Õ ¾ ç Íã ªäŒ ´,Œ   á  µä ‹ Áã ‹ ¤Ãä‹ ´¾ Œ Ù́ ¡ ºÑ © ¹Ñ Á Ò¡¹ ¡Ñ ,  à ¾ÃÒÐÂ §Ñ  
¡ÃÐ´Ò¡ ÍÂÙ‹. 
   ÃÒÂ ·Õè ©Ñ¹ àÅ‹Ò ÁÒ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¡‹Í¹ Ç‹Ò ä´Œ àËç¹ ·Õè âÃ§ ¾Ñ²¹Ò¡Ã ¹Ñé¹,   ©Ñ¹ ä´Œ ¾ÂÒÂÒÁ Ê×ºÊÒÇ ̈¹ 
ÃÙŒ áÅŒÇ Ç‹Ò ã¤Ã.   ©Ñ¹ ä´Œ ËÁÑè¹ ä» âÃ§ÀÒ¾Â¹µÃ� ¹Ñé¹ º‹ÍÂ  æ   ̈¹ àËç¹ ËÅ‹Í¹ ÍÕ¡ ¤×¹  ñ,    áÅŒÇ ªÕé ãËŒ à¾×èÍ¹ ¤¹  ñ  
´Ù  ̈ Ö§ ä´Œ¤ÇÒÁ ̈ Ò¡ à¢Ò Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ª×èÍ ¹Ò§ÊÒÇ ÍØäÃ  ¾ÃÃ³ âÊÀ³,   ÅÙ¡ÊÒÇ ¾ÃÐ ¾Ô¹Ô° ¾Ñ²¹Ò¡Ã.   ©Ñ¹ ̈ Ð 
¾ÂÒÂÒÁ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñº ËÅ‹Í¹ ãËŒ ̈ § ä´Œ ã¹ äÁ‹ªŒÒ,   ä´Œ ¢‹ÒÇ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ÍÂ‹Ò§ ÊÁÑÂ ãËÁ‹ á·Œ,   äÁ‹ Ë´ËÙ‹ ¡ÅÑÇ 
¼ÙŒªÒÂ,    áÅÐ à¢Ò Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ä´Œ ËÑ´ àµŒ¹ÃÓ áÅŒÇ´ŒÇÂ.   ¶ŒÒ¨ÃÔ §àª‹¹¹Ñé¹ ¤§ ̈Ð ä´Œ ÁÕ âÍ¡ÒÊ ¤ØŒ¹à¤Â ¡Ñ¹ÊÑ¡ÇÑ¹ ñ 
à»š¹á¹‹¹Í¹. ÍÂ‹Ò§ ªŒÒ¡ç ã¹ §Ò¹ Ä´Ù Ë¹ÒÇ, «Öè§ ã¹ »‚¹Õé ä´Œ ¢‹ÒÇ Ç‹Ò¨Ð ÁÕ âÃ§àµŒ¹ÃÓ ́ ŒÇÂ. à»š¹à¤ÃÒÐË� ́ Õ ¢Í§ 
©Ñ¹·Õè »ÃÐä¾ ¡ç ÃÙŒ̈ Ñ¡ ËÅ‹Í¹ ́ ŒÇÂ. ©Ð ¹Ñé¹ ¤§ ̈Ð ¹Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÃÙŒ̈ Ñ¡ ËÅ‹Í¹ ä Œ́.   ¶ŒÒ ä Œ́ ÃÙŒ̈ Ñ¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ÍÂ‹Ò§ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ 
¹Õé áÅŒÇ ̈Ð ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ¤‹ÍÂ ÇÒÂ ¤Ô´ ¶Ö§ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ ä´Œ   áÅÐ ̈Ð ·Ó ãËŒ ªÕÇÔµ à»š¹¢Í§ ¹‹Ò ́ ÓÃ§ ÍÂÙ‹ ÍÕ¡´ŒÇÂ.    áµ‹ 
¶Ö§ áÁŒ àÁ×èÍä´Œ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñº ËÅ‹Í¹ áÅŒÇ  ËÅ‹Í¹ ̈Ð ¾Í ã¨ ã¹ µÑÇ ©Ñ¹ ËÃ×Í äÁ‹¡ç ÂÑ§ ÃÙŒ äÁ‹ä´Œ,   à¾ÃÒÐ ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¼ÙŒ ·Õè ÁÕ 
ªÒÂµ ÍÁ ÁÒ ¹Ò¹ áÅŒÇ. 
 ¢Í ̈º à¾ÕÂ§ à·‹Ò¹Õé ·Õ.   ÍÕ¡ äÁ‹ªŒÒ ̈ Ð à¢ÕÂ¹ ÁÒ ÍÕ¡. 
                áµ‹ à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
                  »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 
 

©ºÑº ·Õè  ö
                   ¶¹¹ ËÑÇ ÅÓâ¾§
                 ÇÑ¹ ·Õè  ññ  Á¡ÃÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ µÑé§ à´×Í¹  ñ,   «Öè§ ©Ñ¹ äÁ‹ÁÕ ÍÐäÃ ̈Ð á¡ŒµÑÇ ¡Ñº à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ Ê¹Ô· ÍÂ‹Ò§ 
àª‹¹ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ°,   ̈ Ö§ ¢Í ÊÒÃÀÒ¾ àÊÕÂ µÒÁµÃ§ Ç‹Ò ©Ñ¹ ÁÑÇ à¾ÅỐ à¾ÅÔ¹ àÊÕÂ à·‹Ò ¹Ñé¹   áµ‹ ¶ŒÒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à»š¹ 
©Ñ¹ ºŒÒ§ ¡ç ¤§ µŒÍ§ à¾ÅÔ¹ àª‹¹ à ṌÂÇ ¡Ñº ©Ñ¹ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹.   àÇÅÒ¹Õé à¼ÍÔÞ ÁÕ àÇÅÒ Ç‹Ò§  à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í à¢ÕÂ¹ 
¨´ËÁÒÂ ¹Õé ÁÒ à¾×èÍ á¡ŒµÑÇ áÅÐ ¢ÍÍÀÑÂ ́ ŒÇÂ. 
   ©Ñ¹ µŒÍ§ ¢Í ºÍ¡Ç‹Ò »ÃÐä¾ à»š¹ ¹ŒÍ§ÊÒÇ ·Õè ́ ÕÁÒ¡  àÁ×èÍ¤×¹ ÇÑ¹ ·Õè  ò  à´×Í¹ ¹Õé  »ÃÐä¾ ä´Œ ̈ Ñ´¡ÒÃ àªÔÞ 
áÁ‹ ÍØäÃ ãËŒ ä» ́ Ù ¡ÒÃ áµ‹§ ä¿ ·Ò§ ÅÓ¹éÓ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ àÃÒ ̈ Ö§ ÁÕ âÍ¡ÒÊä´Œ ¹Ñè§ ä» ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ¹Ò¹ ã¹ àÃ×ÍÂ¹µ�  ã¹ 
·Õè Á×´  !   á¹‹ ·Õà´ÕÂÇ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ »Å‹ÍÂ ãËŒâÍ¡ÒÊ àª‹¹ ¹Ñé¹ à»Å×Í§ à»Å‹Ò,    áÅÐÀÒÂ ã¹ àÇÅÒ  ò  ªÑèÇâÁ§ ·Õè ä» ́ Ù ä¿ ¹Ñé¹  
¹ÑºÇ‹Ò ©Ñ¹ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñ¹ ́ Õ à¡×Íº à·‹Ò¡Ñº ¤¹ ·Õè ä´Œ ¤ØŒ¹à¤Â ¡Ñ¹ ÁÒ áÅŒÇ µÅÍ´ªÕÇÔµ. 
   µ‹Í ¹Ñé¹ ÁÒ,   ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ §Ò¹ Ä´ÙË¹ÒÇ,   ¡çä´Œ ¾º»Ð ¡Ñ¹ ÁÒ¡,   â´Â »ÃÐä¾ ä´Œ àÍ×éÍà¿„œÍ ÁÒ¡ ̈ÃÔ§  æ   
¨¹ ©Ñ¹ ºÍ¡ á¡‹ »ÃÐä¾ µÃ§  æ   Ç‹Ò  ¶ŒÒ àÃÒ à»š¹ ½ÃÑè§ ©Ñ¹ ̈Ð ̈ Ùº ËÅ‹Í¹ ãËŒ ¶Ö§ ã¨ ·Õà´ÕÂÇ  à¾×èÍ áÊ´§ ¤ÇÒÁ ¢Íºã¨ 
ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ª‹ÇÂ ÍǾ Ë¹Ø¹ ãËŒ ÊÁ»ÃÐÊ§¤�.   ¹Ö¡  æ   ¡ç ¹‹Ò»ÃÐËÅÒ´ ÍÂÙ‹ ·Õè ã¹ àÁ×Í§ àÃÒ ¹Õé ¾Õè¹ŒÍ§ ̈ Ùº ¡Ñ¹ äÁ‹ä Œ́ àËÁ×Í¹ 
ÍÂ‹Ò§ ½ÃÑè§ à¢Ò;    áµ‹ ¹Ö¡ ä» ÍÕ¡·Õ ¡ç àËç¹Ç‹Ò ËŒÒÁ äÇŒ ́ Õ¡Ç‹Ò,   à¾ÃÒÐ »ÃÐà¾³Õ ¢Í§ àÃÒ ¡Ñº ¢Í§ à¢Ò ¼Ố  ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹.   ¢Í§ 
½ÃÑè§ à¢Ò ¾Õè¹ŒÍ§ áµ‹§§Ò¹ ¡Ñ¹ äÁ‹ä´Œ,    áµ‹ ¢Í§ àÃÒ à»š¹ ¼ÑÇàÁÕÂ ¡Ñ¹ ä´Œ à·‹Ò¡Ñº äÁ‹ä´Œ à»š¹ ÞÒµÔ ¡Ñ¹  ! 
   ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ §Ò¹ Ä´ÙË¹ÒÇ ©Ñ¹ ÍÂÙ‹ ¢ŒÒ§ ̈Ð Ê¹Ø¡ÁÒ¡,    áÅÐ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ä Œ́ÃÑº ¤ÇÒÁ ¾Í ã¨ äÁ‹¹ŒÍÂ 
àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹.    áµ‹ ¤§ ÁÕ ¤¹ äÁ‹ ¾Í ã¨ ÍÂÙ‹ ºŒÒ§ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹,   ¤×Í ¾Ç¡ ¾‹ÍË¹Ø‹Á  æ   ·Õè ä´Œ à¤Âµ ÍÁ áÁ‹ ÍØäÃ ÍÂÙ‹ 
áµ‹¡‹Í¹.   ã¹ §Ò¹ ¹Ñé¹ áËÅÐ ©Ñ¹ ä Œ́ àËç¹ ÍÂ‹Ò§ á¹‹¹Í¹ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹  “ »Í »Ù Å‹ÒÃ�”   »Ò¹ ã´;   ËÅ‹Í¹ ÃÒÇ¡Ñº ́ Ç§ä¿ 
·Õè ÁÕ µÑÇ áÁÅ§ ºÔ¹µ ÍÁ Ç‹Í¹ ÍÂÙ‹.    áµ‹ ©Ñ¹ÂÍ µÑÇ ©Ñ¹ Ç‹Ò  áÁ‹ ÍØäÃ ªÍº ©Ñ¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ã¤Ã  æ   ã¹ ËÁÙ‹ ¹Ñé¹.  ËÅ‹Í¹ 
ä´Œ ÂÍÁ ãËŒ ©Ñ¹ ¾Òà ·ÕèÂÇ ·Ø¡¤×¹,    áÅÐ àµŒ¹ÃÓ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹,   ¡Ô¹  “ ÊÑ» à»‡ÍÃ�”   ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ·Ø¡¤×¹  ¤¹ Í×è¹  æ   ¾Ò ¡Ñ¹ 
ÃÔÉÂÒ ©Ñ¹ à»š¹ á¶Ç ä» ËÁ´,   «Öè§ à»š¹ ̧ÃÃÁ´Ò äÁ‹ ÍÑÈ¨ÃÃÂ� ÍÐäÃ,   à¾ÃÒÐ ¶ŒÒ à»š¹ ã¨ ©Ñ¹ ºŒÒ§ ¡ç µŒÍ§ ÃÔÉÂÒ 
àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹.
   ́ ÙàËÁ×Í¹ ©Ñ¹ ÂÑ§ äÁ‹ä´Œ à¤Â àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ à¾×èÍ¹ ¿˜§ àÅÂ Ç‹Ò  áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñé¹ Ë¹ŒÒµÒ ÃÙ»Ã‹Ò§ à»š¹ ÍÂ‹Ò§äÃ  ·Õè¨ÃÔ§ 
¹Ö¡ ̈Ð àÅ‹Ò ãËŒ ¿˜§ ¡ç àÅ‹Ò äÁ‹ ¶Ù¡,   à¾ÃÒÐ ¶Ö§ ̈ Ð ªÁ ́ ŒÇÂ ¶ŒÍÂ¤Ó ÍÂ‹Ò§äÃ ¡ç äÁ‹ à¾ÕÂ§¾Í ·Õè ̈ Ð ·Ó ãËŒ à¾×èÍ¹ ÃÙŒ ä´Œ Ç‹Ò 
ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¤¹ ÊÇÂ§ÒÁ,   ¹‹ÒÃÑ¡,   ¹‹Ò ¾Ö§ ã¨ »Ò¹ ã´.   ©Ñ¹ äÁ‹ ãª‹ ̈ Ô¹µ¡ÇÕ,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í ºÍ¡ â´Â Â‹Í áµ‹Ç‹Ò 
ËÅ‹Í¹ à»š¹ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè §ÒÁ ·ÕèÊǾ  ·Õè ©Ñ¹ ä Œ́ à¤Â ¾º ã¹ ¡ÃØ§ÊÂÒÁ,    áÅÐ äÁ‹ ãª‹ §ÒÁ áµ‹ ÃÙ»  ·Ñé§ ¡ÔÃÔÂÒ ¡ç §ÒÁ ÂÇ¹ ã¨,   
¾Ù´ ¡ç´Õ áÅÐ àÊÕÂ§ à¾ÃÒÐ ÃÒÇ¡Ñº à¾Å§ ́ ¹µÃÕ,    áÅÐ ·Õè ́ Õ ·ÕèÊØ´ ¤×Í ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ·ÓµÑÇ à»š¹ ËÍÂ ̈ Ø�º á¨§ ÍÂ‹Ò§ 
¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â  æ   â´Â ÁÒ¡.   ¾Ù´ ¡Ñ¹ ÊÑé¹  æ ,    ËÅ‹Í¹ ¤ÅŒÒÂ ¼ÙŒËÞÔ§ ½ÃÑè§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â,    áÅÐ ¹ÑºÇ‹Ò ÁÕ  
“à Í´Ùà¤ªÑè¹”    ́ Õ ¾Íã ªŒ;     à¢ÕÂ¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ä·Â à¡‹§.        Í‹Ò¹ áÅÐ ¾Ù´ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ä´Œ ºŒÒ§,         àµŒ¹ÃÓ à»š¹,    áÅÐ 
áµ§µÑÇ´Õ,   ÃÙŒ¨Ñ¡ ãªŒ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ áµ‹ ¾Í¤ÇÃ  äÁÃ‹ Ø§ÃÑ§ à»š¹ µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ. ‹
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   ¡Å‹ÒÇ ¶Ö§ µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ ·Ó ãËŒ ¹Ö¡ ¶Ö§  “ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹”   ·Õè ¾‹Í ÍÂÒ¡ä´Œ à»š¹ ÅÙ¡ÊÐ ãÀŒ ¹Ñ¡.   ã¹ §Ò¹ 
Ä Ù́Ë¹ÒÇ áµ‹§µÑÇ ä» àÊÕÂ à¾ÕÂº à¾×èÍ  “ âª”   ¤¹.   ä» ¹Ñè§ ÍÂÙ‹ ·Õè ÃŒÒ¹ à Œ̈Ò¤Ø³ ÀÑ¡´Õ ¾Õèà¢Â ,  ́ Ù ¾ÃÒÇ ä» ·Ñé§µÑÇ ÃÒÇ¡Ñº 
ËØ‹¹ ·Õè à¢Ò µÔ´ ¢Í§ ÊÓËÃÑº ¢ÒÂ  ¤×¹ ÇÑ¹ áÃ¡ àÁ×èÍ àËç¹ ©Ñ¹ à´Ô¹¼‹Ò¹ ä»  ÍØµÊ‹ÒË� ÃŒÍ§ àªÔÞ ©Ñ¹ ãËŒ áÇÐ à¢ŒÒä»,    áµ‹ 
©Ñ¹ ¢ÍµÑÇ Ç‹Ò ÁÕ ̧ ØÃÐ «Öè§ à»š¹¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ ¹Ñ´ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ Ç‹Ò ̈ Ð ä» ÃÑº à¢Ò ·Õè ÃÒªÀÑµµÒ¤ÒÃ.   ÀÒÂËÅÑ§ 
©Ñ¹ à´Ô¹¼‹Ò¹ ÃŒÒ¹ à¨ŒÒ¤Ø³ ÀÑ¡´Õ ä» ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ,   “ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹”   ÍÍ¡ ©ÔÇ ¤ŒÍ¹ àÊÕÂ ÊÒÁ ÊÕè Ç§,    áÅŒÇ àÅÂ äÁ‹ ¾Ù´ 
¡Ñº ©Ñ¹ ÍÕ¡ àÅÂ.   ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¾ÔÅÖ¡,
              áµ‹ à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡.  
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�
 

 ©ºÑº ·Õè  ù
                  ËÑÇËÔ¹
                 ÇÑ¹ ·Õè  òñ  ¾ÄÉÀÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ ºÍ¡ ãËŒ ·ÃÒº Ç‹Ò  ©Ñ¹ ä´Œ áµ‹§§Ò¹ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ áÅŒÇ  µÑé§ áµ‹ ÇÑ¹ ·Õè  ñù  
à´×Í¹ ¹Õé.   ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ ¢Í§ ©Ñ¹ ËÒä Œ́ à»š¹ä» â´Â »ÃÒÃ¶¹Ò ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ äÁ‹,    áµ‹ ¢ŒÍ ÊÓ¤ÑÞ ¡ç ¤×ÍÇ‹Ò ä Œ́ áµ‹§§Ò¹ 
¡Ñ¹ áÅŒÇ,   à»š¹ ¼ÑÇàÁÕÂ ¡Ñ¹ áÅŒÇ µÒÁ¡®ËÁÒÂ,   «Öè§ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ ¤‹ÍÂ âÅ‹§ ã¨ ä» ÁÒ¡,   à¾ÃÒÐ µÒÁ ·Õè à»š¹ ÍÂÙ‹ 
áµ‹¡‹Í¹  ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ÁÑ¹ äÁ‹ §´§ÒÁ àÅÂ. 
   àÁ×èÍ ©Ñ¹ ¡ÅÑº ̈ Ò¡ ËÑÇËÔ¹ áÅŒÇ  ºÍ¡ ¤Ø³¾‹Í Ç‹Ò ©Ñ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ áÁ‹ ÍØäÃ  ¢Í ãËŒ ·‹Ò¹ ä» ¢Í,   ·‹Ò¹ àÍÐÍÐ 
àÍÒ ©Ñ¹ ãËÞ‹.   ·‹Ò¹ Ç‹Ò ·‹Ò¹ äÁ‹ ÍÂÒ¡ä´Œ ¼ÙŒËÞÔ§ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ ÁÒ à»š¹ ÅÙ¡ÊÐ ãÀŒ ¢Í§ ·‹Ò¹,   â´Â ·‹Ò¹ ÃÑ§à¡ÕÂ¨ Ç‹Ò 
ä´Œ à¤Â ÃÙŒ¨Ñ¡ ÁÑ¡¤ØŒ¹ ¡Ñº ¼ÙŒªÒÂ ÁÒ ËÅÒÂ ¤¹ áÅŒÇ,    áÅÐ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò ã¤Ã  æ   à¢Ò ¡ç ÃÙŒ¨Ñ¡ ·Ñé§ ¹Ñé¹ Ç‹Ò ·Õè ºŒÒ¹ ¹Ñé¹ à¢Ò ãªŒ 
¤Ó àÃÕÂ¡ ¡Ñ¹ Ç‹Ò  “ âÃ§àÃÕÂ¹ ½ƒ¡ËÑ´ à¨ŒÒªÙŒ. ”   ©Ñ¹ â¡Ã¸ ̈¹ ·‹Ò¹ áÅàËç¹ ÊÕË¹ŒÒ ¶¹Ñ´,   ¤Ø³¾‹Í ̈ Ö§ ¾Ù´ à»š¹ àªÔ§ 
ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ Ç‹Ò  ¢Í ãËŒ ÃÍ ́ Ù µ‹Íä» ÍÕ¡ ÊÑ¡ »‚  ñ  à¶Ô´,    áÅÐ ¶ŒÒàÁ×èÍ àÇÅÒ Å‹Ç§ ä» ä´Œ »‚  ñ   áÅŒÇ ©Ñ¹ ÂÑ§¤§ ªÍº ã¨ 
ÍÂÙ‹  ·‹Ò¹ ¡ç äÁ‹ ¢Ñ´ ã¨.   ©Ñ¹ µÍº ·‹Ò¹ Ç‹Ò ¤ÍÂ äÁ‹ä´Œ,   ·‹Ò¹ ¡ç ¾Ù´ áµ‹ ¼Ñ´à¾ÕéÂ¹ ÃèÓä»,   ̈¹ ã¹ ·ÕèÊØ´ ©Ñ¹ µŒÍ§ ºÍ¡ 
á¡‹ ·‹Ò¹ Ç‹Ò  “ ¶ŒÒ ̈Ð ¢×¹ ãËŒ ¤ÍÂ µ‹Íä» ÍÕ¡ ¶Ö§ »‚ Ë¹Öè§ ÅÐ ¡ç ¤Ø³¾‹Í ¤§ ̈Ð ä Œ́ ËÅÒ¹ àÊÕÂ ¡‹Í¹ ¹Ñé¹ áÅŒÇ  ! ”   ·‹Ò¹ ä Œ́ 
¿˜§ ©Ñ¹ µÍº àª‹¹ ¹Ñé¹             ÍÍ¡ ̈Ð µÐÅÖ§ ä» ¤ÃÙ‹  ñ.    áÅŒÇ ̈ Ö§ ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò    “ àÁ×èÍ à¨ŒÒ ä´Œ ä»  ชิง สุกกอนหาม  àÊÕÂ àª‹¹ 
¹Ñé¹ áÅŒÇ  ¾‹Í ¡ç ÊÔé¹ ¾Ù´.”     áÅŒÇ àÅÂ µ¡Å§ ÃÕºä» ̈ Ñ´¡ÒÃ ¢Í áÁ‹ ÍØäÃ   áÅÐ ¾ÃÐ ¾Ô¹Ô° ¡ç Â¡ ãËŒ â´Â ·Ñ¹·Õ à·ÕÂÇ  
·‹Ò·Ò§ ̈Ð ä´Œ ÃÙŒ áÅŒÇ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹ Ç‹Ò ÁÕ ¤ÇÒÁ ̈Óà»š¹ ÍÂÙ‹. 
   àÁ×èÍ ¡ÒÃ ÊÙ‹¢Í à»š¹ÍÑ¹ µ¡Å§ ¡Ñ¹ áÅŒÇ  ¤Ø³¾‹Í ä´Œ ä» ËÒ à¨ŒÒ¤Ø³ ¼ÙŒÊÓàÃç¨ ÃÒª¡ÒÃ ÁËÒ´àÅç¡  à¾×èÍ ¢Í 
ãËŒ ·‹Ò¹ ª‹ÇÂ à»š¹¸ØÃÐ ̈ Ñ´¡ÒÃ ãËŒ ä´ŒÃÑº à¡ÕÂÃµÔÂÈ  â´Â ¢Í ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ãËŒ ¾ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨ ¾ÃÐà¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ 
·Ã§ áµ‹§ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹   áµ‹ à¨ŒÒ¤Ø³ ¼ÙŒÊÓàÃç¨ ÃÒª¡ÒÃ ·‹Ò¹ µÍº Ç‹Ò  ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ ¹Õé ÁÕ ¾ÃÐ ÃÒª ̧ ØÃÐ ÁÒ¡,   µŒÍ§ 
ÃÍ ä» ¡‹Í¹ ̈ Ö§ ̈ Ð ¡ÃÒº ºÑ§¤Á ·ÙÅ ä´Œ  ¢ŒÒ§ ½†ÒÂ àÃÒ ¡ç à¼ÍÔÞ ÃÍ äÁ‹ä´Œ,   ̈ Ö§ µ¡Å§ à»š¹ÍÑ¹ µŒÍ§ ̈ Ñ´¡ÒÃ áµ‹§ 
¡Ñ¹àÍ§ ·Õè ºŒÒ¹,   «Öè§ ·Ñé§ ÊÍ§½†ÒÂ ÃÙŒÊÖ¡ ¡Ñ¹ Ç‹Ò ÍÍ¡ ̈Ð äÁ‹ ¾Í ã¨,    áµ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ  æ   ¡ç ́ Õ¡Ç‹Ò ÃÍ ªŒÒ ä». 
   àÁ×èÍ áµ‹§¡Ñ¹ áÅŒÇä´µ¡ Å§ÁÒ  “ ÎÑ¹ ¹èÕ ÁÙ¹”   ·Õè ËÑÇËÔ¹  áÁ‹ ÍØäÃ Ç‹Ò àÃÒ ä´Œ àÃÔèÁ ÃÑ¡ ¡Ñ¹ ̈ ÃÔ§¨Ñ§ ·èÕ ËÑÇËÔ¹,   
¨Ö§ ÍÂÒ¡ ÁÒ ÍÕ¡   áµ‹ àÇÅÒ¹Õé äÁ‹ ãª‹ Ä´Ù ·Õè ¤¹ ÁÒ ¡Ñ¹,   ©Ð ¹Ñé¹ ¡ç ÍÍ¡ ̈Ð à§ÕÂº  æ   ÍÂÙ‹  áÁ‹ ÍØäÃ ºÍ¡Ç‹Ò äÁ‹ à»š¹ 

 

é

 

ÍÐäÃ,   à¾ÃÒÐ ¡ÒÃ ·Õè äÁ‹ÁÕ ¤¹ ÁÒ¡  æ   ¡ç ÂÔè§ ̈ Ð à»š¹ âÍ¡ÒÊ Ṍ ÊÓËÃÑº àÃÒ ·Ñé§ÊÍ§ ̈ Ð ä´Œ ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ à»š¹ 
ÊØ¢ÊÓÃÒÞ.   äÁ‹ µŒÍ§ ÃÓ¤ÒÞ à¾ÃÒÐ ¤¹ ¡Ç¹.    áµ‹ ©Ñ¹ ¢Í ºÍ¡ µÒÁµÃ§ Ç‹Ò ©Ñ¹ ÍÍ¡ ̈Ð ¹Ö¡Ê§ÊÑÂ ÍÂÙ‹,   à¾ÃÒÐ 
µÒÁ ¤ÇÒÁ ̈ ÃÔ§ áÁ‹ ÍØäÃ à»š¹ ¤¹ ªÍº ÊÁÒ¤Á,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ àÁ×èÍ µŒÍ§ ÁÒ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè «Öè§ äÁ‹ä´Œ ¾º»Ð ¡Ñº ã¤Ã 
¹Í¡¨Ò¡ ©Ñ¹  ÍÒ¨ ·Ó ãËŒ ËÅ‹Í¹ ÃÙŒÊÖ¡ àº×èÍ ·Õè¹Õè ã¹ äÁ‹ªŒÒ ¡ç à»š¹ä´Œ  ã¹ àÇÅÒ¹Õé ÅÁ ¡ç àÃÔèÁ ¾Ñ´ ÍÍ¡¨Ò¡ ½˜›§ àÊÕÂ 
áÅŒÇ´ŒÇÂ. 
   ¢Í ̈º à¾ÕÂ§ à·‹Ò¹Õé ·Õ ¡‹Í¹.   ¶ŒÒ ÁÕ ¢‹ÒÇ ̈Ð à¢ÕÂ¹ ÁÒ ÍÕ¡.   
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�
 

 ©ºÑº ·Õè  ññ
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
                ÇÑ¹ ·Õè  òñ  ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ ä´Œ ¡ÅÑº ÁÒ ¡ÃØ§à·¾Ï  ä´Œ  ó  ÍÒ·ÔµÂ� áÅŒÇ,    áÅÐ ©Ñ¹ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ¨Ò¡ ºŒÒ¹ ãËÁ‹ 
¢Í§ ©Ñ¹. 
   “ ºŒÒ¹  ! ”   ¤Ó ¹Õé ·Õè¨ÃÔ§ ¤ÇÃ ̈Ð à»š¹ ¤Ó ä¾àÃÒÐ ·ÕèÊØ´ ÊÓËÃÑº Á¹ØÉÂ�,   à¾ÃÒÐ àÁ×èÍ ¡Å‹ÒÇ ¤Ó ¹Õé ¢Öé¹ áÅŒÇ  
¤ÇÃ ̈ Ð ªÇ¹ ãËŒ ¹Ö¡ ¶Ö§ ·Õè ÍÑ¹ àµçÁä»´ŒÇÂ ¤ÇÒÁ ÊØ¢ÊÓÃÒÞ;   ÊØ¢¡ÒÂ à¾ÃÒÐ ÁÕ ·Õè ¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ ÍÑ¹ ¾Ö§ ã¨ áÅÐ 
àµçÁä» Œ́ÇÂ ÊÁºÑµÔ ÍÑ¹ ¾Ö§ ã¨ ¢Í§ àÃÒ àÍ§,    áÅÐ ÊØ¢ ã¨ à¾ÃÒÐ ä Œ́ àËç¹ Ë¹ŒÒ àÁÕÂ ¼ÙŒ Ã‹ÇÁ ã¨ Ã‹ÇÁªÕÇÔµ   áµ‹ Í¹Ô̈ ¨Ò,   
©Ñ¹ ¹Õé à»š¹ ¤¹ ÍÒÀÑ¾ äÁ‹ ä Œ́ÃÑº ¤ÇÒÁ ÊºÒÂ¡ÒÂ ÊºÒÂ ã¨ ́ ŒÇÂ ¤Ó Ç‹Ò  “ ºŒÒ¹”   ¹Õé àÅÂ  ¶ŒÒ áÁŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° äÁ‹ãª‹ 
à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡ ·ÕèÊØ´,    áÅÐ ©Ñ¹ äÁ‹ ¹Ö¡ àª×èÍ ã¨ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈Ð àËç¹ ã¨ ©Ñ¹ áÅŒÇ,   ©Ñ¹ ¤§¨Ð äÁ‹ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ 
©ºÑº ¹Õé ÁÒ àÅÂ,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ ¤§ ̈Ð µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡ ÍÒÂ ·ÕèÊØ´ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ̈ Ð µŒÍ§ »ÃÐ¨Ò¹ µ¹ àÍ§ ãËŒ ¿˜§,    áµ‹ àÍÒà¶Ô´,   
àÁ×èÍ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à»š¹ ¼ÙŒ ·Õè ©Ñ¹ àª×èÍ Ç‹Ò à»š¹ÁÔµÃ á·Œ ¢Í§ ©Ñ¹,   ©Ñ¹ ̈ Ö§ ¢Í àÅ‹Ò ¢ŒÍ¤ÇÒÁ ãËŒ ¿̃§ â´Â ÊÑµÂ�̈ ÃÔ§,   ́ ŒÇÂ 
¤ÇÒÁ ËÇÑ§ Ç‹Ò àÁ×èÍ ä´Œ Í‹Ò¹ µÅÍ´ áÅŒÇ ̈Ð äÁ‹ µÔâ·É ©Ñ¹ ÁÒ¡ ¹Ñ¡. 
   àÁ×èÍ ÇÑ¹ ·Õè  òù  à´×Í¹ ¡‹Í¹¹Õé  ©Ñ¹ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ ä Œ́ ¡ÅÑº ̈Ò¡ à¾ªÃºØÃÕ,    áÅÐ ¡ÒÃ ·Õè ¡ÅÑº ¹Ñé¹ äÁ‹ àÃçÇ à¡Ô¹ä» 
àÅÂ,   à¾ÃÒÐ ¶ŒÒ ¢×¹ ÍÂÙ‹ ·Õè à¾ªÃºØÃÕ µ‹Íä» ÍÕ¡ ÊÑ¡ ÊÍ§ ËÃ×Í ÊÒÁ ÇÑ¹ ¡ç ¤§ µŒÍ§ ¢ÒÂË¹ŒÒ à¢Ò à»š¹ á¹‹,    áÅÐ ªÒÇ 
à¾ªÃºØÃÕ ¤§ ä´Œ àËç¹ ©Ñ¹ ¡Ñº àÁÕÂ ÇÔÇÒ· ¡Ñ¹ ¡ÅÒ§ àÁ×Í§  !   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ÃÙŒ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ Ç‹Ò ©Ñ¹ à»š¹ ¤¹ ¾ÂÒÂÒÁ 
Í´¡ÅÑé¹ â·âÊ ÁÒ¡ ·ÕèÊØ´,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ à¤Â ÃÙŒÊÖ¡ ́ Õ ÍÂÙ‹ ¹Ò¹ áÅŒÇ Ç‹Ò  ¡ÒÃ ÁÕ â·âÊ äÁ‹ à»š¹ »ÃÐâÂª¹� á¡‹µÑÇ,    áÅÐ 
¶Ö§ ̈ Ð äÁ‹ÁÕ¼Å ÃŒÒÂ ÍÂ‹Ò§ Í×è¹ ¡ç ·Ó ãËŒ Ë¹ŒÒµÒ ¢Í§ àÃÒ ºÖé§ºÙ´ äÁ‹ à»š¹ ·Õè à¨ÃÔÞµÒ á¡‹ ¼ÙŒÍ×è¹ àÅÂ à»š¹ á¹‹¹Í¹.   
©Ð ¹Ñé¹ ¶Ö§ áÁŒ ã¤Ã ̈Ð ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÁÕ àËµØ ¤ÇÃ â¡Ã¸ ©Ñ¹ ¡ç ÁÑ¡ àË¹ÕèÂÇ ã¨ ÃÍ äÇŒ ̈¹ ä» ¶Ö§ ·ÕèÅÑº  æ   µÒ ¤¹ ÁÒ¡  ̈ Öè§ 
¨Ð ÂÍÁ µÑÇ ãËŒ â¡Ã¸.    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ,   àÁÕÂÃÑ¡ ¢Í§ ©Ñ¹ à¢Ò ́ ÙàËÁ×Í¹ ̈Ð ¶×Í ¤µÔ µÃ§ ¡Ñ¹ ¢ŒÒÁ,   ¤×Í àËç¹Ç‹Ò ¶ŒÒ â¡Ã¸ 
¼ÑÇ ä Œ́ µ‹ÍË¹ŒÒ ¤¹ à»š¹ à¡ÕÂÃµÔÂÈ ́ Õ,   ÍÒ¨ ̈Ð ·Ó ãËŒ ¤¹ ¹Ñº ¶×ÍÇ‹Ò à¢Ò à»š¹ ¼ÙŒËÞÔ§ áË‹§ ÊÁÑÂ ãËÁ‹ äÁ‹ µŒÍ§ ÂÓà¡Ã§ 
¼ÑÇ àÊÕÂ àÅÂ.   ©Ð ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ¾Ù´¨Ò ¡Ñº à¢Ò ·ÕäÃ à¢Ò ̈ Öè§ µŒÍ§ ¢Ù‹¿‡Í  æ   ÃÒÇ¡Ñº áÁÇ ·Õè ́ Ø àÊÁÍ  æ   ̈¹ ©Ñ¹ äÁ‹ ã¤Ã‹ ¡ÅŒÒ 
¾Ù´ ¡Ñº à¢Ò µ‹ÍË¹ŒÒ ¤¹.   ©Ñ¹ à¢ŒÒ ã¨àÊÕÂ Ç‹Ò¡ÒÃ ·Õè áÁ‹ ÍØäÃ ¾×é¹àÊÕÂ ÍÂÙ‹ àÊÁÍ  æ   àª‹¹ ¹Ñé¹ ¤§ ̈Ð à»š¹ à¾ÃÒÐ àº×èÍ 
¡ÒÃ ÍÂÙ‹ ËÑÇàÁ×Í§,   ©Ñ¹ ̈ Öè§ ªÇ¹ ¡ÅÑº ¡ÃØ§à·¾Ï.   
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   ¡Å‹ÒÇ ¶Ö§ µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ ·Ó ãËŒ ¹Ö¡ ¶Ö§  “ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹”   ·Õè ¾‹Í ÍÂÒ¡ä´Œ à»š¹ ÅÙ¡ÊÐ ãÀŒ ¹Ñ¡.   ã¹ §Ò¹ 
Ä´ÙË¹ÒÇ áµ‹§µÑÇ ä» àÊÕÂ à¾ÕÂº à¾×èÍ  “ âª”   ¤¹.   ä» ¹Ñè§ ÍÂÙ‹ ·Õè ÃŒÒ¹ à Œ̈Ò¤Ø³ ÀÑ¡´Õ ¾Õèà¢Â ,  ́ Ù ¾ÃÒÇ ä» ·Ñé§µÑÇ ÃÒÇ¡Ñº 
ËØ‹¹ ·Õè à¢Ò µÔ´ ¢Í§ ÊÓËÃÑº ¢ÒÂ  ¤×¹ ÇÑ¹ áÃ¡ àÁ×èÍ àËç¹ ©Ñ¹ à´Ô¹¼‹Ò¹ ä»  ÍØµÊ‹ÒË� ÃŒÍ§ àªÔÞ ©Ñ¹ ãËŒ áÇÐ à¢ŒÒä»,    áµ‹ 
©Ñ¹ ¢ÍµÑÇ Ç‹Ò ÁÕ ̧ ØÃÐ «Öè§ à»š¹¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ ¹Ñ´ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ Ç‹Ò ̈ Ð ä» ÃÑº à¢Ò ·Õè ÃÒªÀÑµµÒ¤ÒÃ.   ÀÒÂËÅÑ§ 
©Ñ¹ à´Ô¹¼‹Ò¹ ÃŒÒ¹ à¨ŒÒ¤Ø³ ÀÑ¡´Õ ä» ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ,   “ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹”   ÍÍ¡ ©ÔÇ ¤ŒÍ¹ àÊÕÂ ÊÒÁ ÊÕè Ç§,    áÅŒÇ àÅÂ äÁ‹ ¾Ù´ 
¡Ñº ©Ñ¹ ÍÕ¡ àÅÂ.   ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¾ÔÅÖ¡,
              áµ‹ à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡.  
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�
 

 ©ºÑº ·Õè  ù
                  ËÑÇËÔ¹
                 ÇÑ¹ ·Õè  òñ  ¾ÄÉÀÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ ºÍ¡ ãËŒ ·ÃÒº Ç‹Ò  ©Ñ¹ ä´Œ áµ‹§§Ò¹ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ áÅŒÇ  µÑé§ áµ‹ ÇÑ¹ ·Õè  ñù  
à´×Í¹ ¹Õé.   ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ ¢Í§ ©Ñ¹ ËÒä Œ́ à»š¹ä» â´Â »ÃÒÃ¶¹Ò ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ äÁ‹,    áµ‹ ¢ŒÍ ÊÓ¤ÑÞ ¡ç ¤×ÍÇ‹Ò ä Œ́ áµ‹§§Ò¹ 
¡Ñ¹ áÅŒÇ,   à»š¹ ¼ÑÇàÁÕÂ ¡Ñ¹ áÅŒÇ µÒÁ¡®ËÁÒÂ,   «Öè§ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ ¤‹ÍÂ âÅ‹§ ã¨ ä» ÁÒ¡,   à¾ÃÒÐ µÒÁ ·Õè à»š¹ ÍÂÙ‹ 
áµ‹¡‹Í¹  ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ÁÑ¹ äÁ‹ §´§ÒÁ àÅÂ. 
   àÁ×èÍ ©Ñ¹ ¡ÅÑº ̈ Ò¡ ËÑÇËÔ¹ áÅŒÇ  ºÍ¡ ¤Ø³¾‹Í Ç‹Ò ©Ñ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ áÁ‹ ÍØäÃ  ¢Í ãËŒ ·‹Ò¹ ä» ¢Í,   ·‹Ò¹ àÍÐÍÐ 
àÍÒ ©Ñ¹ ãËÞ‹.   ·‹Ò¹ Ç‹Ò ·‹Ò¹ äÁ‹ ÍÂÒ¡ä´Œ ¼ÙŒËÞÔ§ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ ÁÒ à»š¹ ÅÙ¡ÊÐ ãÀŒ ¢Í§ ·‹Ò¹,   â´Â ·‹Ò¹ ÃÑ§à¡ÕÂ¨ Ç‹Ò 
ä´Œ à¤Â ÃÙŒ¨Ñ¡ ÁÑ¡¤ØŒ¹ ¡Ñº ¼ÙŒªÒÂ ÁÒ ËÅÒÂ ¤¹ áÅŒÇ,    áÅÐ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò ã¤Ã  æ   à¢Ò ¡ç ÃÙŒ¨Ñ¡ ·Ñé§ ¹Ñé¹ Ç‹Ò ·Õè ºŒÒ¹ ¹Ñé¹ à¢Ò ãªŒ 
¤Ó àÃÕÂ¡ ¡Ñ¹ Ç‹Ò  “ âÃ§àÃÕÂ¹ ½ƒ¡ËÑ´ à¨ŒÒªÙŒ. ”   ©Ñ¹ â¡Ã¸ ̈¹ ·‹Ò¹ áÅàËç¹ ÊÕË¹ŒÒ ¶¹Ñ´,   ¤Ø³¾‹Í ̈ Ö§ ¾Ù´ à»š¹ àªÔ§ 
ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ Ç‹Ò  ¢Í ãËŒ ÃÍ ́ Ù µ‹Íä» ÍÕ¡ ÊÑ¡ »‚  ñ  à¶Ô´,    áÅÐ ¶ŒÒàÁ×èÍ àÇÅÒ Å‹Ç§ ä» ä´Œ »‚  ñ   áÅŒÇ ©Ñ¹ ÂÑ§¤§ ªÍº ã¨ 
ÍÂÙ‹  ·‹Ò¹ ¡ç äÁ‹ ¢Ñ´ ã¨.   ©Ñ¹ µÍº ·‹Ò¹ Ç‹Ò ¤ÍÂ äÁ‹ä´Œ,   ·‹Ò¹ ¡ç ¾Ù´ áµ‹ ¼Ñ´à¾ÕéÂ¹ ÃèÓä»,   ̈¹ ã¹ ·ÕèÊØ´ ©Ñ¹ µŒÍ§ ºÍ¡ 
á¡‹ ·‹Ò¹ Ç‹Ò  “ ¶ŒÒ ̈Ð ¢×¹ ãËŒ ¤ÍÂ µ‹Íä» ÍÕ¡ ¶Ö§ »‚ Ë¹Öè§ ÅÐ ¡ç ¤Ø³¾‹Í ¤§ ̈Ð ä Œ́ ËÅÒ¹ àÊÕÂ ¡‹Í¹ ¹Ñé¹ áÅŒÇ  ! ”   ·‹Ò¹ ä Œ́ 
¿˜§ ©Ñ¹ µÍº àª‹¹ ¹Ñé¹             ÍÍ¡ ̈Ð µÐÅÖ§ ä» ¤ÃÙ‹  ñ.    áÅŒÇ ̈ Ö§ ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò    “ àÁ×èÍ à¨ŒÒ ä´Œ ä»  ชิง สุกกอนหาม  àÊÕÂ àª‹¹ 
¹Ñé¹ áÅŒÇ  ¾‹Í ¡ç ÊÔé¹ ¾Ù´.”     áÅŒÇ àÅÂ µ¡Å§ ÃÕºä» ̈ Ñ´¡ÒÃ ¢Í áÁ‹ ÍØäÃ   áÅÐ ¾ÃÐ ¾Ô¹Ô° ¡ç Â¡ ãËŒ â´Â ·Ñ¹·Õ à·ÕÂÇ  
·‹Ò·Ò§ ̈Ð ä´Œ ÃÙŒ áÅŒÇ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹ Ç‹Ò ÁÕ ¤ÇÒÁ ̈Óà»š¹ ÍÂÙ‹. 
   àÁ×èÍ ¡ÒÃ ÊÙ‹¢Í à»š¹ÍÑ¹ µ¡Å§ ¡Ñ¹ áÅŒÇ  ¤Ø³¾‹Í ä´Œ ä» ËÒ à¨ŒÒ¤Ø³ ¼ÙŒÊÓàÃç¨ ÃÒª¡ÒÃ ÁËÒ´àÅç¡  à¾×èÍ ¢Í 
ãËŒ ·‹Ò¹ ª‹ÇÂ à»š¹¸ØÃÐ ̈ Ñ´¡ÒÃ ãËŒ ä´ŒÃÑº à¡ÕÂÃµÔÂÈ  â´Â ¢Í ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ãËŒ ¾ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨ ¾ÃÐà¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ 
·Ã§ áµ‹§ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹   áµ‹ à¨ŒÒ¤Ø³ ¼ÙŒÊÓàÃç¨ ÃÒª¡ÒÃ ·‹Ò¹ µÍº Ç‹Ò  ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ ¹Õé ÁÕ ¾ÃÐ ÃÒª ̧ ØÃÐ ÁÒ¡,   µŒÍ§ 
ÃÍ ä» ¡‹Í¹ ̈ Ö§ ̈ Ð ¡ÃÒº ºÑ§¤Á ·ÙÅ ä´Œ  ¢ŒÒ§ ½†ÒÂ àÃÒ ¡ç à¼ÍÔÞ ÃÍ äÁ‹ä´Œ,   ̈ Ö§ µ¡Å§ à»š¹ÍÑ¹ µŒÍ§ ̈ Ñ´¡ÒÃ áµ‹§ 
¡Ñ¹àÍ§ ·Õè ºŒÒ¹,   «Öè§ ·Ñé§ ÊÍ§½†ÒÂ ÃÙŒÊÖ¡ ¡Ñ¹ Ç‹Ò ÍÍ¡ ̈Ð äÁ‹ ¾Í ã¨,    áµ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ  æ   ¡ç ́ Õ¡Ç‹Ò ÃÍ ªŒÒ ä». 
   àÁ×èÍ áµ‹§¡Ñ¹ áÅŒÇä´µ¡ Å§ÁÒ  “ ÎÑ¹ ¹èÕ ÁÙ¹”   ·Õè ËÑÇËÔ¹  áÁ‹ ÍØäÃ Ç‹Ò àÃÒ ä´Œ àÃÔèÁ ÃÑ¡ ¡Ñ¹ ̈ ÃÔ§¨Ñ§ ·èÕ ËÑÇËÔ¹,   
¨Ö§ ÍÂÒ¡ ÁÒ ÍÕ¡   áµ‹ àÇÅÒ¹Õé äÁ‹ ãª‹ Ä´Ù ·Õè ¤¹ ÁÒ ¡Ñ¹,   ©Ð ¹Ñé¹ ¡ç ÍÍ¡ ̈Ð à§ÕÂº  æ   ÍÂÙ‹  áÁ‹ ÍØäÃ ºÍ¡Ç‹Ò äÁ‹ à»š¹ 

 

é

 

ÍÐäÃ,   à¾ÃÒÐ ¡ÒÃ ·Õè äÁ‹ÁÕ ¤¹ ÁÒ¡  æ   ¡ç ÂÔè§ ̈ Ð à»š¹ âÍ¡ÒÊ´Õ ÊÓËÃÑº àÃÒ ·Ñé§ÊÍ§ ̈ Ð ä´Œ ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ à»š¹ 
ÊØ¢ÊÓÃÒÞ.   äÁ‹ µŒÍ§ ÃÓ¤ÒÞ à¾ÃÒÐ ¤¹ ¡Ç¹.    áµ‹ ©Ñ¹ ¢Í ºÍ¡ µÒÁµÃ§ Ç‹Ò ©Ñ¹ ÍÍ¡ ̈Ð ¹Ö¡Ê§ÊÑÂ ÍÂÙ‹,   à¾ÃÒÐ 
µÒÁ ¤ÇÒÁ ̈ ÃÔ§ áÁ‹ ÍØäÃ à»š¹ ¤¹ ªÍº ÊÁÒ¤Á,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ àÁ×èÍ µŒÍ§ ÁÒ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè «Öè§ äÁ‹ä´Œ ¾º»Ð ¡Ñº ã¤Ã 
¹Í¡¨Ò¡ ©Ñ¹  ÍÒ¨ ·Ó ãËŒ ËÅ‹Í¹ ÃÙŒÊÖ¡ àº×èÍ ·Õè¹Õè ã¹ äÁ‹ªŒÒ ¡ç à»š¹ä´Œ  ã¹ àÇÅÒ¹Õé ÅÁ ¡ç àÃÔèÁ ¾Ñ´ ÍÍ¡¨Ò¡ ½˜›§ àÊÕÂ 
áÅŒÇ´ŒÇÂ. 
   ¢Í ̈º à¾ÕÂ§ à·‹Ò¹Õé ·Õ ¡‹Í¹.   ¶ŒÒ ÁÕ ¢‹ÒÇ ̈Ð à¢ÕÂ¹ ÁÒ ÍÕ¡.   
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�
 

 ©ºÑº ·Õè  ññ
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
                ÇÑ¹ ·Õè  òñ  ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ ä´Œ ¡ÅÑº ÁÒ ¡ÃØ§à·¾Ï  ä´Œ  ó  ÍÒ·ÔµÂ� áÅŒÇ,    áÅÐ ©Ñ¹ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ¨Ò¡ ºŒÒ¹ ãËÁ‹ 
¢Í§ ©Ñ¹. 
   “ ºŒÒ¹  ! ”   ¤Ó ¹Õé ·Õè¨ÃÔ§ ¤ÇÃ ̈Ð à»š¹ ¤Ó ä¾àÃÒÐ ·ÕèÊØ´ ÊÓËÃÑº Á¹ØÉÂ�,   à¾ÃÒÐ àÁ×èÍ ¡Å‹ÒÇ ¤Ó ¹Õé ¢Öé¹ áÅŒÇ  
¤ÇÃ ̈ Ð ªÇ¹ ãËŒ ¹Ö¡ ¶Ö§ ·Õè ÍÑ¹ àµçÁä»´ŒÇÂ ¤ÇÒÁ ÊØ¢ÊÓÃÒÞ;   ÊØ¢¡ÒÂ à¾ÃÒÐ ÁÕ ·Õè ¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ ÍÑ¹ ¾Ö§ ã¨ áÅÐ 
àµçÁä» Œ́ÇÂ ÊÁºÑµÔ ÍÑ¹ ¾Ö§ ã¨ ¢Í§ àÃÒ àÍ§,    áÅÐ ÊØ¢ ã¨ à¾ÃÒÐ ä Œ́ àËç¹ Ë¹ŒÒ àÁÕÂ ¼ÙŒ Ã‹ÇÁ ã¨ Ã‹ÇÁªÕÇÔµ   áµ‹ Í¹Ô̈ ¨Ò,   
©Ñ¹ ¹Õé à»š¹ ¤¹ ÍÒÀÑ¾ äÁ‹ ä Œ́ÃÑº ¤ÇÒÁ ÊºÒÂ¡ÒÂ ÊºÒÂ ã¨ ́ ŒÇÂ ¤Ó Ç‹Ò  “ ºŒÒ¹”   ¹Õé àÅÂ  ¶ŒÒ áÁŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° äÁ‹ãª‹ 
à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡ ·ÕèÊØ´,    áÅÐ ©Ñ¹ äÁ‹ ¹Ö¡ àª×èÍ ã¨ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈Ð àËç¹ ã¨ ©Ñ¹ áÅŒÇ,   ©Ñ¹ ¤§¨Ð äÁ‹ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ 
©ºÑº ¹Õé ÁÒ àÅÂ,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ ¤§ ̈Ð µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡ ÍÒÂ ·ÕèÊØ´ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ̈ Ð µŒÍ§ »ÃÐ¨Ò¹ µ¹ àÍ§ ãËŒ ¿˜§,    áµ‹ àÍÒà¶Ô´,   
àÁ×èÍ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à»š¹ ¼ÙŒ ·Õè ©Ñ¹ àª×èÍ Ç‹Ò à»š¹ÁÔµÃ á·Œ ¢Í§ ©Ñ¹,   ©Ñ¹ ̈ Ö§ ¢Í àÅ‹Ò ¢ŒÍ¤ÇÒÁ ãËŒ ¿̃§ â´Â ÊÑµÂ�̈ ÃÔ§,   ́ ŒÇÂ 
¤ÇÒÁ ËÇÑ§ Ç‹Ò àÁ×èÍ ä´Œ Í‹Ò¹ µÅÍ´ áÅŒÇ ̈Ð äÁ‹ µÔâ·É ©Ñ¹ ÁÒ¡ ¹Ñ¡. 
   àÁ×èÍ ÇÑ¹ ·Õè  òù  à´×Í¹ ¡‹Í¹¹Õé  ©Ñ¹ ¡Ñº áÁ‹ ÍØäÃ ä Œ́ ¡ÅÑº ̈Ò¡ à¾ªÃºØÃÕ,    áÅÐ ¡ÒÃ ·Õè ¡ÅÑº ¹Ñé¹ äÁ‹ àÃçÇ à¡Ô¹ä» 
àÅÂ,   à¾ÃÒÐ ¶ŒÒ ¢×¹ ÍÂÙ‹ ·Õè à¾ªÃºØÃÕ µ‹Íä» ÍÕ¡ ÊÑ¡ ÊÍ§ ËÃ×Í ÊÒÁ ÇÑ¹ ¡ç ¤§ µŒÍ§ ¢ÒÂË¹ŒÒ à¢Ò à»š¹ á¹‹,    áÅÐ ªÒÇ 
à¾ªÃºØÃÕ ¤§ ä´Œ àËç¹ ©Ñ¹ ¡Ñº àÁÕÂ ÇÔÇÒ· ¡Ñ¹ ¡ÅÒ§ àÁ×Í§  !   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ÃÙŒ ÍÂÙ‹ áÅŒÇ Ç‹Ò ©Ñ¹ à»š¹ ¤¹ ¾ÂÒÂÒÁ 
Í´¡ÅÑé¹ â·âÊ ÁÒ¡ ·ÕèÊØ´,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ à¤Â ÃÙŒÊÖ¡ ́ Õ ÍÂÙ‹ ¹Ò¹ áÅŒÇ Ç‹Ò  ¡ÒÃ ÁÕ â·âÊ äÁ‹ à»š¹ »ÃÐâÂª¹� á¡‹µÑÇ,    áÅÐ 
¶Ö§ ̈ Ð äÁ‹ÁÕ¼Å ÃŒÒÂ ÍÂ‹Ò§ Í×è¹ ¡ç ·Ó ãËŒ Ë¹ŒÒµÒ ¢Í§ àÃÒ ºÖé§ºÙ´ äÁ‹ à»š¹ ·Õè à¨ÃÔÞµÒ á¡‹ ¼ÙŒÍ×è¹ àÅÂ à»š¹ á¹‹¹Í¹.   
©Ð ¹Ñé¹ ¶Ö§ áÁŒ ã¤Ã ̈Ð ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÁÕ àËµØ ¤ÇÃ â¡Ã¸ ©Ñ¹ ¡ç ÁÑ¡ àË¹ÕèÂÇ ã¨ ÃÍ äÇŒ ̈¹ ä» ¶Ö§ ·ÕèÅÑº  æ   µÒ ¤¹ ÁÒ¡  ̈ Öè§ 
¨Ð ÂÍÁ µÑÇ ãËŒ â¡Ã¸.    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ,   àÁÕÂÃÑ¡ ¢Í§ ©Ñ¹ à¢Ò ́ ÙàËÁ×Í¹ ̈Ð ¶×Í ¤µÔ µÃ§ ¡Ñ¹ ¢ŒÒÁ,   ¤×Í àËç¹Ç‹Ò ¶ŒÒ â¡Ã¸ 
¼ÑÇ ä Œ́ µ‹ÍË¹ŒÒ ¤¹ à»š¹ à¡ÕÂÃµÔÂÈ ́ Õ,   ÍÒ¨ ̈Ð ·Ó ãËŒ ¤¹ ¹Ñº ¶×ÍÇ‹Ò à¢Ò à»š¹ ¼ÙŒËÞÔ§ áË‹§ ÊÁÑÂ ãËÁ‹ äÁ‹ µŒÍ§ ÂÓà¡Ã§ 
¼ÑÇ àÊÕÂ àÅÂ.   ©Ð ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ¾Ù´¨Ò ¡Ñº à¢Ò ·ÕäÃ à¢Ò ̈ Öè§ µŒÍ§ ¢Ù‹¿‡Í  æ   ÃÒÇ¡Ñº áÁÇ ·Õè ́ Ø àÊÁÍ  æ   ̈¹ ©Ñ¹ äÁ‹ ã¤Ã‹ ¡ÅŒÒ 
¾Ù´ ¡Ñº à¢Ò µ‹ÍË¹ŒÒ ¤¹.   ©Ñ¹ à¢ŒÒ ã¨àÊÕÂ Ç‹Ò¡ÒÃ ·Õè áÁ‹ ÍØäÃ ¾×é¹àÊÕÂ ÍÂÙ‹ àÊÁÍ  æ   àª‹¹ ¹Ñé¹ ¤§ ̈Ð à»š¹ à¾ÃÒÐ àº×èÍ 
¡ÒÃ ÍÂÙ‹ ËÑÇàÁ×Í§,   ©Ñ¹ ̈ Öè§ ªÇ¹ ¡ÅÑº ¡ÃØ§à·¾Ï.   
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   ¡ÒÃ ¡ÅÑº ÁÒ ¡ÃØ§à·¾Ï  ¡ÅÑº ·Ó ãËŒ à»š¹ àËµØ ÃÓ¤ÒÞ ã¨ ÁÒ¡¢Öé¹ µÑé§ áµ‹µŒ¹ ·Õà´ÕÂÇ.   àÁ×èÍ ¡ÅÑº ÁÒ ¶Ö§ 
Ê¶Ò¹Õ ºÒ§¡Í¡¹ŒÍÂ äÁ‹ÁÕ ã¤Ã ä» ÃÑº àÅÂ ̈¹ ¤¹ à´ÕÂÇ.   «Öè§ ·Ó ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ â¡Ã¸á ÅÐ º‹¹ äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ ̈º,    áÅÐ 
ËÅÍ‹ ¹¾ Ù́ Ã ÒÇ¡ºÑ ÇÒ‹  à »¹š ¤ÇÒÁ¼ Ố ¢ Í§© ¹Ñ ã¹¡ÒÃ· ä Õè ÁÁ‹ ã Õ ¤Ãä »Ã ºÑ  © ¹Ñ ª á Õé ¨§Ç Ò‹ Ê Ç‹ ¹Þ Òµ¢ Ô ÒŒ §Ë ÅÍ‹ ¹¹ ¹Ñé © ¹Ñ ä ÁÁ‹  Õ
ÍÓ¹Ò¨ ÍÐäÃ ·Õè ̈ Ð ºÑ§¤Ñº à¢Ò ãËŒ ä» ÃÑºä´Œ.    áÅÐ Ê‹Ç¹ ÞÒµÔ ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ñé¹  ¤Ø³¾‹Í ·‹Ò¹ äÁ‹ÊÙŒ ÊºÒÂ ÍÂÙ‹,    áÅÐ ¾‹Í 
»ÃÐÀÒ ¡ç ä» ÍÂÙ‹ àÊÕÂ ·Õè âÃ§àÃÕÂ¹ ÁËÒ´àÅç¡  ̈ Öè§ ä» ÃÑº äÁ‹ä Œ́,   áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ÂÔè§ äÁ‹ ¾Í ã¨ Ë¹Ñ¡¢Öé¹ áÅÐ ¾Ù́ ¨Ò á´¡´Ñ¹
 µ‹Ò§  æ   ̈¹ ©Ñ¹ µŒÍ§ ¢Í Ç‹Ò àÍÒ äÇŒ ¢Öé¹ ̈ Ò¡ àÃ×Í¨ŒÒ§ áÅŒÇ ̈ Öè§ ¤‹ÍÂ ·ÐàÅÒÐ ¡Ñ¹,   à¾ÃÒÐ ¡ÒÃ ·ÐàÅÒÐ ¡Ñ¹ µ‹ÍË¹ŒÒ 
¤¹ á¨ÇàÃ×Í ̈ ŒÒ§ ́ Ù äÁ‹ à»š¹¡ÒÃ §´§ÒÁ àÅÂ.   àÁ×èÍ ¢ŒÒÁ ÁÒ ¶Ö§ ½̃›§ µÐÇÑ¹ÍÍ¡ áÅŒÇ ©Ñ¹ ªÇ¹ Ç‹Ò  ãËŒ ä» ºŒÒ¹ ¤Ø³¾‹Í 
´ŒÇÂ ¡Ñ¹ ¡‹Í¹,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ äÁ‹ á¹‹ ã¨ Ç‹Ò ºŒÒ¹ ãËÁ‹ ¢Í§ àÃÒ ·Õè ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ ̈Ð ä´Œ ̈ Ñ´ àÃÕÂºÃŒÍÂ áÅŒÇ ËÃ×ÍÂÑ§,   
â´Â àËµØ ·Õè ä´Œ ¡ÓË¹´ äÇŒ à´ÔÁ Ç‹Ò ̈ Ð ÁÒ ÍÂÙ‹ µ‹Í »ÅÒÂ à´×Í¹ ¹Õé;    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ µÍº ́ ×éÍ  æ   Ç‹Ò  ¶ŒÒ ̈Ð ¾Òä» ºŒÒ¹ 
¤Ø³¾‹Í ÅÐ ¡ç ¾Òä»ÊÓ à¾ç§ ́ Õ¡Ç‹Ò, . . .    áµ‹ ©Ñ¹ àËç¹Ç‹Ò ̈Ð âµŒà¶ÕÂ§ ¡Ñ¹ ä» ¡ç ÍÒÂ ÍŒÒÂ ¤¹ ¢Ñº Ã¶Â¹µ�,   ©Ñ¹ ̈ Öè§ µ¡Å§ 
¾ÒÁÒ ·Õè ºŒÒ¹ ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ. 
   ¾Í ÁÒ ¶Ö§ ¡ç áÅàËç¹ ·Ñ¹·Õ Ç‹Ò ºŒÒ¹ ¹Õé ÂÑ§ äÁ‹ ¾ÃÑ¡ ¾ÃŒÍÁ àÅÂ.   ¶¹¹ ¾Öè§ ̈ Ð âÃÂ ¡ÃÇ´ ãËÁ‹  æ    áÅÐ ÊÇ¹ 
¡ç ÂÑ§ äÁ‹ä Œ́ Å§Á×Í·Ó àÅÂ;   ÀÒÂ ã¹ àÃ×Í¹ ÊÕ ¡ç ·Ò á·º ̈Ð äÁ‹ áËŒ§,    áÅÐ à¤Ã×èÍ§àÃ×Í¹ ¡ç ÂÑ§ äÁ‹ä Œ́ ̈ Ñ́  à»š¹ ÃÐàºÕÂº 
àÃÕÂºÃŒÍÂ.   áÁ‹ ÍØäÃ à´Ô¹ ¡ÃÐ·×º µÕ¹ »˜§  æ   ¢Öé¹ ä» ¶Ö§ ËŒÍ§ ÃÑº á¢¡  ¹Ñè§Å§ ·Ó Ë¹ŒÒ ÁÙ‹·Ù‹ äÁ‹ ¾Ù´ äÁ‹¨Ò ÍÐäÃ à»š¹ 
¤ÃÙ‹ ãËÞ‹  æ .   ©Ñ¹ àËç¹ ·‹Ò·Ò§ äÁ‹´Õ ̈ Öè§ ¾Ù´ ÍÂ‹Ò§ ã¨´Õ Ç‹Ò;     “ àÃÒ µŒÍ§ Å§Á×Í ̈ Ñ´ ºŒÒ¹ ¢Í§ àÃÒ ·Õà´ÕÂÇ,   ·‹Ò·Ò§ ¡ç 
àËç¹ ̈Ð Ê¹Ø¡ ́ Õ ¹Ð ËÅ‹Í¹  ! ”   ËÅ‹Í¹ µÍº àÊÕÂ§ ¡ÃÐªÒ¡ Ç‹Ò  “ ́ Ô©Ñ¹ äÁ‹ ãª‹ º‹ÒÇ ̈Ð ä´Œ áº¡ËÒÁ à¤Ã×èÍ§àÃ×Í¹ 
ãËŒ¤Ø³  ! ”   ©Ñ¹ ¡ç ¾Ù´ ä» ÍÂ‹Ò§ ÂÔéÁ  æ   Ç‹Ò  “ ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ àËç¹ ËÅ‹Í¹ à»š¹ º‹ÒÇ àÅÂ.   ©Ñ¹ ªÇ¹ ËÅ‹Í¹ ãËŒ ª‹ÇÂ ¡Ñ¹ 
¨Ñ´ ºŒÒ¹ ÍÂ‹Ò§ ¼ÑÇ Ë¹Ø‹Á àÁÕÂ ÊÒÇ ·Õè ä´Œ ¡Ñ¹ ãËÁ‹  æ   ¡ÒÃ ̈ Ñ´ ºŒÒ¹ à»š¹¢Í§ Ê¹Ø¡ à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ ÍÂ‹Ò§ Ë¹Öè§ ·Õà´ÕÂÇ 
¹Ð ËÅ‹Í¹. . . ”   ËÅ‹Í¹ µÍº ¡ÃÐªÒ¡ ÁÒ ÍÕ ¡Ç‹Ò  “ ́ Ô©Ñ¹ àÊÕÂ ã¨ ·Õè ¤ÇÒÁàËç¹ äÁ‹µÃ§ ¡Ñº ¤Ø³.   ́ Ô©Ñ¹ à»š¹ ÅÙ¡ ¼ÙŒ´Õ  
äÁ‹à¤Â µŒÍ§ Â¡ µŒÍ§ ¢¹¢Í§ ÍÐäÃ àÍ§  ! ”   ©Ñ¹ ÍÍ¡ ÃÙŒÊÖ¡ àÅ×Í´ ¢Öé¹ Ë¹ŒÒ,  ̈ Öè§ §´ äÁ‹ µÍº Ç‹Ò ¡ÃÐäÃ,  à»š¹ áµ‹ÅØ¡ 
ä» ́ ÙËŒÍ§ Í×è¹  æ   ã¹ àÃ×Í¹,   áÅÐ àÃÕÂ¡ ¤¹ ãªŒ ãËŒ ª‹ÇÂ ̈ Ñ́  ÇÒ§ à¤Ã×èÍ§ áµ‹§ ãËŒ ¾Í´Ùä Œ́.   ¤ÃÑé¹ ¶Ö§àÇÅÒ ¡Ô¹ ¢ŒÒÇàÂç¹ 
¡ç à¡Ô´ ¤ÇÒÁ ÍÕ¡  à¾ÃÒÐ ÍÒËÒÃ äÁ‹ ¶Ù¡»Ò¡ áÁ‹ ÍØäÃ,   ËÅ‹Í¹ ¡çÅØ¡ ̈ Ò¡ âµ�Ð àÊÕÂ ¡ÅÒ§¤Ñ¹ à©Â  æ    áÅÐ àÃÕÂ¡ 
Ã¶Â¹µ� ¢Öé¹ ä» ºŒÒ¹ ¾‹Í.   ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ ä» ¡Ñº ËÅ‹Í¹,  à¾ÃÒÐ äÁ‹ ÍÂÒ¡ ä» ¡Õ´¢ÇÒ§ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ¾‹Í áÁ‹ ¡Ñº ÅÙ¡ à¢Ò ̈Ð 
¾º»Ð ¾Ù´¨Ò ¡Ñ¹.   ©Ñ¹ ¹Ñè§ Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¤ÍÂ ÍÂÙ‹ ̈¹ ́ Ö¡,  àÅÂ ËÅÑº ä» ¡Ñº à¡ŒÒÍÕé.   ¹Õè à»š¹ ¤×¹ áÃ¡ ·Õè àÃÒ ä´Œ ä» 
ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¢Í§ àÃÒ  ! 
   ã¹ ÇÑ¹ µ‹Í  æ   ÁÒ ¡çä Œ́ ÁÕ àËµØ ¢Ñ́  ã¨ ¡Ñ¹ àÃ×èÍÂ  æ   «Öè§ ̈Ð àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ ¿̃§ â´Â ÅÐàÍÕÂ´ ¡ç à»Å×Í§ Ë¹ŒÒ ¡ÃÐ´ÒÉ 
à»Å‹Ò  æ ,   ̈ Öè§ ¢Í àÅ‹Ò ÁÒ áµ‹ â´Â Â‹ÍÇ‹Ò  ©Ñ¹ ·Ó ÍÐäÃ ́ Ù ¼Ô´ ä» ËÁ´ ·Ø¡ÍÂ‹Ò§.   ©Ñ¹ ä» ·Ó§Ò¹ ·Õè ¡ÃÐ·ÃÇ§ ¡ç 
à»š¹¤ÇÒÁ ¼Ô´ ËÒÇ‹Ò ·Ôé§ ËÅ‹Í¹ äÇŒ ¤¹ à´ÕÂÇ ã¹ ¡ÅÒ§ »†Ò.   ©Ñ¹ ä» ËÒ ¾‹Í áÁ‹ ËÃ×Í à¾×èÍ¹½Ù§ ºŒÒ§ ¡ç ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´,   
áÅÐ à¾×èÍ¹½Ù§ ÁÒàÂÕèÂÁ ·Õè ºŒÒ¹  ©Ñ¹ µŒÍ¹ÃÑº à¢Ò ¡ç ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´.   ÁÕ §Ò¹ ¡ÒÃ ·ÕèäË¹ ©Ñ¹ ¾Ò ËÅ‹Í¹ ä»  ËÅ‹Í¹ ¡ç 
º‹¹Ç‹Ò ¾Òä» ãËŒ àË¹ç´àË¹×èÍÂ áÅÐ Í´¹Í¹,   áµ‹ ¤ÃÑé¹ äÁ‹ ¾Òä» ¡ç Ç‹Ò ËÇ§ ¡Ñ¹ ̈Ð äÁ‹ ãËŒ ËÅ‹Í¹ ä» ¾º»Ð ¼ÙŒ¤¹.   
àª‹¹¹Õé ¡ÒÃ ¡ÅÑº ºŒÒ¹ ̈ Öè§ àÅÂ ¡ÅÒÂ à»š¹¢Í§ ·Õè ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ à¡×Íº à·‹Ò¡Ñº ä» âÃ§àÃÕÂ¹ àÁ×èÍ à´ç¡  æ    áÅÐ µ¡Å§ ©Ñ¹ 
ÁÕ àÇÅÒ ä´Œ ÊºÒÂ áµ‹ àÁ×èÍ ÍÂÙ‹ ¹Í¡ºŒÒ¹ ¢Í§ µÑÇ à·‹Ò ¹Ñé¹.   ¢Í ̈º ·Õ ÅÐàËÕèÂ ã¨ ¹Ñ¡  ! 
               ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒÍÒÀÑ¾. 
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 

 ©ºÑº ·Õè  ñò
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
                  ÇÑ¹· Õ è ò ð ¾ ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹,   ¾.È .   òôö- 
 ¶§Ö  ¾‹Í» ÃÐàÊÃÔ°à ¾Íè× ¹ÃÑ¡. 
  © ¹Ñ ä ´¡ Œ ÅÒ‹ Çà »ÃÂ æ   Á Òº ÒŒ §á ÅÇŒ ã ¹ ̈´ËÁÒÂ© ººÑ ¡ ‹Í¹  æ   ¹ÇÕ é ‹Ò © Ñ¹Á Í§ä »ã ¹Í ¹Ò¤µá ÅàË¹ç  
áµ‹ àÁ¦ËÁÍ¡,    áÅÐ ã¹ ̈´ËÁÒÂ© ººÑ  ÊØ´·ŒÒÂ¢ Í§¾ ‹Í» ÃÐàÊÃ°Ô  à ¾×èÍ¹ä ´¡Œ Å‹ÒÇ àµÍ× ¹© Ñ¹Á Ò Ç‹Ò Í Â‹Ò ãËŒ 
Å×Á ÊØÀÒÉÔµ ÍÑ§¡ÄÉ· Õ è¡ÅÒ‹ Ç ÇÒ‹   “à Á¦· Ø¡¡ ŒÍ¹Á Õ« Ñºã ¹à »¹š à §¹Ô ,”   « §èÖ  ©Ñ¹à ¢ÒŒ ã ¨Ç ‹Ò ¾‹Í» ÃÐàÊÃÔ° ¤§µ Ñ§é ã ¨ Ç‹Ò  
ËÇ§Ñ  ã¨Ç ‹Òã ¹ä Á‹ªŒÒ© Ñ¹ ¡Ñº áÁÍ ‹ ØäÃ ̈Ð »ÃÍ§´Í§¡ Ñ¹ä ´Œ,   ¶Ù¡ä ËÁ  ?  ¶ ŒÒà ¾×èÍ¹¹ Ö¡á ÅÐË ÇÑ§à ª¹‹ ¹ÅÕ é Ð¡ çµ ÍŒ § 
àÊÂÕ ã ¨Å Ðà ¾Íè× ¹,  à ¾ÃÒÐ¤ ÇÒÁà »¹š ¨Ã§Ô Á äÔ ´à Œ »¹š à ª¹‹ ¹ ¹Ñé à ÅÂ.  ¹ ºÑ  ̈ Óà´ÁÔ á µà ‹ ÇÅÒ· á Õè ÁÍ ‹ äØ Ãä ´á Œ ·§Œ Å¡Ù á ÅÇŒ   
(à ÁÍ×è ¡ ÅÒ§à ́ Í× ¹¡ Ã¡®Ò¤Á),   ¾ ÍË ÅÍ‹ ¹Ë ÒÂà ̈ ºç ¡ ÃÔ ÂÔ ÒÍ Ò¡ÒÃ¢ Í§Ë ÅÍ‹ ¹¡ äç ´à Œ »ÅÂÕè ¹á »Å§ä »à »¹š ÅÓ´ºÑ ,    
áÅÐ ã¹ä Á‹ªŒÒ ËÅÍ‹ ¹ ¡çä´ Œ·Ó ãË Œ©¹Ñ á ÅàË¹ç ä ´Œ â´Âª ´Ñ à¨¹· àÕ ´ÕÂÇ Ç‹ÒË Å‹Í¹Ê Ô¹é Ã Ñ¡© Ñ¹à ÊÕÂá ÅŒÇ.   á¹‹· Õà´ÂÕ Ç 
àÁ×èÍ ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ àª‹¹ ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ ÁÒ¡,    áµ‹ à¾ÃÒÐ ÂÑ§ ÁÔä´Œ ÁÕ àËµØ ÍÐäÃ ÁÒ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ̈ Ð ÍÂÙ‹ ä» 
´ŒÇÂ ¡¹Ñ  äÁ‹ä´áŒ · Œ æ ,    ©Ñ¹ ̈ Ö§Ê ŒÙ¹ Ôè§ ·¹Í Â‹ Ù¡ÑºË Å‹Í¹ä »· Ñé§ æ    ·èÃ Õ áŒÙ ÅŒÇ â´Âá ¹ã‹ ¨Ç ‹Ò  áÁ‹Í ØäÃà ·Ò‹ ¡Ñºä Áã‹ ª‹ 
àÁÕÂ ©Ñ¹ áÅŒÇ. ·éÑ§¹éÕ ¡ç à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ à»š¹¤¹·èÕ ¡ÅÑÇ ¤¹¹Ô¹·Ò àÊÕÂ¨ÃÔ§ æ. ̈ èÖ§ µéÑ§ã¨ Ç‹Ò àÁè×Í à»š¹¡ÃÃÁ ¢Í§©¹Ñ áÅŒÇ¡ç 
¨Ð ¡ŒÁË¹ŒÒ · ¹¡ ÃÃÁä » ̈¹¶ §Ö · ÕÊè Ø´,  ¹ Ö¡ àÊÂÕ Ç ‹Òà ·‹Ò¡Ñº อทุ ศิ ตัวเ ปนพ รหมจรรย àÊÕÂª ÒµËÔ ¹Ö§è  ·Õà´ÕÂÇ. 
  á  µÍ‹ ÂÙ‹ ÁÒ äÁ‹ªŒÒ ¡çä´ Œà¡´Ô Á  àÕ Ëµ¡Ø ÒÃ³ �¢Ö¹é à »¹š ÅÓ´Ñº  ́ Ñ§© Ñ¹ ̈Ð¢ Íà Å‹Ò ãËŒ¿ ˜§ â´ÂÂ ‹Í¾ Íà »¹š  ÊÑ§à¢».   
¨Óà´ÔÁ áµà‹ ÁèÍ× á ÁÍ‹ ØäÃ á·§Œ Å¡Ù  áÅÐ ËÒÂ à¨ºç á ÅÇŒ   ËÅ‹Í¹ª Íºà· ÕÂè Ç àÊÁÍ æ     áÅÐª Íºä » ¤¹à ́ ÂÕ Ç,   äÁä ‹ » 
¡Ñº ©Ñ¹.    áÅÐ ©Ñ¹ ̈ Ð ¶ÒÁ ºŒÒ§ Ç‹Ò ä» áË‹§ ã´ ¡ç â¡Ã¸ ©Ø¹à©ÕÂÇ ·Ø¡¤ÃÒÇ  ̈ ¹ ©Ñ¹ µŒÍ§ §´ ¶ÒÁ à¾×èÍ ÃÑ¡ÉÒ 
ÊÑ¹µÀÔ Ò¾ÀÒÂ ã¹º ÒŒ ¹.  á  µ‹ã ¹ä Á‹ªŒÒ © Ñ¹ ¡ç ̈ Óà»¹š µ ŒÍ§ ¾Ù´à µÍ× ¹à ÃÍè× §à· ÕèÂÇ ¢Í§Ë Å‹Í¹.   à¾ÃÒÐË ŒÒ§á ÅÐ 
ÃŒÒ¹µ Ò‹ §  æ   àÃÔÁè Ê ‹§ ãº ·Ç§à §Ô¹ ÁÒÁ Ò¡,   ã¹à ́ ×Í¹Ë ¹§Öè á ÁÍ‹ ØäÃà· ÕÂè Ç· ÓË ¹äÕé ÇŒµ Ñé§ ¾Ñ¹º Ò·,    áµà‹ §¹Ô à ́ Í× ¹ 
¢Í§ ©Ñ¹ ¡ç à¾ÂÕ § ò ðð º Ò·à ·Ò‹ ¹ éÑ¹.   ©¹Ñ  ̈ èÖ§ µŒÍ§à µÍ× ¹  á µ ¡‹ ÒÃà µÍ× ¹¡ ÅÑºà »¹š ¼Å µÃ§¡ Ñ¹¢ ŒÒÁ,  à ¾ÃÒÐã ¹ 
à´×Í¹ µ‹ÍÁÒ  ËÅ‹Í¹ä » ·Ó Ë¹Õ éäÇŒ Í¡Õ µ éÑ§¾ ¹Ñ Ë ÒŒ  ÃŒÍÂ ºÒ· !     ©Ñ¹µ ‹ÍÇ‹Òà ¢ÒŒ  Ë Å‹Í¹¡ ç¡ ÅÑºµ Íº Ç‹Ò “ à ÁÍè× ¡‹Í¹ 
¤Ø³ ̈Ð ÁÒá µ§‹ §Ò¹ ¡Ñº ́ Ô©¹Ñ · ÓäÁ ¤Ø³ äÁ‹Ê ×ºÊÇ¹ã ËäŒ ´¤ÇÒÁà ÊÕÂ ¡‹Í¹ Ç‹Ò ́ ©Ô Ñ¹ µŒÍ§ã ªŒ¨Ò‹ ÂÍ Â‹Ò§äÃ.  ́ ©Ô ¹Ñ  ̈ Ð 
ÂÍÁ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ¤ÇÒÁ ÊÓÃÒÞ àª‹¹ ·èÕ à¤Â ÁÒáµ ¡‹Í¹ à¾è×Í ¤ÇÒÁ ¾Í ã¨ ¢Í§ ¤Ø³ äÁ‹ä´Œ. ”   ã¹ ·ÕèÊØ´ µ¡Å§ ©Ñ¹ 
µÍŒ § ä» ¢Íà§Ô¹ ̈ Ò¡ ¤Ø³¾‹Í ÁÒã ªËŒ ¹Õ ¢é Í§ áÁÍ‹ ØäÃ. 
   ¤Ø³¾‹Í· ‹Ò¹â ¡Ã¸Á Ò¡.  º ‹¹ ÍÐäÃ µ‹ÍÁ Í Ô ÐäÃ ÁÒ¡ÁÒÂ  á µ‹ ã¹ ·ÕÊè Ø´ ¡ç ãËŒà§¹Ô  ¹Ñ¹é  µÒÁ ·èÕ ¢Í,  © Ñ¹ ¡ç ¹Ö¡ 
ÇÒ‹ ¤ § ̈Ðà »¹š Í¹Ñ Ê ¹éÔ àÃÍè× §Ã Ó¤ÒÞä »¾ ¡Ñ Ë¹§èÖ .  · äèÕ Ë¹à ÅÒ‹ ,  µ Í‹ ¹ ¹éÑ Á Òä ÁÍ ‹ ¡Õ ¡ Ç èÕ ¹Ñ à Ë¹ç á ¨§Œ ¤ÇÒÁÅ §ã ¹Ë ¹§Ñ ÊÍ× ¾ÁÔ ¾,�
¤ÇÒÁÇ Ò‹  © ¹Ñ ä Á¢ ‹ ÍÃ ºÑ ¼Ố ªÍºã ¹Ë ¹ÊéÕ ¹Ô ¢ Í§À ÃÃÂÒÍ ¡Õ µ Í‹ ä»,  á  ÅÐ ̈ÐÂ ÍÁã ªã Œ Ëá Œ µ· ‹ © Õè ¹Ñ ä ´Å Œ §ªÍè× Ã ºÑ ÃÍ§ 
äÇŒ ́ ŒÇÂ à·‹Ò ¹éÑ¹.   áÁ‹ ÍØäÃ àËç¹ á¨Œ§¤ÇÒÁ ¹éÕ à¢ŒÒ ฉิว ãËÞ‹,    áÅÐ ã¹ ªéÑ¹µŒ¹ ©Ñ¹ ¡ç ÁÔ ÃÙŒ ·èÕ ̈ Ð à¶ÕÂ§ à¢Ò ÍÂ‹Ò§äÃ  
¹Í¡¨Ò¡ÇÒ‹ © ¹Ñ ä Áä‹ ´à Œ »¹š ¼ ÊŒÙ §‹ á ¨§Œ ¤ÇÒÁ¹ ¹Ñé ä »Å § © ¹Ñ Ê º¶ÊÒºÒ¹ã Ëà Œ ·Ò‹ ã ´Ë ÅÍ‹ ¹¡ ä ç Áà ‹ ªÍ×è  © ¹Ñ  ̈§Öè Ã ºÑ »Ò¡ 
Ç‹Ò ̈ Ð ä» Ê×º ãËŒ ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò ã¤Ã Ê‹§ á¨Œ§¤ÇÒÁ ¹Ñé¹ ä» Å§;    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ äÁ‹ÂÍÁ ¿˜§ ¤Ó¾Ù´ ©Ñ¹ àÊÕÂ àÅÂ ̈¹ 
¤Óà ́ ÂÕ Ç,  Â ×¹ÂÑ¹Í ÂÙ ¤‹ Óà ́ ÂÕ Çá µ‹Ç‹Ò© Ñ¹á ¡Å§Œ  »ÃÐ¨Ò¹ ËÅ‹Í¹ ¡ÅÒ§ àÁ×Í§,    áÅÐ ã¹ º‹ÒÂ ÇÑ¹ ¹éÑ¹ àÍ§ ËÅ‹Í¹ 
¢Ö¹é  Ã¶ ä» ÍÂÙ ‹ºŒÒ¹¾ ‹Í ¢Í§Ë Å‹Í¹,   àªŒÒ ÇÑ¹ÃØ§‹ ¢Ö¹é  áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ä» Å§ á¨Œ§¤ÇÒÁ ºŒÒ§ Ç‹Ò  ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ¢Í ÃÑº¼Ô´ªÍº 
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   ¡ÒÃ ¡ÅÑº ÁÒ ¡ÃØ§à·¾Ï  ¡ÅÑº ·Ó ãËŒ à»š¹ àËµØ ÃÓ¤ÒÞ ã¨ ÁÒ¡¢Öé¹ µÑé§ áµ‹µŒ¹ ·Õà´ÕÂÇ.   àÁ×èÍ ¡ÅÑº ÁÒ ¶Ö§ 
Ê¶Ò¹Õ ºÒ§¡Í¡¹ŒÍÂ äÁ‹ÁÕ ã¤Ã ä» ÃÑº àÅÂ ̈¹ ¤¹ à´ÕÂÇ.   «Öè§ ·Ó ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ â¡Ã¸á ÅÐ º‹¹ äÁ‹ÃÙŒ Ñ̈¡ ̈º,    áÅÐ 
ËÅÍ‹ ¹¾ Ù́ Ã ÒÇ¡ºÑ ÇÒ‹  à »¹š ¤ÇÒÁ¼ Ố ¢ Í§© ¹Ñ ã¹¡ÒÃ· ä Õè ÁÁ‹ ã Õ ¤Ãä »Ã ºÑ  © ¹Ñ ª á Õé ¨§Ç Ò‹ Ê Ç‹ ¹Þ Òµ¢ Ô ÒŒ §Ë ÅÍ‹ ¹¹ ¹Ñé © ¹Ñ ä ÁÁ‹  Õ
ÍÓ¹Ò¨ ÍÐäÃ ·Õè ̈ Ð ºÑ§¤Ñº à¢Ò ãËŒ ä» ÃÑºä´Œ.    áÅÐ Ê‹Ç¹ ÞÒµÔ ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ñé¹  ¤Ø³¾‹Í ·‹Ò¹ äÁ‹ÊÙŒ ÊºÒÂ ÍÂÙ‹,    áÅÐ ¾‹Í 
»ÃÐÀÒ ¡ç ä» ÍÂÙ‹ àÊÕÂ ·Õè âÃ§àÃÕÂ¹ ÁËÒ´àÅç¡  ̈ Öè§ ä» ÃÑº äÁ‹ä Œ́,   áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ÂÔè§ äÁ‹ ¾Í ã¨ Ë¹Ñ¡¢Öé¹ áÅÐ ¾Ù́ ¨Ò á´¡ Ñ́¹
 µ‹Ò§  æ   ̈¹ ©Ñ¹ µŒÍ§ ¢Í Ç‹Ò àÍÒ äÇŒ ¢Öé¹ ̈ Ò¡ àÃ×Í¨ŒÒ§ áÅŒÇ ̈ Öè§ ¤‹ÍÂ ·ÐàÅÒÐ ¡Ñ¹,   à¾ÃÒÐ ¡ÒÃ ·ÐàÅÒÐ ¡Ñ¹ µ‹ÍË¹ŒÒ 
¤¹ á¨ÇàÃ×Í ̈ ŒÒ§ ́ Ù äÁ‹ à»š¹¡ÒÃ §´§ÒÁ àÅÂ.   àÁ×èÍ ¢ŒÒÁ ÁÒ ¶Ö§ ½̃›§ µÐÇÑ¹ÍÍ¡ áÅŒÇ ©Ñ¹ ªÇ¹ Ç‹Ò  ãËŒ ä» ºŒÒ¹ ¤Ø³¾‹Í 
´ŒÇÂ ¡Ñ¹ ¡‹Í¹,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ äÁ‹ á¹‹ ã¨ Ç‹Ò ºŒÒ¹ ãËÁ‹ ¢Í§ àÃÒ ·Õè ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ ̈Ð ä´Œ ̈ Ñ´ àÃÕÂºÃŒÍÂ áÅŒÇ ËÃ×ÍÂÑ§,   
â´Â àËµØ ·Õè ä´Œ ¡ÓË¹´ äÇŒ à´ÔÁ Ç‹Ò ̈ Ð ÁÒ ÍÂÙ‹ µ‹Í »ÅÒÂ à´×Í¹ ¹Õé;    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ µÍº ́ ×éÍ  æ   Ç‹Ò  ¶ŒÒ ̈Ð ¾Òä» ºŒÒ¹ 
¤Ø³¾‹Í ÅÐ ¡ç ¾Òä»ÊÓ à¾ç§ ́ Õ¡Ç‹Ò, . . .    áµ‹ ©Ñ¹ àËç¹Ç‹Ò ̈Ð âµŒà¶ÕÂ§ ¡Ñ¹ ä» ¡ç ÍÒÂ ÍŒÒÂ ¤¹ ¢Ñº Ã¶Â¹µ�,   ©Ñ¹ ̈ Öè§ µ¡Å§ 
¾ÒÁÒ ·Õè ºŒÒ¹ ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ. 
   ¾Í ÁÒ ¶Ö§ ¡ç áÅàËç¹ ·Ñ¹·Õ Ç‹Ò ºŒÒ¹ ¹Õé ÂÑ§ äÁ‹ ¾ÃÑ¡ ¾ÃŒÍÁ àÅÂ.   ¶¹¹ ¾Öè§ ̈ Ð âÃÂ ¡ÃÇ´ ãËÁ‹  æ    áÅÐ ÊÇ¹ 
¡ç ÂÑ§ äÁ‹ä Œ́ Å§Á×Í·Ó àÅÂ;   ÀÒÂ ã¹ àÃ×Í¹ ÊÕ ¡ç ·Ò á·º ̈Ð äÁ‹ áËŒ§,    áÅÐ à¤Ã×èÍ§àÃ×Í¹ ¡ç ÂÑ§ äÁ‹ä Œ́ ̈ Ñ́  à»š¹ ÃÐàºÕÂº 
àÃÕÂºÃŒÍÂ.   áÁ‹ ÍØäÃ à´Ô¹ ¡ÃÐ·×º µÕ¹ »˜§  æ   ¢Öé¹ ä» ¶Ö§ ËŒÍ§ ÃÑº á¢¡  ¹Ñè§Å§ ·Ó Ë¹ŒÒ ÁÙ‹·Ù‹ äÁ‹ ¾Ù´ äÁ‹¨Ò ÍÐäÃ à»š¹ 
¤ÃÙ‹ ãËÞ‹  æ .   ©Ñ¹ àËç¹ ·‹Ò·Ò§ äÁ‹´Õ ̈ Öè§ ¾Ù´ ÍÂ‹Ò§ ã¨´Õ Ç‹Ò;     “ àÃÒ µŒÍ§ Å§Á×Í ̈ Ñ´ ºŒÒ¹ ¢Í§ àÃÒ ·Õà´ÕÂÇ,   ·‹Ò·Ò§ ¡ç 
àËç¹ ̈Ð Ê¹Ø¡ ́ Õ ¹Ð ËÅ‹Í¹  ! ”   ËÅ‹Í¹ µÍº àÊÕÂ§ ¡ÃÐªÒ¡ Ç‹Ò  “ ́ Ô©Ñ¹ äÁ‹ ãª‹ º‹ÒÇ ̈Ð ä´Œ áº¡ËÒÁ à¤Ã×èÍ§àÃ×Í¹ 
ãËŒ¤Ø³  ! ”   ©Ñ¹ ¡ç ¾Ù´ ä» ÍÂ‹Ò§ ÂÔéÁ  æ   Ç‹Ò  “ ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ àËç¹ ËÅ‹Í¹ à»š¹ º‹ÒÇ àÅÂ.   ©Ñ¹ ªÇ¹ ËÅ‹Í¹ ãËŒ ª‹ÇÂ ¡Ñ¹ 
¨Ñ´ ºŒÒ¹ ÍÂ‹Ò§ ¼ÑÇ Ë¹Ø‹Á àÁÕÂ ÊÒÇ ·Õè ä´Œ ¡Ñ¹ ãËÁ‹  æ   ¡ÒÃ ̈ Ñ´ ºŒÒ¹ à»š¹¢Í§ Ê¹Ø¡ à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ ÍÂ‹Ò§ Ë¹Öè§ ·Õà´ÕÂÇ 
¹Ð ËÅ‹Í¹. . . ”   ËÅ‹Í¹ µÍº ¡ÃÐªÒ¡ ÁÒ ÍÕ ¡Ç‹Ò  “ ́ Ô©Ñ¹ àÊÕÂ ã¨ ·Õè ¤ÇÒÁàËç¹ äÁ‹µÃ§ ¡Ñº ¤Ø³.   ́ Ô©Ñ¹ à»š¹ ÅÙ¡ ¼ÙŒ´Õ  
äÁ‹à¤Â µŒÍ§ Â¡ µŒÍ§ ¢¹¢Í§ ÍÐäÃ àÍ§  ! ”   ©Ñ¹ ÍÍ¡ ÃÙŒÊÖ¡ àÅ×Í´ ¢Öé¹ Ë¹ŒÒ,  ̈ Öè§ §´ äÁ‹ µÍº Ç‹Ò ¡ÃÐäÃ,  à»š¹ áµ‹ÅØ¡ 
ä» ́ ÙËŒÍ§ Í×è¹  æ   ã¹ àÃ×Í¹,   áÅÐ àÃÕÂ¡ ¤¹ ãªŒ ãËŒ ª‹ÇÂ ̈ Ñ́  ÇÒ§ à¤Ã×èÍ§ áµ‹§ ãËŒ ¾Í´Ùä Œ́.   ¤ÃÑé¹ ¶Ö§àÇÅÒ ¡Ô¹ ¢ŒÒÇàÂç¹ 
¡ç à¡Ô´ ¤ÇÒÁ ÍÕ¡  à¾ÃÒÐ ÍÒËÒÃ äÁ‹ ¶Ù¡»Ò¡ áÁ‹ ÍØäÃ,   ËÅ‹Í¹ ¡çÅØ¡ ̈ Ò¡ âµ�Ð àÊÕÂ ¡ÅÒ§¤Ñ¹ à©Â  æ    áÅÐ àÃÕÂ¡ 
Ã¶Â¹µ� ¢Öé¹ ä» ºŒÒ¹ ¾‹Í.   ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ ä» ¡Ñº ËÅ‹Í¹,  à¾ÃÒÐ äÁ‹ ÍÂÒ¡ ä» ¡Õ´¢ÇÒ§ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ¾‹Í áÁ‹ ¡Ñº ÅÙ¡ à¢Ò ̈Ð 
¾º»Ð ¾Ù´¨Ò ¡Ñ¹.   ©Ñ¹ ¹Ñè§ Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¤ÍÂ ÍÂÙ‹ ̈¹ ́ Ö¡,  àÅÂ ËÅÑº ä» ¡Ñº à¡ŒÒÍÕé.   ¹Õè à»š¹ ¤×¹ áÃ¡ ·Õè àÃÒ ä´Œ ä» 
ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¢Í§ àÃÒ  ! 
   ã¹ ÇÑ¹ µ‹Í  æ   ÁÒ ¡çä Œ́ ÁÕ àËµØ ¢Ñ́  ã¨ ¡Ñ¹ àÃ×èÍÂ  æ   «Öè§ ̈Ð àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ ¿̃§ â´Â ÅÐàÍÕÂ´ ¡ç à»Å×Í§ Ë¹ŒÒ ¡ÃÐ´ÒÉ 
à»Å‹Ò  æ ,   ̈ Öè§ ¢Í àÅ‹Ò ÁÒ áµ‹ â´Â Â‹ÍÇ‹Ò  ©Ñ¹ ·Ó ÍÐäÃ ́ Ù ¼Ô´ ä» ËÁ´ ·Ø¡ÍÂ‹Ò§.   ©Ñ¹ ä» ·Ó§Ò¹ ·Õè ¡ÃÐ·ÃÇ§ ¡ç 
à»š¹¤ÇÒÁ ¼Ô´ ËÒÇ‹Ò ·Ôé§ ËÅ‹Í¹ äÇŒ ¤¹ à´ÕÂÇ ã¹ ¡ÅÒ§ »†Ò.   ©Ñ¹ ä» ËÒ ¾‹Í áÁ‹ ËÃ×Í à¾×èÍ¹½Ù§ ºŒÒ§ ¡ç ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´,   
áÅÐ à¾×èÍ¹½Ù§ ÁÒàÂÕèÂÁ ·Õè ºŒÒ¹  ©Ñ¹ µŒÍ¹ÃÑº à¢Ò ¡ç ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´.   ÁÕ §Ò¹ ¡ÒÃ ·ÕèäË¹ ©Ñ¹ ¾Ò ËÅ‹Í¹ ä»  ËÅ‹Í¹ ¡ç 
º‹¹Ç‹Ò ¾Òä» ãËŒ àË¹ç´àË¹×èÍÂ áÅÐ Í´¹Í¹,   áµ‹ ¤ÃÑé¹ äÁ‹ ¾Òä» ¡ç Ç‹Ò ËÇ§ ¡Ñ¹ ̈Ð äÁ‹ ãËŒ ËÅ‹Í¹ ä» ¾º»Ð ¼ÙŒ¤¹.   
àª‹¹¹Õé ¡ÒÃ ¡ÅÑº ºŒÒ¹ ̈ Öè§ àÅÂ ¡ÅÒÂ à»š¹¢Í§ ·Õè ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ à¡×Íº à·‹Ò¡Ñº ä» âÃ§àÃÕÂ¹ àÁ×èÍ à´ç¡  æ    áÅÐ µ¡Å§ ©Ñ¹ 
ÁÕ àÇÅÒ ä´Œ ÊºÒÂ áµ‹ àÁ×èÍ ÍÂÙ‹ ¹Í¡ºŒÒ¹ ¢Í§ µÑÇ à·‹Ò ¹Ñé¹.   ¢Í ̈º ·Õ ÅÐàËÕèÂ ã¨ ¹Ñ¡  ! 
               ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒÍÒÀÑ¾. 
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 

 ©ºÑº ·Õè  ñò
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
                  ÇÑ¹· Õ è ò ð ¾ ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹,   ¾.È .   òôö- 
 ¶§Ö  ¾‹Í» ÃÐàÊÃÔ°à ¾Íè× ¹ÃÑ¡. 
  © ¹Ñ ä ´¡ Œ ÅÒ‹ Çà »ÃÂ æ   Á Òº ÒŒ §á ÅÇŒ ã ¹ ̈´ËÁÒÂ© ººÑ ¡ ‹Í¹  æ   ¹ÇÕ é ‹Ò © Ñ¹Á Í§ä »ã ¹Í ¹Ò¤µá ÅàË¹ç  
áµ‹ àÁ¦ËÁÍ¡,    áÅÐ ã¹ ̈´ËÁÒÂ© ººÑ  ÊØ´·ŒÒÂ¢ Í§¾ ‹Í» ÃÐàÊÃ°Ô  à ¾×èÍ¹ä ´¡Œ Å‹ÒÇ àµÍ× ¹© Ñ¹Á Ò Ç‹Ò Í Â‹Ò ãËŒ 
Å×Á ÊØÀÒÉÔµ ÍÑ§¡ÄÉ· Õ è¡ÅÒ‹ Ç ÇÒ‹   “à Á¦· Ø¡¡ ŒÍ¹Á Õ« Ñºã ¹à »¹š à §¹Ô ,”   « §èÖ  ©Ñ¹à ¢ÒŒ ã ¨Ç ‹Ò ¾‹Í» ÃÐàÊÃÔ° ¤§µ Ñ§é ã ¨ Ç‹Ò  
ËÇ§Ñ  ã¨Ç ‹Òã ¹ä Á‹ªŒÒ© Ñ¹ ¡Ñº áÁÍ ‹ ØäÃ ̈Ð »ÃÍ§´Í§¡ Ñ¹ä ´Œ,   ¶Ù¡ä ËÁ  ?  ¶ ŒÒà ¾×èÍ¹¹ Ö¡á ÅÐË ÇÑ§à ª¹‹ ¹ÅÕ é Ð¡ çµ ÍŒ § 
àÊÂÕ ã ¨Å Ðà ¾Íè× ¹,  à ¾ÃÒÐ¤ ÇÒÁà »¹š ¨Ã§Ô Á äÔ ´à Œ »¹š à ª¹‹ ¹ ¹Ñé à ÅÂ.  ¹ ºÑ  ̈ Óà´ÁÔ á µà ‹ ÇÅÒ· á Õè ÁÍ ‹ äØ Ãä ´á Œ ·§Œ Å¡Ù á ÅÇŒ   
(à ÁÍ×è ¡ ÅÒ§à ́ Í× ¹¡ Ã¡®Ò¤Á),   ¾ ÍË ÅÍ‹ ¹Ë ÒÂà ̈ ºç ¡ ÃÔ ÂÔ ÒÍ Ò¡ÒÃ¢ Í§Ë ÅÍ‹ ¹¡ äç ´à Œ »ÅÂÕè ¹á »Å§ä »à »¹š ÅÓ´ºÑ ,    
áÅÐ ã¹ä Á‹ªŒÒ ËÅÍ‹ ¹ ¡çä´ Œ·Ó ãË Œ©¹Ñ á ÅàË¹ç ä ´Œ â´Âª ´Ñ à¨¹· àÕ ´ÕÂÇ Ç‹ÒË Å‹Í¹Ê Ô¹é Ã Ñ¡© Ñ¹à ÊÕÂá ÅŒÇ.   á¹‹· Õà´ÂÕ Ç 
àÁ×èÍ ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ àª‹¹ ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ àÊÕÂ ã¨ ÁÒ¡,    áµ‹ à¾ÃÒÐ ÂÑ§ ÁÔä´Œ ÁÕ àËµØ ÍÐäÃ ÁÒ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ̈ Ð ÍÂÙ‹ ä» 
´ŒÇÂ ¡¹Ñ  äÁ‹ä´áŒ · Œ æ ,    ©Ñ¹ ̈ Ö§Ê ŒÙ¹ Ôè§ ·¹Í Â‹ Ù¡ÑºË Å‹Í¹ä »· Ñé§ æ    ·èÃ Õ áŒÙ ÅŒÇ â´Âá ¹ã‹ ¨Ç ‹Ò  áÁ‹Í ØäÃà ·Ò‹ ¡Ñºä Áã‹ ª‹ 
àÁÕÂ ©Ñ¹ áÅŒÇ. ·éÑ§¹éÕ ¡ç à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ à»š¹¤¹·èÕ ¡ÅÑÇ ¤¹¹Ô¹·Ò àÊÕÂ¨ÃÔ§ æ. ̈ èÖ§ µéÑ§ã¨ Ç‹Ò àÁè×Í à»š¹¡ÃÃÁ ¢Í§©¹Ñ áÅŒÇ¡ç 
¨Ð ¡ŒÁË¹ŒÒ · ¹¡ ÃÃÁä » ̈¹¶ §Ö · ÕÊè Ø´,  ¹ Ö¡ àÊÂÕ Ç ‹Òà ·‹Ò¡Ñº อทุ ศิ ตัวเ ปนพ รหมจรรย àÊÕÂª ÒµËÔ ¹Ö§è  ·Õà´ÕÂÇ. 
  á  µÍ‹ ÂÙ‹ ÁÒ äÁ‹ªŒÒ ¡çä´ Œà¡´Ô Á  àÕ Ëµ¡Ø ÒÃ³ �¢Ö¹é à »¹š ÅÓ´Ñº  ́ Ñ§© Ñ¹ ̈Ð¢ Íà Å‹Ò ãËŒ¿ ˜§ â´ÂÂ ‹Í¾ Íà »¹š  ÊÑ§à¢».   
¨Óà´ÔÁ áµà‹ ÁèÍ× á ÁÍ‹ ØäÃ á·§Œ Å¡Ù  áÅÐ ËÒÂ à¨ºç á ÅÇŒ   ËÅ‹Í¹ª Íºà· ÕÂè Ç àÊÁÍ æ     áÅÐª Íºä » ¤¹à ́ ÂÕ Ç,   äÁä ‹ » 
¡Ñº ©Ñ¹.    áÅÐ ©Ñ¹ ̈ Ð ¶ÒÁ ºŒÒ§ Ç‹Ò ä» áË‹§ ã´ ¡ç â¡Ã¸ ©Ø¹à©ÕÂÇ ·Ø¡¤ÃÒÇ  ̈ ¹ ©Ñ¹ µŒÍ§ §´ ¶ÒÁ à¾×èÍ ÃÑ¡ÉÒ 
ÊÑ¹µÀÔ Ò¾ÀÒÂ ã¹º ÒŒ ¹.  á  µ‹ã ¹ä Á‹ªŒÒ © Ñ¹ ¡ç ̈ Óà»¹š µ ŒÍ§ ¾Ù´à µÍ× ¹à ÃÍè× §à· ÕèÂÇ ¢Í§Ë Å‹Í¹.   à¾ÃÒÐË ŒÒ§á ÅÐ 
ÃŒÒ¹µ Ò‹ §  æ   àÃÔÁè Ê ‹§ ãº ·Ç§à §Ô¹ ÁÒÁ Ò¡,   ã¹à ́ ×Í¹Ë ¹§Öè á ÁÍ‹ ØäÃà· ÕÂè Ç· ÓË ¹äÕé ÇŒµ Ñé§ ¾Ñ¹º Ò·,    áµà‹ §¹Ô à ́ Í× ¹ 
¢Í§ ©Ñ¹ ¡ç à¾ÂÕ § ò ðð º Ò·à ·Ò‹ ¹ éÑ¹.   ©¹Ñ  ̈ èÖ§ µŒÍ§à µÍ× ¹  á µ ¡‹ ÒÃà µÍ× ¹¡ ÅÑºà »¹š ¼Å µÃ§¡ Ñ¹¢ ŒÒÁ,  à ¾ÃÒÐã ¹ 
à´×Í¹ µ‹ÍÁÒ  ËÅ‹Í¹ä » ·Ó Ë¹Õ éäÇŒ Í¡Õ µ éÑ§¾ ¹Ñ Ë ÒŒ  ÃŒÍÂ ºÒ· !     ©Ñ¹µ ‹ÍÇ‹Òà ¢ÒŒ  Ë Å‹Í¹¡ ç¡ ÅÑºµ Íº Ç‹Ò “ à ÁÍè× ¡‹Í¹ 
¤Ø³ ̈Ð ÁÒá µ§‹ §Ò¹ ¡Ñº ́ Ô©¹Ñ · ÓäÁ ¤Ø³ äÁ‹Ê ×ºÊÇ¹ã ËäŒ ´¤ÇÒÁà ÊÕÂ ¡‹Í¹ Ç‹Ò ́ ©Ô Ñ¹ µŒÍ§ã ªŒ¨Ò‹ ÂÍ Â‹Ò§äÃ.  ́ ©Ô ¹Ñ  ̈ Ð 
ÂÍÁ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ¤ÇÒÁ ÊÓÃÒÞ àª‹¹ ·èÕ à¤Â ÁÒáµ ¡‹Í¹ à¾è×Í ¤ÇÒÁ ¾Í ã¨ ¢Í§ ¤Ø³ äÁ‹ä´Œ. ”   ã¹ ·ÕèÊØ´ µ¡Å§ ©Ñ¹ 
µÍŒ § ä» ¢Íà§Ô¹ ̈ Ò¡ ¤Ø³¾‹Í ÁÒã ªËŒ ¹Õ ¢é Í§ áÁÍ‹ ØäÃ. 
   ¤Ø³¾‹Í· ‹Ò¹â ¡Ã¸Á Ò¡.  º ‹¹ ÍÐäÃ µ‹ÍÁ Í Ô ÐäÃ ÁÒ¡ÁÒÂ  á µ‹ ã¹ ·ÕÊè Ø´ ¡ç ãËŒà§¹Ô  ¹Ñ¹é  µÒÁ ·èÕ ¢Í,  © Ñ¹ ¡ç ¹Ö¡ 
ÇÒ‹ ¤ § ̈Ðà »¹š Í¹Ñ Ê ¹éÔ àÃÍè× §Ã Ó¤ÒÞä »¾ ¡Ñ Ë¹§èÖ .  · äèÕ Ë¹à ÅÒ‹ ,  µ Í‹ ¹ ¹éÑ Á Òä ÁÍ ‹ ¡Õ ¡ Ç èÕ ¹Ñ à Ë¹ç á ¨§Œ ¤ÇÒÁÅ §ã ¹Ë ¹§Ñ ÊÍ× ¾ÁÔ ¾,�
¤ÇÒÁÇ Ò‹  © ¹Ñ ä Á¢ ‹ ÍÃ ºÑ ¼Ố ªÍºã ¹Ë ¹ÊéÕ ¹Ô ¢ Í§À ÃÃÂÒÍ ¡Õ µ Í‹ ä»,  á  ÅÐ ̈ÐÂ ÍÁã ªã Œ Ëá Œ µ· ‹ © Õè ¹Ñ ä ´Å Œ §ªÍè× Ã ºÑ ÃÍ§ 
äÇŒ ́ ŒÇÂ à·‹Ò ¹éÑ¹.   áÁ‹ ÍØäÃ àËç¹ á¨Œ§¤ÇÒÁ ¹éÕ à¢ŒÒ ฉิว ãËÞ‹,    áÅÐ ã¹ ªéÑ¹µŒ¹ ©Ñ¹ ¡ç ÁÔ ÃÙŒ ·èÕ ̈ Ð à¶ÕÂ§ à¢Ò ÍÂ‹Ò§äÃ  
¹Í¡¨Ò¡ÇÒ‹ © ¹Ñ ä Áä‹ ´à Œ »¹š ¼ ÊŒÙ §‹ á ¨§Œ ¤ÇÒÁ¹ ¹Ñé ä »Å § © ¹Ñ Ê º¶ÊÒºÒ¹ã Ëà Œ ·Ò‹ ã ´Ë ÅÍ‹ ¹¡ ä ç Áà ‹ ªÍ×è  © ¹Ñ  ̈§Öè Ã ºÑ »Ò¡ 
Ç‹Ò ̈ Ð ä» Ê×º ãËŒ ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò ã¤Ã Ê‹§ á¨Œ§¤ÇÒÁ ¹Ñé¹ ä» Å§;    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ äÁ‹ÂÍÁ ¿˜§ ¤Ó¾Ù´ ©Ñ¹ àÊÕÂ àÅÂ ̈¹ 
¤Óà ́ ÂÕ Ç,  Â ×¹ÂÑ¹Í ÂÙ ¤‹ Óà ́ ÂÕ Çá µ‹Ç‹Ò© Ñ¹á ¡Å§Œ  »ÃÐ¨Ò¹ ËÅ‹Í¹ ¡ÅÒ§ àÁ×Í§,    áÅÐ ã¹ º‹ÒÂ ÇÑ¹ ¹éÑ¹ àÍ§ ËÅ‹Í¹ 
¢Ö¹é  Ã¶ ä» ÍÂÙ ‹ºŒÒ¹¾ ‹Í ¢Í§Ë Å‹Í¹,   àªŒÒ ÇÑ¹ÃØ§‹ ¢Ö¹é  áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ä» Å§ á¨Œ§¤ÇÒÁ ºŒÒ§ Ç‹Ò  ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ¢Í ÃÑº¼Ô´ªÍº 
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ã¹ àÃ×èÍ§ Ë¹ÕéÊÔ¹ ¢Í§ ©Ñ¹,    áÅÐ Ç‹Ò ©Ñ¹ äÁ‹ÁÕ ÍÓ¹Ò¨ à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ã¹ ·ÃÑ¾Â� ÊÁºÑµÔ ¢Í§ ËÅ‹Í¹ ÍÕ¡ µ‹Íä».   ©Ñ¹ ÍØµÊ‹ÒË� 
ä» Ê×º ̈¹ ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò  á¨Œ§¤ÇÒÁ ·Õè Å§ ã¹¹ÒÁ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ñé¹  ËÅÇ§ ºÃÃÂÒÂ¹Ã ¤´Õ,   ·¹ÒÂ¤ÇÒÁ,   ä´Œ Ê‹§ä» 
Å§ â´Â ¤Ó ÊÑè§¢Í§ ¤Ø³¾‹Í ¢Í§ ©Ñ¹,   ©Ñ¹ ¡ç ä» ËÒ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾�  ¢Í ãËŒ §´ ¡ÒÃ Å§ á¨Œ§¤ÇÒÁ ¹Ñé¹ 
µ‹Íä»,    áÅŒÇ ©Ñ¹ ¡çµÒÁ ä» ËÒ áÁ‹ ÍØäÃ ·Õè ºŒÒ¹ ¾ÃÐ ¾Ô¹Ô°.    áµ‹ ä´Œ ÃÑº¤Ó µÍº ̈Ò¡ ¤¹ ãªŒ Ç‹Ò  áÁ‹ ÍØäÃ äÁ‹ÊºÒÂ,   
Å§ÁÒ ¾º ¡Ñº ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ. 
   ã¹ ¤×¹ ÇÑ¹ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ¹Ñé¹ àÍ§  ¤Ø³ ËÅÇ§ à·¾ »˜ÞËÒ ÁÒËÒ ©Ñ¹ ·Õè ºŒÒ¹.    áÅÐ àÁ×èÍ ¾Ù´¨Ò ¡Ñ¹ ¶Ö§ àÃ×èÍ§
 µ‹Ò§  æ   ¾ÍÊÁ¤ÇÃ áÅŒÇ,   ¤Ø³ ËÅÇ§ à·¾Ï  ̈ Ö§ ¡Å‹ÒÇ ¢Öé¹ Ç‹Ò  º‹ÒÂ ÇÑ¹ ¹Ñé¹ ä´Œ ¾º áÁ‹ ÍØäÃ ¢Öé¹ Ã¶Â¹µ�à ·ÕèÂÇ ÍÂÙ‹ 
¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã.   ©Ñ¹ ä´Œ ¿˜§ àª‹¹ ¹Ñé¹ ¡ç ã¨ËÒÂÇÒº,   à¾ÃÒÐ ·ÃÒº ª×èÍàÊÕÂ§ ¢Í§ à¨ŒÒ¤Ø³ ¼ÙŒ ¹Õé ÍÂÙ‹ ́ Õ áÅŒÇ 
Ç‹Ò à»š¹ ÍÂ‹Ò§äÃ,    áµ‹ ©Ñ¹ ¡ç µÕ Ë¹ŒÒà©Â à¾×èÍäÁ ãËŒ ËÅÇ§ à·¾Ï  ÃÙŒÇ‹Ò ¢‹ÒÇ ·Õè á¡ àÅ‹Ò ¹Ñé¹ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÊÐ´ØŒ§ ã¨ »Ò¹ ã´.   
¾ÍË ÅÇ§à ·¾Ï ä »¾ ¹Œ à ÃÍ× ¹ © ¹Ñ ¡ Ã ç ºÕ à ¢ÂÕ ¹ ̈´ËÁÒÂ© ººÑ Ë ¹§Öè ¶ §Ö á ÁÍ ‹ äØ Ã,  à µÍ× ¹Êµã Ô ¹¡ ÒÃ·Õè¤ºÊ ¹·Ô Ê¹Á 
¡Ñº ¤¹ ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§  àª‹¹ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã,    áÅÐ ã¹ ·ÕèÊØ´ ÍŒÍ¹ ÇÍ¹¢Í ãËŒ ËÅ‹Í¹ ¡ÅÑº ÁÒ ºŒÒ¹,   ÃØ‹§¢Öé¹ ©Ñ¹ 
ä´ŒÃÑº «Í§  ñ  «Í§,   «Öè§ àÁ×èÍ ©Õ¡ ¼¹Ö¡ ¡ç ÁÕ ¡ÃÐ´ÒÉ ©Õ¡ à»š¹ ªÔé¹ àÅç¡ ªÔé¹ ¹ŒÍÂ Ã‹Ç§ ÍÍ¡ÁÒ  ©Ñ¹ à· ÍÍ¡ áÅŒÇ ̈ Ö§ 
¨Óä´Œ Ç‹Ò à»š¹ ̈´ËÁÒÂ ·Õè ©Ñ¹ ÁÕ ä» ¶Ö§ áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñè¹àÍ§  ¢Í ãËŒ ¹Ö¡ à¶Ô´ Ç‹Ò ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ ÊÐ´ØŒ§ »Ò¹ ã´.   ÂÔè§¡Ç‹Ò ¹Ñé¹,   
ã¹ º‹ÒÂ ÇÑ¹ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ¹Ñé¹ àÍ§  áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ¢Öé¹ Ã¶Â¹µ� ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ¢Ñº ¼‹Ò¹ Ë¹ŒÒºŒÒ¹ ©Ñ¹ ä»,    áÅÐ 
àÁ×èÍ ¼‹Ò¹ ºŒÒ¹ ¹Õé á¡ÅŒ§ ¢Ñº ªŒÒ  æ   à¾×èÍ ãËŒ ©Ñ¹ àËç¹ ¶¹Ñ´  æ   ́ ŒÇÂ  ! 
   µ‹Í áµ‹ ¹Ñé¹ ÁÒ ¡ç ÁÕ Ë¹Ñ¡¢Öé¹ ·Ø¡·Õ,   ̈¹ ã¹ äÁ‹ªŒÒ ¡ç Å×Í ¡Ñ¹ ·ÑèÇ ¾ÃÐ¹¤Ã Ç‹Ò  ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡Ñº áÁ‹ÍØäÃ 
Ê¹Ô·Ê¹Á ¡Ñ¹ ÁÒ¡  ̈¹ à¡×Íº à·‹Ò¡Ñº à»š¹ ¼ÑÇàÁÕÂ ¡Ñ¹ â´Â à»�´à¼Â.   ¡ÒÃ ·Õè à¢Ò ¾Ò ¡Ñ¹ ¾Ù´ àª‹¹ ¹Ñé¹ ¡ç ÍÍ¡ ̈Ð 
¹‹Ò ¾Ù´ ÍÂÙ‹ ºŒÒ§,   à¾ÃÒÐ ¼ÙŒËÞÔ§ ã´ ·Õè ¤º¤ŒÒ ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ áÅŒÇ ÃÍ´µÑÇ ÁÒ ä´Œ â´Â äÁ‹ ́ ‹Ò§¾ÃŒÍÂ ¹Ñé¹ ËÒ 
äÁ‹ä Œ́ ·Õà´ÕÂÇ.   ©Ñ¹ ä Œ́ ÁÕ ̈´ËÁÒÂ ä» ¶Ö§ áÁ‹ ÍØäÃ ËÅÒÂ ©ºÑº,   ªÇ¹ ãËŒ ¡ÅÑº ºŒÒ¹.    áµ‹ ¶Ù¡ ©Õ¡ à»š¹ ªÔé¹  æ   Ê‹§¤×¹ 
ÁÒ ·Ø¡ ©ºÑº.      ¤ÃÑé¹àÁ×èÍ »ÅÒÂ à´×Í¹ ¡‹Í¹¹Õé           ËÅÇ§ à·¾ »˜ÞËÒ ÁÒ ºÍ¡ ©Ñ¹ Ç‹Ò              áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ä» ¤ŒÒ§ ºŒÒ¹ 
¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ áÅŒÇ,   ©Ñ¹ ¡ç »ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í ¡Ñº ËÅÇ§ à·¾Ï   áÅÐ ã¹ ·ÕèÊØ´ ËÅÇ§ à·¾Ï  ÃÑº ̧ ØÃÐ ä» ¾Ù´¨Ò ¡Ñº 
áÁ‹ ÍØäÃ,   ¢Í ËÂ‹Ò¢Ò´ ̈Ò¡ ¡Ñ¹.   ã¹ ªÑé¹µŒ¹ ËÅ‹Í¹ ̈Ð äÁ‹ÂÍÁ,    áµ‹ ËÅÇ§ à·¾Ï  ªÕé á¨§ Ç‹Ò  ¶ŒÒ äÁ‹ÂÍÁ ËÂ‹Ò  
½Ò† Â© ¹Ñ ¡ ä ç ÁÁ‹ ·Õ Ò§Í ¹è× ¹ Í¡¨Ò¡¿ Í‡ §ª ÒÂª.                       ŒÙ   Ë ÅÍ‹ ¹ä »» Ã¡Ö ÉÒËÒÃÍ× ¡ ºÑ ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹á ÅÇŒ                                 ̈ §Öè º Í¡ 
ËÅÇ§à·¾Ï       Ç ‹Ò à»š¹ÍÑ¹ ÂÍÁ ËÂ‹Ò.          ËÅÇ§ à·¾Ï               ¡ç ª‹ÇÂ à»š¹¸ØÃÐ ·ÓË¹Ñ§Ê×Í ÊÑÞÞÒ ËÂ‹Ò¢Ò´ ̈Ò¡
         á        ÅÐ ä´Œ Å§ªèÍ× ¡ Ñ¹ áÅŒÇ àÁ×èÍÇÒ¹¹Õ.é  

   ©Ð ¹Ñé¹ ºÑ´¹Õé ©Ñ¹ ¡ç ¡ÅÑº à»š¹âÊ´ ÍÕ¡ áÅŒÇ.    áÅÐ ¤§ ̈Ð äÁ‹ ÃÕºÃŒÍ¹ ËÒ¤Ù‹ â´Â ́ ‹Ç¹ àª‹¹ ¤ÃÑé§ ¡‹Í¹ ÍÕ¡ ÅÐ  
¢Í ãËŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ Ó àÃ×èÍ§ ¢Í§ ©Ñ¹ ãÊ‹ ã¨ äÇŒ à¶Ô´.      
 
                ¨Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ âÅ‹§ ã¨.
                        »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ ¡Ñ¹,

 

 ©ºÑº ·Õè  ñó
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
                 ÇÑ¹ ·Õè  òò  ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾è×Í¹Ã¡Ñ . 
   ©Ñ¹ äÁ‹ä´ Œà¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂÁ Ò ¶Ö§¾ Í‹ » ÃÐàÊÃ°Ô µ Ñ§é à ́ ×Í¹ Ë¹Öè§ áÅŒÇ,  « Öè§© Ñ¹Ê ÒÃÀÒ¾ Ç‹Ò à»š¹¤ÇÒÁ¼ Ô´,   
µÍŒ §¢ Íâ·É ́ ÇŒ Âà ¶Ố ,  á  µ¶ ‹ §Ö Ë Ò¡ÇÒ‹  ̈Ðà ¢ÂÕ ¹Á Ò¶ §Ö ¤ §ä Áä‹ ´Á Œ ¢ Õ Ò‹ ÇÍ ¹Ñ ¹ Ò‹ ¿§̃º Í¡Á Òã Ë· Œ ÃÒº,  © ¹Ñ  ̈§èÖ à Ë¹ç ÇÒ‹  
§´ àÊÕÂ ́ Õ¡ÇÒ‹ . 
   ÁÒ ºÑ́ ¹Õ éÁ¢Õ ‹ÒÇ ·Õè ¹‹Òº Í¡ ãËŒ¾ ‹Í »ÃÐàÊÃÔ°· ÃÒº ÍÂÙ‹ ºŒÒ§,   ̈ Öè§à ¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ© ºÑº ¹ÁÕé Ò;    áµ‹¡‹Í¹· Õè 
¨Ð ºÍ¡¢‹ÒÇ ¹é¹Ñ  ©Ñ¹ ¢Í àÅÒ‹ à Ãè×Í§ ÊÇ‹ ¹µÑÇ ¢Í§ ©Ñ¹Ê Ñ¡àÅç¡¹ŒÍÂ.   µéÑ§á µ©‹ Ñ¹ä ´¡Œ ÅÑºà »š¹¤ ¹âÊ´Í Õ¡á ÅÇŒ  © Ñ¹ 
ÃÊŒÙ ¡Ö ÇÒ‹ Á ¤ Õ ÇÒÁÊ ¢Ø ¡ÒÂÊ ¢Ø ã ¨Á Ò¡¢¹Öé .  ̈ Ã§Ô Í Â¡ ‹Ù ÒÃ· © Õè ¹Ñ Ë ÂÒ‹ ¡ ºÑ á ÁÍ ‹ äØ Ã¹ ¹Ñé  ä ´¶ Œ ¡Ù ¤ ¹º Ò§¤¹¹ ¹Ô ·Òµ âÔ ·É,    
áµ‹ ©Ñ¹ ¶×Í ¤µÔ Ç‹Ò¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ à»š¹ ¡Ô¨ Ê‹Ç¹µÑÇ ¢Í§ ©Ñ¹ â´Âà©¾ÒÐ,   äÁ‹ÁÕ ¼ÙŒ ã´ ̈ Ð ÁÒ ÃÑº ÊØ¢ ÃÑº·Ø¡¢� á·¹ 
©¹Ñ ä ´.Œ   Á ¤ Õ ¹º Ò§¤¹Í Í¡¤ÇÒÁàË¹ç á ¡© ‹ ¹Ñ Ç Ò‹ ä Á¤ ‹ ÇÃ ̈ÐË ÂÒ‹ ã Ë¢ Œ ÒÂË¹ÒŒ à ¢Ò,  à ÁÍè× ä Á¾ ‹ Íã ¨à ÁÂÕ · á Õè µ§‹ ¡ ¹Ñ  
áÅÇŒ ¡¤ ç ÇÃË Òà ÁÂÕ Í ¡Õ ¤ ¹Ë ¹§Öè · ¾ Õè Íã ¨Í Â¡‹Ù ¹Ô  ́ ÇŒ Â¡ ¹Ñ Ë Ò¤ÇÒÁÊ ¢Ø à ÊÂÕ ¡ á ç ÅÇŒ ¡ ¹Ñ ,  á  µ© ‹ ¹Ñ à ¶ÂÕ §Ç Ò‹ ¶ ÒŒ · Óà ª¹‹  
¹Ñ¹é  ¡ç à·Ò‹ ¡ÑºÅ Ç§ âÅ¡,   ¡ÅºÑ ä ´Ã Œ Ñº¤Ó µÍº ÇÒ‹ ¤ ¹Í ×¹è   æ   à¢Ò· Ó¡ Ñ¹¶ Áä»;   ¤Ã¹Ñé àÁ×èÍ© Ñ¹¢ Íã Ëà Œ ¢Ò ¹¡Ö ´Ù Ç‹Ò  
áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñé¹ ¾Í ã¨¤ º ¡Ñº ¾ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ÍÂ¡‹ Ù Ñº© Ñ¹© Ð¹Õ,é   à ¢Ò ¡Â ç Ñ§Â ×¹ÂÑ¹ Ç‹Ò Á Õà ª‹¹ ¹éÑ¹ ¶Áä»à ¢Ò 
¡Á ç äÔ ´Ë Œ ÂÒ‹ ÃÒŒ §¡ ¹Ñ ,  à ¾ÃÒÐà ¡Ã§ ̈Ð¢ ÒÂË¹ÒŒ ,  à ª¹‹ ¹,Õé   © ¹Ñ ¡ µ ç ÍŒ §Ã ºÑ ÊÒÃÀÒ¾Ç Ò‹ © ¹Ñ Ã ÊŒÙ ¡Ö ¾ ¹Œ ÇÊÔ ÂÑ ·  ̈Õè Ðá ÅàË¹ç  
µÒÁ à¢Ò ä´Œ.   ÊÇ‹ ¹µÑÇ ©Ñ¹ àËç¹Ç‹Ò  ¡ÒÃ· Õ è©Ñ¹ ̈Ð¤ § à»š¹¼ ÑÇ ËÞ§Ô  ·Õè äÁ‹ä´Œ ÍÂ‹ã Ù ¹º ŒÒ¹© Ñ¹á ÅŒÇ  á ÅÐä »Í Â‹ãÙ ¹ 
ºÒŒ ¹ ªÒÂ Í×è¹¹ ¹éÑ à »š¹¡ÒÃË ¹ŒÒ´ŒÒ¹¾ Œ¹ÇÊÔ ÂÑ · Õè ̈ Ð· Ó ä»ä ´.Œ   © Ñ¹Á Õ¤ ÇÒÁÂ Ô¹´·Õ »Õè ÃÐä¾ ÁÕ ¤ÇÒÁàËç¹µ Ã§¡ Ñº 
©Ñ¹,    áÅÐ µÑé§á µ ‹©Ñ¹ ËÂÒ‹ ¡ Ñºá Á‹ ÍäØ Ãá ÅŒÇ » ÃÐä¾ ä´ÁŒ Ò ºŒÒ¹© Ñ¹º ‹ÍÂ  æ ,    áÅÐ· ‹Ò¹ªÒÂ¡ Áç Ò ́ ŒÇÂ,   ¹ºÑ Ç‹Ò 
¹ŒÍ§ÊÒÇ ¡Ñº¹ ÍŒ §à¢Â ¢Í§© ¹Ñ  àÁµµÒµ ‹Í ©Ñ¹ ÁÒ¡.  ¹ Í¡¨Ò¡¹ÁÕ é Õ¾ Ç¡ à¾×èÍ¹ æ    ·Õè àËç¹ã ¨ä ´ŒÁ ÒàÂÕÂè Áà ÂÕÂ¹,   
¹ÑºÇ‹Òª ‹ÇÂ ¡¹Ñ · Ó ãË©Œ Ñ¹ ¤ÅÒÂ¤ ÇÒÁ àË§Òã ¨ ä»ä ´ŒÁ Ò¡. 
   ¤ÃÒÇ¹éÕ ̈ Ð ¢Í ̈ Ñº àÅ‹Ò ¢‹ÒÇ µ‹Íä».   áÁ‹ ÍØäÃ ËÂ‹Ò¢Ò´ ̈Ò¡ ©Ñ¹ áÅŒÇ¡ç ä» ÍÂÙ‹ ·ÕèºŒÒ¹ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ â´Â 
à»�´à¼Â,    áÅÐ ¾Ò¡ Ñ¹ ä» äË¹  æ  Í Â‹Ò§à »�´à¼Â· Õà´ÕÂÇ.   ã¤Ã  æ   ·èÃ Õ ŒÙ¨Ñ¡· Ñé§¾ ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ·Ñé§á Á‹Í äØ Ãµ Ò‹ § 
¶ÒÁ ¡Ñ¹ Ç‹Ò ̈ ÐÂ ´× ÂÒÇ ä»ä ´ ŒÊ¡Ñ  »Ò¹ã ´  à¾ÃÒÐ à»š¹¢ ŒÍ· ·Õè ÃÒº ¡¹Ñ Í ÂÙ́‹ ÇÕ ‹Ò ¾ÃÐÂÒµÃÐàÇ¹à »¹š ¹ ¡Ñ àÅ§ª ¹´Ô  
·ª èÕ Íºá µ¾ ‹ ÂÒÂÒÁ,  ¤ Í×  ¶ ÒŒ à Ë¹ç ¼ ËŒÙ Þ§Ô Ê ÇÂ æ   á  ÅÐÁ ¤ Õ ¹µÍ Áà »¹š µ ÍŒ §¾ ÂÒÂÒÁã Ëä Œ ´¼ Œ ËŒÙ Þ§Ô ¹ ¹Ñé  ̈¹ä´,Œ     
áµ à‹ Áè×Í ã´ ä´Œ áÅŒÇ¡ çÁÑ¡ ̈Ð ª¡Ñ  àºè×Í,   ËÃ×ÍÍ Â‹Ò§ ́ Õ ¡Â ç ×´ä »ä ´¨Œ ¹¡Ç‹Ò ̈Ðà Ëç¹¼ ÙËŒ ÞÔ§· µÕ è ŒÍ§µÒÍ Õ¡¤ ¹  ñ.  á Á ‹
ÍäØ Ã¹ ¹Ñé à ¢Ò¡ äç ´¾ Œ ÂÒÂÒÁà »¹š Í¹Ñ ÁÒ¡·  ̈Õè ÐÊ ¹·Ô Ê¹Áµ §Ñé á µ¡‹ Í‹ ¹ä ´¡ Œ ºÑ © ¹Ñ ,  á  ÅÐà ÁÍè× Á Òä ´¡ Œ ºÑ © ¹Ñ á ÅÇŒ à ¢Ò 
¡Â ç §èÔ ¡ ÃÐ·Ó¤ ÇÒÁ¾ ÂÒÂÒÁá Ã§¡ÅÒŒ Â §Ôè ¢¹éÖ  ̈¹à »¹š ¼ÅÊ ÓàÃç̈ .  á  µ· ‹ Ò‹ ¹à ̈ ÒŒ ¤³Ø ¼ ¹ ŒÙ à Õé »¹š ¤ ¹· Í Õè Âµ‹Ù ÇÑ ¤ ¹à ́ ÂÕ Ç 
äÁä‹ ´,Œ   à ¾ÃÒÐ© Ð¹ ¹Ñé ã ¹Ã ÐËÇÒ‹ §à ÇÅÒ· ¡ Õè ÓÅ§Ñ º Óà¾Þç · Ó·Ò§à ¢ÒŒ ËÒá ÁÍ ‹ äØ Ã¹ ¹Ñé  à ¢Ò ̈§Öè ä´ËÒ¹ Ò§ºÓàÃÍá ¡¢Œ Ñ́  
äÇ Œà»¹š ÅÓ´ºÑ ,            ̈ ¹ ã¹ àÁ×èÍ ¶Ö§àÇÅÒ áÁ ‹ÍäØ Ã ä´ äŒ »Í Â¡Ù ‹ Ñº à¢Ò ¹é¹Ñ              ¾ ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹Á  ¹Õ Ò§ºÓàÃÍ» ÃÐ¨Óº ŒÒ¹
ÍÂáÙ ÅÇŒ ¶ §Ö à ̈ ç´¹ Ò§ !   à ¡‹§ äËÁ  ?  á ¹ ‹·àÕ ´ÂÕ Çà ¢Ò »�́ ¢ ÍŒ  ¹Õé,   á µ à‹ Ãè×Í§ª ¹Ô´ ¹»Õ é �´ ãËÊ Œ ¹Ô· ÂÒ¡· èÕÊǾ ,  à ¾ÃÒÐ
ÁÑ¹à»š¹àÃè×Í§ ÊÓËÃÑº ¼ÙŒËÞÔ§ ªÍº ÃÙŒ ªÍº àÅ‹Ò ÊÙ‹ ¡Ñ¹ ¿˜§;   ¤¹ Ë¹èÖ§ àÅ‹Ò ãËŒ à¾è×Í¹ÃÑ¡,   ÊèÑ§ Ç‹Ò ÍÂ‹Ò ¾Ù´ ä» ¹Ð, 
áÅÇà¾Íè× ¹ ¤¹ ¹¹éÑ  ¡äç » àÅ‹Òã Ë Œà¾Í×è ¹ÃÑ¡¢ Í§ µÇÑ  Í¡Õ ¤ ¹ Ë¹§Öè ,  á  ÅÐµ Í‹  æ   ¡ ¹Ñ  ä» àª¹‹ ¹àé Õ »š¹ á¶Ç ä»,   áÅÐ 
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ã¹ àÃ×èÍ§ Ë¹ÕéÊÔ¹ ¢Í§ ©Ñ¹,    áÅÐ Ç‹Ò ©Ñ¹ äÁ‹ÁÕ ÍÓ¹Ò¨ à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ã¹ ·ÃÑ¾Â� ÊÁºÑµÔ ¢Í§ ËÅ‹Í¹ ÍÕ¡ µ‹Íä».   ©Ñ¹ ÍØµÊ‹ÒË� 
ä» Ê×º ̈¹ ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò  á¨Œ§¤ÇÒÁ ·Õè Å§ ã¹¹ÒÁ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ñé¹  ËÅÇ§ ºÃÃÂÒÂ¹Ã ¤´Õ,   ·¹ÒÂ¤ÇÒÁ,   ä´Œ Ê‹§ä» 
Å§ â´Â ¤Ó ÊÑè§¢Í§ ¤Ø³¾‹Í ¢Í§ ©Ñ¹,   ©Ñ¹ ¡ç ä» ËÒ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾�  ¢Í ãËŒ §´ ¡ÒÃ Å§ á¨Œ§¤ÇÒÁ ¹Ñé¹ 
µ‹Íä»,    áÅŒÇ ©Ñ¹ ¡çµÒÁ ä» ËÒ áÁ‹ ÍØäÃ ·Õè ºŒÒ¹ ¾ÃÐ ¾Ô¹Ô°.    áµ‹ ä´Œ ÃÑº¤Ó µÍº ̈Ò¡ ¤¹ ãªŒ Ç‹Ò  áÁ‹ ÍØäÃ äÁ‹ÊºÒÂ,   
Å§ÁÒ ¾º ¡Ñº ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ. 
   ã¹ ¤×¹ ÇÑ¹ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ¹Ñé¹ àÍ§  ¤Ø³ ËÅÇ§ à·¾ »˜ÞËÒ ÁÒËÒ ©Ñ¹ ·Õè ºŒÒ¹.    áÅÐ àÁ×èÍ ¾Ù´¨Ò ¡Ñ¹ ¶Ö§ àÃ×èÍ§
 µ‹Ò§  æ   ¾ÍÊÁ¤ÇÃ áÅŒÇ,   ¤Ø³ ËÅÇ§ à·¾Ï  ̈ Ö§ ¡Å‹ÒÇ ¢Öé¹ Ç‹Ò  º‹ÒÂ ÇÑ¹ ¹Ñé¹ ä´Œ ¾º áÁ‹ ÍØäÃ ¢Öé¹ Ã¶Â¹µ�à ·ÕèÂÇ ÍÂÙ‹ 
¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã.   ©Ñ¹ ä´Œ ¿˜§ àª‹¹ ¹Ñé¹ ¡ç ã¨ËÒÂÇÒº,   à¾ÃÒÐ ·ÃÒº ª×èÍàÊÕÂ§ ¢Í§ à¨ŒÒ¤Ø³ ¼ÙŒ ¹Õé ÍÂÙ‹ ́ Õ áÅŒÇ 
Ç‹Ò à»š¹ ÍÂ‹Ò§äÃ,    áµ‹ ©Ñ¹ ¡ç µÕ Ë¹ŒÒà©Â à¾×èÍäÁ ãËŒ ËÅÇ§ à·¾Ï  ÃÙŒÇ‹Ò ¢‹ÒÇ ·Õè á¡ àÅ‹Ò ¹Ñé¹ ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ ÊÐ´ØŒ§ ã¨ »Ò¹ ã´.   
¾ÍË ÅÇ§à ·¾Ï ä »¾ ¹Œ à ÃÍ× ¹ © ¹Ñ ¡ Ã ç ºÕ à ¢ÂÕ ¹ ̈´ËÁÒÂ© ººÑ Ë ¹§Öè ¶ §Ö á ÁÍ ‹ äØ Ã,  à µÍ× ¹Êµã Ô ¹¡ ÒÃ·Õè¤ºÊ ¹·Ô Ê¹Á 
¡Ñº ¤¹ ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§  àª‹¹ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã,    áÅÐ ã¹ ·ÕèÊØ´ ÍŒÍ¹ ÇÍ¹¢Í ãËŒ ËÅ‹Í¹ ¡ÅÑº ÁÒ ºŒÒ¹,   ÃØ‹§¢Öé¹ ©Ñ¹ 
ä´ŒÃÑº «Í§  ñ  «Í§,   «Öè§ àÁ×èÍ ©Õ¡ ¼¹Ö¡ ¡ç ÁÕ ¡ÃÐ´ÒÉ ©Õ¡ à»š¹ ªÔé¹ àÅç¡ ªÔé¹ ¹ŒÍÂ Ã‹Ç§ ÍÍ¡ÁÒ  ©Ñ¹ à· ÍÍ¡ áÅŒÇ ̈ Ö§ 
¨Óä´Œ Ç‹Ò à»š¹ ̈´ËÁÒÂ ·Õè ©Ñ¹ ÁÕ ä» ¶Ö§ áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñè¹àÍ§  ¢Í ãËŒ ¹Ö¡ à¶Ô´ Ç‹Ò ©Ñ¹ ÃÙŒÊÖ¡ ÊÐ ǾŒ§ »Ò¹ ã´.   ÂÔè§¡Ç‹Ò ¹Ñé¹,   
ã¹ º‹ÒÂ ÇÑ¹ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ¹Ñé¹ àÍ§  áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ¢Öé¹ Ã¶Â¹µ� ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ¢Ñº ¼‹Ò¹ Ë¹ŒÒºŒÒ¹ ©Ñ¹ ä»,    áÅÐ 
àÁ×èÍ ¼‹Ò¹ ºŒÒ¹ ¹Õé á¡ÅŒ§ ¢Ñº ªŒÒ  æ   à¾×èÍ ãËŒ ©Ñ¹ àËç¹ ¶¹Ñ´  æ   ́ ŒÇÂ  ! 
   µ‹Í áµ‹ ¹Ñé¹ ÁÒ ¡ç ÁÕ Ë¹Ñ¡¢Öé¹ ·Ø¡·Õ,   ̈¹ ã¹ äÁ‹ªŒÒ ¡ç Å×Í ¡Ñ¹ ·ÑèÇ ¾ÃÐ¹¤Ã Ç‹Ò  ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡Ñº áÁ‹ÍØäÃ 
Ê¹Ô·Ê¹Á ¡Ñ¹ ÁÒ¡  ̈¹ à¡×Íº à·‹Ò¡Ñº à»š¹ ¼ÑÇàÁÕÂ ¡Ñ¹ â´Â à»�´à¼Â.   ¡ÒÃ ·Õè à¢Ò ¾Ò ¡Ñ¹ ¾Ù´ àª‹¹ ¹Ñé¹ ¡ç ÍÍ¡ ̈Ð 
¹‹Ò ¾Ù´ ÍÂÙ‹ ºŒÒ§,   à¾ÃÒÐ ¼ÙŒËÞÔ§ ã´ ·Õè ¤º¤ŒÒ ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ áÅŒÇ ÃÍ´µÑÇ ÁÒ ä´Œ â´Â äÁ‹ ́ ‹Ò§¾ÃŒÍÂ ¹Ñé¹ ËÒ 
äÁ‹ä Œ́ ·Õà´ÕÂÇ.   ©Ñ¹ ä Œ́ ÁÕ ̈´ËÁÒÂ ä» ¶Ö§ áÁ‹ ÍØäÃ ËÅÒÂ ©ºÑº,   ªÇ¹ ãËŒ ¡ÅÑº ºŒÒ¹.    áµ‹ ¶Ù¡ ©Õ¡ à»š¹ ªÔé¹  æ   Ê‹§¤×¹ 
ÁÒ ·Ø¡ ©ºÑº.      ¤ÃÑé¹àÁ×èÍ »ÅÒÂ à´×Í¹ ¡‹Í¹¹Õé           ËÅÇ§ à·¾ »˜ÞËÒ ÁÒ ºÍ¡ ©Ñ¹ Ç‹Ò              áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ä» ¤ŒÒ§ ºŒÒ¹ 
¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ áÅŒÇ,   ©Ñ¹ ¡ç »ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í ¡Ñº ËÅÇ§ à·¾Ï   áÅÐ ã¹ ·ÕèÊØ´ ËÅÇ§ à·¾Ï  ÃÑº ̧ ØÃÐ ä» ¾Ù´¨Ò ¡Ñº 
áÁ‹ ÍØäÃ,   ¢Í ËÂ‹Ò¢Ò´ ̈Ò¡ ¡Ñ¹.   ã¹ ªÑé¹µŒ¹ ËÅ‹Í¹ ̈Ð äÁ‹ÂÍÁ,    áµ‹ ËÅÇ§ à·¾Ï  ªÕé á¨§ Ç‹Ò  ¶ŒÒ äÁ‹ÂÍÁ ËÂ‹Ò  
½Ò† Â© ¹Ñ ¡ ä ç ÁÁ‹ ·Õ Ò§Í ¹è× ¹ Í¡¨Ò¡¿ Í‡ §ª ÒÂª.                       ŒÙ   Ë ÅÍ‹ ¹ä »» Ã¡Ö ÉÒËÒÃÍ× ¡ ºÑ ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹á ÅÇŒ                                 ̈ §Öè º Í¡ 
ËÅÇ§à·¾Ï       Ç ‹Ò à»š¹ÍÑ¹ ÂÍÁ ËÂ‹Ò.          ËÅÇ§ à·¾Ï               ¡ç ª‹ÇÂ à»š¹¸ØÃÐ ·ÓË¹Ñ§Ê×Í ÊÑÞÞÒ ËÂ‹Ò¢Ò´ ̈Ò¡
         á        ÅÐ ä´Œ Å§ªèÍ× ¡ Ñ¹ áÅŒÇ àÁ×èÍÇÒ¹¹Õ.é  

   ©Ð ¹Ñé¹ ºÑ´¹Õé ©Ñ¹ ¡ç ¡ÅÑº à»š¹âÊ´ ÍÕ¡ áÅŒÇ.    áÅÐ ¤§ ̈Ð äÁ‹ ÃÕºÃŒÍ¹ ËÒ¤Ù‹ â´Â ́ ‹Ç¹ àª‹¹ ¤ÃÑé§ ¡‹Í¹ ÍÕ¡ ÅÐ  
¢Í ãËŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ Ó àÃ×èÍ§ ¢Í§ ©Ñ¹ ãÊ‹ ã¨ äÇŒ à¶Ô´.      
 
                ¨Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ âÅ‹§ ã¨.
                        »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ ¡Ñ¹,

 

 ©ºÑº ·Õè  ñó
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
                 ÇÑ¹ ·Õè  òò  ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾è×Í¹Ã¡Ñ . 
   ©Ñ¹ äÁ‹ä´ Œà¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂÁ Ò ¶Ö§¾ Í‹ » ÃÐàÊÃ°Ô µ Ñ§é à ́ ×Í¹ Ë¹Öè§ áÅŒÇ,  « Öè§© Ñ¹Ê ÒÃÀÒ¾ Ç‹Ò à»š¹¤ÇÒÁ¼ Ô´,   
µÍŒ §¢ Íâ·É ́ ÇŒ Âà ¶Ố ,  á  µ¶ ‹ §Ö Ë Ò¡ÇÒ‹  ̈Ðà ¢ÂÕ ¹Á Ò¶ §Ö ¤ §ä Áä‹ ´Á Œ ¢ Õ Ò‹ ÇÍ ¹Ñ ¹ Ò‹ ¿§̃º Í¡Á Òã Ë· Œ ÃÒº,  © ¹Ñ  ̈§èÖ à Ë¹ç ÇÒ‹  
§´ àÊÕÂ ́ Õ¡ÇÒ‹ . 
   ÁÒ º´Ñ ¹Õ éÁ¢Õ ‹ÒÇ ·Õè ¹‹Òº Í¡ ãËŒ¾ ‹Í »ÃÐàÊÃÔ°· ÃÒº ÍÂÙ‹ ºŒÒ§,   ̈ Öè§à ¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ© ºÑº ¹ÁÕé Ò;    áµ‹¡‹Í¹· Õè 
¨Ð ºÍ¡¢‹ÒÇ ¹é¹Ñ  ©Ñ¹ ¢Í àÅÒ‹ à Ãè×Í§ ÊÇ‹ ¹µÑÇ ¢Í§ ©Ñ¹Ê Ñ¡àÅç¡¹ŒÍÂ.   µéÑ§á µ©‹ Ñ¹ä ´¡Œ ÅÑºà »š¹¤ ¹âÊ´Í Õ¡á ÅÇŒ  © Ñ¹ 
ÃÊŒÙ ¡Ö ÇÒ‹ Á ¤ Õ ÇÒÁÊ ¢Ø ¡ÒÂÊ ¢Ø ã ¨Á Ò¡¢¹Öé .  ̈ Ã§Ô Í Â¡ ‹Ù ÒÃ· © Õè ¹Ñ Ë ÂÒ‹ ¡ ºÑ á ÁÍ ‹ äØ Ã¹ ¹Ñé  ä ´¶ Œ ¡Ù ¤ ¹º Ò§¤¹¹ ¹Ô ·Òµ âÔ ·É,    
áµ‹ ©Ñ¹ ¶×Í ¤µÔ Ç‹Ò¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ à»š¹ ¡Ô¨ Ê‹Ç¹µÑÇ ¢Í§ ©Ñ¹ â´Âà©¾ÒÐ,   äÁ‹ÁÕ ¼ÙŒ ã´ ̈ Ð ÁÒ ÃÑº ÊØ¢ ÃÑº·Ø¡¢� á·¹ 
©¹Ñ ä ´.Œ   Á ¤ Õ ¹º Ò§¤¹Í Í¡¤ÇÒÁàË¹ç á ¡© ‹ ¹Ñ Ç Ò‹ ä Á¤ ‹ ÇÃ ̈ÐË ÂÒ‹ ã Ë¢ Œ ÒÂË¹ÒŒ à ¢Ò,  à ÁÍè× ä Á¾ ‹ Íã ¨à ÁÂÕ · á Õè µ§‹ ¡ ¹Ñ  
áÅÇŒ ¡¤ ç ÇÃË Òà ÁÂÕ Í ¡Õ ¤ ¹Ë ¹§Öè · ¾ Õè Íã ¨Í Â¡‹Ù ¹Ô  ́ ÇŒ Â¡ ¹Ñ Ë Ò¤ÇÒÁÊ ¢Ø à ÊÂÕ ¡ á ç ÅÇŒ ¡ ¹Ñ ,  á  µ© ‹ ¹Ñ à ¶ÂÕ §Ç Ò‹ ¶ ÒŒ · Óà ª¹‹  
¹Ñ¹é  ¡ç à·Ò‹ ¡ÑºÅ Ç§ âÅ¡,   ¡ÅºÑ ä ´Ã Œ Ñº¤Ó µÍº ÇÒ‹ ¤ ¹Í ×¹è   æ   à¢Ò· Ó¡ Ñ¹¶ Áä»;   ¤Ã¹Ñé àÁ×èÍ© Ñ¹¢ Íã Ëà Œ ¢Ò ¹¡Ö ´Ù Ç‹Ò  
áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñé¹ ¾Í ã¨¤ º ¡Ñº ¾ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ÍÂ¡‹ Ù Ñº© Ñ¹© Ð¹Õ,é   à ¢Ò ¡Â ç Ñ§Â ×¹ÂÑ¹ Ç‹Ò Á Õà ª‹¹ ¹éÑ¹ ¶Áä»à ¢Ò 
¡Á ç äÔ ´Ë Œ ÂÒ‹ ÃÒŒ §¡ ¹Ñ ,  à ¾ÃÒÐà ¡Ã§ ̈Ð¢ ÒÂË¹ÒŒ ,  à ª¹‹ ¹,Õé   © ¹Ñ ¡ µ ç ÍŒ §Ã ºÑ ÊÒÃÀÒ¾Ç Ò‹ © ¹Ñ Ã ÊŒÙ ¡Ö ¾ ¹Œ ÇÊÔ ÂÑ ·  ̈Õè Ðá ÅàË¹ç  
µÒÁ à¢Ò ä´Œ.   ÊÇ‹ ¹µÑÇ ©Ñ¹ àËç¹Ç‹Ò  ¡ÒÃ· Õ è©Ñ¹ ̈Ð¤ § à»š¹¼ ÑÇ ËÞ§Ô  ·Õè äÁ‹ä´Œ ÍÂ‹ã Ù ¹º ŒÒ¹© Ñ¹á ÅŒÇ  á ÅÐä »Í Â‹ãÙ ¹ 
ºÒŒ ¹ ªÒÂ Í×è¹¹ ¹éÑ à »š¹¡ÒÃË ¹ŒÒ´ŒÒ¹¾ Œ¹ÇÊÔ ÂÑ · Õè ̈ Ð· Ó ä»ä ´.Œ   © Ñ¹Á Õ¤ ÇÒÁÂ Ô¹´·Õ »Õè ÃÐä¾ ÁÕ ¤ÇÒÁàËç¹µ Ã§¡ Ñº 
©Ñ¹,    áÅÐ µÑé§á µ ‹©Ñ¹ ËÂÒ‹ ¡ Ñºá Á‹ ÍäØ Ãá ÅŒÇ » ÃÐä¾ ä´ÁŒ Ò ºŒÒ¹© Ñ¹º ‹ÍÂ  æ ,    áÅÐ· ‹Ò¹ªÒÂ¡ Áç Ò ́ ŒÇÂ,   ¹ºÑ Ç‹Ò 
¹ŒÍ§ÊÒÇ ¡Ñº¹ ÍŒ §à¢Â ¢Í§© ¹Ñ  àÁµµÒµ ‹Í ©Ñ¹ ÁÒ¡.  ¹ Í¡¨Ò¡¹ÁÕ é Õ¾ Ç¡ à¾×èÍ¹ æ    ·Õè àËç¹ã ¨ä ´ŒÁ ÒàÂÕÂè Áà ÂÕÂ¹,   
¹ÑºÇ‹Òª ‹ÇÂ ¡¹Ñ · Ó ãË©Œ Ñ¹ ¤ÅÒÂ¤ ÇÒÁ àË§Òã ¨ ä»ä ´ŒÁ Ò¡. 
   ¤ÃÒÇ¹éÕ ̈ Ð ¢Í ̈ Ñº àÅ‹Ò ¢‹ÒÇ µ‹Íä».   áÁ‹ ÍØäÃ ËÂ‹Ò¢Ò´ ̈Ò¡ ©Ñ¹ áÅŒÇ¡ç ä» ÍÂÙ‹ ·ÕèºŒÒ¹ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ â´Â 
à»�´à¼Â,    áÅÐ ¾Ò¡ Ñ¹ ä» äË¹  æ  Í Â‹Ò§à »�´à¼Â· Õà´ÕÂÇ.   ã¤Ã  æ   ·èÃ Õ ŒÙ¨Ñ¡· Ñé§¾ ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ·Ñé§á Á‹Í äØ Ãµ Ò‹ § 
¶ÒÁ ¡Ñ¹ Ç‹Ò ̈ ÐÂ ´× ÂÒÇ ä»ä ´ ŒÊ¡Ñ  »Ò¹ã ´  à¾ÃÒÐ à»š¹¢ ŒÍ· ·Õè ÃÒº ¡¹Ñ Í Â´Ù‹ ÇÕ ‹Ò ¾ÃÐÂÒµÃÐàÇ¹à »¹š ¹ ¡Ñ àÅ§ª ¹´Ô  
·ª èÕ Íºá µ¾ ‹ ÂÒÂÒÁ,  ¤ Í×  ¶ ÒŒ à Ë¹ç ¼ ËŒÙ Þ§Ô Ê ÇÂ æ   á  ÅÐÁ ¤ Õ ¹µÍ Áà »¹š µ ÍŒ §¾ ÂÒÂÒÁã Ëä Œ ´¼ Œ ËŒÙ Þ§Ô ¹ ¹Ñé  ̈¹ä´,Œ     
áµ à‹ Áè×Í ã´ ä´Œ áÅŒÇ¡ çÁÑ¡ ̈Ð ª¡Ñ  àºè×Í,   ËÃ×ÍÍ Â‹Ò§ ́ Õ ¡Â ç ×´ä »ä ´¨Œ ¹¡Ç‹Ò ̈Ðà Ëç¹¼ ÙËŒ ÞÔ§· µÕ è ŒÍ§µÒÍ Õ¡¤ ¹  ñ.  á Á ‹
ÍäØ Ã¹ ¹Ñé à ¢Ò¡ äç ´¾ Œ ÂÒÂÒÁà »¹š Í¹Ñ ÁÒ¡·  ̈Õè ÐÊ ¹·Ô Ê¹Áµ §Ñé á µ¡‹ Í‹ ¹ä ´¡ Œ ºÑ © ¹Ñ ,  á  ÅÐà ÁÍè× Á Òä ´¡ Œ ºÑ © ¹Ñ á ÅÇŒ à ¢Ò 
¡Â ç §èÔ ¡ ÃÐ·Ó¤ ÇÒÁ¾ ÂÒÂÒÁá Ã§¡ÅÒŒ Â §Ôè ¢¹éÖ  ̈¹à »¹š ¼ÅÊ ÓàÃç̈ .  á  µ· ‹ Ò‹ ¹à ̈ ÒŒ ¤³Ø ¼ ¹ ŒÙ à Õé »¹š ¤ ¹· Í Õè Âµ‹Ù ÇÑ ¤ ¹à ́ ÂÕ Ç 
äÁä‹ ´,Œ   à ¾ÃÒÐ© Ð¹ ¹Ñé ã ¹Ã ÐËÇÒ‹ §à ÇÅÒ· ¡ Õè ÓÅ§Ñ º Óà¾Þç · Ó·Ò§à ¢ÒŒ ËÒá ÁÍ ‹ äØ Ã¹ ¹Ñé  à ¢Ò ̈§Öè ä´ËÒ¹ Ò§ºÓàÃÍá ¡¢Œ Ñ́  
äÇ Œà»¹š ÅÓ´ºÑ ,            ̈ ¹ ã¹ àÁ×èÍ ¶Ö§àÇÅÒ áÁ ‹ÍäØ Ã ä´ äŒ »Í Â¡Ù ‹ Ñº à¢Ò ¹é¹Ñ              ¾ ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹Á  ¹Õ Ò§ºÓàÃÍ» ÃÐ¨Óº ŒÒ¹
ÍÂáÙ ÅÇŒ ¶ §Ö à ̈ ç´¹ Ò§ !   à ¡‹§ äËÁ  ?  á ¹ ‹·àÕ ´ÂÕ Çà ¢Ò »´� ¢ ÍŒ  ¹Õé,   á µ à‹ Ãè×Í§ª ¹Ô´ ¹»Õ é �´ ãËÊ Œ ¹Ô· ÂÒ¡· èÕÊ´Ø ,  à ¾ÃÒÐ
ÁÑ¹à»š¹àÃè×Í§ ÊÓËÃÑº ¼ÙŒËÞÔ§ ªÍº ÃÙŒ ªÍº àÅ‹Ò ÊÙ‹ ¡Ñ¹ ¿˜§;   ¤¹ Ë¹èÖ§ àÅ‹Ò ãËŒ à¾è×Í¹ÃÑ¡,   ÊèÑ§ Ç‹Ò ÍÂ‹Ò ¾Ù´ ä» ¹Ð, 
áÅÇà¾Íè× ¹ ¤¹ ¹¹éÑ  ¡äç » àÅ‹Òã Ë Œà¾Í×è ¹ÃÑ¡¢ Í§ µÇÑ  Í¡Õ ¤ ¹ Ë¹§Öè ,  á  ÅÐµ Í‹  æ   ¡ ¹Ñ  ä» àª¹‹ ¹àé Õ »š¹ á¶Ç ä»,   áÅÐ 
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¤ÇÒÁÅÑº ÍÍ¡¨Ò¡ »Ò¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ¤¹ à´ÕÂÇ ÍÒ¨ ·Õè ̈ Ð ÃÙŒ ¶Ö§  òð  ¤¹  ÀÒÂ ã¹ ÍÒ·ÔµÂ� à´ÕÂÇ,   ©Ð ¹Ñé¹ àÁ×èÍ ÁÕ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ÁÕ  
“ ÍÔ¹ àµ ÍàÃçÊµ�”   ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹  ÷  ¤¹  ¡ç ¢Í ãËŒ ¹Ö¡ ́ Ùà¶Ô´ Ç‹Ò¤ÇÒÁ ÅÑº ¹Ñé¹ ̈Ð á¾Ã‹ËÅÒÂ ä´Œ ÁÒ¡ áÅÐ 
ÃÇ´àÃçÇ »Ò¹ ã´  ?   Ê‹Ç¹µÑÇ ©Ñ¹ ä´Œ ·ÃÒºàÃ×èÍ§ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  ¢Í§ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹Õé ̈ Ò¡ »ÃÐä¾,    áÅÐ »ÃÐä¾ 
·ÃÒº ÁÒ¨Ò¡ áÁ‹ Ê‹Í§ áÊ§ ÅÙ¡ÊÒÇ ¢Í§ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ àÍ§  ¶ŒÒ àÁ×èÍ ©Ñ¹ ä´Œ ÃÙŒ àª‹¹¹Õé áÅŒÇ,   ÍÂ‹Ò§äÃ  æ   áÁ‹ ÍØäÃ 
¡ç µŒÍ§ ä´Œ ÃÙŒ áÅŒÇ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹ ã¹ àÃ×èÍ§ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  ¹Ñé¹,    áµ‹ºÒ§·Õ ËÅ‹Í¹ ̈Ð ËÇÑ§ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ à»š¹ ¹Ò§ ÊØÇÔÞ ªÒ ¢Í§ 
¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡ÃÐÁÑ§ ?   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ Óä Œ́ äËÁ,  à¾Å§ ¢Í·Ò¹ ·Õè à¤Â ä Œ́ÂÔ¹ ÃŒÍ§ æ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò “à¨ḉ  ¹Ò§à¸Í 
äÁÃ‹ ¡Ñ ä Áã‹ ¤Ã ‹   à¸ÍÁ ÇÑ ËÅ§ãËÅá µá ‹ ÁÊ‹ ÇØ ÞÔ ªÒ ?”      á  µ¾ ‹ Íä´à Œ ¢ÒŒ ä»Í Âã ‹Ù ¹º ÒŒ ¹¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ä ´Ê Œ ¡Ñ Ë¹Í‹ Â  
áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ·¹ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  äÁ‹äËÇ;   ã¹ àÇÅÒ ·Õè ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¡ç ¾Í·Óà¹Ò,    áµ‹ ¾Í à¨ŒÒ¤Ø³ ä» 
¾Œ¹ ºŒÒ¹  áÁ‹ ·Ñé§  ÷  ¡ç á¼Å§Ä·¸Ôì µ‹Ò§  æ ,   ¿‡Í§ à¨ŒÒ¤Ø³ ¡ç äÁ‹ ã¤Ã‹ à»š¹¼Å ÊÁ»ÃÒÃ¶¹Ò  ã¹ ·ÕèÊØ´ áÁ‹ ÍØäÃ àÅÂ 
à»�´ ¡ÅÑº ä» ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¾‹Í.   ½†ÒÂ à¨ŒÒ¤Ø³ ¡çµÒÁ ä» §ŒÍ,   à¾ÃÒÐ ¡ÓÅÑ§ ÃÑ¡ ÍÂÙ‹,    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ Â×è¹¤Ó¢Ò´ Ç‹Ò  ¶ŒÒ ̈Ð 
ãËŒ ä» ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ µŒÍ§ äÅ‹ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  ä» àÊÕÂ ¡‹Í¹,   ËÃ×Í ÁÔ ©Ð ¹Ñé¹  ¡ç µŒÍ§ËÒ ºŒÒ¹ ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ ÍÂÙ‹ µ‹Ò§ ËÒ¡ ÍÕ¡ ºŒÒ¹  
ñ,   à¢Ò µ¡Å§ ËÒ ºŒÒ¹ ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ ÍÕ¡ ºŒÒ¹  ñ  ·Õè ¶¹¹ ÃÒª»ÃÐÊ§¤�.   à¢Ò ä´Œ à§Ô¹ à´×Í¹  ÷ðð  ºÒ·,   ÁÕ ºŒÒ¹  
ò  ºŒÒ¹,   àÁÕÂ  ø  ¤¹,   ÁŒÒ  ô  µÑÇ,    áÅÐ àÅ‹¹¡ÕÌÒ µ‹Ò§  æ   àÊÁÍ  æ ,    áÅÐ àÅÕéÂ§ à¾×èÍ¹½Ù§ º‹ÍÂ  æ   ́ ŒÇÂ.   
à¡‹§ äËÁ  ? 
  ¤ÃÒÇ¹Õé ÁÕ ¢‹ÒÇ´Õ Ê‹Ç¹µÑÇ ©Ñ¹ «Öè§ µŒÍ§ àÅ‹Ò ãËŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¿˜§.   ©Ñ¹ ä´Œ ºÍ¡ ÁÒ ãËŒ ·ÃÒº ã¹ ̈´ËÁÒÂ 
©ºÑº  ñ   áÅŒÇ  Ç‹Ò ©Ñ¹ ä´Œ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ µÑé§ áµ‹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  È¡¹Õé,    áÅÐ ä´Œ ÍÂÙ‹ ã¹¡ÃÁ 
ºÑÞªÒ¡ÒÃ ÁËÒ´àÅç¡.   ¤ÃÑé¹àÁ×èÍ µŒ¹ à´×Í¹ ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ¹Õé ©Ñ¹ ä´Œ ÂŒÒÂ µÓ áË¹‹§ ÁÒ à»š¹ ¼ÙŒª‹ÇÂ à¨ŒÒ¡ÃÁ âÃ§àÃÕÂ¹ 
ã¹ ¾ÃÐ ºÃÁ ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�,   ¹ÑºÇ‹Ò à»š¹¢Í§ ¶Ù¡ ã¨ ¢Í§ ©Ñ¹ ·Õà´ÕÂÇ,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ áÅàËç¹ Ë¹·Ò§ ·Õè ÍÒ¨ ̈Ð ä Œ́ ·Ó¡ÒÃ 
µÃ§ µÒÁ·Ò§ ·Õè ©Ñ¹ ä Œ́ àÅ‹ÒàÃÕÂ¹   áÅÐ ªÍº ÍÂÙ‹ áÅŒÇ.   ©Ñ¹ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ̈Ð ä Œ́ ä» à»š¹ ¼ÙŒ àÅç¡ àª‹ÍÃ� ¾ÔàÈÉ ·Õè âÃ§àÃÕÂ¹ 
ÁËÒ´àÅç¡ ËÅÇ§ ́ ŒÇÂ. 
     Ê‹Ç¹ ·Ò§ àÊ×Í»†Ò  ©Ñ¹ ¡çä´Œ à¢ŒÒä» »ÃÐ¨Ó ÍÂÙ‹ ¡ÃÁ ÁŒÒ ËÅÇ§ ÊÁ»ÃÒÃ¶¹Ò ËÅÒÂ à´×Í¹ ÁÒ áÅŒÇ,    áÅÐ 
¡ÒÃ ·Õè ©Ñ¹ ä Œ́ à¤Â à¢ŒÒä» ½ƒ¡ËÑ́  ÍÂÙ‹ ã¹ ¡Í§ ½ƒ¡ËÑ́  ¹ÒÂ·ËÒÃ ·Õè Í�Í¡«� ¿ÍÃ�́   ¹Ñé¹ à»š¹¼Å´Õ á¡‹ ©Ñ¹ ÁÒ¡ ·Õà´ÕÂÇ.   
µÑé§ áµ‹ ©Ñ¹ ä´Œ à¢ŒÒä» »ÃÐ¨Ó ã¹¡ÃÁ ÁŒÒ ËÅÇ§ áÅŒÇ  ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ ¢Ò´ ½ƒ¡ËÑ´ àÅÂ,    áÅÐ ©Ñ¹ ä´Œ µÑé§ ã¨ ½ƒ¡ËÑ´ áÅÐ 
¿˜§ ¤Ó ÊÑè§ÊÍ¹ ̈ÃÔ§  æ .   ÁÒ ¶Ö§ àÇÅÒ¹Õé à¢Ò ¡ÓÅÑ§ ºÃÃ¨Ø µÓ áË¹‹§ ¼ÙŒ ºÑ§¤Ñº ºÑÞªÒ,   àµÃÕÂÁ ÊÓËÃÑº ä» «ŒÍÁÃº 
ã¹ »ÅÒÂ »‚¹Õé,   ©Ñ¹ ä´Œ à»š¹ ¼ÙŒÃÑé§ ¼ÙŒ ºÑ§¤Ñº ËÁÇ´ ¼ÙŒ  ñ,    áÅÐ ä´Œ àÅ×èÍ¹ÂÈ à»š¹ ¹ÒÂ ËÁÙ‹ àÍ¡,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í 
ãËŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ°  áÊ´§ ¤ÇÒÁ ÂÔ¹´Õ ¡Ñº ©Ñ¹ ́ ŒÇÂ.   ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ÃÔ§  æ ,   ÍÂÒ¡ ãËŒ ¡ÅÑº à¢ŒÒÁÒ ÍÂÙ‹ 
Œ́ÇÂ ¡Ñ¹ ã¹ ¡ÃØ§à·¾Ï,   ¶ŒÒ à¢ŒÒÁÒ ©Ñ¹ ̈Ð µŒÍ§ ̈ Ù§ àÍÒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¢ŒÒä» ã¹¡ÃÁ ÁŒÒ ËÅÇ§ ́ ŒÇÂ ÍÂ‹Ò§ á¹‹¹Í¹,    

áÅÐ àª×èÍ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ̈ Ð ªÍº ́ ŒÇÂ.   ¢Í ̈º ·Õ;   Ç‹Ò§  æ   ̈Ð ºÍ¡ ¢‹ÒÇ¤ÃÒÇ ÁÒ ÍÕ¡. 
         
               ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ ¡ÓÅÑ§ µ×è¹µÑÇ. 
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 

©ºÑº ·Õè  ñõ
               ·Õè¾Ñ¡ ¡ÃÁ àÊ×Í»†Ò ÁŒÒ ËÅÇ§  Ã. Í. 
                               ¾ÃÐ ÃÒª ÇÑ§ Ê¹ÒÁ ̈ Ñ¹·Ã�
                ÇÑ¹ ·Õè  òó  Á¡ÃÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ ÁÕ àÇÅÒ Ç‹Ò§ ÍÂÙ‹ ÇÑ¹¹Õé ̈ Öè§ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ à¾×èÍ ºÍ¡¢‹ÒÇ ÍÐäÃ  æ   ãËŒ ¿˜§ ºŒÒ§ µÒÁÍÂ‹Ò§ ·Õè 
à¤Â ÁÒ. 
   §Ò¹ à©ÅÔÁ ¾ÃÐ ª¹Á¾ÃÃÉÒ »‚¹Õé ÍÂÙ‹ ¢ŒÒ§ ̈ Ð Ê¹Ø¡ÁÒ¡,    áÅÐ äÁ‹ ãª‹ áµ‹ ©Ñ¹ ·Õè àËç¹ àª‹¹ ¹Ñé¹;   ¤¹ Í×è¹ ¡ç 
àËç¹´ŒÇÂ àª‹¹ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹.   à¨ŒÒ¤Ø³ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ¡ç Ê¹Ø¡ÁÒ¡ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹ µÒÁ»ÃÐÊÒ ¢Í§ à¢Ò.   àÁ×èÍ ÇÑ¹ ·Õè  ñ  ÁÕ 
¡ÒÃà µ¹Œ ÃÓ¢ Í§¡ ÃÐ·ÃÇ§µ Ò‹ §»ÃÐà·È ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹¾ ÒÅ ¡Ù ÊÒÇ¢ Í§à ¢Òä »,  á  µä ‹ Áä‹ ´¾ Œ Òá ÁÍ ‹ äØ Ãä » ́ ÇŒ Â,   
à¾ÃÒÐÂ §Ñ ä Áä‹ ´à Œ »¹š ¼ ÇÑ àÁÂÕ ¡ ¹Ñ  “ â ́ Â· Ò§Ã Òª¡ÒÃ”;   ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹á ¹Ð¹ÓÇ Ò‹ ¶ ÒŒ á ÁÍ ‹ äØ ÃÍ ÂÒ¡ä »ã ¹¡ ÒÃ 
àµŒ¹ÃÓ ¹Ñé¹ ́ ŒÇÂ ¡ç ãËŒ ä» ¡Ñº ¾‹Í,    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ ©Ø¹ àÅÂ äÁ‹ ä».   ¢ŒÍ ¹Ñé¹ ¡ÅÑº ·Ó ãËŒ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ Ê¹Ø¡ ÁÒ¡¢Öé¹,   
à¾ÃÒÐä ´ä Œ »Ç Ò§·Ò‹ à »¹š ª ÒÂâÊ´ä ´Í Œ ÂÒ‹ §¶ ¹Ñ́  ́ µ Õ ÒÁà ¢Òª Íº.  ã ¹¤ ¹× ¹ ¹Ñé Á ¼ Õ Ê ŒÙ §Ñ à¡µà Ë¹ç ÇÒ‹ à ¢ÒÍ Í¡ ̈Ðª Íº 
¼ÙŒ ËÞÔ§ÊÒÇ ¤¹ Ë¹Öè§ ÁÒ¡,   à¾ÃÒÐ àËç¹ àµŒ¹ÃÓ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ËÅÒÂË¹,    áÅÐ àÁ×èÍ ¡Ô¹ ¢Í§Ç‹Ò§ ¡ç ä» ¹Ñè§ ¡Ô¹ ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ 
¡Ñ¹.   ËÞÔ§ ¤¹ ¹Õé ª×èÍ ÊÃŒÍÂ,   à»š¹ ÅÙ¡ËÅÇ§ ÍÐäÃ ©Ñ¹ ¡ç ¿˜§ äÁ‹¶¹Ñ´,   ÃÙŒ áµ‹Ç‹Ò à»š¹à¾×èÍ¹ Ã‹ÇÁ âÃ§àÃÕÂ¹ ¡Ñº áÁ‹ 
Ê‹Í§ áÊ§ ÅÙ¡ÊÒÇ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹,   ©Ð ¹Ñé¹ ̈ Öè§ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñ¹ ä´Œ â´Â ÊÐ´Ç¡ ́ Õ ·Õà´ÕÂÇ.   ã¹ ¤×¹ ¹Ñé¹ àÁ×èÍ ¡ÅÑº ̈ Ò¡ 
àµŒ¹ÃÓ à¢Ò àÅÂ ¾Ò ¡Ñ¹ ä» ¡Ô¹ ¢ŒÒÇµŒÁ ÃÒªÇ§È� ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹. 
   ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ §Ò¹ Ä´ÙË¹ÒÇ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡ç ä» à´Ô¹ ¤Ç§ ÍÂÙ‹ ¡Ñº áÁ‹ ÊÃŒÍÂ â´Â ÁÒ¡;   Ê‹Ç¹ áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñé¹ 
äÁä‹ ´ä Œ » ́ ÇŒ Â¡ ¹Ñ ,  â ́ ÂÍ ÒŒ §à ËµÍ Ø ÂÒ‹ §à´ÂÕ Ç¡ ºÑ · Í Õè ÒŒ §ã ¹¡ ÒÃ· ä Õè Áä ‹ »ã ¹¡ ÒÃà µ¹Œ ÃÓ ́ ÇŒ Â¡ ¹Ñ ¹ ¹Ñé à Í§.  © ¹Ñ µ ÍŒ § 
ÂÍÁÇ Ò‹ à ¢Òª Ò‹ §Ë Òà Ëµ¢Ø Ñ́ ¢ÍŒ §à ¡§‹  ̈ Ã§Ô  æ .   à ÁÍ×è à »¹š à ª¹‹ ¹¡ Õé à ç »¹š  ̧ÃÃÁ´ÒÍ Âà ‹Ù Í§· á Õè ÁÍ ‹ äØ Ã ̈Ðµ ÍŒ §Ã ÊŒÙ ¡Ö á ¤¹Œ  
äÁ‹¹ŒÍÂ,    áÅÐ ¶ŒÒ à»š¹ ¼ÙŒªÒÂ  »†Ò¹¹Õé ¡ç ¤§äÇŒ Ë¹Ç´à¤ÃÒ àµçÁË¹ŒÒ áÅŒÇ.   ¹Ö¡  æ   ¡ç ÍÍ¡ ̈Ð ¹‹ÒÊ§ÊÒÃ áÁ‹ ÍØäÃ,   
·Õè µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡µÑÇ àÃçÇ àª‹¹¹Õé,    áÅÐ ¤¹ ÍÂ‹Ò§ áÁ‹ ÍØäÃ ¤§ ̈Ð µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡ ªéÓ ã¨ ÁÒ¡ ·ÕèÊØ´,   à¾ÃÒÐ à¢Ò ¶×ÍµÑÇÇ‹Ò à»š¹ 
ËÞÔ§§ÒÁ áÅÐ ÂÑèÇÂÇ¹ ÁÒ¡ ·ÕèÊØ´ ã¹ àÁ×Í§ä·Â,    áÅÐ àª×èÍ µÑÇ ¢Í§ à¢Ò Ç‹Ò ̈ Ð ¼Ù¡ ã¨ ÍÑ¹ ÃÇ¹àÃ ¢Í§ ¾ÃÐÂÒ- 
µÃÐàÇ¹ äÇŒ ä´Œ ªÑèÇ¡ÒÅ¹Ò¹;   àÁ×èÍ ÁÒ µŒÍ§ á¾Œ à´ç¡ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÍÒÂØ ÂÑ§ äÁ‹ àµçÁ  ñõ  »‚ àª‹¹¹Õé ¤§ µŒÍ§ àÊÕÂ ã¨ ÁÒ¡ 
à»š¹ á¹‹.   ©Ñ¹ ¤ÍÂ ¿˜§ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò ̈ Ð á¼Å§Ä·¸Ôì ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§,    áµ‹ ¡ç à§ÕÂº ÍÂÙ‹ äÁ‹ ¡ÃÐâµ¡¡ÃÐµÒ¡ ÍÐäÃ,    áÅÐ 
ÂÑ§¤§ ÍÂÙ‹ ·Õè ºŒÒ¹ ¶¹¹ ÃÒª»ÃÐÊ§¤� ¹Ñé¹ àÃ×èÍÂ ÁÒ.   ©Ñ¹ ¹Ö¡ »ÃÐËÅÒ´ ã¨ ·Õè áÁ‹ ÍØäÃ ÂÍÁ ¹Ôè§ ÍÂÙ‹ ä´Œ àª‹¹¹Õé,    áÅÐ 
ÂÑ§ á»Å äÁ‹ ÍÍ¡ Ç‹Ò ·ÓäÁ ̈ Öè§ ÂÑ§ ¹Ôè§ ÍÂÙ‹ ä´Œ.   ËÃ×Í ̈Ð à»š¹ à¾ÃÒÐ ÃÙŒÊÖ¡ ¢Öé¹ ÁÒ Ç‹Ò ¶ŒÒ ̈ Ð àÅÔ¡ ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡ç 
¨Ð ä´Œ¤ÇÒÁ ÅÓºÒ¡,   ¤×Í ̈Ð ËÒ· Õ Íè ÂäÙ‹ Á‹ä´Œ¹ Í¡¨Ò¡ ·Õè ̈ ÐµÍ§ ¡ÅÑº ä» §ŒÍ ¾‹Í ÍÕ¡,   «Öè§ ̈ Ð ·Ó äÁ‹ä´Œ ÁÒ¡¹ Ñ¡ à¾ÃÒÐ 
à¨ŒÒËÅ‹Í¹ ä´Œ ÍÇ´ Ṍ äÇŒ àÊÕÂ ÁÒ¡ áÅŒÇ Ç‹Ò äÁ‹ ̈ Óà»š¹ µŒÍ§ ¾Öè§ ¾‹Í ÍÕ¡ µ‹Íä»;   ©Ð ¹Ñé¹ ̈ Öè§ ̈ Ó ã¨ ÂÍÁ ¹èÔ§ ·¹ ÍÂÙ‹,   
à¾ÃÒÐÍ ÂÒ‹ §äÃ  æ  ¡  Âç Ñ§ÁÕ ºÒŒ ¹ ÍÂà‹Ù »¹š ÍÔÊÃÐ,    áÅÐ à§Ô¹·Í§ ¡ç¤§ ÂÑ§ÁÕ ãªŒ,   ÃÇÁ¤ÇÒÁ ¡ç à»š¹ÍÑ¹Ç‹ÒË ÅÍ‹ ¹¤ § 
àË¹ç ªÍºµ ÒÁÊ ÀØ ÒÉµÔ Í §Ñ ¡ÄÉÇ Ò‹ :  “ ¢ ¹Á»§̃¤ Ã§Öè ¡ ÍŒ ¹Â §Ñ  ́ ¡Õ ÇÒ‹ ä ÁÁ‹ à Õ ÅÂ”  ¹ ¡Ö  æ   ä »¡ ¹ ç Ò‹ Í¹Ò¶ã ¨· ¼ Õè ËŒÙ Þ§Ô  
ËÃÙ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ µŒÍ§ ÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÅÓºÒ¡ àª‹¹ ·Õè ¡Å‹ÒÇ ÁÒ ¹Õé. 
   ·Õè¨ÃÔ§ ¹Ö¡  æ   ä» ¡ç ¹‹Ò»ÃÐËÅÒ´ ·Õè ¼ÙŒËÞÔ§ ·ÓäÁ ¾Í ã¨ ä» ÂÍÁ à»š¹ àÁÕÂ ¤¹ ÍÂ‹Ò§ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹.   
¶ŒÒ à»š¹ ã¨ ©Ñ¹  ©Ñ¹ ¤§ ÍÂÒ¡ä´Œ ¼ÑÇ ·Õè äÁ‹ÁÕ àÁÕÂ ÍÂÙ‹ ÍÕ¡ ¤¹  ñ  ËÃ×Í ËÅÒÂ  æ   ¤¹ áÅŒÇ à»š¹ á¹‹;    áµ‹ ¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§ 
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¤ÇÒÁÅÑº ÍÍ¡¨Ò¡ »Ò¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ¤¹ à´ÕÂÇ ÍÒ¨ ·Õè ̈ Ð ÃÙŒ ¶Ö§  òð  ¤¹  ÀÒÂ ã¹ ÍÒ·ÔµÂ� à´ÕÂÇ,   ©Ð ¹Ñé¹ àÁ×èÍ ÁÕ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ÁÕ  
“ ÍÔ¹ àµ ÍàÃçÊµ�”   ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹  ÷  ¤¹  ¡ç ¢Í ãËŒ ¹Ö¡ ́ Ùà¶Ô´ Ç‹Ò¤ÇÒÁ ÅÑº ¹Ñé¹ ̈Ð á¾Ã‹ËÅÒÂ ä´Œ ÁÒ¡ áÅÐ 
ÃÇ´àÃçÇ »Ò¹ ã´  ?   Ê‹Ç¹µÑÇ ©Ñ¹ ä´Œ ·ÃÒºàÃ×èÍ§ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  ¢Í§ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹Õé ̈ Ò¡ »ÃÐä¾,    áÅÐ »ÃÐä¾ 
·ÃÒº ÁÒ¨Ò¡ áÁ‹ Ê‹Í§ áÊ§ ÅÙ¡ÊÒÇ ¢Í§ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ àÍ§  ¶ŒÒ àÁ×èÍ ©Ñ¹ ä´Œ ÃÙŒ àª‹¹¹Õé áÅŒÇ,   ÍÂ‹Ò§äÃ  æ   áÁ‹ ÍØäÃ 
¡ç µŒÍ§ ä´Œ ÃÙŒ áÅŒÇ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹ ã¹ àÃ×èÍ§ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  ¹Ñé¹,    áµ‹ºÒ§·Õ ËÅ‹Í¹ ̈Ð ËÇÑ§ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ à»š¹ ¹Ò§ ÊØÇÔÞ ªÒ ¢Í§ 
¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡ÃÐÁÑ§ ?   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ Óä Œ́ äËÁ,  à¾Å§ ¢Í·Ò¹ ·Õè à¤Â ä Œ́ÂÔ¹ ÃŒÍ§ æ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò “à¨ḉ  ¹Ò§à¸Í 
äÁÃ‹ ¡Ñ ä Áã‹ ¤Ã ‹   à¸ÍÁ ÇÑ ËÅ§ãËÅá µá ‹ ÁÊ‹ ÇØ ÞÔ ªÒ ?”      á  µ¾ ‹ Íä´à Œ ¢ÒŒ ä»Í Âã ‹Ù ¹º ÒŒ ¹¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ä ´Ê Œ ¡Ñ Ë¹Í‹ Â  
áÁ‹ ÍØäÃ ¡ç ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ·¹ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  äÁ‹äËÇ;   ã¹ àÇÅÒ ·Õè ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¡ç ¾Í·Óà¹Ò,    áµ‹ ¾Í à¨ŒÒ¤Ø³ ä» 
¾Œ¹ ºŒÒ¹  áÁ‹ ·Ñé§  ÷  ¡ç á¼Å§Ä·¸Ôì µ‹Ò§  æ ,   ¿‡Í§ à¨ŒÒ¤Ø³ ¡ç äÁ‹ ã¤Ã‹ à»š¹¼Å ÊÁ»ÃÒÃ¶¹Ò  ã¹ ·ÕèÊØ´ áÁ‹ ÍØäÃ àÅÂ 
à»�´ ¡ÅÑº ä» ÍÂÙ‹ ºŒÒ¹ ¾‹Í.   ½†ÒÂ à¨ŒÒ¤Ø³ ¡çµÒÁ ä» §ŒÍ,   à¾ÃÒÐ ¡ÓÅÑ§ ÃÑ¡ ÍÂÙ‹,    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ Â×è¹¤Ó¢Ò´ Ç‹Ò  ¶ŒÒ ̈Ð 
ãËŒ ä» ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ µŒÍ§ äÅ‹ ¹Ò§ ·Ñé§  ÷  ä» àÊÕÂ ¡‹Í¹,   ËÃ×Í ÁÔ ©Ð ¹Ñé¹  ¡ç µŒÍ§ËÒ ºŒÒ¹ ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ ÍÂÙ‹ µ‹Ò§ ËÒ¡ ÍÕ¡ ºŒÒ¹  
ñ,   à¢Ò µ¡Å§ ËÒ ºŒÒ¹ ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ ÍÕ¡ ºŒÒ¹  ñ  ·Õè ¶¹¹ ÃÒª»ÃÐÊ§¤�.   à¢Ò ä´Œ à§Ô¹ à´×Í¹  ÷ðð  ºÒ·,   ÁÕ ºŒÒ¹  
ò  ºŒÒ¹,   àÁÕÂ  ø  ¤¹,   ÁŒÒ  ô  µÑÇ,    áÅÐ àÅ‹¹¡ÕÌÒ µ‹Ò§  æ   àÊÁÍ  æ ,    áÅÐ àÅÕéÂ§ à¾×èÍ¹½Ù§ º‹ÍÂ  æ   ́ ŒÇÂ.   
à¡‹§ äËÁ  ? 
  ¤ÃÒÇ¹Õé ÁÕ ¢‹ÒÇ´Õ Ê‹Ç¹µÑÇ ©Ñ¹ «Öè§ µŒÍ§ àÅ‹Ò ãËŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¿˜§.   ©Ñ¹ ä´Œ ºÍ¡ ÁÒ ãËŒ ·ÃÒº ã¹ ̈´ËÁÒÂ 
©ºÑº  ñ   áÅŒÇ  Ç‹Ò ©Ñ¹ ä´Œ à¢ŒÒ ÃÑºÃÒª¡ÒÃ ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÊÓ¹Ñ¡ µÑé§ áµ‹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  È¡¹Õé,    áÅÐ ä´Œ ÍÂÙ‹ ã¹¡ÃÁ 
ºÑÞªÒ¡ÒÃ ÁËÒ´àÅç¡.   ¤ÃÑé¹àÁ×èÍ µŒ¹ à´×Í¹ ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á ¹Õé ©Ñ¹ ä´Œ ÂŒÒÂ µÓ áË¹‹§ ÁÒ à»š¹ ¼ÙŒª‹ÇÂ à¨ŒÒ¡ÃÁ âÃ§àÃÕÂ¹ 
ã¹ ¾ÃÐ ºÃÁ ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�,   ¹ÑºÇ‹Ò à»š¹¢Í§ ¶Ù¡ ã¨ ¢Í§ ©Ñ¹ ·Õà ṌÂÇ,   à¾ÃÒÐ ©Ñ¹ áÅàËç¹ Ë¹·Ò§ ·Õè ÍÒ¨ ̈Ð ä Œ́ ·Ó¡ÒÃ 
µÃ§ µÒÁ·Ò§ ·Õè ©Ñ¹ ä Œ́ àÅ‹ÒàÃÕÂ¹   áÅÐ ªÍº ÍÂÙ‹ áÅŒÇ.   ©Ñ¹ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ̈Ð ä Œ́ ä» à»š¹ ¼ÙŒ àÅç¡ àª‹ÍÃ� ¾ÔàÈÉ ·Õè âÃ§àÃÕÂ¹ 
ÁËÒ´àÅç¡ ËÅÇ§ ́ ŒÇÂ. 
     Ê‹Ç¹ ·Ò§ àÊ×Í»†Ò  ©Ñ¹ ¡çä´Œ à¢ŒÒä» »ÃÐ¨Ó ÍÂÙ‹ ¡ÃÁ ÁŒÒ ËÅÇ§ ÊÁ»ÃÒÃ¶¹Ò ËÅÒÂ à´×Í¹ ÁÒ áÅŒÇ,    áÅÐ 
¡ÒÃ ·Õè ©Ñ¹ ä Œ́ à¤Â à¢ŒÒä» ½ƒ¡ËÑ́  ÍÂÙ‹ ã¹ ¡Í§ ½ƒ¡ËÑ́  ¹ÒÂ·ËÒÃ ·Õè Í�Í¡«� ¿ÍÃ�́   ¹Ñé¹ à»š¹¼Å´Õ á¡‹ ©Ñ¹ ÁÒ¡ ·Õà´ÕÂÇ.   
µÑé§ áµ‹ ©Ñ¹ ä´Œ à¢ŒÒä» »ÃÐ¨Ó ã¹¡ÃÁ ÁŒÒ ËÅÇ§ áÅŒÇ  ©Ñ¹ äÁ‹ä´Œ ¢Ò´ ½ƒ¡ËÑ´ àÅÂ,    áÅÐ ©Ñ¹ ä´Œ µÑé§ ã¨ ½ƒ¡ËÑ´ áÅÐ 
¿˜§ ¤Ó ÊÑè§ÊÍ¹ ̈ÃÔ§  æ .   ÁÒ ¶Ö§ àÇÅÒ¹Õé à¢Ò ¡ÓÅÑ§ ºÃÃ¨Ø µÓ áË¹‹§ ¼ÙŒ ºÑ§¤Ñº ºÑÞªÒ,   àµÃÕÂÁ ÊÓËÃÑº ä» «ŒÍÁÃº 
ã¹ »ÅÒÂ »‚¹Õé,   ©Ñ¹ ä´Œ à»š¹ ¼ÙŒÃÑé§ ¼ÙŒ ºÑ§¤Ñº ËÁÇ´ ¼ÙŒ  ñ,    áÅÐ ä´Œ àÅ×èÍ¹ÂÈ à»š¹ ¹ÒÂ ËÁÙ‹ àÍ¡,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í 
ãËŒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ°  áÊ´§ ¤ÇÒÁ ÂÔ¹´Õ ¡Ñº ©Ñ¹ ́ ŒÇÂ.   ©Ñ¹ ¤Ô´ ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ÃÔ§  æ ,   ÍÂÒ¡ ãËŒ ¡ÅÑº à¢ŒÒÁÒ ÍÂÙ‹ 
Œ́ÇÂ ¡Ñ¹ ã¹ ¡ÃØ§à·¾Ï,   ¶ŒÒ à¢ŒÒÁÒ ©Ñ¹ ̈Ð µŒÍ§ ̈ Ù§ àÍÒ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¢ŒÒä» ã¹¡ÃÁ ÁŒÒ ËÅÇ§ ́ ŒÇÂ ÍÂ‹Ò§ á¹‹¹Í¹,    

áÅÐ àª×èÍ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¡ç ̈ Ð ªÍº ́ ŒÇÂ.   ¢Í ̈º ·Õ;   Ç‹Ò§  æ   ̈Ð ºÍ¡ ¢‹ÒÇ¤ÃÒÇ ÁÒ ÍÕ¡. 
         
               ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ ¡ÓÅÑ§ µ×è¹µÑÇ. 
                 »ÃÐ¾Ñ¹¸�

 

©ºÑº ·Õè  ñõ
               ·Õè¾Ñ¡ ¡ÃÁ àÊ×Í»†Ò ÁŒÒ ËÅÇ§  Ã. Í. 
                               ¾ÃÐ ÃÒª ÇÑ§ Ê¹ÒÁ ̈ Ñ¹·Ã�
                ÇÑ¹ ·Õè  òó  Á¡ÃÒ¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ ÁÕ àÇÅÒ Ç‹Ò§ ÍÂÙ‹ ÇÑ¹¹Õé ̈ Öè§ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ à¾×èÍ ºÍ¡¢‹ÒÇ ÍÐäÃ  æ   ãËŒ ¿˜§ ºŒÒ§ µÒÁÍÂ‹Ò§ ·Õè 
à¤Â ÁÒ. 
   §Ò¹ à©ÅÔÁ ¾ÃÐ ª¹Á¾ÃÃÉÒ »‚¹Õé ÍÂÙ‹ ¢ŒÒ§ ̈ Ð Ê¹Ø¡ÁÒ¡,    áÅÐ äÁ‹ ãª‹ áµ‹ ©Ñ¹ ·Õè àËç¹ àª‹¹ ¹Ñé¹;   ¤¹ Í×è¹ ¡ç 
àËç¹´ŒÇÂ àª‹¹ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹.   à¨ŒÒ¤Ø³ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ¡ç Ê¹Ø¡ÁÒ¡ àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹ µÒÁ»ÃÐÊÒ ¢Í§ à¢Ò.   àÁ×èÍ ÇÑ¹ ·Õè  ñ  ÁÕ 
¡ÒÃà µ¹Œ ÃÓ¢ Í§¡ ÃÐ·ÃÇ§µ Ò‹ §»ÃÐà·È ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹¾ ÒÅ ¡Ù ÊÒÇ¢ Í§à ¢Òä »,  á  µä ‹ Áä‹ ´¾ Œ Òá ÁÍ ‹ äØ Ãä » ́ ÇŒ Â,   
à¾ÃÒÐÂ §Ñ ä Áä‹ ´à Œ »¹š ¼ ÇÑ àÁÂÕ ¡ ¹Ñ  “ â ́ Â· Ò§Ã Òª¡ÒÃ”;   ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹á ¹Ð¹ÓÇ Ò‹ ¶ ÒŒ á ÁÍ ‹ äØ ÃÍ ÂÒ¡ä »ã ¹¡ ÒÃ 
àµŒ¹ÃÓ ¹Ñé¹ ́ ŒÇÂ ¡ç ãËŒ ä» ¡Ñº ¾‹Í,    áµ‹ áÁ‹ ÍØäÃ ©Ø¹ àÅÂ äÁ‹ ä».   ¢ŒÍ ¹Ñé¹ ¡ÅÑº ·Ó ãËŒ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ Ê¹Ø¡ ÁÒ¡¢Öé¹,   
à¾ÃÒÐä ´ä Œ »Ç Ò§·Ò‹ à »¹š ª ÒÂâÊ´ä ´Í Œ ÂÒ‹ §¶ ¹Ñ́  ́ µ Õ ÒÁà ¢Òª Íº.  ã ¹¤ ¹× ¹ ¹Ñé Á ¼ Õ Ê ŒÙ §Ñ à¡µà Ë¹ç ÇÒ‹ à ¢ÒÍ Í¡ ̈Ðª Íº 
¼ÙŒ ËÞÔ§ÊÒÇ ¤¹ Ë¹Öè§ ÁÒ¡,   à¾ÃÒÐ àËç¹ àµŒ¹ÃÓ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ËÅÒÂË¹,    áÅÐ àÁ×èÍ ¡Ô¹ ¢Í§Ç‹Ò§ ¡ç ä» ¹Ñè§ ¡Ô¹ ÍÂÙ‹ ́ ŒÇÂ 
¡Ñ¹.   ËÞÔ§ ¤¹ ¹Õé ª×èÍ ÊÃŒÍÂ,   à»š¹ ÅÙ¡ËÅÇ§ ÍÐäÃ ©Ñ¹ ¡ç ¿˜§ äÁ‹¶¹Ñ´,   ÃÙŒ áµ‹Ç‹Ò à»š¹à¾×èÍ¹ Ã‹ÇÁ âÃ§àÃÕÂ¹ ¡Ñº áÁ‹ 
Ê‹Í§ áÊ§ ÅÙ¡ÊÒÇ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹,   ©Ð ¹Ñé¹ ̈ Öè§ ÃÙŒ¨Ñ¡ ¡Ñ¹ ä´Œ â´Â ÊÐ´Ç¡ ́ Õ ·Õà´ÕÂÇ.   ã¹ ¤×¹ ¹Ñé¹ àÁ×èÍ ¡ÅÑº ̈ Ò¡ 
àµŒ¹ÃÓ à¢Ò àÅÂ ¾Ò ¡Ñ¹ ä» ¡Ô¹ ¢ŒÒÇµŒÁ ÃÒªÇ§È� ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹. 
   ã¹ ÃÐËÇ‹Ò§ §Ò¹ Ä´ÙË¹ÒÇ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡ç ä» à´Ô¹ ¤Ç§ ÍÂÙ‹ ¡Ñº áÁ‹ ÊÃŒÍÂ â´Â ÁÒ¡;   Ê‹Ç¹ áÁ‹ ÍØäÃ ¹Ñé¹ 
äÁä‹ ´ä Œ » ́ ÇŒ Â¡ ¹Ñ ,  â ́ ÂÍ ÒŒ §à ËµÍ Ø ÂÒ‹ §à´ÂÕ Ç¡ ºÑ · Í Õè ÒŒ §ã ¹¡ ÒÃ· ä Õè Áä ‹ »ã ¹¡ ÒÃà µ¹Œ ÃÓ ́ ÇŒ Â¡ ¹Ñ ¹ ¹Ñé à Í§.  © ¹Ñ µ ÍŒ § 
ÂÍÁÇ Ò‹ à ¢Òª Ò‹ §Ë Òà Ëµ¢Ø Ñ́ ¢ÍŒ §à ¡§‹  ̈ Ã§Ô  æ .   à ÁÍ×è à »¹š à ª¹‹ ¹¡ Õé à ç »¹š  ̧ÃÃÁ´ÒÍ Âà ‹Ù Í§· á Õè ÁÍ ‹ äØ Ã ̈Ðµ ÍŒ §Ã ÊŒÙ ¡Ö á ¤¹Œ  
äÁ‹¹ŒÍÂ,    áÅÐ ¶ŒÒ à»š¹ ¼ÙŒªÒÂ  »†Ò¹¹Õé ¡ç ¤§äÇŒ Ë¹Ç´à¤ÃÒ àµçÁË¹ŒÒ áÅŒÇ.   ¹Ö¡  æ   ¡ç ÍÍ¡ ̈Ð ¹‹ÒÊ§ÊÒÃ áÁ‹ ÍØäÃ,   
·Õè µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡µÑÇ àÃçÇ àª‹¹¹Õé,    áÅÐ ¤¹ ÍÂ‹Ò§ áÁ‹ ÍØäÃ ¤§ ̈Ð µŒÍ§ ÃÙŒÊÖ¡ ªéÓ ã¨ ÁÒ¡ ·ÕèÊØ´,   à¾ÃÒÐ à¢Ò ¶×ÍµÑÇÇ‹Ò à»š¹ 
ËÞÔ§§ÒÁ áÅÐ ÂÑèÇÂÇ¹ ÁÒ¡ ·ÕèÊØ´ ã¹ àÁ×Í§ä·Â,    áÅÐ àª×èÍ µÑÇ ¢Í§ à¢Ò Ç‹Ò ̈ Ð ¼Ù¡ ã¨ ÍÑ¹ ÃÇ¹àÃ ¢Í§ ¾ÃÐÂÒ- 
µÃÐàÇ¹ äÇŒ ä´Œ ªÑèÇ¡ÒÅ¹Ò¹;   àÁ×èÍ ÁÒ µŒÍ§ á¾Œ à´ç¡ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÍÒÂØ ÂÑ§ äÁ‹ àµçÁ  ñõ  »‚ àª‹¹¹Õé ¤§ µŒÍ§ àÊÕÂ ã¨ ÁÒ¡ 
à»š¹ á¹‹.   ©Ñ¹ ¤ÍÂ ¿˜§ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò ̈ Ð á¼Å§Ä·¸Ôì ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§,    áµ‹ ¡ç à§ÕÂº ÍÂÙ‹ äÁ‹ ¡ÃÐâµ¡¡ÃÐµÒ¡ ÍÐäÃ,    áÅÐ 
ÂÑ§¤§ ÍÂÙ‹ ·Õè ºŒÒ¹ ¶¹¹ ÃÒª»ÃÐÊ§¤� ¹Ñé¹ àÃ×èÍÂ ÁÒ.   ©Ñ¹ ¹Ö¡ »ÃÐËÅÒ´ ã¨ ·Õè áÁ‹ ÍØäÃ ÂÍÁ ¹Ôè§ ÍÂÙ‹ ä´Œ àª‹¹¹Õé,    áÅÐ 
ÂÑ§ á»Å äÁ‹ ÍÍ¡ Ç‹Ò ·ÓäÁ ̈ Öè§ ÂÑ§ ¹Ôè§ ÍÂÙ‹ ä´Œ.   ËÃ×Í ̈Ð à»š¹ à¾ÃÒÐ ÃÙŒÊÖ¡ ¢Öé¹ ÁÒ Ç‹Ò ¶ŒÒ ̈ Ð àÅÔ¡ ¡Ñº ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¡ç 
¨Ð ä´Œ¤ÇÒÁ ÅÓºÒ¡,   ¤×Í ̈Ð ËÒ· Õ Íè ÂäÙ‹ Á‹ä´Œ¹ Í¡¨Ò¡ ·Õè ̈ ÐµÍ§ ¡ÅÑº ä» §ŒÍ ¾‹Í ÍÕ¡,   «Öè§ ̈ Ð ·Ó äÁ‹ä´Œ ÁÒ¡¹ Ñ¡ à¾ÃÒÐ 
à¨ŒÒËÅ‹Í¹ ä´Œ ÍÇ´ Ṍ äÇŒ àÊÕÂ ÁÒ¡ áÅŒÇ Ç‹Ò äÁ‹ ̈ Óà»š¹ µŒÍ§ ¾Öè§ ¾‹Í ÍÕ¡ µ‹Íä»;   ©Ð ¹Ñé¹ ̈ Öè§ ̈ Ó ã¨ ÂÍÁ ¹èÔ§ ·¹ ÍÂÙ‹,   
à¾ÃÒÐÍ ÂÒ‹ §äÃ  æ  ¡  Âç Ñ§ÁÕ ºÒŒ ¹ ÍÂà‹Ù »¹š ÍÔÊÃÐ,    áÅÐ à§Ô¹·Í§ ¡ç¤§ ÂÑ§ÁÕ ãªŒ,   ÃÇÁ¤ÇÒÁ ¡ç à»š¹ÍÑ¹Ç‹ÒË ÅÍ‹ ¹¤ § 
àË¹ç ªÍºµ ÒÁÊ ÀØ ÒÉµÔ Í §Ñ ¡ÄÉÇ Ò‹ :  “ ¢ ¹Á»§̃¤ Ã§Öè ¡ ÍŒ ¹Â §Ñ  ́ ¡Õ ÇÒ‹ ä ÁÁ‹ à Õ ÅÂ”  ¹ ¡Ö  æ   ä »¡ ¹ ç Ò‹ Í¹Ò¶ã ¨· ¼ Õè ËŒÙ Þ§Ô  
ËÃÙ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ µŒÍ§ ÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÅÓºÒ¡ àª‹¹ ·Õè ¡Å‹ÒÇ ÁÒ ¹Õé. 
   ·Õè¨ÃÔ§ ¹Ö¡  æ   ä» ¡ç ¹‹Ò»ÃÐËÅÒ´ ·Õè ¼ÙŒËÞÔ§ ·ÓäÁ ¾Í ã¨ ä» ÂÍÁ à»š¹ àÁÕÂ ¤¹ ÍÂ‹Ò§ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹.   
¶ŒÒ à»š¹ ã¨ ©Ñ¹  ©Ñ¹ ¤§ ÍÂÒ¡ä´Œ ¼ÑÇ ·Õè äÁ‹ÁÕ àÁÕÂ ÍÂÙ‹ ÍÕ¡ ¤¹  ñ  ËÃ×Í ËÅÒÂ  æ   ¤¹ áÅŒÇ à»š¹ á¹‹;    áµ‹ ¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§ 
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ÁÑ¹ ÁÕ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò  ¼ÙŒªÒÂ ã´ ÂÔè§ ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§ à»š¹ ¹Ñ¡àÅ§ ¼ÙŒËÞÔ§ ¡ç ÁÑ¡ ̈Ð ÂÔè§ ËÒ àÁÕÂ §‹ÒÂ  «Öè§ ©Ñ¹ áÅ äÁ‹àËç¹ àÅÂ Ç‹Ò ·ÓäÁ 
¨Öè§ à»š¹ àª‹¹ ¹Ñé¹.   ÁÕ ¼ÙŒ¾Ù´ ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹ ËÅÒÂ ¤¹ Ç‹Ò ¶Ö§àÇÅÒ áÅŒÇ ·Õè ä·Â àÃÒ ¤ÇÃ ̈Ð ãªŒ ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ÁÕ àÁÕÂ ¤¹ à´ÕÂÇ,    
áµ‹ ¡ç ́ Ù äÁ‹ÁÕ ã¤Ã àµçÁ ã¨ ·Õè ̈ Ð à»š¹ ¼ÙŒ àÃÔèÁ ¶×Í ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¹Ñé¹ â´Â à¤Ã‹§¤ÃÑ́  àÅÂ.    áÁŒ ¼ÙŒ ·Õè ä Œ́ ä» àÃÕÂ¹ ÂØâÃ» ¡ÅÑº 
ÁÒ ¡ç ÁÒ ÁÕ àÁÕÂ ÁÒ¡  æ   àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ̈ Ð ËÇÑ§ ¤ÇÒÁ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ̈ Ò¡ ¤¹ ¾Ç¡ ·Õè àÃÕÂ¡Ç‹Ò  
“ËÑÇ¹Í¡ ”  ÍÂ‹Ò§äÃ ä´Œ.   ã¤Ã ÁÕ àÁÕÂ ¤¹ à´ÕÂÇ ÍÍ¡ ̈Ð ¶Ù¡ ËÒÇ‹Ò à»š¹ ¤¹ â§‹ ́ ŒÇÂ«éÓ.   ¡ÒÃ ÁÕ àÁÕÂ ËÅÒÂ  æ   ¤¹  
äÁ· ‹ Óã Ëµ Œ ÍŒ §                                         Ã                        ºÑÑ ¤ ÇÒÁà ÊÍè× ÁàÊÂÕ Í ÂÒ‹ §äÃà ÅÂ,. . .   © Ð¹ ¹éÑ  ̈ ÐÁ · Õ ËÕè Ç§Ñ Í Â¡ ‹Ù á ç µ· ‹ µ Õè ÇÑ ¼ ËŒÙ Þ§Ô à Í§à ·Ò‹ ¹ ¹éÑ ;  ¶ ÒŒ  
àÁ×èÍäËÃ‹ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â ·Õè ́ Õ æ ¾ÃŒÍÁ ã¨ ¡Ñ¹ µÑé§ ¡µÔ¡Ò äÁ‹ÂÍÁ à»š¹ àÁÕÂ ¤¹ ·Õè àÅÕéÂ§ ¼ÙŒËÞÔ§ äÇŒ ÍÂ‹Ò§ àÅÕéÂ§ ä¡‹ à»š¹
 ½Ù§  æ   à·‹Ò ¹Ñé¹ áËÅÐ,   ¼ÙŒªÒÂ ¾Ç¡ ÁÑ¡ÁÒ¡ ã¹ ¡ÒÁ ̈ Öè§ ̈ Ð µŒÍ§ ¡ÅÑº ¤ÇÒÁ¤Ô´   áÅÐ à»ÅÕèÂ¹ ¤ÇÒÁ »ÃÐ¾ÄµÔ. 
  àÍÍ ©Ñ¹ ä´ŒÂÔ¹ áµÃ µÃÇ¨ áÅŒÇ,   µŒÍ§ ¢Í ̈º à·‹Ò¹Õé ·Õ ¡‹Í¹. 
                ¨Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ ¤Ô´ ¶Ö§, 
                      ËÅÇ§ ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡´Ôì
 

 ©ºÑº ·Õè  ñ÷
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
               ÇÑ¹ ·Õè  ó  ÁÕ¹Ò¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   µÅÍ´ àÇÅÒ à´×Í¹ ¡‹Í¹ ¹Õé ©Ñ¹ ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ÁÒ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ä´Œ áµ‹ ©ºÑº àÅç¡  æ    áÅÐ àÅ‹Ò áµ‹ àÃ×èÍ§ 
«ÍŒ ÁÃº,  « §Öè ¹ Ò‹ ¡ÅÇÑ  ̈ Ðä´· Óã Ëà Œ ¾Í×è ¹à ºÍ×è Á Ò¡¡ ÃÐÁ§Ñ  ?  ¶ ÒŒ à ª¹‹ ¹ ¹Ñé  ¡ ¢ ç Íâ·Éà ¶Ố ,  á  µã ‹ ¹à ́ Í× ¹¡ ÁØ ÀÒ¾¹Ñ �̧ 
©Ñ¹ ËÒàÃ×èÍ§ ÍÐäÃ àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ ¿˜§ äÁ‹ä´Œ ̈ ÃÔ§  æ ,   à¾ÃÒÐ à»š¹àÇÅÒ ·Õè ä» ÍÂÙ‹ ¤‹ÒÂ  ·Õè ºŒÒ¹â»†§   áÅÐ ÍÍ¡ à´Ô¹¡Í§ 
¾Ñ¡ áÃÁ ã¹ Ê¹ÒÁ,   ¡ç à»š¹ ̧ÃÃÁ´Ò ÍÂÙ‹ àÍ§ ·Õè ©Ñ¹ ̈Ð ËÒàÃ×èÍ§ ÍÐäÃ àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ ¿˜§ äÁ‹ä´Œ ¹Í¡¨Ò¡ àÃ×èÍ§ ¡Ô¨¡ÒÃ 
¢Í§ ©Ñ¹ ã¹ Ë¹ŒÒ ·Õè àÊ×Í»†Ò,   ·Õè ¡ÃÐ·Ó ÍÂÙ‹ à»š¹¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó.   ©Ñ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÂÔ¹´Õ ·Õè ©Ñ¹ ä´Œ àÅ×èÍ¹ÂÈ à»š¹ ¹ÒÂ ËÁÙ‹ 
ãËÞ‹ ¢Öé¹ áÅŒÇ,   ¹ÑºÇ‹Ò ä´Œ ¢Öé¹ àÃçÇ à¡Ô¹ ¡Ç‹Ò ·Õè µÑÇ ©Ñ¹ àÍ§ ¤Ò´ËÁÒÂ. 
   ¾Í ©Ñ¹ ¡ÅÑº ÁÒ ¶Ö§ ºŒÒ¹ ¹Õé ä´Œ äÁ‹ ¡Õè ÇÑ¹ ¡ç ä´ŒÃÑº á¢¡ ÍÂ‹Ò§ ¼Ô´ ¤ÇÒÁ ¤Ò´ËÁÒÂ,   ¤×Í áÁ‹ ÍØäÃ  !   á»Å¡ 
äËÁ  ?   ¤èÓ ÇÑ¹ ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ¹Ñè§ Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ÍÂÙ‹  ¤¹ ãªŒ ÁÒ ºÍ¡Ç‹Ò áÁ‹ ÍØäÃ ÁÒËÒ,   ã¹ ªÑé¹µŒ¹ ©Ñ¹ äÁ‹ àª×èÍ;   ©Ñ¹ ¶ÒÁ 
ÁÑ¹ ä» Ç‹Ò;  “ ÍØäÃ äË¹ ? ” ¤¹ãªŒ ÁÑ¹ ·ÓË¹ŒÒàÅÔ¡ÅÑè¡ áÅŒÇ µÍº Ç‹Ò ;  “ ¤Ø³ ÍØäÃ ¹‹Ð ÊÔ ¢ÍÃÑº”   ©Ñ¹ ·ÃÒº á¹‹ Ç‹Ò¤×Í 
àÁÕÂà¡‹Ò ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ñè¹àÍ§,    áÅŒÇ ©Ñ¹ ¡çÅØ¡ ÍÍ¡ä» ËÒ ·Õè ËŒÍ§ ÃÑº á¢¡.   ËÅ‹Í¹ áµ‹§µÑÇ àÃÕèÂÁ,   àÊ×éÍ á¾Ã ÊÕªÁ¾Ù 
ºÒ§  æ ,   ¹Ø‹§ ¼ŒÒ«Ôè¹ äËÁ ªÁ¾Ù,   »ÃÐ´Ñº à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ¾ÅÍÂ ¹ŒÍÂ  æ   ¾Í §ÒÁ,    áµ‹ ¼Ñ´Ë¹ŒÒ ÁÒ¡ä» ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ.   
¾ÍË ÅÍ‹ ¹à Ë¹ç © ¹Ñ à ¢ÒŒ ä»ã¹Ë ÍŒ §Ã ºÑ á ¢¡Ë ÅÍ‹ ¹¡ Å ç ¡Ø ¢¹Öé Â¹× ,  · Ò‹ · Ò§ÍÍ¡¨Ðä ÁÊ‹ Ê ŒÙ ºÒÂ¹ ¡Ñ á µ½ ‹ ¹„ ÂÁÔé .  © ¹Ñ ¤ Ó¹ºÑ  

ÍÂ‹Ò§ Ë¹ŒÒà©Â  æ ,   àªÔÞ ãËŒ ËÅ‹Í¹ ¹Ñè§,    áÅÐ ¹Ñè§Å§ ã¹ ·Õè äÁ‹Ë‹Ò§ à¡Ô¹ä»,    áÅŒÇ ¶ÒÁ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ »ÃÐÊ§¤� 
ÍÐäÃ.   ËÅ‹Í¹ àÍ‹Â ¢Öé¹ Ç‹Ò:   “ ¾Ù´ ÂÒ¡ ¹Ñ¡–! ”    áÅŒÇ¡ç ¹Ôè§ÍÖé§;   ©Ñ¹ ¡ç ¹Ñè§ ¹Ôè§ ÃÍ ¿˜§ÍÂÙ‹à©Â æ. ÊÑ¡ ¤ÃÙ‹ Ë¹Öè§ ËÅ‹Í¹ 
¾Ù´ µ‹Í ä»Ç‹Ò : “¤Ø³ äÁ‹ª‹ÇÂ ́ Ô©Ñ¹ ºŒÒ§ àÅÂ ¹Õè¤Ð”  ©Ñ¹ µÍº Ç‹Ò ©Ñ¹ àÊÕÂ ã¨,   äÁ‹ ·ÃÒº Ç‹Ò ̈ Ð ª‹ÇÂ ËÅ‹Í¹ ä´Œ 
ÍÂ‹Ò§äÃ.  Ë Å‹Í¹ ¹Ôè§ ÍÂÙ‹ ÍÕ¡ ¤ÃãÙ‹ ËÞ‹  æ     áÅŒÇ ̈ Öè§ ¾Ù´:   “ ́ Ô©Ñ¹ ¼Ô´ ä» áÅŒÇ,     ¼Ô´ ÁÒ¡ áµ‹µŒ¹ ̈¹ »ÅÒÂ;     ́ Ô©Ñ¹ 
ä Œ́ ·Ó ãËŒ¤Ø³ ËÅÇ§ µŒÍ§ ÃÑº ¤ÇÒÁ à´×Í´ÃŒÍ¹ ÃÓ¤ÒÞ ÁÒ áÅŒÇ ÁÒ¡ÁÒÂ,    áÅÐ ¤Ø³ ËÅÇ§ ¤ÇÃ ·Õè ̈Ð à¡ÅÕÂ´ ́ Ô©Ñ¹ 
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¨ÃÔ§  æ ,    áµ‹ ¶Ö§ ¤Ø³ ËÅÇ§ ̈Ð à¡ÅÕÂ´ ́ Ô©Ñ¹ ÊÑ¡»Ò¹ ã´ ¡ç ¤§ äÁ‹ÁÒ¡ à·‹Ò ́ Ô©Ñ¹ ªÑ§ µÑÇàÍ§ à»š¹ á¹‹”   ¾Ù́  ́ Ñ§¹Õé áÅŒÇ 
ËÅ‹Í¹ ¡ç ¤ÇÑ¡ ¼ŒÒ àªç´Ë¹ŒÒ ÍÍ¡ÁÒ «Ñº ¹éÓµÒ. 
   ©Ñ¹ ¡ ç¹èÑ§ ¹Ô§è Í ÂÙ‹,   ̈Ð ãË Œ©Ñ¹ µÍº ÇÒ‹  ¡ÃÐäÃ ä´Œ. 
   ËÅÍ‹ ¹ «Ñº ¹éÓµÒ¾ ÅÒ§;   ªÓàÅ×Í§ ́ Ù© ¹Ñ ¾ ÅÒ§;   ¤ÃÑé¹ àËç¹ ©Ñ¹ ¹Ñè§ à©Â ÍÂÙ‹  ËÅ‹Í¹ ̈ Öè§ ¾Ù´µ ‹Íä»Í ¡Õ Ç‹Ò;   
“ ¤Ø³ ËÅÇ§ ̈ Ð Å§â·É ÍÂ‹Ò§äÃ ́ Ô©Ñ¹ ̈ Ð ÂÍÁÃÑº ·Ø¡ ÍÂ‹Ò§,   ¢Í áµ‹ ãËŒ ÁÕ ¤ÇÒÁ ¡ÃØ³Ò µ‹Í ́ Ô©Ñ¹ ¼ÙŒ à»š¹ ÊÑµÇ� 
¼Ù ŒÂÒ¡ à·‹Ò ¹Ñ¹é ” 
  © ¹Ñ  ̈ §èÖ µ ÍºÇ Ò‹ :    “ © ¹Ñ á Åä Áà ‹ Ë¹ç ÇÒ‹ © ¹Ñ  ̈ ÐÁ Í Õ Ó¹Ò¨Å §â·ÉË ÅÍ‹ ¹Í ÂÒ‹ §äÃ,  á  ÅÐÂ §Ñ ä Áà ‹ ¢ÒŒ ã ¨ ́ ÇŒ ÂÇÒ‹  
·Õè ËÅ‹Í¹ ¢Í ¤ÇÒÁ ¡ÃØ³Ò¹ éÑ¹ ËÁÒÂ¤ÇÒÁ ÍÂÒ‹ §äÃ. ” 
   áÁÍ‹ äØ Ã ÍÖ§é Í ÂÙ‹ ¤Ã‹ã Ù ËÞ ‹  æ    áÅŒÇ ̈ èÖ§ ¾Ù´Ç‹Ò;   “ ́ Ô©Ñ¹ äÁ‹àËç¹ ·Õè¾Öè§ áË‹§ ã´ Í¡Õ  áÅŒÇ  ¹Í¡¨Ò¡¤ Ø³ ËÅÇ§,    
áÅÐ¶ ŒÒ ¤Ø³ ËÅÇ§ àÁµµÒ ªØºàÅÕéÂ§ ́ Ô©Ñ¹ Í¡Õ ¤ ÃÑé§Ë¹Öè§ áÅŒÇ  ́ Ô©Ñ¹ ÊÒºÒ¹ Ç‹Ò ̈Ð »¯ÔºÑµÔ ÃÑº ãªŒ ¤Ø³Ë ÅÇ§ ÍÂ‹Ò§ 
¢Ò·ÒÊ ·àÕ ´ÕÂÇ,   äÁ¢ ‹ Í ÁÕ¹ ÒÂ Í×è¹ ¹Í¡¨Ò¡ ¤Ø³ ËÅÇ§ à»š¹ÍÑ¹¢Ò´” 
   ©Ñ¹ ̈ Ð µÍº ÍÂ‹Ò§äÃ ¡ç àËç¹Ç‹Ò äÁ‹àËÁÒÐ,   ̈ Öè§ ¶ÒÁ ä» Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ¤Ñº á¤Œ¹ ÍÂ‹Ò§äÃ,   à»š¹ÍÑ¹ 
ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ à¢Òµ ÍŒ §¡ ÒÃºŒÒ¹· Õè ¶¹¹ ÃÒª»ÃÐÊ§¤� ¹Ñé¹ ÊÓËÃÑº ãËŒ áÁ‹ ÊÃŒÍÂ àÁÕÂÃÑ¡¢ Í§ à¢Ò 
ÍÂ,‹Ù   à ¢Ò ̈§Öè ¢ Íã Ëá Œ ÁÍ ‹ äØ ÃÂÒÂä »Í Â· ‹Ù ÍÕè ¹è× .  ¤ Ã¹éÑ ÇÒ‹  á ÁÍ ‹ äØ Ã ̈Ð¡ ÅºÑ ä »Í ÒÈÂÑ º ÒŒ ¹¾ Í‹ ¢ Í§µ ÇÑ ¡ Â ç §Ñ ¡ ÅÇÑ à ÊÂÕ Ã ÈÑ Á,Õ    
àËµØ ·Õ è¾Ù´ äÇ ŒáÅŒÇÇ ‹Ò ̈ Ð äÁ ‹¾Öè§¾Ò ÍÒÈÑÂ ¾‹Í ÍÕ¡ µ‹Íä».   ¹Í¡¨Ò¡ ¡ÒÃ ·Õè äÁ‹ÁÕ ºŒÒ¹ ÍÂÙ‹,   ÁÔË¹Ó«éÓ à§Ô¹¡  ̈ç Ð äÁ‹ÁÕ 
ãªŒÊÍÂ,  à ¾ÃÒÐ à§¹Ô · è¾Õ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ à¤Â ãËÍ Œ ÂÙ‹ ¹Ñé¹ ¡ç Å´ ̈Ó¹Ç¹ Å§ ·Ø¡·Õ,   ̈¹ ã¹ ·ÕèÊØ´ à¢Ò äÁ‹ä´ ÊŒ §‹ ä» ãË Œ
ÊÍ§ à ×́Í¹ áÅŒÇ.   ©Ñ¹ ä´Œ ·ÃÒº àÃ×èÍ§ÃÒÇ µÅÍ´ áÅŒÇ àª‹¹ ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ¡ç ºÍ¡ áÁ‹ ÍØäÃ â´Â µÃ§ Ç‹Ò  ©Ñ¹ ¡ç àÊÕÂ ã¨ ·Õè 
ËÅ‹Í¹ µŒÍ§ ÃÑº ¤ÇÒÁ ÅÓºÒ¡ àª‹¹ ¹éÑ¹,    áµ‹ ¢Í ãËŒ ËÅ‹Í¹ ¹Ö¡´Ù Ç‹Ò  ËÅ‹Í¹ ä´Œ ¢Ø´ ÍÙ‹ µÒÁ ã¨ µ¹ àÍ§ áÅŒÇ  àÁè×Í 
¹Í¹ã¹Í ¹ ‹Ù ¹éÑ ä ÁÊ‹ ºÒÂ ̈Ðâ ·Éã ¤Ãä ´.Œ   Ê Ç‹ ¹¡ ÒÃ· Ë Õè ÅÍ‹ ¹¡ ºÑ © ¹Ñ  ̈Ð¡ ÅºÑ  ́ ¡ Õ ¹Ñ ã ËÁ¹ ‹ ¹Ñé ,  © ¹Ñ ä Áá ‹ ÅàË¹ç Ë ¹·Ò§ 
·Õè ̈ Ð à»š¹ä»ä´,Œ     áÅÐ ¼Å ·Õè ̈ Ð ä´Œ ¡ç ̈ Ð ÁÕá µ‹¤ ÇÒÁ ÃŒÍ¹ ã¨ äÃŒ ÊØ¢ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ·Ñé§¤Ù‹ à·‹Ò ¹Ñé¹,   ¢ÍÍ Â‹Òã ËŒ ¤Ô´µ ‹Íä» 
´Õ¡Ç‹Ò,    áÅÐ ã¹· èÕÊØ´ ©Ñ¹ á¹Ð¹Ó Ç‹Ò ãË ŒËÅ‹Í¹ ¡ÅÑº ä» §ŒÍ ¾‹Í ¢Í§ ËÅ‹Í¹   áÅÐ ¡ÅÑº ä» ÍÂÙ‹ ¡Ñº ¾‹Í ́ Õ¡Ç‹Ò. 
  à ÁÍ×è à Ë¹ç ÇÒ‹  ̈ ÐÍ Âµ ‹Ù Í‹ ä»ä Áà ‹ »¹š » ÃÐâÂª¹á � ÅÇŒ  á ÁÍ ‹ äØ Ã¡ Å ç Ò¡ ÅºÑ ä »,  á  ÅÐ© ¹Ñ ä ´¢ Œ Ò‹ ÇÁ ÒÇ Ò‹ µ ¡Å§ä » 
§ŒÍ¾ Í‹ ,  » ÃÍ§´Í§¡ ¹Ñ á ÅŒÇ,   ¡ç à»š¹¡ÒÃ ́ ÕÊ ÓËÃÑº µÑÇ ËÅ‹Í¹. 
   µÒÁ ·Õè ©Ñ¹ ä´Œ »ÃÐ¾ÄµÔ ÁÒ áÅŒÇ  ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ Ð àËç¹ ́ ŒÇÂÇ‹Ò ©Ñ¹ ä´Œ ·Ó¶Ù¡ áÅŒÇ,   à¾ÃÒÐ 
äÁ‹ÁÕ·Ò§ ̈Ð ·ÓÍ Â‹Ò§ Í×è¹ ä´.Œ  
               ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡.
                    ËÅÇ§ ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡´Ôì
   

 ©ºÑº ·Õè  ñø
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
               ÇÑ¹ ·Õè  ñó  ÁÕ¹Ò¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ µŒÍ§ ÃÕº ºÍ¡ ¢‹ÒÇ´Õ ÁÒ ãËŒ ·ÃÒº.   áÁ‹ ÍØäÃ ä Œ́ µ¡Å§ áµ‹§§Ò¹ áÅŒÇ ¡Ñº ËÅÇ§ ¾ÔàÈÉ ¼Å ¾Ò¹Ôª,   ¾‹Í¤ŒÒ 
ÁÑè§ÁÕ,   «Öè§ ¹ÑºÇ‹Òà»š¹ âª¤´Õ ÊÓËÃÑº ËÅ‹Í¹.   à¾ÃÒÐ Í Ò¨ ̈Ð ËÇÑ§ ä´Œ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÊØ¢ µ‹Íä» ã¹ ªÕÇÔµ .   ̈ÃÔ§ 
ÍÂÙ‹ ËÅÇ§ ¾ÔàÈÉ ¹Ñé¹ ÃÙ»Ã‹Ò§ äÁ‹ ãª‹เทวดา ถอดรูป,    áµ‹ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ¤§ ̈Ð à¢ŒÒ ÅÑ¡É³Ð ¢Ø¹ ªŒÒ§,   ¤×Í  “ ¶Ö§ ÃÙ» ªÑèÇ ã¨ 
ª‹Ç§ àËÁ×Í¹ ́ Ç§ à´×Í¹. ”    áµ‹ ¶Ö§ ̈Ð ã¨ äÁ‹ ª‹Ç§ à¢Ò ¡ç ÁÕ à§Ô¹ ¾Í ·Õè ̈ Ð «×éÍ ¤ÇÒÁ ÊØ¢ ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ. 
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ÁÑ¹ ÁÕ ÍÂÙ‹ Ç‹Ò  ¼ÙŒªÒÂ ã´ ÂÔè§ ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§ à»š¹ ¹Ñ¡àÅ§ ¼ÙŒËÞÔ§ ¡ç ÁÑ¡ ̈Ð ÂÔè§ ËÒ àÁÕÂ §‹ÒÂ  «Öè§ ©Ñ¹ áÅ äÁ‹àËç¹ àÅÂ Ç‹Ò ·ÓäÁ 
¨Öè§ à»š¹ àª‹¹ ¹Ñé¹.   ÁÕ ¼ÙŒ¾Ù´ ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹ ËÅÒÂ ¤¹ Ç‹Ò ¶Ö§àÇÅÒ áÅŒÇ ·Õè ä·Â àÃÒ ¤ÇÃ ̈Ð ãªŒ ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ÁÕ àÁÕÂ ¤¹ à´ÕÂÇ,    
áµ‹ ¡ç ́ Ù äÁ‹ÁÕ ã¤Ã àµçÁ ã¨ ·Õè ̈ Ð à»š¹ ¼ÙŒ àÃÔèÁ ¶×Í ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¹Ñé¹ â´Â à¤Ã‹§¤ÃÑ́  àÅÂ.    áÁŒ ¼ÙŒ ·Õè ä Œ́ ä» àÃÕÂ¹ ÂØâÃ» ¡ÅÑº 
ÁÒ ¡ç ÁÒ ÁÕ àÁÕÂ ÁÒ¡  æ   àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ̈ Ð ËÇÑ§ ¤ÇÒÁ à»ÅÕèÂ¹ á»Å§ ̈ Ò¡ ¤¹ ¾Ç¡ ·Õè àÃÕÂ¡Ç‹Ò  
“ËÑÇ¹Í¡ ”  ÍÂ‹Ò§äÃ ä´Œ.   ã¤Ã ÁÕ àÁÕÂ ¤¹ à´ÕÂÇ ÍÍ¡ ̈Ð ¶Ù¡ ËÒÇ‹Ò à»š¹ ¤¹ â§‹ ́ ŒÇÂ«éÓ.   ¡ÒÃ ÁÕ àÁÕÂ ËÅÒÂ  æ   ¤¹  
äÁ· ‹ Óã Ëµ Œ ÍŒ §                                         Ã                        ºÑÑ ¤ ÇÒÁà ÊÍè× ÁàÊÂÕ Í ÂÒ‹ §äÃà ÅÂ,. . .   © Ð¹ ¹éÑ  ̈ ÐÁ · Õ ËÕè Ç§Ñ Í Â¡ ‹Ù á ç µ· ‹ µ Õè ÇÑ ¼ ËŒÙ Þ§Ô à Í§à ·Ò‹ ¹ ¹éÑ ;  ¶ ÒŒ  
àÁ×èÍäËÃ‹ ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â ·Õè ́ Õ æ ¾ÃŒÍÁ ã¨ ¡Ñ¹ µÑé§ ¡µÔ¡Ò äÁ‹ÂÍÁ à»š¹ àÁÕÂ ¤¹ ·Õè àÅÕéÂ§ ¼ÙŒËÞÔ§ äÇŒ ÍÂ‹Ò§ àÅÕéÂ§ ä¡‹ à»š¹
 ½Ù§  æ   à·‹Ò ¹Ñé¹ áËÅÐ,   ¼ÙŒªÒÂ ¾Ç¡ ÁÑ¡ÁÒ¡ ã¹ ¡ÒÁ ̈ Öè§ ̈ Ð µŒÍ§ ¡ÅÑº ¤ÇÒÁ¤Ô´   áÅÐ à»ÅÕèÂ¹ ¤ÇÒÁ »ÃÐ¾ÄµÔ. 
  àÍÍ ©Ñ¹ ä´ŒÂÔ¹ áµÃ µÃÇ¨ áÅŒÇ,   µŒÍ§ ¢Í ̈º à·‹Ò¹Õé ·Õ ¡‹Í¹. 
                ¨Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ ¤Ô´ ¶Ö§, 
                      ËÅÇ§ ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡´Ôì
 

 ©ºÑº ·Õè  ñ÷
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
               ÇÑ¹ ·Õè  ó  ÁÕ¹Ò¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   µÅÍ´ àÇÅÒ à´×Í¹ ¡‹Í¹ ¹Õé ©Ñ¹ ä´Œ à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ÁÒ ¶Ö§ à¾×èÍ¹ ä´Œ áµ‹ ©ºÑº àÅç¡  æ    áÅÐ àÅ‹Ò áµ‹ àÃ×èÍ§ 
«ÍŒ ÁÃº,  « §Öè ¹ Ò‹ ¡ÅÇÑ  ̈ Ðä´· Óã Ëà Œ ¾Í×è ¹à ºÍ×è Á Ò¡¡ ÃÐÁ§Ñ  ?  ¶ ÒŒ à ª¹‹ ¹ ¹Ñé  ¡ ¢ ç Íâ·Éà ¶Ố ,  á  µã ‹ ¹à ́ Í× ¹¡ ÁØ ÀÒ¾¹Ñ �̧ 
©Ñ¹ ËÒàÃ×èÍ§ ÍÐäÃ àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ ¿˜§ äÁ‹ä´Œ ̈ ÃÔ§  æ ,   à¾ÃÒÐ à»š¹àÇÅÒ ·Õè ä» ÍÂÙ‹ ¤‹ÒÂ  ·Õè ºŒÒ¹â»†§   áÅÐ ÍÍ¡ à´Ô¹¡Í§ 
¾Ñ¡ áÃÁ ã¹ Ê¹ÒÁ,   ¡ç à»š¹ ̧ÃÃÁ´Ò ÍÂÙ‹ àÍ§ ·Õè ©Ñ¹ ̈Ð ËÒàÃ×èÍ§ ÍÐäÃ àÅ‹Ò ÁÒ ãËŒ ¿˜§ äÁ‹ä´Œ ¹Í¡¨Ò¡ àÃ×èÍ§ ¡Ô¨¡ÒÃ 
¢Í§ ©Ñ¹ ã¹ Ë¹ŒÒ ·Õè àÊ×Í»†Ò,   ·Õè ¡ÃÐ·Ó ÍÂÙ‹ à»š¹¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó.   ©Ñ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÂÔ¹´Õ ·Õè ©Ñ¹ ä´Œ àÅ×èÍ¹ÂÈ à»š¹ ¹ÒÂ ËÁÙ‹ 
ãËÞ‹ ¢Öé¹ áÅŒÇ,   ¹ÑºÇ‹Ò ä´Œ ¢Öé¹ àÃçÇ à¡Ô¹ ¡Ç‹Ò ·Õè µÑÇ ©Ñ¹ àÍ§ ¤Ò´ËÁÒÂ. 
   ¾Í ©Ñ¹ ¡ÅÑº ÁÒ ¶Ö§ ºŒÒ¹ ¹Õé ä´Œ äÁ‹ ¡Õè ÇÑ¹ ¡ç ä´ŒÃÑº á¢¡ ÍÂ‹Ò§ ¼Ô´ ¤ÇÒÁ ¤Ò´ËÁÒÂ,   ¤×Í áÁ‹ ÍØäÃ  !   á»Å¡ 
äËÁ  ?   ¤èÓ ÇÑ¹ ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ¹Ñè§ Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ÍÂÙ‹  ¤¹ ãªŒ ÁÒ ºÍ¡Ç‹Ò áÁ‹ ÍØäÃ ÁÒËÒ,   ã¹ ªÑé¹µŒ¹ ©Ñ¹ äÁ‹ àª×èÍ;   ©Ñ¹ ¶ÒÁ 
ÁÑ¹ ä» Ç‹Ò;  “ ÍØäÃ äË¹ ? ” ¤¹ãªŒ ÁÑ¹ ·ÓË¹ŒÒàÅÔ¡ÅÑè¡ áÅŒÇ µÍº Ç‹Ò ;  “ ¤Ø³ ÍØäÃ ¹‹Ð ÊÔ ¢ÍÃÑº”   ©Ñ¹ ·ÃÒº á¹‹ Ç‹Ò¤×Í 
àÁÕÂà¡‹Ò ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ñè¹àÍ§,    áÅŒÇ ©Ñ¹ ¡çÅØ¡ ÍÍ¡ä» ËÒ ·Õè ËŒÍ§ ÃÑº á¢¡.   ËÅ‹Í¹ áµ‹§µÑÇ àÃÕèÂÁ,   àÊ×éÍ á¾Ã ÊÕªÁ¾Ù 
ºÒ§  æ ,   ¹Ø‹§ ¼ŒÒ«Ôè¹ äËÁ ªÁ¾Ù,   »ÃÐ´Ñº à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ¾ÅÍÂ ¹ŒÍÂ  æ   ¾Í §ÒÁ,    áµ‹ ¼Ñ´Ë¹ŒÒ ÁÒ¡ä» ÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ.   
¾ÍË ÅÍ‹ ¹à Ë¹ç © ¹Ñ à ¢ÒŒ ä»ã¹Ë ÍŒ §Ã ºÑ á ¢¡Ë ÅÍ‹ ¹¡ Å ç ¡Ø ¢¹Öé Â¹× ,  · Ò‹ · Ò§ÍÍ¡¨Ðä ÁÊ‹ Ê ŒÙ ºÒÂ¹ ¡Ñ á µ½ ‹ ¹„ ÂÁÔé .  © ¹Ñ ¤ Ó¹ºÑ  

ÍÂ‹Ò§ Ë¹ŒÒà©Â  æ ,   àªÔÞ ãËŒ ËÅ‹Í¹ ¹Ñè§,    áÅÐ ¹Ñè§Å§ ã¹ ·Õè äÁ‹Ë‹Ò§ à¡Ô¹ä»,    áÅŒÇ ¶ÒÁ Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ »ÃÐÊ§¤� 
ÍÐäÃ.   ËÅ‹Í¹ àÍ‹Â ¢Öé¹ Ç‹Ò:   “ ¾Ù´ ÂÒ¡ ¹Ñ¡–! ”    áÅŒÇ¡ç ¹Ôè§ÍÖé§;   ©Ñ¹ ¡ç ¹Ñè§ ¹Ôè§ ÃÍ ¿˜§ÍÂÙ‹à©Â æ. ÊÑ¡ ¤ÃÙ‹ Ë¹Öè§ ËÅ‹Í¹ 
¾Ù´ µ‹Í ä»Ç‹Ò : “¤Ø³ äÁ‹ª‹ÇÂ ́ Ô©Ñ¹ ºŒÒ§ àÅÂ ¹Õè¤Ð”  ©Ñ¹ µÍº Ç‹Ò ©Ñ¹ àÊÕÂ ã¨,   äÁ‹ ·ÃÒº Ç‹Ò ̈ Ð ª‹ÇÂ ËÅ‹Í¹ ä´Œ 
ÍÂ‹Ò§äÃ.  Ë Å‹Í¹ ¹Ôè§ ÍÂÙ‹ ÍÕ¡ ¤ÃãÙ‹ ËÞ‹  æ     áÅŒÇ ̈ Öè§ ¾Ù´:   “ ́ Ô©Ñ¹ ¼Ô´ ä» áÅŒÇ,     ¼Ô´ ÁÒ¡ áµ‹µŒ¹ ̈¹ »ÅÒÂ;     ́ Ô©Ñ¹ 
ä Œ́ ·Ó ãËŒ¤Ø³ ËÅÇ§ µŒÍ§ ÃÑº ¤ÇÒÁ à´×Í´ÃŒÍ¹ ÃÓ¤ÒÞ ÁÒ áÅŒÇ ÁÒ¡ÁÒÂ,    áÅÐ ¤Ø³ ËÅÇ§ ¤ÇÃ ·Õè ̈Ð à¡ÅÕÂ´ ́ Ô©Ñ¹ 

 Œ  

 

¨ÃÔ§  æ ,    áµ‹ ¶Ö§ ¤Ø³ ËÅÇ§ ̈Ð à¡ÅÕÂ´ ́ Ô©Ñ¹ ÊÑ¡»Ò¹ ã´ ¡ç ¤§ äÁ‹ÁÒ¡ à·‹Ò ́ Ô©Ñ¹ ªÑ§ µÑÇàÍ§ à»š¹ á¹‹”   ¾Ù́  ́ Ñ§¹Õé áÅŒÇ 
ËÅ‹Í¹ ¡ç ¤ÇÑ¡ ¼ŒÒ àªç´Ë¹ŒÒ ÍÍ¡ÁÒ «Ñº ¹éÓµÒ. 
   ©Ñ¹ ¡ ç¹èÑ§ ¹Ô§è Í ÂÙ‹,   ̈Ð ãË Œ©Ñ¹ µÍº ÇÒ‹  ¡ÃÐäÃ ä´Œ. 
   ËÅÍ‹ ¹ «Ñº ¹éÓµÒ¾ ÅÒ§;   ªÓàÅ×Í§ ́ Ù© ¹Ñ ¾ ÅÒ§;   ¤ÃÑé¹ àËç¹ ©Ñ¹ ¹Ñè§ à©Â ÍÂÙ‹  ËÅ‹Í¹ ̈ Öè§ ¾Ù´µ ‹Íä»Í ¡Õ Ç‹Ò;   
“ ¤Ø³ ËÅÇ§ ̈ Ð Å§â·É ÍÂ‹Ò§äÃ ́ Ô©Ñ¹ ̈ Ð ÂÍÁÃÑº ·Ø¡ ÍÂ‹Ò§,   ¢Í áµ‹ ãËŒ ÁÕ ¤ÇÒÁ ¡ÃØ³Ò µ‹Í ́ Ô©Ñ¹ ¼ÙŒ à»š¹ ÊÑµÇ� 
¼Ù ŒÂÒ¡ à·‹Ò ¹Ñ¹é ” 
  © ¹Ñ  ̈ §èÖ µ ÍºÇ Ò‹ :    “ © ¹Ñ á Åä Áà ‹ Ë¹ç ÇÒ‹ © ¹Ñ  ̈ ÐÁ Í Õ Ó¹Ò¨Å §â·ÉË ÅÍ‹ ¹Í ÂÒ‹ §äÃ,  á  ÅÐÂ §Ñ ä Áà ‹ ¢ÒŒ ã ¨ ́ ÇŒ ÂÇÒ‹  
·Õè ËÅ‹Í¹ ¢Í ¤ÇÒÁ ¡ÃØ³Ò¹ éÑ¹ ËÁÒÂ¤ÇÒÁ ÍÂÒ‹ §äÃ. ” 
   áÁÍ‹ äØ Ã ÍÖ§é Í ÂÙ‹ ¤Ã‹ã Ù ËÞ ‹  æ    áÅŒÇ ̈ èÖ§ ¾Ù´Ç‹Ò;   “ ́ Ô©Ñ¹ äÁ‹àËç¹ ·Õè¾Öè§ áË‹§ ã´ Í¡Õ  áÅŒÇ  ¹Í¡¨Ò¡¤ Ø³ ËÅÇ§,    
áÅÐ¶ ŒÒ ¤Ø³ ËÅÇ§ àÁµµÒ ªØºàÅÕéÂ§ ́ Ô©Ñ¹ Í¡Õ ¤ ÃÑé§Ë¹Öè§ áÅŒÇ  ́ Ô©Ñ¹ ÊÒºÒ¹ Ç‹Ò ̈Ð »¯ÔºÑµÔ ÃÑº ãªŒ ¤Ø³Ë ÅÇ§ ÍÂ‹Ò§ 
¢Ò·ÒÊ ·àÕ ´ÕÂÇ,   äÁ¢ ‹ Í ÁÕ¹ ÒÂ Í×è¹ ¹Í¡¨Ò¡ ¤Ø³ ËÅÇ§ à»š¹ÍÑ¹¢Ò´” 
   ©Ñ¹ ̈ Ð µÍº ÍÂ‹Ò§äÃ ¡ç àËç¹Ç‹Ò äÁ‹àËÁÒÐ,   ̈ Öè§ ¶ÒÁ ä» Ç‹Ò ËÅ‹Í¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ¤Ñº á¤Œ¹ ÍÂ‹Ò§äÃ,   à»š¹ÍÑ¹ 
ä´Œ¤ÇÒÁ Ç‹Ò ¾ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ à¢Òµ ÍŒ §¡ ÒÃºŒÒ¹· Õè ¶¹¹ ÃÒª»ÃÐÊ§¤� ¹Ñé¹ ÊÓËÃÑº ãËŒ áÁ‹ ÊÃŒÍÂ àÁÕÂÃÑ¡¢ Í§ à¢Ò 
ÍÂ,‹Ù   à ¢Ò ̈§Öè ¢ Íã Ëá Œ ÁÍ ‹ äØ ÃÂÒÂä »Í Â· ‹Ù ÍÕè ¹è× .  ¤ Ã¹éÑ ÇÒ‹  á ÁÍ ‹ äØ Ã ̈Ð¡ ÅºÑ ä »Í ÒÈÂÑ º ÒŒ ¹¾ Í‹ ¢ Í§µ ÇÑ ¡ Â ç §Ñ ¡ ÅÇÑ à ÊÂÕ Ã ÈÑ Á,Õ    
àËµØ ·Õ è¾Ù´ äÇ ŒáÅŒÇÇ ‹Ò ̈ Ð äÁ ‹¾Öè§¾Ò ÍÒÈÑÂ ¾‹Í ÍÕ¡ µ‹Íä».   ¹Í¡¨Ò¡ ¡ÒÃ ·Õè äÁ‹ÁÕ ºŒÒ¹ ÍÂÙ‹,   ÁÔË¹Ó«éÓ à§Ô¹¡  ̈ç Ð äÁ‹ÁÕ 
ãªŒÊÍÂ,  à ¾ÃÒÐ à§¹Ô · è¾Õ ÃÐÂÒµ ÃÐàÇ¹ à¤Â ãËÍ Œ ÂÙ‹ ¹Ñé¹ ¡ç Å´ ̈Ó¹Ç¹ Å§ ·Ø¡·Õ,   ̈¹ ã¹ ·ÕèÊØ´ à¢Ò äÁ‹ä´ ÊŒ §‹ ä» ãË Œ
ÊÍ§ à´×Í¹ áÅŒÇ.   ©Ñ¹ ä´Œ ·ÃÒº àÃ×èÍ§ÃÒÇ µÅÍ´ áÅŒÇ àª‹¹ ¹Ñé¹ ©Ñ¹ ¡ç ºÍ¡ áÁ‹ ÍØäÃ â´Â µÃ§ Ç‹Ò  ©Ñ¹ ¡ç àÊÕÂ ã¨ ·Õè 
ËÅ‹Í¹ µŒÍ§ ÃÑº ¤ÇÒÁ ÅÓºÒ¡ àª‹¹ ¹éÑ¹,    áµ‹ ¢Í ãËŒ ËÅ‹Í¹ ¹Ö¡ Ù́ Ç‹Ò  ËÅ‹Í¹ ä´Œ ¢Ø´ ÍÙ‹ µÒÁ ã¨ µ¹ àÍ§ áÅŒÇ  àÁè×Í 
¹Í¹ã¹Í ¹ ‹Ù ¹éÑ ä ÁÊ‹ ºÒÂ ̈Ðâ ·Éã ¤Ãä ´.Œ   Ê Ç‹ ¹¡ ÒÃ· Ë Õè ÅÍ‹ ¹¡ ºÑ © ¹Ñ  ̈Ð¡ ÅºÑ  ́ ¡ Õ ¹Ñ ã ËÁ¹ ‹ ¹Ñé ,  © ¹Ñ ä Áá ‹ ÅàË¹ç Ë ¹·Ò§ 
·Õè ̈ Ð à»š¹ä»ä´,Œ     áÅÐ ¼Å ·Õè ̈ Ð ä´Œ ¡ç ̈ Ð ÁÕá µ‹¤ ÇÒÁ ÃŒÍ¹ ã¨ äÃŒ ÊØ¢ ́ ŒÇÂ ¡Ñ¹ ·Ñé§¤Ù‹ à·‹Ò ¹Ñé¹,   ¢ÍÍ Â‹Òã ËŒ ¤Ô´µ ‹Íä» 
´Õ¡Ç‹Ò,    áÅÐ ã¹· èÕÊØ´ ©Ñ¹ á¹Ð¹Ó Ç‹Ò ãË ŒËÅ‹Í¹ ¡ÅÑº ä» §ŒÍ ¾‹Í ¢Í§ ËÅ‹Í¹   áÅÐ ¡ÅÑº ä» ÍÂÙ‹ ¡Ñº ¾‹Í ́ Õ¡Ç‹Ò. 
  à ÁÍ×è à Ë¹ç ÇÒ‹  ̈ ÐÍ Âµ ‹Ù Í‹ ä»ä Áà ‹ »¹š » ÃÐâÂª¹á � ÅÇŒ  á ÁÍ ‹ äØ Ã¡ Å ç Ò¡ ÅºÑ ä »,  á  ÅÐ© ¹Ñ ä ´¢ Œ Ò‹ ÇÁ ÒÇ Ò‹ µ ¡Å§ä » 
§ŒÍ¾ Í‹ ,  » ÃÍ§´Í§¡ ¹Ñ á ÅŒÇ,   ¡ç à»š¹¡ÒÃ ́ ÕÊ ÓËÃÑº µÑÇ ËÅ‹Í¹. 
   µÒÁ ·Õè ©Ñ¹ ä´Œ »ÃÐ¾ÄµÔ ÁÒ áÅŒÇ  ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ̈ Ð àËç¹ ́ ŒÇÂÇ‹Ò ©Ñ¹ ä´Œ ·Ó¶Ù¡ áÅŒÇ,   à¾ÃÒÐ 
äÁ‹ÁÕ·Ò§ ̈Ð ·ÓÍ Â‹Ò§ Í×è¹ ä´.Œ  
               ̈ Ò¡ à¾×èÍ¹ ·ÕèÃÑ¡.
                    ËÅÇ§ ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡´Ôì
   

 ©ºÑº ·Õè  ñø
                 ºŒÒ¹ àÅ¢ ·Õè  ðð  ¶¹¹ ÊÕè ¾ÃÐÂÒ
               ÇÑ¹ ·Õè  ñó  ÁÕ¹Ò¤Á,   ¾. È.   òôö- 
 ¶Ö§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à¾×èÍ¹ÃÑ¡. 
   ©Ñ¹ µŒÍ§ ÃÕº ºÍ¡ ¢‹ÒÇ´Õ ÁÒ ãËŒ ·ÃÒº.   áÁ‹ ÍØäÃ ä Œ́ µ¡Å§ áµ‹§§Ò¹ áÅŒÇ ¡Ñº ËÅÇ§ ¾ÔàÈÉ ¼Å ¾Ò¹Ôª,   ¾‹Í¤ŒÒ 
ÁÑè§ÁÕ,   «Öè§ ¹ÑºÇ‹Òà»š¹ âª¤´Õ ÊÓËÃÑº ËÅ‹Í¹.   à¾ÃÒÐ Í Ò¨ ̈Ð ËÇÑ§ ä´Œ Ç‹Ò ̈ Ð ä´Œ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÊØ¢ µ‹Íä» ã¹ ªÕÇÔµ .   ̈ÃÔ§ 
ÍÂÙ‹ ËÅÇ§ ¾ÔàÈÉ ¹Ñé¹ ÃÙ»Ã‹Ò§ äÁ‹ ãª‹เทวดา ถอดรูป,    áµ‹ ËÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ¤§ ̈Ð à¢ŒÒ ÅÑ¡É³Ð ¢Ø¹ ªŒÒ§,   ¤×Í  “ ¶Ö§ ÃÙ» ªÑèÇ ã¨ 
ª‹Ç§ àËÁ×Í¹ ́ Ç§ à´×Í¹. ”    áµ‹ ¶Ö§ ̈Ð ã¨ äÁ‹ ª‹Ç§ à¢Ò ¡ç ÁÕ à§Ô¹ ¾Í ·Õè ̈ Ð «×éÍ ¤ÇÒÁ ÊØ¢ ãËŒ áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ. 
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   ¡ÒÃ ·Õè áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ¼ÑÇ ãËÁ‹ à»š¹ à¹×éÍ à»š¹µÑÇ àÊÕÂ áÅŒÇ àª‹¹¹Õé  ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ àÍ§ ÃÙŒÊÖ¡ ÊÔé¹ ¤ÇÒÁ µÐ¢Ô´µÐ¢Ç§ 
Ë‹Ç§ ãÂ.    áÅÐ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ÍÒ¨ ̈Ð ¤Ô´ ËÒ¤Ù‹ ãËÁ‹ ä´Œ â´Â äÁ‹ µŒÍ§ ÁÕ ¢ŒÍ ¤ÇÃ ÃÑ§à¡ÕÂ¨ ÃÑ§ §Í¹ àÅÂ.   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à»š¹ 
à¾×èÍ¹ÃÑ¡ ¡Ñ¹ ÍÂ‹Ò§ Ê¹Ô·Ê¹Á ·ÕèÊØ´,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í ºÍ¡ µÃ§  æ   Ç‹Ò ©Ñ¹ ä´Œ ÃÑ¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ÍÂÙ‹ ÃÒÂ Ë¹Öè§ áÅŒÇ,   
«§èÖ © ¹Ñ Ë Ç§Ñ ã ¨Ç Ò‹  ̈Ðä´à »¹š ¤ ª‹Ù ÇÕ µÔ ¡ ¹Ñ µ Í‹ ä»â ́ ÂÂ §èÑ Â¹×  ̈Ã§Ô ¨§Ñ .  Ë ÅÍ‹ ¹ª Íè× ¹ Ò§ÊÒÇÈ ÃÊÕ Á Ò¹, à »¹š Å ¡Ù ÊÒÇ
¾ÃÐÂÒ¾ ÊÔ °Ô  àÊÇ¡.                ©¹Ñ  ¡ºÑ  ËÅÍ‹ ¹ä ´¤Œ ŒØ¹à¤Â¾ ´Ù ¨Ò ¡Ñ¹à »¹š  ·µè Õ ÍŒ § ã¨¡ Ñ¹á ÅÇŒ ,                 á  ÅÐ à¨ÒŒ ¤³Ø  ¾ÊÔ °Ô ¡ ºÑ  ¤³Ø ¾Í‹  ¢Í§ 
©¹Ñ ¡ ª ç Íº¡ ¹Ñ Á Ò¡.  © Ð¹ ¹éÑ ¾ Í¾ Í‹ » ÃÐàÊÃ°Ô ¡ ÅºÑ à ¢ÒŒ ÁÒ¶ §Ö ¡ Ã§Ø à·¾Ï ¡ à ç µÃÂÕ ÁµÇÑ ä Çà Œ »¹š à¾Íè× ¹º Ò‹ Ç· àÕ ´ÂÕ Ç 
à¶Ô´  ! 
              ¨Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ ¡ÓÅÑ§ »Å×éÁ ã¨. 
                ËÅÇ§ ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡´Ôì
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ÈÑ¾·� ¹‹Ò ÃÙŒ

¡ÃÁ·‹Ò «ŒÒÂ  Ê‹Ç¹ ÃÒª¡ÒÃ ã¹ ÊÁÑÂ¡‹Í¹  ÊÑ§¡Ñ´ ¡ÃÁ ¾ÃÐ¤ÅÑ§  ÁÕË¹ŒÒ ·Õè à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
¡ÒÃ µ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ »¡¤ÃÍ§ àÁ×Í§·‹Ò  ¡ÃÁ·‹Ò «ŒÒÂ ÁÕË¹ŒÒ ·Õè à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
ªÒÇ¨Õ¹

 ¢¹Á»˜§ ¤ÃÖè§ ¡ŒÍ¹ ÁÒ¨Ò¡ ÊÓ¹Ç¹ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ·ÕèÇ‹Ò  H a l f   a   l o a f   i s   b e tter   t h a n   n o n e 
 ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ  ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò   áÁŒ ̈ Ð äÁ‹ä´Œ ÊÔè§ ã´ ÁÒ ÍÂ‹Ò§ ¤Ãº¶ŒÇ¹   áµ‹ ¡ç ÂÑ§ ä´Œ ºŒÒ§ 

´Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ä´Œ ÍÐäÃ àÅÂ
 ¤ ÃÖ   à¡‹Ò  äÁ‹ ·Ñ¹ÊÁÑÂ
 ¤ÅØÁ ¶Ø§ ª¹  ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹·Õè ¾‹Í áÁ‹ à»š¹ ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ àÅ×Í¡ ¤Ù‹¤ÃÍ§ ãËŒ  â´Â ·Õè à¨ŒÒµÑÇ 

äÁ‹à¤Â ÃÙŒ¨Ñ¡ ËÃ×Í ÃÑ¡ ã¤Ã‹ ¡Ñ¹ ÁÒ ¡‹Í¹
©ÔÇ  ÃÙŒÊÖ¡ äÁ‹¾Íã¨ ·Ñ¹·Õ
 âª   ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  s h o w   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÍÇ´
 ªÔ§ ÊØ¡¡‹Í¹Ë‹ÒÁ    ·Ó ã¹ ÊÔè§ ·Õè äÁ‹ àËÁÒÐÊÁ á¡‹ ÇÑÂ  ËÃ×ÍÂÑ§ äÁ‹ÊÁ¤ÇÃ á¡‹ àÇÅÒ
 «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹  à»š¹ µÑÇÅÐ¤Ã ã¹ àÃ×èÍ§ ÊÒÁ  ¡�¡  «Öè§ à»š¹ ¹ŒÍ§ÊÒÇ ¢Í§ «Ø¹¡Ç¹  «Ø¹¡Ç¹ 

Â¡ ãËŒ à»š¹ ÀÃÃÂÒ ¤¹ ·èÕ    ó    ¢Í§ àÅ‹Ò »‚›    ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò   áÁ‹¡ÔÁà¹Â
 «Öè§ ÁÕ àª×éÍÊÒÂ ̈ Õ¹

 ́ Õâ»Ã  áÁçµ  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  d i p l o m a t     ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ  ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ 
â´Â ¹ÑÂÇ‹Ò  ¼ÙŒ ·Õè ÁÕ ÇÒ·ÈÔÅ»Š ã¹ ¡ÒÃ ¾Ù´  ¾Ù´ ÍÂ‹Ò§ ¶¹ÍÁ ¹éÓ ã¨ ¤¹

 à´Ô¹ à¢ŒÒ ·ŒÒÂ¤ÃÑÇ   â´Â·ÑèÇä»ËÁÒÂ ¶Ö§  à¢ŒÒ·Ò§ ÀÃÃÂÒ  áµ‹ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò  ãªŒ 
¤ÇÒÁ ¤ØŒ¹à¤Â ¡Ñ¹ à»š¹ Ê‹Ç¹µÑÇ ª‹ÇÂàËÅ×Í ãËŒ ä´Œ §Ò¹ ·Ó

à·Ç´Ò¶Í´ ÃÙ» ÁÕÃÙ»Ã‹Ò§ Ë¹ŒÒµÒËÅ‹Í àËÅÒ ÃÒÇ¡Ñº à·Ç´Ò
 áº ªÐ àÅ‹ÍÃ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  b a c h e l o r     ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ªÒÂâÊ´
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 »Í »Ù ÅÒÃ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  p o p u l a r     ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ä´ŒÃÑº ¤ÇÒÁ ¹ÔÂÁ
 »Ð ¡Ã³ÑÁ  »˜¨¨ØºÑ¹ à¢ÕÂ¹  »¡Ã³ÑÁ  ËÁÒÂ ¶Ö§  àÃ×èÍ§  Ë¹Ñ§Ê×Í
 ¾×é¹àÊÕÂ  â¡Ã¸
 ¾ÔÊ´ÒÃ  ÅÐàÍÕÂ´ÅÍÍ  ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§
 ¿ÃÕ   ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  f r e e   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÍÔÊÃÐ  àÊÃÕ
 á¿ áª‹¹  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  f a s h i o n   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÊÁÑÂ¹ÔÂÁ  
 àÁ¦ ·Ø¡ ¡ŒÍ¹ ÁÕ «Ñº ã¹ à»š¹ à§Ô¹  ÁÒ¨Ò¡ ÊÓ¹Ç¹ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ·ÕèÇ‹Ò  E v e r y   c l o u d   h a s   a   s i l v e r  

 l i n i n g   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ̈Ð ÁÕ ÍØ»ÊÃÃ¤ ËÃ×Í »˜ÞËÒ ¡ç ÂÑ§ÁÕ ÊÔè§ ́ Õ  æ   ·Õè 
à»š¹¤ÇÒÁ ÊØ¢ ËÃ×Í ¤ÇÒÁ ÊÓàÃç¨ á·Ã¡ ÍÂÙ‹ºÒ§ 

 àÃçÊµÍ ÃÑ§µ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  r e s t a u r a n t   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÀÑµµÒ¤ÒÃ
 Å§ÃÍÂà»ç¹ ¶ŒÒ »ÃÐ¹Á  à»š¹¡ÒÃ Â¡Á×Í ÊÇÑÊ´Õ ËÅÒÂ ¤ÃÑé§¨¹ Á×Í á·º ̈Ð Â¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·‹Ò ¹Ñé¹  
 àÅç¡ àªèÍÃ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  l e c t u r e   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ºÃÃÂÒÂ
 ÈÔÇÔäÅ«�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  c i v i l i s e d , civilized  ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  à¨ÃÔÞ  ÁÕ ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ
 ÊÑ» à»‡ÍÃ� ÁÒ¨Ò¡¤ Ó  Ç‹Ò      s u p pe  r      ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò     Í ÒËÒÃ Á×éÍ¤ èÓ        (  à»š¹ ÍÒËÒÃ  

·Ò¹ ¡Í‹ ¹ ¹Í¹ ä´Œ) 
 àÊ×Í»†Ò   ¼ÙŒ·Ó Ë¹ŒÒ ·Õè ª‹ÇÂ ¾ÅÃº  «Öè§ ½ƒ¡ËÑ´ ¡ÒÃ ÊÍ´ á¹Á à¾×èÍ ÍØ´Ë¹Ø¹ ¡Í§ 

·ËÒÃ
 Ë ÁÒ ã¹ ÃÒ§ ËÞŒÒ áËŒ§ ã¹ ÍÕÊ»  à»š¹ ¹Ô·Ò¹ ÍÕÊ»  ¹ÓÁÒ ãªŒ à»š¹ ÊÓ¹Ç¹  ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ Ç‹Ò  äÁ‹ µŒÍ§¡ÒÃ 

ÊÔè§ ¹Ñé¹ áÅŒÇ   áµ‹ ÂÑ§ ËÇ§ äÇŒ äÁ‹ÂÍÁ ãËŒ ÊÔè§ ¹Ñé¹ á¡‹ ¼ÙŒÍ×è¹ ·Õè µŒÍ§¡ÒÃ    
 ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ·ÓµÑÇ à»š¹ ËÍÂ ̈ Ø�º á¨§  à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè äÁ‹ªÍº ÊÁÒ¤Á  ÁÑ¡ à¡çºµÑÇ ÍÂÙ‹ áµ‹ ã¹ ºŒÒ¹  

àª‹¹ à´ÕÂÇ ¡Ñº ËÍÂ ̈ Ø�º á¨§  «Öè§ à»š¹ ËÍÂ ·ÐàÅ  à»Å×Í¡ ¢ÃØ¢ÃÐ àÇÕÂ¹ 
à»š¹ Ç§  ÃÙ»Ã‹Ò§ ÂÒÇ  »ÅÒÂ áËÅÁ  ÊÕà·ÒÍÁ ́ Ó   ̈Ð ÍŒÒ ½Ò à»�´ ã¹ ¹éÓ¹Ôè§   
áµ‹ àÁ×èÍ ÁÕ ÊÔè§ ã´ ÁÒ ¡ÃÐ·º ¡ç ̈ Ð »�´ ½Ò Ê¹Ô·  à¾×èÍËÅº «‹Í¹µÑÇ ·Ñ¹·Õ

 ËÑÇ¹Í¡  ¤¹ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ¤Ô´  ¤ÇÒÁ ¹ÔÂÁ áºº ½ÃÑè§
 Í�Í¡«�¿ÍÃ�´  ª×èÍ àÁ×Í§ Ë¹Öè§ ã¹»ÃÐà·È ÍÑ§¡ÄÉ  à»š¹ ·ÕèµÑé§ ¢Í§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

ÍÍ¡«¿ÍÃ�´ «Öè§ ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§ ÁÒ¡
 ÍÑ¹ ÈÔÇÔäÅ«�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  uncivilised, u n c i v i l i z e d   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  äÁ‹ÁÕ 

ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ  äÁ‹ à¨ÃÔÞ
 ÍÔ¹àµÍ àÃçÊµ�   ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò    i n t e r e s t   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¤ÇÒÁ Ê¹ ã¨
 àÍ´Ùà¤ªÑè¹  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  e d u c a t i o n   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ
 ÍØ·ÔÈµÑÇ à»š¹ ¾ÃËÁ¨ÃÃÂ�  »ÃÐ¾ÄµÔµ¹ ÅÐàÇŒ¹¨Ò¡ ¡ÒÃ ÁÕ à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�  àËÁ×Í¹ à»š¹ ¹Ñ¡ºÇª
 ÎÑ¹ ¹Õè ÁÙ¹  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  h o n e y m o o n   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¡ÒÃ ä»à ·ÕèÂÇ ¾Ñ¡¼‹Í¹ 

¢Í§ ¤Ù‹ÃÑ¡ ·Õè áµ‹§§Ò¹ ãËÁ‹    
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   ¡ÒÃ ·Õè áÁ‹ ÍØäÃ ä´Œ ¼ÑÇ ãËÁ‹ à»š¹ à¹×éÍ à»š¹µÑÇ àÊÕÂ áÅŒÇ àª‹¹¹Õé  ·Ó ãËŒ ©Ñ¹ àÍ§ ÃÙŒÊÖ¡ ÊÔé¹ ¤ÇÒÁ µÐ¢Ô´µÐ¢Ç§ 
Ë‹Ç§ ãÂ.    áÅÐ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ÍÒ¨ ̈Ð ¤Ô´ ËÒ¤Ù‹ ãËÁ‹ ä´Œ â´Â äÁ‹ µŒÍ§ ÁÕ ¢ŒÍ ¤ÇÃ ÃÑ§à¡ÕÂ¨ ÃÑ§ §Í¹ àÅÂ.   ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° à»š¹ 
à¾×èÍ¹ÃÑ¡ ¡Ñ¹ ÍÂ‹Ò§ Ê¹Ô·Ê¹Á ·ÕèÊØ´,   à¾ÃÒÐ ©Ð ¹Ñé¹ ¢Í ºÍ¡ µÃ§  æ   Ç‹Ò ©Ñ¹ ä´Œ ÃÑ¡ ¼ÙŒËÞÔ§ ÍÂÙ‹ ÃÒÂ Ë¹Öè§ áÅŒÇ,   
«§èÖ © ¹Ñ Ë Ç§Ñ ã ¨Ç Ò‹  ̈Ðä´à »¹š ¤ ª‹Ù ÇÕ µÔ ¡ ¹Ñ µ Í‹ ä»â ́ ÂÂ §èÑ Â¹×  ̈Ã§Ô ¨§Ñ .  Ë ÅÍ‹ ¹ª Íè× ¹ Ò§ÊÒÇÈ ÃÊÕ Á Ò¹, à »¹š Å ¡Ù ÊÒÇ
¾ÃÐÂÒ¾ ÊÔ °Ô  àÊÇ¡.                ©¹Ñ  ¡ºÑ  ËÅÍ‹ ¹ä ´¤Œ ŒØ¹à¤Â¾ ´Ù ¨Ò ¡Ñ¹à »¹š  ·µè Õ ÍŒ § ã¨¡ Ñ¹á ÅÇŒ ,                 á  ÅÐ à¨ÒŒ ¤³Ø  ¾ÊÔ °Ô ¡ ºÑ  ¤³Ø ¾Í‹  ¢Í§ 
©¹Ñ ¡ ª ç Íº¡ ¹Ñ Á Ò¡.  © Ð¹ ¹éÑ ¾ Í¾ Í‹ » ÃÐàÊÃ°Ô ¡ ÅºÑ à ¢ÒŒ ÁÒ¶ §Ö ¡ Ã§Ø à·¾Ï ¡ à ç µÃÂÕ ÁµÇÑ ä Çà Œ »¹š à¾Íè× ¹º Ò‹ Ç· àÕ ´ÂÕ Ç 
à¶Ô´  ! 
              ¨Ò¡ à¾×èÍ¹ ¼ÙŒ ¡ÓÅÑ§ »Å×éÁ ã¨. 
                ËÅÇ§ ºÃÔºÒÅ ºÃÁ ÈÑ¡´Ôì
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ÈÑ¾·� ¹‹Ò ÃÙŒ

¡ÃÁ·‹Ò «ŒÒÂ  Ê‹Ç¹ ÃÒª¡ÒÃ ã¹ ÊÁÑÂ¡‹Í¹  ÊÑ§¡Ñ´ ¡ÃÁ ¾ÃÐ¤ÅÑ§  ÁÕË¹ŒÒ ·Õè à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
¡ÒÃ µ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ »¡¤ÃÍ§ àÁ×Í§·‹Ò  ¡ÃÁ·‹Ò «ŒÒÂ ÁÕË¹ŒÒ ·Õè à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
ªÒÇ¨Õ¹

 ¢¹Á»˜§ ¤ÃÖè§ ¡ŒÍ¹ ÁÒ¨Ò¡ ÊÓ¹Ç¹ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ·ÕèÇ‹Ò  H a l f   a   l o a f   i s   b e tter   t h a n   n o n e 
 ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ  ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò   áÁŒ ̈ Ð äÁ‹ä´Œ ÊÔè§ ã´ ÁÒ ÍÂ‹Ò§ ¤Ãº¶ŒÇ¹   áµ‹ ¡ç ÂÑ§ ä´Œ ºŒÒ§ 

´Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ä´Œ ÍÐäÃ àÅÂ
 ¤ ÃÖ   à¡‹Ò  äÁ‹ ·Ñ¹ÊÁÑÂ
 ¤ÅØÁ ¶Ø§ ª¹  ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹·Õè ¾‹Í áÁ‹ à»š¹ ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ àÅ×Í¡ ¤Ù‹¤ÃÍ§ ãËŒ  â´Â ·Õè à¨ŒÒµÑÇ 

äÁ‹à¤Â ÃÙŒ¨Ñ¡ ËÃ×Í ÃÑ¡ ã¤Ã‹ ¡Ñ¹ ÁÒ ¡‹Í¹
©ÔÇ  ÃÙŒÊÖ¡ äÁ‹¾Íã¨ ·Ñ¹·Õ
 âª   ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  s h o w   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÍÇ´
 ªÔ§ ÊØ¡¡‹Í¹Ë‹ÒÁ    ·Ó ã¹ ÊÔè§ ·Õè äÁ‹ àËÁÒÐÊÁ á¡‹ ÇÑÂ  ËÃ×ÍÂÑ§ äÁ‹ÊÁ¤ÇÃ á¡‹ àÇÅÒ
 «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹  à»š¹ µÑÇÅÐ¤Ã ã¹ àÃ×èÍ§ ÊÒÁ  ¡�¡  «Öè§ à»š¹ ¹ŒÍ§ÊÒÇ ¢Í§ «Ø¹¡Ç¹  «Ø¹¡Ç¹ 

Â¡ ãËŒ à»š¹ ÀÃÃÂÒ ¤¹ ·èÕ    ó    ¢Í§ àÅ‹Ò »‚›    ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò   áÁ‹¡ÔÁà¹Â
 «Öè§ ÁÕ àª×éÍÊÒÂ ̈ Õ¹

 ́ Õâ»Ã  áÁçµ  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  d i p l o m a t     ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ  ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ 
â´Â ¹ÑÂÇ‹Ò  ¼ÙŒ ·Õè ÁÕ ÇÒ·ÈÔÅ»Š ã¹ ¡ÒÃ ¾Ù´  ¾Ù´ ÍÂ‹Ò§ ¶¹ÍÁ ¹éÓ ã¨ ¤¹

 à´Ô¹ à¢ŒÒ ·ŒÒÂ¤ÃÑÇ   â´Â·ÑèÇä»ËÁÒÂ ¶Ö§  à¢ŒÒ·Ò§ ÀÃÃÂÒ  áµ‹ã¹ ·Õè¹Õé ËÁÒÂ ¤ÇÒÁ Ç‹Ò  ãªŒ 
¤ÇÒÁ ¤ØŒ¹à¤Â ¡Ñ¹ à»š¹ Ê‹Ç¹µÑÇ ª‹ÇÂàËÅ×Í ãËŒ ä´Œ §Ò¹ ·Ó

à·Ç´Ò¶Í´ ÃÙ» ÁÕÃÙ»Ã‹Ò§ Ë¹ŒÒµÒËÅ‹Í àËÅÒ ÃÒÇ¡Ñº à·Ç´Ò
 áº ªÐ àÅ‹ÍÃ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  b a c h e l o r     ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ªÒÂâÊ´

 Œ

é

 

 »Í »Ù ÅÒÃ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  p o p u l a r     ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ä´ŒÃÑº ¤ÇÒÁ ¹ÔÂÁ
 »Ð ¡Ã³ÑÁ  »˜¨¨ØºÑ¹ à¢ÕÂ¹  »¡Ã³ÑÁ  ËÁÒÂ ¶Ö§  àÃ×èÍ§  Ë¹Ñ§Ê×Í
 ¾×é¹àÊÕÂ  â¡Ã¸
 ¾ÔÊ´ÒÃ  ÅÐàÍÕÂ´ÅÍÍ  ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§
 ¿ÃÕ   ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  f r e e   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÍÔÊÃÐ  àÊÃÕ
 á¿ áª‹¹  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  f a s h i o n   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÊÁÑÂ¹ÔÂÁ  
 àÁ¦ ·Ø¡ ¡ŒÍ¹ ÁÕ «Ñº ã¹ à»š¹ à§Ô¹  ÁÒ¨Ò¡ ÊÓ¹Ç¹ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ·ÕèÇ‹Ò  E v e r y   c l o u d   h a s   a   s i l v e r  

 l i n i n g   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ̈Ð ÁÕ ÍØ»ÊÃÃ¤ ËÃ×Í »˜ÞËÒ ¡ç ÂÑ§ÁÕ ÊÔè§ ́ Õ  æ   ·Õè 
à»š¹¤ÇÒÁ ÊØ¢ ËÃ×Í ¤ÇÒÁ ÊÓàÃç¨ á·Ã¡ ÍÂÙ‹ºÒ§ 

 àÃçÊµÍ ÃÑ§µ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  r e s t a u r a n t   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ÀÑµµÒ¤ÒÃ
 Å§ÃÍÂà»ç¹ ¶ŒÒ »ÃÐ¹Á  à»š¹¡ÒÃ Â¡Á×Í ÊÇÑÊ´Õ ËÅÒÂ ¤ÃÑé§¨¹ Á×Í á·º ̈Ð Â¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·‹Ò ¹Ñé¹  
 àÅç¡ àªèÍÃ�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  l e c t u r e   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ºÃÃÂÒÂ
 ÈÔÇÔäÅ«�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  c i v i l i s e d , civilized  ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  à¨ÃÔÞ  ÁÕ ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ
 ÊÑ» à»‡ÍÃ� ÁÒ¨Ò¡¤ Ó  Ç‹Ò      s u p pe  r      ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò     Í ÒËÒÃ Á×éÍ¤ èÓ        (  à»š¹ ÍÒËÒÃ  

·Ò¹ ¡Í‹ ¹ ¹Í¹ ä´Œ) 
 àÊ×Í»†Ò   ¼ÙŒ·Ó Ë¹ŒÒ ·Õè ª‹ÇÂ ¾ÅÃº  «Öè§ ½ƒ¡ËÑ´ ¡ÒÃ ÊÍ´ á¹Á à¾×èÍ ÍØ´Ë¹Ø¹ ¡Í§ 

·ËÒÃ
 Ë ÁÒ ã¹ ÃÒ§ ËÞŒÒ áËŒ§ ã¹ ÍÕÊ»  à»š¹ ¹Ô·Ò¹ ÍÕÊ»  ¹ÓÁÒ ãªŒ à»š¹ ÊÓ¹Ç¹  ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ Ç‹Ò  äÁ‹ µŒÍ§¡ÒÃ 

ÊÔè§ ¹Ñé¹ áÅŒÇ   áµ‹ ÂÑ§ ËÇ§ äÇŒ äÁ‹ÂÍÁ ãËŒ ÊÔè§ ¹Ñé¹ á¡‹ ¼ÙŒÍ×è¹ ·Õè µŒÍ§¡ÒÃ    
 ËÅ‹Í¹ äÁ‹ ·ÓµÑÇ à»š¹ ËÍÂ ̈ Ø�º á¨§  à»ÃÕÂºà·ÕÂº ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè äÁ‹ªÍº ÊÁÒ¤Á  ÁÑ¡ à¡çºµÑÇ ÍÂÙ‹ áµ‹ ã¹ ºŒÒ¹  

àª‹¹ à´ÕÂÇ ¡Ñº ËÍÂ ̈ Ø�º á¨§  «Öè§ à»š¹ ËÍÂ ·ÐàÅ  à»Å×Í¡ ¢ÃØ¢ÃÐ àÇÕÂ¹ 
à»š¹ Ç§  ÃÙ»Ã‹Ò§ ÂÒÇ  »ÅÒÂ áËÅÁ  ÊÕà·ÒÍÁ ́ Ó   ̈Ð ÍŒÒ ½Ò à»�´ ã¹ ¹éÓ¹Ôè§   
áµ‹ àÁ×èÍ ÁÕ ÊÔè§ ã´ ÁÒ ¡ÃÐ·º ¡ç ̈ Ð »�´ ½Ò Ê¹Ô·  à¾×èÍËÅº «‹Í¹µÑÇ ·Ñ¹·Õ

 ËÑÇ¹Í¡  ¤¹ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ¤Ô´  ¤ÇÒÁ ¹ÔÂÁ áºº ½ÃÑè§
 Í�Í¡«�¿ÍÃ�´  ª×èÍ àÁ×Í§ Ë¹Öè§ ã¹»ÃÐà·È ÍÑ§¡ÄÉ  à»š¹ ·ÕèµÑé§ ¢Í§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

ÍÍ¡«¿ÍÃ�´ «Öè§ ÁÕ ª×èÍàÊÕÂ§ ÁÒ¡
 ÍÑ¹ ÈÔÇÔäÅ«�  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  uncivilised, u n c i v i l i z e d   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  äÁ‹ÁÕ 

ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ  äÁ‹ à¨ÃÔÞ
 ÍÔ¹àµÍ àÃçÊµ�   ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò    i n t e r e s t   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¤ÇÒÁ Ê¹ ã¨
 àÍ´Ùà¤ªÑè¹  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  e d u c a t i o n   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ
 ÍØ·ÔÈµÑÇ à»š¹ ¾ÃËÁ¨ÃÃÂ�  »ÃÐ¾ÄµÔµ¹ ÅÐàÇŒ¹¨Ò¡ ¡ÒÃ ÁÕ à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�  àËÁ×Í¹ à»š¹ ¹Ñ¡ºÇª
 ÎÑ¹ ¹Õè ÁÙ¹  ÁÒ¨Ò¡ ¤Ó Ç‹Ò  h o n e y m o o n   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¡ÒÃ ä»à ·ÕèÂÇ ¾Ñ¡¼‹Í¹ 

¢Í§ ¤Ù‹ÃÑ¡ ·Õè áµ‹§§Ò¹ ãËÁ‹    
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 ¾ ÃÐºÒ·Ê Áà´ç̈ ¾ÃÐÁ §¡®Ø à ¡ÅÒŒ à ̈ ÒŒ Í ÂË ‹Ù ÇÑ à»¹š ¾ ÃÐÃ Òªâ ÍÃÊã ¹¾ ÃÐºÒ· ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐ ̈ÅØ ¨ÍÁà¡ÅÒŒ -
 à Œ̈Ò ÍÂÙ‹ ËÑÇ áÅÐ ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ ÈÃÕ ¾Ñª ÃÔ¹·ÃÒ ºÃÁ ÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶  ( ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ ¹Ò§ à Œ̈Ò àÊÒÇÀÒ ¼‹Í§ ÈÃÕ)   ·Ã§ ¾ÃÐ-
 ÃÒª ÊÁÀ¾ àÁ×èÍ ÇÑ¹ ·Õè  ñ  Á¡ÃÒ¤Á  ¾. È.   òôòó  ä´ŒÃÑº ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ¹ÒÁ Ç‹Ò  ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒ ÅÙ¡ÂÒà¸Í 
à¨ŒÒ¿‡Ò ÁËÒ ÇªÔÃÒÇØ¸  ã¹ ¾. È.   òôó÷  ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ºÃÁ àªÉ°Ò¸ÔÃÒª  à¨ŒÒ¿‡ÒÁËÒ ÇªÔÃØ ³ËÔÈ  «Öè§ à»š¹ 
ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐ ºÃÁ âÍÃÊÒ¸Ô ÃÒª  ÊÂÒÁ Á¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ ́ ÓÃ§ µÓ áË¹‹§ ÃÑª·ÒÂÒ· àÊ´ç̈  ÊÇÃÃ¤µ   ¾ÃÐÍ§¤� ̈ Ö§ 
ä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ê¶Ò»¹Ò ¢Öé¹ à»š¹ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ºÃÁ âÍÃÊÒ¸Ô ÃÒª  ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ á·¹
   àÁ×èÍ ¾ÃÐ ª¹ Á¾ÃÃÉÒä Œ́  ñô  ¾ÃÃÉÒ  ä´àŒ Ê ç̈́  ä» ÈÖ¡ÉÒ ÇÔªÒ¡ÒÃ  ³  ·ÇÕ»ÂØâÃ»  ·Ã§ à¢ŒÒ ÈÖ¡ÉÒ ÇÔªÒ 
¾ÅàÃ×Í¹ ã¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÍÍ¡« ¿ÍÃ�´   áÅŒÇ àÊ´ç¨ ä» ·Ã§ ÈÖ¡ÉÒµ‹Í ́ ŒÒ¹ ÇÔªÒ ·ËÒÃº¡ ·Õè âÃ§àÃÕÂ¹ 
á«¹´à� ÎÃÔ                    Êµ � · Ã§ã ªàŒ ÇÅÒÈ ¡Ö ÉÒÇ ªÔ Ò¡ÒÃ ù  »  ‚  ̈º¡ ÒÃÈ ¡Ö ÉÒ¢ ¹éÑ Ê §Ù ÊǾ  á  ÅÇŒ  ̈§Ö à Ê´ç̈ ¹Ç Ô µÑ Ê¾ ‹Ù ÃÐ¹¤Ãã ¹  
¾. È.   òôöö   ¾ÃÐ ºÒ· ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒ à¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇàÊ´ç¨ à¶ÅÔ§ ¶ÇÑÅÂ ÃÒªÊÁºÑµÔ µ‹Í¨Ò¡ ÊÁà´ç¨ 
¾ÃÐª¹¡ ¹Ò¶ àÁ×èÍ ¾ÃÐ ª¹ Á¾ÃÃÉÒä Œ́  óð  ¾ÃÃÉÒ  ÇÑ¹ ·Õè  òó  µØÅÒ¤Á  ¾. È.   òôõó  ¾ÃÐÍ§¤� ·Ã§ ºÃÔËÒÃ 
¾ÃÐ ÃÒª ¡Ô¨ ãËŒ ÁÕ ¤ÇÒÁ à¨ÃÔÞ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ   áÅÐ ÁÕ ¾ÃÐ »ÃÕªÒ ÊÒÁÒÃ¶ ã¹·Ò§ ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� ̈¹ à»š¹ ·Õè »ÃÐ¨Ñ¡É�  
¨¹ ä´ŒÃÑº ¡ÒÃ ¹ŒÍÁ à¡ÅŒÒÏ                 ¶ÇÒÂ ¾ÃÐ ÊÁÑÞÞÒ Ç‹Ò  “ ¾ÃÐ ÁËÒ ̧ ÕÃÃÒª à¨ŒÒ”   ¾ÃÐÍ§¤� ·Ã§ ¾ÃÐ ÃÒª ¹Ô¾¹¸� 
ÇÃÃ³¡ÃÃÁ» ÃÐàÀ·µ Ò‹ § æ µÑ§é áµ¤ ‹ Ãé§Ñ  ́ ÓÃ§µ Óá Ë¹§‹ Ê Áà´ç̈ ¾ÃÐº ÃÁâ ÍÃÊÒ¸Ã Ô Òª                                                              ÊÂÒÁÁ ¡®ÃÒª¡ÁÒÃ  
·Ã§ ãªŒ ·Ñé§ ¾ÃÐ ¹ÒÁ¨ÃÔ§ áÅÐ ¾ÃÐ¹ÒÁ á½§  àª‹¹  ÍÑÈÇ ¾ÒËØ  ãªŒ ÊÓËÃÑº àÃ×èÍ§ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐ 
»ÅØ¡ ã¨  ÈÃÕ ÍÂØ¸ÂÒ  ÊÓËÃÑºº ·ÅÐ¤Ã¾Ù´  ÃÒÁ ̈ Ôµµ Ô Ê ÓËÃÑº ºÑ¹à·Ô§¤´Õ áÅÐÊ ÒÃ¤´Õ µ‹Ò§ æ     · ·Õè Ã§ á»Å 
¨Ò¡ µ‹Ò§»ÃÐà·È  ¾Ñ¹ áËÅÁ  ÊÓËÃÑº àÃ×èÍ§ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ·ËÒÃàÃ×Í áÅÐ ¡®ËÁÒÂ  ¹ÒÂ á¡ŒÇ  ¹ÒÂ ¢ÇÑÞ  ¹ŒÍÂÅÒ   
áÅÐÊØ¤ ÃÕ¾  ÊÓËÃÑº àÃ×èÍ§ àºç´àµÅç´ ËÃ×Í ¹Ô·Ò¹ µ‹Ò§  æ   Ê‹§¼Å ãËŒ ¾ÃÐ ÃÒª ¹Ô¾¹¸� ¢Í§ ¾ÃÐÍ§¤� á¾Ã‹ËÅÒÂ 
ä» ·ÑèÇ äÁ‹ à¾ÕÂ§ áµ‹ ã¹ Ç§ÊÑ§¤Á ªÑé¹ÊÙ§ à·‹Ò ¹Ñé¹   áÁŒ áµ‹ ºØ¤¤Å ÊÒÁÑÞ ¡ç ÁÕ âÍ¡ÒÊ ä´Œ Í‹Ò¹ §Ò¹ ¢Í§ ¾ÃÐÍ§¤�  
 ¾ÃÐºÒ·Ê Áà´ç̈ ¾ÃÐÁ §¡®Ø à ¡ÅÒŒ à ̈ ÒŒ Í ÂË ‹Ù ÇÑ à Ê´ç̈ Ê ÇÃÃ¤µà ÁÍè× Ç ¹Ñ ·  èÕ ò ö ¾ ÄÈ¨¡Ô ÒÂ¹ ¾ .È . òôöø
 ÃÇÁ ¾ÃÐ ª¹Á¾ÃÃÉÒ     ôõ  ¾ÃÃÉÒ

»ÃÐÇÑµÔ ¼ÙŒáµ‹§

ÊÒÃÐ ¹‹Ò ÃÙŒ

 

  Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ÃÒÂÊÑ»´ÒË�  ÍÍ¡ ̈ÓË¹‹ÒÂ ·Ø¡ ÇÑ¹àÊÒÃ�  ÁÕ ¾ÃÐ ÃÒª- 
¹Ô¾¹¸� ¢Í§ ¾ÃÐºÒ· ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ Å§ µÕ¾ÔÁ¾� à»š¹ á¡¹ ËÅÑ¡  ¾ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨¾ÃÐ- 
Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ ·Ã§ à»š¹ ¼ÙŒ¨Ñ´·Ó áÅÐ à»š¹ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  â´Â ÁÕ ¹ÒÂ ̈ ‹ÒÂÇ´  ( »Ò³Õ  ä¡Ã Ä¡É�)   à»š¹ 
¼ÙŒª‹ÇÂ ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ  ¹Í¡¨Ò¡ ¹Ñé¹ ÂÑ§ÁÕ  Á. ̈ . ́ ØÅ ÀÒ¡Ã  ÇÃ ÇÃÃ³  Á.Å. »�›¹  ÁÒÅÒ ¡ØÅ  ¾ÃÐ ÁËÒà·¾ ¡ÉÑµÃ-
ÊÁØ Ë  ( à¹×èÍ§  ÊÒ¤ÃÔ¡)   Ã‹ÇÁÁ×Í ¡Ñ¹ ºÃÔËÒÃ§Ò¹  Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ©ºÑº ¹Õé ¢ÒÂ àÅ‹Á ÅÐ  ñ  ºÒ·  ÃÒÂä´Œ ·Ñé§ËÁ´ 
¨Ò¡ ¡ÒÃ ̈ ÓË¹‹ÒÂ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� àÅ‹Á ¹Õé ¹Óä» ºÓÃØ§ ÃÒª¹ÒÇÕä·Â

Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾� ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ

ØØ

 

 Ë ¹§Ñ ÊÍ× ¾ ÁÔ ¾ ́� ÊØ µÔ Ê ÁµÔ Á¤ Õ ÓÍ ¸ºÔ ÒÂË Å§Ñ » ¡Ë¹§Ñ ÊÍ×        à ¾Í×è ª á Õé ¨§Ç µÑ ¶» Ø ÃÐÊ§¤ã � ¹¡ ÒÃ ̈ Ñ́ · ÓË¹§Ñ ÊÍ×  
äÇŒ Ç‹Ò  
      “ Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ       º‹ ÁÔ ¤Ô´¤ ́ Õ ·ÃÒÁ    
    µÑé§ ̈ Ôµ ̈Ð ¹Ó ¤ÇÒÁ      ÊØ¢Ð ãËŒ Ä´Õ ÊºÒÂ  
     ¶Ö§ ÅŒÍ ¡ç ÅŒÍ à¾ÕÂ§     ¡Ð ÅÐ àÂÕèÂ§ ÇÔ¸Õ ÊËÒÂ    
      ºÁÕ ̈ ÐÁ Ø‹§ÃŒÒÂ     º‹ ÁÔ ÁØ‹§ »ÃÐ¨Ò¹ ã¤Ã    
    ã ¤ÃÍ Í¡ ̈Ð¾ ÅÒ´·Ò‹      ¡ç ̈ ÐÅ ŒÍàÅÕÂ¹ ãËŒ    
     ã ¤Ã ́ Ç Õ ÔàÈÉ ä«ÃŒ     ¡ç ̈ Ðª Á »ÃÐÊÁ ́ Õ    
     ª Á àÃÒ¡ ç á·§¤ ÔÇ     ¼Ô ÇÐ ©ÔÇ ¡ç «ÍÃ�ÃÕè    
       áÁŒ áÁç´ ÁÔ ¤×¹´Õ     ¡ç ̈ Ð àªÔÞ  ³  ¤ÅÍ§ÊÒ¹ Ï” 

 á¹Ç·Ò§ ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³�ÇÃÃ³¤´ÕáÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

à¹×éÍ àÃ×èÍ§

  ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á à»š¹ ¹Ç¹ÔÂÒÂ ¢¹Ò´ ÊÑé¹ ·Õè ÁÕ ¡Å ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ¹ÓàÊ¹Í ã¹ ÃÙ» áºº ¢Í§ ̈´ËÁÒÂ ÁÕ ¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹ àÃ×èÍ§ ·Õè à»š¹ä» ÍÂ‹Ò§ ÃÇ´àÃçÇ  äÁ‹«Ñº«ŒÍ¹  â´Â ÁÕ ¢ŒÍ ¹‹Ò Ê¹ ã¨ ·Õè ¾ÃÐºÒ· ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à Œ̈Ò-
 ÍÂÙ‹ ËÑÇ ä´Œ ·Ã§ ãªŒ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹  “ ¤Ó¹Ó”   äÇŒ à»š¹ Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ ¢Í§ àÃ×èÍ§ Ç‹Ò  � ¡ÒÃ ·Õè ̈´ËÁÒÂ àËÅ‹Ò¹Õé µ¡ ÁÒ ¶Ö§ 
Á×Í ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ÍÂ‹Ò§äÃ  ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ̈ Óà»š¹ µŒÍ§ ¢ÍÍÀÑÂ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ̈ Ð äÁ‹ áÊ´§ ãËŒ ·‹Ò¹ ·ÃÒº  à¾ÃÒÐ ÍÒ¨ ·Õè ̈ Ð 
·Ó¤ÇÒÁ à´×Í´ÃŒÍ¹ ÃÓ¤ÒÞ á¡‹ ¤¹ ËÅÒÂ ¤¹  ÍÕ¡ »ÃÐ¡ÒÃ Ë¹Öè§ àÁ×èÍ ·‹Ò¹ ä Œ́ Í‹Ò¹ ̈´ËÁÒÂ àËÅ‹Ò¹Õé áÅŒÇ  ·‹Ò¹ 
¤§ áÅàËç¹ ¤ÇÒÁ ̈Óà»š¹ ·Õè ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ̈ Ð µŒÍ§ ̈ Ñ´¡ÒÃ á»Å§ ¹ÒÁ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ¹Ñé¹  æ   ́ ŒÇÂ”   àËµØ¹Õé àÍ§ ·Õè ·Ó ãËŒ 
¼ÙŒÍ‹Ò¹ à¡Ô´ ¤ÇÒÁ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò àÃ×èÍ§  ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  à»š¹ àÃ×èÍ§¨ÃÔ§ ·Õè ¼ÙŒ áµ‹§ ä´Œ ¹Ó ̈´ËÁÒÂ ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÁÒ 
à»�́ à¼Â  ́   §Ö ´´Ù ã ̈ãËé¼         ÍŒÙ Ò‹ ¹à ¡Ố ¤ ÇÒÁÊ ¹ã ¨á ÅÐà ¡Ố ¤ ÇÒÁ¡ ÃÐ µÍ× ÃÍ× Ã¹Œ ·  ̈Õè ÐÍ Ò‹ ¹ ̈´ËÁÒÂá µÅ‹ Ð© ººÑ

µÑÇ ÅÐ¤Ã

 ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á ÁÕ µÑÇÅÐ¤Ã ÊÓ¤ÑÞ ́ Ñ§¹Õé
  ñ.  »ÃÐ¾Ñ¹¸�  à»š¹ Ë¹Ø‹Á ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Í¡ ¼ÙŒ ¹ÔÂÁ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡  â´Â ÁÕ ¤ÇÒÁ¤Ô´ Ç‹Ò¡ÒÃ¡ÅÑº 
ÁÒ ãªŒªÕÇÔµ ã¹ ºŒÒ¹à¡Ố  à»š¹ ÊÔè§ ·Õè ¹‹ÒÍÖ́ ÍÑ́  ã¨  à¹×èÍ§¨Ò¡ àÁ×Í§ä·Â à»š¹ ºŒÒ¹àÁ×Í§ ·Õè  “ ÍÑ¹ÈÔ ÇÔäÅ«� ”   ºÃÃ¾ºØÃØÉ 
áÅÐ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ä·Â ÁÕ ¤ÇÒÁ ÅŒÒÊÁÑÂ  ËÃ×Í  “ ¤ ÃÖ”   ¹Ñè¹àÍ§  
  »ÃÐ¾Ñ¹¸� µ‹ÍµŒÒ¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ¤ÅØÁ ¶Ø§ ª¹  ̈ Ö§ »¯ÔàÊ¸ ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ ¡Ñº ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ºÔ´Ò àÅ×Í¡ ãËŒ  »ÃÐ¡Íº 
¡Ñº àÁ×èÍ ä Œ́ ¾ºàËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ áÅŒÇ¡ç µÓË¹Ô à¸Í Ç‹Ò äÁ‹ ·Ñ¹ÊÁÑÂ µÒÁ ÃÊ¹ÔÂÁ ¢Í§ µ¹  ́ Ñ§ ¤ÇÒÁ ·ÕèÇ‹Ò  “ ¡ÒÃ áµ‹§µÑÇ 
¢Í§ ËÅ‹Í¹ ¡ç ãªŒ àÊ×éÍ¼ŒÒ ́ Õ  æ .   ¶Ù¡ “ á¿áª‹¹”,    áµ‹ áµ‹§ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ ÁÒ¡àËÅ×Í à¡Ô¹;   ÁÕ ÍÐäÃ µ‹Í ÁÔ ÍÐäÃ ËŒÍÂ,   

ä·Âã¹ ÊÁÑÂ ¹Ñé¹  «Öè§ ÁÕ à¹×éÍËÒ ·Õè Ã‹ÇÁÊÁÑÂ ¡Ñº »˜¨¨ØºÑ¹
ÍÕ¡·§Ñé ¡ ÒÃã ªÊŒ Ó¹Ç¹âÇËÒÃà ªÍè× ÁâÂ§ä ´Í Œ ÂÒ‹ §Ê ÁÑ ¾¹Ñ ¸¡� ºÑ ¡ ÒÃÊ Í´á ·Ã¡á ¹Ç¤Ố á ÅÐ¤ Ò‹ ¹ÂÔ Á¢ Í§Ê §Ñ ¤Á 
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 ¾ ÃÐºÒ·Ê Áà´ç̈ ¾ÃÐÁ §¡®Ø à ¡ÅÒŒ à ̈ ÒŒ Í ÂË ‹Ù ÇÑ à»¹š ¾ ÃÐÃ Òªâ ÍÃÊã ¹¾ ÃÐºÒ· ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐ ̈ÅØ ¨ÍÁà¡ÅÒŒ -
 à Œ̈Ò ÍÂÙ‹ ËÑÇ áÅÐ ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ ÈÃÕ ¾Ñª ÃÔ¹·ÃÒ ºÃÁ ÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶  ( ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ ¹Ò§ à Œ̈Ò àÊÒÇÀÒ ¼‹Í§ ÈÃÕ)   ·Ã§ ¾ÃÐ-
 ÃÒª ÊÁÀ¾ àÁ×èÍ ÇÑ¹ ·Õè  ñ  Á¡ÃÒ¤Á  ¾. È.   òôòó  ä´ŒÃÑº ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ¹ÒÁ Ç‹Ò  ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒ ÅÙ¡ÂÒà¸Í 
à¨ŒÒ¿‡Ò ÁËÒ ÇªÔÃÒÇØ¸  ã¹ ¾. È.   òôó÷  ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ºÃÁ àªÉ°Ò¸ÔÃÒª  à¨ŒÒ¿‡ÒÁËÒ ÇªÔÃØ ³ËÔÈ  «Öè§ à»š¹ 
ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐ ºÃÁ âÍÃÊÒ¸Ô ÃÒª  ÊÂÒÁ Á¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ ́ ÓÃ§ µÓ áË¹‹§ ÃÑª·ÒÂÒ· àÊ´ç̈  ÊÇÃÃ¤µ   ¾ÃÐÍ§¤� ̈ Ö§ 
ä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ê¶Ò»¹Ò ¢Öé¹ à»š¹ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ºÃÁ âÍÃÊÒ¸Ô ÃÒª  ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ á·¹
   àÁ×èÍ ¾ÃÐ ª¹ Á¾ÃÃÉÒä Œ́  ñô  ¾ÃÃÉÒ  ä´àŒ Ê ç̈́  ä» ÈÖ¡ÉÒ ÇÔªÒ¡ÒÃ  ³  ·ÇÕ»ÂØâÃ»  ·Ã§ à¢ŒÒ ÈÖ¡ÉÒ ÇÔªÒ 
¾ÅàÃ×Í¹ ã¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÍÍ¡« ¿ÍÃ�´   áÅŒÇ àÊ´ç¨ ä» ·Ã§ ÈÖ¡ÉÒµ‹Í ́ ŒÒ¹ ÇÔªÒ ·ËÒÃº¡ ·Õè âÃ§àÃÕÂ¹ 
á«¹´à� ÎÃÔ                    Êµ � · Ã§ã ªàŒ ÇÅÒÈ ¡Ö ÉÒÇ ªÔ Ò¡ÒÃ ù  »  ‚  ̈º¡ ÒÃÈ ¡Ö ÉÒ¢ ¹éÑ Ê §Ù ÊǾ  á  ÅÇŒ  ̈§Ö à Ê´ç̈ ¹Ç Ô µÑ Ê¾ ‹Ù ÃÐ¹¤Ãã ¹  
¾. È.   òôöö   ¾ÃÐ ºÒ· ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒ à¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇàÊ´ç¨ à¶ÅÔ§ ¶ÇÑÅÂ ÃÒªÊÁºÑµÔ µ‹Í¨Ò¡ ÊÁà´ç¨ 
¾ÃÐª¹¡ ¹Ò¶ àÁ×èÍ ¾ÃÐ ª¹ Á¾ÃÃÉÒä Œ́  óð  ¾ÃÃÉÒ  ÇÑ¹ ·Õè  òó  µØÅÒ¤Á  ¾. È.   òôõó  ¾ÃÐÍ§¤� ·Ã§ ºÃÔËÒÃ 
¾ÃÐ ÃÒª ¡Ô¨ ãËŒ ÁÕ ¤ÇÒÁ à¨ÃÔÞ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ   áÅÐ ÁÕ ¾ÃÐ »ÃÕªÒ ÊÒÁÒÃ¶ ã¹·Ò§ ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� ̈¹ à»š¹ ·Õè »ÃÐ¨Ñ¡É�  
¨¹ ä´ŒÃÑº ¡ÒÃ ¹ŒÍÁ à¡ÅŒÒÏ                 ¶ÇÒÂ ¾ÃÐ ÊÁÑÞÞÒ Ç‹Ò  “ ¾ÃÐ ÁËÒ ̧ ÕÃÃÒª à¨ŒÒ”   ¾ÃÐÍ§¤� ·Ã§ ¾ÃÐ ÃÒª ¹Ô¾¹¸� 
ÇÃÃ³¡ÃÃÁ» ÃÐàÀ·µ Ò‹ § æ µÑ§é áµ¤ ‹ Ãé§Ñ  ́ ÓÃ§µ Óá Ë¹§‹ Ê Áà´ç̈ ¾ÃÐº ÃÁâ ÍÃÊÒ¸Ã Ô Òª                                                              ÊÂÒÁÁ ¡®ÃÒª¡ÁÒÃ  
·Ã§ ãªŒ ·Ñé§ ¾ÃÐ ¹ÒÁ¨ÃÔ§ áÅÐ ¾ÃÐ¹ÒÁ á½§  àª‹¹  ÍÑÈÇ ¾ÒËØ  ãªŒ ÊÓËÃÑº àÃ×èÍ§ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐ 
»ÅØ¡ ã¨  ÈÃÕ ÍÂØ¸ÂÒ  ÊÓËÃÑºº ·ÅÐ¤Ã¾Ù´  ÃÒÁ ̈ Ôµµ Ô Ê ÓËÃÑº ºÑ¹à·Ô§¤´Õ áÅÐÊ ÒÃ¤´Õ µ‹Ò§ æ     · ·Õè Ã§ á»Å 
¨Ò¡ µ‹Ò§»ÃÐà·È  ¾Ñ¹ áËÅÁ  ÊÓËÃÑº àÃ×èÍ§ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ·ËÒÃàÃ×Í áÅÐ ¡®ËÁÒÂ  ¹ÒÂ á¡ŒÇ  ¹ÒÂ ¢ÇÑÞ  ¹ŒÍÂÅÒ   
áÅÐÊØ¤ ÃÕ¾  ÊÓËÃÑº àÃ×èÍ§ àºç´àµÅç´ ËÃ×Í ¹Ô·Ò¹ µ‹Ò§  æ   Ê‹§¼Å ãËŒ ¾ÃÐ ÃÒª ¹Ô¾¹¸� ¢Í§ ¾ÃÐÍ§¤� á¾Ã‹ËÅÒÂ 
ä» ·ÑèÇ äÁ‹ à¾ÕÂ§ áµ‹ ã¹ Ç§ÊÑ§¤Á ªÑé¹ÊÙ§ à·‹Ò ¹Ñé¹   áÁŒ áµ‹ ºØ¤¤Å ÊÒÁÑÞ ¡ç ÁÕ âÍ¡ÒÊ ä´Œ Í‹Ò¹ §Ò¹ ¢Í§ ¾ÃÐÍ§¤�  
 ¾ÃÐºÒ·Ê Áà´ç̈ ¾ÃÐÁ §¡®Ø à ¡ÅÒŒ à ̈ ÒŒ Í ÂË ‹Ù ÇÑ à Ê´ç̈ Ê ÇÃÃ¤µà ÁÍè× Ç ¹Ñ ·  èÕ ò ö ¾ ÄÈ¨¡Ô ÒÂ¹ ¾ .È . òôöø
 ÃÇÁ ¾ÃÐ ª¹Á¾ÃÃÉÒ     ôõ  ¾ÃÃÉÒ

»ÃÐÇÑµÔ ¼ÙŒáµ‹§

ÊÒÃÐ ¹‹Ò ÃÙŒ

 

  Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ à»š¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ÃÒÂÊÑ»´ÒË�  ÍÍ¡ ̈ÓË¹‹ÒÂ ·Ø¡ ÇÑ¹àÊÒÃ�  ÁÕ ¾ÃÐ ÃÒª- 
¹Ô¾¹¸� ¢Í§ ¾ÃÐºÒ· ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ Å§ µÕ¾ÔÁ¾� à»š¹ á¡¹ ËÅÑ¡  ¾ÃÐºÒ· ÊÁà´ç¨¾ÃÐ- 
Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à¨ŒÒ ÍÂÙ‹ ËÑÇ ·Ã§ à»š¹ ¼ÙŒ¨Ñ´·Ó áÅÐ à»š¹ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  â´Â ÁÕ ¹ÒÂ ̈ ‹ÒÂÇ´  ( »Ò³Õ  ä¡Ã Ä¡É�)   à»š¹ 
¼ÙŒª‹ÇÂ ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ  ¹Í¡¨Ò¡ ¹Ñé¹ ÂÑ§ÁÕ  Á. ̈ . ́ ØÅ ÀÒ¡Ã  ÇÃ ÇÃÃ³  Á.Å. »�›¹  ÁÒÅÒ ¡ØÅ  ¾ÃÐ ÁËÒà·¾ ¡ÉÑµÃ-
ÊÁØ Ë  ( à¹×èÍ§  ÊÒ¤ÃÔ¡)   Ã‹ÇÁÁ×Í ¡Ñ¹ ºÃÔËÒÃ§Ò¹  Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� ©ºÑº ¹Õé ¢ÒÂ àÅ‹Á ÅÐ  ñ  ºÒ·  ÃÒÂä´Œ ·Ñé§ËÁ´ 
¨Ò¡ ¡ÒÃ ̈ ÓË¹‹ÒÂ Ë¹Ñ§Ê×Í ¾ÔÁ¾� àÅ‹Á ¹Õé ¹Óä» ºÓÃØ§ ÃÒª¹ÒÇÕä·Â

Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾� ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ

ØØ

 

 Ë ¹§Ñ ÊÍ× ¾ ÁÔ ¾ ́� ÊØ µÔ Ê ÁµÔ Á¤ Õ ÓÍ ¸ºÔ ÒÂË Å§Ñ » ¡Ë¹§Ñ ÊÍ×        à ¾Í×è ª á Õé ¨§Ç µÑ ¶» Ø ÃÐÊ§¤ã � ¹¡ ÒÃ ̈ Ñ́ · ÓË¹§Ñ ÊÍ×  
äÇŒ Ç‹Ò  
      “ Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ ́ ØÊÔµ ÊÁÔµ       º‹ ÁÔ ¤Ô´¤ ́ Õ ·ÃÒÁ    
    µÑé§ ̈ Ôµ ̈Ð ¹Ó ¤ÇÒÁ      ÊØ¢Ð ãËŒ Ä´Õ ÊºÒÂ  
     ¶Ö§ ÅŒÍ ¡ç ÅŒÍ à¾ÕÂ§     ¡Ð ÅÐ àÂÕèÂ§ ÇÔ¸Õ ÊËÒÂ    
      ºÁÕ ̈ ÐÁ Ø‹§ÃŒÒÂ     º‹ ÁÔ ÁØ‹§ »ÃÐ¨Ò¹ ã¤Ã    
    ã ¤ÃÍ Í¡ ̈Ð¾ ÅÒ´·Ò‹      ¡ç ̈ ÐÅ ŒÍàÅÕÂ¹ ãËŒ    
     ã ¤Ã ́ Ç Õ ÔàÈÉ ä«ÃŒ     ¡ç ̈ Ðª Á »ÃÐÊÁ ́ Õ    
     ª Á àÃÒ¡ ç á·§¤ ÔÇ     ¼Ô ÇÐ ©ÔÇ ¡ç «ÍÃ�ÃÕè    
       áÁŒ áÁç´ ÁÔ ¤×¹´Õ     ¡ç ̈ Ð àªÔÞ  ³  ¤ÅÍ§ÊÒ¹ Ï” 

 á¹Ç·Ò§ ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³�ÇÃÃ³¤´ÕáÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

à¹×éÍ àÃ×èÍ§

  ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á à»š¹ ¹Ç¹ÔÂÒÂ ¢¹Ò´ ÊÑé¹ ·Õè ÁÕ ¡Å ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ¹ÓàÊ¹Í ã¹ ÃÙ» áºº ¢Í§ ̈´ËÁÒÂ ÁÕ ¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹ àÃ×èÍ§ ·Õè à»š¹ä» ÍÂ‹Ò§ ÃÇ´àÃçÇ  äÁ‹«Ñº«ŒÍ¹  â´Â ÁÕ ¢ŒÍ ¹‹Ò Ê¹ ã¨ ·Õè ¾ÃÐºÒ· ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ Á§¡Ø® à¡ÅŒÒ à Œ̈Ò-
 ÍÂÙ‹ ËÑÇ ä´Œ ·Ã§ ãªŒ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹  “ ¤Ó¹Ó”   äÇŒ à»š¹ Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ ¢Í§ àÃ×èÍ§ Ç‹Ò  � ¡ÒÃ ·Õè ̈´ËÁÒÂ àËÅ‹Ò¹Õé µ¡ ÁÒ ¶Ö§ 
Á×Í ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ÍÂ‹Ò§äÃ  ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ̈ Óà»š¹ µŒÍ§ ¢ÍÍÀÑÂ ã¹ ¡ÒÃ ·Õè ̈ Ð äÁ‹ áÊ´§ ãËŒ ·‹Ò¹ ·ÃÒº  à¾ÃÒÐ ÍÒ¨ ·Õè ̈ Ð 
·Ó¤ÇÒÁ à´×Í´ÃŒÍ¹ ÃÓ¤ÒÞ á¡‹ ¤¹ ËÅÒÂ ¤¹  ÍÕ¡ »ÃÐ¡ÒÃ Ë¹Öè§ àÁ×èÍ ·‹Ò¹ ä Œ́ Í‹Ò¹ ̈´ËÁÒÂ àËÅ‹Ò¹Õé áÅŒÇ  ·‹Ò¹ 
¤§ áÅàËç¹ ¤ÇÒÁ ̈Óà»š¹ ·Õè ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ̈ Ð µŒÍ§ ̈ Ñ´¡ÒÃ á»Å§ ¹ÒÁ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ¹Ñé¹  æ   ́ ŒÇÂ”   àËµØ¹Õé àÍ§ ·Õè ·Ó ãËŒ 
¼ÙŒÍ‹Ò¹ à¡Ô´ ¤ÇÒÁ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò àÃ×èÍ§  ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  à»š¹ àÃ×èÍ§¨ÃÔ§ ·Õè ¼ÙŒ áµ‹§ ä´Œ ¹Ó ̈´ËÁÒÂ ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÁÒ 
à»�́ à¼Â  ́   §Ö ´´Ù ã ̈ãËé¼         ÍŒÙ Ò‹ ¹à ¡Ố ¤ ÇÒÁÊ ¹ã ¨á ÅÐà ¡Ố ¤ ÇÒÁ¡ ÃÐ µÍ× ÃÍ× Ã¹Œ ·  ̈Õè ÐÍ Ò‹ ¹ ̈´ËÁÒÂá µÅ‹ Ð© ººÑ

µÑÇ ÅÐ¤Ã

 ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á ÁÕ µÑÇÅÐ¤Ã ÊÓ¤ÑÞ ́ Ñ§¹Õé
  ñ.  »ÃÐ¾Ñ¹¸�  à»š¹ Ë¹Ø‹Á ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Í¡ ¼ÙŒ ¹ÔÂÁ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡  â´Â ÁÕ ¤ÇÒÁ¤Ô´ Ç‹Ò¡ÒÃ¡ÅÑº 
ÁÒ ãªŒªÕÇÔµ ã¹ ºŒÒ¹à¡Ố  à»š¹ ÊÔè§ ·Õè ¹‹ÒÍÖ́ ÍÑ́  ã¨  à¹×èÍ§¨Ò¡ àÁ×Í§ä·Â à»š¹ ºŒÒ¹àÁ×Í§ ·Õè  “ ÍÑ¹ÈÔ ÇÔäÅ«� ”   ºÃÃ¾ºØÃØÉ 
áÅÐ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ä·Â ÁÕ ¤ÇÒÁ ÅŒÒÊÁÑÂ  ËÃ×Í  “ ¤ ÃÖ”   ¹Ñè¹àÍ§  
  »ÃÐ¾Ñ¹¸� µ‹ÍµŒÒ¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ¤ÅØÁ ¶Ø§ ª¹  ̈ Ö§ »¯ÔàÊ¸ ¡ÒÃ áµ‹§§Ò¹ ¡Ñº ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ºÔ´Ò àÅ×Í¡ ãËŒ  »ÃÐ¡Íº 
¡Ñº àÁ×èÍ ä Œ́ ¾ºàËç¹ ¼ÙŒËÞÔ§ áÅŒÇ¡ç µÓË¹Ô à¸Í Ç‹Ò äÁ‹ ·Ñ¹ÊÁÑÂ µÒÁ ÃÊ¹ÔÂÁ ¢Í§ µ¹  ́ Ñ§ ¤ÇÒÁ ·ÕèÇ‹Ò  “ ¡ÒÃ áµ‹§µÑÇ 
¢Í§ ËÅ‹Í¹ ¡ç ãªŒ àÊ×éÍ¼ŒÒ ́ Õ  æ .   ¶Ù¡ “ á¿áª‹¹”,    áµ‹ áµ‹§ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ ÁÒ¡àËÅ×Í à¡Ô¹;   ÁÕ ÍÐäÃ µ‹Í ÁÔ ÍÐäÃ ËŒÍÂ,   

ä·Âã¹ ÊÁÑÂ ¹Ñé¹  «Öè§ ÁÕ à¹×éÍËÒ ·Õè Ã‹ÇÁÊÁÑÂ ¡Ñº »˜¨¨ØºÑ¹
ÍÕ¡·§Ñé ¡ ÒÃã ªÊŒ Ó¹Ç¹âÇËÒÃà ªÍè× ÁâÂ§ä ´Í Œ ÂÒ‹ §Ê ÁÑ ¾¹Ñ ¸¡� ºÑ ¡ ÒÃÊ Í´á ·Ã¡á ¹Ç¤Ố á ÅÐ¤ Ò‹ ¹ÂÔ Á¢ Í§Ê §Ñ ¤Á 
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á¢Ç¹,    áÅÐ µÔ´ ¾ÐÃØ§¾ÐÃÑ§ ä» ·Ñé§µÑÇ ̈¹ ́ ÙÃÒÇ¡Ñº µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ. ”   »ÃÐ¾Ñ¹¸� àÅ×Í¡ ·Õè ̈ Ð áµ‹§§Ò¹ ¡Ñº 
ÍØäÃ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ·Ñ¹ÊÁÑÂ áººÍÂ‹Ò§ µÐÇÑ¹µ¡ µÒÁ ÃÊ¹ÔÂÁ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÍÒÃÁ³� ·Õè à»‚›ÂÁÅŒ¹ ́ ŒÇÂ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ «Öè§ ÍÂÙ‹ 
àË¹×Í àËµØ¼Å ¢Í§ ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ÅÑ¡É³Ð ¹ÔÊÑÂ ·Õè á·Œ¨ÃÔ§ ¢Í§ ¡Ñ¹ áÅÐ ¡Ñ¹  àÁ×èÍ µŒÍ§ ÁÒ ãªŒ ªÕÇÔµ¤Ù‹ ÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ ¡Ñ¹ ̈ Ö§ 
äÁ‹ ÊÒÁÒÃ¶ »ÃÑºµÑÇ à¢ŒÒËÒ ¡Ñ¹ ä´Œ  à¾ÃÒÐ ̈ Ôµ ãµŒ ÊÓ¹Ö¡ ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ¡ç ÂÑ§¤§ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ÀÃÃÂÒ ·Õè ́ Õ ¤ÇÃ à»š¹ 
¡ØÅÊµÃÕ ·Õè ÍÂÙ‹ ́ Ù áÅ ºŒÒ¹  ́ Ù áÅ ÊÒÁÕ  ªÕÇÔµ¤Ù‹ ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ̈ Ö§ µŒÍ§ ÊÔé¹ÊØ´Å§   áµ‹ àËµØ¡ÒÃ³� ¹Õé àÍ§ ·Õè ä´Œ ÊÍ¹ 
ãËŒ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÃÙŒ¨Ñ¡ »ÃÑº à»ÅÕèÂ¹ ·ÑÈ¹¤µÔ äÁ‹ ãËŒ ¢Ñ´ áÂŒ§ ¡Ñº ¢¹º ́ Ñé§à´ÔÁ ¢Í§ ÊÑ§¤Á ä·Â
  »ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ¹ÑºÇ‹Òà»š¹ µÑÇÅÐ¤Ã ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ·Ò§ ́ ŒÒ¹ ¤ÇÒÁ¤Ố  ·Õè ÊÒÁÒÃ¶ ¹ÓÁÒ »ÃÑº ãªŒ ã¹ ¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹ ªÕÇÔµ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ àËÁÒÐÊÁ¡Ñº ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á ·ÕèÍÒÈÑÂ ÍÂÙ‹  
  ò.  ÍØäÃ  ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ÁÕ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ·Õè ́ Óà¹Ô¹ áººÍÂ‹Ò§ ¢¹º ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ µÐÇÑ¹µ¡  ÁÕ ºØ¤ÅÔ¡ à»š¹ ¤¹ 
ÁÑè¹ ã¨ ã¹ µ¹ àÍ§ ÊÙ§  ¡ÅŒÒ ¤Ô´  ¡ÅŒÒ ¾Ù´ áºº µÐÇÑ¹µ¡  ́ Ñ§ ¤Ó ¡Å‹ÒÇ ¢Í§ ¹ÒÂ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò  “ ¾Ù´ ¡Ñ¹ ÊÑé¹  æ,   
ËÅ‹Í¹ ¤ÅŒÒÂ ¼ÙŒËÞÔ§ ½ÃÑè§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â,    áÅÐ ¹ÑºÇ‹Ò ÁÕ  “ àÍ´Ùà¤ªÑè¹”   ́ Õ ¾Í ãªŒ;   à¢ÕÂ¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ä·Â 
à¡‹§.   Í‹Ò¹ áÅÐ ¾Ù´ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ä´Œ ºŒÒ§,   àµŒ¹ÃÓ à»š¹,    áÅÐ áµ‹§ µÑÇ´Õ,   ÃÙŒ¨Ñ¡ ãªŒ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ áµ‹ ¾Í¤ÇÃ  
äÁ‹ ÃØ§ÃÑ§ à»š¹ µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ. ”     ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ã¹ ¡ÒÃ à¢ŒÒÊÑ§¤Á ·Õè â´´à ‹́¹ ·Ó ãËŒ ÍØäÃ ¼Ố  á¼¡ ̈Ò¡ ¼ÙŒËÞÔ§ 
ä·Â   áÅÐ à»š¹ ·Õè ¹‹Ò´Ö§´Ù´ ã¨ ¢Í§ ¼ÙŒªÒÂ ·Õè ¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ à»š¹ µÐÇÑ¹µ¡  
  ÍØäÃ ãªŒ ¤‹Ò¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ ÁÕ  “ àÊÃÕÀÒ¾”   ä» ã¹·Ò§ ·Õè ¼Ố  áÅÐ ¢Ñ́  áÂŒ§ ¡Ñº ¢¹º ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ ¢Í§ 
ÊÑ§¤Á ä·Â  â´Â »Å‹ÍÂ à¹×éÍ »Å‹ÍÂµÑÇ ̈¹ ªÔ§ ÊØ¡¡‹Í¹Ë‹ÒÁ   áÅÐ  ÁÕ ¡ÔÃÔÂÒ ÁÒÃÂÒ· ·Õè äÁ‹ ãª‹ áºº á¼¹ ·Õè ÊØÀÒ¾ 
àÃÕÂºÃŒÍÂÍÂ‹Ò§ ÊÑ§¤Á ä·Â  ·Õè ÃŒÒÂ áÃ§ ÂÔè§¡Ç‹Ò ¤×Í  ÍØäÃ »ÃÐ¾ÄµÔ µÑÇ ¼Ô´ ÈÕÅ¸ÃÃÁ  ÂÍÁ ·Í´¡ÒÂ ãËŒ ¼ÙŒªÒÂ 
·Õè äÁ‹ ãª‹ ÊÒÁÕ  ÊØ´·ŒÒÂ ªÕÇÔµ ¡ç µŒÍ§ »ÃÐÊº ¡Ñº ¤ÇÒÁ ÅŒÁàËÅÇ
  ó.  ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã  à»š¹ µÑÇÅÐ¤Ã ·Õè ÊÐ·ŒÍ¹ ÀÒ¾ ÅÑ¡É³Ð ¹ÔÊÑÂ ¼ÙŒªÒÂ ä·Â »ÃÐàÀ· Ë¹Öè§ ·Õè 
ªÍºà ·ÕèÂÇ àµÃ‹   ªÍº ¤ÇÒÁ ÊÓÃÒÞ àÃÔ§ ÃÁÂ�    áÅÐ ÁÕ ¹ÔÊÑÂ à¨ŒÒªÙŒ   ¹ÔÂÁ ÁÕ ÀÃÃÂÒ ËÅÒÂ ¤¹ ã¹ àÇÅÒ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹  
â´Â äÁ‹ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ́ Ñ§¡Å‹ÒÇ à»š¹àÃ×èÍ§ àÊ×èÍÁàÊÕÂ ËÃ×Í ¼Ô´ ÈÕÅ¸ÃÃÁ   áµ‹¡ÅÑº ÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨ áÅÐ ¶×Íà»š¹ 
¤‹Ò¹ÔÂÁ ·Õè »¯ÔºÑµÔ µÒÁ ¡Ñ¹ ÁÒ  ¡ÃÐ·Ñè§ ã¹ à¹×éÍàÃ×èÍ§ ¼ÙŒ áµ‹§ ¡çä´Œ áÊ´§ ·ÑÈ¹Ð à¡ÕèÂÇ¡Ñº àÃ×èÍ§ ¹Õé  äÇŒ Ç‹Ò “ ÁÕ ¼ÙŒ¾Ù´ 
¡Ñ¹ ÍÂÙ‹ ËÅÒÂ ¤¹ Ç‹Ò ¶Ö§àÇÅÒ áÅŒÇ ·Õè ä·Â àÃÒ ¤ÇÃ ̈Ð ãªŒ ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ÁÕ àÁÕÂ ¤¹ à´ÕÂÇ,    áµ‹ ¡ç ́ Ù äÁ‹ÁÕ ã¤Ã àµçÁ ã¨ ·Õè 
¨Ð à»š¹ ¼ÙŒ àÃÔèÁ ¶×Í ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¹Ñé¹ â´Â à¤Ã‹§¤ÃÑ´ àÅÂ.    áÁŒ ¼ÙŒ ·Õè ä´Œ ä» àÃÕÂ¹ ÂØâÃ» ¡ÅÑº ÁÒ ¡ç ÁÒ ÁÕ àÁÕÂ ÁÒ¡  æ   
àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹, ” 
   áÁŒ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ̈Ð áÊ´§ ¤ÇÒÁ ÃÑº¼Ố ªÍº ã¹ ¡ÒÃ àÅÕéÂ§´Ù ÀÃÃÂÒ ¢Í§ µ¹ ·Ø¡¤¹   áµ‹ ¡ç äÁ‹ä Œ́ 
ª‹ÇÂ ·Ó ãËŒ à»š¹ ÊÒÁÕ ·Õè ÊÁºÙÃ³�¢Öé¹  à¾ÃÒÐ ¢Ò´ ¡ÒÃ ́ Ù áÅ àÍÒ ã¨ ãÊ‹  ãËŒ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ¤ÇÒÁ ÍºÍØ‹¹ á¡‹ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ   
ÍÕ¡·Ñé§ äÁ‹à¤Â ¤Ố Ç‹Ò ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ́ ŒÒ¹ ¹Õé ¢Í§ µ¹ à»š¹ ÊÔè§ ·Õè ¼Ố  ̈ Ö§ äÁ‹ ÊÒÁÒÃ¶ ¤Œ¹¾º ¤ÇÒÁ ÊØ¢ ·Õè á·Œ̈ ÃÔ§ ¢Í§ ªÕÇÔµ ä Œ́

ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸�

   ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á ÁÕ ÅÑ¡É³Ð ¡ÒÃ ãªŒ ¤Ó áÅÐ ÊÓ¹Ç¹´Ñ§¹Õé
   ñ.  ¡ÒÃ àÅ×Í¡ ãªŒ ¤Ó ·ÑºÈÑ¾·� ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ  ·Õè ÊÐ·ŒÍ¹ ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á ¢Í§ ÂØ¤ÊÁÑÂ ¡ÒÃ ÃÑº áÅÐ 
à¼Âá¾Ã‹ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡ ¢Í§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä·Â ·àÕè ́ Ô¹·Ò§ ¡ÅÑº ̈ Ò¡ ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒµ‹Í µ‹Ò§»ÃÐà·È  àª‹¹  

 

  – “ áµ‹ ¹Ö¡ Ê§ÊÒÃ ËÅ‹Í¹¨Ð µŒÍ§ ä» µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ËÁÙ‹¤¹  “ ÍÑ¹ ÈÔÇÔäÅ«�, ”   ̈ Ð ·¹·Ò¹ äÁ‹äËÇ.   
·‹Ò¹ ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ð ·‹Ò¹ ·Ó â¡Œ¾Í ãªŒ ̈ ÃÔ§ ÍÂÙ‹,    áµ‹ ¾×é¹ ¢Í§ ·‹Ò¹ äÁ‹ ãª‹  “ ÈÔÇÔäÅ«�”   ̈ÃÔ§¨Ñ§ ́ Í¡ ¹Ð 
à¾×èÍ¹. ”   ÍÑ¹ ÈÔÇÔäÅ«�  ( uncivilised, u n c i v i l i z e d )   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  »†Òà¶×èÍ¹  äÁ‹ à¨ÃÔÞ   áÅÐ  ÈÔÇÔäÅ«� 
 ( civilised,  c i v i l i z e d )   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  à¨ÃÔ Þ        ÁÕ ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ
  – “ àÁ×èÍ áµ‹§¡Ñ¹ áÅŒÇä´ µ¡ Å§ÁÒ  “ ÎÑ¹ ¹Õè ÁÙ¹”   ·Õè ËÑÇËÔ¹”   ÎÑ¹ ¹Õè ÁÙ¹  ( h o n e y m o o n ) ËÃ×Í 
á»Åà»š¹ ä·Â Ç‹Ò  ¡ÒÃ ́ è×Á ¹éÓ¼Öé§ ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã�  ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¡ÒÃ ä»à ·èÕÂÇ ¾Ñ¡¼‹Í¹ ¢Í§ ¤Ù‹ÃÑ¡ ·Õè áµ‹§§Ò¹ 
ãËÁ‹    
 ò. ¡ÒÃ àÅ×Í¡ ãªŒ ¤Ó ÊáÅ§  à»š¹ ¤Ó ÈÑ¾·� ·èÕ ãªŒ Êè×ÍÊÒÃ à»š¹ ·èÕ à¢ŒÒ ã¨ ¡Ñ¹ à©¾ÒÐ ¡ÅØ‹Á¤¹ ·èÕ ¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ 
à»š¹ µÐÇÑ¹µ¡  àª‹¹  
  – “ ·‹Ò¹ ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ð ·‹Ò¹ ·Ó â¡Œ¾Í ãªŒ ̈ ÃÔ§ ÍÂÙ‹”   â¡Œ  ËÁÒÂ ¶Ö§  ¤ÇÒÁ ËÃÙËÃÒ  
  –  àÁ×Í§ ½ÃÑè§à¡Ž  æ   ËÁÒÂ ¶Ö§  àÁ×Í§ ÊÔ§¤â»Ã�
 ó. ¡ÒÃ ãªŒ ÀÒÉÒâºÃÒ³ à©¾ÒÐ ÊÁÑÂ à ª‹¹  ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ »ÃÐâÂ¤ ·Õè ÁÕ ¤Ó ºÍ¡ ̈Ó¹Ç¹ à´ÕÂÇ  ã¹ àÃ×èÍ§  
ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  ÁÕ ÅÑ¡É³Ð ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ à»š¹ µÑÇàÅ¢ áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ à»š¹ µÑÇË¹Ñ§Ê×Í àËÁ×Í¹ »˜¨¨ØºÑ¹  
àª‹¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹ ñ µÐÅÖ§ ä» ¤ÃÙ‹ ñ ¹Ò§§ÔéÇ µØŒ§áª‹ÍÐäÃ µÑÇ ñ ¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§ ÁÕÍÂÙ‹ ÍÂ‹Ò§ ñ
 ¹Í¡¨Ò¡¹ Õé          ¤  Ó· ã Õè ªã Œ ¹àÃ×èÍ§Ë ÇÑ ã ¨ª ÒÂË¹Á‹Ø º Ò§¤ Ó   ã¹» ¨̃¨ºØ ¹Ñ à ¢ÂÕ ¹á ÅÐÍ Í¡àÊÂÕ §á µ¡µÒ‹ §Í Í¡ä»

¡ç ËÅ§àËÅ×Í à¤ŒÒ ¢Í§ ¤Ó à ỐÁ ÍÂÙ‹  àª‹¹  äÁ‹ÊÙŒ ÊÓ¤ÑÞ ¹Ñ¡ ́ Í¡  ( ËÃÍ¡)   àÊÕÂ ́ ŒÇÂ áÅŒÇ à·ÕÂÇ  ( àªÕÂÇ)   
¨Öè§ ( ̈ Ö§)  à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ
  ô.  ¡ÒÃ ãªŒ ÊÓ¹Ç¹ âÇËÒÃ·Õè ÁÒ¨Ò¡ ÊÓ¹Ç¹ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ  àª‹¹    
  – “ ©Ñ¹ ä´Œ ¡Å‹ÒÇ à»ÃÂ  æ   ÁÒ ºŒÒ§ áÅŒÇ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¡‹Í¹  æ   ¹Õé Ç‹Ò  ©Ñ¹ ÁÍ§ ä» ã¹ Í¹Ò¤µ 
áÅàËç¹ áµ‹ àÁ¦ËÁÍ¡,    áÅÐ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ÊØ´·ŒÒÂ ¢Í§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ°  à¾×èÍ¹ ä´Œ ¡Å‹ÒÇ àµ×Í¹ ©Ñ¹ ÁÒ Ç‹Ò  
ÍÂ‹Ò ãËŒ Å×Á ÊØÀÒÉÔµ ÍÑ§¡ÄÉ ·Õè ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò  “ àÁ¦ ·Ø¡ ¡ŒÍ¹ ÁÕ «Ñº ã¹ à»š¹ à§Ô¹, ”   «Öè§ ©Ñ¹ à¢ŒÒ ã¨ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¤§ 
µÑé§ã ¨ Ç‹Ò Ë ÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ã¹ äÁ‹ªŒÒ© Ñ¹ ¡Ñº áÁÍ‹ ØäÃ ̈Ð» ÃÍ§´Í§ ¡Ñ¹ ä´Œ,   ¶Ù¡ äËÁ  ? ”   ÊÓ¹Ç¹  àÁ¦ ·Ø¡ ¡ŒÍ¹Á Õ 

  ( E v e r y   c l o u d   h a s   a   s i l v e r   li  n i n g )   ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ Ç‹Ò  ̈Ð ÁÕ ÍØ»ÊÃÃ¤ ËÃ×Í »̃ÞËÒ ¡ç ÂÑ§ÁÕ 
ÊÔè§ ́ Õ æ    ·àÕè »š¹¤ÇÒÁ ÊØ¢ ËÃ×Í ¤ÇÒÁ ÊÓàÃç¨ á·Ã¡ ÍÂÙ‹ºÒ§ « Öè§ »ÃÐàÊÃÔ° ¡Å‹ÒÇ ¢Öé¹à ¾×èÍ ãËŒ ¡ÓÅÑ§ ã¨á ¡‹ »ÃÐ¾Ñ¹¸� 
ã¹¡ÒÃ »ÃÐ¤Ñº»ÃÐ¤Í§ ªÕÇÔµ ¤Ù‹ 
  – “. . . Ã ÇÁ¤ÇÒÁ¡ à ç »¹š Í¹Ñ ÇÒ‹ Ë ÅÍ‹ ¹¤ §à Ë¹ç ªÍºµ ÒÁÊ ÀØ ÒÉµÔ Í §Ñ ¡ÄÉÇ Ò‹ :   “¢ ¹Á»§̃¤ Ã§Öè ¡ ÍŒ ¹ 
ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ”   ¹Ö¡  æ   ä» ¡ç ¹‹ÒÍ¹Ò¶ ã¨ ·Õè ¼ÙŒËÞÔ§ ËÃÙ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ µŒÍ§ ÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÅÓºÒ¡ àª‹¹ ·Õè ¡Å‹ÒÇ 
ÁÒ ¹Õé. ”   ÊÓ¹Ç¹  ¢¹Á»˜§ ¤ÃÖè§ ¡ŒÍ¹ ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ  ( H a l f   a   l o a f   i s   b e t ter  t h a n   n o n e )   ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ 
Ç‹Ò  ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ  ¤×Í   áÁŒ ̈ Ð äÁ‹ä´Œ ÊÔè§ ã´ ÁÒ ÍÂ‹Ò§ ¤Ãº¶ŒÇ¹   áµ‹ ¡ç ÂÑ§ ä´Œ ºŒÒ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ä´Œ ÍÐäÃ àÅÂ
 õ. ¡ÒÃ ãªŒ ÊÓ¹Ç¹ ä·Â  ãËŒ ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº àËµØ¡ÒÃ³� ã¹ àÃ×èÍ§  àª‹¹
  áÅÇŒ ,  ̈ Ðá µ§‹ §Ò¹Í ÂÒ‹ §· à èÕ ÃÂÕ ¡ÇÒ‹  ¤ÅØÁ¶ Ø§ ª¹ äÁä‹ ´à Œ ÅÂ”   
  – “ àÁ×èÍ à¨ŒÒ ä´Œ ä» ªÔ§ ÊØ¡¡‹Í¹Ë‹ÒÁ àÊÕÂ àª‹¹ ¹Ñé¹ áÅŒÇ  ¾‹Í ¡ç ÊÔé¹¾Ù´” 

 áµ‹ 

«Ñºã¹ à»š¹ à§Ô¹

– “©¹Ñ à»¹ç ¤¹·ÕèàÃÕÂ¹ÁÒ¨Ò¡ÂâØ Ã»

 Œ 
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á¢Ç¹,    áÅÐ µÔ´ ¾ÐÃØ§¾ÐÃÑ§ ä» ·Ñé§µÑÇ ̈¹ ́ ÙÃÒÇ¡Ñº µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ. ”   »ÃÐ¾Ñ¹¸� àÅ×Í¡ ·Õè ̈ Ð áµ‹§§Ò¹ ¡Ñº 
ÍØäÃ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ·Ñ¹ÊÁÑÂ áººÍÂ‹Ò§ µÐÇÑ¹µ¡ µÒÁ ÃÊ¹ÔÂÁ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÍÒÃÁ³� ·Õè à»‚›ÂÁÅŒ¹ ́ ŒÇÂ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ «Öè§ ÍÂÙ‹ 
àË¹×Í àËµØ¼Å ¢Í§ ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ÅÑ¡É³Ð ¹ÔÊÑÂ ·Õè á·Œ¨ÃÔ§ ¢Í§ ¡Ñ¹ áÅÐ ¡Ñ¹  àÁ×èÍ µŒÍ§ ÁÒ ãªŒ ªÕÇÔµ¤Ù‹ ÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ ¡Ñ¹ ̈ Ö§ 
äÁ‹ ÊÒÁÒÃ¶ »ÃÑºµÑÇ à¢ŒÒËÒ ¡Ñ¹ ä´Œ  à¾ÃÒÐ ̈ Ôµ ãµŒ ÊÓ¹Ö¡ ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ¡ç ÂÑ§¤§ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ÀÃÃÂÒ ·Õè ́ Õ ¤ÇÃ à»š¹ 
¡ØÅÊµÃÕ ·Õè ÍÂÙ‹ ́ Ù áÅ ºŒÒ¹  ́ Ù áÅ ÊÒÁÕ  ªÕÇÔµ¤Ù‹ ¢Í§ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ̈ Ö§ µŒÍ§ ÊÔé¹ÊØ´Å§   áµ‹ àËµØ¡ÒÃ³� ¹Õé àÍ§ ·Õè ä´Œ ÊÍ¹ 
ãËŒ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ÃÙŒ¨Ñ¡ »ÃÑº à»ÅÕèÂ¹ ·ÑÈ¹¤µÔ äÁ‹ ãËŒ ¢Ñ´ áÂŒ§ ¡Ñº ¢¹º ́ Ñé§à´ÔÁ ¢Í§ ÊÑ§¤Á ä·Â
  »ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ¹ÑºÇ‹Òà»š¹ µÑÇÅÐ¤Ã ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ·Ò§ ́ ŒÒ¹ ¤ÇÒÁ¤Ố  ·Õè ÊÒÁÒÃ¶ ¹ÓÁÒ »ÃÑº ãªŒ ã¹ ¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹ ªÕÇÔµ ä´Œ ÍÂ‹Ò§ àËÁÒÐÊÁ¡Ñº ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á ·ÕèÍÒÈÑÂ ÍÂÙ‹  
  ò.  ÍØäÃ  ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ÁÕ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ·Õè ́ Óà¹Ô¹ áººÍÂ‹Ò§ ¢¹º ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ µÐÇÑ¹µ¡  ÁÕ ºØ¤ÅÔ¡ à»š¹ ¤¹ 
ÁÑè¹ ã¨ ã¹ µ¹ àÍ§ ÊÙ§  ¡ÅŒÒ ¤Ô´  ¡ÅŒÒ ¾Ù´ áºº µÐÇÑ¹µ¡  ́ Ñ§ ¤Ó ¡Å‹ÒÇ ¢Í§ ¹ÒÂ »ÃÐ¾Ñ¹¸� ·ÕèÇ‹Ò  “ ¾Ù´ ¡Ñ¹ ÊÑé¹  æ,   
ËÅ‹Í¹ ¤ÅŒÒÂ ¼ÙŒËÞÔ§ ½ÃÑè§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¼ÙŒËÞÔ§ ä·Â,    áÅÐ ¹ÑºÇ‹Ò ÁÕ  “ àÍ´Ùà¤ªÑè¹”   ́ Õ ¾Í ãªŒ;   à¢ÕÂ¹ Ë¹Ñ§Ê×Í ä·Â 
à¡‹§.   Í‹Ò¹ áÅÐ ¾Ù´ ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ ä´Œ ºŒÒ§,   àµŒ¹ÃÓ à»š¹,    áÅÐ áµ‹§ µÑÇ´Õ,   ÃÙŒ¨Ñ¡ ãªŒ à¤Ã×èÍ§ à¾ªÃ áµ‹ ¾Í¤ÇÃ  
äÁ‹ ÃØ§ÃÑ§ à»š¹ µŒ¹äÁŒ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ. ”     ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ã¹ ¡ÒÃ à¢ŒÒÊÑ§¤Á ·Õè â´´à ‹́¹ ·Ó ãËŒ ÍØäÃ ¼Ố  á¼¡ ̈Ò¡ ¼ÙŒËÞÔ§ 
ä·Â   áÅÐ à»š¹ ·Õè ¹‹Ò´Ö§´Ù´ ã¨ ¢Í§ ¼ÙŒªÒÂ ·Õè ¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ à»š¹ µÐÇÑ¹µ¡  
  ÍØäÃ ãªŒ ¤‹Ò¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ ÁÕ  “ àÊÃÕÀÒ¾”   ä» ã¹·Ò§ ·Õè ¼Ố  áÅÐ ¢Ñ́  áÂŒ§ ¡Ñº ¢¹º ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ ¢Í§ 
ÊÑ§¤Á ä·Â  â´Â »Å‹ÍÂ à¹×éÍ »Å‹ÍÂµÑÇ ̈¹ ªÔ§ ÊØ¡¡‹Í¹Ë‹ÒÁ   áÅÐ  ÁÕ ¡ÔÃÔÂÒ ÁÒÃÂÒ· ·Õè äÁ‹ ãª‹ áºº á¼¹ ·Õè ÊØÀÒ¾ 
àÃÕÂºÃŒÍÂÍÂ‹Ò§ ÊÑ§¤Á ä·Â  ·Õè ÃŒÒÂ áÃ§ ÂÔè§¡Ç‹Ò ¤×Í  ÍØäÃ »ÃÐ¾ÄµÔ µÑÇ ¼Ô´ ÈÕÅ¸ÃÃÁ  ÂÍÁ ·Í´¡ÒÂ ãËŒ ¼ÙŒªÒÂ 
·Õè äÁ‹ ãª‹ ÊÒÁÕ  ÊØ´·ŒÒÂ ªÕÇÔµ ¡ç µŒÍ§ »ÃÐÊº ¡Ñº ¤ÇÒÁ ÅŒÁàËÅÇ
  ó.  ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã  à»š¹ µÑÇÅÐ¤Ã ·Õè ÊÐ·ŒÍ¹ ÀÒ¾ ÅÑ¡É³Ð ¹ÔÊÑÂ ¼ÙŒªÒÂ ä·Â »ÃÐàÀ· Ë¹Öè§ ·Õè 
ªÍºà ·ÕèÂÇ àµÃ‹   ªÍº ¤ÇÒÁ ÊÓÃÒÞ àÃÔ§ ÃÁÂ�    áÅÐ ÁÕ ¹ÔÊÑÂ à¨ŒÒªÙŒ   ¹ÔÂÁ ÁÕ ÀÃÃÂÒ ËÅÒÂ ¤¹ ã¹ àÇÅÒ à´ÕÂÇ ¡Ñ¹  
â´Â äÁ‹ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ́ Ñ§¡Å‹ÒÇ à»š¹àÃ×èÍ§ àÊ×èÍÁàÊÕÂ ËÃ×Í ¼Ô´ ÈÕÅ¸ÃÃÁ   áµ‹¡ÅÑº ÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨ áÅÐ ¶×Íà»š¹ 
¤‹Ò¹ÔÂÁ ·Õè »¯ÔºÑµÔ µÒÁ ¡Ñ¹ ÁÒ  ¡ÃÐ·Ñè§ ã¹ à¹×éÍàÃ×èÍ§ ¼ÙŒ áµ‹§ ¡çä´Œ áÊ´§ ·ÑÈ¹Ð à¡ÕèÂÇ¡Ñº àÃ×èÍ§ ¹Õé  äÇŒ Ç‹Ò “ ÁÕ ¼ÙŒ¾Ù´ 
¡Ñ¹ ÍÂÙ‹ ËÅÒÂ ¤¹ Ç‹Ò ¶Ö§àÇÅÒ áÅŒÇ ·Õè ä·Â àÃÒ ¤ÇÃ ̈Ð ãªŒ ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ÁÕ àÁÕÂ ¤¹ à´ÕÂÇ,    áµ‹ ¡ç ́ Ù äÁ‹ÁÕ ã¤Ã àµçÁ ã¨ ·Õè 
¨Ð à»š¹ ¼ÙŒ àÃÔèÁ ¶×Í ̧ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¹Ñé¹ â´Â à¤Ã‹§¤ÃÑ´ àÅÂ.    áÁŒ ¼ÙŒ ·Õè ä´Œ ä» àÃÕÂ¹ ÂØâÃ» ¡ÅÑº ÁÒ ¡ç ÁÒ ÁÕ àÁÕÂ ÁÒ¡  æ   
àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹, ” 
   áÁŒ ¾ÃÐÂÒ µÃÐàÇ¹ ¹¤Ã ̈Ð áÊ´§ ¤ÇÒÁ ÃÑº¼Ố ªÍº ã¹ ¡ÒÃ àÅÕéÂ§´Ù ÀÃÃÂÒ ¢Í§ µ¹ ·Ø¡¤¹   áµ‹ ¡ç äÁ‹ä Œ́ 
ª‹ÇÂ ·Ó ãËŒ à»š¹ ÊÒÁÕ ·Õè ÊÁºÙÃ³�¢Öé¹  à¾ÃÒÐ ¢Ò´ ¡ÒÃ ́ Ù áÅ àÍÒ ã¨ ãÊ‹  ãËŒ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡ ¤ÇÒÁ ÍºÍØ‹¹ á¡‹ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ   
ÍÕ¡·Ñé§ äÁ‹à¤Â ¤Ố Ç‹Ò ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ́ ŒÒ¹ ¹Õé ¢Í§ µ¹ à»š¹ ÊÔè§ ·Õè ¼Ố  ̈ Ö§ äÁ‹ ÊÒÁÒÃ¶ ¤Œ¹¾º ¤ÇÒÁ ÊØ¢ ·Õè á·Œ̈ ÃÔ§ ¢Í§ ªÕÇÔµ ä Œ́

ÈÔÅ»Ð ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸�

   ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á ÁÕ ÅÑ¡É³Ð ¡ÒÃ ãªŒ ¤Ó áÅÐ ÊÓ¹Ç¹´Ñ§¹Õé
   ñ.  ¡ÒÃ àÅ×Í¡ ãªŒ ¤Ó ·ÑºÈÑ¾·� ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ  ·Õè ÊÐ·ŒÍ¹ ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á ¢Í§ ÂØ¤ÊÁÑÂ ¡ÒÃ ÃÑº áÅÐ 
à¼Âá¾Ã‹ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡ ¢Í§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä·Â ·àÕè ́ Ô¹·Ò§ ¡ÅÑº ̈ Ò¡ ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒµ‹Í µ‹Ò§»ÃÐà·È  àª‹¹  

 

  – “ áµ‹ ¹Ö¡ Ê§ÊÒÃ ËÅ‹Í¹¨Ð µŒÍ§ ä» µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ËÁÙ‹¤¹  “ ÍÑ¹ ÈÔÇÔäÅ«�, ”   ̈ Ð ·¹·Ò¹ äÁ‹äËÇ.   
·‹Ò¹ ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ð ·‹Ò¹ ·Ó â¡Œ¾Í ãªŒ ̈ ÃÔ§ ÍÂÙ‹,    áµ‹ ¾×é¹ ¢Í§ ·‹Ò¹ äÁ‹ ãª‹  “ ÈÔÇÔäÅ«�”   ̈ÃÔ§¨Ñ§ ́ Í¡ ¹Ð 
à¾×èÍ¹. ”   ÍÑ¹ ÈÔÇÔäÅ«�  ( uncivilised, u n c i v i l i z e d )   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  »†Òà¶×èÍ¹  äÁ‹ à¨ÃÔÞ   áÅÐ  ÈÔÇÔäÅ«� 
 ( civilised,  c i v i l i z e d )   ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  à¨ÃÔ Þ        ÁÕ ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ
  – “ àÁ×èÍ áµ‹§¡Ñ¹ áÅŒÇä´ µ¡ Å§ÁÒ  “ ÎÑ¹ ¹Õè ÁÙ¹”   ·Õè ËÑÇËÔ¹”   ÎÑ¹ ¹Õè ÁÙ¹  ( h o n e y m o o n ) ËÃ×Í 
á»Åà»š¹ ä·Â Ç‹Ò  ¡ÒÃ ́ è×Á ¹éÓ¼Öé§ ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã�  ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  ¡ÒÃ ä»à ·èÕÂÇ ¾Ñ¡¼‹Í¹ ¢Í§ ¤Ù‹ÃÑ¡ ·Õè áµ‹§§Ò¹ 
ãËÁ‹    
 ò. ¡ÒÃ àÅ×Í¡ ãªŒ ¤Ó ÊáÅ§  à»š¹ ¤Ó ÈÑ¾·� ·èÕ ãªŒ Êè×ÍÊÒÃ à»š¹ ·èÕ à¢ŒÒ ã¨ ¡Ñ¹ à©¾ÒÐ ¡ÅØ‹Á¤¹ ·èÕ ¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ 
à»š¹ µÐÇÑ¹µ¡  àª‹¹  
  – “ ·‹Ò¹ ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ¢Í§ ©Ñ¹ ¹Ð ·‹Ò¹ ·Ó â¡Œ¾Í ãªŒ ̈ ÃÔ§ ÍÂÙ‹”   â¡Œ  ËÁÒÂ ¶Ö§  ¤ÇÒÁ ËÃÙËÃÒ  
  –  àÁ×Í§ ½ÃÑè§à¡Ž  æ   ËÁÒÂ ¶Ö§  àÁ×Í§ ÊÔ§¤â»Ã�
 ó. ¡ÒÃ ãªŒ ÀÒÉÒâºÃÒ³ à©¾ÒÐ ÊÁÑÂ à ª‹¹  ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ »ÃÐâÂ¤ ·Õè ÁÕ ¤Ó ºÍ¡ ̈Ó¹Ç¹ à´ÕÂÇ  ã¹ àÃ×èÍ§  
ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  ÁÕ ÅÑ¡É³Ð ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ à»š¹ µÑÇàÅ¢ áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ ¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ à»š¹ µÑÇË¹Ñ§Ê×Í àËÁ×Í¹ »˜¨¨ØºÑ¹  
àª‹¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹ ñ µÐÅÖ§ ä» ¤ÃÙ‹ ñ ¹Ò§§ÔéÇ µØŒ§áª‹ÍÐäÃ µÑÇ ñ ¤ÇÒÁ ̈ÃÔ§ ÁÕÍÂÙ‹ ÍÂ‹Ò§ ñ
 ¹Í¡¨Ò¡¹ Õé          ¤  Ó· ã Õè ªã Œ ¹àÃ×èÍ§Ë ÇÑ ã ¨ª ÒÂË¹Á‹Ø º Ò§¤ Ó   ã¹» ¨̃¨ºØ ¹Ñ à ¢ÂÕ ¹á ÅÐÍ Í¡àÊÂÕ §á µ¡µÒ‹ §Í Í¡ä»

¡ç ËÅ§àËÅ×Í à¤ŒÒ ¢Í§ ¤Ó à ỐÁ ÍÂÙ‹  àª‹¹  äÁ‹ÊÙŒ ÊÓ¤ÑÞ ¹Ñ¡ ́ Í¡  ( ËÃÍ¡)   àÊÕÂ ́ ŒÇÂ áÅŒÇ à·ÕÂÇ  ( àªÕÂÇ)   
¨Öè§ ( ̈ Ö§)  à¢ÕÂ¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¹Õé ÁÒ
  ô.  ¡ÒÃ ãªŒ ÊÓ¹Ç¹ âÇËÒÃ·Õè ÁÒ¨Ò¡ ÊÓ¹Ç¹ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ  àª‹¹    
  – “ ©Ñ¹ ä´Œ ¡Å‹ÒÇ à»ÃÂ  æ   ÁÒ ºŒÒ§ áÅŒÇ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ¡‹Í¹  æ   ¹Õé Ç‹Ò  ©Ñ¹ ÁÍ§ ä» ã¹ Í¹Ò¤µ 
áÅàËç¹ áµ‹ àÁ¦ËÁÍ¡,    áÅÐ ã¹ ̈´ËÁÒÂ ©ºÑº ÊØ´·ŒÒÂ ¢Í§ ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ°  à¾×èÍ¹ ä´Œ ¡Å‹ÒÇ àµ×Í¹ ©Ñ¹ ÁÒ Ç‹Ò  
ÍÂ‹Ò ãËŒ Å×Á ÊØÀÒÉÔµ ÍÑ§¡ÄÉ ·Õè ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò  “ àÁ¦ ·Ø¡ ¡ŒÍ¹ ÁÕ «Ñº ã¹ à»š¹ à§Ô¹, ”   «Öè§ ©Ñ¹ à¢ŒÒ ã¨ Ç‹Ò ¾‹Í »ÃÐàÊÃÔ° ¤§ 
µÑé§ã ¨ Ç‹Ò Ë ÇÑ§ ã¨ Ç‹Ò ã¹ äÁ‹ªŒÒ© Ñ¹ ¡Ñº áÁÍ‹ ØäÃ ̈Ð» ÃÍ§´Í§ ¡Ñ¹ ä´Œ,   ¶Ù¡ äËÁ  ? ”   ÊÓ¹Ç¹  àÁ¦ ·Ø¡ ¡ŒÍ¹Á Õ 

  ( E v e r y   c l o u d   h a s   a   s i l v e r   li  n i n g )   ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ Ç‹Ò  ̈Ð ÁÕ ÍØ»ÊÃÃ¤ ËÃ×Í »̃ÞËÒ ¡ç ÂÑ§ÁÕ 
ÊÔè§ ́ Õ æ    ·àÕè »š¹¤ÇÒÁ ÊØ¢ ËÃ×Í ¤ÇÒÁ ÊÓàÃç¨ á·Ã¡ ÍÂÙ‹ºÒ§ « Öè§ »ÃÐàÊÃÔ° ¡Å‹ÒÇ ¢Öé¹à ¾×èÍ ãËŒ ¡ÓÅÑ§ ã¨á ¡‹ »ÃÐ¾Ñ¹¸� 
ã¹¡ÒÃ »ÃÐ¤Ñº»ÃÐ¤Í§ ªÕÇÔµ ¤Ù‹ 
  – “. . . Ã ÇÁ¤ÇÒÁ¡ à ç »¹š Í¹Ñ ÇÒ‹ Ë ÅÍ‹ ¹¤ §à Ë¹ç ªÍºµ ÒÁÊ ÀØ ÒÉµÔ Í §Ñ ¡ÄÉÇ Ò‹ :   “¢ ¹Á»§̃¤ Ã§Öè ¡ ÍŒ ¹ 
ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ”   ¹Ö¡  æ   ä» ¡ç ¹‹ÒÍ¹Ò¶ ã¨ ·Õè ¼ÙŒËÞÔ§ ËÃÙ àª‹¹ áÁ‹ ÍØäÃ µŒÍ§ ÁÒ µ¡ ÍÂÙ‹ ã¹ ·Õè ÅÓºÒ¡ àª‹¹ ·Õè ¡Å‹ÒÇ 
ÁÒ ¹Õé. ”   ÊÓ¹Ç¹  ¢¹Á»˜§ ¤ÃÖè§ ¡ŒÍ¹ ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ  ( H a l f   a   l o a f   i s   b e t ter  t h a n   n o n e )   ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ 
Ç‹Ò  ÂÑ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ àÅÂ  ¤×Í   áÁŒ ̈ Ð äÁ‹ä´Œ ÊÔè§ ã´ ÁÒ ÍÂ‹Ò§ ¤Ãº¶ŒÇ¹   áµ‹ ¡ç ÂÑ§ ä´Œ ºŒÒ§ ́ Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ä´Œ ÍÐäÃ àÅÂ
 õ. ¡ÒÃ ãªŒ ÊÓ¹Ç¹ ä·Â  ãËŒ ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº àËµØ¡ÒÃ³� ã¹ àÃ×èÍ§  àª‹¹
  áÅÇŒ ,  ̈ Ðá µ§‹ §Ò¹Í ÂÒ‹ §· à èÕ ÃÂÕ ¡ÇÒ‹  ¤ÅØÁ¶ Ø§ ª¹ äÁä‹ ´à Œ ÅÂ”   
  – “ àÁ×èÍ à¨ŒÒ ä´Œ ä» ªÔ§ ÊØ¡¡‹Í¹Ë‹ÒÁ àÊÕÂ àª‹¹ ¹Ñé¹ áÅŒÇ  ¾‹Í ¡ç ÊÔé¹¾Ù´” 

 áµ‹ 

«Ñºã¹ à»š¹ à§Ô¹

– “©¹Ñ à»¹ç ¤¹·ÕèàÃÕÂ¹ÁÒ¨Ò¡ÂâØ Ã»

 Œ 

Œ
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 ö. ¡ÒÃ  ãªŒ âÇËÒÃ à»ÃÕÂºà·ÕÂº  ́ ŒÇÂ ¶ŒÍÂ¤Ó ·Õè ·Ó ãËŒ à¡Ô´ ÀÒ¾ ·Õè ªÑ´à¨¹ ¢Öé¹ «Öè§ ¡Å‹ÒÇ ã¹ ̈´ËÁÒÂ 
·Ø¡ ©ºÑº ¢Í§ ¹Ç¹ÔÂÒÂ àÃ×èÍ§ ¹Õé  ÁÕ ¤ÇÒÁ ËÅÒ¡ËÅÒÂ ·Õè áµ¡µ‹Ò§ ä» µÒÁ  ÅÕÅÒ áÅÐ ªÑé¹àªÔ§ ¢Í§ ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸�  
àª‹¹
  –  à »ÃÂÕ º¾ Äµ¡Ô ÃÃÁË ÃÍ× º ¤Ø Å¡Ô Å ¡Ñ É³Ðµ ÇÑ ÅÐ¤Ãã ¹à ÃÍ×è §Ë ÇÑ ã ¨ª ÒÂË¹Á‹Ø à ËÁÍ× ¹µ ÇÑ ÅÐ¤Ã 
·Õè ÍÂÙ‹ ã¹ ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ  àª‹¹  à»ÃÕÂº áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ à»š¹ ¹Ò§ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹  ÀÃÃÂÒ ¤¹ ·Õè  ó  ¢Í§
àÅ‹Ò »‚› ã¹ àÃ×èÍ§ ÊÒÁ ¡�¡  à»ÃÕÂº áÁ‹ ÍØäÃ à»š¹ ¹Ò§Ê ØÇÔÞ ªÒ  ¾ÃÐ ÁàË ÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐ äª ÂàªÉ°�
  –  à»ÃÕÂºà·ÕÂº Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§ ãËŒ àËç¹ÀÒ¾    àª‹¹  � ã¹ §Ò¹ ¹Ñé¹ áËÅÐ ©Ñ¹ ä´Œ àËç¹ ÍÂ‹Ò§ á¹‹¹Í¹ 
Ç‹Ò ËÅ‹Í¹  “ »Í »Ù Å‹ÒÃ�”   »Ò¹ ã´;   ËÅ‹Í¹ ÃÒÇ¡Ñº ́ Ç§ä¿ ·Õè ÁÕ µÑÇ áÁÅ§ ºÔ¹µ ÍÁ Ç‹Í¹ ÍÂÙ‹. ” 
  –  à»ÃÕÂºà·ÕÂº µÒÁ ·ÑÈ¹Ð ·Õè ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ à»š¹¹ÑÂ àª‹¹  “ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ä·Â à»ÃÕÂº àËÁ×Í¹ 
 ÃÑ¡ ¾‹Í áÁ‹,    áµ‹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ àËÁ×Í¹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁÕÂ” 

¢ŒÍ¤Ô´ ¤µÔ ¤ÓÊÍ¹  áÅÐ ¤ÇÒÁ ̈ÃÃâÅ§ ã¨

 ñ.   ¡ÒÃ ÃÑº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡ ÁÒ ãªŒ ã¹ ÊÑ§¤Á ä·Â  ¤ÇÃ àÅ×Í¡ áµ‹ ÊÔè§ ·Õè ́ Õ áÅÐ ÃÙŒ¨Ñ¡ »ÃÑº ãªŒ ãËŒ 
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ·Õè ́ Õ§ÒÁ  à¾×èÍ ãËŒ ÊÑ§¤Á à¨ÃÔÞ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ÍÂ‹Ò§ á·Œ¨ÃÔ§    
  ò.  ¡‹Í¹ ¡ÒÃ µÑ´ÊÔ¹ ã¨ áµ‹§§Ò¹ ¤ÇÃ ·Ó¤ÇÒÁ ÃÙŒ¨Ñ¡ áÅÐ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ̈ Ôµ ã¨ ¢Í§ ¡Ñ¹ áÅÐ ¡Ñ¹ ãËŒ à¢ŒÒ ã¨ áÅÐ 
ÁÑè¹ ã¨ ¡Ñ¹ ÍÂ‹Ò§ á·Œ¨ÃÔ§
  ó.   ¡ÒÃ ãªŒ àÊÃÕÀÒ¾ ã¹·Ò§ ·Õè ¼Ô´ ¢Í§ ÊµÃÕ  â´Â ¡ÒÃ »Å‹ÍÂ à¹×éÍ »Å‹ÍÂµÑÇ  Â‹ÍÁ ·Ó ãËŒ àÊ×èÍÁàÊÕÂ 
ª×èÍàÊÕÂ§ ¢Í§ µ¹ àÍ§ áÅÐ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
 ô.  ¤ÇÒÁ ¼Ô´ ¾ÅÒ´ ã¹ ¡ÒÃ ́ Óà¹Ô¹ ªÕÇÔµ à»š¹ »ÃÐÊº¡ÒÃ³� ·Õè ÊÒÁÒÃ¶ ¹ÓÁÒ ÊÍ¹ áÅÐ »ÃÑº à»ÅÕèÂ¹ 
·ÑÈ¹¤µÔ ã¹¡ÒÃ ́ Óà¹Ô¹ ªÕÇÔµ ãËŒ ́ Õ¢Öé¹
  õ.  ¡ÒÃ »ÃÐ¡Íº ÍÒªÕ¾ ́ ŒÇÂ ¡ÒÃ ãªŒ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ¢Í§ µ¹ àÍ§ Â‹ÍÁ ¹Ó ¤ÇÒÁ ÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨ ÁÒÊÙ‹ 
µ¹ àÍ§

  ¡ÃÐ áÊ ÊÑ§¤Á ¢Í§ ¡ÒÃ ÃÑº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ ÁÕ ÁÒ ¹Ò¹  µÃÒºà·‹Ò ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé ¡ç ÂÑ§ »ÃÒ¡¯ ãËŒ àËç¹ 
à ‹́¹ªÑ́  ã¹ ÊÑ§¤Á ä·Â   áÅÐ ÁÑ¡ ¡‹Í ãËŒ à¡Ố  »̃ÞËÒ ·Õè  µÒÁ ÁÒ àÊÁÍ  ÊÒàËµØ ÊÓ¤ÑÞ ¤×Í ¡ÒÃ ÁÕ ·ÑÈ¹¤µÔ ·Õè ©Òº©ÇÂ 
µ‹Í ÊÑ§¤Á áÅÐ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ä·Â  ́ Ù á¤Å¹ Ç‹Ò ÅŒÒÊÁÑÂ äÁ‹ à»š¹ä»µÒÁ áººÊÒ¡Å  ̈ Ö§ ÁÑ¡ àËç¹´Õ àËç¹ §ÒÁ 
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ Ç‹Ò à»š¹ ÁÒµÃ°Ò¹ ·Õè ¤ÇÃ ¹ÓÁÒ à»š¹ áºº ÍÂ‹Ò§ â´Â ÁÔä´Œ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ¶Ö§ á¡‹¹ ·Õè á·Œ¨ÃÔ§ 
¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ  ¼ÙŒ ·Õè ¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ à»š¹ µ‹Ò§ªÒµÔ ÁÑ¡ àÅÕÂ¹ áºº ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ áÅÐ ¤ÇÒÁ¤Ố  â´Â äÁ‹ ¤Ó¹Ö§ 
¶Ö§ ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ »ÃÑº ãªŒ ËÃ×Í ¼ÊÒ¹ ÃÐËÇ‹Ò§ ¤ÇÒÁ à»š¹ ä·Â áÅÐ µ‹Ò§ªÒµÔ  ¤¹ ä·Â ̈ Ö§ ¤ÇÃ µÃÐË¹Ñ¡ áÅÐ ÁÕ ·ÑÈ¹¤µÔ 
¾Ô¨ÒÃ³Ò äµÃ‹µÃÍ§  à¾×èÍ ¤§ ¤ÇÒÁ à»š¹ àÍ¡ÅÑ¡É³� áÅÐ Ê×º·Í´ ¢¹º ̧ ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ ·Õè ́ Õ§ÒÁ
 ¢Í§ ä·Â

¡ÒÃ àª×èÍÁâÂ§¡ÑºªÕÇÔµ »ÃÐ¨Ó ÇÑ¹
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  Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁ ËÁÒÂ
  ò.  â¤Ã§§Ò¹ ÈÖ¡ÉÒ ¤Œ¹¤ÇŒÒ  ÇÃÃ³¡ÃÃÁ Ã‹ÇÁÊÁÑÂ ·Õè ÁÕ à¹×éÍËÒ ÊÐ·ŒÍ¹ ÀÒ¾ ÊÑ§¤Á ä·Â ã¹ ¡ÒÃ ÃÑº 
  ÍÔ·¸Ô¾Å ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ

โครงงาน
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 ö. ¡ÒÃ  ãªŒ âÇËÒÃ à»ÃÕÂºà·ÕÂº  ́ ŒÇÂ ¶ŒÍÂ¤Ó ·Õè ·Ó ãËŒ à¡Ô´ ÀÒ¾ ·Õè ªÑ´à¨¹ ¢Öé¹ «Öè§ ¡Å‹ÒÇ ã¹ ̈´ËÁÒÂ 
·Ø¡ ©ºÑº ¢Í§ ¹Ç¹ÔÂÒÂ àÃ×èÍ§ ¹Õé  ÁÕ ¤ÇÒÁ ËÅÒ¡ËÅÒÂ ·Õè áµ¡µ‹Ò§ ä» µÒÁ  ÅÕÅÒ áÅÐ ªÑé¹àªÔ§ ¢Í§ ¡ÒÃ »ÃÐ¾Ñ¹¸�  
àª‹¹
  –  à »ÃÂÕ º¾ Äµ¡Ô ÃÃÁË ÃÍ× º ¤Ø Å¡Ô Å ¡Ñ É³Ðµ ÇÑ ÅÐ¤Ãã ¹à ÃÍ×è §Ë ÇÑ ã ¨ª ÒÂË¹Á‹Ø à ËÁÍ× ¹µ ÇÑ ÅÐ¤Ã 
·Õè ÍÂÙ‹ ã¹ ÇÃÃ³¤´Õ áÅÐ ÇÃÃ³¡ÃÃÁ  àª‹¹  à»ÃÕÂº áÁ‹ ¡ÔÁà¹ŒÂ à»š¹ ¹Ò§ «Ø¹ÎÙ ËÂÔ¹  ÀÃÃÂÒ ¤¹ ·Õè  ó  ¢Í§
àÅ‹Ò »‚› ã¹ àÃ×èÍ§ ÊÒÁ ¡�¡  à»ÃÕÂº áÁ‹ ÍØäÃ à»š¹ ¹Ò§Ê ØÇÔÞ ªÒ  ¾ÃÐ ÁàË ÊÕ ¢Í§ ¾ÃÐ äª ÂàªÉ°�
  –  à»ÃÕÂºà·ÕÂº Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§ ãËŒ àËç¹ÀÒ¾    àª‹¹  � ã¹ §Ò¹ ¹Ñé¹ áËÅÐ ©Ñ¹ ä´Œ àËç¹ ÍÂ‹Ò§ á¹‹¹Í¹ 
Ç‹Ò ËÅ‹Í¹  “ »Í »Ù Å‹ÒÃ�”   »Ò¹ ã´;   ËÅ‹Í¹ ÃÒÇ¡Ñº ́ Ç§ä¿ ·Õè ÁÕ µÑÇ áÁÅ§ ºÔ¹µ ÍÁ Ç‹Í¹ ÍÂÙ‹. ” 
  –  à»ÃÕÂºà·ÕÂº µÒÁ ·ÑÈ¹Ð ·Õè ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ à»š¹¹ÑÂ àª‹¹  “ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ä·Â à»ÃÕÂº àËÁ×Í¹ 
 ÃÑ¡ ¾‹Í áÁ‹,    áµ‹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁ×Í§ ÍÑ§¡ÄÉ àËÁ×Í¹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ àÁÕÂ” 

¢ŒÍ¤Ô´ ¤µÔ ¤ÓÊÍ¹  áÅÐ ¤ÇÒÁ ̈ÃÃâÅ§ ã¨

 ñ.   ¡ÒÃ ÃÑº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÐÇÑ¹µ¡ ÁÒ ãªŒ ã¹ ÊÑ§¤Á ä·Â  ¤ÇÃ àÅ×Í¡ áµ‹ ÊÔè§ ·Õè ́ Õ áÅÐ ÃÙŒ¨Ñ¡ »ÃÑº ãªŒ ãËŒ 
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ·Õè ́ Õ§ÒÁ  à¾×èÍ ãËŒ ÊÑ§¤Á à¨ÃÔÞ ¡ŒÒÇË¹ŒÒ ÍÂ‹Ò§ á·Œ¨ÃÔ§    
  ò.  ¡‹Í¹ ¡ÒÃ µÑ´ÊÔ¹ ã¨ áµ‹§§Ò¹ ¤ÇÃ ·Ó¤ÇÒÁ ÃÙŒ¨Ñ¡ áÅÐ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ̈ Ôµ ã¨ ¢Í§ ¡Ñ¹ áÅÐ ¡Ñ¹ ãËŒ à¢ŒÒ ã¨ áÅÐ 
ÁÑè¹ ã¨ ¡Ñ¹ ÍÂ‹Ò§ á·Œ¨ÃÔ§
  ó.   ¡ÒÃ ãªŒ àÊÃÕÀÒ¾ ã¹·Ò§ ·Õè ¼Ô´ ¢Í§ ÊµÃÕ  â´Â ¡ÒÃ »Å‹ÍÂ à¹×éÍ »Å‹ÍÂµÑÇ  Â‹ÍÁ ·Ó ãËŒ àÊ×èÍÁàÊÕÂ 
ª×èÍàÊÕÂ§ ¢Í§ µ¹ àÍ§ áÅÐ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
 ô.  ¤ÇÒÁ ¼Ô´ ¾ÅÒ´ ã¹ ¡ÒÃ ́ Óà¹Ô¹ ªÕÇÔµ à»š¹ »ÃÐÊº¡ÒÃ³� ·Õè ÊÒÁÒÃ¶ ¹ÓÁÒ ÊÍ¹ áÅÐ »ÃÑº à»ÅÕèÂ¹ 
·ÑÈ¹¤µÔ ã¹¡ÒÃ ́ Óà¹Ô¹ ªÕÇÔµ ãËŒ ́ Õ¢Öé¹
  õ.  ¡ÒÃ »ÃÐ¡Íº ÍÒªÕ¾ ́ ŒÇÂ ¡ÒÃ ãªŒ ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ ¢Í§ µ¹ àÍ§ Â‹ÍÁ ¹Ó ¤ÇÒÁ ÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨ ÁÒÊÙ‹ 
µ¹ àÍ§

  ¡ÃÐ áÊ ÊÑ§¤Á ¢Í§ ¡ÒÃ ÃÑº ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ ÁÕ ÁÒ ¹Ò¹  µÃÒºà·‹Ò ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé ¡ç ÂÑ§ »ÃÒ¡¯ ãËŒ àËç¹ 
à ‹́¹ªÑ́  ã¹ ÊÑ§¤Á ä·Â   áÅÐ ÁÑ¡ ¡‹Í ãËŒ à¡Ố  »̃ÞËÒ ·Õè  µÒÁ ÁÒ àÊÁÍ  ÊÒàËµØ ÊÓ¤ÑÞ ¤×Í ¡ÒÃ ÁÕ ·ÑÈ¹¤µÔ ·Õè ©Òº©ÇÂ 
µ‹Í ÊÑ§¤Á áÅÐ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ä·Â  ́ Ù á¤Å¹ Ç‹Ò ÅŒÒÊÁÑÂ äÁ‹ à»š¹ä»µÒÁ áººÊÒ¡Å  ̈ Ö§ ÁÑ¡ àËç¹´Õ àËç¹ §ÒÁ 
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ Ç‹Ò à»š¹ ÁÒµÃ°Ò¹ ·Õè ¤ÇÃ ¹ÓÁÒ à»š¹ áºº ÍÂ‹Ò§ â´Â ÁÔä´Œ àÃÕÂ¹ÃÙŒ ¶Ö§ á¡‹¹ ·Õè á·Œ¨ÃÔ§ 
¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ  ¼ÙŒ ·Õè ¹ÔÂÁ ¤ÇÒÁ à»š¹ µ‹Ò§ªÒµÔ ÁÑ¡ àÅÕÂ¹ áºº ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ áÅÐ ¤ÇÒÁ¤Ố  â´Â äÁ‹ ¤Ó¹Ö§ 
¶Ö§ ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ »ÃÑº ãªŒ ËÃ×Í ¼ÊÒ¹ ÃÐËÇ‹Ò§ ¤ÇÒÁ à»š¹ ä·Â áÅÐ µ‹Ò§ªÒµÔ  ¤¹ ä·Â ̈ Ö§ ¤ÇÃ µÃÐË¹Ñ¡ áÅÐ ÁÕ ·ÑÈ¹¤µÔ 
¾Ô¨ÒÃ³Ò äµÃ‹µÃÍ§  à¾×èÍ ¤§ ¤ÇÒÁ à»š¹ àÍ¡ÅÑ¡É³� áÅÐ Ê×º·Í´ ¢¹º ̧ ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ ·Õè ́ Õ§ÒÁ
 ¢Í§ ä·Â

¡ÒÃ àª×èÍÁâÂ§¡ÑºªÕÇÔµ »ÃÐ¨Ó ÇÑ¹

 

สรุปสรุป

 ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á à»š¹ àÃ×èÍ§ÃÒÇ ¢Í§ ¹ÒÂ »ÃÐ¾Ñ¹¸� Ë¹Ø‹Á ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Í¡ ·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ ¹ÔÂÁ áÅÐ Â¡Â‹Í§ 
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ½ÃÑè§  ª×è¹ªÁ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè ·Ñ¹ÊÁÑÂ ̈ ¹ä´Œ áµ‹§§Ò¹ ¡Ñº ÍØäÃ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Õè µÃ§ ¡Ñº ÃÊ¹ÔÂÁ   áµ‹ ¢Ò´ 
¤Ø³ÊÁºÑµÔ ¢Í§ ¡ØÅÊµÃÕ áÅÐ ¤ÇÒÁ à»š¹ ÈÃÕ ÀÃÃÂÒ ·Õè ́ Õ  ·Ó ãËŒ ªÕÇÔµ¤Ù‹ »ÃÐÊº ¤ÇÒÁ ÅŒÁàËÅÇ   áµ‹ ́ ŒÇÂ ¼Å ¢Í§ 
àËµØ¡ÒÃ³� ¹Õé ·Õè ·Ó ãËŒ »ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ÊÒÁÒÃ¶ »ÃÑº à»ÅÕèÂ¹ ·ÑÈ¹¤µÔ ·Õè à¢ŒÒ ¶Ö§ áÅÐ à¢ŒÒ ã¨ ¡ÒÃ ãªŒªÕÇÔµ ãËŒ ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ñº 
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ä·Â ÍÑ¹à»š¹ ¾×é¹°Ò¹ ́ Ñé§à´ÔÁ ¢Í§ ªÕÇÔµ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู

กิจกรรมเสนอแนะ

  ñ.  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÇÔà¤ÃÒÐË� ÊÓ¹Ç¹ ÀÒÉÒ ·Õè ¡Å‹ÒÇ à»ÃÕÂºà·ÕÂº äÇŒã¹ àÃ×èÍ§ ËÑÇã¨ ªÒÂ Ë¹Ø‹Á  â´Â Í¸ÔºÒÂ
  ¤ÇÒÁ ËÁÒÂ áÅÐ Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§ ·Õè ªÑ´à¨¹
  ò.  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ ¡Ñ¹ áÊ´§ ¤ÇÒÁ ¤Ố àËç¹ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ÅÑ¡É³Ð  “ ËÑÇ¹Í¡”   ¢Í§ ¤¹ ÃØ‹¹ ãËÁ‹ ã¹ ÊÁÑÂ¡‹Í¹ Ç‹Ò 
  ÁÕ ÊÔè§ ã´ ·Õè àËÁ×Í¹ ËÃ×Í áµ¡µ‹Ò§ ¡Ñ¹ ¡Ñº ¤¹ ÃØ‹¹ ãËÁ‹ ã¹ÊÁÑÂ »˜¨¨ØºÑ¹ ÍÂ‹Ò§äÃ
  ó.  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒ ¤Œ¹¤ÇŒÒ »ÃÐÇÑµÔ ¤ÇÒÁ à»š¹ÁÒ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ ·Ò§ »ÃÐÇÑµÔ ÈÒÊµÃ� ·Õè »ÃÒ¡¯ ã¹ 
  àÃ×èÍ§  ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  àª‹¹  ¡ÃÁ·‹Ò «ŒÒÂ  ¡ÃÁ ¾Ò ¹ÔªÂ�  áÅÐ Ê¶ÔµÔ ¾ÂÒ¡Ã³�  ¡Í§ àÊ×Í»†Ò 

  ô. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ à¢ÕÂ¹ àÃ×èÍ§ÊÑé¹ ËÃ×Í ÊÒÃ¤´Õ ́ ŒÇÂ ¡Å ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ ¹ÓàÊ¹Í ã¹ ÃÙ» áºº ¢Í§ ̈´ËÁÒÂ  ·Óà»š¹ ÃÒÂ§Ò¹ 
  áÅÐáÅ¡ à»ÅÕèÂ¹ ¡Ñ¹ Í‹Ò¹ ¡Ñº à¾×èÍ¹ ã¹ ªÑé¹àÃÕÂ¹
  õ.  áº‹§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÍÍ¡ à»š¹¡ÅØ‹Á ãËŒ áµ‹ÅÐ ¡ÅØ‹ÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ à¢ÕÂ¹ º· ÅÐ¤Ã¾Ù´ ̈ Ò¡àÃ×èÍ§  ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á   
  áÅŒÇ ¤Ñ´àÅ×Í¡ µÑÇÅÐ¤Ã áÊ´§º·ºÒ· ÊÁÁØµÔ ¶‹ÒÂ ·Í´ÍÒÃÁ³� ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ÍÂ‹Ò§ ÊÁ¨ÃÔ§

  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ àÅ×Í¡ ·Ó â¤Ã§§Ò¹ µ‹Íä»¹Õé  ñ ËÑÇ¢ŒÍ ËÃ×Í ÍÒ¨àÅ×Í¡ ·Ó â¤Ã§§Ò¹ Í×è¹ µÒÁ ¤ÇÒÁ Ê¹ ã¨
µÒÁ ÃÙ» áºº ·Õè ¼ÙŒÊÍ¹  ¡ÓË¹´  â´Â ãËŒ à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¡Ñº à¹×éÍËÒ ·Õè àÃÕÂ¹
  ñ.   â¤Ã§§Ò¹ ÃÇºÃÇÁ ¤Ó ·ÑºÈÑ¾·� ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉ  ÊÓ¹Ç¹   áÅÐ ¤ÓÊ áÅ§ ã¹ àÃ×èÍ§  ËÑÇ ã¨ ªÒÂË¹Ø‹Á  
  Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁ ËÁÒÂ
  ò.  â¤Ã§§Ò¹ ÈÖ¡ÉÒ ¤Œ¹¤ÇŒÒ  ÇÃÃ³¡ÃÃÁ Ã‹ÇÁÊÁÑÂ ·Õè ÁÕ à¹×éÍËÒ ÊÐ·ŒÍ¹ ÀÒ¾ ÊÑ§¤Á ä·Â ã¹ ¡ÒÃ ÃÑº 
  ÍÔ·¸Ô¾Å ÇÑ²¹¸ÃÃÁ µ‹Ò§ªÒµÔ

โครงงาน

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานตอ่ไปนี ้๑ หวัขอ้ หรอือาจเลอืกทำ โครงงานอืน่ตามความสนใจตาม
รูปแบบที่ผู้สอนกำ หนด โดยให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานรวบรวมคำ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สำ นวน และคำ สแลงในเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
อธิบายความหมาย
 ๒. โครงงานศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีเนื้อหาสะท้อนภาพสังคมไทยในการรับ
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติ

โครงงาน

 ๑. นกัเรยีนวเิคราะหส์ำ นวนภาษาทีก่ลา่วเปรยีบเทียบไวใ้นเรือ่ง หัวใจชายหนุม่ โดยอธบิาย
ความหมายและยกตัวอย่างที่ชัดเจน
 ๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ “หัวนอก” ของคนรุ่นใหม่ในสมัย
ก่อนว่ามีสิ่งใดที่เหมือนหรือแตกต่างกันกับคนรุ่นใหม่ในสมัยปัจจุบันอย่างไร
 ๓. นักเรียนศกึษาคน้ควา้ประวตัคิวามเปน็มาเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตรท์ีป่รากฏ
ในเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม เช่น กรมท่าซ้าย กรมพานิชย์และสถิติพยากรณ์ กองเสือปา
 ๔. นกัเรียนเขยีนเรื่องสั้นหรือสารคดีด้วยกลวิธกีารนำ เสนอในรูปแบบของจดหมาย ทำ เป็น
รายงานและแลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพื่อนในชั้นเรียน
 ๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนบทละครพูดจากเร่ือง หัวใจชายหนุ่ม
แล้วคัดเลือกตัวละครแสดงบทบาทสมมุติถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างสมจริง

กิจกรรมเสนอแนะ

กิจกรรมบูรณาการ
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 ๑. หัวใจชายหนุ่มมีความหมายว่าอย่างไร
 ๒. หัวใจชายหนุ่มให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้าง
 ๓. ผู้ทรงพระราชนิพนธ์มีจุดประสงค์ใดในการแต่งเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
 ๔. “ชีวิตรักของประพันธผูเปนหนุมหัวนอกตองอับปางลง” เป็นเพราะสาเหตุใด
 ๕. สิ่งใดสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหัวนอกของคนรุ่นใหม่ในเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
 ๖. จุดประสงค์ที่แท้จริงของการ “คลุมถุงชน” คืออะไร
 ๗. เหตุใดประพันธ์จึงปฏิเสธที่จะแต่งงานกับแม่กิมเน้ย แต่กลับเลือกที่จะแต่งงานกับ
แม่อุไรแทน
 ๘. เหตุการณ์ใดที่ทำ ให้ประพันธ์มีทัศนคติในการมองชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมคร้ังท่ี
เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
 ๙. การรับวัฒนธรรมตะวันตกของคนไทยส่งผลให้เกิดปัญหาของสังคมไทยในสมัยนั้น
อย่างไร
 ๑๐. การใช้สำ นวนภาษาในเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม มีลักษณะเป็นอย่างไร

 ๑. นักเรียนนำ ข้อคิดจากเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ วันอย่างไรบ้าง
 ๒. นกัเรยีนสามารถนำ แนวคดิเกีย่วกบัคา่นยิมในวฒันธรรมต่างชาติมาปรบัใชก้บัตนเองได้
อย่างเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยได้อย่างไร

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

คําถามทบทวน
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ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

ประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบ

ทุกขของชาวนาในบทกวี

 ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล ท ๑.๑  (ม. ๔–๖/๓)
 ๓. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำ ความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำ เนินชีวิต 
   ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๔. ตอบคำ ถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำ หนด ท ๑.๑  (ม. ๔–๖/๖)
 ๕. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาการเรียน และพัฒนา
   ความรู้ทางอาชีพ ท ๑.๑  (ม. ๔–๖/๘)
 ๖. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๗. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๘. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๕)
 ๙. ท่องจำ และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำ หนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และนำ ไปใช้อ้างอิง 
   ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๖)

๑. เมื่อกล่าวถึง ชาวนา นักเรียนนึกถึง
  อะไรบ้าง
๒. ชาวนามีความสำ คัญอย่างไร
๓. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
 แสดงให้เห็นถึงการสำ นึกในบุญคุณ
 ของชาวนา

๑. เห็นคุณค่าของชาวนาผู้ปลูกข้าวและ
 ข้าวที่รับประทานเป็นอาหารหลัก
๒. นำ ข้อคิดจากเนื้อเรื่องไปปรับใช้ใน
 ชีวิตประจำ วัน 

ทุกขของชาวนา
ในบทกวี

เนื้อเรื่อง

นำ เรื่อง

ศัพท์น่ารู้

ประวัติผู้แต่ง

การเชื่อมโยง
กับชีวิตประจำ วัน

ข้อคิด คติคำ สอน 
และความจรรโลงใจ

ศิลปะการประพันธ์ เนื้อเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระน่ารู้

จิตร ภูมิศักดิ์ 

ตัว ชี้ วัด ช�วงชั้น
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 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรวมอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่อง มณีพลอยรอยแสง�
โดยสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้นิสิตอักษรศาสตร์รุ่นที่ ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ
 มณีพลอยรอยแสง เป็นหนังสือรวมบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น ๑๑ 
หมวดหมู่ ได้แก่ กลั่นแสงกลอนกานท์, เสียงพิณเสียงเลื่อน เสียงเอื้อนเสียงขับ, เรียงร้อยถ้อย
ดนตรี, ชวนคิดพิจิตรภาษา, นานาโวหาร, ค�าขานไพรัช, สมบัติภูมิปัญญา, ธาราความคิด, นิทิศ
บรรณา, สาราจากใจ และมาลัยปกิณกะ
 ทกุข์ของชาวนาในบทกวี ทีน่กัเรยีนจะได้ศกึษาต่อไปนี ้รวมอยูใ่นหมวด ชวนคดิพจิติรภาษา 
ซึ่งในหมวดนี้ยังมีบทความและบทอภิปรายรวมอยู่อีก ๓ เรื่อง ได้แก่ บทอภิปรายเรื่อง ภาษาไทย
กับคนไทย บทความเรื่อง การใช้สรรพนาม และบทความเรื่อง วิจารณ์ค�าอธิบายเรื่องนามกิตก์ใน
ไวยากรณ์บาลี

นำ เรื่อง
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ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

 เมื่อครั้งเป็นนิสิต ข้าพเจ้าได้เคยอ่านผลงานของจิตร ภูมิศักดิ์ อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ศึกษาอย่าง

ละเอียด หรือวเิคราะห์อะไร เพยีงแต่ได้ยนิค�าเล่าลอืว่าเขาเป็นคนทีค้่นคว้าวชิาการได้กว้างขวางและ

ลึกซึ้งถี่ถ้วน ในสมัยที่เราเรียนหนังสือกัน ได้มีผู้น�าบทกวีของจิตรมาใส่ท�านองร้องกัน ฟังติดหู

มาจนถึงวันนี้

   เปิบข้าวทุกคราวค�า จงสูจ�าเป็นอาจิณ

 เหงื่อกูที่สูกิน  จึงก่อเกิดมาเป็นคน

  ข้าวนี้น่ะมีรส  ให้ชนชิมทุกชั้นชน

 เบื้องหลังสิทุกข์ทน  และขมขื่นจนเขียวคาว

  จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว

 จากรวงเป็นเม็ดพราว  ล้วนทุกข์ยากล�าเค็ญเข็ญ

  เหงื่อหยดสักกี่หยาด  ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น

 ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเป็นกิน

  น�้าเหงื่อที่เรื่อแดง และน�้าแรงอันหลั่งริน

 สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกําซาบฟัน
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 ดูจากสรรพนามที่ใช้ว่า “กู” ในบทกวีนี้ แสดงว่าผู้ที่พูดคือชาวนา ชวนให้คิดว่าจริง ๆ นั้น
ชาวนาจะมีโอกาสไหมที่จะ “ล�าเลิก” กับใคร ๆ ว่า ถ้าไม่มีคนที่คอยเหนื่อยยากตรากตร�าอย่าง 
พวกเขา คนอื่น ๆ จะเอาอะไรกิน อย่าว่าแต่การล�าเลิกทวงบุญคุณเลย ความช่วยเหลือที่สังคมมี
ต่อคนกลุ่มนี้ในด้านของปัจจัยในการผลิต การพยุงหรือประกันราคา และการรักษาความยุติธรรม
ทั้งปวงก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ ท�าให้ในหลาย ๆ ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ชาวนาต่างก็
ละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ ซึ่งท�าให้ตนมีรายได้สูงกว่าหรือ
ได้เงินเร็วกว่า แน่นอนกว่า มีสวัสดิการดีกว่าและไม่ต้องเสี่ยงมากเท่าการเป็นชาวนา บางคนที่ยัง
คงอยูใ่นภาคเกษตรกรรมกม็กัจะนยิมเปลีย่นพชืทีป่ลกูจากธญัพชื ซึง่มกัจะได้ราคาต�า่ เพราะรฐับาล
กมี็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องควบคมุราคามาเป็นพชืเศรษฐกิจประเภทอืน่ทีร่าคาสงูกว่า แต่กย็งัมชีาวนา
อีกเป็นจ�านวนมากที่ไม่มีทางที่จะขยับขยายตัวให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นได้ อาจแย่ลงเสียด้วยซ�้า แล้ว
ก็ไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ฎีกากับใคร ถึงจะมีคนแบบจิตรที่พยายามใช้จินตนาการสะท้อนความในใจ
ออกมาสะกิดใจคนอื่นบ้าง แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป
 หลายปีมาแล้วข้าพเจ้าอ่านพบบทกวีจีนบทหนึ่ง ผู้แต่งชื่อหลี่เชิน ชาวเมืองอู่ซี มีชีวิตอยู่ใน
ระหว่างปี ค.ศ. ๗๗๒ ถึง ๘๔๖ สมัยราชวงศ์ถัง ท่านหลี่เชินได้บรรยายความในใจไว้เป็นบทกวี
ภาษาจีน ข้าพเจ้าจะพยายามแปลด้วยภาษาที่ขรุขระไม่เป็นวรรณศิลป์เหมือนบทกวีของ 
จิตร ภูมิศักดิ์
     หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ข้าวเมล็ดหนึ่ง
     จะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง
     รอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่าง
     แต่ชาวนาก็ยังอดตาย
     ตอนอาทิตย์เที่ยงวัน ชาวนายังพรวนดิน
     เหงื่อหยดบนดินภายใต้ต้นข้าว
     ใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้น
     ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส

 กวีผู้นี้รับราชการมีต�าแหน่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ินอยู่ในชนบท ฉะนั้นเป็นไปได้ที่เขาจะ
ได้เห็นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไร่ชาวนาในยคุนัน้ และเกดิความสะเทอืนใจ จงึได้บรรยายความ
รู้สึกออกเป็นบทกวีที่เขาให้ชื่อว่า “ประเพณีดั้งเดิม” บทกวีของหลี่เชินเรียบ ๆ ง่าย ๆ แต่ก็แสดง
ความขัดแย้งชัดเจน แม้ว่าในฤดูกาลนั้นภูมิอากาศจะอ�านวยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดี แต่
ผลผลิตไม่ได้ตกเป็นประโยชน์ของผู้ผลิตเท่าที่ควร
 เทคนิคในการเขียนของหลี่เชินกับของจิตรต่างกัน คือ หล่ีเชินบรรยายภาพท่ีเห็นเหมือน
จติรกรวาดภาพให้คนชม ส่วนจิตรใช้วิธีเสมอืนกับน�าชาวนามาบรรยายเรือ่งของตนให้ผูอ่้านฟังด้วย
ตนเอง 

 54



 เวลานี้สภาพบ้านเมืองก็เปลี่ยนไป ตั้งแต่สมัยหลี่เชินเมื่อพันปีกว่า สมัย จิตร ภูมิศักดิ์ เมื่อ 
๓๐ กว่าปีที่แล้ว สมัยที่ข้าพเจ้าได้เห็นเองก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนัก ฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะหันไป
กนิอาหารเมด็เหมอืนนกับนิอวกาศ เร่ืองความทกุข์ของชาวนากค็งยงัจะเป็นแรงสร้างความสะเทอืนใจ
ให้แก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไป

สิงหาคม ๒๕๓๓

      

ศัพท์น่ารู้

ขมขื่น   รู้สึกช�้าใจ แต่ฝืนไว้ไม่แสดงออก
เข็ญ    ยาก ยากจน
เปบ    กิน
โปน   นูน พอง
สู    สรรพนามบุรุษที่ ๒ (เป็นค�าโบราณ)
อาจิณ   ประจ�า เป็นปกติ 

ประวัติผู้แต่ง

 สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุล
โสภาคย์ เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติรกบัสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง มีพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพร
สถาน พระราชวังดุสิต ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. ๒๕๒๐ ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
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 ๑พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในที่นี้หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้า

รับการศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ทั้งระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษา ทรงส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ในขณะที่ทรงศึกษานั้นทรงได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทรงส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาบาลีและสันสกฤตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาจารกึภาษาตะวนัออกจากมหาวทิยาลยัศิลปากร  และทรงส�าเรจ็การศกึษาระดับดษุฎบีณัฑติ

สาขาวิชาพัฒนศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 นอกจากจะทรงศกึษาตามระบบในสถานศกึษาแล้ว พระองค์ยงัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืน

สถานที่ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความรู้ที่หลากหลายเพ่ิมเติมอย่างสม�่าเสมอ และยังทรงถ่ายทอด 

เรื่องราวสาระความรู้ต่าง ๆ ออกมาเป็นพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง เช่น ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์  

ชมช่อมาลตี ไทยเที่ยวพม่า มุ่งไกลในรอยทราย ย�่าแดนมังกร ทัศนะจากอินเดีย ทัวร์น้องโจ้  

แก้วจอมแก่น เมฆเหินน�้าไหล ผีเส้ือ โดยทรงใช้พระนามแฝงหลายพระนาม เช่น แว่นแก้ว  

ก้อนหิน–ก้อนกรวด หนูน้อยบันดาล นอกจากนี้ ยังสนพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมไทย 

ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ 

และยังทรงเชี่ยวชาญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทย และภาษาไทยอีกด้วย

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี 

พระราชภาระหน้าที่ส�าคัญหลายประการ เช่น ทรงด�ารงต�าแหน่งอุปนายิกาสภากาชาดไทย ประธาน

มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ปรึกษา

โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๑ 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยนานัปการ ซึ่งประจักษ์แก่ชาวไทย

และชาวต่างชาติจนได้รบัรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น รางวลั

พระเกี้ยวทองค�า รางวัล “ความส�าเร็จแห่งอาเซียน” รางวัลแมกไซไซ รางวัลด้านโภชนาการ รางวัล

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๔๕ รางวัล “Arcangelo Cultural Prize”
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 จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของ
นายศิริ ภูมิศักด์ิ นายตรวจสรรพสามิตกับนางแสงเงิน (ฉายาวงศ์) จบการศึกษาอักษรศาสตร
บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ศึกษาอยู่นั้นจิตรมีต�าแหน่งเป็นสาราณียกรของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดท�าหนังสือของมหาวิทยาลัย ฉบับ ๒๓ ตุลาคม และได้เปล่ียนแปลง
รูปแบบเน้ือหาไปจากเดิม โดยมุ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของ
ประชาชนและค่านิยมในสังคมท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้คนนับถือกันมานาน 
เช่น การกล่าวถงึพระสงฆ์บางรูปทีมี่พฤตกิรรมไม่เหมาะสม หากนิโดย
ใช้ผ้าเหลืองบังหน้า กล่าวถึงการโกงกินของรัฐบาลไทย รวมถึงการ
กล่าวถึงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของผู้หญิงบางประเภทที่มักมากใน
กามและไม่มีความเป็นแม่ ด้วยเนื้อหาที่ผิดแปลกนี้ทางมหาวิทยาลัย
จึงสั่งพักการเรียนจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นเวลา ๑ ปี และเมื่อกลับเข้ามา
เรียนต่อก็ได้ท�ากิจกรรมหลายอย่างร่วมกับเพื่อนนิสิต ได้แก่
 ๑. การปลูกฝังนิสิตนักศึกษาให้เกิดความรักชาติรักประชาชน
 ๒. การพยายามจัดตั้งสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันต่าง  ๆ
 ๓. การพยายามสร้างความสามัคคีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 ๔. การออกหนงัสือพมิพ์ในมหาวทิยาลยัทีจ่ดัท�าโดยนสิิตช่ือว่า เสียงนสิิต มคี�าขวัญว่า ศกึษา
เพื่อรับใช้ประชาคม
 ๕. การร่วมคัดค้านการเลือกตั้งที่สกปรกในปี ๒๕๐๐
 ๖. การร่วมแต่งเพลง มาร์ชเยาวชนไทย เพลง ธรรมศาสตร์–จุฬาฯ ชิงชัย เพลง มาร์ช
กรรมกร
 หลังจากจบการศึกษาได้เข้าท�างานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และขณะ
เดียวกันก็เป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พร้อมทั้งเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันค้นคว้าเรื่องเด็กของยูเนสโก ที่วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร แนวคิดของจิตร ภูมิศักดิ์ ท�าให้หนังสือรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี ๒๕๐๐ ออกมาแหวกแนว คือ การปฏิวัติแนวคิดเรื่องศิลปะอย่างขุดรากถอนโคน โดยชี้น�าให้
เห็นว่า ศิลปะต้องเกื้อเพื่อชีวิต มิใช่ ศิลปะเพื่อศิลปะ อย่างเลื่อนลอย งานเขียนเรื่อง ศิลปเพื่อชีวิต 
ศิลปเพื่อประชาชน ของจิตร ภูมิศักดิ์ ใช้นามปากกา ทีปกร

สาระน่ารู้

จิตร ภูมิศักดิ์
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 ต่อมาวนัที ่๒๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ จติรถกูจบักมุในข้อหา มกีารกระท�าอนัเป็นคอมมวินสิต์
และสมคบกันกระท�าความผิดต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร อันเป็น
ผลมาจากการยึดอ�านาจและการใช้นโยบายปราบปรามของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ระหว่างที่อยู่
ในคุกนั้น จิตรได้ทุ่มเวลาในการเขียนหนังสือมากมาย ผลงานเด่น ๆ ที่เกิดขึ้นในคุก เช่น ผลงาน
แปลนวนิยายเรื่อง แม่ ของแมกซิม กอร์กี้, โคทาน นวนิยายอินเดีย แปลจากเรื่องของเปรมจันท์ 
(แปลไม่จบ) และผลงานทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ คือ ความเป็นมาของค�าสยาม, ไทย 
ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ จิตรถูกปล่อยตัวในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๗
 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เดินทางออกสู่ชนบทในภาคอีสาน เพื่อเข้าร่วม
ต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ค.ท.) ในนาม สหายปรีชา และถูกล้อมยิงเสียชีวิต
ท่ีชายปาบ้านหนองกุง ต�าบลค�าบ่อ อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๙
 บทกวขีองจติร ภมูศิกัดิ ์ทีส่�าคญั เช่น สูอ้ย่างไร ? นกัปรชัญาบอกข้าท,ี แสงดาวแห่งศรทัธา, 
เสียงเพรียกจากมาตุภูมิ, กลิ่นรวงทอง  
 นามปากกาของจิตร ภูมิศักดิ์ มีมากมาย เช่น จิตร ภูมิศักดิ์, นาคราช, ศูลภูวดล, ศรีนาคร, 
ทีปกร, สมสมัย ศรีศูทรพรรณ, ศิลป์ พิทักษ์ชน, สมชาย ปรีชาเจริญ, สุธรรม บุญรุ่ง, ขวัญนรา, 
สิทธิ ศรีสยาม, กวีการเมือง/กวี ศรีสยาม, บุคแมน, มูฟวี่แมน, ศิริศิลป์ อุดมทรรศน์

 ทุกข์ของชาวนาในบทกว ีจดัเป็นเรยีงความท่ีดเีรือ่งหนึง่ เนือ่งจากมกีารแสดงแนวคดิท่ีชดัเจน
แจ่มแจ้ง ล�าดบัความเข้าใจง่าย ใช้ถ้อยค�ากะทดัรดั สละสลวยชวนอ่าน และมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ 
คือ ค�าน�า เนื้อเรื่อง และสรุป 

แนวทางในการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

เนื้อเรื่อง

 ทุกข์ของชาวนาในบทกว ีเป็นพระราชนพินธ์ทีแ่สดงแนวพระราชด�ารเิกีย่วกบับทกวไีทย ของ
จติร ภมูศิกัดิ ์และบทกวจีนีของหลีเ่ชนิ เนือ้หากล่าวถึงชวิีตและความทุกข์ยากของชาวนา เนือ้ความ
ได้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนแรกแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยปัญหาต่าง ๆ ของชาวนา ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาธรรมของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ที่มีต่อชาวนา ส่วนตอนที่ ๒ ทรงแปล
บทกวีจีนของหลี่เชินเป็นภาษาไทย เพื่อแสดงให้เห็นภาพชีวิตของชาวนาจีนกับชาวนาไทยว่าไม่ได้
แตกต่างกันเท่าใดนัก โดยทรงมุ่งชี้ให้เห็นกลวิธีการน�าเสนอของกวีทั้งสองที่แตกต่างกัน

ศิลปะการประพันธ์

 58



ข้อคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ

ข้อคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ

 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ให้ข้อคิดที่ควรพิจารณาใคร่ครวญอย่างยิ่ง โดยมีแนวคิดส�าคัญที่

ความทุกข์ยากของชาวนา และสภาพชีวิตของชาวนาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกข์ยุคทุกสมัย ดังที่

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเปรยีบเทยีบ

บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ กับบทกวีของหลี่เชิน เพื่อให้เห็นว่ามิได้มีเพียงแต่ชาวนาไทยเท่านั้นที่ยาก

ล�าบาก ชาวนาในประเทศอื่นอีกหลายประเทศก็ประสบชะตากรรมในท�านองเดียวกัน และเป็น

เช่นนี้มานาน ซึ่งทรงสรุปไว้เป็นข้อคิดส�าหรับผู้อ่านในตอนท้ายเรื่องว่า สมัยที่ขาพเจาไดเห็นเองก็

ไมมีอะไรแตกตางกันนัก� ฉะนั้นกอนที่ทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวกาศ� เรื่อง

ความทุกขของชาวนาก็คงยังจะเปนแรงสรางความสะเทือนใจใหแกกวียุคคอมพิวเตอรสืบตอไป

 เด็กไทยส่วนใหญ่มักถูกผู้ใหญ่สอนว่าควรรับประทานข้าวให้หมดจาน เพราะกว่าจะได้ข้าว

มาแต่ละเม็ดนั้น ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนา ซึ่งสอดคล้องกับบทกวีของ

จิตร ภูมิศักดิ์ ที่เสมือนสะท้อนความรู้สึกของชาวนาผู้เหนื่อยยาก เราจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของ

ข้าวทกุเมด็ทีร่บัประทาน และภาคภมูใิจทีม่ข้ีาวเป็นอาหารหลักประจ�าชาต ิไม่บริโภคอาหารตะวันตก

ตามกระแสความนยิม และสิง่ส�าคญัคอืควรระลกึถงึความส�าคญัและบญุคณุของชาวนา และยกย่อง
อาชีพเกษตรกร

 คํานํา กล่าวถึงบทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งเป็นบทน�าเข้าสู่เรื่องท่ีตรงประเด็นและชวนให้

ติดตาม

 เนื้อเรื่อง วิจารณ์กลวิธีการน�าเสนอทั้งบทกวีร่วมสมัยของจิตร ภูมิศักดิ์ และบทกวีโบราณ

ของหลี่เชิน โดยการเปรียบเทียบการน�าเสนอ มีการยกข้อเท็จจริงและแสดงทัศนะประกอบ

 สรุป สรุปความด้วยข้อความสั้น ๆ แต่แยบคาย ลึกซึ้ง เพื่อตอกย�้าให้เห็นถึงความทุกข์ยาก

และความยากจนซ�้าซากของชาวนา 

 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มุ่งให้คนในสังคมได้เล็งเห็นคุณค่าของชาวนาท่ีปลูก
ข้าวเล้ียงคนท้ังชาติ เพราะชาวนานั้นมีแต่ความยากจนขาดการดูแลช่วยเหลือและเป็นอย่างนี้มา
เนิ่นนานตราบจนปัจจุบัน

สรุปสรุป
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กิจกรรมบูรณาการ

กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

คําถามทบทวน

 ๑. ศึกษารวบรวมปัญหาของชาวนาไทยในปัจจุบัน แล้วมารายงานหน้าชั้นเรียน
 ๒. แบง่นกัเรียนออกเปน็กลุม่ ใหแ้ตล่ะกลุม่คน้ควา้ข้อมลูเกีย่วกบัการสง่เสรมิหรอืพฒันาการ
เกษตร เช่น โครงการพระราชดำ ริเพื่อการเกษตร งานวิจัยด้านการเกษตร แล้วจัดทำ เป็นรายงาน
 ๓. เลือกแต่งกาพย์ยานี ๑๑ หรือโคลงสี่สุภาพ ให้มีเนื้อความที่กล่าวถึงชีวิตหรือความ
ทุกข์ยากของผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ตามความสนใจของนักเรียนเอง
 ๔. ศึกษาคน้ควา้ผลงานประเภทกวนีพินธข์องจติร ภมูศิกัดิ ์แลว้เลอืกผลงานทีป่ระทบัใจมา
วิเคราะห์ แล้วนำ มาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานต่อไปนี้ ๑ หัวข้อ หรืออาจเลือกทำ โครงงานอื่นตามความสนใจ 
โดยให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานรวบรวมบทร้อยกรองที่มีเนื้อหากล่าวถึงภาพสะท้อนชีวิตชาวนาหรือเรื่องราวที่
เกี่ยวกับข้าว
 ๒. โครงงานศึกษาเกี่ยวการทำ นาหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทย

  นักเรียนคิดว่าจะนำ ความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำ วันได้อย่างไรบ้าง

 ๑. บทความเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี กล่าวถึงความสำ คัญของชาวนาว่าอย่างไร
 ๒. บทร้อยกรองเรื่อง เปิบข้าว มีแนวคิดที่สำ คัญอย่างไร
 ๓. บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ กับ หลี่เชิน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 ๔. บทกวขีองจติร ภมิูศกัดิ ์และ หลีเ่ชนิ ใชว้ธิกีารเสนอเร่ืองประทบัใจผู้อา่นไดด้เีดน่เหมอืนกนั
หรือต่างกันอย่างไร
 ๕. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวิจารณ์บทร้อยกรอง เปิบข้าว ไว้ว่าอย่างไร
 ๖. การแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
ควรใช้วิธีใด
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ประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบ

มงคลสูตรคําฉันท

 ๑.  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๒)   
 ๒. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๓.  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมินคาเพื่อนำ ความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำ เนินชีวิต 
  ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๔.  วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๕)
  ๕.  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๖.  วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
  ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๗.  สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำ ไปประยุกตใชในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๘.  ทองจำ และบอกคุณคาบทอาขยานตามที่กำ หนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ และนำ ไปใชอางอิง 
  ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๖)

๑. มงคลคืออะไร และมีความสำ คัญตอ 
 การดำ เนินชีวิตอยางไร 
๒. เหตแุหงความเจรญิของชวีติประกอบ
 ดวยเรื่องใดบาง
๓. ถาชีวิตไมมีมงคล สังคมจะเปนอยางไร

๑. รูจักคำ ประพันธประเภทกาพยฉบัง ๑๖ 
 และอินทรวิเชียรฉันท ๑๑ 
๒. ไดขอคิดคติธรรมเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติ
 เพื่อใหชีวิตเจริญรุงเรือง  
๓. นำ ขอคดิ หลกัธรรมจากเนือ้เรือ่งไปปรบั
 ใชในชีวิตประจำ วัน

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

มงคลสูตรคําฉันท
เนื้อเรื่อง

นำ เรื่อง เรื่องย‹อ

ศัพท�น‹ารูŒ

ประวัติผูŒแต‹ง

การเชื่อมโยง
กับชีวิตประจำ วัน

ขอคิด คติคำ สอน 
และความจรรโลงใจ

ศิลปะการประพันธ เนื้อเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ�
วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระน‹ารูŒ

มงคล ๓๘ ประการ

ตัว ชี้ วัด ช�วงชั้น
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 มงคลตามทเี่รารจู กัและไดย นิอยเู สมอ ๆ  นน้ัมกัเปน เรอ่ืงราวทเ่ีกย่ีวขอ งกบัความสขุ ความเจรญิ
ความเบิกบานใจ ไมวาจะเปนงานมงคลสมรส สิริมงคล วัตถุมงคล ฯลฯ สำ หรับความหมายที่
นกัปราชญราชบณั ฑิตไดใหค ำ จำ กดั ความไวใ นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
คือ เหตุที่นำ มาซ่ึงความเจริญ หรือส่ิงซึ่งถือวาจะนำ สิริและความเจริญมาสูและปองกันไมใหสิ่งที่
เลวรา ยมากล้ำ กราย สวนมงคลตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่นำ มาซึง่ ความสุขความ
เจริญมีทั้งส้ิน ๓๘ ประการ    
 มงคลสูตรคำ ฉันท เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ทรง
พระราชนิพนธเร่ืองเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยทรงนำ หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ี
ทรงแสดงเรอ่ืงมงคลสตูรซงึ่ปรากฏอยใู นพระสตุตนัตปฎ ก ขทุทกนกิาย หมวดขทุทกปาฐะ อนัเปน
พระคาถาภาษาบาลีมาเรียบเรียงถอดความเปนบทประพันธรอยกรองประเภทคำ ฉันทท่ีมีความ
ไพเราะงดงามทง้ั ดานเสยี งและความหมาย 

นำ เรื่อง

เรื่องย‹อ

 พระอานนทเถระไดกลาวถึงท่ีมาของมงคลสูตรไวเม่ือคราวสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี ๑ วา 
ทานไดสดับตรับฟงมาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ณ เชตวันวิหาร กรุงสาวัตถี มงคลสูตร
น้ีเกิดขึ้นดวยอำ นาจคำ ถาม  กลาวคือพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเลาใหพระอานนทฟงวาเมื่อ
ปฐมยามแหงราตรไีดมเีทวดาองคหนึง่เขามากราบทลูถามพระพทุธองคเรือ่งมงคล เพราะไดเกิดเหต ุ
โกลาหลขึ้นทั้งในหมูเทวดาและมนุษยที่มีลัทธิเร่ืองมงคลแตกตางกันจนเกิดความขัดแยงโตเถียง
กัน  แบงเปนฝกฝายตกลงกันไมได ความสับสนวุนวายเรื่องลัทธิมงคลนี้ยืดเยื้ออยูเปนเวลานาน
ถึง ๑๒ ป ในที่สุดทาวสักกเทวราชจึงแตงตั้งตนใหมาเขาเฝากราบทูลถามเรื่องดังกลาว 
 พระพุทธองคมีพระเมตตาปรารถนาใหเกิดความสงบสุขในหมูเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
พระพุทธองคจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอบเรื่องมงคล ๓๘ ประการ เมื่อทรงเทศนาจบแลว
เหลาเทวดาท้ังหลายท่ีรวมฟงพระธรรมเทศนาน้ันก็ไดบรรลุธรรม คร้ันราตรีน้ันพนผาน พระพุทธองค
ไดทรงแสดงธรรมเรื่องมงคลนี้แกพระอานนทซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหนำ ไปเผยแผตอภิกษุทั้งหลาย
สืบตอไป

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต  สมฺมา สมฺพุทฺธสฺสฯ

ตŒนมงคลสูตร

 (๑)  ย�ฺจ ทฺวาทส วสฺสานิ จินฺตยิสุ สเทวกา  
   สิบสองฉนำ เหลา นรอีกสุเทวา
   รวมกันและตริหา สิริมังคลาใด
 (๒)  จิรสฺสํ จินฺตยนฺตาป เนว ชานิสุ มงฺคลํ
   จกฺกวาฬสหสฺเสสุ ทสสุ เยน ตตฺตกํ
   กาลํ โกลาหลํ ชาตํ ยาว พฺรหฺมนิเวสนา
   เทวามนุษยทั่ว พหุภพประเทศใน
   หมื่นจักรวาลได ดำ ริสิ้นจิรังกาล
   แลวยังบรูมง- คละสมมโนมาลย
   ดวยกาละลวงนาน บมิไดประสงคสม
   ไดเกิดซึ่งโกลา หละยิ่งมโหดม
   กองถึงณชั้นพรหม ธสถิตสะเทือนไป
 (๓)  ยํ โลกนาโถ เทเสสิ
   องคโลกนาถเทศน วรมังคลาใด
 (๔)  สพฺพปาปวินาสนํ
   ยังปาปะปวงให ทุษะเสื่อมวินาศมล
 (๕)  ยํ สุตฺวา สพฺพทุกฺเขหิ มุจฺจนฺตาสงฺขิยา นรา
   ชนหลายบพึงนับ ผิสดับสุมงคล
   ใดแลวและรอดพน พหุทุกขะยายี 
 (๖)  เอวมาทิคุณูเปตํ มงฺคลนฺตมฺภณาม เส.ฯ
   เราควรจะกลาวมง- คละอันประเสริฐที่
   กอบดวยคุณามี วรอัตถะเฉิดเฉลาฯ 

ํ

ํ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

มงคลสูตรคําฉันท
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 มงคลตามทเี่รารจู กัและไดย นิอยเู สมอ ๆ  นน้ัมกัเปน เรอ่ืงราวทเ่ีกย่ีวขอ งกบัความสขุ ความเจรญิ
ความเบิกบานใจ ไมวาจะเปนงานมงคลสมรส สิริมงคล วัตถุมงคล ฯลฯ สำ หรับความหมายที่
นกั ปราชญราชบณั ฑิตไดใหค ำ จำ กดั ความไวใ นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติ ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
คือ เหตุที่นำ มาซ่ึงความเจริญ หรือส่ิงซ่ึงถือวาจะนำ สิริและความเจริญมาสูและปองกันไมใหสิ่งที่
เลวรา ยมากล้ำ กราย สวนมงคลตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่นำ มาซึง่ ความสุขความ
เจริญมีทั้งส้ิน ๓๘ ประการ    
 มงคลสูตรคำ ฉันท เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ทรง
พระราชนิพนธเรื่องเม่ือป พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยทรงนำ หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่
ทรงแสดงเรอ่ืงมงคลสตูรซงึ่ปรากฏอยใู นพระสตุตนัตปฎ ก ขทุทกนกิาย หมวดขทุทกปาฐะ อนัเปน
พระคาถาภาษาบาลีมาเรียบเรียงถอดความเปนบทประพันธรอยกรองประเภทคำ ฉันทท่ีมีความ
ไพเราะงดงามทง้ั ดานเสยี งและความหมาย 

นำ เรื่อง

เรื่องย‹อ

 พระอานนทเถระไดกลาวถึงท่ีมาของมงคลสูตรไวเม่ือคราวสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี ๑ วา 
ทานไดสดับตรับฟงมาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ณ เชตวันวิหาร กรุงสาวัตถี มงคลสูตร
นี้เกิดขึ้นดวยอำ นาจคำ ถาม  กลาวคือพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเลาใหพระอานนทฟงวาเม่ือ
ปฐมยามแหงราตรไีดมีเทวดาองคหน่ึงเขามากราบทลูถามพระพทุธองคเรือ่งมงคล เพราะไดเกดิเหต ุ
โกลาหลข้ึนทั้งในหมูเทวดาและมนุษยที่มีลัทธิเรื่องมงคลแตกตางกันจนเกิดความขัดแยงโตเถียง
กัน  แบงเปนฝกฝายตกลงกันไมได ความสับสนวุนวายเรื่องลัทธิมงคลนี้ยืดเยื้ออยูเปนเวลานาน
ถึง ๑๒ ป ในที่สุดทาวสักกเทวราชจึงแตงตั้งตนใหมาเขาเฝากราบทูลถามเรื่องดังกลาว 
 พระพุทธองคมีพระเมตตาปรารถนาใหเกิดความสงบสุขในหมูเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
พระพุทธองคจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอบเรื่องมงคล ๓๘ ประการ เมื่อทรงเทศนาจบแลว
เหลาเทวดาท้ังหลายท่ีรวมฟงพระธรรมเทศนาน้ันก็ไดบรรลุธรรม คร้ันราตรีน้ันพนผาน พระพุทธองค
ไดทรงแสดงธรรมเรื่องมงคลนี้แกพระอานนทซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหนำ ไปเผยแผตอภิกษุทั้งหลาย
สืบตอไป

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต  สมฺมา สมฺพุทฺธสฺสฯ

ตŒนมงคลสูตร

 (๑)  ย�ฺจ ทฺวาทส วสฺสานิ จินฺตยิสุ สเทวกา  
   สิบสองฉนำ เหลา นรอีกสุเทวา
   รวมกันและตริหา สิริมังคลาใด
 (๒)  จิรสฺสํ จินฺตยนฺตาป เนว ชานิสุ มงฺคลํ
   จกฺกวาฬสหสฺเสสุ ทสสุ เยน ตตฺตกํ
   กาลํ โกลาหลํ ชาตํ ยาว พฺรหฺมนิเวสนา
   เทวามนุษยทั่ว พหุภพประเทศใน
   หมื่นจักรวาลได ดำ ริสิ้นจิรังกาล
   แลวยังบรูมง- คละสมมโนมาลย
   ดวยกาละลวงนาน บมิไดประสงคสม
   ไดเกิดซึ่งโกลา หละยิ่งมโหดม
   กองถึงณชั้นพรหม ธสถิตสะเทือนไป
 (๓)  ยํ โลกนาโถ เทเสสิ
   องคโลกนาถเทศน วรมังคลาใด
 (๔)  สพฺพปาปวินาสนํ
   ยังปาปะปวงให ทุษะเสื่อมวินาศมล
 (๕)  ยํ สุตฺวา สพฺพทุกฺเขหิ มุจฺจนฺตาสงฺขิยา นรา
   ชนหลายบพึงนับ ผิสดับสุมงคล
   ใดแลวและรอดพน พหุทุกขะยายี 
 (๖)  เอวมาทิคุณูเปตํ มงฺคลนฺตมฺภณาม เส.ฯ
   เราควรจะกลาวมง- คละอันประเสริฐที่
   กอบดวยคุณามี วรอัตถะเฉิดเฉลาฯ 

ํ

ํ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

มงคลสูตรคําฉันท
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 (๑)  เอวมฺเม สุตํ
   องคพระอานนททานเลา วาขาพเจา
   ไดฟงมาแลวดังนี้ 
 (๒) เอกํ สมยํ ภควา
   สมัยหนึ่งพระผูมี พระภาคชินสีห
   ผูโลกนาถจอมธรรม 
 (๓)  สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม.
   ประทับ ณ เชตวัน วิหาระอัน
   อนาถบิณฑิกไซร   
   จัดสรางอยางดีที่ใน สาวัตถีให
   เปนที่สถิตสุขา 
 (๔)  อถ โข อ�ฺ�ตฺรา เทวตา
   ครั้งนั้นแลเทวดา องคหนึ่งมหา-
   นุภาพมหิทธิ์ฤทธี
 (๕)  อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา
   ลวงประถมยามราตรี เธอเปลงรัศมี
   อันเรืองระยับจับเนตร
 (๖)  เกวลกปฺป™ เชตวนํ โอภาเสตฺวา
   แสงกายเธอปลั่งยังเขต สวนแหงเจาเชต
   สวางกระจางทั่วไป
 (๗) เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ 
   องคพระภควันตนั้นไซร ประทับแหงใด
   ก็เขาไปถึงที่นั้น 
  (๘)  อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา
   ครั้นเขาใกลแลวจึ่งพลัน ถวายอภิวันท
   แดองคสมเด็จทศพล 
 (๙)  เอกมนฺตํ อฏาสิ. 
   แลวยืนที่ควรดำ กล  เสงี่ยมเจียมตน
   แสดงเคารพนบศีร 
 (๑๐) เอกมนฺตํ ิตาโข สา เทวตา
   เมื่อเทวดายืนดี สมควร ณ ที่
   ขางหนึ่งดังกลาวแลวนั้น 

มงคลสูตร  (๑๑) ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ ฯ 

   จึ่งไดทูลถามภควันต ดวยถอยประพันธ

   เปนพระคาถาบรรจงฯ

   พหู เทวา มนุสฺสา จ มงฺคลานิ อจินฺตยุ

   อากงฺขมานา โสตฺถานํ พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํฯ 

   เทพอีกมนุษยหวัง คติโสตถิจำ นง

   โปรดเทศนามง- คละเอกอุดมดีฯ 

   (ฝายองคสมเด็จพระชินสีห ตรัสตอบวาที

   ดวยพระคาถาไพจิตร) 

  (๑)  อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตาน�ฺจ เสวนา

   ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   หนึ่งคือบคบพาล เพราะจะพาประพฤติผิด

   หนึ่งคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล

   หนึ่งกราบและบูชา อภิบูชนียชน

   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 (๒)  ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุ�ฺ�ตา

   อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   ความอยูประเทศซึ่ง เหมาะและควรจะสุขี

   อีกบุญญะการที่ ณ อดีตะมาดล

   อีกหมั่นประพฤติควร ณ สภาวะแหงตน

   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 (๓)  พาหุสจฺจ�ฺจ สิปฺป�ฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต

   สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   ความไดสดับมาก และกำ หนดสุวาที

   อีกศิลปศาสตรมี จะประกอบมนุญการ

   อีกหนึ่งวินัยอัน นรเรียนและเชี่ยวชาญ

   อีกคำ เพราะบรรสาน ฤดิแหงประชาชน

   ทั้งสี่ประการลวน จะประสิทธิ์มนุญผล

   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 (๔)  มาตาปตุอุปฏานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

   อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   บำ รุงบิดามา- ตุระดวยหทัยปรีย 

ํ
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 (๑)  เอวมฺเม สุตํ
   องคพระอานนททานเลา วาขาพเจา
   ไดฟงมาแลวดังนี้ 
 (๒) เอกํ สมยํ ภควา
   สมัยหนึ่งพระผูมี พระภาคชินสีห
   ผูโลกนาถจอมธรรม 
 (๓)  สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม.
   ประทับ ณ เชตวัน วิหาระอัน
   อนาถบิณฑิกไซร   
   จัดสรางอยางดีที่ใน สาวัตถีให
   เปนที่สถิตสุขา 
 (๔)  อถ โข อ�ฺ�ตฺรา เทวตา
   ครั้งนั้นแลเทวดา องคหนึ่งมหา-
   นุภาพมหิทธิ์ฤทธี
 (๕)  อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา
   ลวงประถมยามราตรี เธอเปลงรัศมี
   อันเรืองระยับจับเนตร
 (๖)  เกวลกปฺป™ เชตวนํ โอภาเสตฺวา
   แสงกายเธอปลั่งยังเขต สวนแหงเจาเชต
   สวางกระจางทั่วไป
 (๗) เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ 
   องคพระภควันตนั้นไซร ประทับแหงใด
   ก็เขาไปถึงที่นั้น 
  (๘)  อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา
   ครั้นเขาใกลแลวจึ่งพลัน ถวายอภิวันท
   แดองคสมเด็จทศพล 
 (๙)  เอกมนฺตํ อฏาสิ. 
   แลวยืนที่ควรดำ กล  เสงี่ยมเจียมตน
   แสดงเคารพนบศีร 
 (๑๐) เอกมนฺตํ ิตาโข สา เทวตา
   เมื่อเทวดายืนดี สมควร ณ ที่
   ขางหนึ่งดังกลาวแลวนั้น 

มงคลสูตร  (๑๑) ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ ฯ 

   จึ่งไดทูลถามภควันต ดวยถอยประพันธ

   เปนพระคาถาบรรจงฯ

   พหู เทวา มนุสฺสา จ มงฺคลานิ อจินฺตยุ

   อากงฺขมานา โสตฺถานํ พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํฯ 

   เทพอีกมนุษยหวัง คติโสตถิจำ นง

   โปรดเทศนามง- คละเอกอุดมดีฯ 

   (ฝายองคสมเด็จพระชินสีห ตรัสตอบวาที

   ดวยพระคาถาไพจิตร) 

  (๑)  อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตาน�ฺจ เสวนา

   ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   หนึ่งคือบคบพาล เพราะจะพาประพฤติผิด

   หนึ่งคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล

   หนึ่งกราบและบูชา อภิบูชนียชน

   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 (๒)  ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุ�ฺ�ตา

   อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   ความอยูประเทศซึ่ง เหมาะและควรจะสุขี

   อีกบุญญะการที่ ณ อดีตะมาดล

   อีกหมั่นประพฤติควร ณ สภาวะแหงตน

   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 (๓)  พาหุสจฺจ�ฺจ สิปฺป�ฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต

   สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   ความไดสดับมาก และกำ หนดสุวาที

   อีกศิลปศาสตรมี จะประกอบมนุญการ

   อีกหนึ่งวินัยอัน นรเรียนและเชี่ยวชาญ

   อีกคำ เพราะบรรสาน ฤดิแหงประชาชน

   ทั้งสี่ประการลวน จะประสิทธิ์มนุญผล

   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 (๔)  มาตาปตุอุปฏานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

   อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   บำ รุงบิดามา- ตุระดวยหทัยปรีย 

ํ
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   หากลูกและเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน
   การงานกระทำ ไป บมิยุงและสับสน
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 
 (๕)  ทาน�ฺจ ธมฺมจริยา จ   �าตกาน�ฺจ สงฺคโห
   อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   ใหทาน ณ กาลควร และประพฤติสุธรรมศรี
   อีกสงเคราะหญาติที่ ปฏิบัติบำ เรอตน
   กอบกรรมะอันไร ทุษะกลั้วและมัวมล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี
 (๖)  อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ ส�ฺ�โม
   อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   ความงดประพฤติบาป อกุศลบใหมี
   สำ รวมวรินทรีย  และสุราบเมามล
   ความไมประมาทใน พหุธรรมะโกศล 
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 
 (๗)   คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺี จ กต�ฺ�ุตา
   กาเลน  ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   เคารพ ณ ผูควร จะประณตและนอบศีร
   อีกหนึ่งมิไดมี จะกระดางและจองหอง
   ยินดี ณ ของตน บมิโลภทะยานปอง
   อีกรูคุณาของ นรผูประคองตน
   ฟงธรรมะโดยกา- ละเจริญคุณานนท
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี
 (๘)  ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณาน�ฺจ ทสฺสนํ
   กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   มีจิตตะอดทน และสถิต ณ ขันตี
   อีกหนึ่งบพึงมี � ดิดื้อทะนงหาญ
   หนึ่งเห็นคณาเลิศ สมณาวราจารย
   กลาวธรรมะโดยกาล วรกิจจะโกศล
   ทั้งสี่ประการลวน จะประสิทธิ์มนุญผล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

 (๙) ตโป จ พฺรหฺมจริย�ฺ จ อริยสจฺจานทสฺสนํ
   นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   เพียรเผากิเลสลาง มละโทษะยายี
   อีกหนึ่งประพฤติดี ดุจะพรหมพิสุทธิ์สรรพ
   เห็นแจง ณ สี่องค พระอรียสัจอัน
   อาจนำ มนุษยผัน ติระขามทะเลวน
   อีกทำ พระนิพพา- นะประจักษะแกตน
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี
 (๑๐)  ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
   อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   จิตใครผิไดตอง วรโลกะธรรมศรี
   แลวยอมบพึงมี จะประหวั่นฤกังวล
   ไรโศกธุลีสูญ และสบายบมัวมล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 
 (๑๑)  เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา
   สพฺพตฺถ โสตฺถิ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ
   เทวามนุษยทำ  วรมงคลาฉะนี้ 
   เปนผูประเสริฐที่ บมิแพ ณ แหงหน 
   ยอมถึงสวัสดี สิริทุกประการดล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดีฯ 

ํ
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   หากลูกและเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน
   การงานกระทำ ไป บมิยุงและสับสน
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 
 (๕)  ทาน�ฺจ ธมฺมจริยา จ   �าตกาน�ฺจ สงฺคโห
   อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   ใหทาน ณ กาลควร และประพฤติสุธรรมศรี
   อีกสงเคราะหญาติที่ ปฏิบัติบำ เรอตน
   กอบกรรมะอันไร ทุษะกลั้วและมัวมล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี
 (๖)  อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ ส�ฺ�โม
   อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   ความงดประพฤติบาป อกุศลบใหมี
   สำ รวมวรินทรีย  และสุราบเมามล
   ความไมประมาทใน พหุธรรมะโกศล 
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 
 (๗)   คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺี จ กต�ฺ�ุตา
   กาเลน  ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   เคารพ ณ ผูควร จะประณตและนอบศีร
   อีกหนึ่งมิไดมี จะกระดางและจองหอง
   ยินดี ณ ของตน บมิโลภทะยานปอง
   อีกรูคุณาของ นรผูประคองตน
   ฟงธรรมะโดยกา- ละเจริญคุณานนท
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี
 (๘)  ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณาน�ฺจ ทสฺสนํ
   กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   มีจิตตะอดทน และสถิต ณ ขันตี
   อีกหนึ่งบพึงมี � ดิดื้อทะนงหาญ
   หนึ่งเห็นคณาเลิศ สมณาวราจารย
   กลาวธรรมะโดยกาล วรกิจจะโกศล
   ทั้งสี่ประการลวน จะประสิทธิ์มนุญผล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

 (๙) ตโป จ พฺรหฺมจริย�ฺ จ อริยสจฺจานทสฺสนํ
   นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   เพียรเผากิเลสลาง มละโทษะยายี
   อีกหนึ่งประพฤติดี ดุจะพรหมพิสุทธิ์สรรพ
   เห็นแจง ณ สี่องค พระอรียสัจอัน
   อาจนำ มนุษยผัน ติระขามทะเลวน
   อีกทำ พระนิพพา- นะประจักษะแกตน
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี
 (๑๐)  ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
   อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
   จิตใครผิไดตอง วรโลกะธรรมศรี
   แลวยอมบพึงมี จะประหวั่นฤกังวล
   ไรโศกธุลีสูญ และสบายบมัวมล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 
 (๑๑)  เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา
   สพฺพตฺถ โสตฺถิ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ
   เทวามนุษยทำ  วรมงคลาฉะนี้ 
   เปนผูประเสริฐที่ บมิแพ ณ แหงหน 
   ยอมถึงสวัสดี สิริทุกประการดล
   ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดีฯ 

ํ
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ศัพท�น‹ารูŒ

โกศล     ฉลาด ในที่นี้หมายถึง ประเสริฐ ในความวา “พหุธรรมะโกศล”

คติ     วธิ ีแนวทาง แบบอยา ง ทางพระพทุธศาสนาหมายถงึ แบบการดำ เนนิชวีติ

คาถา     คำ ประพันธประเภทรอยกรองในภาษาบาลี

จิรังกาล    เวลาชา นาน

จำ นง     ประสงค มุงหวัง ตั้งใจ

เจาŒ เชต    หมายถึง 

     เจาเชตเปนเจาของที่ดินแปลงใหญซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีขอซื้อเพื่อ

     สรางมหาวหิารถวายพระพทุธเจา เดมิทเีดยีวน้ันเจาเชตตัง้ราคาทีด่นิ

     สูงมากเทากับเหรียญทองที่ปูเต็มพื้นที่ แตเมื่อเศรษฐียอมซื้อดวย

     ศรทัธาอนัแรงกลาในพระพทุธศาสนา เจาเชตจงึรวมทำ บญุโดยรบัเงนิ

     คาที่ดินไวเพียงครึ่งเดียว 

ฉนำ      ป

เฉิดเฉลา    งามเดน สงาผาเผย

ชินสีห�     พระนามหนึ่งของพระพุทธเจา แปลวา ผูชนะ

ดำ กล     ตั้งไว ยืนอยู 

ตริ     คิด ตรึกตรอง

ทะเลวน    การเวียนวายตายเกิด หรือสังสารวัฏ

ทุษะ     (โทษ) ความไมดี ความชั่ว ความผิด

นร     คน

บรรสาน    (ประสาน) เชื่อม ผูกไว

บำ เรอ     รับใช ปรนนิบัติใหเปนที่ชอบใจ

ประคอง    พยุงใหทรงตัวอยู ในที่นี้หมายถึง ใหความอุปการะ เลี้ยงดู อบรม 

ประถมยาม   ยามตน ในบาลีแบงคืนออกเปน ๓ ยาม กำ หนดยามละ ๔ ชั่วโมง 

     เรยีกวา ปฐมยาม (ประถมยาม) มชัฌิมยาม และปจฉมิยาม  ปฐมยาม

     กำ หนดเวลาตัง้แตย่ำ ค่ำ  คอื ๑๘ นา�กิา ถงึ ๒๒ นา�กิา มชัฌมิยาม

     กำ หนดเวลาตง้ัแต  ๒๒ นา�กิา ถงึ ๒ นา�กิา และปจ ฉมิยามกำ หนด

     เวลาตั้งแต ๒ นา�ิกาถึงย่ำ รุง หรือ ๖ นา�ิกา

ประเทศ    สถานที่ บริเวณ

    

เจาชายเชตะ พระญาติของพระเจาปเสนทิแหงกรุงสาวัตถี

ปรีย�     ที่รัก

ปาปะ     (บาป) ความชั่ว ความราย กรรมชั่ว อกุศลกรรมที่สงใหถึงความ

     เดือดรอน สิ่งที่ทำ จิตใหตกสูที่ชั่ว คือทำ ใหเลวลงใหเสื่อมลง

ไพจิตร    งาม

ภควันต�    พระนามหนึ่งของพระพุทธเจา แปลวา เปนผูมีโชค คือหวังพระ-

     โพธญิาณกไ็ดสมหวงั ประกาศพระศาสนากช็กัจงูผูคนใหไดบรรลธุรรม

     สมปรารถนา มีผูคิดรายก็ไมอาจทำ ราย

มล     ความมัวหมอง ความสกปรก ความไมบริสุทธิ์

มนุญ     เปนที่พอใจ

มโนมาลย�    ใจ 

มหิทธิ์     มีฤทธิ์มาก

มโหดม    มากมาย ยิ่งใหญ สูงสุด

ยายี     เบียดเบียน รบกวน

โลกนาถ    พระนามหนึ่งของพระพุทธเจา แปลวา ผูเปนที่พึ่งของโลก

วรอัตถะ    เนื้อความอันประเสริฐยอดเยี่ยม

วินาศ     ความฉิบหาย

สาวัตถี    นครหลวงแหงแควนโกศลซ่ึงตัง้อยูระหวางภเูขาหมิาลัยกบัแมน้ำ คงคา

     ตอนกลาง เปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพระ-

     พทุธกาล เปนสถานทีท่ีพ่ระพทุธเจาประทับจำ พรรษามากทีส่ดุรวมถงึ 

     ๒๕ พรรษา

โสตถิ     ความสวัสดี ความเจริญรุงเรือง

อดิเรก    พิเศษ

อนาถบิณฑิก   (อานวา อะ-นา-ถะ-บิน-ทิ-กะ) ชื่อมหาเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถีผูเปน

     อุบาสกคนสำ คัญในสมัยพุทธกาล เดิมช่ือสุทัตต ตอมาไดนามวา

     อนาถบณิฑิก ซ่ึงแปลวา ผูมกีอนขาวเพือ่คนอนาถา เพราะไดสงเคราะห

     คนยากไรอนาถาอยางมากมายเปนประจำ  วันหน่ึงอนาถบณิฑกิเศรษฐี

     เดินทางไปคาขายท่ีเมืองราชคฤหในแควนมคธและไดเขาเฝาพระพุทธเจา

      เมือ่ไดฟงพระธรรมเทศนาเกดิความเลือ่มใส จงึประกาศตนเปนพทุธ-

     มามกะ หลังจากเดินทางกลับถึงเมืองของตน ไดหาซื้อที่ดินแปลง

     ใหญสรางพระวิหารเชตวันถวายใหเปนที่ประทับของพระพุทธเจา 
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ศัพท�น‹ารูŒ

โกศล     ฉลาด ในที่นี้หมายถึง ประเสริฐ ในความวา “พหุธรรมะโกศล”

คติ     วธิ ีแนวทาง แบบอยา ง ทางพระพทุธศาสนาหมายถงึ แบบการดำ เนนิชวีติ

คาถา     คำ ประพันธประเภทรอยกรองในภาษาบาลี

จิรังกาล    เวลาชา นาน

จำ นง     ประสงค มุงหวัง ตั้งใจ

เจาŒ เชต    หมายถึง 

     เจาเชตเปนเจาของที่ดินแปลงใหญซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีขอซื้อเพื่อ

     สรางมหาวหิารถวายพระพทุธเจา เดมิทเีดยีวน้ันเจาเชตตัง้ราคาทีด่นิ

     สูงมากเทากับเหรียญทองที่ปูเต็มพ้ืนที่ แตเมื่อเศรษฐียอมซื้อดวย

     ศรัทธาอันแรงกลาในพระพทุธศาสนา เจาเชตจงึรวมทำ บญุโดยรบัเงนิ

     คาที่ดินไวเพียงครึ่งเดียว 

ฉนำ      ป

เฉิดเฉลา    งามเดน สงาผาเผย

ชินสีห�     พระนามหนึ่งของพระพุทธเจา แปลวา ผูชนะ

ดำ กล     ตั้งไว ยืนอยู 

ตริ     คิด ตรึกตรอง

ทะเลวน    การเวียนวายตายเกิด หรือสังสารวัฏ

ทุษะ     (โทษ) ความไมดี ความชั่ว ความผิด

นร     คน

บรรสาน    (ประสาน) เชื่อม ผูกไว

บำ เรอ     รับใช ปรนนิบัติใหเปนที่ชอบใจ

ประคอง    พยุงใหทรงตัวอยู ในที่นี้หมายถึง ใหความอุปการะ เลี้ยงดู อบรม 

ประถมยาม   ยามตน ในบาลีแบงคืนออกเปน ๓ ยาม กำ หนดยามละ ๔ ชั่วโมง 

     เรียกวา ปฐมยาม (ประถมยาม) มชัฌมิยาม และปจฉมิยาม  ปฐมยาม

     กำ หนดเวลาตัง้แตย่ำ ค่ำ  คอื ๑๘ นา�กิา ถงึ ๒๒ นา�กิา มชัฌมิยาม

     กำ หนดเวลาตง้ัแต  ๒๒ นา�กิา ถงึ ๒ นา�กิา และปจ ฉมิยามกำ หนด

     เวลาตั้งแต ๒ นา�ิกาถึงย่ำ รุง หรือ ๖ นา�ิกา

ประเทศ    สถานที่ บริเวณ

    

เจาชายเชตะ พระญาติของพระเจาปเสนทิแหงกรุงสาวัตถี

ปรีย�     ที่รัก

ปาปะ     (บาป) ความชั่ว ความราย กรรมชั่ว อกุศลกรรมที่สงใหถึงความ

     เดือดรอน สิ่งที่ทำ จิตใหตกสูที่ชั่ว คือทำ ใหเลวลงใหเสื่อมลง

ไพจิตร    งาม

ภควันต�    พระนามหนึ่งของพระพุทธเจา แปลวา เปนผูมีโชค คือหวังพระ-

     โพธญิาณกไ็ดสมหวัง ประกาศพระศาสนาก็ชักจงูผูคนใหไดบรรลุธรรม

     สมปรารถนา มีผูคิดรายก็ไมอาจทำ ราย

มล     ความมัวหมอง ความสกปรก ความไมบริสุทธิ์

มนุญ     เปนที่พอใจ

มโนมาลย�    ใจ 

มหิทธิ์     มีฤทธิ์มาก

มโหดม    มากมาย ยิ่งใหญ สูงสุด

ยายี     เบียดเบียน รบกวน

โลกนาถ    พระนามหนึ่งของพระพุทธเจา แปลวา ผูเปนที่พึ่งของโลก

วรอัตถะ    เนื้อความอันประเสริฐยอดเยี่ยม

วินาศ     ความฉิบหาย

สาวัตถี    นครหลวงแหงแควนโกศลซึง่ตัง้อยูระหวางภเูขาหมิาลยักบัแมน้ำ คงคา

     ตอนกลาง เปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพระ-

     พุทธกาล เปนสถานทีที่พ่ระพทุธเจาประทับจำ พรรษามากทีส่ดุรวมถงึ 

     ๒๕ พรรษา

โสตถิ     ความสวัสดี ความเจริญรุงเรือง

อดิเรก    พิเศษ

อนาถบิณฑิก   (อานวา อะ-นา-ถะ-บิน-ทิ-กะ) ชื่อมหาเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถีผูเปน

     อุบาสกคนสำ คัญในสมัยพุทธกาล เดิมชื่อสุทัตต ตอมาไดนามวา

     อนาถบณิฑกิ ซ่ึงแปลวา ผูมกีอนขาวเพือ่คนอนาถา เพราะไดสงเคราะห

     คนยากไรอนาถาอยางมากมายเปนประจำ  วนัหน่ึงอนาถบณิฑกิเศรษฐี

     เดินทางไปคาขายท่ีเมืองราชคฤหในแควนมคธและไดเขาเฝาพระพุทธเจา

      เมือ่ไดฟงพระธรรมเทศนาเกิดความเลือ่มใส จงึประกาศตนเปนพทุธ-

     มามกะ หลังจากเดินทางกลับถึงเมืองของตน ไดหาซื้อที่ดินแปลง

     ใหญสรางพระวิหารเชตวันถวายใหเปนที่ประทับของพระพุทธเจา 
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อภิบูชนีย�ชน   อภิปูชนียชน แปลวา คนที่ควรบูชาอยางสูง (มาจากคำ วา อภิ-ยิ่ง 

     วิเศษ, ปูชนีย-นานับถือ นาบูชา, ชน-คน) 

ประวัติผูŒแต‹ง

 มงคลสูตรคำ ฉันท เปนพระราชนิพนธอีกเรื่องหน่ึงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา-
อยูหัว ซ่ึงพระราชประวัติของพระองคไดมีการกลาวไวแลวในหนว ยการเรียนรเู รื่อง หัวใจชายหนุม

สาระน‹ารูŒ

 มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มวา อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการที่

พระพุทธองคทรงเทศนามีตามลำ ดับดังนี้ 

 ๑) ไมคบคนพาล ๒) คบบัณฑิต ๓) บูชาผูที่ควรบูชา ๔) อยูในสถานที่อันสมควร ๕) เปน 

ผูทำ บุญไวในกาลกอน (ไดทำ ความดีใหพรอมไวกอน ทำ ความดีเตรียมพรอมไวแตตน) ๖) ตั้ง

ตนไวชอบ ๗) สดับตรับฟงมาก ๘) มีศิลปวิทยา (ชำ นาญในวิชาชีพของตน) ๙) มีระเบียบวินัย 

๑๐) กลาววาจาสุภาษิต (รูจักใชวาจาพูดใหเปนผลดี) ๑๑) บำ รุงมารดาบิดา ๑๒) สงเคราะหบุตร

๑๓) สงเคราะหภรรยา ๑๔) ทำ การงานไมอากูล ๑๕) ใหทาน ๑๖) ประพฤติธรรม ๑๗) สงเคราะห 

ญาติ ๑๘) ประกอบการงานที่ไมมีโทษ ๑๙) งดเวนจากบาป ๒๐) สำ รวมจากการดื่มน้ำ เมา 

๒๑) ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย (มีความระมัดระวัง ไมละเลยในการประพฤติธรรมทั้งหลาย) 

๒๒) มีความเคารพ (การแสดงออกถึงความเปนผูรูจักคุณคาของบุคคล สิ่งของ หรือกิจการ

นั้น ๆ และรูจักใหความสำ คัญและความเอาใจใสเอื้อเฟอโดยเหมาะสม) ๒๓) นอบนอมถอมตน 

๒๔) มคีวามสนัโดษ (มคีวามเอบิอิม่ พงึพอใจในผลสำ เรจ็ทีไ่ดสรางข้ึนหรอืในปจจยัลาภทีแ่สวงหา

มาไดดวยความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม) ๒๕) มีความกตัญู ๒๖) ฟงธรรม

ตามกาล (ปลีกเวลาแสวงหาความรูในเรื่องที่แสดงหลักความจริง) ๒๗) มีความอดทน ๒๘) เปนผู

วางายสอนงาย ๒๙) เหน็สมณะ (ไปเยีย่มเยอืนเขาพบทานผูสงบกเิลส) ๓๐) สนทนาธรรมตามกาล 

(หาโอกาสสนทนาถกเถียงเก่ียวกับหลักความจริงและหลักความถูกตองดีงาม) ๓๑) บำ เพ็ญตบะ (มีความ

เพียรในการเผากเิลส รูจกับงัคบัควบคมุตนไมปรนเปรอตนตามใจอยาก) ๓๒) ประพฤตพิรหมจรรย 

(รูจักควบคุมตนในทางเพศ) ๓๓) เห็นอริยสัจ (เขาใจความจริงของชีวิต) ๓๔) ทำ ใหแจงซึ่ง

พระนิพพาน (บรรลุนิพพาน) ๓๕) มีจิตไมหวั่นไหว (จิตมั่นคงเมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง 

 ่

สาระน่ารู้

 มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มว่า อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการที่

พระพุทธองค์ทรงเทศนามีตามล�าดับดังนี้

 ๑) ไม่คบคนพาล 

 ๒) คบบัณฑิต 

 ๓) บูชาผู้ที่ควรบูชา 

 ๔) อยู่ในสถานที่อันสมควร 

 ๕) เป็นผู้ท�าบุญไว้ในกาลก่อน (ได้ท�าความดีให้พร้อมไว้ก่อน ท�าความดีเตรียมพร้อมไว้

แต่ต้น)

 ๖) ตั้งตนไว้ชอบ 

 ๗) สดับตรับฟังมาก 

 ๘) มีศิลปวิทยา (ช�านาญในวิชาชีพของตน) 

 ๙) มีระเบียบวินัย

 ๑๐) กล่าววาจาสุภาษิต (รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี) 

 ๑๑) บ�ารุงมารดาบิดา 

 ๑๒) สงเคราะห์บุตร

 ๑๓) สงเคราะห์ภรรยา 

 ๑๔) ท�าการงานไม่อากูล 

 ๑๕) ให้ทาน 

 ๑๖) ประพฤติธรรม 
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อภิบูชนีย�ชน   อภิปูชนียชน แปลวา คนที่ควรบูชาอยางสูง (มาจากคำ วา อภิ-ยิ่ง 

     วิเศษ, ปูชนีย-นานับถือ นาบูชา, ชน-คน) 

ประวัติผูŒแต‹ง

 มงคลสูตรคำ ฉันท เปนพระราชนิพนธอีกเร่ืองหน่ึงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา-
อยูหัว ซ่ึงพระราชประวัติของพระองคไดมีการกลาวไวแลวในหนว ยการเรียนรเู รื่อง หัวใจชายหนุม

สาระน‹ารูŒ

 มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มวา อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการที่

พระพุทธองคทรงเทศนามีตามลำ ดับดังนี้ 

 ๑) ไมคบคนพาล ๒) คบบัณฑิต ๓) บูชาผูที่ควรบูชา ๔) อยูในสถานที่อันสมควร ๕) เปน 

ผูทำ บุญไวในกาลกอน (ไดทำ ความดีใหพรอมไวกอน ทำ ความดีเตรียมพรอมไวแตตน) ๖) ต้ัง

ตนไวชอบ ๗) สดับตรับฟงมาก ๘) มีศิลปวิทยา (ชำ นาญในวิชาชีพของตน) ๙) มีระเบียบวินัย 

๑๐) กลาววาจาสุภาษิต (รูจักใชวาจาพูดใหเปนผลดี) ๑๑) บำ รุงมารดาบิดา ๑๒) สงเคราะหบุตร

๑๓) สงเคราะหภรรยา ๑๔) ทำ การงานไมอากูล ๑๕) ใหทาน ๑๖) ประพฤติธรรม ๑๗) สงเคราะห 

ญาติ ๑๘) ประกอบการงานที่ไมมีโทษ ๑๙) งดเวนจากบาป ๒๐) สำ รวมจากการดื่มน้ำ เมา 

๒๑) ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย (มีความระมัดระวัง ไมละเลยในการประพฤติธรรมทั้งหลาย) 

๒๒) มีความเคารพ (การแสดงออกถึงความเปนผูรูจักคุณคาของบุคคล สิ่งของ หรือกิจการ

นั้น ๆ และรูจักใหความสำ คัญและความเอาใจใสเอื้อเฟอโดยเหมาะสม) ๒๓) นอบนอมถอมตน 

๒๔) มคีวามสนัโดษ (มคีวามเอบิอิม่ พงึพอใจในผลสำ เร็จทีไ่ดสรางขึน้หรือในปจจยัลาภทีแ่สวงหา

มาไดดวยความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม) ๒๕) มีความกตัญู ๒๖) ฟงธรรม

ตามกาล (ปลีกเวลาแสวงหาความรูในเรื่องที่แสดงหลักความจริง) ๒๗) มีความอดทน ๒๘) เปนผู

วางายสอนงาย ๒๙) เหน็สมณะ (ไปเยีย่มเยอืนเขาพบทานผูสงบกเิลส) ๓๐) สนทนาธรรมตามกาล 

(หาโอกาสสนทนาถกเถียงเก่ียวกับหลักความจริงและหลักความถูกตองดีงาม) ๓๑) บำ เพ็ญตบะ (มีความ

เพยีรในการเผากเิลส รูจักบงัคบัควบคมุตนไมปรนเปรอตนตามใจอยาก) ๓๒) ประพฤตพิรหมจรรย 

(รูจักควบคุมตนในทางเพศ) ๓๓) เห็นอริยสัจ (เขาใจความจริงของชีวิต) ๓๔) ทำ ใหแจงซึ่ง

พระนิพพาน (บรรลุนิพพาน) ๓๕) มีจิตไมหวั่นไหว (จิตมั่นคงเมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมท้ัง 

 ่

 ๑๗) สงเคราะห์ญาติ 

 ๑๘) ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ 

 ๑๙) งดเว้นจากบาป 

 ๒๐) ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา

 ๒๑) ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย (มีความระมัดระวัง ไม่ละเลยในการประพฤติธรรมท้ัง

หลาย)

 ๒๒) มีความเคารพ (การแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคล สิ่งของ หรือกิจการ

นั้น ๆ และรู้จักให้ความส�าคัญและความเอาใจใส่เอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม) 

 ๒๓) นอบน้อมถ่อมตน

 ๒๔) มีความสันโดษ (มีความเอิบอิ่ม พึงพอใจในผลส�าเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือในปัจจัยลาภที่

แสวงหามาได้ด้วยความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม) 

 ๒๕) มีความกตัญญู 

 ๒๖) ฟังธรรมตามกาล (ปลีกเวลาแสวงหาความรู้ในเรื่องที่แสดงหลักความจริง) 

 ๒๗) มีความอดทน 

 ๒๘) เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 

 ๒๙) เห็นสมณะ (ไปเยี่ยมเยือนเข้าพบท่านผู้สงบกิเลส) 

 ๓๐) สนทนาธรรมตามกาล (หาโอกาสสนทนาถกเถยีงเกีย่วกบัหลกัความจรงิและหลกัความ

ถูกต้องดีงาม) 

 ๓๑) บ�าเพญ็ตบะ (มคีวามเพยีรในการเผากเิลส รูจ้กับงัคบัควบคมุตนไม่ปรนเปรอตนตามใจ

อยาก) 

 ๓๒) ประพฤติพรหมจรรย์ (รู้จักควบคุมตนในทางเพศ) 

 ๓๓) เห็นอริยสัจ (เข้าใจความจริงของชีวิต) 

 ๓๔) ท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน (บรรลุนิพพาน) 

 ๓๕) มีจิตไม่หวั่นไหว (จิตมั่นคงเมื่อถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้ง ๘ อย่าง อันได้แก่ มีลาภ 

ไม่มีลาภ มียศ ไม่มียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์)

 ๓๖) มีจิตไม่เศร้าโศก (เมื่อถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้ง ๘ อย่าง) 

 ๓๗) มีจิตปราศจากธุลี (เมื่อถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้ง ๘ อย่าง) 

 ๓๘) มีจิตเกษม (เมื่อถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้ง ๘ อย่าง)
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๘ อยาง อันไดแก มีลาภ ไมมีลาภ มียศ ไมมียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข) ๓๖) มีจิตไมเศราโศก 

(เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) ๓๗) มีจิตปราศจากธุลี (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรม

ทั้ง ๘ อยาง) ๓๘) มีจิตเกษม (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) 

 มงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้ พระพุทธองคทรงแสดงเปนพระคาถาภาษาบาลีเพียง ๑๐ คาถา 

แตละพระคาถาประกอบดวยมงคล ๓–๕ ขอ ตอนทายมีพระคาถาสรุปอีก ๑ คาถา ชี้ใหเห็นวา

หากเทวดาและมนุษยปฏิบัติตามมงคลทั้ง ๓๘ ประการแลว จะไมพายแพขาศึกทั้งปวง จะพบแต

ความสุขความเจริญ นอกจากนี้ มงคลขอตาง ๆ ที่รวมอยูในพระคาถาเดียวกันลวนแสดงแนวคิด

ที่สัมพันธและเกี่ยวของตอเนื่องกัน เชน 

 พระคาถาท่ี ๑ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑ ถึง ๓ ช้ีใหเห็นวาคนกลุมใดที่ควรหลีกเลี่ยง 

ไมคบหาสมาคม และคนกลุ มใดที่ควรติดตอคบหาสมาคมดวย รวมทั้งผู ที่พึงบูชาเคารพ

กราบไหว 

 พระคาถาที่ ๔ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๑ ถึง ๑๔ กลาวถึงการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง

ในฐานะบุตร บิดาหรือมารดา และสามีหรือภรรยา รวมไปถึงการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ

ซึ่งตองกระทำ ในเวลาอันสมควร และกระทำ ดวยความขยันขันแข็งไมยอทอ

 พระคาถาที่ ๖ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๙ ถึง ๒๑ เนนการงดเวนจากการทำ บาปโดยการ

ลวงละเมิดศีลทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงดเวนจากการดื่มน้ำ เมาซึ่งทำ ใหขาดสติ เปนสาเหตุให

เกิดความประมาทขึ้นไดงาย เมื่อปฏิบัติมงคลประการที่ ๑๙ และ ๒๐ ไดแลวก็จะสามารถปฏิบัติ

มงคลประการที่ ๒๑ คือการไมประมาท มีความระมัดระวัง และไมละเลยในการบำ เพ็ญธรรมได 

 มงคล ๓๘ ประการเรยีงลำ ดบัจากขอทีป่ฏบิตังิายทีส่ดุไปสูขอทีป่ฏบิตัยิากขึน้ตามลำ ดบั เปน

ความดีหรือความเจริญตั้งแตขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด หากบุคคลทั่วไปนำ มงคลขอแรก ๆ ไป

ปฏิบัติ ก็จะเกิดความสุขและความเจริญรุงเรืองในการดำ รงชีวิต สวนมงคลขอหลัง ๆ เปนการ

ปฏิบัติธรรมที่จะชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง 

เปนเหตุใหบรรลุพระนิพพาน ไมตองเวียนวายอยูในวัฏสงสารอีกตอไป 

เนื้อเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรม

 มงคลสตูรคำ ฉนัท เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทีท่รงเลือก
หลักธรรมคำ สอนเรื่อง มงคลสูตร ที่เปนพระสูตรสำ คัญในพระพุทธศาสนา มาถอดความและ
รอยเรียงเปนบทรอยกรองภาษาไทยสั้น ๆ โดยมีเนื้อหา ความหมาย และการวางลำ ดับหัวขอ
คอนขางจะตรงตัวตามพระคาถาเดิม เปนพระราชนิพนธท่ีสรางความจรรโลงใจ และเปนหลักสำ คัญ

ในการดำ เนินชีวิตอยางมีมงคล

๘ อยาง อันไดแก มีลาภ ไมมีลาภ มียศ ไมมียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข) ๓๖) มีจิตไมเศราโศก 

(เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) ๓๗) มีจิตปราศจากธุลี (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรม

ทั้ง ๘ อยาง) ๓๘) มีจิตเกษม (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) 

 มงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้ พระพุทธองคทรงแสดงเปนพระคาถาภาษาบาลีเพียง ๑๐ คาถา 

แตละพระคาถาประกอบดวยมงคล ๓–๕ ขอ ตอนทายมีพระคาถาสรุปอีก ๑ คาถา ชี้ใหเห็นวา

หากเทวดาและมนุษยปฏิบัติตามมงคลทั้ง ๓๘ ประการแลว จะไมพายแพขาศึกทั้งปวง จะพบแต

ความสุขความเจริญ นอกจากนี้ มงคลขอตาง ๆ ที่รวมอยูในพระคาถาเดียวกันลวนแสดงแนวคิด

ที่สัมพันธและเกี่ยวของตอเนื่องกัน เชน 

 พระคาถาท่ี ๑ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑ ถึง ๓ ช้ีใหเห็นวาคนกลุมใดที่ควรหลีกเลี่ยง 

ไมคบหาสมาคม และคนกลุ มใดที่ควรติดตอคบหาสมาคมดวย รวมทั้งผู ที่พึงบูชาเคารพ

กราบไหว 

 พระคาถาที่ ๔ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๑ ถึง ๑๔ กลาวถึงการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง

ในฐานะบุตร บิดาหรือมารดา และสามีหรือภรรยา รวมไปถึงการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ

ซึ่งตองกระทำ ในเวลาอันสมควร และกระทำ ดวยความขยันขันแข็งไมยอทอ

 พระคาถาที่ ๖ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๙ ถึง ๒๑ เนนการงดเวนจากการทำ บาปโดยการ

ลวงละเมิดศีลทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงดเวนจากการดื่มน้ำ เมาซึ่งทำ ใหขาดสติ เปนสาเหตุให

เกิดความประมาทขึ้นไดงาย เมื่อปฏิบัติมงคลประการที่ ๑๙ และ ๒๐ ไดแลวก็จะสามารถปฏิบัติ

มงคลประการที่ ๒๑ คือการไมประมาท มีความระมัดระวัง และไมละเลยในการบำ เพ็ญธรรมได 

 มงคล ๓๘ ประการเรยีงลำ ดบัจากขอทีป่ฏบิตังิายทีส่ดุไปสูขอทีป่ฏบิตัยิากขึน้ตามลำ ดบั เปน

ความดีหรือความเจริญตั้งแตขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด หากบุคคลทั่วไปนำ มงคลขอแรก ๆ ไป

ปฏิบัติ ก็จะเกิดความสุขและความเจริญรุงเรืองในการดำ รงชีวิต สวนมงคลขอหลัง ๆ เปนการ

ปฏิบัติธรรมที่จะชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง 

เปนเหตุใหบรรลุพระนิพพาน ไมตองเวียนวายอยูในวัฏสงสารอีกตอไป 

เนื้อเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรม

 มงคลสตูรคำ ฉนัท เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทีท่รงเลือก
หลักธรรมคำ สอนเรื่อง มงคลสูตร ที่เปนพระสูตรสำ คัญในพระพุทธศาสนา มาถอดความและ
รอยเรียงเปนบทรอยกรองภาษาไทยสั้น ๆ โดยมีเนื้อหา ความหมาย และการวางลำ ดับหัวขอ
คอนขางจะตรงตัวตามพระคาถาเดิม เปนพระราชนิพนธท่ีสรางความจรรโลงใจ และเปนหลักสำ คัญ

ในการดำ เนินชีวิตอยางมีมงคล

   

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนำ มงคลสูตรมาพระราชนิพนธเปนบทประพันธ

รอยกรองประเภทคำ ฉันท โดยทรงเลือกใชคำ ประพันธเพียง ๒ ชนิด คือ กาพยฉบัง ๑๖ และ

อินทรวิเชียรฉันท ๑๑  ซึง่แสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถทางดานอักษรศาสตรเปนอยางยิง่ เพราะจะ 

ตองทรงคัดสรร ดัดแปลง และรอยเรียงคำ ใหลงเสียง ครุ ลหุ ไดถูกตองตามคณะและพยางคของ

ฉันทอยางเครงครัด

 ดานกลวิธีการประพันธ พระองคทรงนำ พระคาถาภาษาบาลีมาขึ้นไวกอน แลวจึงแปลความ

เปนบทรอยกรองภาษาไทย การจัดวางลำ ดับของมงคลแตละขอก็ไมแตกตางไปจากขอเดิมในพระคาถา 

คงเรียงตามลำ ดับท่ีปรากฏอยูในพระคาถาเดิม เชน พระคาถาท่ี ๒ ประกอบดวยมงคลประการท่ี 

๔–๖ กลาวถึงการอยูในสถานที่อันสมควร การทำ บุญไวในกาลกอน และการตั้งตนไวชอบ 

   ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปฺุตา

   อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   ความอยูประเทศซึ่ง เหมาะและควรจะสุขี

   อีกบุญญะการที่ ณ อดีตะมาดล

   อีกหมั่นประพฤติควร ณ สภาวะแหงตน

   ขŒอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 ลักษณะพิเศษอีกประการที่พบเห็นในสวนทายของทุกพระคาถามักจบดวยขอความที่ซํ้า ๆ 

กันคือ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูจะทรงถอดความเปนภาษาไทย

วา “ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี” แลวทรงรักษาขอความนี้ไวเปนสวนทายของคําประพันธ 

ในแตละขอดวยเชนกัน

 อยางไรก็ตาม บทรอยกรองที่ทรงพระราชนิพนธในมงคลสูตรคําฉันท ไมไดมีแตเพียงการ

ถอดความตรง แตทรงอธิบายขยายความ ตลอดจนบอกประโยชนของมงคลบางประการเพิ่มเติม

เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายไดแจมชัดและปฏิบัติตามไดงายขึ้น เชน พระคาถาที่ ๗ กลาวถึง

มงคลขอที่ ๒๒ คือ มีความเคารพ ทรงอธิบายความใหเขาใจชัดเจนขึ้นวาควรมีความเคารพผูใด

   เคารพ ณ ผูควร จะประณตและนอบศีร 

 สำ หรับในมงคลขอที ่๒๔ ทีก่ลาวถงึความสันโดษ กท็รงอธบิายความหมายของคำ วา สันโดษ

ไวอยางชัดเจนวาคือ 

   ยินดี ณ ของตน  บมิโลภทะยานปอง 

 และในมงคลประการที่ ๑ และ ๒ การไมคบคนพาล และการคบบัณฑิต ทรงระบุเหตุผล

และประโยชนเบื้องตนของการปฏิบัติวา

ศิลปะการประพันธ�
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๘ อยาง อันไดแก มีลาภ ไมมีลาภ มียศ ไมมียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข) ๓๖) มีจิตไมเศราโศก 

(เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) ๓๗) มีจิตปราศจากธุลี (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรม

ทั้ง ๘ อยาง) ๓๘) มีจิตเกษม (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) 

 มงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้ พระพุทธองคทรงแสดงเปนพระคาถาภาษาบาลีเพียง ๑๐ คาถา 

แตละพระคาถาประกอบดวยมงคล ๓–๕ ขอ ตอนทายมีพระคาถาสรุปอีก ๑ คาถา ชี้ใหเห็นวา

หากเทวดาและมนุษยปฏิบัติตามมงคลทั้ง ๓๘ ประการแลว จะไมพายแพขาศึกทั้งปวง จะพบแต

ความสุขความเจริญ นอกจากนี้ มงคลขอตาง ๆ ที่รวมอยูในพระคาถาเดียวกันลวนแสดงแนวคิด

ที่สัมพันธและเกี่ยวของตอเนื่องกัน เชน 

 พระคาถาท่ี ๑ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑ ถึง ๓ ช้ีใหเห็นวาคนกลุมใดที่ควรหลีกเล่ียง 

ไมคบหาสมาคม และคนกลุ มใดที่ควรติดตอคบหาสมาคมดวย รวมทั้งผู  ท่ีพึงบูชาเคารพ

กราบไหว 

 พระคาถาที่ ๔ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๑ ถึง ๑๔ กลาวถึงการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง

ในฐานะบุตร บิดาหรือมารดา และสามีหรือภรรยา รวมไปถึงการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ

ซึ่งตองกระทำ ในเวลาอันสมควร และกระทำ ดวยความขยันขันแข็งไมยอทอ

 พระคาถาที่ ๖ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๙ ถึง ๒๑ เนนการงดเวนจากการทำ บาปโดยการ

ลวงละเมิดศีลทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงดเวนจากการดื่มน้ำ เมาซึ่งทำ ใหขาดสติ เปนสาเหตุให

เกิดความประมาทขึ้นไดงาย เมื่อปฏิบัติมงคลประการที่ ๑๙ และ ๒๐ ไดแลวก็จะสามารถปฏิบัติ

มงคลประการที่ ๒๑ คือการไมประมาท มีความระมัดระวัง และไมละเลยในการบำ เพ็ญธรรมได 

 มงคล ๓๘ ประการเรยีงลำ ดบัจากขอทีป่ฏบิตังิายทีส่ดุไปสูขอทีป่ฏบิตัยิากขึน้ตามลำ ดบั เปน

ความดีหรือความเจริญตั้งแตข้ันพื้นฐานจนถึงข้ันสูงสุด หากบุคคลทั่วไปนำ มงคลขอแรก ๆ ไป

ปฏิบัติ ก็จะเกิดความสุขและความเจริญรุงเรืองในการดำ รงชีวิต สวนมงคลขอหลัง ๆ เปนการ

ปฏิบัติธรรมที่จะชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง 

เปนเหตุใหบรรลุพระนิพพาน ไมตองเวียนวายอยูในวัฏสงสารอีกตอไป 

เนื้อเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรม

 มงคลสูตรคำ ฉนัท เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั ทีท่รงเลอืก
หลักธรรมคำ สอนเร่ือง มงคลสูตร ที่เปนพระสูตรสำ คัญในพระพุทธศาสนา มาถอดความและ
รอยเรียงเปนบทรอยกรองภาษาไทยสั้น ๆ โดยมีเนื้อหา ความหมาย และการวางลำ ดับหัวขอ
คอนขางจะตรงตัวตามพระคาถาเดิม เปนพระราชนิพนธท่ีสรางความจรรโลงใจ และเปนหลักสำ คัญ

ในการดำ เนินชีวิตอยางมีมงคล

๘ อยาง อันไดแก มีลาภ ไมมีลาภ มียศ ไมมียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข) ๓๖) มีจิตไมเศราโศก 

(เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) ๓๗) มีจิตปราศจากธุลี (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรม

ทั้ง ๘ อยาง) ๓๘) มีจิตเกษม (เมื่อถูกกระทบดวยโลกธรรมทั้ง ๘ อยาง) 

 มงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้ พระพุทธองคทรงแสดงเปนพระคาถาภาษาบาลีเพียง ๑๐ คาถา 

แตละพระคาถาประกอบดวยมงคล ๓–๕ ขอ ตอนทายมีพระคาถาสรุปอีก ๑ คาถา ชี้ใหเห็นวา

หากเทวดาและมนุษยปฏิบัติตามมงคลทั้ง ๓๘ ประการแลว จะไมพายแพขาศึกทั้งปวง จะพบแต

ความสุขความเจริญ นอกจากนี้ มงคลขอตาง ๆ ที่รวมอยูในพระคาถาเดียวกันลวนแสดงแนวคิด

ที่สัมพันธและเกี่ยวของตอเนื่องกัน เชน 

 พระคาถาท่ี ๑ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑ ถึง ๓ ช้ีใหเห็นวาคนกลุมใดที่ควรหลีกเล่ียง 

ไมคบหาสมาคม และคนกลุ มใดที่ควรติดตอคบหาสมาคมดวย รวมทั้งผู  ท่ีพึงบูชาเคารพ

กราบไหว 

 พระคาถาที่ ๔ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๑ ถึง ๑๔ กลาวถึงการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง

ในฐานะบุตร บิดาหรือมารดา และสามีหรือภรรยา รวมไปถึงการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ

ซึ่งตองกระทำ ในเวลาอันสมควร และกระทำ ดวยความขยันขันแข็งไมยอทอ

 พระคาถาที่ ๖ กลาวถึงมงคลประการที่ ๑๙ ถึง ๒๑ เนนการงดเวนจากการทำ บาปโดยการ

ลวงละเมิดศีลทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงดเวนจากการดื่มน้ำ เมาซึ่งทำ ใหขาดสติ เปนสาเหตุให

เกิดความประมาทขึ้นไดงาย เมื่อปฏิบัติมงคลประการที่ ๑๙ และ ๒๐ ไดแลวก็จะสามารถปฏิบัติ

มงคลประการที่ ๒๑ คือการไมประมาท มีความระมัดระวัง และไมละเลยในการบำ เพ็ญธรรมได 

 มงคล ๓๘ ประการเรยีงลำ ดบัจากขอทีป่ฏบิตังิายทีส่ดุไปสูขอทีป่ฏบิตัยิากขึน้ตามลำ ดบั เปน

ความดีหรือความเจริญตั้งแตข้ันพื้นฐานจนถึงข้ันสูงสุด หากบุคคลทั่วไปนำ มงคลขอแรก ๆ ไป

ปฏิบัติ ก็จะเกิดความสุขและความเจริญรุงเรืองในการดำ รงชีวิต สวนมงคลขอหลัง ๆ เปนการ

ปฏิบัติธรรมที่จะชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง 

เปนเหตุใหบรรลุพระนิพพาน ไมตองเวียนวายอยูในวัฏสงสารอีกตอไป 

เนื้อเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรม

 มงคลสูตรคำ ฉนัท เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั ทีท่รงเลอืก
หลักธรรมคำ สอนเร่ือง มงคลสูตร ที่เปนพระสูตรสำ คัญในพระพุทธศาสนา มาถอดความและ
รอยเรียงเปนบทรอยกรองภาษาไทยสั้น ๆ โดยมีเนื้อหา ความหมาย และการวางลำ ดับหัวขอ
คอนขางจะตรงตัวตามพระคาถาเดิม เปนพระราชนิพนธท่ีสรางความจรรโลงใจ และเปนหลักสำ คัญ

ในการดำ เนินชีวิตอยางมีมงคล

   

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนำ มงคลสูตรมาพระราชนิพนธเปนบทประพันธ

รอยกรองประเภทคำ ฉันท โดยทรงเลือกใชคำ ประพันธเพียง ๒ ชนิด คือ กาพยฉบัง ๑๖ และ

อินทรวเิชยีรฉันท ๑๑  ซึง่แสดงใหเหน็พระปรชีาสามารถทางดานอกัษรศาสตรเปนอยางยิง่ เพราะจะ 

ตองทรงคัดสรร ดัดแปลง และรอยเรียงคำ ใหลงเสียง ครุ ลหุ ไดถูกตองตามคณะและพยางคของ

ฉันทอยางเครงครัด

 ดานกลวิธีการประพันธ พระองคทรงนำ พระคาถาภาษาบาลีมาขึ้นไวกอน แลวจึงแปลความ

เปนบทรอยกรองภาษาไทย การจัดวางลำ ดับของมงคลแตละขอก็ไมแตกตางไปจากขอเดิมในพระคาถา 

คงเรียงตามลำ ดับท่ีปรากฏอยูในพระคาถาเดิม เชน พระคาถาท่ี ๒ ประกอบดวยมงคลประการท่ี 

๔–๖ กลาวถึงการอยูในสถานที่อันสมควร การทำ บุญไวในกาลกอน และการตั้งตนไวชอบ 

   ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปฺุตา

   อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

   ความอยูประเทศซึ่ง เหมาะและควรจะสุขี

   อีกบุญญะการที่ ณ อดีตะมาดล

   อีกหมั่นประพฤติควร ณ สภาวะแหงตน

   ขŒอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี 

 ลักษณะพิเศษอีกประการที่พบเห็นในสวนทายของทุกพระคาถามักจบดวยขอความที่ซํ้า ๆ 

กันคือ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูจะทรงถอดความเปนภาษาไทย

วา “ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี” แลวทรงรักษาขอความนี้ไวเปนสวนทายของคําประพันธ 

ในแตละขอดวยเชนกัน

 อยางไรก็ตาม บทรอยกรองที่ทรงพระราชนิพนธในมงคลสูตรคําฉันท ไมไดมีแตเพียงการ

ถอดความตรง แตทรงอธิบายขยายความ ตลอดจนบอกประโยชนของมงคลบางประการเพิ่มเติม

เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายไดแจมชัดและปฏิบัติตามไดงายขึ้น เชน พระคาถาที่ ๗ กลาวถึง

มงคลขอที่ ๒๒ คือ มีความเคารพ ทรงอธิบายความใหเขาใจชัดเจนขึ้นวาควรมีความเคารพผูใด

   เคารพ ณ ผูควร จะประณตและนอบศีร 

 สำ หรบัในมงคลขอที ่๒๔ ทีก่ลาวถงึความสันโดษ กท็รงอธิบายความหมายของคำ วา สนัโดษ

ไวอยางชัดเจนวาคือ 

   ยินดี ณ ของตน  บมิโลภทะยานปอง 

 และในมงคลประการที่ ๑ และ ๒ การไมคบคนพาล และการคบบัณฑิต ทรงระบุเหตุผล

และประโยชนเบื้องตนของการปฏิบัติวา

ศิลปะการประพันธ�
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   หนึ่งคือบคบพาล เพราะจะพาประพฤติผิด
   หนึ่งคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล 
 มงคลสูตรคำ ฉันทก็มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัวในดานวรรณศิลปกลาวคือ เปนคำ ฉันท
ที่เลือกใชถอยคำ ภาษางาย ๆ มีคำ ศัพทภาษาบาลีและสันสกฤตปะปนอยูบาง แตคำ เหลานั้นก็เปน
คำ ที่รูจักและคุนเคยกันเปนอยางดีจึงเขาใจไดไมยากนัก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงเลอืกสรรถอยคำ งาย ๆ  นำ มารอยเรยีงกนัอยางละเมยีดละไมจนเกดิเปนบทรอยกรองทีไ่พเราะ
และสื่อความหมายไดอยางลึกซึ้งและชัดเจน เชนในตอนตนเรื่องที่เทพบุตรมาเขาเฝาพระพุทธองค 
เพื่อทูลถามเรื่องมงคล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงบรรยายไววา 
    ครั้งนั้นแลเทวดา องคหนึ่งมหา-
   นุภาพมหิทธิ์ฤทธี
    ลวงประถมยามราตรี เธอเปลงรัศมี
   อันเรืองระยับจับเนตร
    แสงกายเธอปลั่งยังเขต สวนแหงเจาเชต
   สวางกระจางทั่วไป
    องคพระภควันตนั้นไซร ประทับแหงใด
   ก็เขาไปถึงที่นั้น
    ครั้นเขาใกลแลวจึ่งพลัน ถวายอภิวันท
   แดองคสมเด็จทศพล
    แลวยืนที่ควรดำ กล เสงี่ยมเจียมตน
   แสดงเคารพนบศีร 
 บทรอยกรองดงักลาวนีใ้ชถอยคำ งาย ๆ  บรรยายถงึพระพุทธบารมแีละพระธรรมานภุาพแหง
พระสัมมาสมั พทุธเจา ที่ยง่ิใหญทรงอำ นาจกวาสิ่งใดในจกั รวาล            แมแตเทวดาผูทรงฤทธิอ์ นั มี
รศัมีเรอืงรองผองใสสามารถทำ ใหพระเชตวนัวหิารสวางไสว ก็ยงัเขามา “ถวายอภวินัท” แดพระพุทธ-
องคอยาง “เสงีย่มเจยีมตน” เพือ่ทลูขอใหพระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองมงคลอันจะ
ยังความสุขความสวัสดีแกทั้งทวยเทพและมนุษย 

ขŒอคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ

 มงคลสตูรคำ ฉนัท เปนผลงานพระราชนพินธดานศาสนาอีกเร่ืองหนึง่ของพระบาทสมเดจ็พระ-
มงกฎุเกลาเจาอยูหวัอนัทรงคณุคาอยางยิง่ ดวยพระองคทรงสามารถนำ หลกัธรรมะทีเ่ปนภาษาบาลี
ซึง่จดจำ และเขาใจไดยากมาถายทอดไดอยางชดัเจนแจมแจง อกีทัง้มคีวามงดงามไพเราะทัง้ในดาน
เสียงและความหมาย ทำ ใหจดจำ ไดงายขึ้นและแพรหลายอยางกวางขวาง นอกจากนี้ มงคลสูตร-
คำ ฉันทยังแสดงใหเห็นความจริงอันเปนสัจธรรมที่วา อันสิริมงคลใดก็ดีจะบังเกิดแกบุคคลใด

   

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน

ก็ตาม ก็ยอมเปนผลมาจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผูนั้นเองทั้งส้ิน ไมมีบุคคลอื่นใดหรือ
วตัถสุิง่ของใดจะเสรมิสรางสริมิงคลใหเกดิแกเราไดดไีปกวาการประพฤตปิฏบิตัติามหลกัมงคลสตูร
ดังคำ สอนของพระพุทธองค

 ความเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งที่เปนมงคลของมนุษยมีอยูอยางมากมาย แตกตางกันตามสภาพ
การอบรมเลีย้งด ูความเปนอยู พืน้ฐานสงัคม บางครัง้กส็รางความเดอืดรอน วุนวาย และสบัสนใหกบั
สงัคม สะทอนใหเหน็วามนษุยยงัมคีวามเชือ่ในเรือ่งมงคลทีไ่มถกูตอง บางกม็คีวามคดิความเชือ่วา
ตองเปนวตัถสุิง่ของเทานัน้ท่ีเปนมงคล ตองเสาะแสวงหาใหไดมาครอบครองแมวาจะตองเสยีเงนิทอง 
มากมายเพยีงใดกต็าม บางคนกเ็ชือ่วามงคลจะเกดิขึน้ไดตองมาจากสถานท่ีหรอืตวับคุคล สิง่เหลานี้
กลายเปนความลุมหลงมัวเมา จนทําใหคนไมดีสามารถคิดหาชองทางสรางความรํ่ารวยจากความ
หลงผิดในเรื่องมงคลเหลานี้   
 สำ หรับมงคลที่แทจริงอันจะนำ พาชีวิตใหพบแตความเจริญกาวหนาและความรมเย็นเปนสุข 
กค็อืการประพฤติปฏิบตัติามหลกัธรรมคำ สอนทางศาสนา โดยเฉพาะมงคลสตูรอนัเปนมงคลสงูสดุ
แหงชีวิต เปนเรื่องใกลตัวที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนไว การปฏิบัติตนตามแนวทางมงคลสูตรนั้น
โดยเร่ิมจากมงคลขอแรก ๆ  จะชวยใหตัวเราไดพบเจอแตในส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีเปนมงคลแกชีวิต ไมหลงใหล
ตกไปในทางที่ชั่ว เมื่อตัวเรามีความสุขความเจริญก็ยอมทำ ใหสังคมที่เราอยูนั้นพลอยมีความสุข
ความเจริญไปดวยเชนกัน    

 มงคลสูตรคำ ฉันท บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนำ 
หลักธรรมคำ สอนที่เปนภาษาบาลีและเปนพระสูตรสำ คัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา มาประพันธ 
เปนรอยกรองประเภทคำ ฉันท ทรงเลือกใชกาพยฉบัง ๑๖ และอินทรวิเชียรฉันท ๑๑ มาถายทอด
นำ เสนอพระสูตรไดอยางแจมแจง และมีความไพเราะงดงามทั้งดานเสียงและความหมาย 
 มงคลสูตรคำ ฉันทกลาวถึงที่มาของพระมงคลสูตร อันเปนเหตุที่นำ มาซึ่งความเจริญทั้ง ๓๘ 
ประการท่่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา ทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอบขอ สงสยัของเทวดาองคห นง่ึ 
จนเกดิความกระจา งและบรรลธุรรม และพระพทุธองคไ ดแ สดงธรรมเรอื่งนแี้กพ ระอานนทเ พอื่นำ ไป
เผยแผตอภิกษุสงฆทั้งหลาย   

สรุปสรุป
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   หนึ่งคือบคบพาล เพราะจะพาประพฤติผิด
   หนึ่งคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล 
 มงคลสูตรคำ ฉันทก็มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัวในดานวรรณศิลปกลาวคือ เปนคำ ฉันท
ที่เลือกใชถอยคำ ภาษางาย ๆ มีคำ ศัพทภาษาบาลีและสันสกฤตปะปนอยูบาง แตคำ เหลานั้นก็เปน
คำ ที่รูจักและคุนเคยกันเปนอยางดีจึงเขาใจไดไมยากนัก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงเลอืกสรรถอยคำ งาย ๆ  นำ มารอยเรียงกนัอยางละเมยีดละไมจนเกดิเปนบทรอยกรองทีไ่พเราะ
และสื่อความหมายไดอยางลึกซึ้งและชัดเจน เชนในตอนตนเรื่องที่เทพบุตรมาเขาเฝาพระพุทธองค 
เพื่อทูลถามเรื่องมงคล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงบรรยายไววา 
    ครั้งนั้นแลเทวดา องคหนึ่งมหา-
   นุภาพมหิทธิ์ฤทธี
    ลวงประถมยามราตรี เธอเปลงรัศมี
   อันเรืองระยับจับเนตร
    แสงกายเธอปลั่งยังเขต สวนแหงเจาเชต
   สวางกระจางทั่วไป
    องคพระภควันตนั้นไซร ประทับแหงใด
   ก็เขาไปถึงที่นั้น
    ครั้นเขาใกลแลวจึ่งพลัน ถวายอภิวันท
   แดองคสมเด็จทศพล
    แลวยืนที่ควรดำ กล เสงี่ยมเจียมตน
   แสดงเคารพนบศีร 
 บทรอยกรองดงักลาวนีใ้ชถอยคำ งาย ๆ  บรรยายถึงพระพทุธบารมแีละพระธรรมานภุาพแหง
พระสัมมาสมั พทุธเจา ที่ยง่ิใหญทรงอำ นาจกวาสิ่งใดในจกั รวาล            แมแตเทวดาผูทรงฤทธิอ์ นั มี
รัศมเีรืองรองผองใสสามารถทำ ใหพระเชตวนัวหิารสวางไสว ก็ยงัเขามา “ถวายอภวัินท” แดพระพุทธ-
องคอยาง “เสงีย่มเจยีมตน” เพ่ือทลูขอใหพระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่งมงคลอนัจะ
ยังความสุขความสวัสดีแกทั้งทวยเทพและมนุษย 

ขŒอคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ

 มงคลสตูรคำ ฉนัท เปนผลงานพระราชนพินธดานศาสนาอกีเรือ่งหนึง่ของพระบาทสมเด็จพระ-
มงกฎุเกลาเจาอยูหวัอนัทรงคณุคาอยางยิง่ ดวยพระองคทรงสามารถนำ หลกัธรรมะทีเ่ปนภาษาบาลี
ซึง่จดจำ และเขาใจไดยากมาถายทอดไดอยางชดัเจนแจมแจง อกีทัง้มคีวามงดงามไพเราะท้ังในดาน
เสียงและความหมาย ทำ ใหจดจำ ไดงายขึ้นและแพรหลายอยางกวางขวาง นอกจากนี้ มงคลสูตร-
คำ ฉันทยังแสดงใหเห็นความจริงอันเปนสัจธรรมที่วา อันสิริมงคลใดก็ดีจะบังเกิดแกบุคคลใด

   

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน

ก็ตาม ก็ยอมเปนผลมาจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผูน้ันเองทั้งส้ิน ไมมีบุคคลอ่ืนใดหรือ
วตัถุสิง่ของใดจะเสรมิสรางสริมิงคลใหเกดิแกเราไดดไีปกวาการประพฤตปิฏบิตัติามหลกัมงคลสตูร
ดังคำ สอนของพระพุทธองค

 ความเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งที่เปนมงคลของมนุษยมีอยูอยางมากมาย แตกตางกันตามสภาพ
การอบรมเลีย้งด ูความเปนอยู พืน้ฐานสงัคม บางครัง้ก็สรางความเดือดรอน วุนวาย และสบัสนใหกับ
สงัคม สะทอนใหเหน็วามนษุยยงัมคีวามเชือ่ในเรือ่งมงคลทีไ่มถกูตอง บางกม็คีวามคดิความเชือ่วา
ตองเปนวตัถุสิง่ของเทานัน้ท่ีเปนมงคล ตองเสาะแสวงหาใหไดมาครอบครองแมวาจะตองเสยีเงนิทอง 
มากมายเพียงใดกต็าม บางคนกเ็ชือ่วามงคลจะเกดิขึน้ไดตองมาจากสถานท่ีหรอืตวับคุคล สิง่เหลานี้
กลายเปนความลุมหลงมัวเมา จนทําใหคนไมดีสามารถคิดหาชองทางสรางความรํ่ารวยจากความ
หลงผิดในเรื่องมงคลเหลานี้   
 สำ หรับมงคลที่แทจริงอันจะนำ พาชีวิตใหพบแตความเจริญกาวหนาและความรมเย็นเปนสุข 
กค็อืการประพฤติปฏิบตัติามหลกัธรรมคำ สอนทางศาสนา โดยเฉพาะมงคลสตูรอนัเปนมงคลสงูสดุ
แหงชีวิต เปนเรื่องใกลตัวที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนไว การปฏิบัติตนตามแนวทางมงคลสูตรนั้น
โดยเร่ิมจากมงคลขอแรก ๆ  จะชวยใหตัวเราไดพบเจอแตในส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีเปนมงคลแกชีวิต ไมหลงใหล
ตกไปในทางท่ีชั่ว เมื่อตัวเรามีความสุขความเจริญก็ยอมทำ ใหสังคมที่เราอยูน้ันพลอยมีความสุข
ความเจริญไปดวยเชนกัน    

 มงคลสูตรคำ ฉันท บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนำ 
หลักธรรมคำ สอนที่เปนภาษาบาลีและเปนพระสูตรสำ คัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา มาประพันธ 
เปนรอยกรองประเภทคำ ฉันท ทรงเลือกใชกาพยฉบัง ๑๖ และอินทรวิเชียรฉันท ๑๑ มาถายทอด
นำ เสนอพระสูตรไดอยางแจมแจง และมีความไพเราะงดงามทั้งดานเสียงและความหมาย 
 มงคลสูตรคำ ฉันทกลาวถึงที่มาของพระมงคลสูตร อันเปนเหตุที่นำ มาซึ่งความเจริญทั้ง ๓๘ 
ประการท่่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา ทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอบขอ สงสยัของเทวดาองคห นง่ึ 
จนเกดิความกระจา งและบรรลธุรรม และพระพทุธองคไ ดแ สดงธรรมเรอื่งนแี้กพ ระอานนทเ พอื่นำ ไป
เผยแผตอภิกษุสงฆทั้งหลาย   

สรุปสรุป
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 ๑.  นิมนตพระภิกษุมาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง มงคล ๓๘ ประการ
 ๒. จัดอภิปรายเรื่อง “ชีวิตมั่นคง ดำ รงตนตามหลักมงคลสูตร” 
 ๓.  เขียนเรียงความหรือแตงคำ ขวัญ โดยเลือกจากมงคลสูตรขอที่นักเรียนสนใจ
 ๔. แตงบทรอยกรองประเภทคำ ฉนัทชนดิตาง ๆ  (ท่ีไดศกึษา) สรปุขอคดิจากเรือ่งมงคลสูตร
คำ ฉันท
 ๕. สำ รวจรวบรวมขาวสารหรือเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
มงคลสูตร  

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานตอไปนี้ ๑ หัวขอ หรืออาจทำ โครงงานอื่นตามความสนใจตาม
รูปแบบที่ผูสอนกำ หนด โดยใหเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานศึกษาคนควาพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วาดวยหมวดขุททกปาฐะ
 ๒. โครงงานศึกษาคนควาประวัติและความเปนเลิศของพระอานนทหรืออัครสาวกที่สำ คัญ
องคอื่นของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 ๓. โครงงานสำ รวจรวบรวมพุทธภาษติ หรอืสภุาษติตาง ๆ  แลวนำ มาจดัหมวดหมูตามมงคล
ทั้ง ๓๘ ประการ  

 ๑. นักเรียนนำ มงคลสูตรมาปรับใชในการปฏิบัติตนไดอยางไรบาง
 ๒. หากผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำ  นักเรียนจะนำ มงคลสูตรขอใดมาพัฒนาตนเองให
ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นไดบาง
 ๓. หลักธรรมคำ สอนในมงคลสูตรมีสวนชวยสรางสรรคและพัฒนาสังคมไดอยางไร

กิจกรรมบูรณาการ

กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

   

 ๑.  มงคลสูตรคำ ฉันทแตงดวยคำ ฉันทชนิดใดบาง 
 ๒. มงคลสูตรเปนพระสูตรที่อยูในพระไตรปฎกเลมใด หมวดใด
 ๓.  เพราะเหตุใดจึงกลาววา “มงคล ๓๘ ประการ เปนเหตุแหงความสุขความเจริญ”
 ๔.  การแสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองมงคลสตูรนีเ้กดิขึน้เนือ่งจากสิง่ใด และพระพทุธองคทรง
แสดงธรรมนี้ ณ ที่ใด
 ๕.  ลักษณะสำ คัญของพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๖ ในตอนทายของแตละพระคาถาในมงคลสูตรคำ ฉันทคืออะไร
 ๖.  ถา พระสมัมาสมัพทุธเจา ไมแ สดงธรรมเรอ่ืงมงคลสตูร นกัเรยีนคดิวา เหลา เทวดาและ
มนุษยจะมีความเขาใจเรื่องมงคลหรือไม อยางไร 
 ๗. นักเรียนคิดวามงคล ๓๘ ประการขอใดที่ประพฤติปฏิบัติไดยากที่สุด เพราะเหตุใด
 ๘. นักเรียนคิดวามงคล ๓๘ ประการขอใดเปนพื้นฐานสำ คัญที่สุดในการดำ เนินชีวิต 
 ๙. ชีวิตที่มีมงคลตามความคิดของนักเรียนคือชีวิตที่มีลักษณะอยางไร 
 ๑๐. มงคลสูตรเปนสิ่งสำ คัญในชีวิตและมีประโยชนตอนักเรียนหรือไม อยางไร

คําถามทบทวน
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 ๑.  นิมนตพระภิกษุมาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง มงคล ๓๘ ประการ
 ๒. จัดอภิปรายเรื่อง “ชีวิตมั่นคง ดำ รงตนตามหลักมงคลสูตร” 
 ๓.  เขียนเรียงความหรือแตงคำ ขวัญ โดยเลือกจากมงคลสูตรขอที่นักเรียนสนใจ
 ๔. แตงบทรอยกรองประเภทคำ ฉนัทชนดิตาง ๆ  (ทีไ่ดศกึษา) สรปุขอคดิจากเรือ่งมงคลสตูร
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 ๕. สำ รวจรวบรวมขาวสารหรือเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
มงคลสูตร  

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานตอไปนี้ ๑ หัวขอ หรืออาจทำ โครงงานอื่นตามความสนใจตาม
รูปแบบที่ผูสอนกำ หนด โดยใหเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานศึกษาคนควาพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วาดวยหมวดขุททกปาฐะ
 ๒. โครงงานศึกษาคนควาประวัติและความเปนเลิศของพระอานนทหรืออัครสาวกที่สำ คัญ
องคอื่นของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 ๓. โครงงานสำ รวจรวบรวมพุทธภาษติ หรอืสุภาษติตาง ๆ  แลวนำ มาจัดหมวดหมูตามมงคล
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 ๑. นักเรียนนำ มงคลสูตรมาปรับใชในการปฏิบัติตนไดอยางไรบาง
 ๒. หากผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำ  นักเรียนจะนำ มงคลสูตรขอใดมาพัฒนาตนเองให
ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นไดบาง
 ๓. หลักธรรมคำ สอนในมงคลสูตรมีสวนชวยสรางสรรคและพัฒนาสังคมไดอยางไร

กิจกรรมบูรณาการ

กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

   

 ๑.  มงคลสูตรคำ ฉันทแตงดวยคำ ฉันทชนิดใดบาง 
 ๒. มงคลสูตรเปนพระสูตรที่อยูในพระไตรปฎกเลมใด หมวดใด
 ๓.  เพราะเหตุใดจึงกลาววา “มงคล ๓๘ ประการ เปนเหตุแหงความสุขความเจริญ”
 ๔.  การแสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองมงคลสตูรนีเ้กดิขึน้เนือ่งจากสิง่ใด และพระพทุธองคทรง
แสดงธรรมนี้ ณ ที่ใด
 ๕.  ลักษณะสำ คัญของพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๖ ในตอนทายของแตละพระคาถาในมงคลสูตรคำ ฉันทคืออะไร
 ๖.  ถา พระสมัมาสมัพทุธเจา ไมแ สดงธรรมเรอ่ืงมงคลสตูร นกัเรยีนคดิวา เหลา เทวดาและ
มนุษยจะมีความเขาใจเรื่องมงคลหรือไม อยางไร 
 ๗. นักเรียนคิดวามงคล ๓๘ ประการขอใดที่ประพฤติปฏิบัติไดยากที่สุด เพราะเหตุใด
 ๘. นักเรียนคิดวามงคล ๓๘ ประการขอใดเปนพื้นฐานสำ คัญที่สุดในการดำ เนินชีวิต 
 ๙. ชีวิตที่มีมงคลตามความคิดของนักเรียนคือชีวิตที่มีลักษณะอยางไร 
 ๑๐. มงคลสูตรเปนสิ่งสำ คัญในชีวิตและมีประโยชนตอนักเรียนหรือไม อยางไร
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ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

ประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรูประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบชวนคิด ชวนตอบ

มหาชาติหรือ

มหาเวสสันดรชาดก

 ๑. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๒)
 ๒. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำ ความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำ เนินชีวิต 
  ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๓. วเิคราะห ์วจิารณ ์แสดงความคดิเหน็โตแ้ยง้เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่า่น และเสนอความคดิใหมอ่ยา่งมเีหตผุล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๕)
 ๔. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๕. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
   ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๒)
 ๖. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
  ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๗. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)

๑. วรรณคดีชาดกมีลักษณะอย่างไร
๒. ตัวละครสำ คัญในเรื่องมหาชาติหรือ
 มหาเวสสันดรชาดกมีใครบ้าง
๓. เหตุใดจึงควรบริจาคทานให้แก่
 ผู้ยากไร้

๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องมหาชาติ
 หรือมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ต่าง ๆ 
๒. ได้รับความรู้เกี่ยวกับมหาชาติสำ นวน
 ต่าง ๆ
๓. นำ ข้อคิดจากเนื้อเรื่องไปปรับใช้ใน
 ชีวิตประจำ วัน

มหาชาติหรือ
มหาเวสสันดรชาดก

มหาชาติภาคใต้มหาชาติภาคอีสาน

มหาชาติภาคเหนือ มหาชาติภาคกลาง

มหาชาติสำ นวนต่าง ๆ มหาชาติ
หรือมหาเวสสันดรชาดก

ตัวชี้วัดช�วงชั้น
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 มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สำ คัญเรื่องหนึ่ง เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับพระชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกอยู่
ในนบิาตชาดก เดมิแตง่เปน็ฉนัท์บาลี ชาดกเรือ่งนีแ้บ่งออกเป็น ๑๓ กณัฑ ์แต่งจบดว้ยคาถา ๑,๐๐๐ 
คาถา จึงเรียกทั่วไปว่า คาถาพัน เชื่อกันว่ามหาชาติหรือมหาเวสสันดร เป็นชาดกที่สำ คัญกว่าชาดก
เรื่องอื่น ๆ เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำ เพ็ญทศบารมีครบทั้ง ๑๐ บารมี ซึ่งชาวพุทธเชื่อ
กนัวา่หากผู้ใดไดฟ้งัเทศนม์หาชาตใินวนัเดยีวจบ ผูน้ัน้จะไดร้บัอานิสงส์แรงกล้า ตายไปชาติหนา้จะ
ได้พบพระศรีอาริย์

มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก

 เรือ่งมหาชาตหิรอืมหาเวสสนัดรชาดกแบง่เป็น ๑๓ กัณฑ ์ไดแ้ก่ กัณฑท์ศพร กัณฑหิ์มพานต์ 
ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักรบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ แต่ละกัณฑ์มีเนื้อเรื่องที่สำ คัญดังนี้

กัณฑ์ทศพร

กัณฑ์หิมพานต์

 เร่ิมต้นกล่าวถึงที่ประทับของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระอินทร์ทรงทราบความที่
พระนางผุสดีผู้เป็นชายาจะจตุจิากสวรรคช์ัน้ดาวดงึสล์งไปเกดิในโลกมนษุย ์จงึใหพ้ระนางขอพรได ้
๑๐ ประการ ตามความปรารถนา พระนางผุสดีจึงทูลขอพร ๑๐ ประการ ดังนี้ ขอให้มีนัยน์ตาดำ 
เป็นประกายเหมือนตากวางที่มีอายุได้ ๑ ปี ขอให้มีขนคิ้วดำ งาม ขอให้มีชื่อว่าผุสดีดังเดิม 
ขอให้พระครรภ์แบนราบและไม่นูนออกมาเวลาทรงครรภ์ ขอให้มีโอรสที่มีชื่อเสียงเป็นที่เล่ืองลือ 
ขออย่าให้ถันทั้งสองหย่อนยาน ขอให้ผมดกดำ อยู่เสมอ ขอให้มีผิวพรรณสวยงามผุดผ่อง ขอให้มี
โอกาสช่วยคนให้รอดจากโทษประหาร และประการสุดท้ายขอให้เป็นพระอัครมเหสีของพระราชา
แห่งกรุงสีพี 

 พระนางผุสดีรับพร ๑๐ ประการ แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาเกิดเป็นพระราชธิดา
ผสุดีแห่งกษตัริยม์ทัทราช ไดเ้ปน็พระอคัรมเหสขีองพระเจา้กรงุสญชยัแหง่กรงุสพี ีและประสตูพิระ
โอรสทรงพระนามวา่พระเวสสนัดร พระเวสสนัดรไดอ้ภเิษกกบัพระนางมทัร ีเสวยราชยเ์ปน็กษตัรยิ์
แห่งกรุงสีพี มีพระโอรสคือ พระชาลี และพระธิดาคือ พระกัณหา พระเวสสันดรทรงฝักใฝบำ เพ็ญ
บริจาคทานอยู่เสมอมิได้ขาด เม่ือมีพราหมณ์จากเมืองกลิงคราษฎร์ทูลขอช้างปัจจัยนาค ซึ่งเป็น
ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองกรุงสีพี พระองค์จึงพระราชทานให้เพื่อให้ฝนได้ตกในบ้านเมืองที่แห้งแล้ง 
เมื่อชาวเมืองทราบข่าวต่างพากันโกรธแค้น จึงพากันกล่าวโทษพระเวสสันดรต่อพระเจ้ากรุงสญชัย 
โดยขอให้ขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง
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 พระนางผุสดีทูลขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระเจ้ากรุงสญชัยแต่ก็ไม่เป็นผล พระเจ้ากรุง-

สญชัยจึงเนรเทศพระเวสสันดรออกไปจากพระนคร ก่อนเดินทางออกจากพระนคร พระเวสสันดร

ทรงบำ เพ็ญสัตตสดกมหาทาน แล้วจึงทรงราชรถออกจากพระนครพร้อมด้วยพระนางมัทรี พระ

กัณหา และพระชาลี ระหว่างทางมีพราหมณ์มาขอพระราชทานม้าทรงและรถทรง พระเวสสันดร

ก็ทรงบริจาคให้

ทานกัณฑ์

กัณฑ์วนประเวศน์

กัณฑ์ชูชก

 พระเวสสนัดร พระนางมทัรี และสองกุมารเสดจ็มาถึงเมืองเจตราช กษัตรย์ิเจตราชทรงทราบ

ข่าวการเสด็จของพระเวสสันดรก็ขอมาเฝ้าและทูลเชิญให้พระเวสสันดรครองเมืองของตน แต่

พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ กษัตริย์เจตราชจึงทรงส่งพระเวสสันดร พระนางมัทรี และสองกุมารไป

ยังเขาวงกต โดยให้พรานเจตบุตรเป็นนายด่านผู้ดูแลรักษาประตูปา คอยตรวจตรามิให้ผู้ใดล่วงล้ำ 

เข้าไปรบกวนพระเวสสันดร

 พระเวสสันดรเสด็จถึงอาศรมในบริเวณเขาวงกต พระอินทร์ได้ตรัสสั่งให้พระวิษณุกรรมลง

มาเนรมิตบรรณศาลาสำ หรับเป็นที่ประทับของพระเวสสันดร พระนางมัทรี และสองกุมาร

 พราหมณ์ชูชกรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ผู้มีอาชีพขอทาน เมื่อขอทานหาเงินได้ ๑๐๐ กษาปณ์ 

ก็นำ ไปฝากเพื่อน แล้วออกเดินทางเพื่อขอทานต่อไป เพ่ือนเห็นว่าชูชกหายไปนานก็นำ เงินไปใช้

จนหมดและไม่มีเงินใช้คืน จึงยกบุตรสาวช่ือนางอมิตตดาให้แก่ชูชกแทนเงินท่ีฝากไว้ ชูชกจึงได้นาง

อมิตตดาเป็นภรรยา นางอมิตตดาปรนนิบัติชูชกเป็นอย่างดี จนพราหมณ์ในหมู่บ้านพากันตำ หนิ

และทำ ร้ายภรรยาของตนที่ไม่เอาอย่างนางอมิตตดา ทำ ให้พวกนางแค้นเคืองรุมกันต่อว่านาง

อมิตตดา นางอมิตตดารู้สึกเสียใจจึงให้ชูชกเดินทางไปทูลขอพระกัณหาและพระชาลีจาก

พระเวสสันดรมาเป็นทาสคอยรับใช้ตน

 ชูชกเดนิทางจนถงึประตปูาทางเขา้เขาวงกตก็พบพรานเจตบุตรผูเ้ฝา้ประตู ชชูกเกรงวา่พราน

เจตบุตรจะขัดขวางตน จึงอ้างไปว่าตนเป็นทูตถือพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงสญชัยเดินทางมา

เพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรกลับคืนพระนคร พรานเจตบุตรก็หลงเชื่อ
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 พรานเจตบุตรต้อนรับและเล้ียงอาหารชูชก พร้อมพรรณนาพรรณไม้ในปาหิมพานต์ให้ชูชกฟัง 
แล้วจึงบอกเส้นทางที่จะไปยังเขาวงกต ระหว่างทางชูชกก็ได้พบกับพระอัจจุต� ษี

กัณฑ์ จุลพน

กัณฑ์มหาพน

กัณฑ์กุมาร

กัณฑ์มัทรี

 ชูชกเข้าไปถามไถ่ทุกข์สุข แล้วกล่าวลวงพระอัจจุต� ษีเช่นเดียวกับท่ีลวงพรานเจตบุตร 
พระอจัจตุ� ษหีลงเชือ่จงึบอกทางไปยงัเขาวงกตแกช่ชูก และพรรณนาหมูส่ตัวแ์ละพรรณไมท่ี้บรเิวณ
เขาวงกต แล้วจึงพาไปชี้เส้นทางยังเขาวงกต

 ชูชกเดินทางใกล้ถึงสระใกล้อาศรมของพระเวสสันดรในตอนพลบค่ำ  แต่รอจนรุ่งเช้าเพื่อให้
พระนางมัทรีเข้าปาไปหาผลไม้ก่อน ในคืนนั้นพระนางมัทรีทรงพระสุบินอันเป็นลางบอกเหตุร้าย 
พระเวสสันดรล่วงรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ทรงเลี่ยงทำ นายไปว่าเกิดจากธาตุวิปริต ครั้นรุ่งเช้า
พระนางมัทรีเข้าปาไปหาผลไม ้ชชูกจึงเขา้ไปเฝา้พระเวสสนัดรเพือ่ทลูขอสองกมุาร ชชูกพดูโนม้นา้ว
โดยชักเอาแม่น้ำ ทัง้หา้มาเปรยีบเทยีบ เมือ่สองกมุารรูว้า่กำ ลงัมภียัมาถงึตวั กพ็ากันลงไปซอ่นตวัอยู่
ในสระบัว พระเวสสันดรทรงทราบว่าสองกุมารพากันหลบหนี จึงเสด็จไปตรัสเรียกหาที่สระบัว 
สองกุมารจึงเสด็จขึ้นมา พระเวสสันดรจึงพระราชทานสองกุมารให้แก่ชูชก และกำ หนดค่าตัวพระ
ชาลีเท่ากับทอง ๑,๐๐๐ ลิ่ม พระกัณหาเท่ากับทาสหญิง ทาสชาย ช้าง ม้า โคผู้และโคนม อย่างละ 
๑๐๐ และทองอีก ๑,๐๐๐ ลิ่ม ฝายชูชกก็เฆี่ยนตีสองกุมารจนทำ ให้พระเวสสันดรกริ้ว แต่ก็ทรง
ตัดอาลัยได้และให้ชูชกพาสองกุมารไป

 เมื่อพระนางมัทรีกลับมาถึงอาศรมไม่พบสองกุมารก็

ออกตามหาไปทั่ว แต่ก็ไม่พบ นางโศกเศร้าเสียใจร้องไห้

คร่ำ ครวญจนสลบไป ครัน้ฟืน้ขึน้มาทรงทราบเรือ่งราวทัง้หมด

ก็ได้แสดงอนุโมทนาในการบำ เพ็ญทานครั้งนี้ด้วย
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 พระอินทร์เกรงว่าจะมีผู้มาทูลขอพระนางมัทรี จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระราชทาน
พระนางมัทรีจากพระเวสสันดร แล้วถวายคืนให้ทำ หน้าท่ีปรนนิบัติพระเวสสันดรต่อไป และได้
ประสาทพรให้แก่พระเวสสันดร ๘ ข้อ แล้วจึงเนรมิตร่างเป็นพระอินทร์กลับสู่สวรรค์

กัณฑ์สักรบรรพ

กัณฑ์ฉกษัตริย์

นครกัณฑ์

กัณฑ์มหาราช

 ชูชกพาสองกุมารเดินทางกลับเมืองของตน 

แต่เทพยดาดลให้เดินหลงเข้าไปยังกรุงสีพี พระเจ้ากรุง

สญชัยทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำ พระราชนัดดาได้จึง

ทรงไถ่ตัวสองกุมารจากชชูก ชชูกกินอาหารพระราชทาน

เกินขนาดจนไฟธาตุไม่อาจเผาผลาญได้จึงถึงแก่ความ

ตาย พระเจ้ากรุงสญชัยทรงให้พระชาลีนำ ทางไปยัง

เขาวงกตเพื่ออัญเชิญพระเวสสันดรกลับพระนคร 

 เม่ือพระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหา และพระชาลี
ได้ทรงพบกันต่างพากันร่ำ ไห้จนสลบไป พระอินทร์จึงบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมา กษัตริย์
ทั้ง ๖ พระองค์จึงฟื้นคืนสติ บรรดาเสนาอำ มาตย์ต่างเข้าเฝ้าพระเวสสันดร เพื่อทูลอัญเชิญกลับ
พระนคร

 พระเวสสันดรทรงรับเชิญกลับพระนครแล้วทรงลาผนวช พระเจ้ากรุงสญชัยทรงอภิเษก
พระเวสสันดรและพระนางมทัรเีปน็กษตัรยิแ์ละมเหสคีรองกรงุสพี ีพระเวสสนัดรทรงแบง่ราชทรัพย์
ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งใช้ทำ นุบำ รุงบ้านเมือง อีกส่วนหนึ่งสำ หรับบำ เพ็ญทาน บ้านเมืองร่มเย็น
เป็นสุขตลอดมา
 ตอนท้ายเรื่องมีการกล่าวถึงการกลับชาติของตัวละคร เช่น
 พระเจ้ากรุงสญชัย เป็น พระเจ้าสุทโธทนะ  
 พระนางผุสดี  เป็น พระนางสิริมหามายา
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 พระนางมัทรี  เป็น พระนางยโสธราพิมพา
 พระชาลี   เป็น พระราหุล
 พระกัณหา   เป็น นางอุบลวรรณาเถรี

      

มหาชาติสำ นวนต่าง ๆ 

 เรือ่งมหาชาตมิผู้ีแตง่กนัมาก มกัแตง่ตามความถนดัและความพอใจของผู้แต่งแต่ละคน ส่วน
มากผู้แต่งคนหนึ่ง ๆ  แต่งไม่ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ เลือกแต่งเฉพาะบางกัณฑ์หรือเพียงกัณฑ์ใดกัณฑ์
หนึ่ง และมีการประกวดประชันฝีไม้ลายมือกัน หากสำ นวนของผู้ใดแต่งดีถึงขนาด ผู้อื่นก็มักเลี่ยง
ไม่แต่งแข่ง นอกจากนี้ เรื่องมหาชาติยังมีการแต่งเป็นสำ นวนของภาคต่าง ๆ  ซึ่งทุกสำ นวนมีเนื้อหา
ตรงกนั ตา่งกนัทีร่ายละเอยีดเพยีงเลก็นอ้ย ในทีน่ีจ้ะกล่าวเฉพาะสำ นวนท่ีดเีดน่ของแต่ละภาค ดงันี้

มหาชาติภาคกลาง

 มหาชาติภาคกลางท่ีได้รับความนิยม คือ มหาเวสสันดรชาดกฉบับกระทรวงศึกษาธิการ  

มหาชาติฉบับนี้เรียกว่า มหาเวสสันดรชาดก หรือมหาชาติกลอนเทศน์ กระทรวงศึกษาธิการได้

จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยได้คัดเลือกสำ นวนที่ดีที่สุดของแต่ละกัณฑ์มารวมกัน ซึ่งเป็น

ผลงานของผู้แต่ง ๖ คน ดังนี้

 ๑. กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ พระนิพนธ์

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 ๒. กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์จุลพน และกัณฑ์สักรบรรพ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๓. ทานกัณฑ์ ผลงานของกวีสำ นักวัดถนน

 ๔. กัณฑ์ชูชก ผลงานของกวีสำ นักวัดสังขจาย

 ๕. กัณฑ์มหาพน ผลงานของพระเทพโมลี (กลิ่น)

 ๖. กัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มัทรี ผลงานของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

 มหาชาตภิาคกลางแตง่ดว้ยรา่ยยาว มคีาถาบาลีนำ สลับกับการบรรยายความเปน็ตอน ๆ  เนน้

การพรรณนาความ มักใช้คำ อลังการ ใช้ศัพท์สูงหรือศัพท์ยาก มีการซ้ำ คำ และกลุ่มคำ  บางตอนยัง

แต่งเป็นกลบทหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ยังนิยมเล่นคำ และเล่นเสียงสัมผัสทั้งสัมผัสพยัญชนะ

และสัมผัสสระ เช่น บทคร่ำ ครวญของพระนางมัทรีเมื่อตามหาสองกุมารไม่พบ
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� แตแมเที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแหงหองหิมเวศ� ท่ัวประเทศทุกราวปา� สุดสายนัยนาท่ีแมจะ
ตามไปเล็งแล�สุดโสตแลวที่แมจะซับทราบฟงสำ�เนียง�สุดสุรเสียงที่แมจะร่ำ�เรียกพิไรรอง�สุดฝเทา
ที่แมจะเยื้องยองยกยางลงเหยียบดิน�ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด

(กัณฑมัทรี�ของ�เจาพระยาพระคลัง�(หน))

มหาชาติภาคเหนือ

มหาชาติภาคอีสาน

 มหาชาติภาคเหนือมีผู้แต่งเป็นสำ นวนต่าง ๆ  หลายสำ นวน สำ หรับสำ นวนที่ได้รับความนิยม
แพร่หลายคือ มหาชาตสิำ นวนสรอ้ยสงักร เปน็สำ นวนทีพ่ระอบุาลคีณุปูมาจารย ์(ฟ ูอตตฺสโิว) ชำ ระ
และเรยีบเรยีงขึน้โดยคดัเลอืกมหาชาตกัิณฑท์ีดี่ทีสุ่ดของสำ นวนตา่ง ๆ  มาเรยีบเรยีงเข้าดว้ยกนัเปน็
ชดุครบ ๑๓ กณัฑ ์ทัง้นีม้หาชาตสิำ นวนสรอ้ยสงักรนีม้เีนือ้ความและสำ นวนภาษาคลา้ยกับมหาชาติ
สำ นวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง ซึ่งเป็นมหาชาติภาคเหนือที่เชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยอยุธยา และเป็นต้นแบบ
ของมหาชาติภาคเหนือสำ นวนอื่น ๆ 
 มหาชาติสำ นวนสร้อยสังกรแต่งด้วยร่ายยาว ใช้คำ ง่าย ๆ (ใช้สำ นวนภาษาล้านนา แต่ปรับ
รูปคำ ให้เป็นอักษรไทยกลาง) มีคำ ยืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรมาปะปนอยู่บ้าง  
ไม่เน้นการพรรณนาความอย่างพิสดาร มีสัมผัสคล้องจองเกี่ยวเนื่องกันไปในแต่ละวรรค มีการ
เล่นคำ ซ้ำ ที่ต้นวรรค เช่น ตอนพระนางมัทรีออกตามหาสองกุมาร
� � � ทุกขอกขางอาราม� ทุกดงรามและปากลวย
� ทุกสรอกหวยเครือหนาม� ทุกดงงามปาไม
� ทุกแหลงไลเขาเขียว� ทุกรูเปลวปากถ้ำ�
� ทุกทาน้ำ�และลอมคา� ทุกรูผาเหวหาด
� ทุกที่ตาดเหวเหิน� ทุกรูดินและจอมปลวก
� ทุกบวกน้ำ�และสระหนอง� หินกองหินกอ
� ทุกผาชอผาชั้น�� ดอยดงตันมัวมืด
� นางก็ไปหยืดรองหา� ก็บหันสองบัวตราหนอทาว
� ในดานดาวแดนใด

(สำ�นวนสรอยสังกร)

 มหาชาติภาคอสีานมหีลายสำ นวน หลายฉบบั สำ หรบัสำ นวนทีไ่ดร้บัความนยิมแพรห่ลายคอื 
มหาชาติฉบับสำ นักพิมพ์ ส. ธรรมภักดี ทั้งนี้แต่ละวัดแต่ละจังหวัดจะใช้ฉบับของท้องถิ่นและ
คัดลอกสืบต่อกันมา ในการคัดลอกอาจมีการเพิ่มเติมเสริมแต่ง ตัดย่อให้สั้นลง หรือแต่งสำ นวน
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ใหม่บ้าง ซึ่งต้นฉบับเดิมของมหาชาติภาคอีสานน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากมหาชาติฉบับของล้านนา 
เนื่องจากชาวอีสานส่วนใหญ่ได้รับวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ โขงมาโดยตลอด และพิธีกรรมบุญพระเวส
ของอีสานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพิธีกรรมของอาณาจักรล้านช้างโบราณ 
 มหาชาติภาคอสีานแตง่ดว้ยรา่ยยาว มโีครงเรือ่งเหมอืนกบัมหาชาตภิาคกลาง ตา่งกนัทีส่ำ นวน
โวหารที่เป็นภาษาถิ่น มีการใช้คำ ง่าย ๆ  ไม่เน้นการพรรณนาพิสดารเช่นเดียวกับมหาชาติภาคเหนือ 
โดยได้แสดงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นทั้งด้านภาษา สภาพสังคม ค่านิยม อาหารการกิน วิถีชีวิต 
ฯลฯ ไว้ด้วย เช่น ตอนพรรณนาอาหารที่พระเจ้ากรุงสญชัยสั่งให้จัดต้อนรับชูชก ซึ่งมีการกล่าวถึง
อาหารถิ่นอีสานผสมผสานกับอาหารที่ปรากฏชื่ออยู่ในพระคาถาบาลี
� � � � แกงสมใสขาวปุน
� � � � แกงขุนใสหมากจับงาย
� � � � ลาบควายใสขี้เพี้ย
� � � � หมกหมอกใสขาวเบือ
� � � � หมากเขือกับปลาแดก
� � � � หมากแปบกับน้ำ�ผัก

(ฉบับสำ�นักพิมพ�ส.�ธรรมภักดี)

มหาชาติภาคใต้

 มหาชาติภาคใต้มีหลายสำ นวน สำ หรับสำ นวนที่ดีเด่นคือ พระมหาชาดก ฉบับวัดมัชฌิมา
วาสวรวิหาร จังหวัดสงขลา ผู้แต่งเป็นใคร แต่งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่เพียงว่า
พระภิษุญีมเซ่าได้คัดลอกลงสมุดข่อย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จัดเป็นหนังสือเก่าเรื่องหนึ่งเนื่องจากมีการใช้คำ เก่าปะปนอยู่มาก
 มหาชาติภาคใต้สำ นวนพระมหาชาดก ฉบับวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จังหวัดสงขลา แต่งด้วย
กาพย์ยานี ๑๑ (เรียกว่า กาพย์ยานี ๒๒ เพราะมีการนับคำ รวมกัน ๒ บรรทัด) กาพย์ฉบัง ๑๖ 
กาพยสุ์รางคนางค ์๒๘ และมาลนิฉีนัท ์๑๕ เนน้การพรรณนาความมากกวา่มหาชาติภาคเหนอืและ
ภาคอีสาน แต่ไม่เท่าภาคกลาง โดยได้แสดงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นทั้งด้านพืชพรรณไม้ 
พันธุ์สัตว์ สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพสังคม วิถีชีวิต อาหารการกิน ฯลฯ 
ไว้ด้วย เช่น ตอนพระอัจจุต� ษีชี้ทางให้แก่ชูชก มีการพรรณนาต้นไม้ที่มีเฉพาะถิ่นใต้
 � ประโดกโคกลาน����ทุเรียนตระการ����มะกอสะแร
� สะทอนสเตียร����อาเกียรรำ�แข����สูงสุดตาแล����ยูงยางแกมกัน
� � ผมเงาะเซาะซุก����ชอลังสาดสุก����ละมุดอินจัน� �
� สเทือนสเตียร����อาเกียรหลายพันธุ����ขนุนขนัน����จำ�ปาดะสาเก

(สำ�นวนพระมหาชาดก�ฉบับวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร�จังหวัดสงขลา)
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 มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องราวของ

พระโพธิสัตว์ท่ีเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซ่ึงเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะประสูติเป็นเจ้าชาย

สิทธัตถะ แล้วเสด็จออกทรงผนวช กระท่ังตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นพระชาติอันสำ คัญย่ิง 

เรื่องมหาชาติจึงมีการเขียนขึ้นหลายสำ นวนในแต่ละภาค แต่ทุกสำ นวนล้วนมีเนื้อหาเดียวกัน ทั้งนี้

เพราะเปน็เรือ่งทีเ่ขียนข้ึนจากความศรัทธาในพระพทุธศาสนาและความภาคภมูใิจในวฒันธรรมและ

วิถีชีวิตในท้องถิ่นของตน

 ๑. แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ ใหแ้ตล่ะกลุ่มจบัสลากเลือกศกึษาและวเิคราะห์เรือ่งมหาชาติ

หรือมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งใน ๑๓ กัณฑ์ ตามแนวทางในการวิจารณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรม แล้วจัดทำ เป็นรายงานส่งครู  

 ๒. หาโอกาสฟังเทศน์มหาชาติ แล้วสังเกตพิธีกรรมและวิธีการเทศน์ บันทึกเป็นความรู้

 ๓. เลอืกศกึษาคน้ควา้มหาชาตสิำ นวนตา่ง ๆ  แลว้สงัเกตลกัษณะเดน่ของเรือ่ง และนำ มาสนทนา

แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน

 ๔. รวบรวมสำ นวนภาษาถิ่นที่พบในมหาชาติสำ นวนต่าง ๆ แล้วเขียนอธิบายความหมาย

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานต่อไปนี้ ๑ หัวข้อ หรืออาจเลือกทำ โครงงานอื่นตามความสนใจ 

โดยให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน

 ๑. โครงงานศึกษาค้นคว้าเรื่องมหาชาติประจำ แต่ละท้องถิ่น

 ๒. โครงงานศึกษาเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ

สรุปสรุป

กิจกรรมบูรณาการ

กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน
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 ๑. นักเรียนจะนำ คติธรรมจากเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้อย่างไรบ้าง

 ๒. การทำ ความดีด้วยการบริจาคทานให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่เดือดร้อนมีผลดีหรือไม่

อย่างไร

 ๑. เหตุใดมหาเวสสันดรชาดกจึงมีความสำ คัญยิ่งกว่าชาดกทั้งหลายในทศชาติชาดก

 ๒. มหาเวสสันดรชาดกมีจุดมุ่งหมายสำ คัญในการสอนเกี่ยวกับเรื่องใด

 ๓. มหาเวสสันดรชาดกมีเนื้อเรื่องในกัณฑ์ใดที่สะท้อนคุณค่าด้านการปกครองเด่นชัดที่สุด

อธิบาย

 ๔. สองกุมารแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเวสสันดรผู้เป็นพระบิดาอย่างไรบ้าง

 ๕. มหาเวสสนัดรชาดกกณัฑใ์ดทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงความขดัแย้งระหว่างพฤติกรรมกับจิตใจของ

พระเวสสันดร อธิบาย

 ๖. เหตุการณ์ใดที่แสดงให้เห็นถึงคำ  กล่าวที่ว่า “ตะแกฉลาดในเชิงภิกขาจาร” หรือความ

เป็นผู้มีวาทศิลป์ของชูชก

 ๗. ฝนโบกขรพรรษมีลักษณะอย่างไร และเกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดในเรื่องเวสสันดรชาดก

 ๘. พระนางมัทรีมีบทบาทสำ คัญในฐานะของภรรยาอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง

 ๙. เหตุการณ์ที่เป็นเสมือนลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปรากฏอยู่ในกัณฑ์ใด

อย่างไร

 ๑๐. นกัเรยีนคดิวา่การบรจิาคทานของพระเวสสันดรเป็นการกระทำ ท่ีถกูต้องหรอืไม ่อยา่งไร

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

คําถามทบทวน
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บันทึกข้อความ
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