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¤z¨·²¤²Õ¨¸t¶w§ t¤¥t Õ¥{£¥z§¨§¤§ ª ¼¥ Õ¥z³
²Öt¥u¤°Öz °Ö°Õ²¥zw¥w§ ²Öt¥¯Ýt¥°t¯¨·w¥
w§¯¶¯§¯§w¥¬Ö°£¼¥²Ö¯t§t¥Ö¥zwÙ¯¥£Õ¥¤¯Ý³
³Õ³Ö¨·²ww¯¨{£w§± z¯¶uÖ ¬«t Õ¥z Õ¥zt¯¥

×

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

¬²Õ ¤zw³¯¥t¶{Ö¬ t¤ £¯³³Öw£§£Õ  ³ÕÖ z³©z
±t t Õ¥z¤¥¯t¤¨· ¥¥³Ö¤°Õz¤¸z¯Ý¯{Ö¥ ¥¥¤z
¬Ö³Õ¤·¯
²¯ª· ¯¥¬Ö³Õ¤· ¯¥t¶Ö z ¤w¥{§z Õ¥ ¥{{£¨°zÕ £³
¥z Õ¥z¨·w ª·¯u¥¬Ö °Õ¯¥³Õ³Ö¯¶~©·zÖ¥¯¥¯Ýw|¥¯¥ ¥t
¥w¥¬Ö ¬Õ°Ö  ¯¥t¶ ¥t{£¤Ûzª ¥¥Ûz ¤¨¸t¶wª ²{¨· ¥t
{£¤Ûz ¬Õ°Ö
t¥¯Ý¤t¥w¥¬Ö¤¸¨°zÕ¨ Õ¥z§·z wª ¼¥²Ö¯¥Ö ¨·{£¤
w¥¬Ö ¼¥²Ö¯¥ ¥tÛz¯u¥ °¨·¯¥{£¯¨·°zÕ¥¯¥¬Ö Õ¥z¤¸
Õ¥z¨¸ ¥z¨¯¥³u ²Ö¯u¥¬²Öw¥¬Öª °Ö°Õ°zw¥¯¶ ²
°zÕ«Õ¥zµ ¯ª· ¥¯§w¥¬Öª ¯Ý¤t£«Ö°zÕ«w¥w§u z¯¥
°Ö£±}Ùt¶³Ö°tÕ¯¥¤·¯ z
¨·Õ¥¥¨¸t¶wª ¯§·Ö¯¥ ¤w¥{§zÕ¥¯¥{£³¬Ö³Ö Õ¥z³
«t Õ¥z ¯Ý³³Õ³Ö ¤z¤¸¯ª· {£²Öw¥¬Öu z¯¥¯¶§¬Ùu©¸
¯¥t¶¥¥z¥w¥¬Ö ±¯ ¥w ª·¯Ý}Õ z¥z ª ¯ ¥w ª·¯Ý
¯wª· zª ¥w¥¬Ö°£t£«Öw¥w§u z¯¥
Ö¥ z Õ¥z¨¸ t¶t¥¯ÝÕ¥w ª·t¥¯Ý¯wª· zª u z¯¥
²t¥¥w¥¬Ö °Õ ¤¨¸¯Ýt¥¬wÖ¥ tµ w¥{§zt¶wª ¯¥²Ö
¯t¨§w ª·²Ö± t¥°tÕ¯u¥¨·{£°z t¯ÝÖ°ÕÖ t¤¤¸t¶
wª ³Ö°tÕ¯¥ ¯¥t¶³Öw¥¬Ö¥t§·zu©¸ °£¯ª· ¯¥¨¯{¥¨·¨ ¨·¯¥
³Ö¤¸t¶{£³¼¥¯¶{°tÕÕª °tÕ¤zw¤·¯ z

³Á}¦³µ·Å¥o°¡¼´ÅoÂ¨³o°Ä i¦¼oªµ¤¦·
Ö¥¯¥¨{« ¥²t¥¥w¥¬Ö ²Ö¯¶²Ö¬Ù ¯¥{£³Õz¤ ¯t¨{
¯¥t¶{£w ¤Ûz¥w¥¬Öu z¯¥¯ª· ³ ~©·zt¶t¥¯Ý¨ ¯¥£
|£¤¸¥z£{©z ²Ö¯Ý¤t¥± °Õ¥¯Ý¬Ö²wÕ ¨·Õ¥²wÕ
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Ø

t¶wª ¥t³Öw¥{§z ¨·Õ¥ ¥t³Öw¥{§zt¶wª ¥t¬Ö ¯ª·
¥t¬Öt¶¥w¥¬Ö {©zÖ z¯Ý¤t©t¥ ¯Ý¤t³Õ¥ °£¬Ö{¤t°t
¯¨·w¥w§¯¶¯¥£|£¤¸¤tuÖ ¨¸Õ¥{©z¼¸¥³Ö¥t
¤t¥±¨¸ ¯ª· ¯Ýw¼¥¥t¶¯Ý t¥¥ Õ¥²Ö³Öw¬Õt¤ ¨t
¤t©·z¨·¯¨tÕ¥±{¤¥°Õ¥w¥¯Ýw¨·¬t¤zÕ¥¤t¬
t¤zÕ¥¨¸ ±¥²}Öt¤ ³²}Öt¤ ¥ w³¬t¤³¬t¤¥ t¥¯Ý
eÕ¥  zÕ¥f ¨¨¸Õ¥  zÕ¥ ³µ ¥µ t¶¯¯}ª· °Õw¥¼ ¤z· ±
³Õw§ ¯¯¨tÕ¥¯ ¨ z³uÑ¥z¯¨«±Õz
w¥{§z¤¸w¼¥Õ¥±{¤¥Ö¥°¥¤Ù°Öµt¶wª ¬
t¤zÕ¥ ±{¤¥ ¯Ý¤t¼¥w¤²¤zw£}¥§³ w²¤zw
£}¥§³Ö z¯Ýw¬t¤zÕ¥ ±} ¤Ûz ¯ª· ¨±{¤¥
¯Ýw¨·¬t¤zÕ¥°£¨t¥¥w¥¯Ý¬²Ö wÕ¤tw¥{§z
w¥¬tÖ z¨z¥ ¥t¬Ö ¥t¯uÖ¥©zw¥{§z ¥¯uÖ¥}«t¤  ¨¸t¶ ¨
°Õ¯§Ö¥ Õ¥z¯¨¯¥£Õ¥} Ûz ¬°Õ Ö¯ª· ¥t¥w¥¬Öt¶¯
} ~¤t¥} °t¯¨·w¥w§¯¶¯ª· ¯¥ zw ª·¨·¥u¤°Öz
²°zÕ¨·¯¥{£¥w¥¬Ö¯§·¯§t¶{£°tÖ³uw¥u¤°Öz³ÖÖ
¤tt¥¨¸¯ÝuÖ ¼¥w¤¨·Ö z²}Ö²¤zw£}¥§³ t¥¨·¯¥
°zw¥w§¯¶{£Ö z¥Öt¤t¤w¥Ö ¨·{£¤Ûzw ª·°£
²t¥¤Ûzw ª·¤¸¯¥t¶{£³Ö¯§Ö¥²t¥¥w¥¬Ö¯§·u©¸Ö
¥zw} Ûz Õ¥z¯¨°Õw¨·} Ûz¤¸¨¥°wª ¥z
wÛz³ Õ¥z¤¸¯ z Ûz°Ö³Õ³Öw§t¶³Õ³Ö¯ª· z £³ Õ¥zw³Õ
wÕ ¬ £³°Õ¯u¥Ûz°Öw§ ¯¥¯u¥³Ö£±}Ù{¥t§·z¨·w ª·
¬ u£¨·w ª·¬¤¸ ¯u¥|¥Ûz°£³Ö°zÕ«w¥w§²Õµ wª ²
u£¨·¯u¥Ûz ¯u¥w§ £³³ ¨t¯ £ ¯u¥³Ö{«t£ª °zÕ«²Õµ
°Öt¶w§³©z§·z¨·w¨·¬³Õ³Öw§Ö~¼¸¥¯¥£Õ¥¯u¥¯Ýw¨·w§¯Ý
¯u¥{©zÖ z¥°zÕ¥«¥uÖ ¬w¥¬Ö¥²}Ö²t¥¯§w¥w§

Ù

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

¨¨¸  ³ÖuÖ ¬²Õ ³Ö°zÕ«¯§·u©¸ ¯u¥t¶²}Ö¤²Ö¯Ý£±}Ù
²t¥w§°t¬t°t°zÕ°t« t³ ¨t t¶¯¨²Õ °£t¥¨·¯u¥³Ö
¯§· t¶³Õ²}Õ¯u¥³Öw¯¨ °Õ³Ö¤¸z¤zw ¯¥£Õ¥¯u¥t¼¥¤z¼¥z¥¯ª·
¤zw¯ª· £¯}¥§ ¬Õ¯ª· ¯u¥³Ö¤zwt¶{©z³ÖÖ
t¥§¤§ Õ¥z¨¸ t¶¯ª t¤Õ¥¯¥³Õ¨¤ °Õ¯¥¼¥³¥
t£t¥u z}¥§¯ª· ¯¥¬Ö ¬ÕÕ¥¯¥¤¸³Õ¥¥{£¬Ö«t§·z«t
Õ¥z ¯¥t¶ ¥t{£¨w¥¬Ö¨·¯¶ ¬Ù ¯¥t¶w ¤°£¥w¥¬Ö
¯ª· ¯ ¥w¥¬Ö¥¯§ °Ö¯¥t¶¯ ¥w¥¬Ö ¤¸¥¯ÝuÖ ¬u zw¥w§
¯ª· w§³³Ö Õ¥z³t¶°zw¥¯¶
¥z¨t¥°zw¥¯¶u z¯¥t¶ ¥{{£ t¥²¬u zw¼¥¥
¯¥£Õ¥²t¥°zw¥¯¶¤¸ ¯¥³Õ{¼¥¯Ý{£Ö z³¬Õ¥ Õ¥z¤¸
Õ¥z¨¸ ¥z¨w|¥²t¥°zw¥¯¶±°z t¥¯Ýw¼¥
¥t¶³Ö °Öt¥°z t¯Ýw¼¥¥¤¸¥z¨³Ö¨¥ttÕ¥ ¯¥{©z
Ö z¤§tw¥¯¶¯Ýw¼¥¥¯ª· ¥°Öt¶³Ö£±}Ù¥tu©¸

Å¥¸µo ª´¦¦¤Á¤µÂn°o ¥oµª´¦¦¤Âª{µ
°Á¤¦·´ o°¥oµª´¦¦¤Á¤µÂn¸ µo ª´¦¦¤Âª{µ

¤¨¸t¶¯Ý¯ª· zu z¯w§w§¨Õ¥zµ °Õ°Öt¶wª {§²{Ö z¨
tÕ wª ¨w¥²Ð¬Ö ¥t¬Ö °£¯Ýw¨·°zÛ¥t¶¯ ¥t{£¼¸¥
Õ¥¯¥¨¸¤zw³¯¥u¥¤ ¥zÛ¥ª {£¯¨t¯¶Õ¥u¥
¤ ²t¥°zÛ¥
Ö¥{£¬²¯}§z¯¨¯¨t¶³ÖÕ¥¨¤  ¬Õ Á Õ¥z wª
ª´¦¦¤Â®nÁ¤µ ³Ö°tÕw¥¨¼¸¥²{w¥¤tw¥¥¥¨ t¥
¯ ª¸ ¯Ïß ¯ª· °Õ}Õ¯ª t¤Õ¥zµ  {¤ª t¤¯Ý¨·¯ÝÖ z
¯ÝÖ °£ ¨tÖ¥©·zwª  ª´¦¦¤Â®n{µ ª ¤ ²t¥
°zÛ¥
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Ú

¤zw³u z¯¥¨¸ ¨ª¸ ¯¬§ ¤z¨²Ö¥¤ °Õz¯¥
°Õ¯¥wÕ uÖ¥zu¥¤ °ÕzÛ¥ {£¯¶³Ö¥Õ w³¯¥³Õ} wÖ
¥w¥¬Ö Õ¥z¨·Õ¥¤t¯¨¤t©t¥³Ö z« °¨·{£ Õ¥wÖwÖ¥
¼¥¤¼¥¥ t¤³ Ð¥°Õ¤zª ¤¯§z ³Õ²{¤zª wÖwÖ¥ Õ¥z
¨¸¯ÝÖ ²¤zw³ ¤zª £¯¨·¯Ý¤t§}¥ Ö z²}Öw¥w§
Ö z Õ¥¯ª· ¥w¥¬Ö{§zµ ¤¸ w³ÕwÕ ~ª¸  w} ¤zª Õ¥¯Õ
«t¥¤¯§z{¯ ¨z«³uÑ¥z¯¨
¤¨¸¯Ý¥¨·Ñ zÕ¥ ¤zw³u z¯¥¨¸u¥¤ ²t¥
°zÛ¥
¨¨¸¤³¬¤zw¤·z¯ª· ¬Õ²±t¯¥t¶ z¯¨t¤¬ ¤zw¤·z
Õ¥z ¯§t¤t¶¯¶t¤Õ¥Ö ¤ °Õz¯¥ ¯¥£¯Ý¤zw
°¤²w¤¤ ¯Ý¤zw°Õzt¥°tÕz°Õz°uÕzu¤ w¨·°Õz}§zt¤t¶
Ö z°uÕzu¤{©z{£¯tÕz°£wÖ z°Õz}§zt¤t¥°uÕzu¤{©z{£¼¥¯§³³Ö
¯§t¤ Ö ¥z¤ °Õz¯¥ °Õ¯u¥¨¥zÖ¥¤ 
°ÕzÛ¥ª ¤ °zÛ¥ ¯¥£¯u¥¬t¨w¤¸¥¥t {©z
Ö z§¸w§¥¥z¯Ý §£ °Ö°Õw¥¯Ý ¬Õ°¤²w¤¤t¶¼¥
²ÖÖ z§¸¥¥z  ¯ª· §¸¥¥z t¶Ö zw§°tÖÛ¥ ¯ª·
w§°tÖÛ¥t¶Ö z¥w¥¬Ö Ö z¤ ¥Û¥ Ö z¬Ö{¤t z¬¥
t¥Ù Ö z©t¥¥°Ö  §¨}¨§ Õ ¥z¨¸¤ z w¤  ²Ö ¤·z Ö z¥
w¥¬Ö°£Ö z²}Öw¥w§¥t¯u¥{© z¤ ¥¤ Ö¥t¥°z
Û¥°ÕÖ t¤¤¸¤t¶¼¥²Ö¯u¥Ö ¥zÖ¥¤ °Õz¯¥
¨u¨¸ z¯¥¨· ¨ ¤ °Õz¯¥}Õ¯ª ¯tª¸ t¬t¤¨¤¸  t¶Ö z
w ¯ª t¤ ¬Õ¯ Õ¥ t¯¥¨· ¬Õt¤¥¨· £¤z£ ¯¨º{£
£¥ wª ¯ª· ¯¥}Õ¯ª t¤¨ ¯¥t¶¯ ¬tÕ ¤ ¥³ÕwÕ «tuÙÖ 
³Õt¬ ¨w¤¸ ¯¥t¶¯³Õ§¸ ¯ª· ³Õ¯{ Û¥Õ µ³Õ§¸°Öt¥
°z¥w¥¬Ö °£t¥w§¥¥z°tÖÛ¥t¶Õ Ö z³ ¤zwu z

ÒÑ
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¯¥{©z¨{« Õ ¨·Õ¥Ö ¥z¤ °Õzt¥°zÛ¥
 t{¥t¤¸ªµ¤¦³¤µ °¸É°¥¼nµ¥¤zÕzÖ¥¨·¼¥w¤
¨t Õ¥z©·ztÕ¥wª ¤ °Õz¯¥¨·}Õ¯ª t¤¨©·z¥t¤
³ÖzÕ¥ ¨·¯ÝÕ¨¤¸ Ö¥³Õ¬Ö{¤t²}Ö Ö¥³Õ¤ ¥w²ÖÖw¥£¥
{£¼¥²Öw³Õ¥¥©·z¯ z ³Ö°Õ ©·zw ª· °£} t¥¨·¨w
ª·¥¼¥²Ö Ö¥¯ÝÖ¥t¥¯ª zt¶{£± ¯ ³²¥z¨·} ¬Ö¯¶{t¥
°£t¥¯Ýw Õ ° ¯Ý¥£¯¨«u z}¨§°£¤zwÖ¥Õ¥¥
¤tt¶wª t¥§¤§§¥ Ã ³Õwt£ ³Ö¯¨zÖ¥}Õ
¯ª w°ÕÖ ²Ö¥¤t¥

Å¥¤´ªµ¤ ¦´É¦³ª´³Á¸¥°
¯ª· ¯¥¥ ¬Õ²±tÛ{{«¤ ±¯|¥£²«w¨·¯¨tÕ¥±t¥§¤Ù
¯¥t¥¯ÝÐ¥¨·¥¯u¥Ö¥z¤{¥t¯u¥Ö¥z°¨·{£¯ÝÐ¥¼¥¯u¥
¯ª· ¯ÝÐ¥¤t¶¬tw z¼¥ª ¤ §§{¥t¯u¥ {t£¤·z
t¥¯ÝÕ¥¤ u z¯¥ ~©·z¨Õ¨ ¬ÕÖ¥zt¶¥³ Õ¥z¨·¬Ö
t¤}¤µ Õ¥¤ °Õz¯¥u z¯¥t¼¥¤z¯ª· z ¬{¥tw³«t
¤¨¸³ÕwÕ ¨¯¥t¤ w¥¯Ý§°£w¥¬Ö©t|¤¨·Ö z¯ª ¥z
³ w¥¨¼¸¥²{t¶Ö z³ §·z²¯ª z²t«z§·z¯Ý¥t Õ}¥
Ö¥ tt¶¯Ý³¥
Õ ³¯ª z³t¶{£¯Ý¤zw°¤²w¤¤ ¯¥¨¸w¼¥Õ¥«zÑ¥
Ö¥ ¥¨·Ö zt¶{£³ÕwÕ ¯¨tt¤°Ö °ÕtÕ ¨¸¬Ö§z¬Ö}¥¯u¥¯¨tt¤
¯Ý¨·¯ÝÖ z«zÑ¥Ö¥ ¥± zt¤¯Ý¥§{©z¨¤w§Õ t¤²¥z
¨·¨ °Õ¯¨º¨¸¯¥³Õ zt¤ Õ¥z¨¸ °Õ zt¤°¯Ýw¬Õ°uÕzª ¯Ý
¯zuÖ¥ Õ¥z¯¨
²u£¨·Ö¥t¥¤t¥tt§t¥¯¥t¶¤z³Õ
¤ ¥¤t¶¯¼¥²Ö¯t§Û¥¨·wª ¥¨·¯¥t¼¥¤z¬¯¨¤ 
°Õz¯¥u z¯¥³
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ÒÒ

Ö t¤¤¸ ¤ °Õzt¥°zÛ¥u z¯¥t¶°{£
³Õ¤ ¥u©¸¥ Õ¥z¨¸Ö z¯¨tÕ¥¯¨¤¸zÁÖ¥u£¨·¤·z²Ö¥
¤ ¯¥¯u¥Ö {§z °Õ¤ °zÛ¥¯u¥¤z¯Ý¬Ö¼¥
¬Õ¯¥£|£¤¸¯u¥t¶{£Ö z¯ª tÕ¥¯¥
³¯¥Ö z¬Ö¤Õ¥
À Ö z¤t¥¤ ¯¥¯ ¥³Ö
Á Ö z¤ ¥¤ °zÛ¥u©¸¥
±¯|¥£Ö¥¯¥{£¤t¥£«¥¥³Ö²Ö³Ö{§z Õ ³Õ¨
¥z¯¨· z¨·{£Ö z¼¥²Öw¤¸z z Õ¥z¨¸ ¯¥££«¥¥¯Ý
¥¥°ÕzÛ¥
¯Ý¯ª· zÕ¥°t²{ Õ¥z§z· Õ¥ ¤z¸ ¨· tÖ¬ ¤ }¤µ ¤z¸ ¥t±tÕ¥ £
«¥¥¯Ý¥¥°ÕzÛ¥°£¯ÖÛ¥§·z¤t °Õw³t¤
u¥t¥°z¥Û¥t¶Ö z¥Õ¥¤¯Ý³³Ö Õ¥z³
¨{· §z w¨}· ª· Õ¥¯Ý«Ö z¯Ý¤t°zÛ¥ Ö z²Ð¬Ö Õ¥z
¨·¯¨tÕ¥²wÕ wª ¥t{£¬Ö¯uÖ¥²{¯uÖ¥©zw¥{§z £³¤{§z
£³¤¬tÖ z £³¨z¥Ö zw§Ö z¥t¤{t£¤·z²Ö©z°tÕ©z¥
²Ö³Ö°Öt¶Ö z²Ö¯t§§·z¨·w«{«¥¤Ù¬¯ª· t¨¸wª ¤¥§§
t¥¨·{£¯t§¤¥§§³Öt¶Ö z¥w¥¬Ö ¯ª· ³Õ¬Ö¤{£¨w¥¯uÖ¥
²{°£w¥¯¶¬tÖ z³Ö Õ¥z³
w¥¯¶¬tÖ z¤¸Ö z¥{¥t
w¥¬Ö Õ {¥t¤¸t¶¥©zw¥w§ ¯ª· ¨w¥¬Ö¬tÖ z}¤¯{°Ö w§
¥u zw¥¬Ö¨·}¤¯{¬tÖ z ¤t¶¨¥z¨·{£w§³Ö¬tÖ z ¯ª· w§
¬tÖ z°Ö u zw¥w§¤¸~©·z¯Ý§°Õzw¥¬Ö{§z°£w¥
w§¨·¬tÖ z}¤¯{t¶¯Ý§¥zÛ¥¨·°Ö{§z¤t¶¯Ý¤¥§§
¯¥£|£¤¸ w³¯¥ Ö¥³Õ¤ ¥¤ °Õzt¥°z
Û¥~©·z¯Ý¤tt¥u z«¥¥°Ö¯¥{£¯uÖ¥©z¤¥§§³Õ³Ö
¬ t t¯ª· z¥¯ £ wz{£Ö z¤t¤³¬¯ª· zw¥u¤
°Öz²Ö{

yÓy
³Á°µÂn¦³¸¦³°¤
®¦º°ÅÄ®o¹ªµ¤°¨o°µ¤´¸
¦³Â n ´¥n°¤¤µoª¥´´ªµ¤ ´Â¥o
Â¨³µ¦Âo{®µ¥n°¤¥»·Ân¦³¸¦³°¤
»µ ²Õ¨¸ {¥tw¥¨· ¥Õ ¯{Ö¥w«¯¥²Ö°w§±t¤ Õ¥z

Û¥¨·¯Ýw¥u¤°ÖzÕ¥ ²¥z§¤§t¶wª  Õ¥²Ö«ww¬Öu¤°Öz
¯Ý¤u¤°Öz¯¨¯ z °Õ¯ ¥Û¥¯Ý¯Ñ¥¥¯ª· {£}Õt¤¼¥²Ö
Û¥°Öt¶¯¨· w¥u¤°Öz¯Ýw¥Õª ±t¥²}ÖÛ¥
¨¨¸¤z¨ ¬Õ Á w¼¥¯{Ö¥wÕ£ ~©·z¤t{£¯ ¥³²}Öt¤±¯uÖ¥²{³Õw
Öª £³³Õ¥¯}Õ ¬©zw¥Õª t¶t¥¯Ýw¥Õ
ª Õ¥z¨·¯¨tÕ¥¦³¸¦³°¤ ª  FRPSURPLVH ¨·Õ¥¯{Ö¥w«³Ö
¯w¯¥²Ö°w§³Ö ~©·zt¶{£Ö z°tÕ¥z{¥tw¼¥Õ¥ ¯Ý¯ª¸
¯¨ª KDUPRQL]H~©·zÕ¥{£¨tÕ¥°Õw³©tÕ¥¤¯ª t¤t¶¯
t¥¯ÝÕ¥t¥°tÖ³uw¥u¤°Öz¤z³Õ¬Ù u ¯¥Õ¥}Õ}¨¸
°£¤¸zÁw¼¥¨¸ÖwÕ£
ª·´µw¥{§zÛ¥u z«Ù ±¯|¥£²¯ª· zt¥¯ª z¨·
°tÖ²Ö«§©zu¤¸¨w¥z«ut¤³Õ³Ö t¶¤t¯Ý¯¥£¥³Ö°wÕt¥£¨
£ 
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ÒÔ

t¥£¨£ ¨¸¯Ý¯ª· z§¯u z ¥£¤t ¯¥£
¥£¤t¤¸¯{§¥²£°uÕzu¤¯u¥¤°£§§ ¬Õ
²£°uÕzu¤ ¯¥£|£¤¸£¤tt¶{©z¯w}§ª £¥²£
t¥°tÖÛ¥°FRPSURPLVHwª t¥£¨£ 
µ¦¦³¸¦³°¤ ª  FRPSURPLVH ¨¸ ¥w¥Õ¥ °Õ£
Ð¥ w¥Ö zt¥u z¯ª· ²ÖÕ¥zÐ¥Õ¥zt¶³Ö °ÕÖ t¤
¤¸Õ¥zÐ¥Õ¥zt¶Ö z ¯¨Ö¥z ¥w¥Õ¥²Ö¤¸z Á Ð¥¨¸ ¬Õt¤
³Ö±Õ¥zt¶Ö z ¯¨¥zÕ¯ª· ²ÖÕ¥zt¶³Ö¥zÕ°Õ¤¸z Á Ð¥
Õ¥zt¶³Õ¥¥³Ö¯¶¨· Õ¥z¨¸¯¨tÕ¥£¨£  ¯ª t¤¨·¤·z
¬Õ¥³ÖuÛzw©·ztÖ ¨tÕ¥³Õ³Ö¯À °Õt¶¤·z ¨t¤·°£¨· tÕ¥
t¥£¨£ }Õ²Ö³ÖÕ¨·¨°Õ³Ö¤zw¥¨·¯Á
¨¨¸ ¨t§¨t¥©·z¯¨tÕ¥ KDUPRQL]H Q KDUPRQ\  wª t¥¨·
¥¦³µ¨¤¨º¯uÖ¥Öt¤ ¥w¥Õ¥³Õ¨ª ³Õ¯ª w¥u¤
°Öz ¯ª· ¨w¥u¤°Özt¶{¤{t£¤·zz¤ ¨·¥z¤t¶wª ¤¯uÖ¥t¤³Ö
¨ «t Õ¥z£¥ttª± zwÙÕÕ¥zµ ¬Õ²¼¥°Õz¨·¬tÖ z
°£¨w¥¤¤Ù¨·¬tÖ zu z¤ Ö ¤¸z¼¥Ö¥¨·¬tÖ zÕ t¤ Õz
Õ £¥t¤³Ö¨
¯ª  Õ¥zÕ£t u z¯wª· zÙt³t ¯}ÕÙ¯ÝÖ
Ö¥¥t¤FRPSURPLVHt¤t¶°Õ°Õ ³³Õ °ÕÙ{£Ö z¯§³
Ö£¨·¯Ý KDUPRQ\ wª Õ£t Õ¥zµ Ö z ¬Õ²¼¥°Õz¨·
¬tÖ zu z¤ °£¼¥Ö¥¨·Õ t¤ Õ¥z¬tÖ z ±ÕzÕ t¤°£
£¥t¤Ö¨ Õ¥z¨¸t¶¯t§w¥ wÖ zttª °£t¶{£§·z
³Ö Õ¥z¬Ù §·zw¤³¼¥²ÖÕ£t ¨ KDUPRQ\ ¬Ù
u©¸¯Õ¥³t¶§·z¤·wz°u¶z°z§z· ³ÖwÕ z¨¯Õ¥¤¸
Ò
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Û¥²±tÛ{{«¤ t¶ ¬Õ ¨·¥Õ  «Ù³Õ¥¥¥©z{« KDUPRQ\
°Õ¥³Ö°wÕ FRPSURPLVH t¥°tÖÛ¥{©zu¥ttÕ z ³Õ¤·wz
¤·zª °£³Õ°Ö³Õ{§z ¯¥£ FRPSURPLVH wª Õ¥zÐ¥Õ¥z 
w¥Ö zt¥u z¤¯ zz¯ª· ¤¯ z{£³ÖÖ¥z§|£¤¸ ¥{{£Ö z¥
yÕ¥Ût¤~©·z ¥{{£§¥¤¸z Á Ð¥ wª ³Õ³Ö¤¸z Á Ð¥ ª Ð¥©·z
Ð¥²³Ö³uÖ¥z¯¨~©·z¯Ý§¨°Õzw¥u¤°Öz
¯ª· {£«§w¥u¤°Öz°£ ¨·{£³Ö Õ¥z³Õ¬Ù ¤t¶³Õ«§
{§z °Õ§¸zÛ¥ª ¯}ª¸ °ÕzÛ¥wÖ¥zw¥³Ö ¯ª  tzz©t
³ÖtÕ  ¨·wª  FRPSURPLVH ~©·z³Õ¯Ý¥¤ww¨ °£³Õ ¥{{£¨¯ t¥
°ÕÖ¥{£«§¯ª· z±¬Ùt¶Ö z©z KDUPRQ\ ~©·z¼¥²Ö¯t§¥¤ww¨
°£¯Ý¯ t¥

Ä¦³¦³¸¦³°¤¦·¥¦¦¤Á}·´ · µ¦oª¥ªµ¤ g Ä
¨ ¨¸² ¥z«¥¥Õ¥Õ¥³¥w¥{§zu z}¥§Õ¥
¯Ý¥¨·°r¦ª¤{£Ö z¨w¥£¥ttª ±¨°r¦nª¤«t
Õ¥z ¬Õ²¼¥°Õz¨·¯¥£¬tÖ z°Ö¼¥Ö¥¨·¤¤Ù¯}ª· ±zt¤
¯ª· ¯Ï z¤¸ z ¥¤¸ z¯¶ t°£²Õ «  ³±£¥¯uÖ¥t¤ ¨¯Ý  
KDUPRQ\¯wª· z{¤t¯wª· zÙ¤¸z¥{©z¬Ù ¨·¯Ý¯ª· z¥
u z}¥§
°ÕÛ{{«¤¨¸Û¥ ¬Õ¨·Õ¥w¤z¬Ö©zt}¥§³Õ¯¨z  °£
¯ ¥t}¥§¥²}Ö£±}Ù³Ö³Õ¯Õ¥¨·w¬¤¸µ Õ¥¤z³Õ©z
wª ¤z³Õ¥¥¯uÖ¥©zw¥¯Ý{§z ¯¥¤ ¥ °¤»¬¥ru©¸¥±
¨·Õ¥tª t§t¥u z«Ù¤¸¯ ¥°wÕ FRPSURPLVH ³tÐ  wª tz
Õ¥{££¨£ t¤ Õ¥z³¯ª· ¨·{£ ¬Õt¤³Ö °Õ²²{t¶z¤ ³Õ t¤
{§z wª ¨· ª tzt¤³¤¸ ¤¯ zt¶³Õw¨ ¥«u°Ö{§z °Õ{£²Öu«
¬Ùt¶ ¥¼ ³Õ³Öt¶¯Ö z ¬tÕ ¤ ³ Õ¥z¨¸

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÖ

Ö¯«¨· ¥Õ ¥¤¸  ¯¥¨±¸ tt¶{z© ¬²Õ £ FRPSURPLVH ³Õ²}Õ
°wÕ£Õ¥z«Ù¯Õ¥¤¸ °Õ«Ù¤z FRPSURPLVH wª £¨£ 
t¤}¥§Ö ¤z{£¯¶}¤{¥tÛ¥Û{{«¤²¯ª· z§·z°Ö  ¨·
«Ù«w§±w§¨w¥¯}ª· ¬Õ±³Õ¬Ö¤Õ¥ «Ù¯¥{£¨w¥«u
¬Ùt¶Õ ¯ª· ³Ö¯§±w¯¶¨· °£t¥¨·¯¥{£§±w¯¶¨·³Ö¤¸
}¥§t¶Ö z¥¯Ý¤«§¯uÖ¥±zz¥ «¥t²Ö¥t¨·« °Õ
Ö¥«Ù¼¥ Õ¥z¤¸}¥§t¶{£Õ ¤
¯ª· }¥§¯¨¥«Ùt¶{£¯ª Ö  «Ù¯¥t¶{©z
Ö z¤t¥}¥§³Ö °Õ¯ª· ¤t¥}¥§³Ö ¯¥t¶Ö z¯³Õ³Ö¯¶
¨· t¶¯¯t§¦·¥¦¦¤·ÉÂª¨o°¤u©¸¥¯¨tÕ¥HQYLURQPHQWDOHWKLFV
~©·z¯Ý{§°Õzt¥£¨£ t¤}¥§
¥w¥Õ¥ «Ù{£¯ ¥°Õ²{¯ z²t¥¨·{£§±w Õ¥z
¯¶¨·¯ª· ²Ö³Öw¥«u¨·¬Ù¤¸ ¯Ý³³Õ³Ö «Ù{£Ö z ¨
UHVWUDLQWÖ¥zwª Ö z ¤¤¸zÖ z ¤zw¤²{¤¯ z   
w¥Ö zt¥z³Ö¥z wª  ¨·{£¨w¥«u¯Õ¥¨·}¥§{£³Õ
§¥¯ ¥°wÕ¤¸± ¤Õ¥«Ù{£¨w¥«u¯¶¨·³Õ³Ö ¯¥£Ö¥
«Ù¨w¥«u¯¶¨· }¥§t¶Ö z§¥³ ~©·zt¶{£ÕzÖ t¤
¥²Ö¤«Ù¯ zt¶ ¬Õ³Õ³Ö¨·°£{©z¯Ý£FRPSURPLVH
¯¥¨¸«Ù«wÛ{{«¤ ¬Õt¤Ö§¨ FRPSURPLVH ¯¥£¬t
w z¼¥Ö£°tÕz°Õz°uÕzu¤ {©z³Õ¨¤ °Õzt¥£¥
ttª °Õ{£Ö z ¤w¥{§zÕ¥ {§°Õzt¥£¨
£ ¤¸ ¯Ý¦·¥¦¦¤Â®nµ¦ g Ä ¯¥£w¨·£¨£ t¶Ö z
 Ï²{¨·{£³Õ³Ö¯¶¥w¥Ö zt¥wª Ö zÏ²{Õ¥¯ ¥£¯ª·
²Ö¯¥³ÖÖ¥z¯¥t¶Ö z ¯¨Ö¥zª  ³Ö³Õ¯¶¥w¥Ö zt¥
~©·zÖ z ¬Õ²¥£¨·¨w¥Ï²{ ¯¥ t¯tª· w¥u¤°Öz

Ò×

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

¥ t Öt¥ t¼¸¥tªw¥u¤°Öz³Ö¥²{§²{u z ¤
¯Ý¥£°Õzt¥u¥´·£µ¡¨·°Ö{§z
±tÛ{{«¤¯Ý Õ¥z¨¸ Õ¥z¨·¯¶t¤ ¬Õ}¤¯{Õ¥ «Ù ¥t
³Ö ¥t¨¯¶¨· °ÕÖ¥¼¥ Õ¥z¤¸¯u¥t¶Ö zu¤°Özt¤¯ª· «Ù ~©·z
¯ª· ³Õ t¶{£Ö z¨t¤ °Ö¤zwt¶{£¯ª Ö  t¶¯Ö z ¬Õt¤Ö
{§°Õzt¥£¨£  ¨·wª ²Ö¥¤zwt¶ ²Öw ª· ¬Õ³Ö
±¨·¯ zÖ z ³Õ¼¥¥²{ ¥tu z¯ z °Ö²Ö¥}¥§
t¶³£¨£ ± ¤¤¸zt¥¯§±w ¥¤tt¥¨·¯¨tÕ¥
°»¦´¬r¦¦¤µ·

¦·¥¦¦¤¸ÉÂoº°·´·µ¦Â®nµ¦¡´µªµ¤»
¨¨¸ ¦·¥¦¦¤Â¦³¸¦³°¤ ~©·z ¬Õt¤ Õ¥zt¼¸¥tªÏ²{¨¸
¯Ý{§°£¤t °Õ²{§°«¥¥¯¥³Õ³Ö
 z Õ¥z¤¸
u ²Ö¤z¯tÕ¥ w¨· zw¥¥u z{§Ö¥¥
°{§£¤t{£©tÕ¥{§°³µt¶¯ª µt¤°Õ
¨·{§z³Õ¯ª t¤¯
{§²«¥¥¯Ý¦·¥¦¦¤Â®nªµ¤» ¥w¥Õ¥
w¯¥¨¸¯ª· §¤§¥¤t{§  ¯§·¤ ¥²{§ t¶{£
¯§·¤ ¥w¥«u³Ñ±¨¥{§¤ªwª e·¦µÃ¤¥r
t¤ Õ¥zzÕ¥µ ¯}Õw¨·§¤§¥¤t{§ ¯ª· ¯{§
¥§tÕ ¨·{£¨·¤µ·wª ¯t§¥§u z{§²{t¶¨¦¦¤¤µ·u©¸¥
tÕ wª ¯ª· ¨·¯Ý zwÙ£t ¤¸z°Õ{§t¶{£¤¸z°ÕÖ
¦¦¤¤µ· ¤¯Ý zwÙ£t ¨·¤¸z°Õ¤¸¨ÄuÖ wª
À ¥±Ùw¥Õ¥¯§z¯§t¥°{Õ²
Á Í§w¥ §·²{¥ª¸

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒØ

Â Û¤§w¥z¯¶Õ w¥t¥²{³Õ¯w¨
Ã «uw¥|¼·¥}ª·ª·²{
Ä ¥§w¥¤¸z°Õu z{§
 ³Ö Ä Õ¥z¨¸w t¶©z¤¥§ ¨ ¯¨tÕ¥ ¯Ý·¤µ·
t¥Ît¥§t¶¼¥¯¶{¯¥£|£¤¸{§¥§t¶w¬Õt¤¥§
¤t¥§ ÄuÖ ¨¸ £«¯{Ö¥z¯Ö¯  ¯¥£|£¤¸
}¥«{£Ö z¼¥ {§²{u z¤²Ö¨ zwÙ£t  Ä £t¥¨¸ ¬Õ¯
¯|¥£ Õ¥z§·zuÖ ¨· À ¥±Ù w¥Õ¥¯§z¯§t¥°{Õ² °£ 
ÁÍ§w¥ §·²{ª¸²{
Õ¥zw«°Õ¯¶¬t¯¨¤zª ³Ö¨t¶ª¸²{¨Í§Ö ¬t¯¨
¤zª ¯¶w«°Õ¥²{¨w¥«u ¤¯ zt¶¨w¥«uÖ Õ¥z¨¸
¯¨tÕ¥¨Í§«u~©·z¯ÝÍ§«u¨·¯¥Ö¥zu©¸³Ö²}¨§¨·¨z¥°ÖÕ {¥t
¤¸t¶¨Û¤§¨·Õ¥z¯¶Õ w¥³Õ¯w¨
¤¨¸ ¬§ ±t°Õzt¥£¨£ ¨¸¯¶³Ñw¥¯w¨
¯¥£Õ¥{§¤³Õ {§z ¤Ï ¤{¼¥²{ ¤u¤°Öz²¤¯ z ¯ª· ¤
z³³Õ©z KDUPRQ\ ¤Ï²{¤¯ z t¶{©zÖ zw¤uÖ z§wÖ¥z °Öt¶
¯w¨ ¬Õ ¯¥£|£¤¸{©zÖ zÖ¥z¥§ Ä ¤¸u©¸¥ Ö¥Ö¥z³Ö
{©z{£¯t§{§¨·°Ö{§z
²{§°Ï²{¥££¨£ °Õzt¥°uÕzu¤
°Õz}§z¤¸ °Ö°Õw¥«uu zwt¶u¤°Özt¤ ¯}Õ Ö¥¯¥³Ö ¯u¥t¶ 
Ö¥¯¥«u ¯u¥t¶«tuÙ ¯ª· Ð¥©·z«uÐ¥©·z«tuÙ ¤§¥¨·°Ö{§zt¶
¯Ý³³Õ³Öª ³Õ ¥{¤·zª ¬Õ³Ö
°Õ²{§¨·°Ö w{£¤ ¥u©¸³²Ö¥w¥«u ¼¥²Ö
w¥«ut¶¥£¥t¤t¥¯Ýw¥«uÕt¤Öt¤
w¥«u°£¥¨·¯Ý KDUPRQ\ ²¥zw¥«u¨¸ t¶¤ ¥
³{¥t¥u z}¥§¨·¯ z ±¯§·{¥t²w w¤ {¥tt¥¼¥

ÒÙ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

w¥¨Õ t¤£Õ¥zÕ °Õt¤ ¬t ¨· ¯¨ ¥ wª ¤t²wÕ¥¥¨Õ t¤
¯}Õw«°Õ ¥t¯¶¬t¨w¥«ut¶²Ö £³Õ¥zµ°tÕ¬t±³Õ¯¨¥
¯°£¯ª· ¯¶¬t¨w¥«u°Õt¶¨w¥«uÖ
¨¨¸ ¬tt¶¯ª t¤ Ö¥¤t°Õt¶ ¥t¼¥ £³²Ö°Õ  ¼¥ £³²Ö
°Õ³Ö¼¥¯¶{¯¶°Õ¨w¥«u¬tt¶ª¸²{¨w¥«uÖ
w¥{§zu z}¥§¤t¶¯Ý Õ¥z¨¸ °Ö¯¥t¶¤ ¥Õ ³
±u¥w¥¤t t³¤z¨·Ö z¥§§¯ª· Õ}¥§ Õ±t¤¸z
²Ö¨w¥«u°£¥³¤·
w¯¥¨·{£¤ ¥²{§ t¶¨w¥«u³²¤¤¸z°Õ²t¥
¼¥w¥¨°Õ£ Õ¥z°Õ£w¤¸z¤·°£ wª ¯ª· ¼¥ £³¨·¨z¥u©¸¥³Ö
¼¥¯¶{ª ¼¥tÖ¥Ö¥³t¶¯t§w¥ §·²{¨Í§ ¯ª· ¯¥¼¥ £³Ö²{
¤tt¶¨w¥Õ¥¯§z¯§t¥²{²¯¥¨·¼¥{§°¨¸¯Ý{§
°Ö¨·Ö z¯ ¥¥²}Ö ¯Ý{§¨·¯Ý³¥}¥§ ³Õ²}Õ{§
°¤¤§¨·¯ÝuÖ ¤zw¤Ï²{
{©z¤zÕ¥¯¥{£Ö z¥¼¥
UHHQJLQHHULQJt¤²¯ª· z{§¨¸
 ¨}¸ t¤ {£ªt¤³°Ö¯ª· ÅÆÍtÕ ¬t¤¯ª ¯t§w³
ªzÕ¥ ¤¸ª·t¤¤t¥UHHQJLQHHULQJÖ zª¸ ¤£t¤²Õ
 ¨¸Ö zª¸ ¤£{§t¤²Õ {§¨·¤¥³
t¥¯Ý¦·¥¦¦¤Â®nªµ¤» r ª {§°Õzw¥Ï²{Ö z¥
¤t¤²Õ¯uÖ¥¬Õ £¨· t¬ Ö z wª ²Ö¯Ý {§°Õzw¥«u ~©z· ¯Ý
{§°Õzt¥¤ ¥«Ù Õ¥z¬tÖ z wÖ z¥t}¥§

o°¤°¦³¡·´¬r·· ° ¦´É°¥nµ¦¼oÁnµ´
t¨ £t¥©·z~©·zt¶¯Ý¯ª· z²Õ¨·Õ¥ ¤zw³¯¥¯Ý¤zw¨·
z¯§³¥°Ö {ª Å¤n¦¼o´´ªÁ° ¯§·{¥t³Õ¬Ö¤¯ ztÕ  °Ö
{©z³Õ¬Ö{¤t¤¯ z wª  ³Õ¬ÖÕ¥¤¯ z¯Ý Õ¥z³  z³Õ¯¶ª¸¯¬§¤z

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÚ

°£¤ u z¤Õ¥¯Ý Õ¥z³ °Ö°Õ z£«¥¥t¶ z
Öw¥³Õ¯uÖ¥²{Ö t¤¤¸ ¨tÖ¥©·zt¶Å¤n¦¼o´ ¦´É ³Õ¯uÖ¥²{¬§¤z
u z£¤t
²t¥¨·{£¥ ¬ÕÕt¤²Ö¯t§w¥£¥t¯t¨¤¸ t¶¨
¤t¼¥w¤ Õ¥z©·zÕ¥{£Ö z³Õ²}Ö§¨¨·¯Ý¯ÕÙt ¯¥¨¸¯ª· ¯¥³
§¥£¤t ¯¥t¶³¯uÖ¥¥zu zt¥²}Ö§¨°¯ÕÙt¨¸ ¤z{£¯¶
Õ¥°Ö°Õ§¨t¥¥zÖ¥{§§¥u z£¤tt¶¯Ý°¯ÕÙt¯¨¥t
wª t¥¯Ý§¨t¥¨·¼¥¯ª· {£²Ö³Ö £³¤t Õ¥z©·z
¤z¨·¯w¬Õ µ¯}Õ{§§¥£¤t ²Ö§¸°Õ§¸¯ª· 
£±}Ùu z¯ z§¸°£¤tt¶{©z¤t{£¯Ý§¸Özt£¯Ó¥ª
e§¸«t§{fwª ³Õ³Ö§¸Ö¯{¥¨Õ w ª·³Õ³Ö¨³¨{§§¥°Ö
{§z°Õ§¸¯ª· ²Ö¯u¥} °Ö¯u¥{£³Ö¯uÖ¥¥¯Ý¬twÖ¥¯¶{°Ö¯u¥
{£³Ö~ª¸ §wÖ¥¯¥t¶{£³Ö¯z§°Õ²{{§z§¸ª ¯Ð¥t¶³Õ¬Ö
Õ²{§¨·°Ö t¥§¸¯t§{¥t²{¨¯¥ wª §¸Ö²{
{§z §¸Ö¥¥¨Õ ¯u¥ ¥t²Ö¯u¥¨w¥«u ³Õ²}Õ§¸{£¯ ¥
w¥¥u z{§§¥²°u z£¤t¤¸¬§ ¯¥¯ ¥¥²}Ö{
t£¤·z¬u©¸¥t¶Ñ z¤¯ z¯}Õ ¬Õ¥w¨¸¨{§§¥t¶¥w¥
Õ¥ ¯u¥ ¥{{£³Õ~ª· ³Õz°Ö wª ¼¥±¯Ý§¨t¥ª ¯Ý «¥ £³
¤t Õ¥z °Öt¶¯Ý¯ª· zu z°w§¨·¯Ö£±}Ùu z¤¯ z
ª «Õzw¥¼¥¯¶{¨·¯}§}¬w«wÕ¥¯t¨§u z
°w§£¤t¤¸ ¯Ý§¨w§¨·¯Ö¯ª· z£±}Ùu z¤
¯¥£|£¤¸ ¤ u z¯u¥{©z¯Ý£°Õzt¥§¤tÙ£±}Ù
Õ¤°£§t¤ Ù§§»u z¤{£¯¶Õ¥¤zw£¤t¯Ö¯ª· z§§¥t
~©·z¯¥{£Ö z¬Ö¯Õ¥¤¬§¤zª ¤ u z¯u¥ ¯¥£{£³Ö£¤z³Ö
³Õ²Ö¯ª· zt¥¤t¥§§«} £³Õ £³t¥¯Ý³«±Õz

ÓÑ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

¨·{§z ¯ª· z e§§f ¯ª· zt¥§¤tÙ£±}ÙÕ¤¨¸ ¯Ý
u z{¼¥¯Ý°ÕÖ z¬ÖÖÕ¥«Ù¯¥³Õ³Ö ¬Õ°wÕ¤t¥§§»
«Ù¯¥¯Ý¤Ù£¯§ ¯ª w¥¯Ý¬Ö t¤ ¥§§»°£tÑ z
¤¯ zt¶wª «Ù¥¥¤ ¥¤u©¸³ ¨t²Ö¯Ý¬Ö¨·¯ ª¸ ¯Ïß ¯ª· °Õ
°tÕ¬Ö ª·Ö ¯ª· ³Õ °Õ¯ ¥°Õ¤t¥§§»t¤¬t ¯ª· ¤¸¬tt¶°Õ  z§
w«°Õ ¬Õt¤¬t Ö¥Õ¥zÐ¥t¶¤¸zÖ¥§¤tÙtÑ z¯¨tÖ z§§»u z¤
w w¤t¶«Õz°Õµ
°Õw¥£¯§u z«Ù ¬Õ¨·Õ¥ w«°Õ³Õ³Öw¼¥©z©z°Õ{£
Ñ zt¤§¤tÙ¤t¥§§»u z¤¯ z °Õw«°Õ z³¨·Õ¥ £³{£¼¥²Ö
¬t¨w¥«u³Ö t¶¼¥³¯ ¥z¨ª Õ µ ¤¯ zÖ z¥t¼¥¥t
Ö z£§§» t¶§¨¼¥¯ª· ¬t²}Õª ¯Ð¥¯¥£ Õ¥z¨¸¬t{©z¨w¥
«u°£¨w¥~¥~©¸z°Öw¥¨¼¸¥²{Õ t¤t¶¯t§u©¸
¨¨¸ Ö¥¯¥«ÕzÖ¥³²£§¤tÙ§§»{«±Õz t¶{£¼¥¥t
°Ö²¨·« °Ö°ÕÕ °Õt¤¬tt¶{£Ö z¥¯uÖ¥¬Õ££¨£ 
°£{§°Õzw¥Ï²{°£w¥u¤°Özt¶{£¯§·u©¸¯¥£|£¤¸
{£Ö z¬Ö¤¤·z
¯ª· zt¥§¤tÙ§§¨¸ u «¯Ýt¥¤  ± Ö¥zw¼¥¨·¯w
¬³Ö²¯ª· z··¤»¬¥Õ¥
²Ö¥©·z ¯¥ ¥{{£¬Õ¥ ¤zw £³t¤ °Ö°Õ§§ª¸¥
u zwt¶¤z³Õ¬°¤t¥ °zÕ¥¯Ý¤zw¨· Õ Ö  Õ¥z§·z u¥
¤ ³Õ¨ ¥¯¨¯
°Õ ¨tÖ¥©·z ¯¥t¶ ¥{{£¬Ö ¯§²Ö¬ÙÕ¥ ¤zw £³
t¤¨· ¬Õt¤³Ö°wÕ{£w §¤tÙ¤t¥°£¯¨tÖ z§§¯Õ¥¤¸¯ zª
{£¯Ý¤zw¨·¨z¥¤ ¥ ¥°Ö{§z¨·«Ù ¬Õ Õ¥z¯tª¸ t¬t¤
³Õ³Öª

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÓÒ

oµ³¦¼o´ ¦´É¦·o°¤°Ä®o¹¦µµÄ£¼¤·®¨´ °Á µ
¤·z¨ £³¨ wª ¤·z¯u¥¨£t¥Ù¨·£¥ ²°zÕ¨·Õ¥¨¬§
¤zu z¤zw¨·°Õ£w¤²w¤¤ Ö z§¸Õ ¬Ö¥t ¯u¥{©zÖ z
¤ ¥£§¤tÙ§§wª t¤³Õ²Öw ª·Ð¥ ª·¥£¯§Õ ¯ z ¤
¨¸t¶¯Ý§¤ ¥t¥¥¥ ~©·z¼¥²Ö¯u¥¯Ý´¤Â®n·µ {
t£¤·z¨¤t UXOH RI ODZ ¯Ý «w§u z¤zw ¯¥t¶¬¥¯u¥¥t
²}Õ³Õ¥{£¯Ý¤zw°Õz··¦¦¤ £³¼¥ z¨¸~©·z¤t¶¨
¨¨¸ z¤ w³¯¥³Õ¨ ª¸ ¯¬§¤z°¤¸ Ö¥³Õ{Ö¬ t¤ {¤¤²Ö ¨
³Ö°Õª·¬¥¯u¥ {£¯ ¥t§t¥¤zw¤t¶³Õ³Ö¤t¨ ¥ t¥t¶¯Ý
¤zw¨·°Õ¨·«²¯ª· zt§t¥ ¤t¥t³Õ³Ö ¨·t¶¯¥£³Õ¬Ö¤°£³Õ¬Ö¬§
¤zu z¤¯ z{©z¡´µÅ¤nÁ}³Ö°Õ|±Õ{¤¨·¤«Õ¥
{£¥ Õ¥z ¯§t¤ °Ö°Õw§ IURQWLHU u z¯u¥t¶³Õ¬Ö{¤t {£³
§¤tUXOHRIODZu z¯u¥¥±w§Õ¥{£³Ö¯Ý Õ¥z¤·z°Õª¸
¯¬§¤zu z¤ ¤t¶³Õ³Ö¯uÖ¥¥z Õ¥z¤¸ t¶¯³Õ³Ö¯ª· z¤t Õ¥z
¯¥Ö z¬Ö{¤t¯ ¥u z¨¤¸µ u©¸¥{¤²Ö¯¥£t¤¤zwu z¤¯ z Ö
w¥¬Ö¯uÖ¥²{¤¸z zÖ¥ Õ¥³¯ ¥ Õ¥z¤·z¥¤¸z«Ö¯Ý³³Õ³Ö Ö z
¬Ö¯Õ¥¤¤·zÕ¥¯u¥¯{§¥ Õ¥z³
¤·z¤¸¬°wÕ ¯§t¥t¶³Ö ¯u¥§¸Õ ¬Ö¥ Õ¥z³ ««
¯§t¤¨¤ {¥t«±¥t¤¥£ t u©¸ ÛÞz¨·¨¤  3O\PRXWK
°Ö²tÖµ ¤¸ t¶ ¤  z³§ Ùw ¤§ Ù {©z §¥
u©¸{¥t£¯°Öt¶«t³uÖ¥zÖ¥ Ð¥Ûu¥ ¯¨Ù IURQWLHU
¯ª· ¥ ³Ö¯|¨·Í£ À¿ ³Ù ¤ {¥tu©¸ÛÞz¨·° °§t¥ Â¿¿
Í{©z{©zÛÞz¥«°~§Ìt¨·°w§ Ù¯¨
w ¯§t¤«t³µ ¥¤t¥ tÕ¥{£{°¯u¥t¶³Ö§¤
²{w ¨·¬tÛz³Ö¥t¥ ¯}Õ¥{§ ¯§t¤wª  ¯Ý¤t«tÐ¥ «Õz³

ÓÓ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

uÖ¥zÖ¥¯Ý¤t{¤°ÕÖ t¤¤¸ Ö¥ z²°zÕ³Õt¨ ¯¶ Ý¤t«t¥
Ö Õ¥zÖ ²£Õ¥z¨¸t¶³¯ ¥¨·§u z §¯¨°z ¥yÕ¥Û
t¤{t §¯¨°z°{£¬¤«Ù
¤¨¸¯Ý¯ª· z¨·¯¥Ö z¯uÖ¥²{¯Õ¥¤¤·zÕ¥¯u¥§¸Õ ¬Ö¥¤¸z°Õ
«±°Öt¥¨·¯u¥¥ ¯§t¥¤¸t¶¯¥£¨¤¯Ý¯«¤t¨¤t¥
¨w¤¸uÕ¯z¥¥ §¯¨¥ Ö¥§|£¤¸ ¯u¥t¶³Õ¤¸Ö{¤Ð¥
w¥«tuÙ¥t²¥«° °§t¥ t¨·¨¤¤¸¯¥£¬Ö¤
Õ¥ ¬ÕÖ¥¥ª °Õ°Õ ¬Ö¯¨·zuÖ¥£¯³¤z¨¥z Ö¥z °£¨
w¥¤z¨·¨tÕ¥
¤· z t¨¸ ¬ t t¼ ¥{¤  ¬t ¨  w¤¸ ²« ± ¥¯Ý  Ö ¯Ý¤Í°Ö
tÕ ¨¥ ¯§t¥ ¨¨¸¥©z ¯§t¥°Ö ¤zÖ z«tÕ ¥¨· ¬Õ¨·t§ ¨t
¥Ö Í £t¥Ù²t¥§¸Õ ¬Ö¯Õ¥¨¸°£ ¼¥²Ö¯u¥¤ ¥
¤t£{§²{°§¤tÙtÑ z¯¨tÖ z§§u z Ö t¤¤ ¥
tt§t¥u©¸ ¥¥t¥{¯Ý¤zw¨· ¬ÕÖw§UXOHRIODZ¨· Õ¥¯ª· t¨¸
¨·{§zÖ¥{£°²Ö¬t¥¥¥¨·¨²¬§¤zu z¯¥w§UXOHRI
ODZ t¶wª ¦¦¤µ·Å¥Ö¥©·z¤·¯ z ³ÕÖ z³°Õ¥··¦¦¤ £³
²Ö¯Ýu z°t£¥{¥t¨·³
Ö¥Õ¥t¤³ ¨·°Õ¥ §§ t¶³Õ¬tª ³Õ Ö~¼¸¥ ¯¥£
§§t¶°wÕ ODZ ¯Õ¥¤¸ Õ UXOH ~©·zu¥¥³²w¼¥°¤¸ wª
¼¥¥{¤§ª ¼¥¥{¤zw¤¤t¼¥t¤zt¥³Ö°tÕ §³¯ª 
Õ¥z²w¼¥Õ¥GHPRFUDF\¨¯· ¥°Õ¥e£}¥§³f¤¸ ¤ehFUDF\f
~©·z¥{¥tw¼¥t¨t NUDWRV  ¨·¯¥°Õ¥ e §³f Ö¥°¯Ý¥¥
¤ztt¶wª  UXOH ª  JRYHUQPHQW ª  DXWKRULW\ ¨·zt¤w¼¥Õ¥
e §³f¤·°£
w¼¥Õ¥ e¥§³f °Õ¥ ª ¯Ý²Õ £t Ö
¦¦¤ ¤tt¥t¯tÙ t§t¥t¥ ¯}Õ¥Ù °Õ¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÓÔ

§}¥t¥   °·Å¥  ¥£¨·¯Ý²Õ ¯Ý¤zt¥¤§ {£
¯¶³ÖzÕ¥µ Õ¥ UXOH RI ODZ ¤¸ Ö z°Õ¥¥§³{©z{£z
°£³Öw¥¥¯¶
5XOHRIODZÖ z¯Ý¥ z¤¯Ý¤t¼¥t¤°£¯Ý°t¼¥
u zGHPRFUDF\t¶wª ¥§³Ö z¯Ý¥ z¤¯Ý¤t¼¥t¤
°£¯Ý°t¼¥ u z£}¥§³ °Õwª ¤tt¥ {t¥
¤¸{£Ö z¯Ý{§zµ
¯ª· t¨¸³Ö¬©z¤ Á°³Ö°Öw¬Õ©·zwª ¤ °Õz
¯¥t¤¤ °zÛ¥°£³Ö tÕ¥³¯ÕÖ¥¤ 
°Õz¯¥ Ö Ö¥¤ °zÛ¥ ¯§t¤ Ö Ö¥¤ 
°Õz¯¥  °Õ¯ÕÖ¥¤ °zÛ¥  °Õ¤zw³¯¥¨¸
t¼¥¤z¬¯¨¤ °Õz¯¥u z³ Ö t¤¨·¤ 
°zÛ¥ Õ¥z¯u¥t¶³Õ¤ ¥u©¸¥ {©z{£t¥¯Ý¤zw¨·wªÖ¥
{¥tw¥¯¨¬Ù ¥¬Õw¥¬¯¨ª ¬§¸ ¯¥£¯¨¤¸z zÖ¥
u z¨¨·¤¨t¶¤t¥³Ö³Õ³Öu z¨¨·¤¤z³Õ¨t¶³Õ¤ ¥u©¸¥
©z ¨¸t¶¨¤  ¨tw¬Õ©·z wª  ¤ ¯¥¤¸ ²°zÕ
u zªµ¤Ã°°o°¤°µ¦¸°£Ã°°n°n°¦ ³©zw¥ £«Õ Õ
°£t¥¨·¤t¬Õ¥ e³Õ¯Ý³f t¤ª´¦¦¤Â®n·µ ³¯ÕÖ¥
¤ °Õzw¥±  Ö  ¥¨ Ö Ö¥¤ °Õzt¥¤t¥t
t§t¥ ¯§t¤Ö Ö¥¤ °Õz¯¥ °Õ¯ÕÖ¥¤ 
°Õztt§t¥
°Ö²°zÕ¨¸ ¤zw³t¶t¼¥¤z{£¯¨¤¸z zÖ¥ wª ¤ °Õz
w¥±  Ö  ¥¨t¶{£¬§¸ u£¨·Ö¥¤ °Õzw¥¯wÕzw¤
¬ÕÖtt§t¥t¶¤z¤ ¥u©¸¥³Õ³ÖtÕ ¨¸t¶¯¨¬Ùu¥w¥«
¬Õ°Ö ¨¸{£¬¯¨³¤¸z
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 t{¥t¤¸ ¤ ¯¥¨¸ ²u£¨·¯ª ¥zw¤°wz
°£³Õ¨¤ °Õzt¥¤t¥tt§t¥¥« t¶t¥³¯Ý¯ª· zu z
¯Ö¥¬Õt°££ «¤Ù ~©·z§·zt¨t¤¸²Ö¤ ¥¤ °Õz
tt§t¥u©¸¥³Ö¥t
¯ª· ³Õ©ª tt§t¥t¶³Õ¯Ý¥§³³Õ²}ÕUXOHRIODZt¶
¼¥ ²Öz§· °tÖ³uw¥u¤°Öz³Ö¥t ¯¥£³Õ¨ ¥¥¨{· £ ¤Õt¤
§·z²}Ö§¨¯Ö¥©¬Õtt¤t¶§·zu¥u¤°Öz²Ö~¤~Ö ¤tu©¸

Å¥ªnµ°¥¼n¸É¸vÄÎµÊ ¤¸¨µÄµ¤¸ oµªw
°Á¤¦·´ªnµ°¥¼nÅ¤nÅovo°Å jµ®oµ» iµ ¥µ¥¡¦¤Âw
u ²Ö¬ÖÕ¥ ¤zwu z¯¥¯Ý¤zw vÄÎÊµ¤¸¨µ Äµ¤¸ oµªw
¤¨¸¼¥w¤¥t w³³ÕwÕ w§t¤ ¤zw ¯§t¤¯u¥¯Ý¤zw¥
w§ frontier wª  ¤zw«tÐ¥u¥° ¥w¥Õ¥ «Õz³uÑ¥z
Ö¥Ð¥Û³u¥°
¤·z¥u©¸ÛÞz¥«° °§tÛà  z³uÖ¥zÖ¥ wª
IURQWLHU ¯Ý¯uª °¨·¤¤z³Õ³ÖuÖ¥³ Ö°Õ§°¨·
¤z³Õ³Öw w z¤¸z¤¸¯ ¯u¥¬t{¼¥t¤ ¬Õ¨· ¯¨Ù°Ö{£¼¥
Õ¥z³ w¥¤zt¶ ¬Õ¨·{£Ö z«t³uÖ¥zÖ¥ Ö¥Ð¥Ûu¥ IURQWLHU
¨¸³³Ö t¶{£¨{£³Ö¤¥t ³Ö¨· ¬Õ £³Õ¥zµ ¨·wª w¥¤z²w¥
«¬Ùt¶Ö z«t³uÑ¥zÖ¥u¥ ¯¨Ù³¯¥£|£¤¸§¤
¤·z ¯§t¤¨·¯u¥¯¨tÕ¥ §¤ ¯¨Ù ª ¥{§ ¯¨Ù
IURQWLHUWUDLWV²$PHULFDQFKDUDFWHU
§¤ IURQWLHU t¶wª  §¤«tÐ¥³uÑ¥zÖ¥ ¬Õt¤w¥¤z°Õz
¥w¨·³Õ¯ª·  °ÕÖ z¯¨Õ ¬Ö ¤©·z¯u¥¨w¼¥Õ¥*RZHVW
\RXQJ PDQ ¯{Ö¥«Õ {z«ÕzÖ¥³£¤t wª Ö z{¤«tÐ¥³
£¤t {«°Õ§©zÛÞz¥«¨·°w§ Ù¯¨ ¨·wª ¬§¤zu z
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¤zw£¤t ¨·¯Ý¤zw°Õzt¥«tÐ¥°£§¸Õ ¬Ö Ö t¤t¥
¤ ¥tt§t¥u©¸¥¯ª· ³Õ²Ö¼¸¥¯Öt¤
Õ¤zw³u z¯¥¨¸¯Ý¤zw¨·¯Öt¥ ¬Õt¤¨· ¥w§ vÄ
ÎµÊ ¤¸¨µÄµ¤¸ oµªw~©·z¯Õ¥t¤ tÕ¥¨·¨·¨°Ö Õ¥³³¯
§·ztÕ¥¤¸{¥tt¥¨·¨}¥§ «¬Ù w³t¶¯tª¸ t¬¯ª·
°Õt¤³ÖzÕ¥¯ª  Õ¥z¯ª· Ä¿Å¿ÍtÕ ¨¸ w°tÖ¥ ¥w¤«t£
¥©zÖ¥ w³ t{¥t¯ ¥ ¥¥¥Ö ¤²Öt§uÖ¥t§¥°Ö
§¯Ö¥¨Ö tÖÖ£Õz³ÖÕ¥zµt¶²Ö¯u¥¯t¶¯ ¥³¥¥
¯¥£|£¤¸u z¯¥{©zzt¤uÖ¥t¤¤zw¤·z °¨·{£¯Öt
t§t¥t¶«Õz¨·w¥¨§{§§²{Ö ¨Ö  ¥¤t¤
{¼¥³Ö¯Õ¥¤zw ¯§t¤wª ¤zwIURQWLHU
w¼¥Õ¥ IURQWLHU ¯Ý¤Ù¼¥w¤u z ¯§t¤ ³ÕÕ¥{£¼¥ £³¨·
¼¥w¤¯u¥} ¬Õ¥ IURQWLHU °ÕtÕ  °tµ t¶¨ ODQG IURQWLHUV
RFHDQ IURQWLHUV °Ö°Õ³©zu¤¸±t²Ö ¯§t¤t¶¨²{¬§²{Õ¥t¤
§}§ ¯¨Ù³Ö ¨t
Õ ¥t¶VSDFHIURQWLHU«tÐ¥³²° t¥¨·±wzt¥u z
¯w¯¨¸Õz¥ t¥³±t£{¤Ù ¯u¥t¶¯¨tÕ¥«t¯§t ¯¨Ù
¤¸z¤¸ °Ö°Õw¥tÖ¥Ö¥¥z§¥t¥ ¯u¥t¶¯¨tÕ¥ IURQWLHUV RI
NQRZOHGJH ª  IURQWLHUV RI VFLHQFH °Öt¶¥ LQIRUPDWLRQ
IURQWLHUª HOHFWURQLFIURQWLHUwª ¯ª· zu ztw §¯ Ù ¯ª· z
u z §¯ Ù¯
¯¥¨¸¯¥t¼¥¤z ¬Õ²££¨·¤·z«tÐ¥ F\EHUVSDFH IURQWLHU
¤·z«tÐ¥³°Õ³¯¨·«t¯³³Õ«tÐ¥³ ¤t¥«tÐ¥
Õ¥z¯¨ ¯ ¥°Õ¯¨·«t³²°¨·¯u¥«tÐ¥³Ö¤¸ °Ö{£¨ £³
tÖ¥Ö¥³³Ö Õ¥z³ ¨·°£§¤{§²{ª¸¥¤w£° °Ö¯¥t¶
³Õ¬¤¯ z
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{£³¯ ¥ Õ¥z¤·zt¶¯ ¥³Õ³Ö{§z¯ ¥°wÕ§°wÕ¯ª t|¥|³
¤¸z¨·°Ö°Õ¯ª tu z¯u¥¤¸ ¤¯ zt¶³Õ¬Ö³Õ¯uÖ¥²{{§z °£¯¶³Õ¤·©z
¯¥£|£¤¸¤t¶³Õ³Ö¯ª· zÖ z¬Ö{¤t¤¯ z²Ö¨°Öt¶¬Ö{¤t¯u¥²Ö}¤Ö z
©t¥¤z· ²Öz© °tÕ©z¥ ¬§ ¤z¯u¥¥ Õ¥z³²«± ¯ª· ¥ ¯§t¥
°Ö¯u¥¼¥ £³¤ ¥tÖ¥Ö¥t¤¥ Õ¥z³ Õ¥z¨¸{©z{£¤¯u¥³Ö
¯ª· zIURQWLHU¨¸ £¥¥§¨¯w¯¨¸¨·¨}·ª ¯¨z¥t¯ª· w¤¸z
¥¯¨z{£¯Ý£¥¥§¨ t¶tu©¸¥²}Ö ¨·{§z ¤¸ ¯§t¤«tÐ¥
IURQWLHU©z°w§ Ù¯¨{³¥°Öwª ODQGIURQWLHUV{ª Ì
¥t¥³¤¸z°ÕÍ ÀÇÈ¿ °Õ¯w¯¨¸t¶«t²{w ¯§t¤²Ö«tÐ¥
IURQWLHU²Õ±Ö¥z±¥1HZ)URQWLHU²Ö°tÕw ¯§t¤Õ¥{£
Ö z«tÐ¥u¥°²Õ
¯¥¨¸w ¯§t¤t¶«tÐ¥ Õ¥z¨· t¯ª· t¨¸Õ¥¥©z F\EHUVSDFH
IURQWLHU °Ö °Õ³¯¥t¶³Õ³Öw§ £³ ¯¥t¶²¼¥¸ ¨¥²¥¨u¥Ö  ¨·
{§z¯¥¨¸ ²¼¥¸ {£¥²¥{£uÖ¥
Ö z¥¤¯ zÕ¥ ¯¥{£¼¥ Õ¥z³²Ö¯¥£t¤w§ ÄÎÊµ¤¸¨µ
Äµ¤¸ oµª ¯¥t¶Ö z¤ ¥£§¨t¥ £³µ u z¤¯ z²Ö¤¯¥£
t¤ª¸¯u z £ IURQWLHU u z¯u¥¤ ¥{{£¯uÖ¥t¤¯¥³Õ³Ö ¨·t¶
¯Ý¯ª· z²Õ
w³¯¥³ÕwÕ ©t¥ ³ÕwÕ wÖwÖ¥ Ö z¬zµ Õ¥ ³Õ¬Ö{¤t
¤·z{§z {©z³Õ¬ÖÕ¥¯¥{£¯ ¥¥ £³¥²}Ö¯ª· ¤ª t¤w¥¯{§²Õµ
°£{¤t¥¯ ¥¤¥²}Ö£±}Ù³Ö
w¨·¯tÕz{§z ¯u¥Ö z¨w¥¥¥u z¤¯ z²t¥¨·{£¤¯ ¥
§z· ²Õ¯uÖ¥¥{¤t¥³Ö ³Õ²}Õ³¤¯¨z°wÕ¯ ¥¥¯u¥ ¯¨°¯u¥
°ÕÖ z¯ ¥¥{¤t¥ t¥¯ ¥¥{¤t¥³Õ²}Õt¥¥¯u¥ ¥Õ¥¯¥¨¸
¯¥¨w¥¥¥³¨·{£¯ ¥u z¯u¥¥{¤t¥" ¯ ¥£¨¸¯Ýt¥¬
 t¯ª· z³
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¤¸»®¤µ¥Ä®n¸É»Åo¦nª¤´
¹³ oµ¤¡o»®¤µ¥¥n°¥ °Ân¨³ iµ¥¸É ´´
¬³¬¥t¶}¤t{£ t t£¯¶³ ¨t ¤¥Õ ¯ª· zt¥°tÖ
Û¥w¥u¤°Öz²Ö{
²¥t¥Ù¨·u¤°Özt¤¤¸ °Õ£Ð¥Õ¥zt¶¨{«¥ ¬Õ¨·{£
¯ ¥£±}Ùu z ¯ª· {£³Õª ³ÕÖ¥zt¤ t¶Ö z«§Öt¥
£¨£ 
Ö¥¬²°zÕ¨ w¥u¤°Özt¶¨uÖ¥z¯w¨z¨·¯Ýt²u ¯u
©·z ¯¥£¼¥²ÖwÖ z£¤£¤z³Õ£¥ °£¯Õz¤¤¯ z °£
¯t§¥£©z¯w¨¨·u¤¤²Öw§¸uu¥«t¼¥¤z ¤z{£¯¶³Ö
}¤²£°uÕzu¤ ¤¼¥²Ö¨t¥tÖ¥Ö¥ ¯¥¯ª· u©¸³²Ö¯ª
¨tÐ¥©·z
°ÕÖ t¤¤¸ w¥u¤°Öz²¯}§z°uÕzu¤ t¶¨w¥±Ö¯ ¨z¨·
{£¼¥²Ö¯t§t¥u¤u¥t¤ª ¯ ¥¤¯ ¥¯¨t¤Ö£t¥Õ¥zµ{©z
¼¥²Öw¯¨tÖ zt¥¨tt§t¥ ¤z{£¯¶³ÖÕ¥¤zw²£°uÕzu¤³Ö
¤ ¥tt§t¥u©¸¥¥t{¯Ý¤zw°ÕzUXOHRIODZ
¥zw¤¸z t¥£¨£ t¶ ¥{{£¯Ý¯¨zt§¨u zÐ¥©·z
¨·{£¯ ¥ ¨tÐ¥©·z¯Ý¯wª· zª  ª ¯Ý¥zÕ¥³¬Õ}¤}£u z
Õ¥zw¼¥¨·³Ö§¬t¤¥t¯ª·  Á¿hÂ¿ Í¥°ÖÕ¥ e°z{«Õ
z{«Õ¥zf t¶¯Ý¤ Õ¥z©·zu zt¥£¨£ °¨¸ ~©·z¯ª·
¼¥¯¶{t¥¥¯Ñ¥¥¤¸°Ö  zÐ¥¨¸t¶ ¥{{£Ö z¥}§z}¤ª
t¼¥{¤t¤¯ z ¨t¨©·z Ö¥{££¥ttª¥t¼¥{«Õ¥z²Ö¯ÝÕ
¯§¯¶³Õ³Öt¶Ö z²Ö¥¥ ¤w¥°tÕ¥zu zt¤°£t¤
Õ¥z¨·tÕ¥°ÖÕ¥ t¥£¨£  FRPSURPLVH  ³Õ¯Ý
t¥°tÖÛ¥¨·°Ö{§z ³Õ ¥{¼¥²Ö¯t§¤§¥¨·¤·zª «Ù¨·¤ ¥

ÓÙ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

{©z{£Ö z³²Ö©zw¥£¥ttª ª w¥ wÖ z¥¤ww¨
KDUPRQ\
°Õ£Ð¥¨·u¤°Özt¤¤¸ Õ¥zt¶«Õz{«¥¨·{£¯ ¥£±}Ù
u z ¯ª· Õ¥zÐ¥¨{«¥u zw£¥z t¶Õ ³³Ö°wÕt¥
£¨£  §¨°tÖÛ¥²Ö¯t§w¥£¥ wÖ z t¶wª Ö z²Ö
¤¸z zÐ¥ª «tÐ¥ z¯¶»®¤µ¥Ä®n¯ª u©¸³
~©·z¯Ý
¦³Ã¥r¦nª¤´
 ¨¸{«u¤°ÖzÖ¥³{¥tw¥u¤°Öz£Õ¥zw zÐ¥ª
¥Ð¥ t¥¯Ýw¥u¤°Öz£Õ¥z£±}ÙÕ t¤£±}Ù
²Õu z°Õ£Ð¥¤¸¯ z
Ö¥«tÐ¥ z¯¶°£ ¤{«¥tÖ¥z²Õ ¨·¯Ý£±}Ù
Õt¤¤¸ t¶{£Ö z {¤ª °Ö°Õ ££±}Ù¨·¯¶tÖ 
tÕ¥ t¥§¤§ Õ¥z¨¸³Õ²}Õ¯Ýt¥£¨£  °Õ¯Ýt¥£¥
Õ°£ttªt¤ °£Ö¥{£²Ö¯Ý³Ñ¨t¶ ¥{{£¨t¥¯tª¸ t¬t¤
Öt¥°ª }¯}£±}Ù¨· £³u zÐ¥¤¸µ ¥
w
°Õ Õ¥ ²¥t¨ t¥{£¯uÖ¥©zw¥£¥ wÖ z
¤¸¯Ý³³Ö¥t {©z{£Ö z¨t¥«§w¥u¤°ÖzÖt¥£¨£ 
Ö¥z °Õ{£Ö z³Õ«°wÕ¤¸ Ö z²Öt¥£¨£ ¨·¯Ý¯ª t¥
¤t¤¸ ¯Ýu¤¸ ²£Õ¥zt¥tÖ¥³¬Õw¥£¥Õ Õ¥z
¯¨Ö Õ ³
¨§¨§¤§ ¨t Õ¥z©·z¨·w¼¥¥²}Ö¯ÝÛ{{¤¯tª¸ «¨·{£°tÖ
³uw¥u¤°Öz wª  ²}Ö¤ °Õz¯¥¤·°£ Ö¥z¥t¥
°Õzw¥¥|¤Ùu©¸¥ ±²Öw«tÐ¥¯uÖ¥©zt¤²}¨§£{¼¥¤
²§¨}¨§¨·¯Ý ¬Õ{§z ¯¨tÕ¥¯Ýt¥¯ ¥¤¯uÖ¥¥ ²Öw¨± t¥
¥¤zwÙt¤¯t§w¥¯Ýt¤¯ z~©·z}Õ²Ö¯uÖ¥²{°£¯¶²{t¤wª ³Õ
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²}Õ³¬t¤°Öt¯¨zt¤²¨·£}«¯Õ¥¤¸ °Õ³Ö£¬{¥t¤²
¥t¥°Õzt¥¼¥¯§}¨§¥}¥§Ö ¤¨¸{£¯Ý¤«
Õ¥z¼¥w¤²t¥¥w¥u¤°Öz
²t¥¯uÖ¥©zt¤¤¸Ö¥²Ö¨t¶²Ö¨± t¥§¤§¥¤t¤zw¤«
Ã ²Öw wª  ¨t¥²Ö°tÕt¤¯ª· °Õ°ÕzÛ ¬t¤ÖÌ¥{¥ ¼¥
£±}Ù°tÕt¤°£¨w¥¯ ¥¯Ýt¤¯ z
¯Õ¥¨·¬¥Õ¥{£«{«¼¥w¤²t¥°tÖ³uw¥u¤°Öz³ÖÕ¥
À ³Õ§ ¬Õt¤w¥u¤°Öz ª t¯Ý¥u zw¥u¤°Öz
°Õ¯ ¥£±}Ù{¥tw¥u¤°Öz²Ö³Ö ±¯|¥££±}Ù
¥zÛ¥
Á °tu z§¤§t¥²t¥°tÖÛ¥w¥u¤°Öz wª  t¥¨
¯{¥¨ ¥¥¨Õ t¤ Ö¯¥ «Õz¬Õ{«¥¨·
¯Ýt¥Ö¥zwÙ °£¨Û¥¨·{£¼¥¯§t¥²Ö¯Ý³¥
¯{¥¨·¨¤¸
Â §¤ t§ ¥²t¥u¤°Öz°£¥¥z«w§ ¥u¤°Öz Ö z¼¥ ¯§
³ Õ¥z¯Ý§ «¥ {§z²{ °£¯Ì²{Õ t¤  z«tw
¯Ý¯ª· «Ù³Õ z°°Õz°t«Õz¬Õt¥ ¬ÕÕt¤
Ã Ö¥z¥t¥°Õzw¥¥|¤Ù Öt¥²Öw«tÐ¥
¯uÖ¥©zt¤ ¤zwÙt¤²}¨§£{¼¥¤ ª ²§¨}¨§¨·¯Ý
{§z¥¤tt¥¯ ¥¤¯uÖ¥¥
Ä {«¨·¯Ýt¥°tÖÛ¥²Ö¯uÖ¥¬Õw¥£¥¥¤ww¨ wª ²Ö
 z¯¶£¤t²{«¥¨·tÖ¥z²Õ¯ª u©¸³ ~©·z¯Ý
£±}ÙÕt¤u z«tÐ¥
Õt¥°tÖÛ¥¨·~Ö ©tz³ ¯}Õ t¥u¥w¥¯w¥t
t§t¥ª ¯Ý²Õ©¤tt¥¯Ý¥¥¤¸ ¯Ýw«¤§
u zw ~©·z{£Ö zÖ¥zu©¸¥Öt¥¤ ¥w££¥ wª Öt¥
©t¥ Õ¥z©t

yÔy
·´·µ¦Âo{®µÄ¦³°r¦ª¤
·´·µ¦ °¤»¬¥r³Åo¨¦·o°´Ê°¥¼nµ °
ªµ¤¦·Â¨³ÁÈ¤µ¤¦³ °¦³ªµ¦Ä¦¦¤µ·
»µ   u «¥¯Ýw¼¥¥«Ö¥ wª ²¯ª· zt¥Ö¥z¤zw°Õz

w¥¥|¤Ù¯wª· zª ª Õ¥¤t¼¥w¤ ©z°ÖÕ¥{£¯Ý¤t
¯ª· °tÖ«tuÙ°Õt¶¼¥³¬Õ«u¯}Õ §¤{ÃÕ¥{£¼¥¥²}Ö {£¨¤tw§¯§·
Ö Õ¥z³¯{Ö¥w£
ª·´µ §¤{Ã¤¸¯Ý¤t²Õ~©·zw w«¤¸z¨¤t£¨·
¯¨tÕ¥Á}¦³ ¯Ý¤¸z£¨·¼¥²Ö¯¥ z¯¶Õ¥¨ zwÙ£t  £³
Ö¥z °£ zwÙ£t ¯Õ¥¤¸{£Ö z¥£¥¤¤Ù¼¥Ö¥¨·Õ
¯ª· zt¤ Õ¥z³ °Öt¶Á}´Ê¦³ªµ¦²t¥§¤§Õ¥{£¼¥¯§³
¯Ýu¤¸¯Ý  Õ¥z³
²¯ª· ¤¯Ý¤£²Õ ¯¥t¶Ö z¬Ö{¤ttÕ  °Õ°wÕ¤¸³Õ
¯¥{£Ö z³u¥²°zÕu z§¤§t¥ª u¤¸§¨t¥²Ö£¯ ¨ t³
¨¨¸¤t §¤{ª £ §¤{¨¸¯Ý£¨·¯§·{¥tÛ¥~©·z
¥¥£¯¨tÕ¥«tuÙ wª ¥£¨w¤¸§·z¨·§u¤¨w¤¸w¤uÖ z¬
¥¥¥³t¶wª Û¥¤·¯ z
 ¯{ Û¥ª » r ¯¥t¶¥¥z°tÖ³u °£²t¥°tÖ³u¤¸
¤t §¤{t¶ tÕ¥Ö zª¥¯«Û{{¤u z¤Õ¥«tuÙª Û¥¯t§
{¥t £³uÖ ¨¸¯¨tÕ¥¤»´¥
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¯ª· ª¥¥¯«Û{{¤³Ö ¯¥t¶{£ z¯¶³Ö t¤²¤Õ¥
¥z°tÖ¯Ý Õ¥z³ ~©·z ¨¸¯Ýt¥¯¶²¯}§zu zw¥¯Ý{§z Õ¥{£
Ö z{¤t¥ £³¨· z³°Õ²¯}§z§¤ t§ ¥¤z³Õ tÕ¥{£¼¥ £³Ö¥z
¯¥£|£¤¸¯¥{£Ö ztÖ¥³¬Õu¤¸¼¥¯§t¥¯ª· ²Ö¯t§²¥z§¤§
¯ª· ²Öt¥ z¯¶¤tw¥{§z²t¥°tÖÛ¥tÖ¥Õ ³¬Õt¥
zª §¤§ ¯¥t¶Ö z¼¥u¤¸¨· Â²Ö}¤tÕ wª t¥¯¶z{«¥ ¤³Ö
°tÕ¥£ Û¥ª Ö«tuÙ¤Û¥³Ö ~©·z¯¥{£Ö z¬Õ¥¤¯Ý
³³Ö{§z³°£¯Ý³³Ö°wÕ³{«¥u z¯¥²t¥¤«tuÙ u£
¨¸¯¥w{£¤¸z³Ö°wÕ³wª  z¬ £³Õ¥zµ²Ö}¤Õ¥¯¥Ö zt¥ ¤²
°wÕ³ ¯¥{£¯ ¥³Ö°wÕ³ °£{£¯Ý³³Ö°wÕ³ wª ¯ ¥w¥
Ö zt¥¥¬w¥¯Ý³³Ö°Öt¶¤¸z¯Ñ¥¥u©¸¥¯¨tÕ¥·Ã¦
 ¤¸z§±°ÖÕ {¥t¤¸t¶¥¬Õt¥¥zuÖ §¤§ ¥w¥Õ¥
¯ª· ¥z{«¥³Ö ¤¸z¯Ñ¥¥}¤°Ö ¯¥t¶{£¨§¥z ¨¨¸t¶¥z§¨
§¤§¯ª· ¼¥¯§³¬Õ{«¥¤¸¯Ýu¤¸¨· Ã¯¨tÕ¥¤¦¦~©·zt¶wª §¨
t¥ª ¥z
u¤¸§¨§¤§¨¸¯Ý¯ª· zu z«Ù Õ¥z{¥t Á uÖ Ö~©·z¯Ý¯ª· z
ª¸¯§u z}¥§ ¥w¥¯Ý{§zu z¤¯ z Õu¤¸¨· Â t¶¥
¯}ª· Õ £Õ¥z{«£zwÙu z«Ùt¤w¥¯Ý{§zu z}¥§
Õ¥²w¥¯Ý{§zu z}¥§¤¸{«¥u z¯¥wª Õ¥z¨¸ ¬Õz
¨¸ {«¨·¯¥Ö zt¥ª §·z¨·¯¥Ö zt¥¤¯Ý³³Ö²w¥¯Ý{§z°wÕ
¨¸t¶t¼¥ª ¤¸z¤³Ö
Õ {¥t¤¸{©z¥zwwª §¨§¤§ ¨·{£¼¥²Ö¯¥«ÕzÖ¥¼¥³{
«©z¯Ñ¥¥ ~©·z¯Ýt¥t£¼¥ Õ¥z¨§¥z t¥¥z£§¨
§¤§u©¸¥¨·¯¨tÕ¥w¨¸¯Ý ¨·¨¥£¯ ¨¥t¥
¯wt¤ Õ¥zÕ µ¯}Õ¯ª· z³³Ö¯Ý«tuÙwª ¯ÝÛ¥
{£¤ Õ¥z³ t¶Ö z¬ÖÕ¥¯«Û{{¤u z³¨ £³Ö¥z ¯}ÕÕ¥¨¯}ª¸  ¨
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«¬§¬z °Öt¶¨ t~§¯{
¯ª· ¯¥¬Ö¯«Û{{¤ Õ¥z¨¸°Ö ¯¥t¶¬Ö¯Õ¥Ö¥¯«Û{{¤¨¸³
³t¶{£¤ wª  ¯}ª¸ ©·z ª  t~§¯{³Õ¨©·z ª «¬§¼·¥
¯¶z³©·z Õ¥z² Õ¥z©·zt¶³Ö°wÕ¨¸³t¶¤°Ö¨·¯¨tÕ¥ª¥
«¤³Ö°Ö ¬Öt£t¥u z}¥§uÖ Át¶¥°Ö
w¥¨¸t¶Õ ³uÑ  Â ¤¸z{«¥³Ö¯ t¥¤z¸ {«¥¨¸ {£
¤¤Ùt¤w¥¯Ý{§z°£§¤u z¯¥¨·¼¥³Ö wª ¯¥{£¤³± 
wÖ zt¤w¥{§zu zt£t¥¨¸ ~©·z¥¥ tÕ¥¯¥{£¯ ¥uÖ
³ {£¯ ¥uÖ ²Ö³Õ¨ t~§¯{ ª {£²Ö «¬§¼·¥ ª {£²Ö³Õ¨¯}ª¸
ª ¯ ¥¤¸z¥ª ¯ ¥uÖ ³¯Õ°Öt¶¤¸z¯Ñ¥¥{£¼¥²Ö¯t§w¥
{§z¨·¯Ýu©¸¥
 ¥z¯Ñ¥¥¨¸¯¶{ ¨¨¸t¶¥z§¨§¤§ ~©·z¯Ý¯ª· z²Õ ¯}Õ
Ö zÖ¥z ª ~ª¸ ¤¯§z °£²Ö¨¤z¯t¶¼¸¥³Ö¯Õ¥¤¸¯Õ¥¨¸§
°ÖÖ z¨Õ ¨¥¥¯Õ¥³¨¤³¬z°wÕ³°ÖÖ zÎt¤tz¥¤
¯§z Ö z{¤¯¨t£t¥ °£§¨§¤§Õ¥zµ ~©·z¨¥£¯ ¨
¯ £°£
¤z¸ ²¯ª· zu zw¨}¸ ¥Õ z«zÕ ¯ª ¯t§ Ö z²}Ö¯z§z£¥
tÖ ²Õ ¥{{£¯ÝÖ Ö¥¤Ö¥ t¶¯¨z¯ª· {£¥¼¥²Ö «¬§¼·¥
z ¯¨z°wÕ{£¥¼¥²Ö¯¶¯Õ¥¤¸¯ z ª {£²}Ö§¨¯¨z¯ª· ²Öu¥
t~§¯{ ª ¯ª· {£²Ö¯}ª¸ £³Õ¥zµ t¶¯ª· z¥t¤¸z¤¸ °Õ¨·¼¥
t¤±¥t¯u¥{£³«Õz¨· «¬§
°wÕ{£¼¥²Ö¯¶t¶¯Ý¯ª· z²Õ¥t °£t£t¥Ît¨¸t¶¯
¯§·³ÑÕ¥²£Õ¥z¨·³¼¥²Ö¯¶Ö¥³¯{ t¯}ª¸ ³t¶Ö z¼¥¥
Ö ¤ ³Õ²Ö¨¯}ª¸ ¨·³{£ ¥¤  {¤ ¥t¼¸¥¥¤³
¯ª· {£¥¼¥²Öu¥ t~§¯{¤¸z¨¸t¶wª w

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÔÔ

¤¦¦ wª t£§¨§¤§u z«Ù ¨· wÖ zt¤w¥¯Ý
{§zu z}¥§ ¯ª· ²Ö¯t§u©¸¥t£t¥u z}¥§¤¸
Ö¥«Ù§¤§³Õ wÖ zt¤w¥¯Ý{§z t¶³Õ¼¥¯¶{ ¯¥£|£¤¸
wt¶wª t¥±z§¨§¤§u z«Ù³¯}ª· Õ ²Ö³Ö¥t£
t¥¯«Û{{¤u z}¥§Ö¥w¥t£¤¸t¶«¯Ý·Ã¦

Â¤oÂn´¨»¦³¤Èo°Äoª·¸°¦·¥´
¦´µ¨³¡´µ¦³Á«ÈÅÅoª¥oª¥°¦·¥´
§¤{¨¸¯Ý¤t²Õ ¼¥¥²}Ö³Ö²«t¯ª· z °Ö°Õ²t§¨¨·
¯¨tÕ¥t¥«t£t¶Ö z²}Ö§¨ §¤{¯ª t¤°Õ¬Ö²}Ö{£¨¯{¥¨
ª ³Õ¨t¶ ¨t¯ª· z©·z wª §¤{¨¸ £«¯{Ö¥z¥z³Ö¼¥¤²}Ö
©·z ²t¥°tÖÛ¥  z ²t¥  °£²¯}§zt¥ ¨°· £ {£
¯ ¥³²}Ö²t¥}¤t{¬z{©z«t£t¶³Ö
£«¯{Ö¥¯¥ t¶z ° §¤{ ±¯§·¨·«tuÙ t
Û¥u©¸¥¤¸z°Ö}Õ²Ö¯u¥ª¥¥¯« ¯¶{°Öt¶t¼¥{«¥
°Öt¶¥z§¨§¤§
¨¨¸t¥ ¥§¨ §¤{¨¸t¶¥¥¼¥¥²}Ö²t¥«t£²Ö
³Ö{£¯¶Õ¥µ¦¨»¦³¤¤¸t¶Ö z}¨¸Û¥tÕ ¯}Õ³¯¨· tÕ¥
¤zw³¯¥¨¸¯ £¯ £¯Ö¥ Õ¥z±Ö Õ¥z¨¸w¯ ¥¤¯ ¥¯¨
t¤ ¥t{°Ö°wÖ ¥²Ö¤Õ¥¯t¨Õ¥}¤z¨·« ²w¼¥³Ö¯tÕzt¶
§·z³Ö¨·wª ¥«tuÙ
 w¯¶«tuÙÕ¥¯t¨Õ¥}¤zÕ¥t¤¤t¥¯¶¨·°Ö t¶©zuÖ
Á }¨¸¯«²ÖÕ¥ ¯{Ö¥¤·¨¯¨¯Ý¤t¥ ¨·¤«Õz¤¸z ¤Ö¥ Õ¥z¨¸
t¶¯¥£¯{Ö¥¤¨·ª t¨¯¸ ÝÖ¯«  ¨w¸ t¶¯Õzt¶{Ö z¯Õ¥ {£Ö z
{¤t¥t¼¥{¤t¨²¸ Ö

ÔÕ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

 w¯uÖ z Õ¥z¨¸°Ö t¶ t¯Ñ¥¥¨·¤zÕ¥ Ö¥¥t¯¥
t¼¥{¤¯{Ö¥¤t¥¤¸°£°tÖÛ¥³Ö ¯¥{£¨¤zw¨·² ¨w¥«u
¬Ù Õ¥z¤¸ Õ¥z¨¸ Õ¥z¤¨·¯u¥«t£¯ª·  Â¿ ÍtÕ  ¯u¥
²}Öw¼¥Õ¥Ö zÑ¥¨ zÕ z ¼¥³¤·t¶wª u¤¸¨·Â§±¤¸z{«¥
¨¨¸{«¥§·zÕ¥³¯Õ¥³ wt¶{£§·z¯Õz¯Ö¥°£¡©t¯§¨t¼¥¤z²{
 «t§±{©zÖ z¬²Ö¯¶¥Õ¥ {«¥¨¸¤¨ Õ¥z¤¸ µ ¤zw
² « w§°{£¨¯ª ¯t§wt¶ ¥t³t¤²Õ
 ³Ö¨·  ¨¸²{u©¸°Ö ¤¬Ö°£«Õz¯uÖ³¤z{«¨·{£{¤
t¥°Öt¶©zu¤¸¨·Ãwª wt¶¥z§¨¯Õ¥{£Ö z{¤t¥ Õ¥z
¤¸µ ¨¸³³Ö¯³ÕÕ¥¥t°wÕ³t¶¯ ¥¤¸z¤¸
¨w· ª ª·¸°¦·¥´ ~©·z²}Ö³Ö °Ö°Õ²t¥«t£ ¤¥t¶
¯ª t¤ Ö¥¯tÕzt¶Ö z¯ ¥§¨ §¤{¥²}Ö²t¥²{£}¥} ²Ö¥
}Õt¤°tÖÛ¥°£Ö¥zwÙ£¯}¥§ ¯}Õ ²Ö£}¥}ª·¤
£¤t¬ÖÕ¥¯¥¨¸Û¥u z£¯}¥§¨·¼¥w¤wª £³ °ÕÖ z¼¥
Ö²{«{§³Õ³Öw§°tÖz²w
}¨¸Û¥²Ö}¤ °Öt¶¯{¥£z³²Ö©z¤¥¯«°££¥Û{{¤
°Ö¤¸z{«¥²ÖÕ¯¶°£Õ²{t¤Õ¥{«¥¤¸¨Õ¥³ {¯t§
¯Ýw¥¤zÕt¤ °Öt¶ t§¨§¤§ ©z ¨¸{£¥t¯Õ¥³t¶¬Ö¤¸z
¤¸w¯¥¨¸Ö¥¯¶Õ¥{«¥¨{§z°£¯¶w¥¤z}¤¯u¥t¶¬Ö
¯ª t¤£«¯{Ö¥z  §¤{ t¶Ö z²Ö£ª w¨·Ûz
}¤tÕ  ¯u¥}¤Õ¥Ö¥°tÖ³u¯ª· z¤¸ ¼¥ ¯¶{{£¨ Õ¥z³°Ö¥t¯Õ¥³t¶Ö¬
°ÕÖ¥³ t§¨§¤§tÕ  ¯u¥¯¶¯ª· zÖ z¼¥¥t¥{«t{§t
¤¥t¯u¥t¶ ¤¸z°ÕÖ¯|£¤¸Õ¥{©z³Õ²Ö °¨·Õ¥ ¬Õµt¶
³ t§t¨ ¥¯ wª  t©z§·z¨·¯u¥{£Ö z¼¥ ~©·z{£Ö z¯{ w¥¥t
{£Ö z¯ª· °Ö²w¯u¥{£ÛzÕ£©z{£Ûz°Õ¯¨º¯¨t¶ °Ö

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÔÖ

Ö z¯¶ «tuÙ «¤ §± ¥t¤}¤Ûà w¥¨¸t¶¯Õ¥³¯Õ¥t¤
¯¥£|£¤¸£«¯{Ö¥{©zz¥z§¨¨¸³Ö ²Ö²}Ö³Ö¤¸z²t¥°tÖÛ¥
¤¸z¯Ý§¨ 
¯Ý ¤Õ¥§¨ §¤{²}Ö²z¥¤tÁ Õ¥zwª
À ²t£t¥°tÖÛ¥
Á ²t¥ t¥°£¼¥}¤t{¬z

¡ª¤»¬¥r¤´¥Ä®¤n¡°¤µÁ°Á¦ºÉ°«µµ
È¡µ´®¨{®µÅ¤n¼o®oµªµ¤¦·
 ¨¸¯¥¥¥z{£¼¥²Öw¨·¬Ö{¤t°Õt¥£¨£  tÖ¥Õ
{¥tt¥£¨£ ³¬Õt¥£¥ttª ¤¨¸t¶wª w¥¥¤ww¨
¤·¯ z w¥ttª£¥ Õ¥¯¨tÕ¥¥¤ww¨ °Ö²w¥
¥¤ww¨t¶{£¨¯ t¥
¯¥£|£¤¸ ²£«¥¥{©z²}Ö¤Ù¯Ý}«¯¨t¤ wª
¤zw£ ~©·z°Õ¥ £ {¤£¥¯uÖ¥t¤³Ö °Öt¶¥¤ww¨ ¨
w¥Ö ¯¨zt¤ °Öt¶¯ t¨¥ ¥¥³²}ÖÕ¥¯ t¥ wª ¯t§
w¥¯Ý©·z  ¯t§w¥¯Ý©·z ¯§·¤¸z°Õ¨¼¸¥©·z²{¯¨ ¯}Õ ¨
{«¥ ¤¯¨t¤Õt¤°Öt¶¯t§¤z³³Ö¯
°Õ¯¥¨¸u z¯¥u¥°«t Õ¥z¯¥£|£¤¸¯¥{£Ö z¥¯§·
Ö«w°Õzt¥Ö¥zwÙ {©zÖ z£¤zÖ¥z¯¨·°z²Ö¯u¶°u¶zu©¸
¥°Öt¶Õ²{t¤¨w¥¥¤ww¨
uÖ ¼¥w¤t¶wª  {£Ö z¨¯{¥¤¸z³¨·¯Ñ¥¥ ~©·z«Õz¯ª·
£±}Ù«uu z£¯}¥§ u z£}¥} ¯ª· }¨§°£¤zw Ö
w¥~ª· ¤Ù{§z²{
ªµ¤¦·Ä¨°· £¼¥w¤¥t ¯ª· ¨t¥u¤°Özt¤°£{£°tÖ³uÛ¥
¯¥³¬{¥t¤{£Ö z¨°t ¤¨¸wª w¥{§z²{°Öt¶¯Ì²{t¤

Ô×

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

Õ ³¨¸±t{£¨Û¥¥t²¯ª· zw¥u¤°Öz °£¯ª· z©·z¨·
²Õ¥twª w¥u¤°Öz¥z¥¥°Ö°Õzw¥ §¤tt¤ ¯§t¤ ¯ª·
°t°£¯{¥£z³t¶¯¨ ª· z¥¥¯Ý¨·°z©t ¬Õ
¥¥¤¸ ±ª¸¥Ö z¯Ý¯wª· zª ¨·{£¼¥²Ö«Ù ¬ÕÕ
t¤±z¨¤§«u¨¸¯Ý¤tt¥²Õ °Õ³µ¥µ¥¥t¤¯Ý
¤¯« Ö¥z §z¼¥¤t¥¥yÕ¥Ût¤ {©zÖ z°tÖÛ¥¨¸²Ö³Ö ¯«¨·
°tÖÛ¥³Õ³Ö¯¥£
À ³Õ¨w¥{§z²{Õ t¤
Á ³Õ¬{¥¯Ì²{t¤
¯ª· z¥¥¤¸¯u¥³Õ¥¥¬t¤³Ö ¯¥£©zt¤ª t¤Õ¥ ¬
t£³Õ³Ö²¯ª· z¥¥ °Õ¨·{§z¤¸ Ö¥w{£ ¬ÕÕt¤Ö¨ Ö z
¬¯Ì²{t¤Ö¥³Õ©z{«¨¸³Õ¨¥z°tÖÛ¥t¥¨·{£¤¥¯ ¥²{t¤¤
t¶wª w¥³Õ{§z²{ {£©z{«{§z²{³Ö{£Ö z¯Ì²{t¤ Ö z¬t¤³Ö¯¶
¨· Ö z §z¥©zu¤¸ Õ¥z¨·£¯{Ö¥ ±t¥¥}¤Õ¥ e¤Ûz
u zt¤°£t¤f
Û¥²¯ª· z¥¥¨¸ ¤¸z°Õ ¨¥³t¥{©zÛ{{«¤
¯w¯Ý Õ¥z³t¶wÖ¥{£wz ¬Õ Õ¥z¤¸  ³Õw¨w· ¥ t³ ¥z¨Ö z
¯¨tÕ¥ ¥t¥¤t ¯¥£¯§·ÖÕ¥¨ª ¤w§ª¸¥¨·¯Ýt¥
°Õz°t~©·zÕ ¼¥³¬Õw¥u¤°Öz¯Ý¥
 ¯{ w°tÖ¥°tt °¨·{£ zÕ¥¯Ý¯ª· «Ù
w©·z t¶ z°tÕ¥¯Ý}¥¥¥¨¸ª ³Õ ¯Ý}¥¥¥¤¸ª
¯Ð¥Ö¥³Õ²}Õw²¥¥¨¸t¶¨¨Õ¥}¤t{£³Õ ¬{¥Ö
w¯¥¤¸Ö¥³Õª· ¥¬{¥t¤ t¶¯Õ¥t¤Ì¥z¨·{££¥
¥t¤ t¥°Õz°tt¶¼¥¯§Õ ³ °£¯Ì¥z¨·{£u¥¯Ýw¥
u¤°Öz³Ö ¯¥ Ö¥°Ö°Õ¬{¥t¤t¶¤z³Õ °Ö {£tÖ¥³©zu¤¸
¤Ûzu zt¤°£t¤Õ ³Õ¨¥z
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¯¥£|£¤¸ Ö¥{£°tÖÛ¥w¥u¤°Öz Õ¥z¯Ý¥t °£²
££¥ w{£Ö z zw ª·²u¤¸ª¸¥± z¯¶¯u¥¯Ý¯ª· 
«Ùw©·ztÕ  Õ¥z ª· °£¤¸zw¥¥¥¨ Ö ¨·{£¬{¥
¤Ûzt¤
¯¥¨¸¯u¥t¼¥¤z{£°tÖÛ¥¥¥Ö§¨¯ ¥²{t¤°Õ~Õ w¥
{§z ±³Õ¯Ì²{ ³Õ ¬w¥{§z ¯¨·z³¥ °Ö¤{£³
Õ¥z³  ¯¥£t¥t¯tª· ³Õ²}Õw¥t¯t¨ °£{£³Õ¼¥
³¬Õw¥ttª
w¯¥¤¸ Ö¥¤z³Õ¥¥¬t¤³Ö Õ¥z¯Ì²{ t¶°zÕ¥¤z³Õ
¤ ¥¯Õ¥¨·wª ¤z³Õ¨t¥©t¥{§z
Ö¥ ¤Õ¥Û¥¥z¥¥¯Ý¯ª· z£¯ ¨ Õ ¨·« t¶Ö z
 ¤Õ¥Ö¥°tÖÛ¥¯ª· z¥¥³Õ³Ö t¶³Õ¨¥z¯t§¨¤§«u¨·°Ö{§z
¯¥£Ð ¤¬¯«u zw¥u¤°Öz²Ö~Õ °z ¬Õ ³Õ t¯ ¥¤
t¥Ùu zw¥u¤°Öz¤¸u©¸¥¥

°µ¦¥¦¦¤¸ÁÉ ¦·¤µ¢j°´ªÁ°ªnµ
Á}°µ¦¥¦¦¤¸É °n Å¤nÄnÂo
{ ®µ
¯¥¨¸±t¯ÝÛ¥t¤ Õ¥z¤t ²¯ª· z¨·Õ¥ Ö¥³Õu¤²{t¤ t¶
¯ ¥²{t¤ °£³Õ¯Ì²{ ~©·zt¥¯ÝÕ¥«Ù¨ ¥¯{§¥¯Õ¥
³t¶³Õ¨u©¸ ¥¯{§¥{Ð¥¨¸ Û¥ª¸¥u z«Ù³Õ³Ö
°tÖ¤t Õ¥zÛ¥u z«Ù¨ £³Ö¥z
À Û¥}¨§ ~©·z°t¯Ý Á Õ wª  Û¥«u¥Õ¥zt¥
±w¤³uÖ¯{¶ ¤¸zw¥§±  ¥t °Öt¶Û¥{§²{
w¥¯w¨w¥«tuÙ w¥¯z¥w¥Ö¥¯Õ w¥°t
°t £³Õ¥zµÁ Õ¥z¨¸t¥t¤²{

ÔÙ
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Á Û¥¤zw wª  w¥u¤°Öz£Õ¥z«Ù ¤¸z°Õt¥
£¯¥£¯¥£°Öz£Õ¥z«ww £Õ¥zt«Õ} ³{©z
zw¥£Õ¥z£¯ zw¥±t zw¥£Õ¥zwÕ¥
£Õ¥zÐ¥£Õ¥z¥¥
Â Û¥§·z°Ö  wª  }¥§¯¨ ¯ª· ± ~©·z¯Ý
Û¥«Ö¥°£¯ÝÛ¥¨·ª Õ¥²Õ¨·«
¥¯{§u©¸¥©zu¥¨¸ °ÕÛ¥ª¸¥uÖ¥zÖ¤¸³Õ
³Ö°tÖ¤t Õ¥z Û¥}¨§«Ùt¶¤z ¬Õ Õ¥z¯§ Û¥«u¥t¥¨
u©¸¥Ö¥z t¼¥{¤±wÖ¥¯tÕ¥µ ³Ö¥t °Õt¶¯t§±w¤²Õµ ¨t³ÕÖ 
ÕÛ¥{§²{§·z¤tz³ Û¥¤zwt¶³Õz ¤z°Û¥§·z
°Ö ~©·z¯Ý¤²Õ¨·« °£t¥¯ÝÕ¥ ¥Û{{«¤¨·°£
¨·¼¥¥¬ÕÛ¥§·z°Ö ¨¸
|£¤¸ {©z¬³Ö¯¶¥tÕ¥ ¥Û{{«¤ ¨¯· {§¥¨w¸ ª ¥
¨·³Ö¼¥Û¥¥²Ö°tÕ«Ù{w¤¸zÂ£t¥¯Ý ¥
¨·¯tÕzt¥{¥t¥¥¤ ¥«Ù²ÖÖ¥zÛ¥³Ö{w¤¸zÂ Õ¥z
¯¨º¨¸«Ù¨¤¸z Û¥}¨§t¥²{ Û¥¤zw Û¥§·z°Ö 
°Ö¥tÕ¥°tÖ³Õ³Ö¤t Õ¥z¼¥¥²Ö³Ö°Õ°tÖ³Õ³Ö
¨·t¶¯Ýt¥°z}¤¯{ ¬Õ²¤°ÖÕ¥ §¨°tÖÛ¥¨·«Ù²}Ö
t¤¥¤¸³Õ³Ö{§zª ¤z³Õ¯Ý§¨t¥°tÖÛ¥¨·°Ö
²w{£¥°tÖÛ¥ª¸¥¯Õ¥¨¸ t¶ tÕ¥¦¦¤³ £¨·£
«¯{Ö¥wÖ{¥tw¥{§zu z}¥§°Öz¼¥¥ ¤¸ °tÖ³Ö
 ¯¥¤·²{Õ¥³Ö°Õ °Ö££¨£ {£¯¨·¯Ý£
£¥ttª³Öª {£¯¨tÕ¥£¥¤ww¨¯ t¥ª ¯ t¨¥
t¶°Ö°Õ
Õ¥z¨·Õ¥°Ö ¯¥¨¸Û¥¨¥t  t¶ ¥{{£Ö z¥t©z°Ö°Õ
¤¥°Ö°Õ²wÕ¥Ö z¬t¤ Õ¥z¯Ì²{°£¨w¥{§z²{¯Ý
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ª¸¥  ±¨¯{¥~©·z«Õz{«¥¨·°ÖÕt¤wª  w¥¨z¥ °£
¤§«uu z£¯}¥§Ö¥¯ª z°£±t¤¸z
Ö¥¨¯{¥¨¸ ¬Õ t¶³Öw¥{§z²{Õ t¤ ¤z¸ {§z²{Õ ¤tt¥Ö
°£{§z²{Õ £¯}¥§¤zw °£{§z²{Õ t¤£Õ¥zw¨·¥¼¥z¥
Õt¤ °Öt¶¯Ì²{¬{¥t¤ ¤t¶¨¥z¨·{£°tÖÛ¥ °£ KDUPRQ\
t¶¯t§³Ö °ÕÖ¥³Õ¯Ì²{t¤ KDUPRQ\ t¶¤z¥³Õ³Ö ¤t¶{£³Ö°wÕ
FRPSURPLVH ¯¥£¯ ¥²{t¤t¶¯ª·  FRPSURPLVH ¤·°£ °Õ
FRPSURPLVH°¯ ¥²{¨¸Ð¥¨·¯ ¥²{ ¥{{£¤³²¨·«
{¥t{§z²{°£¯Ì²{t¶¼¥²Ö¯t§w¥¯uÖ¥²{°Öt¶¯¶²{°£³
z¤¨·Õ²{t¶°tÖÛ¥¥w¥u¤°Öz³Ö
³Õ²}Õ¤¯ ¥²{ª ¥²{ ~©·z¯Ýt¥¯u t³{¥tt¥°tÖÛ¥
°£¯¨ ¬Õ²w¥¯u¥ ¨·¼¥²Öu zÛ¥wÖ¥zw¥ ¯¥u¥
¤³Ö¯ª· ³
¤¸z¨¸ t¶Ö z¯ª ¼¥¤ ¨tÕ¥²t¥°tÖÛ¥Ö z²}ÖÛ¥¨·w
}¤¯§·¤¸z°Õ¯uÖ¥©zuÖ ¬¨·°Ö{§z°£¬Ö¤{§zu zÛ¥ Õ¥¥z¥
¤¯ z Õ¥z¨·¯Ýt¤ ¬Õ¥t²¤zw¨·¨t£°°Õzt¥°Âªµ¤
Á®ÈÂnÅ¤nÄ i®µªµ¤¦¼o
¯¶tµ ¥{{£¥Ö¯¶t ¥{{£ z¯¶Û¥¨·t¬Ö²Õ z
³Õ¯¶Ö¥zt¶³Ö

¦·ÄÂ¨³ÁdÄ¸ÉÁ¤µÂno°Îµ Á·µ¦oª¥{µ
»µ £w«¯{Ö¥¯{Ö¥w£¨·£w«¯{Ö¥³ÖtÕ¥Õ¥tÕ ¨·¯¥{£¯uÖ¥¬Õ

£ttª³Ö ¯¥Ö z¨w¥{§z²{°£¯Ì²{~©·zt¤°£t¤
tÕ °ÕÖ¥¯¥{§z²{°Öw ª·³Õ{§z²{Õ£w£
Îµª·´ µ °¡¦³¦¦¤d °¥»Ã½  Ân°¦¦Á¦¸Á¬¡¬r¸Éª´µÁª«ª´
Á¤ºÉ°ª´°µ·¥r¸ÉÒÖ´ªµ¤ÓÖÕÖ

ÕÑ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

ª·´µ   t¶Ö zwÕ µ ¬wÕ µ {¥t¤ ³Õ²}Õ ©t ¤tt¶Õ Õ¥|¤{§z²{

°Ö£°Õw«{§z²{t¤|¤ª ¯Ð¥{«¼¥w¤wª ¯¥Ö z¨w¥¬Ö
¯Õ¥¤¥w¥Õ¥
À {¥tw¥¤§} u z°Õ£w {§Ö z¯§·Ö{¥t
¤¯ z ¯¥{£Ö z¨w¥¤§} ¤¸zu©¸¥tÕ  ²¯ª· ¯¥
¤· ²{°ÖÕ¥¯¥¨w¥{§z²{°Õ
Á ¯¥Ö z¨Û¥Ö ³Õ²}Õt¥¯Ýw¨·±zÕ¯zÕ¥¯Õ¥«Õ w§°Õ
{£¨¯¥¥¥¨ Ö¥ Õ¥z¨¸t¶t¥¯Ý¯ª· u z¯u¥¯Õ¥
¤¸¯ z
|£¤¸£«¯{Ö¥{©z³Õ³Ö ²Ö¨¯¥ Õ¥z¯¨ °Õz 
²Ö¨Û¥Ö ¤¨¸{©z³Ö¬©z¤ °Õz¯¥ Õ¥Ö z¥w¬Õt¤
¤ °Õzt¥°zÛ¥
¯ª· ¯¥{§z²{°Ö ¯¥t¶Ö z¬Ö¤ÖÛ¥Õ¥¯u¥{§z²{³ °Õ
¯Ñ¥¥t¶wª Ö z¥¥²Ö¯u¥{§z²{Ö²Ö¯Ýw¥{§z²{Õ t¤¤¸z
 zÐ¥ {©zÖ z¨t¥¬{¥t¤ Õ¥z¯Ì²{ ¤¨¸t¶wª t£t¥ Õ¥z
¨·w«{«¥¤Ù t¼¥¤z¬ ¬Õ wª  t¥¥§¨°tÖÛ¥Û{{«¤¨·{£¨ ¯}Õ
w¥³Õ{§z²{ °£³Õ¯Ì²{¤¸z¥¤¸z ¤·wª ¯¥{£Ö z¨§¨{¤
t¥t¤Û¥¯Õ¥¨¸°Õ¯¥Ö z¨¥wª ¤·²{¤¯ zÕ¥¯¥{§z²{
¥w¥Õ¥ ¨¸¨{«¯§·°Ö Ö¥¯¥¨w¥{§z²{°£¯Ì²{
¯¥t¶¯Ý¬Ö¯§·Ö¨·¬tÖ z°Ö °Õ{£¯§Ö¥³³Ö°wÕ³t¶{£Ö z¨ ¨t
Ð¥©·z¥£¥Õª Ö wª w ª·¨·{§z²{°£¯Ì²{ ~©·z{£¨°wÕ
³t¶¯Ýu¤¸ ¨·Ö z¼¥ÖÛ¥±³Õ£¥
{£Ö z¯uÖ¥²{Õ¥ Á¤µ¯Ý¯ª· zu z¯{¥ wª w¥¤¸z{§
¥¥¨Õ t¤°£«Õzz¬Õ{«¥¨·§«§» °Õ¤¨·{£¼¥¯§t¥
²Ö¼¥¯¶{wª {µ
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ÕÒ

¨°Õ¯¥ Õ¥z¯¨¼¥¯§t¥³Õ¼¥¯¶{ ¤¨·{£¼¥¯§t¥²Ö
¼¥¯¶{wª {£°tÖÛ¥³Ö t¶wª Û¥ w³Õ¨Û¥t¶¥¼ £³³Õ¼¥¯¶{
¯¥£|£¤¸£«¯{Ö¥{©zz¯ÖÛ¥
Á¤µ¯Ý}¤¸ °Õ{µ¯Ý¨·²Ö¼¥¯¶{¯Ý£
«¯{Ö¥ Ö¥¯¥¨§¥ Ã ¯¥¯Ý³Ö Õ¥z¬z«wª  £
¯¥¨·¬z¥t³³Ö©z£¯°Õ³¯Ý£«¯{Ö¥³Õ³Ö £
«¯{Ö¥¼¥¯¶{ÖÛ¥ °Õ¯ÝÛ¥¨·¬z«{t£¤·z¼¥²Ö¨¯¥
t«¥Ö 
Û¥¯Ý¤¼¥wª ¯Ý¤¼¥u¤¸zÖ°Õ}¨¸¥z t¥zÖ¥
¯¥³Õ¨Û¥t¶¯ª t¤³Õ¨°Ö°Õ°zÕ¥z ¯¥t¶ z³Õ¯¶ £³ {£
³§³t¶³³Õ¬t °£Û¥¯Ý¯ª ¯u¶§Ö Ö¥¯Ý¯u°
tÖ¥z²Õ ³Õ¨¯u¶§t¶³Õ¬Ö§¬Ö¥z³³Õ¬t Û¥{£Õ zÕ¥z²Ö¯¶
§¥z°£¯ª· Û¥¥tu©¸t¶Õ¥ztÖ¥z t³¯Õ¥t¤¤u¥}Õ z
¥z ¯¥¯w¬Ö¯Õ¥¨¸¯¥¼¥³Ö¯Õ¥¨¸  Û¥¥¤t¶u¥ t³ ¼¥³Ö
¥tu©¸¯¥¯w¼¥ £³³Ö³Õ~¤~Ö  ¨Û¥¥t¶¼¥³Ö~¤~Ö u©¸
¨¨¸uÖ ¨·¼¥w¤§·zt¶wª  ² w©·zµ t¥zµ £Õ¥z¤ ¥
Û¥ ¬Õ¤¸Ö¥Û¥¯t§³ z¯{¥¨·³Õ¨ t¶¯}Õ²Ö¥¼ £³³Ö
~¤~Ö ²¥z³Õ¨ ¤z¤¸w¨·¨Û¥¥tu©¸ °Õ¯{¥³Õ¨ {©z¼¥t¥
³Ö¼¥¯¶{°Õ¯Ýw¥¯¨¥¥tu©¸
{©zÖ z²Ö¥¤¸zw¬Õwª Áµt¶¨£t Ö¯¥¨w¥{§z²{
¥¥¨Õ «tw Õ £¯}¥§¤zw °£¨{µ¨·w}¤¥¯Ý
¤¼¥¯§t¥ ¯Ý¤}¨¸¥z¯§t¥zu¥u ¯u °£¯Ý¤¨·¼¥²Ö
¯t§w¥¯Ý §£±°tÖÛ¥²Ö«Ö±Õz±Ðz³³Ö

ÕÓ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

Å¤nªnµ³Äo®¨´Å®ÇÈo°¤°Ä®oÁ®È´Ê¦³
»µ ¥t{£u Ö w¼¥«Ö¥u z£w«¯{Ö¥¨·{£¬²Õu z

t¥°tÖÛ¥¤¸z ¯¥¨¸t¶wz²}Ö¤t²¤t©·z³Õ³Ö Ö z²}Ö«t¤t
¨·£w«¯{Ö¥³Ö¬¥°£w§²Öw 
ª·´µ   wª ¨¤t²Õ ¨·¯Ý£ °Ö{¥t£²Õ¤¸t¶³
°{t°{z°t°£Õ u¥ t³ °Õ¤¸z¨¸{£Ö z z¯¶¤£
¤¸z¯Ýª¸ ¬Õ ÕÕ ¤¸z¥{©z{£}¤ ¯¥£|£¤¸¤t²Õ{©z
¼¥w¤ ³Õ²}Õ ¬Õµ t¶³{¤|¯ ¥¤tÕ µ °Öt¶ z³Õ¯¶¼¥°Õz
°Õz¨·u z¤°£³Õ¯¶w¥¤¤Ù£Õ¥zt¤
t¥¨·¯t§¯ÝÛ¥²«w¨·°Ö¥ ¨·¯¨tÕ¥«w°tÕ t¶
¯¥£ z³Õ¯¶w¥¤¤Ù²£ t¶¯¥¯Öt¤Õ¥Ö z z²Ö
¯¶ zwÙ °Ö² zwÙ¤¸ t¶Ö z²Öw§¯Ý£ ¤z¨·¯u¥¯Öt¤
²¯ª· zV\VWHPWKLQNLQJ~©·z}Õ²t¥ z Õ¥z¯Ý£
t¥ z Õ¥z¯Ý£ ¯ª· ¬¥°¥zu z£«¥¥
t¶wª ¤tw¥¤¤Ù£Õ¥z§·z¤¸z¥~©·zÖ¥{£ª· w¥¥²Ö}¤
¯{¬tÖ z w¼¥Õ¥£¤¸ w¯¨tÕ¥ e£w¥¤¤Ùf ³Õ²}Õ
¯¨tÕ¥£¯|µ ¯¥£Õ¥ zwÙ£t Õ¥zµ {£¯Ý zwÙu©¸¥
¯|µ³Õ³Ö°£¤{££¥t¤¯t§«¼¥z ¬ÕÖ¨³Õ³ÖÖ¥¤³Õ
¨w¥¤¤Ùt¤ Õ¥z¬tÖ z|£¤¸Õ¥{©z¯Öw¥¤¤Ù¨·¬tÖ z
¥w¥Õ¥ ¨ zwÙ²Õ ª {£¯¨tÕ¥£t¶³Ö wª zwÙ
¨·¯Ý£°£²£u z zwÙ¨¸ zwÙÕ¤¸z¥¨·¯ÝÕ
Õ t¶¤¤Ù~©·zt¤°£t¤ ¯ª· zwÙÕ ¤¸z¥¤¤Ùt¤¨ Õz 
Õ t¤¯tª¸ «t¤¤t¶¯Ý zwÙ¨·¨wª zwÙ¨·¯Ý£
 ¨¸¯¥³Ö{«¼¸¥Õ¥ t¥ z Õ¥z¨·¯¨tÕ¥¯Ý zwÙ¤¸
Ö z²Ö¤·zz³¥ zwÙÕ °Öt¶¯¶w¥¤¤Ù£Õ¥z zwÙÕ²

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÕÔ

£¨·¯t§¯Ý zwÙu©¸¤¸Ö¥ z¯¶£w¥¤¤Ù² zwÙ
¤¸³Ö¤· t¥w§ £³Õ¥zµt¶¼¥¯¶{
t¥w§° §¤{ t¶ ¬Õ²£ zwÙ¨·Õ¥¨¸ wª £«¯{Ö¥
z¼¥£ zwÙ¨·£t Ö zwÙÕ¥£¥t¤¨¸¤¸z¯Ý¤t
°£z°{t°{z²Ö¯¶w¥¤¤Ù¯}§z¯«{Û {¤ °Öz°z³Ö²Ö
¯Ý¤tt¥²t¥°tÖÛ¥
¯¥Ö z{¤¤¤t²Õ²Ö³ÖtÕ °ÖwÕ °t t³¬Õ¤t¨·¯Ý
uÖ ¨tÕ ¯ª· ¯¥³Ö¤t²Õ°Ö¨·¯¥¯w¯¨¥¤¸z¥{£
¯Ý §§¥Ã¯Ýu¤Ù Äª £³t¶¥¯¥t¶ z³Ö}¤Õ¥¤
¬Õ²¥£¼¥°Õz³°£¤¤Ùt¤ Õ¥z³¯¨tÕ¥ z t
§|£¤¸¯¥t¶ zt£{¤t£{¥ u¥ {¥tt¤ £§£Õ ³Õ
³Ö ³Õ¯¶¼¥°Õz°Õz¨· ³Õ¬ÖÕ¥°Õ£Õ¼¥Ö¥¨· Õ¥z³ ¤¥¯}ª· 
Õ ¯uÖ¥Öt¤ Õ¥z³{©z¯Ý£¤¸zª ¯Ý zwÙ¤¸z
¤¸z§¸¤¸
²t¥°tÖÛ¥w¥u¤°Öz¥z¤zw Ö¥{¤£w¥¤¤Ù
£Õ¥ z zwÙ  Õ  ª Õ Õ ¤¸z ¥²Ö £¥ wÖ z³Õ³Ö
w¥u¤°Özt¶³Õ{ °£¯uÖ¥©zw¥ z z¥¤ww¨³Õ³Ö wª ³Ö°wÕ
FRPSURPLVH³³Õ©zKDUPRQ\
Ö¥{£°tÖÛ¥w¥u¤°Öz²¤zw ²Ö¤zw¤¸¯Ý zwÙ¨·¨
t¶Ö z²}Ö§¨°tÖÛ¥¨·¯Ý£ zwÙÖ
¯Ý ¤ Õ¥ £²Õ wª £ §¤{¨¸ ¥¼ w¤¥t Ö z¤z¸ ³ÖtÕ 
¯Ý¤tt¥²Õ°Ö{©z°tu¥¯ÝuÖ ¨tÕ Õ ³
¤tt¥²t¥°tÖ³uw¥u¤°Öz²Ö¯t§¥|¤Ù ²£¤¨·¯Ý
§¤ t§ ¥uÖ Õ ¤¸ ¨¥t¥¬¥¥¥£¯§· ¤z¸ °Õ§¥Ã
°Öt¶¤zw¤«Ã³{©z¤t¥¥¨ §¥§°Õ²
£¤¨¸ Ö zt³°{t°{zt¤²± t¥ ª· ¯¥£¬³t¶{£³Õ{zÕ¥µ

ÕÕ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

¦¼o´°Á¤¦·µÅ¤nÄnÂn¦¼o´¨·¨µ°»µ®¦¦¤
Âno°Á oµÄ®o¹·ÄÂ¨³{µ °Á µ
¨·Õ¥¥¯Ýt¥¬²£¤²{w¥¼¥w¤ ¯ª· z §¤{¤¸¯Ý
Ö¥¤tt¥ Õ²Ö¥§¤§t¥ °tu z¯ª· z¤¸zt¶wª  w¥¨
{µ¤·¤}¤¯{°£¨Áµ¨·¨
¯{¥¨·¨ t¶wª w¥¤¸z²{«Õz³¨·¯Ñ¥¥Õ¥¯¥{£}Õt¤°tÖ³u
Û¥u z¤zw£¯}¥§°£}Õt¤¤ ¥Ö¥zwÙ²Öw¨ ¥¯{§
tÖ¥Ö¥£w¥¼¥¯¶{²Ö«tw³Ö£±}Ù«t}¨§¨w¥«u
²t¥¼¥ Õ¥z¨¸t¶ Õ¥ z°Õ¤¯ z Õ¥z¯¨ Ö z¬Ö²Ö¯Õ¥¤
±tÖ ¯¥£Õ¥¯¥³Õ¥¥ ¬Õw¯¨ °£§·z¨·¥{¥t¥ t
±¯|¥£{¥tÕ¨·¯Ý zwÙ£t ²Õµu z±t¯}Õ £¯
¥ ¼¥¥{ ¯ª· ¨ £³¯wª· ³t¶{£Õzt£Õ ¯¥¥t  ¯¥{£
Ö z¬Ö¤ ¯¥£|£¤¸ t¥¬Ö¤w¥¯Ý³u z±t °£¬Ö¤w¥w§
{§²{u z¯u¥{©z¯Ý¯ª· z¼¥w¤
¯¥¨¸¯¥¬Ö{¤t°Õ¤« ¯}Õ¬ÖÕ¥ ¯§t¥¨Ù ¨¯wª· z§ ¨
¥¯¨ ¨¥ t¥ ¨¯w±±¨Õ¥zµ °Õw¥w§u z¯u¥¯¥¤
ª ¯Ð¥
Ö¥¯¥{£¯uÖ¥²{ ¯§t¥ ¯¥{£Ö z¯uÖ¥©z§Û¥w¥w§
u z¯u¥ °£©tz³wª ¯uÖ¥²{¥{§ ¬Ö©z¯{{¼¥z¨· ¬Õ²²{  z
¯¶¤t£§¤Õ¥zµ ¨·t¤¯uÖ¥¯Ý ¯§t¤ °£t¶Ö z¯uÖ¥²{²Ö}¤
{©z{£³Öw¥¬Ö¨·¯Ý zwÙ ¨tÕ©·z ¨·{£¥¯uÖ¥¯Ý±t¨¸
°Ö{©z{£ z tÕ¥¯ª· ¤¨t£Õ £¯³ ¯¥{£¤ª t¤
¯u¥ Õ¥z³
°Õ¯§·Ö¥°t¯¥¨§·z©·z¨·°Õ²{ wª ¯¥¨¯{¥¨ «Õz¯ª·
Ö¥zwÙ¤§«uu z±t ¯¥{£¼¥t¥Õ¥zµ ¯ª· °tÖÛ¥¤¸z°Õ}¨§

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÕÖ

¤zw£¯}¥§{©z±t¤¸z ¯{¥¨¨¸¤¸zu©¸¥°£¤t¥³Ö¯Ý
°t °Ö¯¥t¶¯ ¥Û¥¥°tÖÛ¥ Ö¥¯{¥u z¯¥¨°Ö°£¯¥
¤ ¥Û¥³Ö¯¥t¶{£³©z{«¨·°tÖÛ¥³Ö
°Õ¤¸z¨¸¯¥t¶ Õ¥¤°Õ¤z ¯¥Ö z z¥w¥¯Ý{§z±³Õ
¯¶z¯§¯t§³©zt¤w§Õ¥±t¨¸¯u¥{£¤z¤§¥t¤{§z°Ö ¯¥
Ö z£¤z£³ÖÕ¥ t¨· tÕ¥¯u¥w§°tÖÛ¥±t¤¸ ¯u¥¨w¥
{§z²{°wÕ³
¯¥¨¸ w¼¥Õ¥«t§{ w¼¥Õ¥{§§¥ w¼¥Õ¥t¥¯ª z Ö°Õª·
w¥¥Õ¥¯Ý¯ÕÙt ³Õ{§z²{³¯¨¤¸z¤¸ {©z¯ÝÛ¥¨·Ö z°tÖ
ÖÛ¥¥°Õz¯{¥¨·¨¯¥ Õ¥z{§z²{¤¸z§¸|£¤¸¯¥{£
Ö z¤¸z²{¥z¯{¥u z¯¥²Ö¨¯¨tÕ  °Ö¯¥t¶¤ ¥Û¥°£²}Ö
Û¥³³ÕÖ ²{¨·{£°tÖÛ¥²Ö³Ö
¯ª· ¨¯{¥¨·¨ ¨{««Õz¥¨·¯Ýt« ¯Ýw¥¨z¥ t¶
«±¥²£t¥¨·©·z³Ö°Ö Õ ³¨¸t¶u ²Ö¨w¥¥¤ww¨Õª
Õ²{t¤ °Ö§¤§¥§¨t¥¨·¬tÖ z Ö ¤¸z¤ ¥ zwÙ£t 
¼¥w¤Õ¥zµ ±¯|¥£Û¥u©¸¥¯Ý¤¼¥ ¯ª· {£¼¥¯§t¥Õ¥zµ
²Ö¯Ý³¥¤tt¥¨·¯¥¬Ö¯¥¯¶¯¥¯uÖ¥²{ ¨·{£ z¯{¥¨·«Õz³¬Õ
{«¥¤¸
¤zÕ¥¤tt¥°£§t¨ ¥¨¸ ¯ª· ¯¥}¤°Ö {£¥¥¼¥ ²Ö«
{«¥°Õzt¥°tÖÛ¥u z}¨§w w¤¤zw£¯}¥§ °£
±t ²Ö±t¨¸tÖ¥³² ¥¨· t¬ Ö z ~©·z¯Ý¥t§{¨¯· ¥{£Ö z¼¥
¥t¥ °Öt£¤z· {£Ö z¤°tÖ ¥²Ö¯Ý ¥¨°· Ö°£
¤z· ª~©z· {£¼¥ ²Ö¯t§¤§u« Õ¥z°Ö{§z
»µt¥¨·¥¥¨¸¯¥£Õ¥{£Ö zu¤u¥³¼¥ £³²Ö¥tu©¸
tÕ¥¯§¤tÕ {£³Ö¯Ýt³tÕ©·z²t¥°tÖÛ¥w¥u¤°Öz¨·
¨¥¤

Õ×

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

ª·´µ    ¨¸w¥u¤°Özt¤¨¥t¥ ¯¥£¯¥£§·z¨·Ö

°Õ¯Ý¯«Û{{¤°Õzw¥u¤°Öz¤¸z¤¸¯ °£¤ztÖ¥¯uÖ¥³²£
°uÕzu¤°Õz}§zt¤Ö ¯¥£|£¤¸ ¨¸¯¥{£Ö z¥¯§·t¤²Õ °£
t¥¯§·¤¸t¶¯Ýt¥t¬Ö¯¨tÕ¥t¬Ö²ÖÖ§t§°£ª¸ Ïß§·z¨·¨z¥u©¸¥
«t Õ¥z{£¼¥¯¶{t¶Ö z¨ Á Õ¥zwª ÁµÖ z¨ °£{µ
Ö z¤· ¤}¤¯{Ö¥¼¥ £³±³ÕÖ¬ ©z{£¨¯{¥¨ t¶³³Õ ¨°Õ¯Ý
¯ª· ¯u¥
w¨w¥¤¸z²{¨¯{¥¨Ö¥¯ ¥°Õ¯¥³Õ¤ ¥Û¥{§z
¬Õ ¥zw¤¸z¯ ¥}£²{¯u¥³ÖÖw¥¤t°£w¥¨ °Õ²¥t¨
t¶±¯u¥ t ª ¬tt¼¥{¤ ª ¥z¨tÕ¥¯u¥{£¯uÖ¥²{°£¯¶²{ t¶
¥³¯¨°Ö °¨·{£¯Ýw¥¯{§ t¶t¥¯Ýw¥¯ª·  w¥
§¥¥t¥¯t§{¥tw¥¬Ö³Õ¤³Õ¯Õ¥©z°wÕ¯¨¸z¬tw¨·¯ ¥°Õ
¤t Õ¥z¯¨³Õ²}ÖÛ¥t¤¥²Ö¬t¯¨³t¶¨¤ Õ¥z²Ö¯¶t¤ ¬Õ
¯¥£|£¤¸Ö z¯Ö¼¸¥²Ö¨Áµ¨¨·¯Ýw¥{§z²{
±
¥¥¨£t Ö¯¥¯ÝÖ °£¨{µ¬Ö¯uÖ¥²{¯ª· z¥«t
Õ¥z¯Õ¥¤  z²Ö©z¤°Ö Õ¥zÖ¤· °£°z ¯«Û{{¤
Õ¥z°{Õ}¤ z¤¨¸Ö z²}Ö°£³Ñt¤¤¸z¤¸«tt¨
¯ª· ¨ z¤¨¸t¶wÕ µ°tÖÛ¥³ ²£Õ¥z¨¸¯¥{£¯{ Û¥
 ¯uÖ¥¥¯ £°£Û¥{£¯Ý¤¨·¥}Õ²Ö¯¥°tÖÛ¥³ÖÖ¨
°£¯{¥t¶{£¼¥²Ö¯¥³Õ¯u t³{¥t¥zu zt¥°tÖÛ¥

Áª¦¦³´oª¥µ¦Å¤n°Áª¦´Ê¦·Âo
Âno°«¹¬µªnµÎµ °¥nµÅ¦¹³Å¤no°°Áª¦
£«¥¥¨¸ w¨·©t¥¬Öt¤¨Õ¥ ¯Ý¤tt¥¨· ²Ö¯Ö
t¥¯¨¯¨t¤±§¸¯}§z©zu¤¸¨·Õ¥³Õ¨t¥{z²{yÕ¥¨·³Õ¥{³Õ
¨uÖ ¨·{£¼¥ ³²}Ö Ö¥z²t¥«t¥¼¥Ö¥t¤

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÕØ

t¥¯t§  u©¸  u z£«  ¥¥{© z ¥Ö t¤ w¼¥ ²Ö ¯§t 
t¥°Õz°t°£t¥¯¨¯¨ ±¯|¥£ ²Ö¯§tª }¤¸£
°£¯§tt¥¬}¥¤  ²Ö°tÖÛ¥Ö§¨t¥°Õz¯¥t«¥
Õ¥z¥t ª {£¯¨tÕ¥° §z¥ª °QRQYLROHQFHt¶°Ö
°Õ ¤z¨·t¤·zt¶¬Ö¯ª· z¨¸t¤¨ w©zt¤ª Õ¥£«¥¥
¯Ý¨·¥u zut¥¤§§ SDFLILVP  ¨·°Ö¥°tu z±t
(QF\FORSDHGLD%ULWDQQLFDe3DFLILVPf
°Õ£«¥¥t¶ z¯¶£¤tÕ¥ t¥¨·{£²}Ö¯¥t«¥
ª §z¥¥°tÖÛ¥²Ö¼¥¯¶{¤¸ ³Õ²}Õ¯ª· zzÕ¥µ ¯¥¨¯¥t«¥
¤tw ª· ³Õ¯¨¯¨²w Ö¥t¤ª ¬Õt¤w¨·¯Ýt§³Õ¨¯Ñ¥
¥¨· ¬Õ²¯{¥§¯ t³t¶{£¨¤§«u±zÕ¥
°ÕÖ¥³¯{ t¤w¨·¨¯{¥°z¯Ö ¯}Õ ¯u¥«Õz¥£±}Ù
ª °z ¼¥¥{ w¥¤tÖ¯¥t«¥ t¶ ¥{{£³Õ  ¥z¨w¨·
¯¥t¶t¥¯Ý¯ª· ¯u¥³
§·zÖ¥¬¯«u zÛ¥©zu¤¸¯Ý§§ ¯}Õ ¯Ý¤§w¥¯}ª·
Ö°Ö t¥°tÖÛ¥u z¯¥°Ö{£¯§·Ö¯¥t«¥ °£§¨
§z¥t¶{§z°Õ{£¼¥¯¶{³ÖÖ z²}ÖÛ¥w¥¥¥ Õ¥z§¯{§zµ
¤tt¥t¶wª  w¨·{£}£¤¬³Ö Õ Ö z¨t¼¥¤z¯tÕztÖ¥
¥¥tÕ¥¤¬ °Õw¨·{£}£¤¬¨·«ÕzÖ¥Ö§¨t¥³Õ¼¥Ö¥¤¸
{£Ö z¨Û¥w¥¥¥§·ztÕ¥w¨·}£¤¬Öt¼¥¤z¤¸ ¨t¥t
¥³Õ²}Õ¯ª· zzÕ¥µ
w¨£«¥¥¯}Õ}¥t Õ¥z±}¥t{©z³Ö¤·z
 °£°z¤ Õ¥z²Ö¯¶Õ¥ ¯ª· ¨wt ª·¤¸z¤¯Ý¤¬ t¥
¯ª· yÕ¥Û¼¥Ö¥ Ð¥§t}Ö z²}ÖÛ¥w¥¥¥¨·¯ª tÕ¥
¥t¥²t¥¨·{£¯ ¥}£wt¤¸ ±³Õ²}Ö§¨¼¥Ö¥  °£¼¥
²Öt¤¬¤¸Ö z °£t¥¯Ý§²¨·«

ÕÙ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

Õ¥¯ª ³Ö²Ö³Õ£¥¯ Õ¥ §}¤¤¸¥ttÕ¥¤zw¥
§}¤¥t¤t ¤zw¥§}¤¤¸¯Ý¯ª· z¥ ¯ª· ¨t¼¥¤z¯ª tÕ¥t¶¨
¤z}£°Õ¬Ö¨·}£³ÖÖ§}¤¤¸Ö z w{§zµ
}¥«} tw¼¥£¥ Ö¥zÕ¥ e¯³Õ£z¤Öt¥{ z¯f
ª  e¯£z¤Öt¥³Õ{ z¯f °Õ¤t«°wÕ¤¸ ³Õ©t¥Õ ³Ð¥
Õ¥ Õ¥¯¥{£Ö z¤ ¥Û¥w¥¥¥ Õ¥z³ °£¯Õ¥³
wÖ¥{©z{£³ÕtÕ ¯¨·{£¼¥Ö¥¯¥°£¼¥ ¥±t²ÖÕ ¤ °£¯¥
{©z{£¥¥¼¥ ²ÖwÖ¥ °£¯t§¨¤ §u« ³Ö±¨¯· ¥³ÕÖ z{ z¯
¬zÕ¥µ Õ¥ ¯¥¤t¯ ¥°wÕ¯³Õ£z¤Öt¥{ z¯ °Õ³Õ
©t¥Õ¥¼¥ Õ¥z³{©z{£¥¥£z¤¯Öt¥³ÕÖ z²Ö¨t¥{ z
¯ª ¬ ¨t¼¥©·zÕ¥²¯ª· ¯³Õ£z¤Öt¥{ z¯ ¯¥{£
£z¤¯¤¸Öt¥³Õ{ z¯³Ö Õ¥z³
³Õ²}Õt¥¯ÝÕ¥¯£z¤Öt¥³Õ{ z¯¯¥£Õ¥¯¥¤z¸ ¥
¬t¯u¥¼¥¥¥¬³°Ö{©z³Õ²¨ w¨{· £¥¼¥ t¥{ z¯
{©zÖ z¼¥¸ ¯ª· z¨· ¥Õ   t{¥t¨¯{¥¨¨· £t Ö¯¥t«¥
°ÖÖ z¨Û¥¨·{£{¤t¥°tÖ³uÛ¥²Ö¼¥¯¶{¥¯{¥¤¸Ö
»µ   w¼¥Õ¥Û¥¨¸¥z¨t¶²}Ö²Ö¥ ª·µ ¯}Õ¥z§¥¥Ùt¶¨
¬Õ °ÕÖ¥³Õ¨¤t¥t¼¥t¤ t¶{¤³Õ¬tÕ¥{£¯§·Ö Õ¥z³ t¶¯§
Ö¥ ¤z ¬Õ¤·°£
ª·´µÛ¥¥z§¥¥Ù¯u¥¯¨tÕ¥Û¥¯¨·zµ¨·Õ¥¯¨·z
²¨·¨¸³Õ²}Õw¼¥Õ¥¯¨·z¤ °Õ¥w¥Õ¥°t¯Ý¯¨·zµ wª °tÕ
t£{¤t£{¥ t³ °Õ¯¥£°t¯Ý¯¨·zµ ¨·°£¤t¶¯¯¨·z
¤ ¤¥Ö ²¨·«t¶¯t¥¯Ý Á ¯¨·z wª ¤¸z°t¯Ý¯¨·zµ
°£¯¨·z¤ ¤¥Ö
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ÕÚ

¨oªªµ¤µ¤µ¦¡·Á«¬ °Å¥
°°¤µÂoÅ ªµ¤ ´Â¥oÄÃ¨
¨·{§zÛ¥²§¥¥Ù§«§»¯ z³ÕwÕ ¯ÝÛ¥¯¥£
¯Ýt¥¥w¥¬Ö²}¥§tÖ¥³¯ª· µ °Õ¤¥¯t§Û¥u©¸
 ¨·Õ¥³Õ§«§»{§z ±¨·¤t{£«Õz³²§¥zu z¯{¥¨·{£ z
w¥Ö zt¥¥z¯t§{ «¥t ~©·z±z³¥¯ª· z¤zw°£§·z
°Ö ²°zÕ zw¥Ö zt¥u z«Ù¨·~¤~Ö ¯ t¥
¯ÝÛ{{¤tÕ Û¥°Ö°Õ±z¥©z¯ª· zw¥u¤°Öz¨¸Ö
Û¥¨·²}Ö²t¥°tÖÛ¥ t¶²}Ö¥£ §¤{¨·Õ¥°Ö °Õ¨
uÖ w¼¸¥³Öwª Û¥¨·²}Ö Õ¥z¼¥w¤¥t wª ²t¥¯uÖ¥©z¯«Û{{¤
u zÛ¥¨·¯¨tÕ¥«¤°£{¤t¥¥¯«Û{{¤¤¸
¯«Û{{¤u zÛ¥w¥u¤°Öz²°Õ£¯ª· z°Õ£t¨ ¥{{£
~¤~Ö  ¯Ý¯ª· z¨tÕ  °Õ¯ª· ¬ Õ¥ztÖ¥zµ w w« t¶¨³Õ
Ö¤t¥²Õ Â Õ¥z¨{· £Ö z¬³Ö Ö wª {£°tÖ¯«{Û {¤¨tÕ {¼¥ ¯¥£
uÖ ³¯Õ¥²t¶¥ {£Ö z°tÖ²Ö©z Â uÖ ¨¸Ö  wª tÕ Û¥ Â
Õ¥zwª
À w¥²Ð°z¥£±}Ù ¯¶°tÕt¥¯§±w¼¥«z¼¥¯
¯¨tÕ¥´®µ
Á w¥£¥°z ¼¥¥{Ö zt¥w¥§·z²Õ ¥¥{£
w z¼¥¬Ö ª·¯¨tÕ¥¤µ³
Â t¥©§²w¥¯}ª·  ª ¤¸²¤§§ «t¥Ù ¨·³Õ¯Ì
tÖ¥z¤Ûz²w°£tÕ ¤w§°°Õz°t¯¨tÕ¥··
w¥u¤°Öz£Õ¥z«ww £Õ¥zt«Õ}  {zw¥
£Õ¥z£¯£Õ¥zwÕ¥£Õ¥z¯Õ¥}}¥§¤«Ù £Õ¥z¥¥
¨·¨¥ £¤§¥Ù ¨{«tÕ  ¬Õ¨· Â Õ¥z¨¸ ³ÕÕ¥{£°tÖ³u¯«

ÖÑ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

Û{{¤¨tÕ  £³t¶¥ Ö zw  zw { °£°tÖ³u¤t¥
¼¥w¤ Â Õ¥z¨¸ ³Õ²Ö¯uÖ¥¥w z¼¥ Ö¥³Õ¨¤t¥²Õ Â Õ¥z¨¸
t¥°tÖ³ut¼¥{¤¯«Û{{¤¨tÕ  ª·µ t¶²}Ö§¨t¥¨·¬¥°Ö t¼¥{¤
Û¥³ÖzÕ¥u©¸°ÕÖ¥Â Õ¥z¨¸¤z ¬Õ w¥u¤°Öz{£ª¯ª· ³Õ{
³Ö{§z
tÕ Û¥w¥u¤°Öz°Õz°t ¨t£¤©·z~©·zÖ z°tÖ³u°£
£¤z³Õ²Öw z¼¥w³Ö°tÕw¥²{°wª w¥z°t¨t¤t¤¨·
¯¨tÕ¥¤´¦·¥³Ö Õ¥zwª
À w¥z°t¨t¤¯t¨· t¤¯ª· z¨· ¬Õ ¥¤£¯Ö z§·
§°
Á t¥z°t¨t¤¯t¨·t¤¯ª· zwtzÙ¯Õ¥¯Õ¥t
ª }¥§¤«Ù ¯}Õ HWKQLF JURXSV °£ UHOLJLRXV JURXSV
Õ¥zµ
Â w¥z°t¨t¤ ¯t¨·t¤¯ª· z¥ ¤Ù¤§ °£
£±}ÙÕ¥zµ
Ã w¥z°t¨t¤ ¯t¨·t¤¯ª· z}¤¸£ §
{¼¥ tFODVVFDVWH {FRORXU
Ä w¥z°t¨t¤²¯ª· zu z§¥t¥w¥¬Ö w«§¯
« § w¥¨z¥ w¥tÖ¥Ö¥²¥z¬§ ¬§Û¥
°£w¥¼¥¯¶{Õ¥zµ
Ö z²{tÖ¥z ¤w¥{§zÕ¥ w¥u¤°ÖzÕ¥zµ {£°tÖ³u³Ö
{§z wÖ z¤w¥²{°wz°t¨t¤¸ Ä Õ¥z¨¸ t³²Ö³Ö Ö¥
¤z°tÖ Ä Õ¥z¨¸³Õ³Ö w¥u¤°Öz²¤zw«Ùª ²±t«Ù ³Õ
{°Õ  t¥°tÖÛ¥u¤¸¯¶u¥³Ö{§z ª ¤ z³Ö°¨¸
Ö z¥Õ¥ w{£¬Ö³ Ö¥³Õ¯ ¥t¶Ö z ¬Õ²±t°Õzw¥u¤°ÖzÕ ³
³Õ{

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÖÒ

u ²Öt¥¥¥ z t³²±t {£¯¶Õ¥Û¥¨·Õ¥¥
Á }«¨¸ w z¼¥¤zw«Ù¤·³{§zª ³Õ °£w¥u¤°Öz
t¨§ ¥ °£zw¥¨¯· t§¨±· Õ¨· ¨· ¥{¥t¯«{Û {¤¯Õ¥¨¸ z¤¸ ¤¸
²}Õª ³Õ
²¯ª· z¨¸ w³w{£¤¸zuÖ ¤z¯t³Ö¯ÝuÖ ¼¥w¤Õ¥ ¤zw
u z¨§§¬§²{±} Õ¥ ²¯¥¨·Õ¥¥ ¯ª· ¯¨t¤
£¯¤·³²±t ¤zw³¨¸£w¥¼¥¯¶{¥t¨·« ²t¥¨·
£}¥}«t¬Õ¯Õ¥ ¬ÕÕt¤ Õ¥z£¥ttª ¨w¥u¤°Öz
Ö ¨·«²{tÖ¥zÕ¥z{¥t¤{|§£Ä³³Ö¥t
°Õt¶{£Ö z¯uÖ¥²{ÖÕ¥ ²«w ¨¤¸ ¤zw ¬Õ²¥£¨·
¥¥¤¸z¤w tÖ¯¥t¶¯¨z  °ÕÕ ¨¸³ ¥t¥Ù³Ö
¯¨·³°Ö w³{£¤t¥¯ t¤tÙ¨·¨¨¸³Ö³Ö {£Ö ztÖ¥³¬Õu¤¸
¥¥{¤¤zwÖÛ¥¥°Õz¯¥³¨ wª Ö z¤ ¥
Û¥²Ö¥t{£ ¥¤¯¥ Õ¥z¯¨³Õ °Ö
¯ª· z¥w¥u¤°Öz t¶u ²Ö¼¥§¨}¨§ ª ¤ ¯§
u z¤zw³¥©t¥°£²}Ö¯Ýw§Ö
Ö¥w³¤¥²Ð¬Ö²Ðw§°£¯¨¥¥ª¥¤ 
°£Ö¥zwÙ¤zw³²°zÕ¨¸  t{¥t}¨§°£¤zw{£¨z¥¯{§
tÖ¥Ö¥°Ö Û¥w¥u¤°Öz¨tÕ z¥ ¯}Õ £Õ¥z«ww
°£t«Õtt¶{£ Ö z³Ñ
t¶u }¤²Ö°tÕ«tÕ¥ ²± t¥Í²Õ u ²Ö¯§·t¼¥¤z {£
³Ö¨w¥¥¥¨·{£°tÖÛ¥³Ö¨§·zu©¸°£Ö ²{t¤¯§Ö¥Õ ³
²ÖÍ²ÕÁÄÃÅ¤¸¯Ý¯¥°Õzt¥¯§Ö¥³Õ²}Õ ÍÁÄÃÅÖ z
tÖ¥Ö¥³²t¥°tÖÛ¥°£Ö¥zwÙ§·z¨z¥

ÖÓ

¨µ¥ªµ¤ ´Â¥o

¤zw³{£Ö z¯§Ö¥ °£³}Õ±tÖ ¯¥£¯¥¨¸±t
£Û¥¥t ³Õ¨²w°tÖ³Ö ³ÕÕ¥{£¯Ý¥ ¼¥¥{ª ¯Ý
£¯¨·¤ ¥u¥³
£¯³ Ö¥¯tÕz{§z  t{¥tÖ z¥¥°tÖÛ¥u z¤
¯ z°Ö {£Ö z³Õ°tÖÛ¥u z±t ª ¼¥±t²t¥°tÖÛ¥
Ö°£¯ª· ³³¯tÕzu¥¤¸{©z{£Õ¥ «±¥t¶u {¯¨z¯Õ¥¨¸

··«µ¦rÂª¡»

··«µ¦rÂª¡»
u ¯{§Õ¥ ¤t¥¬z«Õ¥¬Özw«« §²zt¥§§¥Ù
Õ¥¬Ö²{²Ð¬Ö²Ð«tÕ¥
¤¨¸ ¥¥³Ö¤§Ù²Ö¥°z¥t¥ ~©·z²¨·¨¸¯¨tÕ¥
¥t¥§¯ °£t¶¯Ý§¯{§zµ ¯¥£ §¯ °z¥{¥tw¼¥Õ¥
e§¯f °Õ¥ °tt ¥w¥Õ¥ ²¨·£}«¨¸ ¥¥³Õ
¯ª w ª· ²°zÕ¨· À ¯¥£¯Ý£§t« °£²°zÕ¨· Á ¯¥£ ¬Õ
 tzt¥§§¥Ù
¤¨¸ Õ¥ ¤t¥¬z«§Ù²Ö¥°z¥t¥²zt¥u z
Õ¥¬Ö zw«« § ¥z§§ ¥Ù °£²Ö¬ ²¯ª· z e§§ ¥Ù°«f
¥¥wz³Õ ±zÕ¥§§¥Ù°«¯Ý Õ¥z³" °Õ{£
¬©z¤tt¥u z£«¥¥ °£{£u ²ÖÕ¥¨· ¬Õ²¨·£}«¨¸
 ¯ zÕ¥§§¥Ù°«¯Ý Õ¥z³
¥z¨¯¥ ¥{{£¤z³Õ³Öw¼¥ t¶¯Ý³Ö ¯¥£Õ¥¯¥²¤¨¸t¶³Õ
¥t¤t¨·{£¬²¯ª· z¨¸{©zwz{£¬t¤²¤ttÖ¥zµ

µµ¡·Á«¬Ã¥¡¦³¦¦¤d °¥»Ã½  µ¤Îµ°µ¦µµ °«µ¦µµ¦¥r ¦·
¦°´¥µ¦¼»®o°¦³»¤Á¨È»µr Îµ´µ°´¥µ¦¼»ÓÙ¤¸µ¤ÓÖÔÚÒÔÔÑ
Ò×ÔÑ

Îµ

··«µ¦r´¦¦¤«µ¦r
tÕ  ª· {£¬©zw¼¥¤Ù w¼¥Õ¥ v··«µ¦rw °t¤Õ¥ §}¥
t¥ °Õ¨·{§z¤¸¯¥¼¥w¼¥¨¸¥{¥t¥¥¤t~©·z¯Ý¥¥u z
£¯ §¯¨¨·¨ ¥¯tÕ¥°tÕ°Õ±¥ §§¥Ù¯ÝÖ w¼¥
¥z§}¥t¥u z£¯ §¯¨~©·z¤tÕ ¯¨tÕ¥}¬¨
Ö¥¬¥¤Ù §§¥Ù¥w¥¥¨·²}Ö²£¯ §¯¨
{£¯Ý§}¥¥zÖ¥ SROLWLFV wª §}¥Ö¥¦´«µ¦r ª §}¥µ¦Á¤º°
¤z¯}Õ¨·tÕ¥©z²w¤¨Ù«¥¥Õ¥ v ½·¥¤½¤½ µÁ ¸·½Áw
µ°ÙÕÖÓ  ~©·z°Õ¥ ²¨§¥Ù tÕ¥wª  u¤§ u z
t¤§Ùwª w«¤§u z¬Ötw z°£¤tt¥tw z
e··f°Õ¥t¥¼¥¨¥t¤Ù¯¨t¤w¼¥Õ¥eµ¥f~©·z°
Õ¥¬Ö¼¥w¼¥¯§²¥¥¥¨ª ¤tÕ¥¨§ ~©·z¥{¥t¥«¯¨t¤
t¤¥t wª  ¨ °Õ¥¼¥ e¨§f {©z°Õ¥ t¥¼¥ §§¥Ù¨·°Ö
¯¨tÕ¥e¨§¥Ùf¥¥³¯¨t§§¥Ù¯ª· ¼¥²Ö¤¸
§§¥Ù °Õ¥¥Ù°Õzt¥¼¥ª {¤¼¥¯§t¥~©·z ¥{
u¥w¥¥Õ¥¯Ý¥Ù°Õzt¥¼¥w ª t¥¼¥t§{t¥u z¤
ª t¥¼¥Ö¥¨·u z¬Ö¼¥
Õ¥z³t¶¥ t¥¨·{£¼¥¯§t¥tw zª ¯Ý¬Ö¼¥£¯
}¥§³Ö¤¸°Õ Õ¥{£Ö z¨£¯¨°°wª ¯¥Ö z¨¯wª· zª ¨·
{£²}Ö¯Ýt§t¥¤zw t¥tw z{£¯Ý³³Õ³ÖÖ¥³Õ¨t¯tÙt§t¥
Õ¥zÖ Ö z¬ÖÕ¥{£¼¥ £³³Öª ³Õ³Ö ²u ¯u°wÕ³ t¥t
w z{©z¯¨tÖ z²Ö¨t¯tÙt§t¥¯t§u©¸ ¯¥£|£¤¸ ¯ª· zu z
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ÖØ

t¥t¤¯ª· zu zt¥tw z{©z°tt¤°³Õ³Ö {t¥¯ÝÕ¥
¯ª· ¨t¥tw z t¶Ö z¨t¥ wª ¨t¯tÙt§t¥u z¤zwª
u z£¯}¥§¨·¯ª z{£Ö z£§§¤§¥
¤tÕ  t¯tÙt§t¥¯Õ¥¨¸¥{¥t¬Ötw z °£Ö¬tw z
{£Ö z¯uÖ¥²{Ö¬{¤t{¤¤¸z¥z²}Öt¯tÙt§t¥¯Õ¥¤¸ ¯¥£|£¤¸§}¥
t¥tw zt¶{©z¯¨tÖ z²ÖÖ z¯¨Ö¬²¯ª· zt¯tÙt§t¥¨·¯¨tÕ¥
t¥ ¥©z¯ª z³¥tÕ¥¯¥²}Öw¼¥Õ¥e··«µ¦rf²w¥
¥Õ¥e§}¥t¥ft¶¯¬³ÖÕ¥§}¥t¥°t³Õ t{¥t§}¥
tw z¤
¨·Õ¥¥¨¸¥©zw¥¯Ý¥² ¨ t¥¥{¥t¤ °£
t¥¯Ý¯wª· zª u zt¥tw z
t¥tw z¨·¨«Õz¯ª· £±}Ùu z£}¥} t¥¤¸zt¯tÙ
t§t¥¯Õ¥¤¸u©¸¥t¶¯ª· £±}Ùu z£}¥} wª  ²Ö£}¥} ¬Õ
Õt¤Ö¨¨w¥z«u
°Õ¥zw¤z¸ t¶¯Ý³³Ö¨· Ö¬ tw z¤¸ tt¥¥¯ª· £±}Ù
u z¯ z {©z ¥{{£¼¥²Ö¯t§w¥¯ª Ö °tÕ£}¥} ª °Ö³Õ
³Ö«Õz{£¯¨¯¨£}¥} °Õ¥zw¤¸zt¥¤¸ ¥{{£«°z¯t§
³t¶³Ö ª ¥zw¤¸z ¥{{£tÕ ²Ö¯t§w¥¯ª Ö °tÕ£}¥}°ÖÖ
w¥¤¸z²{¨°ÕÖ¬³Õ¯Õ¥©zt¥Ù
Õ ¥ t¥t¶ ¥{{£¨§¤ ¥t¥ wª  ¯t§¨t§t¥£Õ¥z¬Ö
tw zt¤¬Ö²Ötw zÕ¥ ¬Ö²Ötw zt¶¨§§¯ª t¤ ¬Ötw z
w¨u ¯u²t¥§¤§Õ ¬Ö²Ötw z Õ¥z³{©z¨t§t¥¨·¤¸z³Ö¯Ý
u ¯u °Ö°Õ¯ª· Ñ zt¤³Õ²Ö¬Ötw z¥£¯§ª ¯¨¯¨tu¨·
uÕ¯z¬Ö ¬Õ²Ö ¼¥¥{tw z ¤¸z¨¸t¶¯Ý¯ª· zu z§¤ ¥t¥~©·z ¥¤
t¥¯¥¨·¥¥
{¥t§¤ ¥t¥u z¤zw ~©·z¨w¥¤¤Ùt¤£Õ¥zt¥

ÖÙ
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tw zt¤t¥ ¯ª· ¤zw¯{§¥tu©¸ t¥t¶³Õ²}Õ¯Ý¯¨z
¯wª· zª u zt¥tw z°Õt¥tw zt¶¬tt¼¥±t¥wª 
t¥¤¸z¤²}Öt¥tw z°£¯Ý¤t¼¥t¥tw z¨· t²Ö
Ö¬Õ¥{£²Öt¥tw z¨¬°t³t°£¼¥¯§³ Õ¥z³
¥£¨·Õ¥{£¯Ý ~©·z ¥{{£³Õ¯Ý  t¶wª  ¤zw{£¤ ¥Õ ³{
© z u¤¸  ¨· Õ¥ t¥¯Ý¯¨zuÖ tzu z«ÙÖ¬¤ ¥¨°Ö
¼¥¤¥Ö¬²t¥ Õ¬Õt¤¯ª· Ö¥zwÙ± t¥²t¥¤ ¥}¨§
²Ö¨z¥§·zu©¸
Ö¥«Ù¯{§©zu¤¸¤¸³Ö{§z t¶{£¨t¥±³ÕÖ z¨t¥t
w z ¯¥££}¥} ¬Õ¥²Öt¥ ±°Õ£wtw z¯ z
³Ö¥uÖ tz¤¸
¨ ¨t¤Ù©·z¨·¯Ý¯ª· zu zt¥ ~©·z¯¥³Ö§t¤°£²}Öt¤
{t£¤·z¼¥¥¤¸z¯Ý}ª· u z¥§¥¤ wª w¼¥Õ¥ e¦¦¤«µ¦rf
°Õ¥e§}¥t¥f¯ª t¤°£¯§¤¸¯Ýw¼¥¨·ztÕ¥¯¥£
w¼¥Õ¥§§¥Ù¤¸¯u¥²}Ö²w¥¥u zt¥tw z±¤zt¤¨·
¯¥²}ÖÕ¥¤¥Ù Õ§}¥t¥°Öµ°Õ¯§wª ¥Ù ~©·zÖ¥
°¥¤Ùt¯¶ Ý§}¥¨· ¥Õ Ö¤tt¥¯¥£ e¦¦¤f°Õ¥e¤tt¥f
¤tt¥¨ Á Õ¥zwª ¤tt¥°Õzw¥¯Ý{§z¨·¨ ¬Õ²
}¥§ °£¤tt¥¨·«Ù¬Ö¨Û¥¼¥¯ ¥w¥¬Ö²w¥{§z¤¸¥{¤
¤¸z¥z¯Ý°°²¤zw«Ù{t£¤·z¯Ýt§t¥¤zw~©·z«Ù
¨· ¬Õ²¤zw¤¸{£Ö z©ª  Õ¥z¤z¨¸t¶¯Ý¤tt¥¯}Õ¯¨t¤¯¥
{©z¯¨t¤¸zÁ Õ¥z¨¸Õ¥ef
¤tt¥²£¤¨·¼¥¥¥z¯Ý£¯¨°°t§t¥¤zw¨·²Ö
£}¥}©ª  t¶¥{¤u©¸¯Ý§}¥¯¨tÕ¥ e¦¦¤«µ¦rf wª ¯Ý§}¥
t¥¯t¨·t¤t¥
²¯ª z³¤²Õ ¯ª· ¤¸z¥§¥¤¥Ù t¶wª  ¤¸z
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¥§¥¤¨·¯¨§}¥t¥ °£©z¤z¯tÕ¥ ¯§¨¯¨¯¨tÕ¥
¤®µª·¥µ¨´¥ª·µ¦¦¤«µ¦rÂ¨³µ¦Á¤º° wª ¯¨§}¥t¥t¤
§}¥t¥tw z zt¤¨·¬³uÑ¥zÖ°ÖÕ¥ t¥¥Öt¤t¤
t¥tw zª ²t¥tw zt¶Ö z¨t¥
··«µ¦r t¤¦¦¤«µ¦r ¨w¥¥±z©zt¤°ÕÖ¥ z²
¤£u z¥¥¥Ù¨·¯Ý¯{Ö¥u z ¥}¬¨¤¤¸ t¶
ª Õ¥ t¯tÙt§t¥¤¸z¤¸¥{¥t£¤¸z§¸ wª ¯¯{Ö¥¬z
«¯Ý¬Öt¼¥ t¯tÙt§t¥¯Õ¥¤¸{©z³Ö¤t¥¤t¥ª t¤¥
²w¤¨Ù¥¥~©·z¨uÖ t¼¥²Ö£§§¤§°Ö°Õ²w w¤°£
²}¨§£{¼¥¤Õ¥ w{£¯Ý Õ¬t¤ Õ¥z³ ¼¥¯§}¨§ Õ¥z³§
¼¥¯§}¨§ Õ¥z³{©z{£¬tÖ z
¥Ùª Õ¥«t Õ¥z¨·tÕ¥¥¤¸¯ÝuÖ t¼¥¥{¥t£¬Ö
¯Ý¯{Ö¥~©·z¯ÝÖ¬tw z¬z«u z±t¤¸zuÖ t¼¥²¤zw±
¯|¥£t¥°Õz°t}}¤¸¨·¯¨tÕ¥eª¦¦³f³Ö°tÕ £¥Ù
t¤§Ù °Ù ¬ ¤z¨· §¯¨¤ª t¤ ¬Õ °£t¥t¼¥²Öw
£Õ¥zµ¯Õ¥¨¸¨¤t§¤§£{¼¥£u z¯ zÕ¥ ¨§§
°wÕ³ {£Ö z¼¥ °£{£Ö z³Õ¼¥ £³ Õ¥z³ ¤t§¤§¯Õ¥¨¸¯¨t
Õ¥ e¦¦¤f wª £{¼¥£ ³Ö°tÕ ¤tt¥ uÖ t¼¥  °£
Ö¥¨·u zw¨· Õ¬²£¤¸µ ¼¥¥°£t¥©t¥²¯ª· z¨·Õ¥¥¨¸¤¸z
¯¨tÕ¥¯Ý¦¦¤«µ¦r
w¥{§z¤z¨©tz³ ¨tÕ¥ §·z¨·¥{¥t£°Öµ ¯¨tÕ¥
«§ °Õ¥ §·z¨·³Ö¤¥ wª ¯Ý¯ª· z¨·¥Ùª Õ¥ ³ÖÛz¥{¥t
£ª ¯¯{Ö¥¬z«±z ³Ö°tÕ¯ª¸ ¥²w¤¨Ù£¯ Õ
¥Ù ¨¸¯Ýw¼¥ °£w¼¥ §¥¥¤z°£¥Ù¨¸t¶¤z¤ ¥¥
{¥t¬ ¨tÕ ©·z ¤¸z¬°£¥Ù¨¸t¤¯¨tÕ¥ § °Õ¥
§·z¨·{¼¥t¤¥wª ¯Õ¥¯¨Õ¥ Õ t¤¥

×Ñ
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¯¥£|£¤¸¥Ù {©zª¯ª· z{¥t¬ ¨tÕ ©·z
¬¯Ýw¥Ö °tÖ Õ¥Ù¯¨¯¨zu©¸¯Ýw¥
Ö t z  °£¤¸z¬°£¥Ù¤¸ t¶ª Õ¥¨Öt¼¥¯§¥
{¥t«§wª £¯°£{©z¥{¥t£Ö¬Ö¥z±t
w¥Õ¥ ¦¦¤«µ¦r ¯Ý§}¥¨·Õ¥Ö¤tt¥°£uÖ
§¤ § ¥Õ zµ¯§· ¤z¸ °Õt¥¯Ý ¬²Õ }¨§ £{¼¥ ¤°¥zw¥£§
u¯¨£¯¨ °£t¯tÙÕ¥zµ²¥z¤zw~©·z¯Ý§·z
¨·°§ ¬Õt¤¥¥  ª ¬zÕ¥µ Õ¥¥{¥tuÖ t¼¥ ²¥¥
¥Ù
Õ··«µ¦r ¥w¥¥¥z§}¥t¥u z}¬¨¥
©z§}¥t¥¯ª zt¥tw zª t¥{¤t§{t¥Ö¥¯ª z¯§·°Õ¯ª· z
¼¥¥{Ö¥¨·°£w«¤§u z¥}¥ wª  ¬Ötw z t¥°Õz¤¸z
¼¥¥ÙuÖ¥¥}t¥ t¥{¤t¥Ö¥¯ª z²Ö «¬Ù t¥¬ t¥
zw¥ «¥Ù°£t«ÙÕ¥zµ t¥z©t°£¤§¥ ¢¢
~©·z¯Ý¤t¯tÙtt§t¥ °£w¼¥°£¼¥¤·z °tÕÖ¬¼¥Ö¥¨·tw z
Ö¥¯ª zzt¤¨·³¯¥¯¨tÕ¥¦´«µ¦r
§§ ¥Ù¥w¥¥¨¸ w¤¨uÙ z¥Ù ¯}Õ ¥¥£
t¶ tÕ¥¯Ý¥Ù¨·£¯Ý¯{Ö¥¼¥¤ °£¤z¤¸{©z¨Öt¼¥¯§
¥{¥tw¤¨Ù£¯
Õ¥z³t¶¨ ¯ª· ¬²°zÕ£¤§ ¥Ù ¼¥ ¥¥zÖ¥t¥tw z
ª §§¥Ùu z §¯¨  ¨·¯Ý¤t¯Ý¥{§zµ   ¯ª· z°t t¶wª 
°¦¦«µ¦r u z¯t¥§£ ¯¨tÕ¥ {¥¤t£ Ö¥z §«w«Ô Ö¥z 
Ö¬¯Ý¨·©t¥u z£¯{Ö¥{¤w«Ô £ ¤t¥u z£¯{Ö¥ ±t
¥¥}  ~©·z³Ö°Õzw¤¨Ù¨¸u©¸ Õ¥z¯¶t¶£¥  ÀÅ¿ ¤·zÕ¥
£¥ ÁÈ¿ ÍtÕ w§Ù¤t¥}  °z²Ö¯¶Õ¥¼¥¥§§¥Ù ¨·
¯Ýu z¤t¥}ÙÐ¥Ö¥¯ª z°Õzu©¸t¶¨ ³Õ{¼¥¯ÝÖ z¥{¥t¥

×Ò
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w¤¨Ù¥¥¥Ù¨·Õ¥¥{¥t£Ö¬Ö¥z±t
¼¥¥u z¥Ù±z¯ª· zt¥tw zt¤t¥¯uÖ¥Öt¤
¤z¨·¯u¥ª Õ¥£³Öz°Õz¤¸z e¬f ²Ö¯Ýt¤§Ùª ¥}¥
£ zwÙ°tu z«Ù °££¬¨¸³Ö§Ùw¤¨Ù¥Ù
wª t¥|¤°tu©¸ ¥tÕ¥wª ¤µª¦¦¤«µ¦r ¯¨tÕ¥¬§
Ö¥z¬¤z§¥Ö¥z°Õ¥z¨¯¥¯¨tt¤zÕ¥µÕ¥¬¥Ù
Õ¥±£¤§¥Ù w¤¨Ù¥Ùª ¼¥¥t¥¯Õ
°twª ¤µª¦¦¤«µ¦r¨¸¯§·z¯t§u©¸¯ª· £¥ÆÄ¿Ç¿¿
²¥z«¥¥ t¶¨w¼¥Õ¥ e§§¥Ùf ¯ª t¤ °Õ¥¥
¥¨²}Öw¼¥Õ¥ ¸·´³ °Õ¥ w¤¨ÙÕ¥Ö¨§ ³Ö°tÕu¤§ ¤z
tÕ¥°ÖuÖ¥zÖ °Õ¨§²¥z«¥¥²}ÖÖ  Õ¥z§·z °£w¥
¥³Õ³Ö±zt¤£¬Ö¯Ý¯{Ö¥°Õ Õ¥z²¤¸z§¸
²¥z«¥¥ e¨§f ¥{²}Ö²w¥¥tÖ¥zµ ¥©z
°¥zª °°w¥£§¤·µ³ ª £ t¥¼¥¯§}¨§
¨·¨z¥~©·z³Õ{¼¥¯ÝÖ z¯t¨·uÖ zt¤t¥tw zÖ¥¯ª z t¤ Õ¥z
¯}Õw§¨·ª t¤¤¸z°ÕtÕ «t¥Õ¥
v»¨´É°Äo¦n¤Å¤oÄ Å¤n¡¹®´¦µ·Éoµ °
oÅ¤o´Ê¼o¦³»¬¦oµ¥¤·¦Á}¦µ¤w
»µÓØÒÕ×ÚÓÚØ

Õ¥z¨¸t¶ª ¯Ý¨§¯ª t¤ wª ¯Ý°°w¥£§
¤tt¥²¯ª· z¨¸ª Õ¥Ö³Öt¶¯Ý§u z¯¥ Ö¥¯¥³ ¥¤¤·z ²Ö
Õu z¯u¥°Ö³¥Û¼¥¥t¶¯Ý¬Ö£«Ö¥§
Õ¥¨·{§z ²Ð¥¤t ¨§ t¶¨t¥²}Ö²w¥¥ª¸µÕ¥
°¥zw¥£§ ª ¤t¼¥¥zt¥¼¥¯§}¨§Ö¯ª t¤
¤z¨·¨t ¤¨}ª· ¯¨z¯t¨·t¤¤tw¥£§ª ¤tt¥
¼¥¯§}¨§°£t§{t¥¯}ÕÃ¨¸· ¦¦¤¸·°£¦µ¸·

×Ó

··«µ¦rÂª¡»

¯¥£|£¤¸ w¼¥Õ¥¨§¥Ù²Ð¥¤tu z §¯¨ {©z¨
w¥¥³Õ{¼¥t¤¥¤¨¯¨ wª ¥{{£¥©z§}¥t¥¯ª zt¥
tw zt¶³Ö §}¥¤tª °°w¥£§ Õ¥z¨·¯¨tÛ{{«¤
Õ¥{§t¶³Ö ª §}¥{§¥zt¥¯ª zt¶³Ö Ö¥{£²Ö°Õ}¤¯¶
u¥z³Ð¥¯Ý§}¥t¥tw zÖ¥¯ª z ª §}¥¤¥Ù²w¥
¥ Õ¥z¨·²}Öt¤²¯ª z³ t¶¯§w¼¥ e¥}f ¯uÖ¥³uÑ¥zÖ¥ ¯Ý
e¦µ¸·«µ¦rf
¯ª· ¤w¥w§u z¥Ù¨·¯t¨·t¤£ ª ¯¯{Ö¥
Ö¬Ö¥z±t t³¯¨ °£ª ¥w¥¥ Õ¥z¨·²}Ö²¥¥¥¨²
w¤¨Ù£«¥¥ ¤¸zw¥¥¥¤²¥¥¤t ¯¥t¶
¥¥¼¥w¼¥Õ¥ e§§¥Ùf ¥²}Öt¤§}¥t¥ ±¤¤§w¥
¥Õ¥ ¯Ý§}¥Õ¥Ö£¯¨°°w¥£§u z£}¥}
¯ª z ª {££¥t¤ w¥¥u z¨§¨·¯Ý¯ª· zu zt¥
tw zÖ ¤¸z°w§u z¥Ù°Ö²Öw¥¥²Õt¶³ÖÕ¥
¸·«µ¦r ª ··«µ¦r ¯Ý§}¥Õ¥Öt¥¨·¥{¥tÐ¥
tw z wª t¥¨·Ö¬tw z£¯¤¤§u©¸¼¥¤²}Ö²t¥
§¥t§{t¥u z£¯}¥§Ö¥¯ª z

¼Îµv¸·«µ½½¦wÄ6LU0RQLHU0RQLHU:LOOLDPV$6DQVNULW(QJOLVK'LFWLRQDU\ /RQGRQ
2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV   S Â¨³Ä 3URI 5& 3DWKDN %KDUJDYD V 6WDQGDUG
,OOXVWUDWHG'LFWLRQDU\RIWKH+LQGL/DQJXDJH +LQGL(QJOLVK(GLWLRQ  9DUDQDVL%KDUJDYD
%RRN'HSRW S
¼µÎ  vSROLWLFVw Ä 6LU 0 0RQLHU:LOOLDPV $ 'LFWLRQDU\ (QJOLVK DQG 6DQVNULW 'HOKL
0RWLODO %DQDUVLGDVV SÂ¨³¼µÎ vSROLWLFDOVFLHQFHwÄ3URI5&3DWKDN%KDUJDYD V
6WDQGDUG ,OOXVWUDWHG 'LFWLRQDU\ RI WKH (QJOLVK /DQJXDJH $QJOR+LQGL (GLWLRQ
9DUDQDVL %KDUJDYD %RRN 'HSRW   S Â¨³¼Îµ°·µ¥Ä +LQGX :RUOG YRO
SS
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×Ô

Õ ¦¦¤«µ¦r ¯Ýt¥ª t§t¥u z¤zw¨·ªt¤¥
°Õ¯§¥w¼¥ u z¥¥¥Ù ¤w w«©zu
¯¨{¥¨£¯¨¤·³Ñ
©z· ² § ¯¨¯ z¤· °£ ¯u¥t¶ª Õ¥£¯{Ö¥°Õ§¨¯ ¥¼ ¥{
¯¥£¯ÝÖ¬¨·¯¯{Ö¥¬z«z°Õz¤¸zu©¸ Õ¥z¨·³ÖtÕ¥°ÖÕ¥ £
³Öz°Õz¤¸z¡¦³¤¼ ²Ö¯Ýt¤§Ù£ zwÙ°tu z«Ù
°£Õ ¥t¤§Ùt¶³Öt¥¯Ý¯¯{Ö¥¯ z¯¨¯¨ |£¤¸ ¥}¥{©z
¥¥¼¥²Ö¯t§t¥¯¨·°z²Ö¥t¥ ±¨w¥²ÕÖ¥z
¥t¥²Õu©¸¥¯ zÖ¥z ~©·z ¥{{£¼¥±t¥©t¥ª  
¥°tÕ « ± § ~©·z¯Ý¥Ù ¨·ª Õ¥¯ÝÖ¬Ö¬¤tu z¥¥
¥Ù°£Ö¬w¥£zwÙu z£Ö¬¯Ý¯{Ö¥
 t{¥t¤¸©z¤z¯tÖÕ¥w¤¨Ùt¥¼¥w¤u z¥Ù
±¯|¥£¤µª¦¦¤«µ¦r ¤¸Õ«z¯Ö¤tt¥¯ª· z£Ã¯Ý
Õ¥z¥t ±«Õz{£ª¤¥£ ¤¬zÕzu z£¥Ù {«¯Õ
{©z ¬Õ¨·uÖ §¤§¯t¨·t¤¯ª· z}¥§}¤¸£ {¤t§}¥t¥}¥£¤
t¨·©t¥wÖwÖ¥¯ª· z¨¸ ¯}Õ 6LU +HQU\ 0DLQH ¯}ª· Õ¥ w¤¨Ù
¥Ù ¯Ýz¥{¥tÍª u z¥Ù¨·¨¯{¥{£tt¤w£
¼·¥« wª t¬°£{¤¥³Ö²Ö Õ¬¥²Öt¥ww«u z£}¤¸
¬z (QF\FO%ULWDQQLFDYROS
zt¤¨· %HQMDPLQ :DONHU ¯u¨³Ö² +LQGX :RUOG Õ¥
¯{{¼¥z ¤¼¥w¤u z¤µª¦¦¤«µ¦r t¶wª Õ«z{£¯ ¥¯ ¼¥¥{¥
¤ z¥¤£°£¼¥²Ö¥Ù¯Ý£¬z« :DONHU YRO
S

w¤¨Ù¥Ù²}Ö¤tt¥u z¥¥¥Ù¥ t¼¸¥ª
¤££ Ö t¤¨·²u£¯¨t¤¤¸t¶¼¥¯ ¥¤t{¥t
£«¥¥¯Ý ¤¥t³²}Ö£±}Ù²Ö¥w¼¥ ¯t¨·t¤¤t
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w¥£§°£w¥¨z¥¤·µ³ ¬MRVKLS
¯ª· z¤Ù¨·t¥¬¨¸³Õ²}Õ¯Ý¯ª· z¨·Ö zª ¥¤ °Õ¯Ý¯ª· z
u zt¥¤¤§ ²«w¤©·z¯¥¤¤§w¼¥{¼¥t¤w¥ Õ¥z©·z ¯ª·
©z ¨t«w¤©·zt¶ ¥{{£¤¤§ ¨t Õ¥z©·z³Ö t¥¨·¼¥¥¬¯}ª· 
±z¨¸t¶¯ª· ²Ö¯¶¥¯§ {£³Ö¯¶°¥zu zw¥w§Õ¥ §·z¯Õ¥¨¸
¥{¥t¥t¥u z ¥ Õ¥z³
{¥t¬§¤z¥z§}¥t¥¨·³ÖtÕ¥¥ ¯¥ ¥{²Öw¥¥u z
¯¥¯ z Õ¥z¯Ý §£{¥tz§}¥t¥u z}¬¨t¶³ÖÕ¥ w¼¥¤¸z z¨·
tÕ¥¥¤¸ ¨w¥¥°t³Ö¯Ý Á Õ¥z wª  w¥¥ Õ¥z
tÖ¥zt¤w¥¥¯|¥£
²w¥¥ Õ¥ztÖ¥z ¦¦¤«µ¦r wª  §}¥Õ¥Ö¤tt¥
¤¸z¤tw¥{§z °£¤tt¥£§§¤§¤·³ ~©·zw w«
«t Õ¥z
Õ²w¥¥¯|¥£ ¦¦¤«µ¦r ¯Ý}ª· u zw¤¨Ùª
¼¥¥¯t¨·t¤t¥ ¨·Õ¥ÖuÖ t¼¥w¥£§§¤§°£
u¯¨{¥¨£¯¨ ¤ªt¤¥²¤zw}¬¨¥¤t
w¼¥ ª §§u z¥¥¥Ù
Õ··«µ¦r ²w¥¥ Õ¥ztÖ¥z¥©z¼¥¥°£§}¥
t¥¨·Õ¥Ö£¯¨°°°£uÖ t¼¥w¥£§§¤§±
¤·³¨·³Õ{¼¥t¤¯|¥£ Õ¥z¥Ù²w¥¥ Õ¥z¤z
Õ²w¥¥¯|¥£··«µ¦r wª §}¥t¥±¯|¥£
²¥£¨·¯t¨·¯ª· zt¤t§{t¥u z¤ ª ¤¤§¨·¯ª· zÖt¥
tw z~©·z¤¥u©¸ª ¥u©¸²¥u z¤¯ª· {¤t¥°£§¥
Ö¥¯ª z²Ö£}¥}¯ª z¯Ý ¬Õt¤Ö¨
Õ¥z³t¶¥ w¥¥¨·Õ¥¥¤¸z¨¸ ¤z¯Ý¯ª· z¨· ¥{{£
Ö z¤ ¥Õ ³ ¨t

Ò
®¨´µ¦¡ºÊµ
®¤µ¥o°¤µµ¦¦¤o°°¦¦¤Â¨³o°Á¡ºÉ°¦¦¤
¯¥¥¬t¤Õ¥²£«¥¥t¥wª £³w¼¥¨·²tÖ¨·«
z¨·« t¶wª w¼¥Õ¥ e§¤f °Õ{£¯¶³Ö}¤Õ¥ w¼¥Õ¥§¤³Õ²}Õ{¼¥t¤
¯|¥£°Õt§{t¥u z¤¯Õ¥¤¸ Ö¥{£ z¯¶§§¥Ù°«{£Ö z
¯uÖ¥²{¯ª· z§¤²Ö}¤¯{ Ö¥³Õ¯uÖ¥²{¯ª· z§¤t¶³Õ¥¥¨·{£ z¯¶
§§¥Ù°«³Ö
§¤ wª £³ °Õ Õ¥§¤³Õ³Ö¨w¥¥°wµ Õ¥z²
¥¥³e§¤f²¥¥³¨w¥¥°w¯Ý¯ª· zu zt¯tÙ
£¯¨uÖ ¤zw¤²t¥§¤ §t§{Ö¥¨·°£t¥¯Ý ¬Õ
°Õ§¤²w¥¥u z£«¥¥ ²}¤¸°t¨¸{£²Öw¥
¥³Ö¯ª· ¯Ý{«¤¸zÖ²t¥¼¥w¥¯uÖ¥²{Õ¥ e§¤f °zÕ¥µÕ¥
eµ¦´´Êªµ¦³ÂÂf
§¤¯t§u©¸¥³Ö Õ¥z³ Ö¥{£¯uÖ¥²{¯ª· z¨¸{£Ö z z¬§¤²
¥£¯Ý zwÙ£t ²Õ Õ¥z©·zu z£«¥¥ £«
¥¥¤¸z¨ zwÙ£t ²Õ ¬Õ¯¨z Á Õ¥z¯Õ¥¤¸ °£ Á
Õ¥z¨¸t¤¯Ý}ª· u z£«¥¥
w¼¥Õ¥ e¡¦³¡»«µµf ¨·¯¥¯¨tt¤Û{{«¤¨¸ ¯Ýw¼¥²Õ ²
¤«t¥t¶¨ °Õ²}Ö²w¥¥Õ¥ ew¼¥ u z£«¯{Ö¥f
¯¥¨¸w¥¼ Õ¥£«¥¥u¥w¥¥ t³{t¥¯Ý¥¤

××
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°£¯Ýt§{t¥«t Õ¥z °Ö¯¥t¶ª¤Ù¯§¨·¨w¥¥¼¥w¤tÕ¥
~©·z²}Ö²¤«t¥ wª  w¼¥Õ¥ e¦¦¤ª·´¥f ¥¥u z£«¯{Ö¥
£ zwÙ¨¸t¶¯¨tÕ¥§¤¨¸ª §¤¨·¥w£t¥°Ö
§¤¥{¥tw¼¥w¬Õ wª ¦¦¤t¤ª·´¥°Öt¤¯Ý¯ t
{Ù wª  z Õ¥z°Õ¯Ý ¤¯¨ ¨¸wª ¯ª¸ ¤u z£«¥¥
¯¥{£Ö z z¯¶w¥¤¤Ù£Õ¥z zw¼¥¨¸ wª w¼¥Õ¥  t¤
§¤°Ö{£¯¶¤tt¥u z£«¥¥¤¸z
¯¥£|£¤¸ ¯ª· zu zt¥ ª ¯ª· z§§¥Ù²£«
¥¥ t¶¥¬¨·w¥¥u zª·´¥ °£w¥¼¥w¤u z§¤ ¨· ¬Õ²
¤tt¥¨·¯¨tÕ¥¦¦¤ª·´¥¤¸
¨¨¸t¶Ö ³¬Õ¥§¤¤¸¯Ý¥ Õ¥z³ ¯§·Öt¶¨¦¦¤ ¬Õ
tÕ  wª ¨ ¬Õ¯Ý£{¼¥  ¯¥¥¥u z¤ ª ¨ ¬Õ°Ö
°Õ¯§  ¦¦¤ wª w¥{§z²}¥§¤·¯ z ¤tt¥u z£«
¥¥¤¸£«¯{Ö¥¤³Ö}¤¯{Õ¥
vµ º ° ¡¦³¡»  Áo µ ³Á·  ®¦º ° Å¤n Á ·  È  µ¤
®¨´ªµ¤¦·È°¥¼n°¥nµ´ÊÁ}¦¦¤µµ´Ê
®¨µ¥o¡®¨´ªµ¤¦·º°´ª¦¦¤¸ÊÂ¨oª ¹Îµ ¤µÁd
Á¥Â¸ÊÂÎµ Ä®oÁ oµÄnµ¥w
¼°½·ÓÑÖØ×
¤·wª {«¤¸zÖu z£«¥¥¨·Õ¥ ¨ ¬ÕtÕ °Ö ±
³Õu©¸Õ £«¯{Ö¥¯
 wª w¥{§z¨·¨ ¬Õ¥¥u z¤ ¯¥ ¥{{£°³Ö
¥ Õ¥z¯}Õ°Õ¥}¥§ t}¥§ w¥¯Ý{§zª ¬
zÕ¥µt¶wª }¥§°£¥¨·¯ z¦¦¤µ·wª §·zÕ¥zµ¦¦¤µ
wª w¥¯Ý³u z}¥§ ª w¥¯Ý{§zu z§·z¤¸z¥ 
¯Ý§·z¨·¨ ¬Õ¥¥£«¯{Ö¥{£¯t§ª ³Õ¯t§¤t¶ ¬Õu z¤
Õ¥z¤¸¯ª· £«¯{Ö¥zwÖw¥{§z¨¸°Öt¶z¼¥¥¯Ì¯
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°z¤·z 
w¥{§z¨¸¯Ýt}¥§ ¯}Õw¥¯Ý³¥¯«Û{{¤
¯t§{¥t¯« ¯«tÕ ²Ö¯t§ ¯« Õ¥z²t¶tÕ ²Ö¯t§ Õ¥z¤¸ ª
¯«Û{{¤Õ¥zµ¼¥²Ö¯t§u©¸¥
«Ù{£¬Öª ³Õ¬Öt¶¥ wª w¥¯Ý{§z°Õz¯«Û{{¤¨¸t¶
¼¥z¥u z¤ ¬Õ ¯¥°ÕÖ¥«Ù³Õ¬Ö t¶³Õ¥¥¯ ¥£±}Ù
{¥t¤³Ö °£Ö¥«Ù£§§¤§¼¥¯§}¨§³Õ¬tÖ z¥w¥
¯Ý{§z¨¸ t¶¯t§¯¨°tÕ¯ z°ÕÖ¥«Ù§¤§¬tÖ z°£¼¥¯§
}¨§ Öw¥Ö¬¯uÖ¥²{t°Õz}¥§ wª w¥¯Ý{§z ¤¨¸ ¨t¶³Ö
°tÕ¤«Ù¯ z
¼¥ Õ¥z³«Ù{££§§¤§ ª ¼¥¯§}¨§³Ö¨ t¶Ö z¬Ö
w¥{§zÖ¥«Ù¬Öwª ¬Ö¤w¥{§z¬Öw¥¯Ý³¥¯«Û{{¤
²}¥§¨¸¯ª· ²¯u¥t¶{£¥¥¯ ¥£±}Ù{¥t}¥§³Ö
¤ Õ¥z¯}Õ ¯u¥Ö zt¥{£t§£Õz ¯u¥¯¶Ö£Õz {£
t§t¶¯t¶¯ ¥ °ÕÕ ¥Ö¥¯u¥¬ÖÕ¥£Õz¨·{£¯t§¥¯Ý«t²Ö¯¥
¤£¥³Ö¤¸¯t§{¥tÖ³Ö¨¸ ~©·ztÕ ¤¸Ö z±¥{¥t¯¶ °£
} ¨·§ Õ¥z¤¸Ö z ¥¤«Ó ¥¤¼¸¥ «¬§ ~©·z¯Ý¯«Û{{¤²
}¥§ Ö¥«Ù¬Ö Õ¥z¨¸°ÖÕ ³t¶³ÕÖ zw ³¥Ö£Õz¨· Õ¬
³t¯u¥{£¥¥¬tÖ£Õz²u z¯ z³Ö©z ¨¸«Ùt¶
³Ö£±}Ù{¥tt}¥§ª  t¥¬Ö{©z¯Ý£±}Ù
Õ¥z§·z
°Ö°Õ}¨§u z¯¥¨¸t¶¯t§{¥t¯«Û{{¤«z°Õz ¯}Õ¨¥«Õ¥zµ
¥t¤ ¨z¤¸ ¬ °£¥ Ö¥«Ù³Õ¬Ö{¤t¤t¶§¤§Õ
}¨§³Õ¬t °Ö°Õt§ ¥¥ t¶t§³Õ¯Ý ³Õ³Ö£±}Ù{¥t ¥¥¯Õ¥¨·
w¯¥£|£¤¸{©z¼¥w¤ Õ¥z§·z£«¯{Ö¥«t£ zwÙt¶z
wÖ¨¸£ zwÙz¯uÖ¥©z°£³Ö£±}Ù{¥t¨¸¯¶¨·
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±z¼¥¯ ¥¥£§§¤§¥{©zz¤ ¥£ zwÙ¯ zu©¸
¥{¯Ý« °£z¯¶w«£±}Ùu zt¥Ö¬¨¸{©zz¼¥³
¤·z ¬Ö ª·
Õ¥z³t¶¨ t¥¨·{£¤·z ²Ö³Ö¨{£¼¥ Õ¥z³ ¬Õ«Ù
{¼¥¥tµÖ¥³ ¨£wt¶³Ö¨£§£Õ tÕ¥{£¼¥¯¶{¤tw
©·z£ zwÙt¶¯ª· °Õ ¯§¥z³¯Ý¤µ °£³Ö¨£¯¶t¨£Ö 
 £}}¨wz³Õ³Öt¨·w ¼¥ Õ¥z³{©z{£²Ö³Ö£±}Ù°tÕw
{¼¥ ¥tt¶Ö z¨§¨t¥
§¨t¥t¶wª t¥{¤¤¸z ±¼¥²Ö¨£t¥¨·«Ù{£¥¤
t¤¯Ý}«} °£¨£¯¨°°²t¥¯Ý Õ¬ {t¥¼¥¯§
t§{t¥ ¯ª· ²Ö«Ù¯Õ¥¤¸³Ö£±}Ù{¥t ª {¥tt¥ 
u z£ zwÙ Õ¥z¯¶¨· £ zwÙ{©z¼¥t¥{¤¤¸z °£¥z£°
°²¥z¤zwu©¸¥t¥{¤¤¸z¨¸t¶wª ¤¸z¯Ý}«}¨·¯¨tÕ¥e´³f
´³ ¤¸³Õ²}Õ«ww ²¥¥³¯¥ zw¼¥Õ¥zyÙ¨¸¯Ý¤£
§t«³w¥{§zw¼¥Õ¥ezyÙf¥©z¬Õª }«}¥w¥Õ¥
Ö z¨w{¼¥©·z¥t¤ ³Õ²}Õw¯¨ ¥¥³¨¸¤ ¯¥
¯¨t£ zwÙ¯¨Õ¥£zyÙ³°Ö t¶¯²}Öt¤{§°Öt¶¼¥²Ö¯t§
Û¥²¥zw¤¸z°Õ¤zyÙ¨·°Ö{§zt¶wª }«}¨·{¤¤¸zu©¸¥
¯ª· ¤¸z¯Ý}«}u©¸¥°Ö °£¯ª· w¨·¥t¤¯uÖ¥¨£¯¨
°°²w¥¯Ý ¬Õ°£t¥¤¤Ùt¤wª ¨ ª·´¥t¶{£¯uÖ¥©z
£}¥}ª ¬Õ}³Ö{¥¼ ¥t³Õ²}Õ¯Ý£±}Ù¨£Ö 
¯Ý ¤Õ¥ ¯§¤¸t¶¨¦¦¤ °Õ¯ª· ²Öw¬Õ²Õ³Ö£±}Ù{¥t
 {©z¨ª·´¥ u©¸¥{¤w¥¯Ý ¬Õu z¬Õ«Ù²Ö¯t§¨± t¥
¤¨¨·«¨·{£²}Ö²Ö¯Ý£±}Ùª ³Ö£±}Ù{¥t¤¸
w¥Õ¥ §¤ t¶wª t¥{¤±wzÖ¥z¥z£°°u z
}«}ª ¤zw ¯ª· ²Ö¬Õ«Ù¥ ¬ÕÕt¤ ±¨w¥¯Ý Õ¬°£

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

×Ú

w¥¤¤Ù¨·¨z¥ ¨·{£²Ö³Ö¤£±}Ù{¥t¤·¯ z {«¥¨·
°Öt¶wª ²Ö¬Õ«Ù{¥¼ ¥t³Ö£±}Ù{¥t
t¥¨·£«¯{Ö¥¯Ý«ww¨·¯¥¯¨t¯¶µ Õ¥ e£¤¥¤
«¯{Ö¥ft¶¯¥££ zwÙz¨w¥¥¥Á}¤¸
}¤¸¨·À ¥¥¯uÖ¥©z¤w¥{§z¨·¯¨tÕ¥
}¤¸¨·Á  t{¥t¬Öw¥{§z°Ö ¤z¥¥¼¥¯ ¥w¥{§z
¤¸¥¼¥²Ö¯t§£±}Ù°tÕ¬Õ}{¼¥ ¥t³ÖÖ§¤
w¥¥¥u¤¸¨· z¨¸ t¶wª t¥¨·¥¥{¤¤¸z¥z£}«
}¨·¯¨tÕ¥zyÙu©¸¥Ö§¤¯¥£|£¤¸{©z¯Ý¤¥¤«£
ÕÕ¥¬Ö²¥¥Ö¬¯uÖ¥²{©zw¥{§zwª ÖÛ¥u z
¯ z °Õ³Õ¨w¥¥¥¨·{£¼¥t¥{¤¤¸z¥z£°°¨·¯¨t
Õ¥ª·´¥²Ö¨zyÙ¯Ý}«}w¬Õ²Õu©¸¥¨·{£³Ö£±}Ù{¥t¨¸
Õ¥¬Ö¤¸t¶¯Ý£«¯{Ö¥ ¨t£¯©·z¨·¯¨tÕ¥ £Û{¯{t«¯{Ö¥
wª Ö¬¬Ö¯|¥£
¯¥£|£¤¸ t¥{¤¤¸z¥z£¨·¯¨tÕ¥ ª·´¥ ¨¸³Ö {©zª Õ¥
¯Ýw¥¥¥§¯u z«Ù¨·Õ¥ ³Õ¯|¥£¯uÖ¥©zw¥{§zu z
}¥§¯Õ¥¤¸ °Õ¤z¥¥¼¥¯ ¥w¥{§zu z}¥§¤¸¥¼¥
²Ö¯t§£±}Ù°tÕ¬Õ}{¼¥ ¥t³ÖÖ ¤¨¸¯Ýw¥¥¥u z
zwÙ£¤¥¤«¯{Ö¥
¯ª· z¨·Õ¥¥¨¸¼¥²Ö¨¯«±zt¤Ö²°zÕ¨·Õ¥ Ö¥{¤¤¸z¥z
£°°±³Õ¨wª w¥{§z¨·°Ö¯Ý¥°Ö t¥{¤¤¸z
¤¸t¶³Öw¥¥ ¤z¤¸ ª·´¥ wª t¥{¤¤¸zu z«Ù{©zÖ z¤¸z ¬Õ
¥u z¦¦¤ wª ¤w¥{§z¨·°Ö °£Ö z ¥¤Û¥¨·¬Öw¥{§z
¤¸¥{¤¤¸z
¯¥£|£¤¸ ¯ª¸ z¤z§¤ t¶wª ¤tt¥°Õz ¨·¯Ýw¥
{§z°Õ°Ö Õ¬²¥u z}¥§ ¯Ý¤tt¥ ¤¬z« ¤¸z±¤
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¤¯ z °£±¯Ý¥£°£¯Ý{«¥u z§¤ ³Õ¨²w¬z¯ª
 £«¥¥ª ¯Ý¤tt¥Õ¥ ¦¦¤¼»ÄÃ¨ ¦¦¤¼
»Ä´¤¤»¬¥r ¸µÒÒØÒÒÑØ
¼¥¤Ö¬¤ª ¯¯{Ö¥t¶¯Ý¥¥¤§¥¯¯{Ö¥
 {£ ¥w¥Õ¥Õ ¯ª ¯ °Ö°Õ{£¤ª
t ±¯}§}¬t¨·¯Ý« t¶¯Ý¥¥¤§t°£
w¥¯Ý«¤¸
£«¯{Ö¥z¯w¥ °½»½ÓÒÓÒÓÖ  °£z{¤¤¸z¥z
£°Õz§¤u©¸¥°Õz¤¸ °£¯ª· zyÙ¨·¤¸zu©¸Ö§¤¤¸
u¥²Õ±u©¸ £«¯{Ö¥t¶z¯w¥zyÙ °£z  ¼¥¥{²Ö
°tÕzyÙ±¨·zyÙ¤¸t¶¯t§¨u©¸{¥t¯ÝzyÙ¯¥£°£¨ Õ¬
¯ª· w¥¥t°Õz²±t
¤ttw zÖ¬§·z²Õ¥¤tt¥u z£«¥¥ ¨·¯¨tÕ¥
e´¦¡¦¦·f Ö¬¯Ý¥}¥ t¶Ö z¯w¥ ª ¯Ý²Õ {¤
¼¥¯§t¥tw z± ¸µÒÒÔÖ×Õ ¯}Õ¯¨t¤
±¤¨¸  {©z¯Ý¤¸z¥u z§¤ °£¯Ý¤¸z{«¥u z
§¤
À¨·Õ¥¯Ý¥ ¥w¥Õ¥ Ö z¬Öw¥{§zu zt}¥§
{©z{£¥¥¥{¤¤¸z¥z£°°²¬Õ«Ù¯ª· ²Ö«Ù³Ö
£±}Ù{¥t¤¸³ÖÖ¥³Õ¬Öt¥{¤¤¸zt¶§¥ª ³Öw¥¥
Á¨·Õ¥¯Ý{«¥wª  t¥¨·²Ö«Ù¥ ¬ÕÕt¤ °£¨t¥
{¤¤¸z£¯¨°°¤¸z¤¸ t¶¯ª· }Õ²Ö«Ù¯uÖ¥©z°£³Ö¤
£±}Ù{¥t¤·¯ z
¤z¤¸ {©z¯Ý¤¸z¯ª¸ zÖ°£¨·«°Õz§¤ Ö¥¥{¥t
 §¤t¶³Õ¨w¥¥ ³Ö£±}Ù °ÕÖ¥¨°Õ¯Ýu z{§z
¥}¥§  °Ö { £¨ w ¨·¬Ö  °Õ ³ Õ  ¥¥¥{¤ ²Ö ¯t§
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£±}Ù°tÕw¬Õ²Õ³Ö ¤¸t¶³Õ¯t§£±}Ù¯Õ¥²¤t¤¸zµ¨·
¨ ¬Õ¯Ýw¥{§z ¤z¤¸ z Õ¥z¨¸{©zÖ z §z ¥¤t¤ ¯ª· w¤¸z z
Õ¥z{©z¯Ý£«¥¥
²¯ª· z¨¸¨uÖ ¨·Õ¥¤z¯tÕ¥ ²£«¥¥ ¯ª· ¬©z ¦¦¤
¯¥{£²}Öw¼¥Õ¥ e°zf ¯¥£¯Ýw¥{§z¨·¨ ¬Õ¥¥
¯¥¯¨z°Õ³¬Ö°£°z¤ °ÕÖ¥¬©z ª·´¥ {£²}Öw¼¥Õ¥ e¤¤§f
¯¥£¯Ý¯ª· z¨·«Ù{¤¤¸zª ¼¥u©¸¥
u ¼¸¥Õ¥ ³Õ²}Õu z«Ù¼¥u©¸ °Õ¯Ýu z¨ ¬Õ¥
¥ Õ§¤¯Ýu z¨·«Ù{¤¤¸zu©¸ ¯¥£|£¤¸ ¯¥{©z¬Õ¥
£«¯{Ö¥z°z°£¬Õ¥£«¯{Ö¥z¤¤§§¤
Õ¥z³t¶¨ w¼¥Õ¥¤¤§¨·²}Öt¤ ef t¶¨Ö¥z °Õ²}Ö¯Ýw¼¥
£t  ±¨w¥¥Õ¥ {¤¥zª ¼¥¯ ²¬¤t£¨·{£¯ ª¸
Õ t¥Ö¬¯uÖ¥²{ °Õ¼¥¤ e§¤f {£²}Öw¼¥Õ¥ ¤¤§ ¯Ýw¼¥¤t¯
¨¯¨
¯ª· zw¥¤¤Ù£Õ¥zt¥ª §¤ t¤¨·¯Ýw¥
{§z²t}¥§¨¸ {£¼¥³¤t¤w§u z¤·z²¯ª· zQDWXUDOODZ
°£QDWXUDOULJKWV³Õ³Ö¯¥£¯Ýw£°t¤¯
t¤·z¨w§¯t¨·t¤t¥¥¥ª ¼¥¤tÕ¥zµ ~©·z¨°
w¥w§¥° ¯}Õ t©·zª Õ¥¨ QDWXUDO ODZ wª  t¥
¥}¥§ °£¨ QDWXUDO ULJKWV wª ¨§§¥}¥§Ö °Õ
¯ª· z¯Õ¥¨¸³Õzt¤¯ª· zt¤§¤¨·³Ö¬³°Ö°Õ£t¥²

¤»¬¥ro°Å¤nÂ¨Â¥µ¦¦¤µ·
 ¨¸¯¥t¤¥¬¯ª· zt¤§¤ ¨tw¤¸z©·z¯Ý ¤Õ¥¯¥
¨w¥{§z¥}¥§¨·¯¨tÕ¥t¤t¥{¤¤¸zu z«Ù¨·¯¨t
Õ¥§¤~©·z¯Ý¯ª· z§
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uÖ ¤z¯t¼¥w¤²¨·¨¸wª  ¯ª· z§¤°£¯ª· zt¥¨¸¯Ý¯ª· z
e¤¤·f°Õ§³Õ²}Õ¯ª· z¯³§¯Ý§·z¨·¨w¥¼¥w¤ Õ¥z
§·z ²¥¥³¯¥²}Öw¼¥¨¸²w¥¥¨·³ÕwÕ ¨¤t °Õ²¥¥£
§¯Ý¯ª· z²Õ©zt¤{¤¯Ý¤{{££¯©·z
²¥z«¥¥¨¤tÕ¥¤{{£¨Á Õ¥zwª
À¤{{£¨·¯Ýw¥{§z°Ö°Õ ¨ ¬Õ²}¥§ ¯¨tÕ¥
¦¤´´³ ¤{{£±¯ª¸ °Ö °£
Á¤{{£¨·¯Ýw¥{§z¥w¥tz ¤Õt¤u zÕ¬
«Ù¯¨tÕ¥¤¤·´³ ¤{{£±§
¥¤t¤{{£ z Õ¥z¨¸ ¯¥t¶¨t¥u z}¥§ t¤
t§u z«Ù ¯Ýt}¥§ ¯¥£¤¯Ýw¥{§z°Õz
w¥¯Ý³u z§·z¤¸z¥¥¥u z¤ Õt¥¨¸¯Ýt
«Ù
ª¦¦µªnµ¦¦¤µ·´¤»¬¥r¸Ê´¤¡´r´°¥nµÅ¦
«Ù¯¥¥t§{£¼¥t§{t²t¶¥ Õ ¨w¥«Õz¥
wª Ö zt¥u z¤ ¯¥Ö zt¥¤t Õ¥z©·z ¯¥t¶¼¥t§{t¨·
¯Ý¯«²Ö³Ö¤¸ ¤¨¸¯Ý¯ª· z¥u z«Ù ¯ª· ¤z³Õ¨t¥{¤
¤¸z¥z£¤zwu©¸¥t¶¼¥¯§}¨§ Õ¥z¤¸¼¥³¥}¥§ ¨·
¯t§¥¯«²}¥§¤¸t¶¯Ý³¥t}¥§
¤ Õ¥z¯}Õ ¯ª· wÖ zt¥²ÖÖ³Ö¯{§z tz¥ Ö¥¯u¥³Õ
²ÖÖ³Ö¤z t¯ z ¯u¥{£¼¥ Õ¥z³ ¯u¥t¶¬tÖ³Ö ¯}Õ¯ ¥¯¶
£Õz¥°Ö¯u¥t¶u«§¯ ¥¯¶£Õzzt§°Öt¶¼¸¥¯ÝÖ
¯ª· ¬tÖ³Ö¥tµt¶¯¨tÕ¥¼¥
t¥¼¥¨¸¯Ý¯« °£{£¼¥²Ö¯t§wª Ö³Ö¯{§z tz¥
¤ ¨w¸ ª ¯«°£¥t}¥§ ¬¼¥¸ Õ¥ t¥¼¥ ¯Ý¯« Ö³Ö
¯{§z tz¥¯Ý ¨¸¯Ýw¥¯Ý{§z¥t}¥§ ¯Ý¯ª· z
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ØÔ

u z¦¦¤
¯ª· «Ù¥ ¬Õt¤¯Ý¤zw¯¥t¶{¤¤¸z£°°u©¸²
¤zw°Ö¨¤ °£ ¥u©¸¥ ¯¥ tÕ¥¯¥Ö zt¥²Ö¨
 t³Öz¥¨·¨· ¯¥t¶²}Ö££¯¨²¤zw¥}Õ²Ö¨
¥¨·Ö zt¥ ±²Öwµ©·z ª {¼¥©·z ¥¼¥Ö¥¨·²¯ª· z¨¸
±¯|¥£²Ö¯¶¨·±³ÕÖ zÕz²¯ª· z ª·¯¥t¶{Ö¥zw¥¼¥°£
¯¥t¶²Ö¯z§¯ª ¯u¥
²¤zw¨·¨ ¥°Öt¶{£¨t¥§¤§¯}Õ¨¸ °¨·Õ¥«tw
{£Ö z³¼¥¯ z ¯¥t¶¨t¥{¤¤¸z¥z£°°u©¸ ¨t¥¤¸z
¯z§¯ª °£ tÕ¥w«¥¼¥ |¤{£²Ö¯z§¯ª Ä¿¿¿¥t¶¯t§¨
 °¤»¬¥ru©¸ Õ¥t¥¼¥ ¯Ý¯«°£t¥³Ö¯z§¯ª Ä¿¿¿¥
¯Ý ¯Ýtu©¸¥²Ö¯¶¯«¯¶{§zµ wª  t¥¼¥¯Ý¯«
t¥³Ö¯z§¯ª Ä¿¿¿¥¯Ý³Õ¨²w¯¨z¯Ý¯«¯Ý{§zµ
°Õ¥ ¨t}¤¸©·zÕ¥ {§z°Õª ³Õ" t¥¼¥¯Ý¯« ¯z§
¯ª  Ä¿¿¿ ¥¯Ý¨¸{§z°Öª ³Õ  Õ¥{§z²£¤©·z¯Õ¥
¤¸¨·°Ö°Ö³Õ{§zt¥¼¥¯Ý¯« ¯z§¯ª Ä¿¿¿¥¯t§u©¸¨
¨·³²±t ³u«§¼¥°Ö¯z§¯t§u©¸¥ Ä¿¿¿ ¥¯Ý³³Ö¨·
³¨·°Ö¤¸t¨¸¯Ýt¨·«Ù¤¸zu©¸¥±t¥e§f
¤¤· °Õ¥§Õt¤¥{¥tw¼¥Õ¥Î Õt¤ ¤· t¥
 ¤ª tz ¯¥£|£¤¸§{©z°Õ¥uÖ tzÕt¤ª
t¥ ¤Õt¤
tu z«Ù¨·Õ¥ ¼¥ À ¯ª ¯Ý¯« ³Ö¯z§¯ª  Ä¿¿¿
¥¯Ý¨¸ ¯Ýt¨·¤¸z ¬Õ§ wª t¥ ¤Õt¤ Ö¥§
wª t¥ ¤Õt¤¥³¯ª· ² t¨¸{£¥³¤¨ ¯}Õ Ö¥Ð¥²
Ð¥©·z² zÐ¥¨·¯t¨·uÖ z³Õ ¤¯zª· ³u¨·tzt¤³Ö t¥¼¥
t¶³Õ¯Ý¯«¯z§¯ª Ä¿¿¿¥t¶³Õ¯Ý

ØÕ
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¯¥£|£¤¸ t¨·Õ¥¨¸{©z³Õ¨w¥¯Ý¯«¯Ý¨·°Ö{§z²
}¥§ °Õ¯Ýt¨·{¤¥zt¤u©¸Öt¥tz ¤Õt¤wª t¥
§u z«Ù¯ z{©z¯¨tÕ¥¯Ýtu z«Ùª ¤»¬¥r
¥u z«Ù³ÖÖ¥zt¼¥ z¨¸u©¸¥¥t¥ ¯ª· ²Ö
¤zw«Ù¼¥z ¬Õ³ÖÖ¨ °Õ¤¸z¨¸¯¥{£Ö z¥²Ö¯t§w¥}¤¯{
¥zÛ¥Õ¥ ²t¥{¤¤¸z¥zt§u z«Ùu©¸¨¸ ¨·°Ö{§z¤¸
«ÙÖ zt¥ £³
t¥¨¯· ¥¥z¤»¬¥ru©¸ Õ¥z¯Ý¯«¯ÝÕ¥ ¼¥  À ¯ª 
¯Ý¯«²Ö³Ö¯z§¯ª Ä¿¿¿¥¤¸°Ö{§z¨·¯¥Ö zt¥wª 
¥¦¦¤µ·³Ö°tÕw¥¯{§z tz¥u zÖ³Ö ¤¨¸°Õ ¯¥
{©z¯¶w¥{§zÁ}¤¸wª ¨tÁ}¤¸~Ö t¤ Õ¬
t¥¼¥ ¤¯¨ ¨w¥¯Ý¯«¯Ý¥t~Ö t¤¨¯¨
Átwª
Ò ¦¦¤µ· ¨·¯Ý ¯Ý³¥¥u z¯«Û{{¤
wª t¥¼¥¯Ý¯«Ö³Ö¯{§z tz¥¯Ý
Ó ¤»¬¥r ¨·¯Ýt§ ¯t§{¥t§Õt¤wª t¥¼¥
¯Ý¯«t¥³Ö¯z§¯ª Ä¿¿¿¥¯Ý
 zt¨¸¨w¥¤¤Ùt¤ ±¯|¥£ Ö¥³Õ¨w¥{§z¥t
}¥§ wª  ¦¦¤ ¨·Õ¥t¥¼¥¯Ý¯«°£Ö³Ö¯{§z tz¥
¯Ý°Öt¥¥zt«Ù¨·¯¨tÕ¥ª·´¥wª ¼¥À¯ª ³Ö¯z§
¯ª Ä¿¿¿¥t¶³Õ¨w¥¥ £³
°Ö{§z¤¸ t¥¨·¯¥¥zt§u z«Ù t¶¯¥£¯¥Ö zt¥
¥t}¥§ Ö¥¯¥³ÕÖ zt¥²ÖÖ³Ö¯{§z tz¥°Ö¯¥{£
¥zt«Ù²Öw¼¥³Ö¯z§¯ª ³¼¥³ ¤¸z¨¸¥w¥Õ¥ ¯¥
¥zt§u z«Ùu©¸ t¶¯ª· ¤«t¥¼¥¯«¨·{£²Ö¯t§°Ö
{§z¥t}¥§¤¸¯ z
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ØÖ

u ¼¥¸ Õ¥ ª·¥´  wª t¥{¤¤z¸ ¥z£{¤£¯¨°£¥zt§
u©¸¥¨¸ ¯Ýw¥¥¥§¯ ¤¯§u z«Ù ¨·{£¼¥²Ö}¨§°£
¤zwu zt³Ö£±}Ù¥t¨·«{¥t¦¦¤wª w¥{§zu z
}¥§ °£t¥¥zt§u z«Ùu©¸¥ t¶¯ª· }Õ«²Ö¯t§w¥
¤·²{¨·{£³Ö¨·Ö zt¥¥t}¥§ ¯¥£|£¤¸ «Ù{£Ö z
£¤tÖ¬ Õ¬¯ Õ¥·Éo°µ¦¸ÉÂoº°ªµ¤Á}¦·µ¤¦¦¤
¯ª· z¨·¬¥¨¸¯Ý¤ Õ¥z²Ö¯¶Õ¥ °Ö{§z¤¸¯¥Ö zt¥
{§zµ¥t}¥§Ö¥«Ù¤z¯uÖ¥²{w¥Õ«z¥¨·°Ö{§z¨¸°£
¤z±z¤¤Ùt§u z«Ù¯uÖ¥t¤t}¥§¨·~Ö  z¤ Õ¬³Ö
wª ³Õª ³Õ zuÖ¥¨·Ö zt¥¨·°Ö{§z }¨§°£¤zw«Ùt¶{£
¼¥z ¬ÕÖ¨ °Õ¯ª· «Ù³Ö¤ ¥ ¥ t³µ«Ù{¼¥
¥tt¶³Ö°t°t{¥t}¥§³¯¨°£¥t¤z§
z§ wª § ¬Õ²t§u z«Ù ³Õ¯uÖ¥©z ª ³Õ
¥¥¯}ª· ±z²Ö¯uÖ¥©zw¥{§zu z}¥§
Ö¥w¥°t°t{¥t¨¸¯t§u©¸¯ª· ² w¥§¥¤¸zu z
}¨ §  °£¤ z wt¶{£¯t§u©¸¯ª· ¤¸¤¨ ¯}Õ w¼¥¼¥z¥¯ª·
Ö zt¥¯z§¯ª  Õ¥z¯¨ ±³Õ³Öw¼¥©z©zt¥¨·{£¼¥²Ö¯t§¥
t}¥§wª t¥¼¥²ÖÖ³Ö¯{§z tz¥
¯¥£|£¤¸{£Ö zª Õ¥ t¥¯uÖ¥©zw¥{§z°Õzt}¥§
ª ¨¸ {£Ö z¯Ý¤t ¬Õ ¯¥ Ö¥«Ù°t°t{¥t
w¥{§zª ¨¸¯ª· ² t¥¼¥¯§}¨§u z¯u¥{£§§¤¨ °£
¤zwt¶{£³Õ³Ö¤¨·Ö zt¥  zw§¬Õ¥ Ö¥w¥¼¥Ö
Ö zt¥¯z§¯ª  Ä¿¿¿ ¥ °£³ÕÖ zt¥¨·°Ö{§z¥t
}¥§ £³{£¯t§u©¸ °£¯ª· z¨¸{£¨±z³©z¯ª· z ª·¤¸z ~©·z{£
¤z³Õ¬©z²¨·¨¸¯¨z°Õu tu©¸¥¬³Ö¯Ý¤ Õ¥z

Ø×
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©·z µ¦®¨¤¤·Á}Ã¬£´¥Ân¤»¬¥r´Ä µ¦Å¤n¥°¤¦´
¤¤·¸É´´·´ªµ ¹ÊÃ¥°¦¦¤ ÈÁ}£´¥°´¦µ¥n°¸ª·Â¨³
´¤ °¤»¬¥rÁ°oª¥´´Ê¯ª· z¨¸{£³Ö¬t¤Õ ³uÑ¥zÖ¥

¡´µÄ®o¦o¼´Áµ¦¡··´Â¨³´
Âno°¦o¼´ªnµ¸ÉÂo¤»¬¥rÅ¤n¤¸··
«Ù¯¥¨w¥¥¥²¯ª· z§¤¨¸ ¯¥{©z{¤±wzÖ¥z¥z
£¤¸ z t£¯¨²t¥{¤°{z{¤¤zwu©¸¥¥t¥ °£
¤ ¥ ¥u©¸³Ö {t£¤·z«Ù©zt¤tzt¤²Öt¨§§
°Ö°Õ{£¯Ý¯{Ö¥u z°£{¤t¥t¤}¥§³Ö¥¥¥¯}Õ°Õ
§ t¶¼¥¥°Õzt¤±t¼¥²Ö¨t§§»²¨·§¯t§u©¸ ¯ ¥°Õ§
¥{¤ ¤¤§Õ¥¨·§°z¨¸¯Ýu zw« ¨·§°z¨¸¯Ýu z|¤
{££¯§t¤³Õ³Ö ±¨t¥¯uÖ¥¥ z¤ Ö¥£¯§t¤t¶¨t¥z
±¥t£t¥u zt¥¤¸
t¥{© z ¯Ý  ¯wª· z°zt¥ ¤  §  §  ª ¯Ý  ¯wª· z
t¼¥²Ö¯t§¨§§¤¸u©¸ °£t¥t¶¯Ý¯wª· zª wÖ«w z§§
u z«ww {wÖ«w zt§{t¥Õ¥zµu zw°Õ³µ¥µ«Ùt¶
¥{{£ªw¥{§z¨·°Öu z}¥§³¯ {¥z¨ ¯ª· «ÙÕ¥z
¥Õ¥z¤ ¥t¤t¶¨¯ª· z°tµ
¤ Õ¥z¯}Õ ¯ª· z¨·¯t§u©¸²£¯¤ ¯§t¥¯ª· ÀÃÀ Í
Õz¥°Ö ÁÂÈÇ £¥¥§¨ ¯§t¥}ª· Õ¥°zw§¯¨~
³Ö§Õ u ~ª¸ ¨·§°z©·z{¥tt §¯¨°z¯Õ¥©·z ~©·z¨¤Ö¥
}ª· Õ¥ ~¨° ¯§ 6HDWWOH  ~©·z³Ö¯Ý¨·¥u z}ª· ¯ª z²Õ ²¤ }§z
¤¥z£¤t¯|¨z¯ª «u z£¯¤ ¯§t¥²Û{{«¤
 ¤¸§°¨¸¯Ýu z §¯¨°z¯Õ¥u z~¨° ¯§ ¯ª·

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ØØ

£¥¥§¨¯¨~§Õ u ~ª¸ ³t¶³Ö¤w¼¥ {¥t §¯¨°zÕ¥
vn µ ³Á°µÂn  ·  Â¨³º  ¢j µ ¤µºÊ° µ¥´  ®¦º°¸É
ªµ¤·¸ÊÂ¨¦³®¨µÎµ ®¦´¡ªÁ¦µw *RUH
¯¥¨¸¯¥©ª t¤¯ª ¯t§²}Õ³ ¨·§¨¸¯Ýu z|¤ |¤¨
t§§» °£t¶Ö¬©tt¤Õ¥¯Ýw¥{§z Õ¥z¤¸{§zµ °Õ¯ª· «Ù¨·
¯¥¯¶Õ¥¤z³Õ¨ ¥¥³Ö§³ÖÛz¯ª· z Õ¥z¨¸¯uÖ¥¯u¥¬Ö©t°t
£¥ §¯¨ °z¯Õ¥¨¸©t³Õ tÕ¥«Ù¨t¥¼¥°Õ§ª
Ñ¥¥u¥t¤³Ö Õ¥z³
Õ ³  t{¥t¯ ¥°Õ§¥°Õzt¤°Ö «Ùt¶{£u¥ªÑ¥
t¤{§zµÖ ¯}Õ ¥{{£¨t¥¯}Õ¥¨·¤¸z¥¨ t¥ ~©·z¯Ý¯ª· z¨·
«Ù§u©¸¤¸z§¸ ¤tÕ   ¨·£¥¥§¨°zw§ ¯¨~
u ~ª¸ ¨· §  {¥tt §  ¯¨  °z¤¸   w ¯§ t¤  Õ Ö¬ ©t ¬¬ t w
§ ¯¨°z¥tÕ¥wt¨³¸ Õ¨ §
Û ¥±zÕ¯u¥¯ª ¯t§³Õ¨ ¥
³ÕÖ¬{¤t¯ª· zt§§»²¨·§
°Õ  ¥¤  ¨¸ w¥w§  u z §  ¯¨  °zt¤ ³Ö¤  t¥tÕ z
¯§ ¯¥£Õ¥«Ù«w¨¸¥£Û¥{¥t¥°Ö ¯ª· 
± °Ö¯¶t¤Õ¥t¥t£¼¥u z«Ù¨·¯¨¯¨}¥§ ¨·{¤
t¥t¤}¥§¥} ²{¤¸ ³Ö¯Ý¥¯«°Õzw¥¯ª· ±u z
}¥§ ¼¥²Ö¯t§¥£¯ÝÖ ¥tÕ¥w ¯§t¤«w¨¸t¤³
t¥£u z §¯¨°z¬Ö¨¸¥tÕ z¯§t¤
¤ Õ¥z¯}Õ z£¥¥§¨$O*RUHwÛ{{«¤¨¸¯ª· ¯u¨
¤zª ¯t¨·t¤t¥ «¤tÙ}¥§¯ª· z(DUWKLQWKH%DODQFHt¶t
Ö w¼¥ª ¥£u z §¯¨°zw¨¸¥ Ö¥z §z *RUH   ¯ª 
¤z{£¯¥£¯Öw¥w§u z}¥ ¯§t¤Ö¬¯{§°Ö ¨·z³¥§
°£ ¤Õ¥w¥w§w¥¯uÖ¥²{u zt §¯¨°z¤¸ wÖ z
z¥w¥{§zu z}¥§

ØÙ
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¯¥£|£¤¸ ¯ª· z§§¯ÝÖ ¥¨·¤¤§²t¥ {©z¯Ý
¯ª· zu zt¥¨·«Ù¥¤¸zt¯tÙt¤u©¸ ¯ª· £±}Ù²¬Õ«Ù
u z¯¥ {z¯§³Ð¥¯¥¨w¥} ¨·{£³{¤t¥t¤
}¥§³Ö¥¥¥ °Õ¥w¥{§z§§ Õ¥z¨¸¨ª ³Õ ¯}Õ ¨·¤·z
t©·z tÕ¥«Ù¨§§¥}¥§¤¸ ²¤£u z£«
¥¥Õ¥¯Ýw¥¤
{£Ö z¯uÖ¥²{Õ¥ w¥{§z¥}¥§t¶¯Ýw¥{§zu z¤
¬Õ Õ¥z¤¸ ¯}Õ t¥¨·§·z¤¸z¥¯Ý³¥¯«Û{{¤ °Õ«Ù¤¸¨
§Û¥¯ª· Ö¬w¥{§z¤¸°Ö°£Ö zt¥{£²Ö}¨§°£t§{t¥z¥
u z ¬Õ³ÖÖ¨¥²Öt}¥§¤¸t¶¼¥w¥¬Ö²t}¥§¥
{¤¥z£°°u©¸²¤zwu z ¯ª· ²Öw¥¯Ý³¥
¯«Û{{¤²t}¥§¤¸¯t§¨°tÕ}¨§°£¤zwu zÖt¥
tzt¤¥zuÖ t¼¥u©¸¯}Õt¥t¼¥²Ö¨§§Õ¥zµu©¸¥°Õ¤¸z¨¸
{£Ö z¨w¥Ö¬£¤t²w¥{§zÕ¥ ¤¯Ý¯ª· zu z«Ù¨·tz
t¤³Õ²}Õw¥¯Ý{§z²}¥§
§Õ¥ ¯¥tzt¤Õ¥¨·§°z¨¸¯Ýu z|¤ ª u zw¤¸
w¨¸  t¶¯t§¯Ý§§u©¸¥ °Õ§§¨·Õ¥¤¸¯Ý¯ª· z¨·{£²}Ö Ö¥zt¤³Ö²
¬Õ«Ù¯Õ¥¤¸ {£¯ ¥³ Ö¥zt¤}¥§³Õ³Ö ¯¥{£ tÕ¥¨·§
°z¨¸¯Ýu z|¤°Ö«t Õ¥z²¨·¨¸{£Ö z¯}ª· Ûz|¤|¤¬t £³°t
{£Ö zz t ¤¨¸{£¯ ¥³ Ñ¥zt¤}¥§±³Õ¼¥¯«Û{{¤¥
}¥§t¶¯Ý³³Õ³Öt¥ Ö¥z§§¤¸{£³Õ¼¥¯¶{¯}¥§{£³ÕÛz
¯ª· zu z}¥§t¶wª w¥¯Ý³¥¯«Û{{¤u z¤ w«
Ö zt¥ £³w«t¶Ö z¼¥²Ö¬t¥¯«Û{{¤ Ö¥w«¼¥³Õ¬t¥¯«
Û{{¤t¶³Õ¯t§¨·w«Ö zt¥
¯¥{£ tÕ¥Ö£ÕzÖ¨¸¯ÝÖ³Öu z|¤ ¯t§²¨·§u z|¤
|¤¨§§{¤t¥³Ö °tÖ zÛz|¤°tÖ zz tz¥°tÖ z t¥t²Ö
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³Ö¯Õ¥¨¸²¬¨¸Í¨¸ ²Ö|¤¨¥³Ö¯Õ¥¨¸ ¢¢ t¥ Ö¥z§§t¤}¥§
Õ¥z¨¸ Õ ¯Ý³³Õ³Ö«Ù{£Ö z¼¥ ¥¯«{Û {¤u z}¥§z¤¸ §¸
¤z¤¸  «Ù{z© {£Ö z¬{Ö t¤ °t£Õ¥zw¥{§z¥t}¥§
t¤w¥{§z¨·«Ù¥tzt¤¥zu©¸ ¯¥£Õ¥°Ö°Õ}¨§u z«Ù
¯ z²°zÕu zt}¥§«Ùt¶³Õ¨§§ £³ ¯¥{£ tÕ¥|¤¨§§
²}¨§u z|¤ t¶³Õ¨ £³ Ö¥³³Ö{£¥©z¤ ³Õ ¨ {£ Ö¥z
§§t¤³Ð¥ v´¤¸··Ä¸ª· °´ ÂÅ¤n¤¸··³Îµ°³Å¦´w ³t¶³Ö
¯ ¥¯Õ¥¤¸ ª  z¯uÖ¥Ð¥³¯ª °Ö³ª Ö¥z§§ tt¤¯ª Õ¥
v oµÁ}Áoµ °¸ª· ° oµ oµ¤¸··Ä¸ª· ° oµw  tt¤¯ª  ¯ª t¶³ÕÛz
¤t¶z¤t§¯Õ¥¤¸¯ z
°Ö°Õ²t¥¼¥¯§}¨§£{¼¥¤u z¯¥ ¯¥{£ Ö¥z§§²}¨§
u z¯¥t¤}¥§ t¶³Õ¨ £³ °Õ¯¥{£Ö z§¤§ ª ¼¥¯§
}¨§u z¯¥²Ö¬tÖ z¥¯«Û{{¤²t£t¥u z}¥§ ¯¥
Ö z¤t¥«u¥u z¯¥ ¯¥Ö zt§ ¬Õ¤  Ö z¼¥t§{t¤¸z
¥²Ö¯Ý³¥t}¥§ z¥¯«Û{{¤u z¤ Ö¥¯¥³Õ¼¥
¥¤¸{£ Ö¥z§§Õ }¥§t¶³Õ ¥{³Ö¤¨·Ö zt¥
²±t«wÕ ³ Û¥¯ª· z§§{£~¤~Ö §·zu©¸ ¤z¯}ÕÛ¥¨·
¯t§{¥tw¥¯{§¥z¯w±±¨ ¥zÖ¥t¥°Ù °£¥zÖ¥uÕ¥¥
uÖ ¬ ¯ÝÖ Õ¥z¨¯· ÝÛ¥¥tu©¸ µ²£¯¨·¤ ¥°Ö ¯t¨·
t¤w¥u¤°Öz²¯ª· z§§²t¥¯t§ §§²t¥²Öt¥¼ ¯§ §§²t¥
¥§§²t¥¨}¨ § Õ¬ §§¯t¨· t¤¤Ù§ ¥zÛ¥ ¯}Õ Û¥
w¥u¤°Öz£Õ¥z§§²t¥¨}¨§u z¥t²wÙ t¤§§¨·{£¨
}¨§¨·¨«u¥¨u z¥¥Ö¬ª Õ¥¯Ý¯{Ö¥u zwÙ ¯¥£|£¤¸
t¥¯uÖ¥²{w¥{§z¨· ¥¼ ²Ö°t³Ö£Õ¥zw¥{§z¥¥u z
}¥§ t¤w¥{§z¥¨· tzt¤ ±§ ÖÛ¥u z«Ù {£§·z
¨w¥¼¥ w¤¥tu©¸

ÙÑ
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¤ Õ¥z t¨ ¯ª· z©z· wª  ²}Õz¯¥¨· ¥Õ ¥¨±¸ t³Ö£Û¥
{¥tw¥¯ª· ±u z£§¯¯Ý Õ¥z¥t °££¤t¯¶¤
{¥tt¥¼¥ ¥}¥§ ¯ª· z{¥tÛ¥°£w¥ª·¤²¯ª· z¨¸ t¶³Ö
¨«ww°£tÕ«}¨·¯§·¤¸zuÖ §{¥¥u©¸¥Õ¥ ¤Ù§¤{|¥¤¸z¥
¨§§²}¨§u z¤ª ³Õ°£¥zwt¶zw¥¯¶Õ¥e¨f
¯ª· tzÕ¥¤Ù§¤{|¥¨§§²}¨§u z¤ t¶¨¯ª· z¨·«Ù{£
Ö z°tÖÛ¥²Õ¬t¥¥ ¨t¥t¯}Õ¥t¯Ý¯{Ö¥u z¯Ö¥
¬ ¯¨¸z¬³ÖyÕ¥u¥¯ª¸ {¼¥ ¥t ¥ u ¯¶Õ¥¬¨§§²}¨§
u z¤{©z ³Õ ¬ t{¥t¯Ö¥¼¥{{¤¥u¥¤t¤Ù
~©z· ¯Ýt¥£¯§t§§u» z¥ t °Õ¥ u Ö¥zÕ¥¯u¥³Õ³Ö¤t
¤Ù ¯u¥¯¨z°ÕÐ ¬³¥§§u z¤ ¯ª }Õw¨·¬tw
ª· t¤tu¤z³Ö°Õt¶©z¤z¯tÖÕ¥¤tÕ ±Ö¯ª· ¤z¨£¥¯{Ö¥
u z¥t¶¨§§¥§¨·{£{¤t¥t¤¥ wÖ¥t¤¨·¯{Ö¥u z¯Ö¥¬
{£{¤t¥t¤¬ °Õ¥¤¨¸ ¯ª· ¤zwt¯§t£¥°Ö t¥§¤ §
Õ w Õ¥z¤¸ t¥¯Ýw¥§t§§» Õ ¥t¥¯Ý³Õ¨
¯ª· z¼ ¥  z¨¸ w z¯Ý  Û  ¥¼ ¥ ¤  ¤ t t¥² ¥w{£
§§{|¤t¤Õ ³ °Õt¶¨¤ Õ¥z°Ö¨·¤¡¥³ ¤ ¯§t¥ ¤t©t¥
}¤¸¤§©t¥Ö¬©·z¯¶Õ¥¥±¥¨§§²}¨§u z¤ ¤w{£¨
§¥{©zÐ ¥±¥Á¤ t{¥t¥¨ z¥tÕ¥¯u¥
¬t¤§Õ¥¨w¥§¥¤t¤Ù ¬w¥w§u z}¥£¤tÕ ¯ª· z
Õ¥z¨¸¯}Õ5ROVWRQ°£+RZDUG¯ÝÖ
u ²Ö¤z¯tÕ¥ °Ö²wt¶¥{£ tÕ¥¤Ù¨§§²}¨§u z¤
¤Ù¤¸t¶wz³Õ¥¥¯ ¥§§¤¸³ Ñ¥zt¤²wµ ª t¤¤Ù ª·² °Õ
§§u z¤Ù¤¸ ¯Ý§·z¨·«Ù¤·¯ z{£¼¥³ Ñ¥zÕ «ÙÖt¤ ²
t¥¨·{£§¤§Õ ¤Ù¤¸µ¥¨·ttzt¤
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ÙÒ

¯Ý ¤Õ¥§§Õ }¨§¯ÝÖ Ö¥z³Õ³Öt¤}¥§ °Õ Ö¥z³Ö
t¤«ÙÖt¤¥¨·tz ¤ ¨¸¯Ý¯ª· z©·z¨·°z©zw¥
¤¤Ù£Õ¥zt}¥§ ¨·¯¨tÕ¥ ¦¦¤ t¤t¯tÙ²¬Õ«Ù
¨·¯¨tÕ¥ ª·´¥ ~©·z~Ö t¤ ¬Õ°£±z¯Ý¯ª· z¯¨t¤  °Õ°t t
¯ÝÁ£¤

¹³¡´µ¦³ ¹Ê¤µ®¨µ®¨µ¥
»¦³o°¨´Åoµ®¹ÉÁ¸¥ªÂ®n¦¦¤
¤z³ÖtÕ¥°ÖÕ¥ tu z«Ùwª ª·´¥ Ö z §z ¬Õw¥{§z
u z}¥§wª ¦¦¤ °£¨³Öt¶¯ª· ¯uÖ¥©z°£³Ö£±}Ù{¥tt
}¥§¤·¯ zw¥¥u z§¤~©·z¤¸zt¥t¶ ¬Õ¨·¨·
°Õ¥¨·tÕ¥°ÖÕ¥ §¤wª t¥{¤¤¸z¥z£°°¨·¯Ý
§¨¸ ¯Ýw¥¥¥§¯u z«Ù¨·³Õ¨²¬Õ¤Ù ª· «Ù¨
w¥¥¥§¯¯}Õ¨¸ {©zÖ¥zwÙ¤ °£ ¥u©¸¥
³Ö±tu z«Ù{©z¯Ý°u z§
°Õ¨uÖ ¤z¯t ¨t Õ¥z©·zÕ¥²¯ª· ¯¥ tÕ¥ wª w¥
{§z ¯}Õ w¥¯Ý³¥¯«Û{{¤¯ÝÖ¨¸  ¯Ý¥u z§¤ wª
t¥{¤ ¤¸ z ¥z£°°t¯tÙt§t¥²¤zw«Ù«t Õ¥z 
¯¥£|£¤¸ t¥¨·{£²Ötu z«Ù³Ö{§z £Õ¥zµ {©zÖ z
£¥±z©zt¤¯Ý ¤©·z ¤¯¨
¯¥¨¸ ¯ª· «Ù¯¥¨ ¥¯{§¥tu©¸ ¯¥t¶¨t¥{¤¤¸z
¥z£°°²¤zw¥tu©¸ ±°t¯Ý£¯t§{ £
t¥¯ª zt¥tw z°££¤zwÖ¥Õ¥zµ¥t¥
t¥¨·¯¥¨£¯Õ¥¨¸{¤°t t³¯Ý¥Ö¥ t¶¯ª· ²Ö¨
£§§¥²¯}§z§¤§ °£²t¥¨·{£©t¥³Ö©t£¯ ¨ °Õ¨·{§z

ÙÓ
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t}¥§wª w¥{§z¨· z¤£¯Õ¥¤¸¤¸zt¶¯Ýw¥{§z
¤¯¨t¤ ¯¥£|£¤¸ Ö¥{£²Öt«Ù ~©·z¥©z£°°
Õ¥zµ²¤zw«Ù ³Ö Õ¥z°Ö{§z £¯Õ¥¤¸{£Ö z£¥
¯Ý ¤¯¨t¤³Ö ¥°Õzw¥¯uÖ¥²{²w¥{§z¥t}¥§
¨·¯Ý©·z¯¨¤¸
Û¥u z±t«Ù²Û{{«¤¨¸t¶wª  «ÙÕ¥zwÕ¥zw§°£
¥z£¥w¥w§¨·°tÕ°}¼¥¥§¯¯|¥£Ö¥µu z
¼¥²Ö¨£¯t§{ £¤zw £t¥¯ª zt¥tw z¯ÝÖ
¥¬¥° ±¨·£¯Õ¥¨¸¤¸z ¬Õ¥u z¨w£
Õ¥z °£«Ù§·z¯{§u©¸ t¶¬¯ª Õ¥£°£¨Õ¥zµ {£§·z
°t¯Ý¯|¥£Õ¯|¥£Ö¥ t³µ °£t¶§·z³Õ}¤ ª ©zt¤³Õ
w¼¥©zÕ¥¨¯Õ¥¤¸³Ö¯uÖ¥©zwª w¥{§z²t}¥§ª ³Õ
§¬¸ t¶ wª t¥¥¥¨·{£¯uÖ¥©zw¥{§z¨·¯¨t¤¸µ Õ¥
¦¦¤¤¸ °£{¥t¨t¶³{¤±wzÖ¥z¥z£¤¸zt¯tÙu©¸²
¤zw °ÕÖ¥¨³Õ¯uÖ¥©zwª w¥{§z £¨·¯u¥{¤¤¸zu©¸
¥u z¨¤¸ t¶³Õ¥¥²Ö£±}Ù¨·°Ö{§z¤·zª wª ³Õ
¥¥Ö¥z¼¥¯¶{¥¨·Ö zt¥³Ö°£{£¯Ý£¨·³Õ¤·zª
§·z³tÕ¥¤¸ ¯ª· £Õ¥zµ ²¤zw¯¨t¤¤¸z ¬Õ¥u z
¨w£ Õ¥z Õ ¥£¯Õ¥¨¸t¶{£u¤°Özt¤ ¯}Õ £
¯t§{³¥z©·z £t¥¯ª z³¥z©·z £¥z¤zw Õ¥z
ª·µ¯}Õ£t¥{¤t¥©t¥³ ¨t¥z©·z~©·zw§Õ¥¥²Û{{«¤
t¶¯Ý Õ¥z¨¸Ö °£¯ª· ¯Ý Õ¥z¤¸ £Õ¥zµ t¶{£u¤°Özt¤Ö¥z
}¤t¥³uÖ ¯u³w£§£¥zÖ¥z ¤«Ù¯ z¨w¥u¤°Özt¤²
£Ö¥z °Öt¥¼¥¯§}¨§°£t§{t¥u z«Ùt¶{£Ö z¨Û¥
¯t§u©¸
¤ Õ¥zzÕ¥µ ²Û{{«¤¨¸t¶wª   °Ö°Õ£¯t§{t¤£

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã
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t¥¯ª zt¥tw zt¶¯ÝÛ¥t¤ Õ¬ £¯t§{©·zt¶{¤¤¸zu©¸
¥¨¯¥Ù©·z   ~©·z¯Ýw¥¯¨¥¥¨·{£¯uÖ¥©z
w¥{§zu z}¥§²Ö¥©·z°Õt¶³Õ¬ÖÕ¥³Ö¯uÖ¥©zw¥{§zª ³Õ
~©·zt¶ ³Õ³Ö{©zÖ z§¤§t¤³  ¯ª· tzÕ¥¯ ¥¨¯¥Ù
°¨¸ t¶{¤£¯t§{°¨¸ Õ ¥¥zÖ¥t¥tw zt¶¨¨
t¥tw z ¯}Õ °w§£}¥§³ ¯ÝÖ ~©·z¼¥¥²}Ö¯Ý¥²
t¥{¤£t¥tw z£ £}¥§³
²¯ª· £¯t§{t¤£t¥tw z¥{¥t¥°Õz¨
w£¥°Ö{¤¥£¥t¤¥tÕ¥Ð¥¤zw§t¶ Ö¥zÕ¥t
t¶²}Öt¥tw z£ £}¥§³ °£ ¥Ö zÕ¥£ £}¥§³
°u z¯Ý£}¥§³¨°· Ö ¯}Õ ¯Ý£}¥§³u z£}¥}
Õ ¨t¤zw©·z²}Ö£¯t§{°«§¯¨ t¶ Ö¥zÕ¥t²}Ö
£t¥tw z°£}¥§³°Õ¯Ý£}¥§³°¯¨§
°Ö zÐ¥¨¸t¶¯¨zt¤Õ¥u z²w¯Ý£}¥§³¨·°Ö{§z u z²w
{£¼¥¤zw³Ð¬¤§«u³Ö{§z
¯¥¨¸Ð¥«§¯¨}£ t¶¥¼ £ zÖ¥¨¸¥tt¤Õ¥²
Ö¥¯t§{²}Ö£«§°¥¯¨ IUHHPDUNHW HFRQRP\ 
Õ²Ö¥t¥tw z²}Ö££}¥§³ GHPRFUDF\  °£ t
Õ¥Ö z²}Ö£ £}¥§³°«§{©z{£¨¨·« {©zt zw¼¥
¨¸¯Ý IUHHPDUNHW GHPRFUDF\ °Õ¥ £}¥§³°¥¯¨
~©·z¼¥²Ö¥zw ¥{{£z¯§³Ð¥ Ö¥¯Ý£}¥§³°ÖÖ z¯Ý
¥¯¨wª Ö z¯Ý«§
Õ¥t¥z¥¯}Õ¨¸ w¥u¤°Öz²¤£¯ zt¶ ¥{{£¨ ¬Õ
°£¨·¼¥w¤wª  Ð¥©·z{£w z¼¥ ¨tÐ¥©·z ¯}Õ °w§¯t§{
°«§ ¯uÖ¥¥w z¼¥°w§u z£}¥§³ ¼¥²Ö zw¥
¥u z¤tt¥u z£}¥§³ ³¥ §§u z°w¥w§

ÙÕ
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¥z¯t§{ ¤z¨·¯¶³Ö}¤²¯¥¨¸Õ¥ t¥¨w¥¥u zw¥
¯ ¥w°£¯¨¥¯Ýt¥¨w¥¥°«§wª ²Ö ¼¥¥{
u z£¯t§{° zw¥Ö zt¥£±}ÙÕ¤ ~©·z¬
¤¸µÕ¥¯Ýt¥ zw¥¥°°Õz°t°£°tÕz°Õz
¯ª· w¥}¤¯{u t¤ Õ¥z§Õ Á¦¸£µ¡¨·¯Ý¤tt¥
u z£}¥§³ ¯Öw¥¥²°zÕu zt¥¨·«ww¨± t¥¨·{£¼¥
¯ ¥¤t¥ ¯}Õ §Û¥ w¥¥¥u z t³¯ÝÕÕ
²t¥°tÖÛ¥°£Ö¥zwÙ¤zw ~©·z¯Ýw¥¥¯}§zÕª °£
¯ ª¸ Õ t¤ °Õ¥²Ö §§u z«§ Á¦¸£µ¡¯Öw¥¥²°zÕ
u zt¥¨·{£³Ö£±}Ù¥¨·¥¥ ~©·z¯Ý³²¥z°Õz
°t°£°tÕz°Õz
ªµ¤Á¤°£µ ¥ ª ¥¥  ¨·¯Ý¤tt¥u z
£}¥§³ ¯Öw¥¥²°zÕu zt¥¨ÕÕ Õ¥z¯ Ö¥
t¤ ¯}Õ ¯ ²«u°£«tuÙ wª Õ«uÕ«tuÙ Õ°tÖ³uÛ¥ °Õ
¥²Ö §§u z¯t§{°«§ w¥¯ ¥w¯Öw¥
¥²°zÕu zt¥¯Õz{Ö z£±}ÙÕ¥ Ö¥¯u¥³Ö Ä¿¿ |¤t¶Ö z³Ö
Ä¿¿¯ÝÖ~©·z¯Ýw¥¥¯}§z°Õz°t°£°tÕz°Õz
Õ¥±« ¥¯}Õ¨¸t¶wª t¥¨·«Ùz¤ ³Õ¨w¥¥¥ ¨·
{££¥£t¥Õ¥zµu z«Ù²Ö¯uÖ¥©z°£ wÖ zt¤¤t
w¥{§zu z}¥§³Ö Ö¥«Ù¥¥¯uÖ¥©zw¥{§z¨¸ ¤tt¥
°££Õ¥zµ¨·«Ù{¤¤¸z {£Ö z£¥¯Ý ¤©·z ¤¯¨t¤
°£ ¬Õ¥u zw¥{§z¨¸ w¥¼¥¯¶{ ¬Õ¨·¨· Ö¥§|£¤¸{£³Õ¨¥z
¼¥¯¶{¨³Ö{§z°£³Õ¤·zª
¯¥£|£¤¸ t¥¨·£¯t§{t¥¯ª zt¥tw z¯ÝÖ
u z«Ù{£°tÖÛ¥³Ö°wÕ³ t¶ Õ¬¨·Õ¥«Ù{£¯uÖ¥©z¤wª
w¥{§z³Ö¯¨z²°Õu£¨¸¯Ýt¥¬©z¤tt¥²Ö¯¶Õ¥«Ù{£
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{¤¤¸z¥z£°° Õ¥z³t¶¥¤¸z¤¸{£Ö z¥{¥t¥wª 
t¥¬Ö¯uÖ¥²{¯uÖ¥©zw¥{§zu z}¥§ wª w¥¯Ý³¥¯«Û{{¤
u z§·z¤¸z¥°Ö{©z{¤¤¸z¥z£¥z¤zwu©¸ ~©·z{£¼¥¥{¤°t
¯Ý£Õ µ Õ¥z³t¶³Ö °£Ö¥¼¥³Ö¼¥¯¶{ t¶wª w¥¥¥
§¯ z}¤¸u z«Ù ¨·Õ¥ t{¥t¨Û¥¯uÖ¥©zw¥{§zu z
}¥§ wª  ~©·z¤Õ¥¯§£¯§u¤¸¨·©·z°Ö ¤ztÖ¥Õ¬u¤¸u z§¤
Õ ³Ñ wª ¥¥¯ ¥w¥¬Ö²w¥{§zª ¤¸ ¥{¤¤¸z¥z
£°°²¤zwu©¸ Õ¥z£¥ wÖ z³Ö¼¥¯¶{
{£¯¶Õ¥®¤µ¥¤¸³Õ²}Õ¯Ý¯¨z£¯¨uÖ ¤zw¤¯t¨·t¤
w¥¯Ý ¬Õu z«Ùª w¥£§¯Õ¥¤¸ °Õ¯Ý¯wª· zt¼¥
t¥{¤¥z£°£t¼¥t§{t¥Õ¥zµu z¤zwÕ¥{£¼¥ Õ¥z³t¤
Ö ¯¥£|£¤¸ §¤ {©z³Õ³Ö¨w¥¥°wµ Õ¥z²¥¥³
wª  §¤³Õ²}Õ¯Ý¯¨z£¯¨w¥£§u zw¯Õ¥¤¸ °Õª·´¥
¥©z£t¥{¤¤zw¤¸z t¥{¤£¯¨t¥ ¬ÕÕt¤
u z«Ù t¥{¤£¯¨t§{t¥u z¤zw~©·z{£²Ö¯Ý Õ¥z³t¶Ö z¨
t§t¥¨uÖ t¼¥¨·²Ö¥¬ÖÕ¥{£¼¥¯§³ Õ¥z³
¯¥£|£¤¸®¤µ¥{©zw w«w¥¯Ý ¬Õ°£t¥¼¥¯§
t§{t¥¤¸zu z¤zw«Ù ²u ¯uu z£¯©·zµ ¯ÝÖ 
t§{t¥Ö¥¯t§{{£¼¥¯§³ Õ¥z³ t¥t¶¯Ý¤Õz t t¥
tw z{£¼¥¯§³ Õ¥z³ t¥t¶¯Ý¤t¼¥ t¥¼¥¯§}¨§
u z«ww{£¨u ¯u°wÕ³ w{£¤¤Ùt¤¥²u ¯u Õ¥z³
t§{t¥²{£¼¥¯§³ Õ¥z³t¥t¶{£tÖ¥¯uÖ¥³w«¤¸z
¤z¤¸§}¥®¤µ¥{©zw w«t§{t«t Õ¥z²t¥¼¥¯§
}¨§ °£t§{t¥«t Õ¥zu z¤zw °£{©z¨¤¸zt¥¨·w«w w«
w¥£§u zw °£t¥¨·¥z£t§{t¥¨·¼¥¯§t¥±
wwª ¯ª· zu zw¨· Õ¬²¤zw¨¸t¥w«ª w w«
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Õ¥z³t¶¥ ¯Õ¥¨·¯Ý¥©z¤¨¸  w¼¥¨·Õ¥ t¥w w«
t§{t«t Õ¥zu z«Ù ²¤zw ¤¸ ¯¨z°Õw¬ Ö¥{£¯Ý{§z¯Õ¥¤¸
°Õ¥³Ö¯Ý{§z°Ö³Õ
¨·Õ¥¬wÖ¥{£¯Ý{§z ¥w¥Õ¥ ¯¥ ¥{{£¨t¥
¼¥¤t§{t°£t§{t¥«t Õ¥z²¤zw«Ù w«t Õ¥z °Õ¨·
Õ¥³Õ{§z°Öt¶wª t¥¯Õ¥¤¸t¶w«t§{t°£t§{t¥Ö¥¤¸µ°Õ
£ Õ¥z°Õ£Ö¥¯Õ¥¤¸¯Ý¯ t¯{¥tt¤¤z¥³Ö¨t¥¨·¯}ª· 
±z£¥t§{t°£t§{t¥«tÖ¥¯Õ¥¤¸¯uÖ¥¥ Õ¬²£ ¤
©·z ¤¯¨t¤ Õ¥zw w«¤·¤¸z³Õ
²¤zw¨·¬Ù {£Ö z¨t¥ª §¤²Õ ¤©·z¨·{£¼¥
Ö¥¨·¨¸ wª ¯Ý¨·££¥£Õ «t Õ¥zu z¤zw²Ö¯uÖ¥
¥ Õ¬²£¤¤Ù²Õ¨·w w«¤¸z ¤¯¨t¤ Õ¥zt
tª°£¯tª¸ «t¤ ±±z¯uÖ¥t¤w¥{§zª¸¥ ¤¯Ý©·z¯¨
u z£°Õz¥u z}¥§
¤¬ ~©·z¯Ýt¥¬z«u z£¯ ¯Ý¤ Õ¥zu z
£§¨·tÖ¥¯uÖ¥¥u¤¸©·zÕ¬t¥¨·{£¯Ýt¥²Õ¨·w w«
¨¸°Õt¶¤z³Õw w«{§z
±t«w¨·Õ¥¥ ¯Ý±t¨·¨ ¥¥w¥w§°°Õz
~ °tÕ ¨·¼¥²Ö¯t§w¥¯{§tÖ¥Ö¥¥z§}¥t¥°}¼¥¥
§¯¯|¥£¥z °£t¥¤ ¥¤·±tt¶ Õ¬²u¤¸u zt¥¯Öw¥
¯{§¯§±u¥¤¥zÖ¥¯t§{ t¥tw z°£t¥Õ¥zµ
t¶¤³²Õ²{t¤Ö¥¯t§{¨¸¥t t¥¨·¯t¨·t¤¯ª· z¥°£
t§{tÖ¥¯t§{{©z¨¥t¥¯Ý§¯
°Õ¤¨¸±t³Ö¼¥©t°ÖÕ¥ t¥¤ ¥¨·Õ«z¤«¯Ö¯t§{¯Ý
¤¯Õ¨¯¸ ¨«¯Ýt¥¤ ¥¨· § ¥³Õz¤· ª{£Ö z¯¨· °z²Õ
¤Õ¥¯Ýt¥©z¯¥¨· ··«µ¦r {£Ö ztÖ¥²Õ ¨tu¤¸©·z
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Õ¬u¤¸u zt¥t¼¥{¤¥z£}¨§°£¤zw¨·tÖ¥zu¥zw w«
±z£¥¯tª¸ «t¤¯Ý£ ¤©·z ¤¯¨¥°ÕzÛ¥¨·
Ö¬w¥{§z Õ¥z¤·  Ö¥ ~©·z{£¼¥²Ö£°Õzt§u z
«Ù £¥ wÖ z¬tÖ z°£³Ö{§z¥£°Õzt}¥§
¤{§z°Ö¨·¯Ý¥ Õ¬ Õ¥z°Ö{§z
²¤zw¥«w¥¤ Ö¬¨ ¼¥¥{tw z£¯ª
¤z w¤¸µ ¯ÝÖ¬¥t¥ t¥ww«²Ö£}¥}£§
§¤§¥ °Õt¥§¤§¯}Õ¤¸¥z¨t¶{¤³ÖÕ¥¯Ýt¥°tÖÛ¥}¤·
w¥ ²Ö³Ö¨·{£²Ö¤zw¨w¥z¯¨Ö ³ÖtÕ 
t¥¨·¬Ù¥w¥Õ«z¥ Ö zt¥Û¥§¯ ¨·
¤·zÖ¬w¥{§z°Õz¯«Û{{¤«t Õ¥z¨·¯t¨·uÖ z ±z¥Õ¬t¥{¤¤¸z¥z
£¯¨£¼¥¤}¨§°£¤zw Õ¥z£¥ wÖ z¤ztÕ¥
°Ö Ö¥³Õ¨Ö¬tw zÖ¬¨Û¥§¯¯}Õ¤¸ t¶ ¥{Ö z¨°ÕzÛ¥
§¯¤ztÕ¥¨·{£¥¥t¥²ÖÖ¬tw z§¥t§{t¥³¥¤¸
¨t}¤¸©·z
t¥¨Ð¥§§¤¤§°t{¥tÐ¥§¥ ²£ £}¥§³
Õ¥zÛ{{«¤ ¥{ª ³ÖÕ¥¯Ý¤ ¥t¥u¤¸©·z²§¨¥z¨·tÕ¥¨¸°Õt¶
{£Ö z¥Õ¥ «wwª w£«wwÖ¬¥Õt¤¼¥Ö¥¨·¯}Õ¤¸ ¨t¥
¤ ¥¨·{£¼¥²Ö¯ÝÖ¬¨Û¥§¯¤ztÕ¥¤¸°Öª ³ÕÖ¥¤z¤zw
{£Ö zÕ«z¨·{£tÖ¥Õ ³Ð¬{«¥¤¸²Ö³Ö
tÕ¥±« t§{¥zÛ¥ ¤§·z²Õ¨·¤t§§¥Ù{£Ö z¼¥
²Ö³Ö¨Á Õ¥zwª
À Ö¬¯uÖ¥²{¤·z¥©z{«¥¨·°Ö{§z¥t}¥§ ¨· Õ¬
¯ª¸ z¤z£°Õz§¤¸zu z«Ù
Á {¤¤¸z§¤ª t¥¨·¨u uÕ¥w w« ¨·{££¥
£§u z«Ù«t Õ¥z¯uÖ¥¯Ý£²Õ ¤©·z ¤¯¨ ¨·±z
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©zt¤¤·¤¸z ~©·z wÖ zt¤£w¥¤¤Ù ¤©·z ¤¯¨
u z}¥§

®¤µ¥Á¡ºÉ°´¤¤»¬¥r³Å¤n¤¦·
oµ®¥´ÉÅ¤n¹ªµ¤¦·Â®n¦¦¤µ·¤»¬¥r
u ¼¸¥Õ¥e§¤f¨w¥¥Â}¤¸
´Ê¸ÉÒ wª t¥{¤¤¸z¥z£¯¨}¨§°£¥z£t§{t¥
´Ê¸ÉÓ wª uÖ t¼¥¨· t²ÖÖ¬Õ¥{£{¤¤¸z¥z£¯¨£²Ö
¯Ý Õ¥z³
´Ê¸ÉÔ wª t t¥²}Ö£¯¨°££¨·{¤¥zu©¸¤¸ ¯Ý
¯wª· zª Ö¥z¯§± t¥²Öw¤ ¥}¨§²Ö¨§·zu©¸ ª t¥}¤t¼¥¬
°²Öw²}Ö£¯¨°££¤¸¯Ý¯wª· zª ¨·{£}Õt¤¼¥²Ö¤zw
¯Ý°Õz ¼¥± t¥²t¥ ¤ ¥}¨§u zª
u t¥²}Ö£¯¨°££¨·{¤¥zu©¸¤¸ ¯Ý
¯wª· zª ¤zw¤ww«w²Ö ¬Õ²w¥z¯¨Ö  ª t¥¤zw¤
ww«w²Ö¯Ý ¬Õ°££§§¤§¼¥¯§t§{t¥¥£¯¨°£
£¨·{¤¥zu©¸¤¸
w¥¥u z eª·´¥f ¨·¯¥¯uÖ¥²{t¤¥t wª w¥¥¨· Á
³Ö°tÕ£¯¨°°¨· tÕ¥{£²Ö{¤¤¸z¥z£ Õ¥z³ ª uÖ
t¼¥¨·¯Ý°Õ²t¥{¤¤¸z
¤ Õ¥z¯}Õ £¥ ¬ÕÕt¤ Ö z¨§¨°z¥°£t¥{¤
°ÕzÛÛ{{¤¨·wª ¥¥¯wª· z«ÕzÕ¨· ¬Õ ¥¤°£¥¤t¥±w
²¯ª· z¨¸§¤t¶{£ tÕ¥ £§t«¨§¨¨·{£³Ö¥°£{¤°Õz
ÛÛ{{¤¨·t¤ Õ¥z³¯ª· ¨²w¥§Ù£ {£²Ö²w¯Ý¬Ö¼¥Ö¥¨·²
t¥ t²Ö£¬³³°£{£{¤ Õ¥z³¯}Õ{£²Ö²w³tÐ ³¤z
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Û{{¤¨· Õ¥z³£§t«{£¯t¶£³Öª ³Õ³Ö ¯t¶³Ö¥t¯Õ¥²
°£¥¯Õ¥³ {£¯t¶ Õ¥z³ ²w{£¯Ý¬Ö¯t¶ ¯ª· ¨t¥u¤°Özt¤u©¸
ª ¨£¼¥w¥§ {£¼¥¯§w¨ Õ¥z³ Õ¥z¨¸¯ÝÖ ¨·wª ¯ª· z
u z§¤²w¥¥¨· z~©·zzt¤®¤µ¥
w¥¥u z§¤ Õ¥z¨· Â t¶wª  t¥tw z §¤²w¥
¥¨¸¯Ý ¯ª· zu zt¥tw z ¯¥£t¥¬ ° ²Ö«ww¯Ý Õ¬
£§§¤§¥tt§t¥°£²Öt§{t¥Õ¥zµ¼¥¯§³¥w zt¶
wª t¥tw z ²w¥¥¨·w w«¤¸z Õ {¥t¤¸{©z°t
t¯Ý¥£¯ ¨²t¥§¥ ~©·z¤¸z¤¸Ö z¨t¥{¤¼¥¯§
t¥¨·¯Ýz¥ ¯ª· ²Ö¬Õ}ª ¤zw¼¥¯§³ Õ¥z² Õ¥z©·z
¤³Ö°tÕµ¦¦°
±¤¨¸ w¼¥Õ¥ §¤ {©z¨w¥¥tÖ¥z °£³±zt¤¨·³Ö
tÕ¥©z² °tÕ¥ t¥¯Ý¯ª· z¨·¯t¨·t¤t¥tw z¥t
¯¥£§¤¯ z{£°Õ¥t¥tw zt¶³Ö
§¤¤¸±¥t¤Ù°Õ¥t¥¼¥ ³²Ö§¯¥{¥tª· °
Õ¥ ²Ö§¯ °£ ¸ ¤¯¨t¤² e¨§f °Õ¥ ¼¥  t¤¯Ý
e§¤f °Õ¥t¥¼¥ ³²Ö§¯ ¥w¥Õ¥ ¼¥²Öw¨}¨§¨·¨z¥
§·zu©¸°£¼¥²Öt§{t¥Õ¥zµ¼¥¯§³Ñ¨ ¯Ýw¥¥¤¸z²£¤
«ww°£¤zw ¯Ý³Ö¤¸zt¥°£t¥tw z ¨·{£{¤²Ö¯t§
w¥¯¨Ö ¨z¥u©¸²¤zw«Ù
Ö¥¯Ýt¥ t¶°Õ¥¯wª· z¼¥ ³²Ö¯§  Ö¥¯Ýt¥tw z
t¶°Õ¥t¥¼¥ ³²Ö§¯
{©z¬³ÖÕ¥²¨·«°Ö¯ª· zu zt¥°£t¥tw zª
¯ª· zu z§¤t¶wª t¥{¤t¥²Ö¯t§w¥¯¨Ö ª ¨¤§«uu©¸²
¤zw¨¸¯Ýw¥¥u z§¤²£¤©·z
°Õ°Ö{§z §·z¨¸¯Ý{«¥u zª·´¥ ª t¥°£t¥
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tw z{§zª ³Õ{«¥u z§§¥Ùwª £³°Õ"
Ö¥ z²°zÕu zª·´¥¥w¥¥u z£«¥¥ªµ¤
Á¦¸¥¦o°¥°¥¼n´oª¥¸Ä´¤ ¥´¤·ÄnÁ}»®¤µ¥ ¼¥³{©z¤z³Õ
²}Õ Ö¥ z¯§µt¶Õ¥{£¯Ý¯}Õ¤¸ ¯¥£t¥tw z±¨t¥
¥z£¯¨t¯tÙu©¸¥ t¶¯ª· ²Ö«Ù ¬ÕÕt¤Ö¨ ±z
¯¨Ö  ¯¥£|£¤¸ t¥¨w¥zt¶Õ¥{£¯Ýt¥«{«¥
°Õ°Ö{§zw¥z¯¨Ö ²¤zw¤¸¯¥ª Õ¥¯ÝÛ{{¤ ³Õ²}Õ¯Ý
{«¥
w¥z¯¨Ö u z¤zw³Õ²}Õ¯Ý{«¥ Ö¥{£²Ö³Öw¼¥
 Ö z¥Õ ³Ð¥ÎµÅ¤¹o°¤¸ª·´¥"
³Ö¬°ÖÕ¥t¥¨§¤¤¤Ùt¤t¥¯t§u©¸u zzyÙ wª ¤zy£
ª }«}u z£§t«ª £zyÙ¤¸z¥¨·¥ ¬ÕÕt¤
¼¥³{©z¯t§zyÙ" ¼¥³£«¯{Ö¥{©z¤¸z¤zy£u©¸¥ ¯ª· z¨¸±z
³©z}¥§u z«Ù ~©·z{£¼¥²Ö¯¶Õ¥{««Õz¥u zt¥¨t¥
tw z¨t¥¨£¯¨t¯tÙt§t¥u z¤zw¤¸Á¡ºÉ°°³Å¦
²t¥{¤¤¸zª {¤¤zw ¯¥ z}¥§u z«Ù Õ¥z
³" Ö¥¯¥ z±zz³³Õ©z}¥§u z«Ù ¥Ù¤¸z¥{£³Õ
¯t§£±}Ù°tÕ«Ù³Ö{§z
¥Ù«t¥Ù{£Ö z¤·zz³²Ö©z}¥§u z«Ù °£
{£Ö z¤¸z ¬Õ¥u zÛ¥¨·¯uÖ¥²{w¥{§z¤¸z°Õ}¥§u z
«Ù ¯¥£Õ¥²¨·«¤¸t¥{¤¤¸z¥z£«t Õ¥z¯¥¼¥u©¸¥¯ª·
£±}Ù°tÕ«Ù Ö¥³Õ¯uÖ¥²{}¥§u z«Ù ¯¥t¶³Õ¬ÖÕ¥«Ù
{£¨}¨§ ¬Õ³¼¥³¯u¥Ö zt¥ £³°£¯¥w{£¼¥ £³²Ö¯u¥
Ö¥¯¥³Õ¯uÖ¥²{}¥§ª w¥{§z°Õz}¨§u z«Ù §·z¨·
¯¥¼¥²Ö¯u¥¤¸ °¨·{£¯Ý£±}Ù ¥{{£t¥¯Ý±¯Ý§¤
°tÕ¯u¥t¶³Ö¤¸z¨·¯¥ ¥{{£¨¯{¥¨t¶¥
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ÚÒ

»®¤µ¥ °´¤º°»®¤µ¥ °®¤µ¥
Ân» oµ¥»®¤µ¥ °®¤µ¥o°°»®¤µ¥ °¸ª· 
¨¨¸ t¤³¬Õw¼¥¥u¤¸¥t¥Õ¥£«¥¥ z}¥§
u z«Ù Õ¥z³" £«¥¥ z«ÙÕ¥ ¯Ý¤Ù¨·Ö zÎt
°£¯Ý¤Ù¨·Ît³Ö wª ¤¸zÖ zÎt°£Ît³Ö Ö¥²}Ö¤Ù¥¥¤²Õt¶
Õ¥¤»¬¥rÁ}´ªr¸Éo°«¹¬µÂ¨³«¹¬µÅo
¨¸wª }¥§u z«Ù¨·°t{¥t¤Ù ª· ¤Ù}§ ª·¤¸ ³Õ
Ö zÎt°Õt¶Ît³Õ³Ö³ÕÖ zÎt¥w¥Õ¥¯ª· ¯t§¥t¶¨}¨§ ¬Õ 
³ÖzÕ¥±°³ÕÖ zÎt³ÕÖ z¯¨¬Ö ³ÕÖ z©t¥ £³¯¥£ ¥¤
¤}¥¥}Õ t{¥tÖ z°ÕÁ¥¨ ¥{{£¯§³Ö¯Ö¥¯ÝÕ¥
t¶ t{¥t³uÕ ¯}Ö¥ Õ¥t¶¥°Õ³z£¼¸¥ Õ¥¼¸¥³Ö ¥t§³Ö±
³ÕÖ zÎt ¤Ù¯Õ¥¤¸ ¬Õ³ÖÖ¤}¥¥ °Õ«Ù¯Ý¤Ù§¯
²°zÕ¨·Õ¥Ö¥³Õ¨t¥Ît³Õ¨t¥¯¨¬Ö°Ö ¬Õ³Õ³Ö ¬Õ³Õ 
«Ù¯t§u©¸¥°Ö³Õ¥¥ ¬Õ Ö¯ z ¯ª· ¯t§¥
°ÖÖ z¨¬Ö «Ö}¬¯¨¸z¬ ±¯|¥£Õ °Õ ¯¨¸z¬³¯ÝÍµt¶¤z ¬Õ³Õ 
Ö z¯¨¸z¬³¥Í{¯u¥¥¥¼¥¯§}¨§³Ö £Õ¥z¨·Õ °Õ¯¨¸z
¬¯u¥¤¸ ¯u¥¼¥ £³ ¨·wª §·z¼¥w¤ §·z¨·¯u¥¼¥wª t¥¯¨¬Ö °£Ît
©t¥¤ ¥¤¯ z
¦³®ªnµ¸É¡n°Â¤nÁ¨¸Ê¥ ÁÈÈÁ¦¸¥ ¯u¥Ö z¯¨«t Õ¥z¯ª· ²Ö
¼¥¯§}¨§³Ö ³ÕÕ¥{£¤·z{£t§{£ {£u¤Õ¥Ö z¯¨¬Ö Ö zÎt
Ö z¤¤¸z§¸ wª Ö z©t¥¤·¯ z Ö¥³Õ¯¨¬Ö³ÕÎt¯u¥{£¼¥³Õ³Ö
¤t Õ¥z°£ ¬Õ³Õ  tÕ¥{£¯¨¬Ö²t¥¯§ t¥¬ ¯¶t¥zw²}Ö
¯¥¯tª ÁÍ{©z¯§³Ö¬³Ö
±¤¨¸ t¥¼¥¯§}¨§u z«Ù{©z³Õ²}Õ³Ö¥¯Ð¥µ «Ù
Ö zz«Öt¥©t¥¯¨¬Ö Ît¤ ¥{©z¬Õ¥«Ù¯Ý¤Ù

ÚÓ
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¨·Ö zÎt °Õt¥¨·Ö zÎt¨¸ z ¨tÖ¥©·zt¶¯ÝuÖ ¨u z«Ù wª 
¯Ý¤Ù¨·Ît³Ö Õ¤Ù}§ ª·¤¸³ÕÖ zÎtt¶{§z °Õ¤Ît³Õ³Ö ¨·
{§z³Õ©zt¤Ît³Õ³Ö¯°ÕÎt³ÖÖ  Õ¥z§·z¯¨¬Ö³Ö{¼¥t¤¯¨¬Ö³Ö
§Õ  °£Õ²ÕÖ¥{£ÎtÖ z²Ö«ÙÎt²Ö Õ«Ù¨¸¨w¥
¥¥§¯¨·Ît¯ z³Ö ¯¨¬ÖÖ¯ z³Ö Ö¥«ÙÎt°Öt¶
¤ ¥³Ö°³Õ¨¨·§¸« Ît Õ¥z³t¶³Ö Õ¥z¤¸ ¥t{£¯Ý Õ¥z³
t¶Ît¯ ¥
Ö¯«¨¸ «Ù{©z¤ ¥{t£¤·z§¸z¤Ù}§ ª·¤¸z
«Ù¥¥Ö¥z±tu z«Ùu©¸¥Õ¥z¥t{¥t±tu z}¥§
³Õ¯ª t¤¤Ù}§ ª·¨·Ö z ¬Õ²}¥§ }¨§ ¯t§¥Ö
¤}¥¥²t¶¥³Ñ¤}¥¥¤¸ «Ù¨¸¯t§¥°Ö t¶Ît
©t¥¤ ¥¯¨¬ÖtÖ¥Ö¥³³Õ¨¨·§¸«Ö¥zwÙ ¥ªÕ
t¤³Ö{¥t«Ù«ÕÕ ¥¬Õ«Õ¬t«Õ¥«Õ¯Õ ³¯ª· µ
}¥§ u z«  Ù ¨ w ¥§ ¯  ¬ Õ  z¨¸  wª t¥¨·  «  Ù
¥¥¨}¨§¨·¨z¥¯Ý¯§³Ö Öt¥¯¨¬ÖÎt©t¥¤ ¥ °Õ¬
Ö t¤Õ¥ «Ù{£¨}¨§¨·¨z¥¯Ý¯§³Ö {£Ö z¯¨¬ÖtÎ ©t¥
¤ ¥ ¯¥£|£¤¸ «Ù¯¥¨¸{©zª Õ¥ ¯Ý e¤Ù¨·Ö z©t¥f °£
{©z¥z¯Ý¤t³ÖÕ¥ ¸ª·¸É¸µ¤ °¤»¬¥r º°¸ª·Â®nµ¦«¹¬µ
£«¥¥ª w§¨¸ wÖ zt¤t¥¨·«Ù¨}¥§ Õ¥z¨¸
¯¥Ö zt¥²Ö«Ù¨}¨§¨·¨z¥ °Õ«Ù{£Ö z¯¨¬Ö Ît
©t¥¤ ¥¤¯ z¤z¤¸{©z¯uÖ¥¥¬Õ£u z£«¥¥²¯ª· z
u zt¥±z¦¦¤t¤ª·´¥
«Ù¯¨¬Ö¯ª· ¯uÖ¥©zw¥{§zu zt}¥§ wª ¦¦¤ Ö¥
«Ù¬Ö¯«Û{{¤¨·¯Ýw¥{§z²£w¥¤¤Ùu z§·z¤¸z¥
«Ùt¶{£t£¼¥t¥Õ¥zµ³Ö¥¨·Ö zt¥°«t Õ¥z ¯}Õ {£
t§³Ö t¶³ÕÖ z ¯§³t§¨·Ö²Ð¥ °Õ¥¥¯ ¥¯¶¥¬t²Ö¨
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ÚÔ

Ö³Ö¨·Ö¥³Ö
w¥¥¥Ö¥zwÙ¼¥§·zÕ¥zµu©¸¥¥t¥¤¸ ¯t§{¥t
t¥¯¨¬Ö Ît©t¥ ¤ ¥u z«Ù¤¸z§¸ ¯¥£|£¤¸ «Ù{£¨
}¨§¨·¨z¥ t¶Ö zÎt©t¥¤ ¥²Ö¯uÖ¥©zw¥{§zu zt}¥§
°£¯ ¥£±}Ù{¥tw¥¬Ö ¤¸ ²Ö³Ö °ÖÖt¥¯¨Ö¬ tÎ ©t¥¤ ¥
±²}Öw¥¬Ö¨¸«Ùt¶{£Ö¥zwÙ}¨§°£¤zw¨·¨z¥u©¸¥³Ö
}¨§°£¤zw¨z¥ ¨·Ö¥zwÙu©¸¥³ÖÖt¥¯¨Ö¬Ît
©t¥¤ ¥u z«Ù¨¸ {©z¯Ý{«¥°Õzt§{t°£t§{t¥¤¸z
¥u z«Ù
°Õt¥¨·w¤¸z¥Ö¬¥ Õ¬t¤{£¯¨Ö¬Ît©t¥¤ ¥
²Ö¥¥Ö¥zwÙ}¨§°£¤zw¨·¨z¥u©¸¥³Ö¤¸ t¶Ö z¨}¨§¨·
 ¤ °£¤zw¨· Õ¬t¤z¯¨Ö ¯Ý¥¯ ª¸ ª ¯tª¸ «
°£¨·°£wª {«¨·t¥tw z°£t¥¯uÖ¥¥ wª  ¤zwÖ z¨
ª·´¥ ¤¸z²°zÕu zt¥tw z °£t¥ ¯ª· Ö¥zwÙw¥z
¯¨Ö  ¤¯Ý¥¯ ª¸ ¨·{£}Õ²Öw¤¸z¥¤ ¥}¨§u zu©¸
³²Ö¥¥«{«¥°Õzt¥¨}¨§¨·¨z¥ ¨¤§«u°£¯Ý
§£³Ö{¯uÖ¥©z£±}Ù«u¨·¬z«

ª·´¥®¤µ¥Á}Á¦ºÉ°´¦¦Ä®oÁ·Ã°µ
¸É³Á}µ °µ¦¡´µ¼nµ¦¦oµ¦¦r¸É¼ ¹ÊÅ
³Ö¯w¬³Ö¨· ª·°ÖÕ¥ª·´¥Á}Á¦ºÉ°´¦¦Ä®oÁ·Ã°µ{©zu
t¥ Ö¥z¨·¨¸Ö¤z¨¸
vª·´¥Á}µ¦´¦¦Ã°µÎµ Ä®o¸ª·Â¨³´¤¤¸
¦³¦³Á¸¥ Â¨³¤¸Ã°µÁ· ¹Ê Îµ Ä®oµÎ °³Å¦Ç Åo
¨n° Îµ Á·¸ª·Åo³ª Îµ Á··µ¦Åo³ª oµ

ÚÕ
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¸ª·Â¨³´¤Å¤n¤¸¦³Á¸¥ Å¤nÁ}¦³ È³¼Á¸¥
Ã°µÄµ¦¸É³ÎµÁ·¸ª·Â¨³Îµ·µ¦ °´¤Ä®o
Á}Åjª¥¸¨°Îµ Ä®oµ¦¡´µÅo¨¸
ÎµÅ¤¹o°´¦³Á¸¥Îµ Å¤¹o°¤¸ª·´¥"
oµ¸ª·ª»nªµ¥ µ¦Á}°¥¼n °¤»¬¥r´®µ¦³Á¸¥
Å¤nÅo Ã°µÄµ¦ÎµÁ·¸ª·È³®µ¥Å ÁnÄ¸É
¦³»¤¸Ê oµÁ¦µÅ¤n¤¸¦³Á¸¥Á¨¥ Ãp³Áoµ°¸ÊÈªµÁ³³´Éª
Å ÈÁ·´ÅÁ·´¤µ °µ¤£µ¡¡¼¸ÉÈ¢{´Å¤n¦¼o
Á¦ºÉ°´Â¤oÂnÁ¤ºÉ°°¥n¼Äoµ °Á¦µoµ·É °´Êªµ
Å¤nÁ}¦³Á¸¥ ¦³´¦³µ¥°¥¼n¦Ão¦¸Ê Â¤oÂn
³Á·È¥µ Á·ÅÈÁ³Ãn ¸É ªnµ³¹¦³¼ÈÁ¸¥
Áª¨µ´Ê®¨µ¥µ¸ Ân¡°Á¦µ´ °Ä®oÁ}¦³Á¸¥ ¨
´ªnµ¦¸ÊÁ}µÁ·ÈÁªoÅªo Á}n°ªnµ Á¦µÁ·
¡¦ªÁ¸¥ªÈ¹¦³¼Îµ Ä®o³ª¦ªÁ¦Èª
·µ¦nµÇ o°¤¸¦³Á¸¥ ®¦º°o°°µ«´¥ª·´¥¤µ´
¦¦Ã°µ´Ê´Ê ¸ÉÁ®ÈÅonµ¥Ç Án Á¤ºÉ°Â¡¥r³nµ´
«´¨¥Â¡¥r³o°µ¦ª·´¥¤µ ³o°´¦³Á¸¥Á¦ºÉ°
¤º°¸ÉÄoµ¤¨Îµ ´µ¦Îµ µ°¥nµÁ¦n¦´¸Á¸¥ª o°
¨´Åªon°ªnµ ´Ê°Ä³ÄoÁ¦ºÉ°¤º°Å® Â¨³n
Á¦ºÉ°¤º°Ä®o¼o° ¸Ê¥º¦¸Ê ´®ª³¸Ê ¹Áª¨µÅ®
nÁ¦ºÉ°¤º°°´Å® Á¡¦µ³°¥n¼Änª °ªµ¤Á}ªµ¤
µ¥ ¡¥µµ¨¸É´Á¦¸¥¤Á¦ºÉ°¤º° o°¡¦o°¤Â¨³o°´
Ä®o¼¨Îµ ´»°¥nµ ··Å¤nÅo Á¡¦µ³µ´Êo°Á}
Åµ¤Áª¨µ¸ÉµÎ ´ ³´ÊÄ·µ¦¸É¥·É¤¸ªµ¤Îµ ´ ¤¸
ªµ¤´o° ¤¸ªµ¤Á}ªµ¤µ¥Á oµ¤µÁ¸É¥ª o° ª·´¥
³¥·Éo°¤¸ªµ¤Á¦n¦´Â¤n¥Îµ ¤µ¥·É ¹Ê
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Ä´¤ªªoµ°°Åoµ¸ª·Å¤n¨°£´¥´¤
Å¤n¤¸ªµ¤Á}¦³Á¸¥¤¸Ã¦¤¸ Ã¤¥¤¸µ¦Îµ ¦oµ¥´ Á¦µ
³ÅÅ®Áª¨µÅ® ÈÅ¤n³ª Á¡¦µ³¨´ªªnµoµÅÁª¨µ
¸Ê ®¦º°nµµ¸É»´ÊÂ¨oª°µ³¼Îµ ¦oµ¥Åo Á¤ºÉ°
Å¤n¨oµÁ·µ¤¸ªµ¤®ªµ¦³Âª·µ¦µ °´¤
Â¨³µ¦Îµ Á·¸ª· °»¨È®¤ªµ¤¨n°´ª Îµ Ä®o
´ o°Å®¤
Ã¥´¥¸Ê ª·´¥¹nª¥´ÎµÄ®oÁ·¦³¦³Á¸¥Ä
¸ª·Â¨³´¤ ¹ÊÎµ Ä®oÁ·ªµ¤¨n°´ª³Îµ °³Å¦n°
°³Å¦ÈÅo¨ ³´Ê µ¦´ªµª·´¥³o°Îµ ¹¹ªµ¤
¤»n®¤µ¥¸Ê°¥n¼Á¤° Áno°¦ª°ªnµ µ¦´ªµª·´¥
°Á¦µ¤¸ªµ¤¤»n®¤µ¥´Á®¦º°Å¤n ¸É³nª¥Ä®o¸ª·
Â¨³·µ¦µÁ}ÅÅooª¥¸ Á·¤¸Ã°µ Â¨³Îµ Ä®o
¤´ÉÄªnµ Á¤ºÉ°Á¦µ´¦³¦³Á¸¥Á¦¸¥¦o°¥¸Â¨oª Ã°µ
Äµ¦¡´µ¸ª·³Á· ¹Êªµ¤Á}°¥n¼Â¨³·µ¦nµÇ
³Á} Åj ª ¥ªµ¤¨n ° ´ ª  ÎµÅi¼»®¤µ¥¸µ¤¸É
o°µ¦
Äµ¦¡´µ¤»¬¥r¦³¥³¥µª oµÅ¤n¤¸ª·´¥Á}µ È
³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤ ´ o°ª»nªµ¥´ ³´ÊÁ¦µ¹´
ªµª·´¥Á¡ºÉ°ªµ¤¤»n®¤µ¥¦³¥³¥µªÄµ¦¡´µ¤»¬¥r
oª¥ Â¨³oª¥Á®»ª¸Ê · ¥´ ¹Á}Á¦º°É Îµ ´Ä´¤¦³µ
·Å¥ Á¡¦µ³¦³µ·Å¥o°µ¦Ã°µÁ®¨nµ¸Ê Ä
µ¦¸É³Ä®o¤»¬¥r¤µºÉ°¤µÂ°° Á¡ºÉ°Îµ Á°µ«´¥£µ¡
°´ªÁ°°°¤µ¦nª¤Äµ¦¦oµ¦¦r´¤°¥nµÅo¨
¦»ªiµ ª·´¥¤¸ªµ¤®¤µ¥Á·ª º° Á}µ¦´¦¦
Ã°µÄ®o¸ª·Â¨³´¤ÎµÁ·ÅÃ¥³ª ¨n°´ª

ÚÖ

Ú×
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Åo  ¨ ¤¸ ¦³·  · £µ¡ Â¨³Á}Ã°µÂnµ¦¡´µ
¤»¬¥roª¥w ª·´¥Á¦ºÉ°¸ÉÄ®nªnµ¸É·ÒÖÒØ
¯ª· £}¥}¯Ý Õ¬±¨}¨§Õ¥zt¥ ¤w w¤¤·wz
¤Ù§³Ö ¤¥ ³³¥³±³ÕÖ z¥£°z {£¼¥¯§t§{
t¥²t¶¤·²{ ³ÕÖ zt¤¬t|t|ª uÕ¯z¯ ¥¯¨ t¶¤Õ¥
¤zw¨w¥z¯¨Ö °Ö
t£¤¸t¶¥ ¤zw¨·¨{£³Õ«¯¨z¯Õ¥¤¸ °Õ{£Ö z¨¥
t¥¥zt¥tw z°£t¥¥¯ ª¸ ± t¥Õz¯§¤« }Õ
²Ö£}¥}Ö¬¼¥t¥ ¥}¨ ª £t t§{t°£¼¥¯§t§{t¥
Õ¥zµ ¨·¨z¥«{§ ¨t¼¥¤z²{°£¤¸z²{¼¥z¥Ö¥zwÙ Îtª Íª
°£w¥{¤¯{}¼¥§}¼¥¥²t¥z¥§}¥}¨u zµ ¤ ¥w¥
¥¥¨·{£Ö¥zwÙ£§t°£t§{t¨·¯Ýw«£±}Ù²Ö
¯{§°Õ¥ ¼¥²Ö}¨§¨w¥¯Ý Õ¬°£¥°Ö ¥z¤«
°£¥z¤zw¨·¥«t¥ ¯ ª¸ Õ t¥¯uÖ¥©zw¥¨z¥°£w¥«u¨·
£¨§·zu©¸³
Õ¥t¥zw¥¯Ý Õ¬°£¥°Ö ¨·¨w¥¤·zÖ ¯ ª¸
¼¥¥z¯t§{°£¥z¤zw¯}Õ¨¸ ª·´¥ ¤¸zÖ¥t¥tw z°£
t¥ª ¤¸zÖ¥¤¥Ù°£§§¥Ù {£Ö z¯Ö¥t¥¨·{£
Õz¯§t§{t°£t§{t¥¥zÖ¥§¤  ¥z¨ ¥z
¥¥°£w«wÕ¥¥z{§²{Õ¥zµ¨·{£¤«²Ö£}¥}¤ ¥Ö¥
w« ²Ð² «w§¥z¥ °£¯uÖ¥©zw¥¨z¥°£w¥
«u¥z{§²{¨·¬zª £¨§·zu©¸³ ¤¸z¯ª· £±}Ù«u°Õz}¨§u z
£}¥} °£¯ª· w¥¤·wz¤·zª°Õz¤ ¥t¥¥z¯t§{°£
¥z¤zw¤¸Ö
Ö t¤¤¸t¶²Ö¨¥t¥¥z§¤ ¤¸zÖ¥t¥tw z °£
t¥ ¨·{£Õz¯§t¥wÖwÖ¥°zÛ¥ °£t§{tÕ¥zµ ¯ª·

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÚØ

¤ ¥¬§Û¥u z£}¥} ¯ª· ²Ö}¨§¯uÖ¥©zw¥¨z¥w¥¯Ý
¯§w¥«u°£ §¥¨·°Ö{§z °£¼¥¥z ¥Õ¬w¥¯{§
z tz¥§·zu©¸³
Ö¥¬¤¸µ Ö¥¥°Õz³§tu¥ t¶wª t¥²}Ö¥t¥¥z
§¤ ¤¸zt¥tw z°£t¥  ¥}ÕÖ¥z¥¯ ª¸ °£Õz¯§
£}¥}²Ö¤ ¥ ¤¸z²Ö¥§t ±¯|¥£¤¥ ¥}¨£ °£
¤}}twª t§{tÖ¥zwÙ ²Ö¥{§²{°£²¥zÛ¥

ª·¥´ ®¤µ¥nª¥´¦¦´¤¸¸ÁÉ °º°Ê Ä®o°µ¤¤¸ª¸ · ¸É ¸
¥·É °µ¤¤¸ª¸ · ¸É ¸ È¥·É ®»´¤¸¸É ³¤¸ª¸ ·°µ¤
}¨§«Ù¨ Â Ö¥ wª  Ö¥§t Ö¥{§²{ °£Ö¥
Û¥ ~©·z¼¥¯§³Ñt¤ °£¤¤Ù §z ¥¤¯ÝÛ{{¤°tÕt¤ °t
u¥{¥tt¤³Õ³Ö
¡§·¦¦¤ ¨·°z t¥zt¥t¶¨ ¥z¥{¥t¶¨ ¯ÝÕ¨·
¥t t¥²t¥§Õ t¤¥°Ö ¤¸z¥z¤«°£¥z¤zw
°Õ¯ª¸ z¤z§t¤¸t¶wª  ¯{¥ w¥¤¸z²{°£°z{¬z²{ ¥²
{§²{ ~©·z¯Ý¤t¼¥§t¨·{£°z t¥¯ª·  zw¥
Ö zt¥ Õ¥z² Õ¥z©·z²{§²{¤¸ °£§t¨·°z t¤¸{£¨
¤t£ ¥t¥ Õ¥z³ t¶¯Ý³¥¥{§²{ ¯}Õw¥Ö¬©t¥²{
³Õ¥²{¯ÝÖu z¯u¥
 t{¥t¤¸ §tu z¯u¥{£ª¸¯u§w¤°w ª ¼¥¯§³
Õ¥z©t~©¸z~¤~Ö ²u ¯utÖ¥zu¥z¨£§§¥¨·{£ zw¥
Ö zt¥u z¯ z Õ¥z³Öª ³Õ¯¨z² t¶Õ u©¸Õ w¥ ¬Ö
w¥¯uÖ¥²{°£w¥¯|¨|¥wª Û¥u z¯u¥ ¡§·¦¦¤{©z°t
t³Õ³Ö{¥t{§²{°£Û¥

ÚÙ
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·Ä t¶ ¥¤§t ¯}Õ {§²{{£¨w¥«u¯ª· ¨§t
¨·¼¥¯§³³Ö¥w¥Ö zt¥ ª ³Ö¼¥§t¨·¬t²{ °ÕÖ¥Ö z
¼¥§t¨·³Õ¥¥t¶{£Ï²{¨w¥«tuÙ Ö¥³Ö¼¥§t¨·
} ª ¯w}§ t¶} ²{¥²{ °ÕÖ¥§t¤¸¬tu¤u¥zÌt¤¸
t¶³Õ} ²{±tª ¯t§w¥«tuÙ
Ö t¤¤¸ ·Ät¶¯Ý³¥Û¥ Ö¥w§©tª £
¥t¥Ù²°Ö³ÕÖ¬Õ¥ £³¯Ý £³{£§¤§Õ ¤ Õ¥z³{£¯ ¥
Õ¥z³t¤¤ {§²{t¶{£ © ¤u¤uÖ z ¯t§w¥Ö¬©t¨w¤¸t¤¯Ý
«tuÙ °Õ³ÕÕ¥²¥t¥Ù²ª Õ £t¥Ù²Ö¥Ö¬¯uÖ¥²{Õ¥¤
wª £³ ¯Ý Õ¥z³  z¯¶}¤±Õz³Ð¥{£§¤§ª {¤t¥t¤¤³Ö
Õ¥z³°Ö {§²{t¶±Ðz±Õz«u¥ Ö¥¨«tuÙ Õ¬t¶Ö¥«tuÙ³
¯ª· ¯¶w ª·Ö¥¥©¸z ¬{¥ª ¨t§§¥ ¥t¥³Õ«¥ {§²{t¶Ö¬©t
±tu¤¯wª z °Õ Ö¬Õ¥ w¤¸¯u¥¨Û¥ ¨w¥t¤²²{{¥t°z
¨w¤¸ ¯}Õu¥¯z§ª t¼¥¤zt«Ö²{¯ª· zw w¤¯ÝÖ  Ö¬u©¸¥
¯t§Û¥°Ö {§²{t¶¥±t¯wª z t¥¯Ýz¥¯¶²{ ¥t¯uÖ¥
³}Ð¯ª ·Ä{©z°tt¤³Õ³Öt¤§t°£Û¥
{µt¶¯}Õt¤ {£¤ ¥ª ¼¥z¥³Ö¨ t¶Ö z ¥¤{§²{
°£§t Ö¥{§²{ Õ ° ¯ª· Õ¥¯|ª· }¥ ¯{ Û¥t¶³ÕÖ¬
³Õ¥¥w§¥¥z°tÖ³u Û¥t¶³Õ¤ ¥ ª {£§{¥¥©t¥
£³ {§²{Ñ«z~Õ¥¯ª·   t¶w§³Õ tª  z³Õ}¤ °ÕÖ¥{§²{¯uÖ
°u¶z ¨w¥¯¨°ztÖ¥ ¯{ Û¥t¶Ö¬ ¥¥w§¥¥z°tÖ³u
Û¥t¶¤ ¥³Ö¨ §·z{§²{¤¸¯Ý¥§ z¤·wz°Õ°Õ ³Õ¨ £³
t³Öt¶§·zw§³Ö}¤¯{ z¯¶Õ¥z±Õz
Ö t¤¤¸ ²t¥°z{µ t¶Ö z²}Ö§t¯tª¸ «
°£¯Ý¯wª· zª  ¯}ÕÖ z¯§³¤z°ÕzuÖ ¬ Ö z¼¥¯§t¥{¤¯t¶
uÖ ¬Ö zÖ¬{¤t¬ Ö¬{¤tÛzÖ¬{¤t¤¤Ö zÖ¬{¤t¯uÖ¥¥Ö¬wÖ¬{¤t
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¬{¥Ö¥¬{¥«¥Ö¬{¤t¤¸zw¼¥¥Ö¬{¤t¬²Öt£}¤z£¯¶°£
±Ö ¯Ý ¯ÝÖ t¥°zÛ¥t¶³Ö¨ ¢¢ ±¤¨¸ {µt¶
¤¤Ùt¤{§²{°£§t
t¥{¤ t¥ª {¤¼¥¯§t¥²Ö£w¥¯Ý³u z}¨§¤¸z
ÂÖ¥wª ¡§·¦¦¤·Ä°£{µ¨¸ ¤¤Ùt¤²¤t¥t¥¨·
¼¥²Ö}¨§¨z¥¯Ý Õ¬ Õ¥z³Ö§·zu©¸¨·°£wª t¥¯¨Ö¬ t¥Ît
ª t¥¤ ¥}¨§ ¨·¯¨tÕ¥ · µ ª µ¦«¹¬µ   °£¯¥£¯Ý
t¥¤ ¥ª ©t¥ Õ¥z¯Ý£w Â Ö¥³Ñt¤ {©z¯¨tÕ¥
Å¦· µ
{§²{ °£Û¥ ¯Ý¯ª· z¥² ¯ÝÕ¯|¥£¤u z°Õ£
«ww°Õ§t¯Ý}¨§Ö¥¨·¤¤Ù¯t¨·uÖ zt¤±t¥ t¤¸z
t¤¯ª· «ÙÖt¤²¤zw°£t¤¤«¤¸z¥¯¥¥¥²}Ö§
t¯Ýª· ²t¥¯uÖ¥©z{§²{°£Û¥ t¥¤ ¥§t{©z¯Ý
Û{{¤¼¥w¤²t¥¤ ¥{§²{°£Û¥
²¥zt¤t¤ §tt¶¯Ýª· ª ¯Ý°¨·°z tu z
{§²{°£Û¥Ö¥{§²{°£Û¥³Ö¨t¥¤ ¥ Õ¥z¨t¶{£¼¥²Öw
¨§t¨·¨z¥¯tª¸ t¬  ¤z¤¸ §tu zw{£¯Ý³²¥z
¯¨¯¨¤· ¤zw ª ¯Ý³²¥z¨·Õz¯§¯tª¸ «Õ w¥
¯Ý Õ¬°£t§{t¥¨·Õt¤ t¶ Õ¬¨·Õ¥{§²{°£Û¥³Ö¤t¥¤ ¥
ª ³Õ¯¨z²
ª·´¥ ¯ ¥§t¯Ý{«¯}ª· ±z¯uÖ¥Õ¬³§tu¥²¤w ª
¬ ¨t Õ¥z©·zÕ¥ §¤¯}ª· ±zt¤£³§tu¥¨·§twª Ö¥
¨u zw
¥{¬Ö ¨t¼¥©·zÕ¥ ª·´¥ wª t¥{¤£§t
ª t¥{¤£}¨§°£¤zw¨·{£Õz¯§§tu zw ¯ª· }Õ
²Ö¯u¥¤ ¥²Å¦· µ
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{¥t{«¯§·¨·§t¯ª· £}¥}³Ö ¥¤¥°Ö °Õz
£}¨§°£¤zw¨·¯tª¸ «Õ t¥¤ ¥}¨§u z °£³Ö¤ ¥
¥zÖ¥{§²{°£Û¥¥tu©¸ ¤¯u¥¯ zt¶{£¨}¨§¨·¨z¥¨w¥«u
¥t§·zu©¸ Ö t¤¨·¥£¨·¤ ¥°Ö¥zÖ¥{§²{°£Û¥¤¸ t¶
{£Õz t¥¥zÖ¥§t ¼¥²Ö¯u¥¨§t¨·©z¥¥
~©·z£¨¯tª¸ t¬«¯§Ö¥zwÙ¤zw²Ö¯Ý¥°Ö ¨·¯ ª¸
± t¥Õ t¥¤ ¥}¨§u z¯ª· «Ù ±¨·¤¯u¥¯ z{£¯ÝÖ¬
tw z¯ z³Ö °£§¤§¥t¥ Õ¥z¯ÝuÖ ¥Ö¬Õt¤
¼¥²Ö§¤ ³ÕÕ¥{£²w¥¥u z£¯¨£¨·{¤¤¸zt¶¥ uÖ
t¼¥²t¥{¤¤¸zwª t¥t¶¥ ª t¥{¤t¥²Ö¯Ý³¥
£¯¨£¤¸wª t¥tw zt¶¥ ³Ö¥w¥¥°£w¥
«Õz¥¨·°Ö{§z Õ¥z¤·wz¤·zª
··«µ¦r ¯t¨·uÖ z±zt¤§tu z«Ù ¥
w¥Õ¥§tª }¨§Ö¥¨¯Ý°¤¤Ùu z§§¥Ù °Õ
t¥{¤Ö¥§tª ¨ Õ¥z¯¨ ³Õ¯¨z °tÕt¥Ö¥z
wÙ°£¼¥z¤t¥ ¥u z«}¥§
t¥¨·§§¥Ù²}Ö¨ª §t¯Ý°¯}ª· ±zÕz¯uÖ¥Õ¬
°°Õz{§²{°£Û¥ ¼¥²Ö¯t§t¥¤ ¥w Õ¥z¯¶¤¸z£
±ª· §Õ¬¤ ¤¯Ýw¥{§z°Ö²}¥§²Ö¼¥¯¶{³Ö ¨·
Õ¥z¥t¨·¯Ýw«wÕ¥¨·°Ö{§zu z§§¥Ù
Ö¥t¥tw z°£t¥u¥{«¥²t¥¤ ¥«Ùwª
t¥tw z°£t¥¤¸³Õ¯Ý¯wª· zª ª· · µ  ¤zwz
¯¨Ö °£¨w¥¤·zÖ ¥z¯t§{¥tu©¸ w¥«Õz
¯§¯§¤¯¥w¥¯|ª· }¥£¥°£w¥u¤°Öz²¬Õ}t¶{£
°Õ¥u¥¤ Õ {¥t¤¸ ¤zwt¶{£¯ª· ³z³²t£°°Õz
w¥¯ª·  ª ¯¨ Õ¬²z{°Õzw¥¯{§°Öt¶¯ª·  ¯}Õ
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ÒÑÒ

¯¨t¤ ¥¯tÕ¥µ¯}Õt¨t°£±¤¯ÝÖ¨·Õ¥³°Ö
² ¨
¯ª· z¨¸{£Ö z¼¥©t£¤tt¤²Ö¥t ¯¥£¤zw¨·¯{§u©¸²
¥z¯t§ { ¨·¤· z Ö °£w¥¯Ý Õ¬¨·  z¯¨  Ö ¤· wz©z
£¤©·z°Ö w¥±Ö¯ ¨z¨·{££¥¤¯¥{£°z¯uÖ¥t {°Ö
°Õ{£¨¥t¥²t¥¤ ¥¥z{§Û¥ Õ¬ t¶¤z¥t¨·{£}¬¤zw¤¸
³Ö³Ö
Ö ¥¬t¥{¤¤¸z¤zy£ ²¥£¯Ý¤zw¨·¯t§{¥t§¤¯Ý¤
Õ¥z ¤z¨·tÕ¥°ÖÕ¥ «Ù{£³Ö¨{¥tt}¥§³Öt¶±¨·¨
t¥{¤¤¸z¯¥£|£¤¸ £«¯{Ö¥¯ª· z¯uÖ¥©zw¥{§z²t
}¥§ ¬Öw¥{§z¤¸°Öz¯¶Õ¥«Ù{£³Ö£±}Ù ¯u¥{£¨}¨§¨·
¨z¥Ö¥¯u¥¯¨¬Ö Ît¤¤ ¥¤¯ z²Ö¯uÖ¥©z°£¯ ¥w¥¬Ö
²ª ²t}¥§¥²}Ö²Ö¯Ý£±}Ù§·zu©¸³
°Õ¼¥ Õ¥z³{©z{£²Ö£±}Ù¨¸¯t§¯Ý°tÕ¬Õ«Ù{¼¥
¥t t¶{©zÖ z{¤¤¸zu©¸¥¯Ý´³ ¯ª· w¨·Ö zt¥{£Ît©t¥¤ ¥
¤¯ z¤¸ {£³Ö¨¥w¥¯Ý ¬Õ §·z°Ö  £t¥ Õ¬Õt¤
¥t¥°£± t¥ ¨·¯ ª¸ ¯tª¸ «Õ t¥¯¨¬Ö Ît ©t¥ ¤ ¥
u z¯u¥ ¯}Õt¥¨·{£³Ö¯uÖ¥¥ ¬Õ²tÖ}§°£¯¨Ö¬{¥t£«¯{Ö¥
ª {¥t«ww¨·¨w¥¬Öw¥¥¥¬ztÕ¥ª ¬Õ«ww¨·¨w¥
Ö zt¥°££¤t¥¯¨¬Ö Õ¥z¯¨t¤²Ð²t¥Ît¤ ¥{£³Ö
¥¯tª¸ t¬Õ t¤Öt¥©t¥¤zwÙ¯ÝÖ
±¤¨¸{©z¯t§¨´³u©¸¥¯Ý}«}°Õzt¥©t¥¯ª· ²Öw
¨· Ö zt¥¯uÖ¥©z°£³Ö£±}Ù{¥t {£³Ö¨± t¥¯¨¬ÖÎt
¤¤ ¥¤ztÕ¥°Ö °£¯Ý¬Ùt¥z¨·«ww¥ t¨·Ö zt¥
¯¨¬Ö{£¯uÖ¥¥¥²¥£¯Ý°Õzu zt¥©t¥ °£Ö t¤¤¸
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£¨·¨w¥¬Ö ³Ö¯Õ¥¯¨¬zu©¸³ª ¯uÖ¥©z°Ö t¶{£ t{¥t
¬Ùt¥z¨¸³²Öw¥¬Ö¯ª· t¥©t¥u z£}¥}
¨¸wª z¥u zª·´¥ ¨·¼¥²Ö¨t¥{¤¤¸zu©¸¯Ý´³ ±¨¤t
°Õz¨·¯¨tÕ¥ ª´~©·zt¶wª }«}¨·¯Ý°Õz°Õzt¥©t¥¤·¯ z
w¥Õ¥ t¥²}Ö§¤{¤¤¸z¤zy£wª zyÙu©¸¥¤¸ ¨{««Õz
¥¨¸ wª ¯Ýt¥{¤£w¥¯Ý ¬Õ Ö¥z¥°Ö °£
¥t¥ {£w¥¤¤Ù²t¥¼¥t§{t¥Õt¤«t Õ¥z
²Ö¯Ý¥¯ ª¸ Õ t¥¨·°Õ£«ww¬Ö¯uÖ¥¥¬Õ}«}¨¸ {£³Ö¨± t¥¨·
{£©t¥ ¯¨¬Ö ¤ ¥¯ z²Ö¨u©¸ ¯ª· ¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥§·zu©¸ ¸Ê
º°ª´»¦³r °ª·´¥
¯¥£|£¤¸ t¥tw z¨·¨t¥¯Ý¯wª· zª {¤¤zw
¯ª· ²Ö«Ù ¬Õt¤±z¯¨Ö ¨¸ {©z¨w¥Õ«z¥¯ª· ²Öw¥
¯Ý ¬Õ¨·z¯¨Ö ¤¸¯Ý¥¨·¯ ª¸ Õ t¥¨·°Õ£«ww²¤zw
¤¸{£³Ö¨± t¥¯¨¬Ö Ît¤ ©t¥ ¤ ¥²Ö¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥
§·zµu©¸³
¥w¥Õ¥ ¯¥Ö zt¥²Ö¬Õ«Ù¨}¨§¨·¨z¥§·zµu©¸³ t¶
{©z{¤²Ö¨t¥tw z±¥zuÖ t¼¥¯Ýt¥u©¸¥ ¯}Õ ¨·£
«¯{Ö¥ztw zzyÙÖ§¤ ~©·z¥{¤²Öw¥¯Ý ¬Õ t¥
¼¥¯§}¨§¥°Ö t¥¼¥t§{t¥Õt¤£¥t¤¯Ý£
¨· ¯tª¸ t¬  Õ t¥¤ ¥}¨ § u z¬Õ «  Ù³ ¬Õ w ¥¨z¥¬z«¨·¯Ý
{«¥
Ö¥³Õ¨{«¥¨¸ w¥¯Ý£¯¨¯¨Ö t¶³Õ¨w¥¥¨·
}¤¯{¯¨z ³Õ¤·wz¤·zª°£³Õ¯Ý£±}Ù°Ö{§z°tÕ¬Õ«Ù
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µ¦¦°¸ÉÂoÂ¨³®¤µ¥¸É¼
o°¤¸»®¤µ¥°¨o°´¦¦¤µ· °¤»¬¥r
¯ª· ¤zy£wª zyÙu¥²Õu©¸¨£§t«{¥¼ ¥tu©¸²t¥
tw zÕ ¥ £«¯{Ö¥t¶z¤¤§²Ö£§t«Ö¬}²Õ°Õ£¬
¨ «Û}¥Ùwª ¯ª· {£}Ö z¨ «Û}¥Ù
°»{µ¥r °Õ¥ ¬Ö¬° ~©·z¯¥¤t{£ z²°zÕÕ¥¯Ý¬Ötw z
°Õ¯ª·  z²Öz°Ö¥w¥¥u z£«¥¥ {£¯¶Õ¥
«Û}¥Ù¨u©¸¯¥£Õ¥ «ww²t¶¥¯ª· ¤w¯uÖ¥}¨}¨§¯Ý§t«
¬Õ²}«}¨¸ t¶ª ¯Ýt¥tzÕ¥ {£¯uÖ¥¥¤t¥Ît ¥¯¨¬Ö
¥§tu¥wª ©t¥ ±¯|¥£¬Ö¨·}¯uÖ¥¥²Õ ¤z³Õ¬Ö¤tt¥ °
¥z°£§¨t¥²t¥©t¥§¤§ {¼¥¯Ý{£Ö z³Ö¬Ö¬°°£¼¥²Ö
w¥¬Öª¸¥¯ª¸ zÖ§·z¯ª· ¥ ¬ÕÕt¤¥tµu©¸t¶¨Û¥Õ¥¬Ö¯uÖ¥
¥²Õ¤¸¥z«ww¯uÖ¥¥°Ö ¥{{£¯wÖzwÖ¥z¯ª·   ³Õ³Ö¤t¥
°£¼¥²ÖÎt ©t¥ ¯¨¬Ö °Öt¶{£³Õ³Ö£±}Ù{¥t¤zy£¨·£
«¯{Ö¥¤¸zu©¸¯Õ¥¨·w ¯¥£|£¤¸ £«¯{Ö¥{©zz¤¤§²Ö¨
«Û}¥Ùu©¸¥
°»{µ¥r ¯Ý¯ª Ö¬w¼¸¥£t¤¤Ö¬}Õ ¨·£}«zyÙ²t¥
}tÕ¥wª °ÖÕ¥¨·£}«zyÙ{£§{¥¥¯¶Õ¥«ww¨·¤w¯uÖ¥¥
¨w«¤§ w¤¯uÖ¥}³Ö °Õ¨·£}«zyÙt¶Ö zt¥²Ö¨w¨·{£¤
§} }Õ¬°Ö¬¨·}²Õ¤¸ t¶{©z¨ «Û}¥Ù¥¯Ý¬Ö£t¤Õ zyÙ
¨· { £²Ö w¥¤·²{°tÕzyÙª ¨·£}«Õ¥ «ww¬Ö¨¸¯ª· }¯uÖ¥³
°Ö{£³Õ¯wÖzwÖ¥z uÖ¥¯{Ö¥{£¯Ý¬Ö¬° ¯ª· ²Ö¤·²{Õ¥¯u¥{£³Ö¤
t¥©t¥
±¤¨¸ {©z¯ª Õ¥³Ö¯t§t¥tw zu©¸¯Ý£¤u¤¸ ¤¸z°Õ
£«¯{Ö¥Ö¬ztw zzyÙ²Ö}«}¤¸z¼¥¯§³²£°Õz
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³§tu¥ {©z£ «Û}¥Ù¬Ö¬°²Ö£§t«¨·}¯uÖ¥¥²Õ²
tw zu z°Õ£¬³Ö¤t¥©t¥
¯¥£|£¤¸ t¥tw z¥w¥¥²£«¥¥{©z
¯Ý t¥tw z¯ª· t¥©t¥¥w¥Õ¥µ¦¦°Â¨³ªµ¤
Á¦¸¥¦o°¥¸ÉÁ·µµ¦¦°´Ê¤·ÄnÁ}»®¤µ¥Ä´ª Ân
Á}Á¡¸¥{´¥º°£µ¡Á°ºÊ° Á¡ºÉ°nª¥Ä®oÂn¨³»¨¦¦¨»»®¤µ¥
Â®nµ¦«¹¬µ®¦º°Á¡ºÉ°Á}®¨´¦³´ °µ¦«¹¬µ{©zª ¯Ýw§³Ö
Õ¥t¥tw z¨·¨u©¸¯Ý¯ª· zu zt¥©t¥°£¯ª· t¥©t¥¤¸z§¸
²¤zw³«wtÕ µ {£¯¶³Ö}¤Õ¥ w¥¤¤Ù£Õ¥z¬Ö
tw zt¤¬Ö²Ötw z{£¯Ý° ¥{¥Ùt¤§Ù ¯}Õ Áoµ°µªµ
¯¥¯¨tÕ¥e ¥{¥Ùfwª ¬Ö¨· °£¼¥}Õ²Ö¯t§t¥¯¨¬Ö°£Ît
Õ¥zµ ¤z¨·¯¥¤z¯¨t¯{Ö¥ ¥¥ §¥©zÛ{{«¤¨¸Õ¥¯Ý ¥{¥Ù
¤¸ z µ¨·¯¨º¨¸Õ¥³ÕwÕ ³Ö¥¼ Ö¥¨·¤¸°Ö ¯¥£¤zw§¥w¥
¯wª· ³
w¥{§z¤¸ t¥©t¥¤·°£w w«t¥tw z Õ¬²¤
tÕ¥wª ²w¥¤¤Ù£Õ¥z ¥{¥Ùt¤§Ù¤¸¯ª·  ¥{¥Ù 
°£§Ù¯Ý¬Ö³Ö¤w¥¬Ö ¥{¥Ùt¶t¥¯Ý¬Ötw z±¨¬t§Ù
¯Ý¬Ö²Ötw zt¥tw zu z ¥{¥Ù t¶wª t¥w ¬°²Ö§Ù ¬Õ
²w¥¨z¥ °£Ît¯ª· w¥¨z¥§·zu©¸³ ¯uÖ¥t¤¤tt¥¨·Õ¥
t¥tw z²w¥¥u z£«¥¥¯Ýt¥tw z¯ª· t¥
©t¥°£²¨·«t¥tw zt¶¯Ý¯ª· zu zt¥©t¥Öt¥©t¥
°£¯ª· t¥©t¥ ¤z¨·¯¶t¤ ¬ÕÕ¥ ¥{¥Ùtw z§ÙÖt¥
©t¥~©·z¯Ýt¥tw z²¤Öw¥¤¤Ù£Õ¥zw¬t¤§Ù ¨·
¨w¥¯w¥¯Ý¤t£t¤¼¥²Ö¨w¥¯}ª· ª °£¯}ª· ÛzÖ¨
Ö¥³Õtw zÖt¥©t¥ Õ¥z¨¸ t¶Ö ztw zÖ ¼¥¥{
¯ª· tw zÖ ¼¥¥{t¶¯t§w¥¬Ö©t²¯}§z§ÛtÙ ¨·¯ ¨z³²¥z¨·
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{£u¤°Özt¤ ¯}Õ ²t¥tw zzyÙÛ{{«¤¨¸ ¯ª· t¥©t¥¯ª· 
±z t¶Ö z¤³¯Öt¥tw zÖ ¼¥¥{ ¯{Ö¥ ¥¥¨ ¼¥¥{
¯Ý¬Ötw z ¨t¯tÙuÖ ¤zw¤¯Ý¯wª· zª  £¬t¤ ¬Õ²Ö
tw zÖ z¼¥¥
¬Ö²Ötw z¯Õ¥¤¸³Õ zÕ¥Ö¬tw zwª Ö¬¯ ª¸ ± t¥¯ª· t¥
¤ ¥}¨§u z °Õ zÕ¥ ¬Ötw zwª ¬Ö¥w ¤zw¤ w t¨t¤¸
¯u¥{¥t§·z¨·Ö zt¥{£¼¥{©z¨w¥¬Ö©t°¯Ý§ÛtÙt¤Ö¯«¨¸
t¥tw z°²}Ö ¼¥¥{{©ztÕ ²Ö¯t§Û¥ ¯§·¤¸z°Õ¯t§w¥u¤
°Öz²{§²{¯ÝÖ³ ¼¥²Ö§·zÖ z¯§·t¥²}Ö ¼¥¥{ ²}Ö ¥¥ °£{£
¯Öt¥z±¥t§·zu©¸¥¼¥¤ ³Õ²}Õ¯Ýt¥tw z°¥¥
Ö¥zw¨°Õ¯Ýt¥tw z°¥¥t¼¥{¤w¯
t¥tw z²¥zÖ¥¯ª z¨·¯Ý°¨¸ t¶{£¯Ý¯}Õ¯¨t¤
tÕ¥wª  ¯ª· ¤tt¥¯ª· {«¥¨·°Ö¯ª ¥³°Ö «t Õ¥zt¶{£
§¥³
¤z¤¸ t¥tw z²¤¨¸u z£zyÙ ¯¥{©z¯¶Õ¥³ÕwÕ ³Ö
 ¯¥£³Öt¥¥¯Ýt¥tw z¯ª· t¥tw z wª tw z
°²}Ö ¼¥¥{ £¬t¤{£¨w¥¬Ö©tÕ ¯{Ö¥ ¥¥°¯Ý§ÛtÙ
Õ¥zÖ t¶Ö¬©tÕ¥¯Ý¬Öu¤u¥z£±}Ù¨·Ö zt¥ °Ö²{t¶³Õ¤
w¥¤¤Ù¨·¨t¶³Õ¨ ¯¥£|£¤¸ t¶{£¨w¥¬Ö©t²¥z¨· ¥t{£
ª ¥¥z¨·{££¯§ ¬Õ¯
Ö¥{£¯ ¥£¨·¬tÖ z {£Ö zÖ¬£¤t²¤tt¥Õ¥ t¥
©t¥wª ¯ª¸ ¥¥£u z}¨§°Õzw¥¯Ý£§t« t¥tw z¯Ý
¯wª· zª ¤²}Öt¥©t¥ wª ¯Ýt¥{¤£w¥¯Ý Õ¬w¥¤¤Ù
°£¥°Ö ²Ö¯ ª¸ Õ t¥©t¥¯ª· ¤ ¥}¨§²Ö¯uÖ¥©zw¥¨
z¥°££±}Ù«u¨·¬zu©¸³ ¯ª· w¬ ¥{¥Ùtw z¬t§Ù t¶¯Ý
t¥tw zÖt¥©t¥°£¯ª· t¥©t¥
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¯¥ ¥{{£¯¨¤Ùu z£}¥§³¨· tÕ¥ £ £}¥
§³ wª t¥tw zu z£}¥} ±£}¥} ¯ª· £}¥}
°Ö¯¥t¶¬Õ¥ ²£«¥¥ t¥tw z wª t¥tw z¨·¯Ý
¯ª· zu zt¥©t¥Öt¥©t¥°£¯ª· t¥©t¥¤tt¥¨¸}¤¯{
¥t t¥¨·¯¥{¤£t¥tw zÖ§¤ ª Öt¥ t¶¯ª·
¯ ª¸ Õ }¨§«ww¨·¯u¥{£³Ö¤ ¥ ¯¨¬Ö ¨t¥©t¥¯§·u©¸ ¯ª· ²Ö
¥¥¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥§·zu©¸³
w¥Õ¥ª·´¥¨w¥¥
N ¤¸z²°zÕ«ww Õ¥¯Ý¯wª· zÎt¤u z«ww¤¸¯ z wª ¯ª·
«ww¤¸¼¥¤tt¥¨¸¥£§§¤§ §¤t¶¯Ý¯wª· zª
u z¯u¥²t¥¨{· £³Ö¯¨¬Ö tÎ ¤ ¥}¨§u z¯ z°£
N ²¥z¤zw Õ¥¯Ýt¥Ö¥z¥¯ ª¸ Õ t¥¤ ¥}¨§ ¨·
¤¸z¤¯u¥¯ z°£w ª·¨ÕÕ³Ö£±}ÙÖt¤
¯Ý ¤Õ¥³Öw¥¥ Á Õ¥z ¤z¤¸ ª·´¥ ²¥z£«
¥¥ {©z°Õ¥ t¥Ît ª t¥¼¥ ³²Ö§¯ °£±¤¨¸ ¥
w¥¥²£«¥¥ t¥{©z¯Ý¯wª· zÎt«Ùª ¯Ý
¯wª· zª ¤ ¥}¨§
Ö ¥¯¥³Õ z§¤°£t¥¯Ý¯wª· zÎt °Öw{£ z
t¥°£§¤²w¥¥ Õ¥z³ Õ¥z°t¨·{£ zwª   z¯Ý
¯wª· z¤zw¤ª ¤zw¤ww«
Ö¥¯ª z zt¥¯Ý¯wª· z¤zw¤¯ª· ³t¶¯¨tÕ¥¥¯¨
¯ª· ¤¸ ¯¥£w{£¨w¥Ö¬©tu¤°Öz ¯}Õu¤°ÖzÕ w¥£t
¥ u¤°ÖzÕ w¥ ²{} ²{Õ¤  {u¤u¥z£±}Ù
u z¤ Ï²{°£{©z¨w¥w§±Ö³¬Õt¥¨·{££¯§ ¬Õ¯

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÑØ

¤¸®¤µ¥Åªo´µ¦¦°
Á¡ºÉ°ÎµÄ®oÁ·´¤¸¸É¤¸Ã°µ¡´µ¸ª·¸É¸µ¤
²¥z«¥¥¤¸ ¥¯ª¸ z°twª t¥¯§·{¥t{«¨· zÕ¥
§¤¯Ý¯wª· zÎt«Ù ª ¯Ý¯wª· z¤ ¥}¨§ ¯¥£t¥¨·¯uÖ¥¥
¬ Õ  Õ  }«  }¨¸  t¶ wª t¥¨· { £³Ö  ¥w¥¯Ý Õ¬ §·z °Ö 
¥t¥°£± t¥{¥t£¯¨°££t¥«t Õ¥z¨·{£}Õ¯tª¸
«t¥¯¨¬ÖÎt©t¥¤ ¥¤¯¥«tw²Ö¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥§·zu©¸
¯¥£|£¤¸ §¤{©z¯Ý¯wª· zÎt Ö ¤¸z¯Ý¯wª· z}Õ²Ö³Ö
¥°Ö °££t¥ ¬ÕÕt¤¨·¯ ª¸ Õ t¥Ît¤¤¸ ¨·¯Ýt¥
 z«Ù²¥£¯Ý¤Ù¬ÖÖ z©t¥¤z¨·tÕ¥¥°Ö
©z ¨¸ u ²ÖÖ t¤³ zw¥¥uÖ ¨· Â u zª·´¥ ¨·
¥©zt¥tw z¨·³ÖtÕ¥³ÖÕ¥
e}¤¸¨·Âwª t t¥²}Ö£¯¨°££¨·{¤¥zu©¸¤¸¯Ý
¯wª· zª Ö¥z± t¥²Öw¤ ¥}¨§²Ö¨§·zu©¸ ª t¥}¤t¼¥¬°²Ö
w²}Ö£¯¨°££¤¸¯Ý¯wª· zª ¨·{£}Õt¤¼¥²Ö¤zw¯Ý
°Õz ¼¥± t¥²t¥ ¤ ¥}¨§u zª
u t¥²}Ö £¯¨ °££¨·{¤¥zu©¸¤¸¯Ý
¯wª· zª ¤zw¤ww«w²Ö Õ¬²w¥z¯¨Ö  ª t¥¤zw¤
ww«w²Ö¯Ý Õ¬°££§§¤§¼¥¯§t§{t¥¥£¯¨°£
£¨·{¤¥zu©¸¤¸f
¥¨·tÕ¥¥{£¯¶Õ¥ t¥tw z¨·°Ö¬tÖ z¥¤t wª 
uÖ  t  ¨·Õ¥¯Ýt¥²}Ö£¯¨°££¨·{¤¥zu©¸¤¸ ¯Ý¯wª· zª
¯§Ö¥z± t¥²Öw¤ ¥}¨§²Ö¨§·zu©¸ ~©·z¯Ýt¥tw z¨·¯Ý
¯wª· zª u zt¥©t¥ ª ¯Ýt¥tw z¨·¯ ª¸ ª ¼¥w²Ö¤ ¥
}¨§Õ¬w¥¨z¥

ÒÑÙ
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°Õw{¼¥ ¥t¤t zt¥tw z¥w¥¥²uÖ  Â u
¨·Õ¥ ¯Ýt¥¤zw¤ww«w²Ö Õ¬²w¥z¯¨Ö  ª Õ¥z
Ö t¶ww«w²Ö§¤§¥£¯¨£¤¸µ ~©·z¯Ýt¥tw z
°¯Ö ¼¥¥{°£¯Ýt¥tw z¨·¯Ý{«¥²¤u z¤¯ z~©·z
§²}Õ¯Ýt¥tw z¨·¬tÖ z {¤¯Ýt¥tw z°t§{t¥}¼¥¥
§¯¯|¥£¥z³Õ}Õ¯}ª· ±z³Ð¬{«¥¨·¨z¥¬zu©¸³
Ö¥t¥tw z¯Ýt¥¤zw¤ww«w²Ö Õ¬²£¯¨t¥
t¶¯Ý¯wª· zª ¤zw¤ww«w
Ö¥t¥tw z¯Ýt¥}¤t¼¥¬°}Õ¯§Ö¥z± t¥²ÖwÎt
©t¥¤ ¥ ª Ö¥z¥¯ ª¸ Õ t¥Ît©t¥¤ ¥u zw
t¥t¶¯Ý¯wª· zª Ö¥zwÙ¥¯ ª¸ Õ t¥¤ ¥}¨§u zw
¤¸z¯Ý¯wª· zª Ît©t¥¤ ¥u z°Õ£w
¯ª· ¯¥°t§¤ t¥¯ÝuÖ µ {£§·z¯¶w¥¥¨¸}¤¯{
§¤¯Ý}ª·  ~©·z ¥{{£¯¨³Öt¤w¼¥Õ¥£t¥ §¤³Õ²}Ö
t¤uÖ ¤¤§°Õ£uÖ  ´´·Ân¨³ o°Å¤nÁ¦¸¥ªnµª·´¥ ¥zw¤¸z¯¥
¥{¤  §¤¯Ý¤Ù¯ t{Ù ³Õ¨t¥²}Ö¯Ý¬{Ù   t{¥t
°t¯Ý£ª °°²Õµw£ Õ¥z ¯}Õ §¤u z§t« °£
§¤u z§t«¨
ª·´¥ wª £¤¸z ~©·zÖ z£¥¯Ý ¤©·z ¤¯¨t¤
¥°Õzwª w¥{§zu zt}¥§ ¥¨·³ÖtÕ¥³°Ö
£¨¸°tÕ  t³¯ÝuÖ µ wÖ¥t¤¥¥²t¥ °Õ£uÖ
¯¨tÕ¥e· µw
w¼¥Õ¥ e· µf ¤¸ t¤£u z£«¥¥²¯ª· z§§
¥Ù}¤¯{
§tu¥wª · µ wª uÖ °£§tu¥wª ©t¥
· µ{©z°Õ¥uÖ ©t¥ª uÖ Îtt°Õ£uÖ ¨·¤¤§u©¸¥²

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÑÚ

§¤¯ÝuÖ ©t¥¤¸z§¸
Ö¥£§t«¯¨¬Ö £«¥¥ Õ¥z¬tÖ z {£Ö z ztª
«¤¤§Õ¥zµ³Õ²}Õ¯ÝuÖ ¤zw¤ °ÕÖ z z²w¥¥Õ¥¯ÝuÖ
Îtª ¯ÝuÖ ©t¥wª ¯Ý§tu¥wÖ¥µt¤¯Ý°Ît¤ ²
¥¥Û{{«¤ uÖ t¼¥ «t Õ¥z²§¤ ¯Ý§tu¥wª uÖ Ît¤z¸ §¸
°Ö°Õ¤tw¥£§¨·²Öw¤Ù§¤§ ¨·¯¨tÕ¥ e«¸¨f t¶
¯Ýw¼¥¨·¯¨tt¤¥¥¥}¥Ö¥ ³Õ¯Ý¥zt¥ Ö¥¤z¯t{£¯¶Õ¥
¯¥¨·±u ¨{£tÕ¥Õ¥eÛ{£¸¨µ· ¥{¥£f°Õ¯¥¨·£²Ö
£{£«Ð¥ §¥§Û{£· µµ·¨¯£«w£§z¤§¯ÝÖ
~©·zÑ z}¤Õ¥ ¨ ¯Ýw¼¥¨·}¥Ö¥¯¨t °Õ£¯¨tÕ¥ §tu¥
Ã¥¤ °«¸¨ ¡¦³Ä®o· µ ±u ¨ £ t²Ö¤¸z²{ª §¤§¯ ¥
°Ö{£¯t§¯Ý¨u©¸²¤¯ z
u ²Ö¤z¯t§tu¥°Õ£uÖ  ¯}ÕÕ¥ ¥¥§¥¥ ¯££¨
§tu¥£¤z£¥§¥§ °Õ¥uÖ¥¯{Ö¥u ¤ª §¤§uÖ ÎtuÖ ©t¥
¨·{£¯Ö{¥tt¥¼¥¥}¨§ £§¥¥¥ ¯££¨§tu¥£¤z
£¥§¥§ °Õ¥ uÖ¥¯{Ö¥u ¤ª §¤§uÖ ÎtuÖ ©t¥¨·{£z¯Ö
{¥tt¥ª ¯ ¥u z¨·¯u¥³Õ³Ö²Ö ¤z¨¸¯ÝÖ  «tuÖ ¯Ý §tu¥
¥w¥Õ¥ £«¥¥ z«Ù¯Ý¤Ù¨·Ö z©t¥ ¯¥£
|£¤¸ «Ù{£¨}¨§¨·¨z¥³Öt¶Ö zÎt Ö z©t¥ §tu¥¤¸z Ä ¨·
¯¨tt¤Õ¥¨ÄuÖ ¨¸ ¯ÝuÖ §¤§¼¥¤Ît¤ ¥¯ª· ²Ö}¨§¨
z¥§·zu©¸³Õ²}ÕuÖ ¤zw¤
¯Ý ¤Õ¥ §¤°tÕ  t¯ÝuÖ µ ¯¨tÕ¥ e§tu¥f ¨¸wª
uÖ Õz}¤Õ¥¯¥ z§¤¤t¥¤¤§Õ¥zµ¯Ý¯ª· zu z
t¥©t¥ª t¥¤ ¥}¨§u z«Ù¤¸z§¸
¯ª· ²¯¥§¤§¥§tu¥³Ö°Ö ¤¸z ¬Õ²§¤ {©z{£¯Ý¬Ö¨
¨¨wª w«¤§u zw¨·§¤§¥§¤¥w¥Õ¥¨¯t§u©¸

ÒÒÑ

··«µ¦rÂª¡»

¨·¤w¯ª· ¯u¥§¤§¥ª ¤¸z ¬Õ²§¤
²¥¥³¯¥¨¸¤¥t §¤t¤¨t¶°tt¤³Õ t ¨t¤
§tu¥t¶²}Öt¤¤
ª·´¥ wª t¥{¤¤¸z¥z£°££¯¨°° t¤¤¸z¤
t¥£¯¨t¯tÙt§t¥¨·¯ÝuÖ t¼¥²t¥{¤¤¸z¤¸z
t¥{¤t¥²Öw£§§¤§ ª ²Öt§{t¥¼¥¯§³¥¤
t¥¯ÝÖ¤¸
¯ª· w¤¸z Õ¬²ª·´¥±§¤§¥· µt¶¯Ý¬Ö¨«¸¨¨{©z
¯Ýw«¤§u zw¯Ý¥t¥Ît¤ ¥¨· ¬Õ²¤w
« ¨tw¤¸z©·zÕ¥ ª·´¥ ¯Ý£¯¨}¨§°££t§{t¥u z
¤zw«Ù¨·{¤¤¸zu©¸¥Ö¨}¥¥¨·¯uÖ¥©zw¥{§zu zt
}¥§ ¯ª· ²Ö«Ù³Ö£±}Ù{¥twª w¥{§zu zt}¥§
¤¸°£{£³Ö¨}¨§¨·¨z¥ §¤{©zÖ z¤¸z ¬Õ¥u zw¥¯uÖ¥²{²
w¥{§z¤¸ °£t¥¨·«Ù{£¯uÖ¥©zw¥¨z¥¨¸³Ö «Ù{£Ö z
¯¨¬Ö Ö zÎt¤¤ ¥ §¤¯Ý¯wª· zª ¤ ¥ ¨·{£¼¥¥«Ù
²Ö¯uÖ¥©z°£³Ö£±}Ù{¥t¤¸
Ö¥ z¯}Õ¨¸t¶{£¯¶w¥¥u z§¤¨u©¸

¦³ªª·¸Äµ¦´´· o°®¤µ¥
®¤µ¥Ã¥®¨´µ¦´®¤µ¥Ã¥´´·
¯ª· £«¯{Ö¥{£z¤¤§§tu¥°Õ£uÖ  ¨·¥t¤¯Ý
§¤¨¸ £ zwÙ¤°z¤«£zwÙ«tw¤¸zÕ¥ ¨·z¤¤§§tu¥
wª uÖ Îtª t°Õ£uÖ ¨¸ ¯ª· £³~©z· ³Ö°tÕ¤ «£zwÙÀ¿£t¥
ª·¥ÒÓØ°½ÓÕÔÒ {¤³Ö¯ÝÄwª
À¯ª· £±}Ù°tÕzyÙª Õ
Á¯ª· £±}Ù°tÕ¤«ww

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÒÒ

Â¯ª· £±}Ù°tÕ}¨§u z«Ù
Ã¯ª· £±}Ù°tÕ£}¥}¤·³²¤zw²Õ¨·°Ö 
Ä¯ª· £±}Ù°tÕ¤£¥¥
¤¸zÄ¨¸°tÕ ¯Ý£ÁuÖ ¤z¨¸
Ò Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂnr®¦º°nª¦ª¤
ÀÀ e¤zy«Ë«¥£f¯ª· w¥ ¤Õ¥¨°ÕzzyÙwª ¯ª·
w¥¨z¥u z¥¤zyÙ¤¸z±Õ ¨·{£¨w¥¯¨Ö 
¬Õt¤Ö¨ Öt¥¤¸z§¤u©¸¥¥°Õzt¥ ¤Õt¤ ¨·Õ¥
e ¤Õ¥¨°ÕzzyÙf ¥w¥Õ¥ £«¯{Ö¥³Õ²}Ö§¨¤zw¤uª²{
°Õz¤¤§§tu¥¯ª· ¨Õt¤°£±w¥ ¤Õt¤
ÀÁ e¤zy¥«¥£f ¯ª· w¥¥«t°ÕzzyÙ ³Õ²}Õ¯|¥£
°Õ ¬Õ¯¨Ö ¨Ö z ¬Õ¥Ö°£¯Ýw¥¥u zÕ
Ó Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂn´ª»¨
ÁÀ ¯ª· t¼¥¥wÖ¥Ö¥ «¤zt« ¬Ö¯tÖ ¥t
ÁÁ ¯ª· w¥ ¬Õ¥«tu z§t«¬Ö¨¨¯Ý¨·¤t
¬¤¸µÕ¥ ¯ª· Õz¯§w¨·£§¨ °£t¼¥¥w¨·£§
}¤·ª ¯ª· Ì}Õ zwÖ¥²Ö± t¥w¨
Ô Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂn¸ª· °¤»¬¥rÁ° wª w¼¥©z©z¨°£
Ö¥¨·{£¯t§t¤}¨§u z«Ù ¯}Õ¯ª· zw¥¨ w¥}¤·¯ÝÖ±
Õ«z¨·{£Ö¥z¥¯ ª¸ Õ }¨§¨·¨z¥
ÂÀ ¯ª· Ìt¤¸¯¨¥¨·{£¯t§²Û{{«¤
ÂÁ ¯ª· Ñ zt¤¯¨¥¨·{£¯t§² ¥w
Õ Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂn¦³µ´ÉªÅ wª  ¯ª· ¨°tÕ{§²{u z
£}¥}¼¥ ²Öw¨{§ ²{Õ z²Ö ¥¤w¥¨z¥u z£zyÙ¯Ýª·
ÃÀ ¯ª· w¥¯ª· ²u z£}¥}¨·¤z³Õ¨w¥¯ª· ²

ÒÒÓ

··«µ¦rÂª¡»

ÃÁ ¯ª· w¥¯ª· ²§· z µu©¸  ³u z£}¥}¨· ¨ w ¥
¯ª· ² ¬Õ°Ö
 zuÖ ¨¸«Õz¯ª· £±}Ù°tÕ£}¥}¯ z¯¥£Õ¥w¥¤¤Ù
£Õ¥z£¥¥t¤£}¥}¨{«¯§·Ö ¬Õ¨·¼¥²Ö¯u¥¨{§²{¨·z
°}Õ}ª·¥Õ z²¯t§¤¥¨Í§°£w¥«u¯Ýt«ª¸¥¨·
{£¼¥³¬Õw«w¥¨¨·¬z§·zu©¸³
ÖÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÂn´ª¡¦³«µµ
ÄÀ ¯ª· ²Ö¤wª ¨·°Ö ª ¤tt¥¨·°Öu z£
¥¥¼¥z ¬Õ³Ö¤·wz¤·zª
ÄÁ ¯ª· «¯w¥£Ù§ ¤ wª ¯ª· }Õw¼¥¸ {«²Ö£¯¨°°
°££t¥Õ¥zµ ¯t§¨²t¥§¤§¥¤tt¥ Õ¥z¤t°Õ
¤·wz¯Ý³¥¤«£zwÙ Õ¥z¤·zª ¯ª· ²Ö§¤¯t§¤«
£zwÙ
°Õ£w¤¸z¨·£«¯{Ö¥¤¤§§tu¥ £ zwÙ{£z°z
¤«£zwÙ¯Õ¥¨¸«tw¤¸z¯¥£|£¤¸{£u ¯Õ¥§¨¤¤§§tu¥²
£§¤u z£«¯{Ö¥ §¤wª §tu¥¤¸z
tÕ¥¥§¤ ¥t¥²¤zy£ ¯ª· zyÙwª }«}u z£§t«¤z
¯¶t ¬Õ ¯ª· £«¯{Ö¥¤¸zzyÙ²Õµ «ww¨·¯uÖ¥¥² °t¬Ö}¤²
¤«£zwÙu z}¨§°£t¥ ¬ÕÕt¤²¤zw¨¸Õ¥ ¯¥¯uÖ¥¥¯ª· {£
¤ ¥}¨§ Öt¥¯¨¬Ö °£Ît²³§tu¥ ¯ª· ¯uÖ¥©z}¨§¨·¨
z¥¨·£¯§ ¥¤tt¥u z£«¥¥¨·ª Õ¥ «Ù{£
£¯§Öt¥Ît Ö¥³ÕÎt¥£¯§³Õ ¬Ö¨·Ît°Öª ©t¥°Ö
¯Ý¬Ö£¯§«°Ö§·ztÕ¥¯¯{Ö¥
¤tt¥u z£«¥¥¨ Õ¥z³ ¬Ö¯uÖ¥¥¬Ö£¤t}¤¯{
¬Õ°Ö ¤z¤¸ ¤zy£²££°t{©z¼¥z Õ¬±³Õ¨tª uÖ ¤zw¤
§¤¨ ¬Õ±¤tt¥ Õ¥z¯Ý³¯ z §¤¨ ¬Õ°Ö¤¸zµ¨·³Õ¨§tu¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÒÔ

¨°Õ¯¨z¤tt¥°£uÖ ¤¥ª uÖ ¥Ö¬ Õ t¤¥¤tt¥¤¸
²Ö¤¸zuÖ ¤z¯tÕ¥ª·´¥Å¤nÎµÁ}o°¤¸· µwª ¨£°
°±³ÕÖ z¨uÖ ¤¤§ ª ¨t¥§¤§¥¤tt¥±³ÕÖ z¨
uÖ t¼¥
 °t¨§¤±³ÕÖ z¨§tu¥£t¶ ¬Õt¤³ÖÖ¨ ±ª
¤tt¥ §¤§³¥¤tt¥ ¨¤tt¥¯Ý¯wª· z¤t¥ww« ¤z
¥tÕ¥ ²¤ «± ¯ª· §t«¤¸z¥£}«t¤ £«¯{Ö¥t¶z
°z¤tt¥u z£«¥¥ ¯Ýt¥Õ¥£«¥¥¨
«t¥Ù Õ¥z¨¸ ¨¤tt¥ Õ¥z¨¸ ¬¤¸µ Õ¥ ¨°ÕÃ°ªµµ·Ã¤ r
wª ¤tt¥°Õ ³Õ¨°µµµ·Ã¤ r wª t¥°Õ  z§¤§
¯}Õ¨¸ ¥¯Ý¯¥£¥ Á¿ Í {t£¤·z¯ª· ¨t¥¤¤§
§tu¥°Ö {©zz¤¤§²Ö§t«¤¸z¥£}«t¤{
 w¥£§Ö§tu¥¯Õ¥¤¸ ¬¤¸µ Õ¥ Õ {¥t¤¸{©z¨
°µµµ·Ã¤ r  °½°ßcÓÔÒÒÑÓÑØª·¥°ÒÓÒÓÓÒÕÓÕÙ°»°ÔÒÚ
u t¤ Õ¥z¤tt¥²Õµ¯}Õ¨·¯¥¼¥ ¥t¤Õ¥e³Õ¼¥}¤·
¼¥w¥¨ ¼¥{§²{²ÖÕ z²f ª  e§¥¯Ýf ª 
e}§²£«¥¥ ¨¤t£¼¥w¤wª ¯Ý¬Ö³Õ¼¥Ö¥²w ³Õ
¯¨ ¯¨²wf ¤tt¥¯Õ¥¨¸£«¯{Ö¥z°zt¤¨·
£}«u z£zyÙ ±³Õ¨uÖ ¤¤§Õ £¯ ¨z³¯ÝtuÖ
¤zw¤¨·{£z±°tÕÖ¬¼¥§£zyÙ²££°t ¬Õt¤Ö¤tt¥
w¥¯Ý¥u zt¥¨·{£¤¤§§tu¥¨¯ª· z¥¨·Õ¥²{Õ¥
ª·¥ÒØÙ w¤¸z©·z£¥¨«~©·z¯Ý ¤w¥tu z£«¯{Ö¥³Ö¬
¥£«¯{Ö¥¯t¨·t¤¥¥u z£«¯{Ö¥² ¨¨·¬©z²u£
¤¸~©·z¨£«¯{Ö¥¨· t£¥Ä£ zwÙ
£¥¨«¬¥Õ¥ ¥¥u z£«¯{Ö¥£ zwÙ³¨·¤·
wz¤·zª u z£ zwÙ³³Õ¤·wz¤·zª £«¯{Ö¥¤ Õ¥

ÒÒÕ

··«µ¦rÂª¡»

¥¥u z£§Û¨ £§u¨ °££¯¬ ¤¸z ¬Õ³Õ¥ ³Õ¤·wz
¤·zª °Õ¥¥u z£tt«¤£ °££±t¥w£ ¤¸z ¬Õ¤·wz
¤·zª¥¥
£¥¨«¬¥Õ ³Ð¥ ¯¥£¯«²¥¥u z Â £
zwÙ°t{©z³Õ¤·wz¤·zª °£¯¥£¯«²u z Á £ zwÙ¤z{©z¤·
wz¤·zª£«¯{Ö¥¤¯|Õ¥¯¥£Õ¥£«¯{Ö¥Â£ zwÙ
¨· t£¥¥uÖ¥zÖ¤¸³ÕwÕ {£³Öz¤·z °£¨w¼¥ ¨·¯Ý
¤tt¥Õ¥zµÖ  ¨t¤¸z³Õ³Öz¤¤§§tu¥³Ö °£³Õ³Ö¨t¥
£}«£¤¤§¨·¯¨tÕ¥ e¥§±tuÙf Õ¥z{¥t
¥¥u z£«¯{Ö¥ Á £ zwÙ¤z ~©·z¨w¼¥¤·z ¥t ¨t¥
¤¤§§tu¥wª ¥uÖ t¥³Ö¯Ý°°¯¨Ö 
£«¯{Ö¥z¯¨¯¨Õ¥ £§t«¤¸z¥¥{¥t}¥§
£t¬Õ¥zµt¤¬§¤zÕ¥zµt¤¯ª t¤ t³Ö¥¥¤«Ù¨·¯u¥¼¥¥
¥zª¸ t£¥ Ö¥³Õ³ÖÖ ³ÖÖ ¯ÖÖ¥ ¥t¶¤ t£{«t£{¥
°ÕÖ¥¯ ¥Ö¥Ö ³Öt¶{£w«t¤ ¬Õ°Ö¤¥t¶{£³Õt£{«t£{¥
¼¥¤£«¯{Ö¥£ zwÙ¨¸ ¯¥¤¸¨¤tw¼¥ ¥t°Ö°Õ
¤z³Õ³Ö¤¤§§tu¥ ¬zÕ¥µÕ¥t¥¤z³Õ¨ £¥¨«{©z¬
¥¥¥Õ¥Ö¥¯}Õ¤¸¯ª· {£²Ö£¥¥u z£ zwÙ²¤¨¸ ¤·wz
¤·zªÕ ³u ²Ö£ zwÙz¤¤§§tu¥£«¯{Ö¥¤ Õ¥
e¤z³Õ©z¯¥f
£«¯{Ö¥z¥¨Õ¥¯ª· ²{£©z¯¥ wª ¯ª· ¨¯«¯t§u©¸
¨uÖ ¯¨¥¯t§u©¸ {©z{£z¤¤§§tu¥ °£uÖ ¯¨¥Õ¥zµ
¤¸{£¯t§u©¸¯ª· ¤zy£¨¸
À¤¸z¥³Ö¯Ý¯¥¥¥ w
Áu¥¤²Õ±u©¸
Â¨£±}Ù¯t§¥tu©¸

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÒÖ

¯ª· ¤¸°£{£¯t§Û¥¨uÖ ¯¨¥u©¸¥ °£{£z¤¤§
§t u¥ ¨¸ ¯Ý °¤ £ Õ¥z©·zu z£«¥¥¨·¯t¨·t¤
§§¥Ù
£±}Ù¯Ý¯ª· z²Õ¨·£«¯{Ö¥z¯Öw¥¼¥w¤ ¨·
wª ¯ª· zu z«Ù °Ö°Õ²£¬¨·¤©zt¥tw zu z«Ù t¶
¤Õ¥ °Õ¯§ «Ù¤z³Õ¨t¥tw z Õ ¥¨¬Öw{¼¥ ¥tu©¸
°£¨£±}Ù¯t§u©¸ ~©·z²«w°t¯Ý¯ª· zu zª}²¨·§ {©z¨
t¥{¤°ÕzÛ¯u¨·§ °£Õ ¥t¶¯t§¨t¥u¤°Öz°Õz}§z
£±}Ù²¨·§¤¸{©z¨t¥¤¸z¬Ötw zu©¸¥
Ö¯«¨¸ ²£«¥¥{©z¯Õ¥£¤§t¥¯t§u©¸u z¬Ö
tw z ±ª ¯Ý¯ª· zu z§¤ ¥t¥²¤zw«Ù ¸µÒÒ×Ò
×ÔÚÚÒÑÒ  Õ¥z{¥t²¥¥¥Ù¨·ª Õ¥ £¯¯{Ö¥{¤¤¸z
t¼¥¬Ötw z¥²Ö °£¯ª· ¨t¥tw z t¶Ö z¨t¯tÙuÖ
¤zw¤ Õ¥zÖ t¶wª uÖ tzt¤{©z¨§·z¨·¯¨tÕ¥t¥ t¥
¨¸¥¥¥Ùt¶Õ¥¯Ý¤¤§u z£¯}Õt¤
uÖ t¼¥u zt¥ª §tu¥²§¤Õ¥¤¤§³Öt¶¯ª·
²Ö³Ö¥¤tt¥ ¤z¤«£zwÙ¤¸z À¿ £t¥ ¨·tÕ¥°ÖuÖ¥z
Ö~©·z¬³ÖÕ¥uÖ «Ö¥wª uÖ À¿¯ÝuÖ ¨·w«°£w«¤¸z
¤«£zwÙuÖ ¨· À¿ ¥w¼¥¥¨Õ¥ vª·¥µ»½®µ¥w °Õ¥
¯ª· ««ª w¼¸¥{«§¤ ¥w¥Õ¥ ¤¤§§tu¥ wª ¥
t¥u©¸ t¶¯ª· w¼¸¥{«£¨·{¤¤¸z³Ö ª ¬ ¨tw¥¥©·zÕ¥
¯ª· ¯tª¸ «t¥tw z
¯ª· ¯Ý³¥¤«£zwÙ¤¸zÀ¿£t¥¤¸t¶{£¯t§¥
¯ ª¸ ± t¥°£¯tª¸ «²Ö¥}§t«twu z¤zw¤zy£¥¥¤ ¥
}¨§Õ¬w¥¨z¥°££±}Ù«u¨·¬z§·zu©¸³¤ztÕ¥uÖ¥zÖ
¤t¤¥¬¯ª· zt¥¤¤§§tu¥Õ¥ Õ ¥¨¯«³Õ¨³Õz¥

ÒÒ×

··«µ¦rÂª¡»

¯t§u©¸~©·z£zyÙ°££}¥}§¯¨ £«¯{Ö¥{©zz¯§·¤¤§
§tu¥ ²t¥¤¤§§tu¥°Õ£uÖ  ª °Õ£¥¥¨¸ £«
¯{Ö¥z§¤§¥¼¥¤¼¥ z¨¸wª
À ¨£§t«¼¥¯ª· z¯¨¥¯t§u©¸
Á £}¥}ª £zyÙtÕ¥§¯¨Õ¥¯Ý§·z¯¨¥ ³Õ¨³Õ
z¥°Ö¯ª· z¥©z£«¯{Ö¥
£zyÙ¯ zª ¯ÝÖ¥¨·  ³Ö§£}¥}±{u¥Õ¥£ zwÙ
¤¸ zwÙ¨¸£§³Õ¯¥£ t¶{£¨£¼¥ w¥¥t¥¬£«¯{Ö¥
£«¯{Ö¥t¶z¯¨t£}«zyÙ ²Ö£§t«¤¸z¥¥£}«t¤
°£¯¨t¤«ww¨·¼¥w¥§¯¨¥¤¸¥~¤t¥²¨·£}« ¯ª· 
 ¤Õ¥¯Ýw¥{§z°Ö£«¯{Ö¥{£z}¨¸°{z±w¥¯¨¥
Õ¥t¥t£¼¥¤¸³Õ¨³Õ¬tÖ z Õ¥z³ u¤t¤¤tt¥u z£«
¥¥ Õ¥z³ ¯ª· }¨¸°{z¯¶{°Ö{©z¤Õ¥{£z¤¤§§tu¥
±z°z¤«£zwÙ À¿ £t¥²t¥¤¤§§tu¥ °Ö{©z
z¤¤§§tu¥Õ¥
v£·¬»´Ê®¨µ¥ Á°´Ê®¨µ¥¡¹¥· µ ¹ÊÂ
Á}®¨´°oµ°· ´¸Êªnµw
±¤¨¸{©z¯t§¯ÝuÖ ¤¤§¨·¯¨tÕ¥· µ u©¸¥¨£uÖ 
§tu¥°Õ£uÖ ¤¸¨¤¤§Ö¯§tÕ  ¥tÕ ¥¥tÕ¥¤z³Õ
¯¥£¯}Õw¨uÖ t¯Ö °£{£z¤«zª °tÖ³u¯§·¯§ t¶z
¯¨t£}«zyÙ ¨t °Ö¤}¨¸°{z¯«¨·¯t§u©¸ °£¤°tÖ§tu¥
¤¸²Õ
t¥¤¤§w¤¸z°t¯¨tÕ¥¤¼¨´´·ª ¤¤§¯§ÕuÖ
°tÖ³u¯§·¯§ ¯¨tÕ¥ °»´´· §tu¥¥z§tu¥{©z¨¤¸z¬
¤¤§°£ «¤¤§°£ «¤¤§¤¸ ¥{{£¨¥w¤¸zÖ
u t¤  Õ ¥ z¯}Õ   w¤¸ z ©· z £§ t « ¯ §  ¥z³t¤  § t « ¨  

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÒØ

£}¥}§¯¨Õ¥ £¯§¥z³t¤§t«¨ z¤Õ¥{£¯Ý¥¨
¥t¤ }¥Ö¥±{u¥t¤³ §¯¨²Ö¯¨¥ £«¯{Ö¥z
¯¨  t£}« zyÙ°£¼¥¯§u¤¸ ¥°° °Öz¤¤§
§ t u¥Õ ¥  ³Õ ² Ö  £§ t « ¯ §  ¥z³t³³t¤  § t « ¨  ¨¸ ¯ Ý  
¤¼¨´´·
Õ ¥¥tÕ¥ ¯ª· ¨t¥¯§¥z §t«³Õ ¯§¥zÕt¤
§t«¨ °£¯ª· °tt¤¯§¥z §t«¨¬t£«Ö¥ ¯t§Û¥¯Ý
¯ª· z¥©z£«¯{Ö¥t¶z£}«zyÙ°£z¤¤§§tu¥°tÖ³u
¯§·¯§{¥t¬¤¤§Õ¥ ³Õ²Ö¯§¥zÕt¤ ¯Ö°Õ¤ wª  ¯ª· ¨
¯« ¤w ³Ö°tÕ  ©·z ¯§¥z³t¤t zw¥¥¥    z ¨¤
¤  ¥ ª·  ¥ÓÕÖÓÓÚÑ  uÖ ¨·¤¤§°tÖ³u¯§·¯§²Õ¨¸¯¨tÕ¥
°»´´·

®¤µ¥¸ÉÂo¦³µ¦³Ã¥r °»¨´´¤
Â¨³¦³µ¤¤· °¤»¬¥rÁ µo ´ªµ¤¦·Âo °¦¦¤µ·
u ¼¸¥Õ¥ §¤¨·¯¥¯¨tÕ¥t¥¤¸ ³Õª w¥¯Ý£¯¨
¯¨Ö ª w¥z¯¨Ö ¯Ý{«¥ °Õ¯Ýt¥Ö¥z¥
¯ ª¸ wª ¯ª· ²Ö¨w¥z¯¨Ö ¨·{£}Õ¯tª¸ «²Ö«ww°Õ£w
¨± t¥¤ ¥}¨§¬Õ{«¥¨·¨z¥§·zµu©¸³ wª  ¯Ýt¥Ö¥z¥
¯ ª¸ Õ t¥©t¥¤¸¯ z
¯¥£|£¤¸¯¥{©z¬Õ¥t¥¨·¨t¥ª ¨§¤¨¸ t¶¯ª· ¯Ý
¯wª· zÖ¥z¥¯ ª¸ Õ t¥¨·w{£¤ ¥wª ¤ ¥w¥¥¥¨·
{£¨}¨§¨·¨ ¯¥£¯¥ª Õ¥ «Ù¯Ý¤Ù¨·Ö z¯¨Ö z©t¥ ³Õ²}Õ
Õ¥«Ù{£¨}¨§¨·¨³Ö¯¤¨ °£§·ztÕ¥¤¸ ¤z¨w«wÕ¥¨z¥¬zÕz
u©¸ ³¨·}¨§«Ùw{£³Ö{£©z§·zu©¸³µ ¨t

ÒÒÙ

··«µ¦rÂª¡»

¯Ý ¤Õ¥t¥¤¸zt¯tÙª t§t¥¤zw¨¸
À ¯ª· Ö¥z¥¨·«Ù{£ ¬Õt¤Öw¥z¯¨Ö ¯Ý
¤¨
Á ¯ª· ²Ö¥¨·z¯¨Ö ¤¸ ¯Ý¯wª· z¯tª¸ «Õ t¥¨·
«Ù¯Õ¥¤¸«tµw{£¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥§·zµu©¸³wª ¯Ý
t¥Ö¥z¥¯ ª¸ Õ t¥¨·«ww{£³Ö¤ ¥w¥¥¥¨·
{£¨}¨§¨·¨
t¥³Õ³Ö¨u©¸¯¨z¯ª· Ö¥z¥¯ ª¸ Õ t¥¨}¨§¨·¨¯Õ¥
¤¸ °ÕÖ¥z¥¯ ª¸ Õ t¥¨·¯u¥{£¤ ¥w¥¥¥¨·{£¨}¨§¨·¨
§·zu©¸³Ñ
 z²°zÕu z£«¥¥ °o ®¨´¸Ê µÎ ´ªnµ º°µ¦´¦¦
£µ¡¸ÉÁ°ºÊ°n°µ¦¸É»¨³Åo¡´µªµ¤µ¤µ¦¸É³¤¸¸ª·¸É¸
¯¥£¯¥ª ¥w¥{§zu z}¥§Õ¥«Ù¯Ý¤Ù¨·Ö z¯¨¬Ö
Ö zÎtÖ z©t¥{©z{£¥¥¨}¨§¨·¨z¥Õ ³
Ö¥ zzÕ¥µ ¯¥ ¥{{£w§Õ¥ u ²Öt¥ wÖ zt¤¤t
¨t¶°Öt¤ ¯ª· w¨¨³Öt¶¨°Ö wª ¯¥ ¤Õ¥¨
¯Ý¤t¨·¨ ¬Õ°Ö ¯¥{©zw§Õ¥{£¼¥ Õ¥z³²Ö¨¨§¤§²
¤zw ¯¥£Õ¥¤t¯tÙu z¨¤¸³Õ¨¯wª· z¤zw¤ ¥{{£³Õ³Ö
{©zÖ z¯ ¥t¥¥}Õ
t¤ Õ¥z¯}Õ ¯¥ª Õ¥¨ Ä ¨°Ö Ö¥w£§¥¨ Ä
¤zwt¶¯¨Ö °Õ¼¥ Õ¥z³{£²Öw£§¥¨Ä¤¸t¶
Ö z¥t¥ ¤t¶¯ ¥²{²Õ¥zt¯tÙt§t¥uÖ ¤¤§u©¸¥ ¯ª·
{£²Ö¨³Öt¥{©z wÖ zt¤£¨
°Õ¨·{§z ©tz³³Õ²}Õ¯¨z°wÕ¤¸ ¨ Ä t¶¯ÝuÖ Îtw wª °Õ
£uÖ ¯Ý¯¨z§tu¥¯Õ¥¤¸ Á¦µ³Á°µ®¤µ¥¤µ´´Ä®o¤¸«¸¨ Ö
¥´Å¤n¼ ÂnÎµ°¥nµÅ¦³Á°µ®¤µ¥¤µnª¥Ä®o¡´µÄ®o¤¸«¸¨ Ö

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÒÚ

®¦º°¦oµ£µ¡Á°º°Ê n°µ¦¸É ³ ¡´µÄ®o ¤¸«¨¸  Ö ¯ª· {£³Ö¥¥

¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥§·zu©¸³   ¯¥£|£¤¸ ¯¥{£Ö z«Õz²°zÕÕ¥ {£¼¥
Õ¥z³²Öw¨± t¥¤ ¥w¥¥¥¨·{£¨}¨§¨·¨Õ¥z¥t ¯¥
Ö zt¥ ¤¨¸
¯ª·  z²°zÕ¨¸{©zª Õ¥ t¥Ö¥z¥°Ö ¨·¯ ª¸ Õ t¥
©t¥ ¯ª· ²Öw¤ ¥w¥¥¥¨·{£¨}¨§¨·¨ ¯Ý¯ª· z¨·¼¥w¤
Õ¥z§z· t¥{¤£t§{t¥ £³Õ¥zµu z¤zw{£¨{« ¥ ¬Õ ¨· ¨·
²¯ª· z¨¸ ¤zw{£Ö z¯ ¥ Õ¥z² Õ¥z©·z²t¥¨·{£Ö z¨{«
¥¨·¨z¥}¤¯{ Ö¥³Õ¨t¥Ö¥zw¥Ö¬w¥¯uÖ¥²{°£t¼¥{«
¥¨·}¤¯{³Ö t¶{£¨{«¥¨·³ÕÖ¬¤ ~©·z¯Ýt¥¯¨·zÕ ¤¥
¯¥£ ¥{{£¯Ý{«¥¨·³Õ¯w©t©z°£³Õ¯wtu©¸¥{ 
°£t¥¯Ý{«¥¨·§¥t¶³Ö
«tw¨w¥¯uÖ¥²{¯t¨·t¤}¥§u z«Ù Õ¬²²{u z
Õ¥z² Õ¥z©·z°Ö³Õ³Ö¬ t¥°£³Õ}¤°tÕ¯ z°Õ¯¥¤§
²{«tw¤¸z {£Ö z¨w¥¯uÖ¥²{¨¸°zt¼¥t¤ ¬Õ¯ª¸ z¤z Ö¥w¥¯uÖ¥²{
°£w¥Õ«z¥¨¸³Õ³Ö¤t¥¤ ¥°£³Õ¯w{¤tu©¸¥{ 
t¶ ¥{tÕ w¥§¥³Ö °£t¶{£t¥¯Ýt¥Ö¥zÖ¥°tÕ¤zw
±³ÕÖ¬¤
¯Ý ¤Õ¥ ¯ª· ¯¥{£Ö¥z¥¯ ª¸ Õ¥z¨·Õ¥¨¸ ¯¥t¶{©z{¤¤¸z}«
}u©¸¥ }«}¨·¨¥¯ ª¸ Õ t¥©t¥u zwwª Õ¥z³ Ö¥²}Ö¤Ù
£t¶wª e}«}°Õzt¤¥§f
¥w¥Õ¥ «ww¨·¥ ¬ÕÖt¤ ¯§·¤¸z°Õ zwÙ£¥¥
ª Ö¬¼¥ ¯Ýt¤¥§wª Ö¬¨·{£}Õ¯tª¸ «Ö¬ ª·²t¥¨·{£¤ ¥
}¨§³Ö¨ ²Ö¯Ý}¨§¨·¯{§z tz¥¨w¥«u§·zu©¸£§t«¤¸z¥¨·
¥ Õ¬Öt¤ t¶wª ¥}Õt¤ ¥¯ ª¸ Õ t¤ ¥ ««t¤ ²Ö°Õ£
«ww¤ ¥²Ö¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥§·zu©¸ ¯¥£|£¤¸¯¥{©zÖ¥z}«

ÒÓÑ

··«µ¦rÂª¡»

}°Õzt¤¥§u©¸
Öt¥t¼¥¥zª ¤¤§§tu¥¯Õ¥¨¸ §tu¥¤¸z
¥{©z¯Ý¤¸zuÖ Îtw °£¯Ý¯wª· zª Ö¥z}«}°Õzt¤¥§
²Ö«ww¨·¯uÖ¥¥ ¬ÕÕt¤¯ÝÛ{{¤¯ ª¸ Õ t¤²t¥¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥
t¶wª ¯ª· t¥©t¥¤·¯ z
¯¥£|£¤¸ ¤zy£ wª }«}¨¸ {©z¨£±}Ù¨·{£²Ö}¨§u z°Õ
£«ww³Ö¤£±}Ù{¥t¤zy£ ¯ª· °Õ£w³Ö£±}Ù{¥t¤zy£
°Õ£w¤¸t¶Ö z¯ÝÕ£t ª ÕÕ ¨·{£Ö z}Õ¯ ª¸ ¯Ïß
¯tª¸ Õ ¤zy£Ö¯}Õt¤ Á}µ¦Á°ºÊ°n°´¦³®ªnµ´¤´»¨
Å¤nÄn oµÁ¸¥ªº°Å¤nÄn»¨Á¡ºÉ°´¤®¦º°´¤Á¡ºÉ°»¨
¯¥Ö¥z¤zw¤zy£u©¸¥ ¯ª· ²Ö¨¥¯ ª¸ Õ t¥¨·«ww¤¸
{£¤ ¥¤³ÖÖ¨Õ¬t¥¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥ °£¤zy£¤¸{£¼¥z Õ¬
Ö¨t¶Öt¥¨·«ww°Õ£w¤¸¯ÝÕÕ¨·¨¯¥£|£¤¸{©z¨
¤tt¥°£¤¤§Õ¥ °Õ£«ww{£Ö z¨w¥¤¤Ùt¤¤zw
¤zy£¨¯· ÝÕ¤¸ Õ¥z³ °£t¶{£¨¤tt¥u©¸ ¥ Õ¥z©z· ²°zÕ¨·
¯t¨· t¤§¤ Õ¥£§t«{£Ö zª ¤zy£¯Ý²Õwª ª Õ¯Ý²Õ
¨£¼¥¤u z£«¯{Ö¥¯ zÕ¥
vÁ¦µÁµ¦¡¦¦¤ º°º°®¨´µ¦Â®nªµ¤¦·ªµ¤
¼o°¸µ¤ ´ª¦¦¤µ·  ÂnÁ¤ºÉ°rÁ·Ä®n ¹Ê
Á¦µÈÁµ¦¡roª¥w °½»½ÓÒÓÒÓÖ
¯¥£|£¤¸ ¯ª· ¤zy£wª }«}zyÙu¥²Õu©¸  £«¯{Ö¥
{©zz  ¼¥¥{²ÖzyÙ  °t£«¯{Ö¥z¤¸z¤zy£u©¸ £
zwÙz}²Ö°tÕÖ¬u ¯uÖ¥¥²¤zy£ Ö£ zwÙ¯ z ²wÖ zt¥{£
¯uÖ¥¥²¤zy££ zwÙt¶z¤¯ zz§{¥¥w«¤§¯ z°Õ¯ª·
¤zy£²Õu©¸ £«¯{Ö¥z  ¼¥¥{²Ö¤zy£} {©zÖ z¤¸zt
¯tÙ°££¯¨t¥¼¥¯§t¥²t¥}u©¸¥¯}ÕÕ¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÓÒ

À Ö z¨¨·£}« zwÙ£}«Ö z¨§t« À¿ ¬u©¸³ wª
t¼¥ zwÙ£}«
Á ¤Ö¬¨·u }Ö z¨w«¤§¤z¨¸µ
Â ¨§¨¼¥¯§t¥}¯}Õ¯ª· ¯§·t¥£}«{£Ö z¨§t«¬
©·z¨·¨§Û¥w¥¥¥¼¥Ö¥¨·¯ÝÖ¬¼¥¯§t¥£}«¯ÝÖ¬
~¤t¥w«¤§u zÖ¬u ¯uÖ¥¥¯Ý¥}§t²Õ ¤¸z~Ö uÖ¥z t¨·
£}« °Ö~¤t¥¯ ¥{§z²¨·£}« ²Ö¨·£}«§{¥¥{ 
Õ¥¬Ö¨¸¨w«¤§¨·{£}³Öª ³Õ{£ ¤¯uÖ¥¬ÕzyÙ³Öª ³Õ
Ö ¤¸ t¶²Ö¨ « }Û ¥Ù¯Ý¤£t¤¨·{£²Öw¥¤·²{°tÕzyÙÕ¥
¬Ö¨·¯uÖ¥¥}¤¸{£³Ö¤t¥©t¥ Õ¥z°Õ ³Õ¯wÖzwÖ¥z¯ª·  
¨¸wª t¥} ~©·z¯Ý¯ª· zu z¤zyt °Õ¥Û{{«¤¨¸¤t¯ª
¯¨z¯Ý§¨ {t£¤·z¬Ö¨·¯uÖ¥³Ðt§{t¤¸³Õ¬ÖÕ¥¼¥ £³t¤ °Õ¨·
{§zwª t¥¤¥}§t²Õ~©·zÖ z¨t¥{ w«¤§
¯ª· z{¥t£«¯{Ö¥¯ zz²Öª ¤zy£¯Ý²Õ  £ zwÙt¶
¯w¥zyÙ {©zz  ¼¥¥{²ÖzyÙ¼¥¯§t¥¯§·°Õt¼¥²Ö¨ zwÙ
£}«Õ¥ t¥¨·{£¼¥t§{t¥£¤¨¸Ö z²}Ö zwÙ£}«¯Õ¥¨¸ ¯}Õ Ö¥
¥§±tuÙÖ z²}ÖÃ¬u©¸³Ö¥¤t§Ö zÄ¬u©¸³Ö¥{£}
§t«Ö zÀ¿¬u©¸³Õ ¥t¶¨ «¤¤§Õ¥²§·³t}¥°¨·¯¨t
Õ¥Û{{¤£¯ ¥£¥t °££¨·{£³t¶¯ÝÖ¬¨·³ÖÕ¥t¥Ît
¥¨ w°Ö {©z Õ ²ÖÕ¥ ²Ö zwÙ£}«¨£
¯¨zÄ¬³Ö¯ÝÖ
¨·Õ¥¥¨¸ ¯Ý¯ª· z}¨§u zzyÙ °ÕuÖ ¼¥w¤t¶wª ²Ö§t«ª zyÙ
¯Ý²Õ £«¯{Ö¥t¶z¯w¥zyÙ ¯¥£|£¤¸£§t«{£Ö zª
£±}ÙÕ¯Ý²Õ
£§t« °Ö°Õ¯Ý£ ¤Ù ¯ª· ¨t§{t¥u zÕ¯t§u©¸
Ö¥³Õ¥¯uÖ¥¨·£}«t¶ ¥{¬tz±¨£ ¤Ù¬t¨·£}«z±²

ÒÓÓ

··«µ¦rÂª¡»

£¤§u z£«¥¥¥ zwÙ Õ¥³Ö©tÕ¥£ ¤ÙÖ±
²°zÕu zÕ¥Ö±wª ³Õ¨t§¯°Õ²°zÕu z§¤³ÕÖ
§¤¤¸z ¬Õ¥u z°£¯ª· °Õ°t t¯Ýw£
¯ª· zt¤¦¦¤¯Ý¯ª· zu zw¥{§z°Ö²}¥§ Õª·´¥¯Ý¯ª· z
u z§¯ª· «°Õ§³Õ{¼¥¯ÝÖ z 
w¼¥ t}¤· Ð¥Õ¥¨t}¥§¯Ýt°Õzt ¯u¥
{£³Ö¤¥tu z¯u¥°Õ§¤³Õ §¤{©z¤¸z¦¦¤¤¤·u©¸¥
°£¼¥Ö¬t£¼¥w¥§¯uÖ¥¥²t¥z¨·£}«°£z± §¤³Õ
{©z³Õ t¥}¥§§¤{©z{¤t¥¤¨
²¯ª· z¨¸¤z¨}¥«¨·¯uÖ¥²{³ÕwÕ ¬tÖ zÕ¥ ²w¼¥ t}¤·
¯¥³ÕÖ z¼¥ £³¯¨º¯u¥t¶Ö z¤tu z¯u¥¯ z t¥ z Õ¥z
¨¸°zÕ¥¥°Ö
²£«¥¥¨¤tt¥ Á Õ¥z wª  ¦¦¤ t¤ ª·´¥ ²
¯ª· zu z¤zw Ö¥§ §¤{¤t¥¤¨ ¥w¥Õ¥ §¤¨§¨¼¥¯§
t¥¯ª· ²Ö¼¥¯¶{¯Ý²¤zw§|£¤¸²¨·«Ö¥¯¥³Õ¯ ¥²{²Õ
t¥§¤§¥t¶{£w¥¯wª· ³°£¤zwt¶{£w¥{¥t
Õ¥z³t¶¥ {£Ö z¼¥w¥¯uÖ¥²{©tz³ ¨tu¤¸©·z tÕ¥wª 
°Ö{§z¤¸ ¨·¬Õ¥ e§¤³Õ f ¯}Õ ¯ª· ¨§t«¼¥w¥§ §¤
°£zyÙ{£³Õ ²Öt°Ö¥t}¥§°z °ÕzyÙ{£¼¥¯ ¥
t§¥§¤¥²}Ö{¤t¥t¤§t«¤¸¤¨ t¥¨·¬ Õ¥z¨¸¤Õ¥
¯Ý¼¥¬²£¤©·z
{£Ö z³Õ¯uÖ¥²{§³Ð¥«Ù°t¤¯ zÖ¯ª t}¥§³Ö
¯¥£Õ¥t¥{¤¤¸zÕ¥zµ±§ °£§¤§t¥Õ¥zµ²¥z§¤«t
Õ¥z¤¸ °Ö¨·{§zt¶wª w¥¥¥§¯u z«Ù ¨·¼¥¯ ¥Û{{¤²
Ð¥u z¯ z¯uÖ¥³¯ÝÕÕ²t£t¥°Õz¯«Û{{¤u z
}¥§¯ª· ²Ö¤z¯t§¨°tÕ«Ù²¥z¨·¨z¥©z¥¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÓÔ

¬ ¨t Õ¥z©·zÕ¥ ª·´¥ ª £§¤¸z t¶wª t¥¨·
«Ù¼¥¯ ¥{µ°£ÁÎµ ~©·z¯Ýw«¤§}¥§ ¤§¯¨·
¨ ¬Õ ¥¯§·¯uÖ¥³¯ÝÛ{{¤§¯²t£t¥°Õz¯«Û{{¤u z
}¥§ ¯ª· ²Öt£t¥u z¯«Û{{¤¤¸ ¼¥¯§³²¥z¨·{£tÕ
²Ö ¯t§ ¨ ° tÕ }¨ § °£¤ z wu z ± wÖ zt¤Û¥°£
¯{{¼¥zu z«Ù¤·¯ z
{µ °£ Áµª ÁÎµ¨·£t Öw«¤§Õ¥zµ
¤¸t¶¯Ý}¥§¤·¯ z °Õ¯Ý}¥§Ö¥¥ °£¯Ý
}¥§Õ§¯ ~©·z¯t§u©¸Öt¥Ît©t¥¤ ¥¨·¯Ý¤t¥
u z«Ù
¬¤¸ µÕ¥ª·¥´ º°µ¦Îµ Á°µ{µÂ¨³Áµ¸ÁÉ }¦¦¤µ·
¡·Á«¬ °¤»¬¥r Á µo Å¦iª¤Á}{´¥¸É ³´Â¦¦³ªµ¦Â®nÁ®»
{´¥ °¦¦¤µ·Ä®oÁ}ÅÄµ¸É³Á·¨¸ÂnÄÁ·´¤
w¥§¯°£w¥£¯§u z«Ù ¨·¼¥²Ö¯t§¤ 
°£ ¥u©¸¥ ¬Õ¨·¨· Ö¥«Ù³Õ¬Ö{¤t²}Öw«¤§¯Õ¥¨¸²Ö¯Ý
Û{{¤w¥¯Ý«Ù{£¨£±}Ù £³
t¥¨·t§{tÕ¥zµ ¨·¯t§{¥tÛ¥°£¯{{¼¥ z¯{¥u z
«Ù {£¯ÝÛ{{¤¨·¨w«¥°££§§¥~©·z{£}¤t¼¥²Öt£
t¥°Õz¯«Û{{¤¤¸z¥¼¥¯§³²¥z¨·{£tÕ ²Ö¯t§¨°tÕ«Ù
¥w¥Ö zt¥u zÛ¥°£¯{{¼¥z³Ö{§z¤¸ Õ ¯ÝuÖ ¯¨t
Ö zª ¤zw¤ Õ¬²¤Õ¥«Ù{£Ö z¤ ¥Û¥°£¯{{¼¥z²{§
²{u z Õ¬ ¯¥ ¯ª· ¤ ¥Û{{¤Õ¥zµ ²Ö¼¥³Ð¬¨·Ö zt¥
³Ö{§z
u Ö t¤³¼¸¥Õ¥ «wwÖ z¯tª¸ «Õ ¤zy£±¯w¥zyÙ
wª ª zyÙ¯Ý²Õ t¥¨· ¬ÕÕt¤²¤zw{£Ö zÕz¯§w¥¯uÖ
°u¶z¤·wzu z¤zwª ¤zy£¤¸ °Ö¤zy£{£³Ö¥ z¤««ww

ÒÓÕ

··«µ¦rÂª¡»

¤¸²Ö¯{§¯§±u©¸³³Ö Ö¥¤zy£³Õ¯{§¤·wz t¶{£³Õ¯ ª¸ ²Ö«ww
¯{§¯§± ¯¥£|£¤¸ {©z²Öª ¤tt¥¯ª· zª zyÙ¯Ý²Õ°£
¤tt¥¯ª· zw¥¥¤ww¨¯Ý¼¥w¤ ¥¤t¨·¯¨tÕ¥ e´µ¤´¸f
°Õ¥w¥Ö ¯¨zu zzyÙ Ö¥zyÙ³Õ¨w¥¥¤ww¨°Ö¥
}¨§°££w¥¯Ý ¬Õt¶{£³Õ¯ ª¸ Õ t¥¤ ¥u z«ww ¯¥£
|£¤¸{©zÖ z¨w¥¥¤ww¨
u ¼¸¥¯ª· zw¥¥¤ww¨ ¨tÕ Õ¥ ¥¤ww¨¨w¥¼¥w¤ Õ¥z
§·z¼¥¤}¨§Õ¬ ª t¥ Õ¬Õt¤¯Ý¤zw Án »°··ÓÖÒÚØÓÔÙ
±¯|¥£²£ ¦³µ·Å¥ ¥¤ww¨t¶wª w¥Ö ¯¨zt¤
w¥Õ°zÕ²{t¤ °£w¥¯Ý ¤©·z ¤¯¨t¤ ¨·¯¨tÕ¥ ¯
t¨¥ °Õ³¯¥§²}ÖÕ¥Á°£µ¡
±¤·³ ¯¥{£ z¯¶w«wÕ¥°£w¥¼¥w¤u zw¥¥¤ww¨
²°zÕu zw¥¨¤z wª ¯Ýt¥t¼¥¤zt¤ zuÖ¥t¤w¥°t
°tu¤°Öz¨·¼¥²Ö¬§¸t¼¥¤z¯ª· ¥¤ww¨t¤wÁw¥t¤w
¨tÁwt¶¯Õ¥t¤ÁÁ¯ÝÃ°ÕÖ¥u¤°Öz°t°tt¤wÁw
¥t¤w ¨tÁwt¶¯Õ¥t¤ÁÁ¯Ý¿
w«wÕ¥°Öu z¥¤ww¨¨·¼¥w¤¥t ~©·z¯Ýª¸¥u z§¤°£
£}¥§³ t¶ Õ¥z¨·tÕ¥uÖ¥zÖ wª  ¼¥²Ö¤zw¯t§¨w«£±}Ù
¥w¥¥u z¤ ±¯Ý¥¯ ª¸ ¼¥± t¥°tÕ«tw¨·{£
¼ ¥ z}¨ §  u z ¬ Õ  Ö  ¨  ¥¥¤ ¥}¨ §  u z²Ö ¯ uÖ ¥ © z
£±}Ù«u§·zu©¸³
°Õ©tz³ ¨t w«wÕ¥°£w¥¥u z¥¤ww¨¨·¤t³Õ³Ö©t©z
t¤t¶wª µ¤´¸Á}µ¦°¦´¤¤·Åªo Ö¥³Õ¨¥¤ww¨ §t¶ ¬Õ³Õ
³Ö ¥t¶¤·w ¯¥£¤zw«Ù¼¥¯§³³ÖÖ§°£
¥¤ww¨t¶ z¤§³Ö±¼¥²Öw ¤¥§¤¸

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÓÖ

Ö¥w³Õ¥¤ww¨t¤t¶{£¯t§t¥³Õ ¤¥§ ¯}Õ³Õ 
¤t§§»u zÖ¬ ª·ª u zwÕ¬t¨¨·u¤°Özt¤ ³Õ ¤§§Õ¥zµ
u zwt ª·Ð¥ ª· ³Õ ¤t¯tÙt§t¥  {t¥ {©z
¼¥²Ö¯t§w¥¤Õ«¥£¼·¥£¥ {©z ¥{{£¼¥²Ö¤zw¼¥z
Õ¬³Õ³Ö
²¥zt¤t¤ oµ¤¤·Å¤n´Ê°¥n¼µÂ®n¦¦¤ ª ³Õ¯Ý
³¥ t¶{£¼¥²Öw£¯¥£§¥t¤ ³Õ¥¥Õ{§Õ²{t¤
°£ ¤§¤¸³Õ³Ö°Öªµ¤ ´Â¥oÂµ¤´¸È³Á· ¹ÊÖ¥
¯Ý³ Õ¥z«°zª °Õ¥ t¶{£¼¥³Ð¬w¥¯ª· ¥u z
¤zw
{©z¯Ý¯ª· z¼¥w¤§·z ¨·{£²Ö§¨·¯Ý¤tu z¤zw¤¸z ¬Õ
¥°Õz °£¯Ý³±}  ¯ª· ²Ö¯t§w¥¥¤ww¨ °Ö
¥tÕ¥§¤¸u¤Õ £±}Ùu z«ww¥zw °ÕÖ¥§¤¸
} ¨¯Ý¥ z¤¯u¥t¶³Õ ¥{§¯§¤¸³Ö Ö 
t¤¤¸ t¶Ö z¨t¥¤ ¥w Õ¬¯ ¯ª· ²ÖÕ¥¤ww¨²t¥¨·{£ 
¤°£§¤§¥§¨·} ¤¸µ
Ö¥w³Õ ¤w¥{§z²¥u z}¥§ ¯u¥t¶{£³Ö¤
Ö¥¥¯«Û{{¤²t}¥§ °ÖÖ¥¯u¥³Õ ¤§ ¯u¥t¶{£
°t¥¤ww¨t¤²¤zw«Ù¯ z °£Ö¥t¶¯t§°tÕ¯u¥¯ª· z{¥t
w¥°t¥u z¤zwu z¯u¥¤¸
£«¯{Ö¥¤¼¸¥¯ª· z¥¤ww¨²¥z¤zw¤¸ t{¥t¤¤§
§tu¥°Ö t¶¨¤tt¥²Ö¥¨·{£ ««§¤Ö Ö ¤¸z²
¥z§¤t¶z¤¤§§tu¥u©¸¥¯ª· Ö¥zw¥¥¤ww¨
¤z¤¸ Ö¥£¯t§£¯¥£t¤u©¸{©zÖ z¨§¨£z¤ §tÙ wª 
¼¥¯§w¨¯ª· ¤§w¥§°£z±t¤²Ö¯¶{§¸³³Õ²ÖÖ z
¬Õ Õ¥z¤¸ °£Ö¥¨w¨¯t§u©¸°Õ³Õ¼¥¯§t¥ t¶Ö z¯ ¥§t¤£¨·

ÒÓ×

··«µ¦rÂª¡»

³Õ¼¥¯§t¥ ¨t{£³ Ñ¥zÕ¥ ²Ö¦¦¤{¤t¥³Õ¨¥z§¤³Õ Ö
§¤t¶¨¦¦¤¨·{£¼¥¥²}Ö{¤t¥³Ö¤¨ ¬¯ª· z´¦¦¤Õ¥zµ ~©·z
©z§wwt{¼¥ ¥t²£§¤Ìt
¯Ý ¤Õ¥¦¦¤¨Ó°wª
Ò ¦¦¤Ä¦¦¤¸ÉÁ}¦¦¤µ·
Ó ¦¦¤Äª·´¥¸É¤»¬¥r¦oµ ¹ÊÃ¥¤¤·
²¥z§¤ Ö¥£¼¥§ }«}wª zyÙ t¶¨¦¦¤¤¤·¨·£
«¯{Ö¥z¤¤§³Ö¯Ý§tu¥¨·{£¼¥¥²}Ö{¤t¥³Ö¤¨ °£Ö z
{¤t¥±³Õ t²t}¥§
¤¸z¨¸¯¥£Õ¥ ©z ¨¸ ¯¥³Ö¼¥¯ ¥¦¦¤¤¤· ¨·¯t§{¥t
Û¥°£¯{¥u z«Ù ¥¯ÝÛ{{¤Õ¨·¯§·¯uÖ¥³¯Ýt²
t}¥§Ö°Ö

Ó
®¨´Â®n·´·µ¦
oµ°¥¼nÄ®¨´µ¦ÈÅ¤no°¤¸®¤µ¥
oµ®¤µ¥Å¤nÄnÁ¡ºÉ°®¨´µ¦ÈÅ¤nª¦Ä®oÁ}®¤µ¥
t¥°Ö{£¨w¥¼¥w¤ °Õt¶³Õ¯¨z °£³Õ¯Ý¤t
£t¤Õ¥{£¼¥²Ö}¨§¨z¥°£¤zw¨¤§«u³Ö ±¯|¥£²¤zw
£}¥§³ ¨·¨°£ ¤w¥°tÕ¥z¥t¥u z£}¥}
w{£Ö z¨w¥¯Ý ¤©·z ¤¯¨t¤±¤tt¥ª¸¥°£{§²{¨·
¯uÖ¥t¤³Ö ¯}Õ ³Õ°Õz°t¤z¯t¨{¯¨|¤Ùt¤Ö¯ª· z}}¤¸ §
 ¯}ª¸ }¥§ °£¤§¥¥¨w¥¯ ¥w³Õ¯ ¥¤¯ ¥¯¨
t¤¯ÝÖ¤zw{©z{£¨w¥¤·wz¤·zª ¬Õ³Ö
|£¤¸ ¥¤ww¨ª ¯ t¨¥{©z¯Ý¤tt¥ª¸¥¨·¼¥w¤ Õ¥z
§z· ²t¥¼¥z¤t¥¤zw °£{£Ö z¨¤tw¥£§§¤§Õ¥zµ
¨·{£¼¥²Ö¯t§w¥¥¤ww¨¯}Õ¤¸
t¥¨·¤zw¤¤§§¤wª t¥Õ¥zµ u©¸ t¶¯ª· ¥«²Öw
¼¥z Õ¬²¤tt¥Õ¥zµ ¯Õ¥¤¸ ¤{£¼¥²Ö¤zwª ¤zy£¨w¥
¯Ý ¤©·z ¤¯¨t¤°Ö{£³Ö¨w¥¤·wz¤·zª°£¨¤§«u¥
¤«£zwÙ
¤tt¥Õ¥zµ ¯ª· ¼¥z¤t¥¤zw¤¸ ¯Õ¥t¤¯Ý¥£ª
¯{¥Ùu zt¥Ö¥w©ª °£§¤§¥¤tt¥¯Õ¥¤¸t¶
°{£¬³ÖÕ¥³Õ{¼¥¯ÝÖ z¨t¥  t{¥t²w¥¥Õ¥¯Ý
uÖ ¥Ö¬ Õ¥z¨·tÕ¥uÖ¥zÖ¤tt¥Õ¥zµ¯Õ¥¨¸ t{¥t¼¥¥¯Ý

ÒÓÙ

··«µ¦rÂª¡»

¤t²t¥¤¤§uÖ t¥°Ö ¥z¨t¶¨ Õ¬²¬¨·¯Ýw§ª
¤tw¼¥ 
¨·¯Ý¤tt¥¤·³~©·z³Õ³Ö¤¤§³Ö¯Ý§tu¥²¥z
§¤¨¥ Õ¥z¨·¯Ý¯wª· z¤«²Ö¯t§w¥¥¤ww¨²}«}°Õz
t¤¥§ ¯}Õ ¤t¥¥¨ ¯ÝÖ ~©·zª ³ÖÕ¥¯Ý¤tt¥
u z£}¥§³u t¥¯Ý¤ Õ¥z¤t µ¦µ¸¥¦¦¤×£t¥
¥¨t¶¯¨t wª
Ò Á¤µµ¥¦¦¤ {£¼¥ £³t¶¼¥Õ t¤Ö¯¥ ¼¥Ö²{
¤t¤z¨ ¯}Õ¯ª· ¨¯ª· z¨·Ö z{¤¼¥ª ¨z¥Õt¶¥}Õ¯ª
Õª t¤ Ö ¯¨zt¤¼¥¯ª· £±}ÙÕ Ö¤z¨¨·{£²Ö
¯t§£±}Ù«uÕ t¤
Ó Á¤µª¸¦¦¤ {£¬ £³t¶¬Õ t¤Ö¯¥ ¬Ö²{
¤t¤z¨¨Ì¥{¥}Õ°tÖÛ¥«Õz²Ö¯t§w¥¥¤ww¨°££±}Ù
«uÕt¤
Ô Á¤µ¤Ã¦¦¤{£w§ £³t¶w§Õ t¤Ö¯¥w§Ö²{
¤t¤z¨w§²¥z¨·{£°tÖ³uÛ¥²¥z¤w¥£¥Õz¯§
ª ¯ ª¸ ¯Ïß }Õ¯ª ¤«t¤¯ª· {«¥¨·¨z¥ §¸°Ö°{Õ²
Õ t¤
Õ µµ¦Ã£·µ ³Ö¥°Õzt¤t§²}Ö ¥w¯uÖ¥²{§Õ¥
£«¥¥³Õ¯ ¥²{²Õ¯ª· z¤« °Õ°Ö{§z£«¥¥²Öw¥
¼¥w¤t¤¯ª· z¥ª £±}Ùª Ö¥¯t§{¯Ý Õ¥z§·z ª
Õ¥Ö z{¤²Ö¯¨Ö }  °Õ²Ö ¬Õ²u ¯u¨·¯¨tÕ¥¯Ý
{´¥ ¯¥£|£¤¸ ¯ª· zt¥°ÕzÛ¥°£¯ ª¸ ¯Ïß t¤ ©z¯ª· z
t¥{¤£±}Ù{©z¯ÝuÖ ¼¥w¤ Õ¥z©·z²¤tt¥ ¬ÕÕt¤
Ö ¸¨µ¤´µ ¯ ¥t¤±¨ ¤¸z ¬Õ²¤tw¥
£§¯ t¤ wÖ¥t¤¨·¬Õ¥¨w¥¯ ¥wt¤Õ Ö¥t¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÓÚ

«twÕ Ö¥§¤°Ö¯ t¤¤¸z °Ö°Õ¯Ý£ ¤Ùt¶³Õt¯Ö
 t{¥t¨tt¯Ö²Ö¯Ý§tu¥±¯|¥£{©z{£Ö±¥z§¤²
¯ª· zu z§¤{£ Ö¥z³Õ³Ö§¤t¼¥³Ö²Ö¯ ¥wt¤°£{©zÖ z
¥¥£§¤²Ö¯ t¤±¨³Õ²Ö¯Ý¨·¤z¯t¨{°tÕ}«}
× ··µ¤´µ ¯ ¥t¤±§§ ¥w¥Õ¥ ©ª
¤tt¥ª¸¥°£ «t¥Ùu z¤zwÕt¤ ²¤zw²w³Õ¨¤t
t¥Õt¤ t¶{£¼¥z¯ t¥³Ö³Õ³Ö ¯}Õ ²¤zw£}¥§³ Ö¥
£}¥}³Õ ©  ª ¤t t¥°Õ z £}¥§ ³Õ t¤  t¶©z ¥
¯¥£|£¤¸¥}§t{©zÖ z¨ «t¥Ù °£¨¤tt¥¨·¯Ý§§ª¸¥
Õt¤
 Å uÖ ¨¸¯Ý¤t°Õzw¥¥¤ww¨   ²£Õ¥z«wwt¶
¯ÝÌtÙ °Õ¥Ö¥zw¥¤tt¤  w«tÙ Ö¥zw¥¯w¥t¤
¥¨£¼¥²Ö£©t©zt¤ª ©¯¨·²{t¤³Ö °£²°zÕÕt¶
¯Ý³¯ª· ¤zw£ wª ¼¥²Öw¯uÖ¥¯Ý¬Õ ¬Õ³Ö ¯ª· §¥£ ¼¥²Ö
³Õ§¥t¤¯ª· ¥¤ww¨ wª Ö ¯¨zt¤°£¯ª· ¯ t¨¥¨·¯¨tÕ¥
Á°£µ¡wª ¼¥²Ö¨w¥¯Ý ¤©·z ¤¯¨t¤
 t{¥t¨¸ ¤z¨¤tt¥ ª· ¨t¯}Õ°¦·®µ·¥¦¦¤wª ¨·{£
¼¥²Ö³Õ¯ª· ~©·z¨ÆuÖ wª
À £}«t¤¯ª z§Ù
Á ¯ª· £}«t¶Ö ¯¨zt¤£}« ¯ª· ¯§t£}«t¶ Õ¬{
¯§t±Ö ¯¨zt¤°£¯ª· ¨t§{Õwª ¤zyt¨Ù ¯t§u©¸t¶
Ö zÖ ²{t¤¼¥
Â ³Õª ¼¥¯ ²{°Ö¤¤§ £³¥²{¤ ª Ö¯§t 
¤¤§ £³¥²{} 
Ã ¯w¥¤ª tÕ z«ww¨·¯Ý¤t¨·¯¨tÕ¥¤zy§ z
¯¶w¥¼¥w¤u zÖ w¼¥u zÕ¥²¨·¨¸³Õ³Ö tÕ¥Ö z¯}ª· °Õ§t«

ÒÔÑ

··«µ¦rÂª¡»

²¯Ý¯£ ¯Ý¤¤Ú¬ ¥w¥Õ¥ ³Ö¨£t¥Ù¥¥ ¨
w¥¬Ö¯Ý¤t Ö z z¯¶w¥¼¥w¤u zÖ w¼¥u zÕ¥ °£²Ö
¼¥w¤Õ¥¯Ý§·z ¤©zÛz³Õ¬Õ£¯ª  zuÖ¥³
Ä ²Ö¯t¨§°£w«Öw z¨ ³Õ²Ö¨t¥uÕ¯z¤z°tt«t«¥¨
Õ¥¤z¯tÕ¥¤zw³¯¥¨¸³Ö«z³³t²¯ª· z¨¸ ©zu¤¸¨·¨±¯¨
¯¶t°Õ¥ Õ¥z¨·³Õ¯w¨³Õ¯w¯Ý¼¥¤¬ÕzyÙ uÖ ¨¸Õ¥²}ÖÕ¥
³Õ«°tÕ ¼¥¥{¤¥ wª ³Õ¯¶°tÕt¥¼¥«z¼¥ ¯ ¯ ¯§±w
°££±}ÙÕ¤~©·z¤zww¤Ùt¶w{£§¤§Ö
Å ²Öw¥¼¥w¤°tÕ ¯{¨Ù ª «¥¨Ù ~©·z¯Ý§·z¨·¯w¥
¯Ý¨·²{u z¤zw °£¯Ý¯wª· z¯ª ²{²Ö¯t§{§¼¥©tÕ Õ
 ¼¥¤¬ÕzyÙuÖ ¨¸Õ¥²}ÖÕ¥¨²{¬t¤²Ð} ¯¥£Ð¥
Æ {¤ ¥¤tu¥w«Öw zÑ zt¤°tÕ£ ¤Ù ¥w¥Õ¥
£zyÙ ª ¤t}¨·£§¨§¤§}  ³Õ£¥¤¯¥ ¯Ý
¤t²{u z£}¥} ¯Ý¤°u zw« ¯Ý¤tu z¨
¯ÝÖ¬¤t¥³Ö²Ö°tÕ¤zw ²Öª ¯ÝÖ¥¨·u zÖ¥¯ª z{£Ö z{¤
t¥ ¥¤tu¥w«Öw zÑ zt¤°£§¨Ö ¤Õ¥ uÖ ¨¸¼¥¤¬ÕzyÙ
Õ¥¯¨·¯ÝÕ¥ §¨Ö ¤¯ª· {¥¨¨·¤z³Õ¥ °£¤¸z²{Õ
Õ¥¨·¥°Öu ²Ö ¬Õ¯Ý«u
¼¥¤w¤Ù wª w¤·³¨· ¬Õ²¤zw²Õ ¤z¨¤t ¨t
}«©·z¯¨tÕ¥ ´®ª´» °Õ¥ ¤tt¥z¯w¥£Ù wª ¤tt¥©
¯¨·£¥¬Õ}²Ö ¬Õ²w¥¥¤ww¨ ~©·z¨ Ã £t¥ ¤zw£
°Õ¥ ¤z¯w¥£Ù ª z¯w¥£Ù ¨·¯¥²}Ö²w¥¥Õ¥}Õ¯ª
t¤ °Õw¼¥¤Ù¯§°Õ¥¯uÖ¥Öt¤  ¥w¥Õ¥ ²t¥¨·{£
©t²Ö¤zw¨w¥¤·wz¯Ý ¤©·z ¤¯¨t¤³Ö w{£Ö z¨Ã
uÖ ¨¸wª

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÔÒ

À µ t¥²Ö t¥¯ª· °Õ°ÕzÛ ¨¥ª £±}Ùt¶
t£{¥¯|¨·t¤³
Á d¥ªµµ t¥¬Ö²{¤t¤z¨ tÕ¥Ö w¼¥«¥³¯¥£
¬Ö{¤t²}Ö¥{¥°z¼¸¥²{¨·{£°tÖÛ¥°£}Õ¯ª t¤
Â °´¦·¥µ t¥¼¥¯¶£±}Ù ¯ ¥¯¨·°zt¼¥¤zw¥
¥¥¯uÖ¥}Õ¯ª Õª t¤
Ã ¤µ´µ t¥¯ ¥¤¯uÖ¥¥ ¨w¥¯ ¥w ¼¥¤²Ö
¯uÖ¥t¤³Ö±Õ«uÕ«tuÙt¤Õt¤¯}§°£°tÖÛ¥³Õ §¸z
t¤ ³Õ¬¬t¬§·t¤ ³Õ¯ ¥¤¯ ¥¯¨t¤ °£³Õ¯ª t¨·¤t¤t¨·}¤z
¼·¥¯ ¥t¤±
´®ª´» Õ ¨¸ °¯Ý¥¥zÕ¥µ ²°zÕu zt¥}Õ¯ª t¤
¯ª· ²Ö¯t§t¥£¥¤zwwª
À }ÕÖ§·zu z¯z§ z
Á }ÕÖÖ w¼¥ ¯}Õ °£¼¥w²ÖÖ¬§¨°tÖÛ¥u z¯u¥ ²Ö
w¥¬Ö ¤z·  §}¥t¥¯ª· ²Ö¥¥°tÖ³u¼¥¤w¥«tuÙ¥t
Â }ÕÖ¯¨·°zt¼¥¤zw¥¥¥
Ã ¼¥¤¯ ¥wª ¼¥¤²Ö¯uÖ¥t¤³Ö ±¨w¥¯ ¥w
t¤§¤§Õ t¤ Õ¥z¯ Ö¥¥
¨·Õ¥¥¨¸¯Ý¤t¨·{£¬Õ}²Ö ¬ÕÖt¤ °£¼¥²Ö¤zw¨
w¥¯{§¤·wz °Õ¯Ý¤t¨·³Õ³Ö¤¤§¯Ý§tu¥²§¤ {©z³Õ¨
t¥t¼¥w¥§°£³Õ¨t¥z± °Õ²Ö¯Ý¤t¨·¬Öt¤Õ¥w
£§§¤§
¨¤t§¤§ ¨t}«©·z ~©·z¬©zt¤¥tÕ¥¨w¥¼¥w¤ Õ¥z§·z
¼¥¤t¥¼¥z¤t¥¤zw²Ö¨w¥z¯¨Ö wª «¸¨Ö°£{£
¯¶³Ö¥Õ ¤¤²§ t¥¤z¸ °Õz°£ ¥¥°¤z¸  ¨¯{¥Ù
¥¤t¨Ä¨¸

ÒÔÓ

··«µ¦rÂª¡»

Õ¥z³t¶¨ ©z¤z¯tÕ¥ ¨ Ä ¨¸¨·{§z¯Ý§tu¥ °Õ¯Ý
§tu¥¼¥¤w¤Ù ²§¤¼¥¤£§t«¨Äª §tu¥Ä
¨¸ t£{¥°t t³¯Ý§tu¥Õ µ ¥t¥uÖ  °£ ¬Õ²
§tu¥ ÁÁÆ ¨·¯¥¯¨tt¤Õ¥¨ ÁÁÆ   ~©·z¨¤¤§w¥§°tÕ
¬Ö£¯§
²¤zwu z}¥«¤¸ £«¯{Ö¥³Õ³Özt¼¥w¥§
°£t¥z±³Ö°tÕÖ¬£¯§¨ Ä ¯¥¬³ÖÕ¥¥z£¥¥t¨ Ä
¨¸²Ö¯Ý¯ª· zu z¤zww¤Ù ±¯|¥£¥zÐ¥¤{£¼¥¥{¤°t
~ ¯ÝuÖ t¼¥Õ µz³²Ö wÖ zt¤¥w¥¯Ý{§zu z
°Õ£§·¥°£«w¤¨·¯¨·°zÕ¥zt¤³ °Öt¼¥w¥§
°£t¥z±¥¨·¯¥£¥ °£¯Õ¥¨·¯Ý¥{£¯¶³ÖÕ¥
t¥±¤·³²u¤¸ª¸¥¨¥£¼¥w¤¯ª· {£¼¥z¤t¥¨ Ä
ª ¯ª· ¬°³Õ²Öw£¯§§tu¥ÄuÖ ¨¸
±¤¨¸ ¨ Ä §tu¥ Ä  {©z¯Ý¤t§¤§u¤¸ª¸¥¯ª·
}Õ²Ö¤zw Õ¬²w¥z¯¨Ö  °Õt¥¨·¤zw{£tÖ¥³Ð¬{«
¥°Õzt¥¤ ¥¨· t¬ Ö z¨z¥°Ö{§z {£Ö z²Öw¤ ¥u©¸ ³¯ª
tÕ¥¨Ä¨·¯Ý¯¨z£¤°tÖ³uÑ zt¤w¥}¤·Ö¥°£t¥¯¨¯¨
t¤Õ¬¤tt¥¯}§zÖ¥zwÙÕ¥zµ¨·t¤ Õ¥z¥°zuÖ¥zÖ ¤w
{£¯Ý¥£°£¯{¥Ù¨·°Ö{§z¤¸zu zt¥°£t¥tw z
¯ª· ³Ö¬©z«¸¨Ö°Öt¶w{£¼¥uÖ Õ ¥°z³ÖÖ~©·z¨
¤z¨¸
Ò µ¦Áªoµµµ·µ t¥³Õ£¯§Õ }¨§Õ¥zt¥
Ó µ¦Áªoµ°·µµ t¥³Õ£¯§t§§»²¤Ù§
Ô µ¦ÁªoµµÁ¤»¤· µµ¦ t¥³Õ£¯§Õ wÕw¬  zu zz
Õ µ¦Áªoµ¤»µªµ t¥³Õ£¯§Õ t¤¥z¥{¥
Ö µ¦Áªoµ»¦µ¥µÁ¤µ t¥³Õª·«¥ª ¯§·z¯§

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÔÔ

«¸¨Ö §tu¥Ä ¨¸¨¥£¼¥w¤¨·«Õz¯ª· ²Öw ¬ÕÕt¤Ö
¨±³Õ¯¨¯¨t¤ {£³Ö¨w¥z¯¨Ö  ¨·¯Ý± t¥ª¸¥
°Õzt¥¤ ¥}¨§Õ¬£±}Ù«u¨·¬z§·zu©¸³
¼¥¤ Ã uÖ °t {£¯¶w¥¥¨¸³Ö}¤¯{ °ÕuÖ  Ä ¨·Õ¥
¯Ö{¥t«¥¥¯§¨·{£¼¥²Ö¯t§w¥£¥u¥§¤¸ ¤t z
¯¶}¤°Õ²°zÕu z±Õ }¨§u z¤Ö¬¯¯ z °Õ¨·{§z²t¥{¤¯uÖ¥
}«°Õz¨Ä¨¸Õ¥«Õzw¥¥¯}§z¤zw
²°zÕ¤zw¤¸t¥£¯§«¸¨ o°Öwª ¯«¥¥¯¥§·z¯§
tÕ w¥¯¨¥ª ±¤¨·¼¥w¤wª
À w¯¥«¥¥¯§u¥§°Ö{£¼¥t¥Ö¥£¯§¨³Ö
«tuÖ  ³ÕÕ¥{£yÕ¥w ¼¥Ö¥t¤ ¤tª ¼¥¥¤Ù
§¼¥w¥§¥z¯¬¯¶{t¶³Ö¤¸z¤¸
Á tÕ ²Ö¯t§ «¤§¯« ~©·z ¥{{£tÕ w¥§¥ª w¥¯¨
¥ Õ¥z¥t
Â °Ö¤z³Õ³Özª ¼¥t¥Ö¥²µ t¶¯ÝÖ¬w«tw¥Õ w¥Ö¬©t
¤·wz ¤²¤zw¯}Õw¨·u¤³²z
 z¯¶¨·t¼¥¤z°Õ¥¨wu¤¨·¯¥¯Ö¥ª £°z
Õ¥wu¤§Ö ¨·t¼¥¤z°Õ¥¯¥Ö¥¥Ö¥ t¶{£
¯t§w¥Ö¬©t¥¤·¤·²{
w¥Õ¥¤zw±¯|¥£¤{£Ö z{¤¤¸z¥z¥t¥¥z
¤zw ±¯|¥£t¥ tt¥ ¨·{£¥¯Ý£t¤²Öw¼¥z ¬Õ²
¨Äª §tu¥Ä¨¸ Ö ¤¸zÕz¯§²Öw©ª ¤tt¥Õ¥zµ¨·
tÕ¥°ÖuÖ¥zÖ¯}Õµ¦µ¸¥¦¦¤×°£´®ª´»Õ¯ÝÖ
tÕ¥³ÖÕ¥ ¤tt¥Õ¥zµ ¯Õ¥¨¸°£¼¥ z¨¸ ¯Ý¥£u z
§¤ ª ¯Ý¯{¥Ù¨·°Öu zt¥ Ö¥w¨t¥©t¥¨·¤ ¥
 Õ¥z¬tÖ z ²Ö¨¤¥ ¯¶w«wÕ¥ Ö °£¯¶²{ ¤w²{¨·{£

ÒÔÕ

··«µ¦rÂª¡»

§¤§¥¤tt¥¯Õ¥¨¸ t¶³Õ{¼¥¯ÝÖ z¨t¥¤¤§uÖ t¼¥u z
t¥ª §tu¥²§¤
²¥zzuÖ¥ t¥¨·¨§tu¥ª uÖ t¥ t¶¯ª· ¯Ý¤t
£t¤²Ö¯t§w¥¤·²{Õ¥{£¨t¥§¤§²Ö¯t§¥¤tt¥¯Õ¥¨¸
¤z¤¸ Ö¥w³Õ§¤§¥ ª ¯wª· w¥{¥t¤tt¥¥tu©¸ t¶§·z
Ö z¨t¥¤¤§§tu¥ª uÖ t¥¥tu©¸µ°£¤t{£Ö z¨t¥
¤¤§w¥§°£t¥z±¥tu©¸ª ¥{{£¤tu©¸Ö

Á¤º°É Á}ª·s¼¦o¼ µ¦³ °®¤µ¥´¤» oª¥·µnµ¥Ç
¦´Ê Áº°É ¤¨Å®¤µ¥¥·É ´´´o°´¤¥·É Áº°É ¤¦»
¯Ýw¥{¼¥¯ÝÕ¥¯ª· w¥ ¬ÕÕt¤¤¸z°ÕÁwu©¸³t¶Ö z
¨uÖ tz¨·t¼¥t¤u©¸³ÖÕ¥{£¼¥ £³¯ª· ³ Õ¥z³¯ÝÖ¯ª·
²Ö}¨§°Õzt¥ ¬ÕÕt¤¼¥¯§³Ñ¨ ¯ ª¸ £±}ÙÕ «twÖt¤
¯¥£|£¤¸ ²¤zw¨·w¨t¥©t¥¤ ¥¨°Ö ¨·¯u¥¯uÖ¥²{w¥
¥u zuÖ tz¼¥¤t¥¯Ý Õ¬°£¼¥t§{t¥Õt¤¯}Õ¨¸ °£¨
{§  ²{¨·  Ö {£§ ¤ §  t¥¨ t ¥¯¨  z²w¥¥Õ ¥ ¯Ý  
o°®¤µ¥¦¼o ª uÖ t¼¥¨·¥Ö¬²t¥ ¬ÕÕt¤ t¶¯Ýt¥¯¨z 
¯ª· z¨¸{£¬©z ¨tuÖ¥zÖ¥
²¥£¯}Õ¨¸t¥ª uÖ ¥Ö¬{£¯Ý¯¨zuÖ tzª
t§t¥¥zÛ¥ ~©·z¨{¼¥{¼¥t¤¥w¥{¼¥¯Ý°Õzt§{¨·{£¼¥ °£
¯ª· w¤z§¤§t¤¨t¶³ÕÖ z¨§tu¥ª uÖ t¥¥t
Õ¥z³t¶¨ ¯ª· wu¥t¥©t¥¨·¬tÖ z³Õ³Ö¤ ¥¯u¥³Õ
¯uÖ¥²{w¥¥ ³Õ¯uÖ¥²{¯{¥Ùu zt¥ °£³ÕÖ ¨·{£
§¤§
¯ª· w³Õ§¤§¥uÖ ¥¬Ö¤¸t¶Ö z¨t¥¤¤§uÖ t¥
²¤t£¨·¯Ý o°´´ ¨·¨t¥t¼¥w¥§°£t¥z±¯§·

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÔÖ

u©¸µ {²¨·«{£t¥¯ÝÕ¥ §·z¨t¥¤¤§uÖ t¥¥t }¨§
°£¤zwt¤§·z¯ª· ± °£²t¨¯}Õ¨¸ t¥¨t¥²w¥
¥Õ¥¯ÝuÖ ¤zw¤¥t t¤t¥¯Ý¯wª· zÕz}¨¸©zw¥¯ª· ±
u z}¨§°£¤zw
¯¥£|£¤¸ ²¤zw¨·w¨t¥©t¥¬tÖ z ¤ ¥¨°Ö t¶
{£¨t¥°Õ¯¨z¨·¯Ý o°®¤µ¥¦o¼³ÕÖ z¯³¯ÝuÖ ¤zw¤
°ÕzuÖ¥ ²¤zw¨·³Õ¤ ¥ wu¥t¥©t¥ ª ¯ª· t¥
©t¥¯ª· z t¥¨·¨w¥¥¯Ý o°´´ t¶{£¯§·¥tu©¸µ
±¨·°Ö{£{¼¥¯Ý¯ª· t¤³Õ²Ö¯ª· ±z³ ¨tµ °Õt¶³Õ}Õ²Ö}¨§
°£¤zw¨z¥u©¸³Ö¯ Õ¥zÖ §·z¨uÖ ¤¤§¥t¤tt¥¨·¯Ý
¥£t¤§·z¯ª ¥z{¥z¥
¯w¨¬Ö¬¥£«¯{Ö¥Õ¥
¤¤ÒÔÒØÒÓÒØÕÂ¨³¼Î·Ò×ÖÔÒÖÓ×Ô

v oµÂn¡¦³°ro¼Á¦· °³Å¦®°Á}Á®»Á}{´¥¸É
ÎµÄ®oÁ¤ºÉ°n°Ão· µ¤¸o°¥ªnµÂn£·¬»o¼µÎ ¦Ä
°¦®´¨¨´¤¸¤µªnµ ¦´Ê¤µ´¸Ê · µ¤¸¤µ
ªnµÂn£·¬»¸ÉµÎ ¦Ä°¦®´¨¨´¤¸o°¥ªnµw
£«¯{Ö¥¤ Õ¥
vÁ}Án´Ê £´µ¨· Á¤ºÉ°®¤¼nÎµ ¨´ÁºÉ°¤¨ Á¤ºÉ°
´¦¦¤Îµ¨´Á¨º°®µ¥ · µÈ¤¸¤µ ¹Ê Ân£·¬»¸É
Îµ¦Ä°¦®´¨¨´o°¥¨
£´µ¨· ¡¦³«µµ³¥´Å¤n´´·· µÂnµª
´Ê®¨µ¥ ¦µÁnµ¸É°µª´µ·¥¦¦¤ Á¦ºÉ°Á¸¥®µ¥ª»n
ªµ¥  ¥´Å¤n¦µÄr ÂnÁ¤ºÉ°Ä¤¸°µª´µ·¥¦¦¤
¦µÄr Á¤ºÉ°´Ê¡¦³«µµÈ³´´·· µ

ÒÔ×

··«µ¦rÂª¡»

Ânµª´Ê ®¨µ¥Á¡º°É ´ÂoÅ °µª´µ·¥¦¦¤Á®¨nµ´Ê
£´µ¨· °µª´µ·¥¦¦¤´Ê®¨µ¥ ³¥´Å¤n¦µ
Är ¦µÁnµ¸Ér¥´Å¤n¹ªµ¤Á}®¤¼nÄ®n¥´
Å¤n¹ªµ¤¡¦´É¡¦o°¤oª¥¨µ£    ¥´Å¤n¹ªµ¤¡¦´É
¡¦o°¤oª¥¥«¥´Å¤n¹ªµ¤Á}¡®¼¼¥´Å¤n¹
ªµ¤Á}¦´´s¼ ÂnÁ¤ºÉ°Är¹ £µª³´¸É¨nµª¤µ
´Ê  Á¤ºÉ°´ÊÈ³¤¸°µª´µ·¥¦¦¤¦µÄr Â¨³
Á¤ºÉ°´Ê¡¦³«µµÈ³¦´´·· µÂnµª´Ê
®¨µ¥Á¡ºÉ° ´ÂoÅ °µª´µ·¥¦¦¤Á®¨nµ´Êw
±¤¤ztÕ¥¥ µ¦«¹¬µ¨·°Ö ²w¥¥u zt¥¤ ¥
w Õ¥z¬tÖ z {©z¯Ý¯ª· z¼¥w¤§·z °£¤¤Ùt¤ª·´¥ ³ÕÕ¥{£²
w¥¥¨·¯Ýt¥¯Ý£¨·{¤¤¸zª ¯Ýt¥tw zt¶¥
¤¸z²°zÕ¨·Õ¥{£Ö z¨t¥¤ ¥w Õ¥z¬tÖ z¯ª· ²Ö¨t¥§¤§¥
t¥ Õ¥z¬tÖ z °£²°zÕ¨·Õ¥§¤¯}Õt¥¯Ý¯wª· zª {¤
¥¯ ª¸ ± t¥²t¥¤ ¥}¨§u z«Ù
¯ª· ¨t¥©t¥°Ö¨·¼¥²Öw¤ ¥ Õ¥z¬tÖ z wt¶{£Ö ¨·
{£§¤§¥§¤±¯|¥£¨·¯¨tÕ¥t¥ ¨·}   °£w¨·¨
t¥©t¥ ¨·¤ ¥°Ö Õ¥z¬tÖ z¤¸ t¶{£ zª·´¥ ±¯|¥£
®¤µ¥¤¸¯Ý o°®¤µ¥¦o¼ ¨·{£³Ö§¤§²Ö¬tÖ z ²t¥}Õt¤Ö¥z
wÙ¥}¨§°£¤zw ¨·¯ ª¸ Õ t¥¤ ¥}¨§Õ¬w¥¨z¥°£
£±}Ù«u¨·¬z§·zu©¸Õ ³
zyÙ¯Ý}«}° Õ¥z¨·£«¯{Ö¥z{¤¤¸zu©¸¥¤tt¥
¨·tÕ¥¨¸ °£¡¦³¡»Áoµt¶z³Ö¤¥w¼¥¯§Õ¥ ¦ f
Â¨³¦°Ã¥Å¤n  o ° Äo ´  °µµ Án  ª·  ¥ØÔÙÒÒÚÑ
¤¤ÒÔÖÓÚÕÙÔÖ×ÖÖÒÒ

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÔØ

¤ttw z² «w§ ¥¤tt¥u z£«¥¥ ¨·¯¨t
Õ¥¯Ý{¤t§ ~©·z¯Ý¦¦¤¦µµÈÁ}o¼ ¸É ¦°Ân·Ã¥¦¦¤
Ã¥Å¤no°Äo´³ ®¦º°«´¦µª» Án ¸¸ÚÒÕÔÒÒÖ ¸¤ÒÑÓÙÒÙ
¸µÒÒÔÕ×Ó

¥w¥¥¨·tÕ¥¥¨¸ µ¦¦°¸É¸ wª t¥tw z±
³ÕÖ z²}Ö ¼¥¥{¤zw¤ °£®¤µ¥¸É¸ wª ¤¤§¨·¯ÝuÖ ¥Ö¬²
t¥¨·{£¯Ý Õ¬°£¼¥t§{²t¥¨}¨§Õt¤ ~©·z¤¸z¤¸u©¸Õ w¥
¼¥¯¶{²t¥§¤§¥¤tt¥°Õzt¥¤ ¥w

³¦´¬µ¦¦¤Ä®oÂn´ ¤Åoo°¦´¬µ»¨¥£µ¡Ä®oÂnÄ °
¨ ¨t¤t©·z¨·¯Ýª¸¥©tz³²{§²{ w¯¥¨¸Ö¥³Õ¨ª¸
¥²²{ t¥ª §¤{£t¼¥ Õ¥z³t¶³Õ³Ö{§z{¤z¤·zª
¯¥£w{£¥¥z¨t¯¨·zt¥  {wt¤¥£±}Ù
{¥tt¥ Õ¥zÖ t¶³Õ¨w¥§¨¯¶²{Ö ²{¨·{£§¤§¥
°£²¨·«t¥t¶{£ ¬Õ³Õ³Ö §¤¤¸zt¥{©zÖ z¨w«¤§
²²{w¯Ý¥ z¤ ~©·z{£¯Ý°z{¬z²{°£¯Ý¯wª· z¬t²{²Öw
£§¥t¥³Ö
¨·¯Ý¯«¨·¼¥²ÖÖ z¨t¥¤ ¥w Ö¥³Õ¤ ¥w t¥
¼¥z¤zwt¶³³Õ 
¤zw¨·{£¤¤§t¥Õ¥zµ Ö zª t¥¯Ý¤¯tª¸ «
wª {£Ö zª ¯ÝPHDQV³Õ²}Õ¯ÝHQGÖ¥¯¥ª t¥¯ÝHQG
t¶{°Ö°Õª w¥z¯¨Ö ¯Ý{«¥t¶¤z³³Õ ¯¥£u¥
¥£ª ¤°twª t¥¤ ¥w
{£¤ ¥w Õ¥z³ t¶Ö z¼¥²Öw£§§¤§¼¥t¥¤¸z
¥Ö{µ {¥tÁµ¸É¸ ¥°Õz{§²{¨·¨w« ¨w¥
¤§} °£¨{§¼¥©tÕ ¤zw

ÒÔÙ

··«µ¦rÂª¡»

£«¯{Ö¥z°z¤t³Ö}«©·z ~©·z¯ÝÕ¥¨ª¸¥²
{§²{u zw¨·{£Ö¥zwÙ°£¤t¥¤zw«Ù ~©·z³Õ²}Õ¯¨z°wÕ
¤t¥t¥ °Õ¯Ýw«¤§¼¥¤«ww¨·{£¯Ý¬Ö¨ÕÕ²
t¥Ö¥zwÙ°£ «¤tÙ¤zw¨¸³Ö
¤zw«Ù¤¸ «Ù«twÖ z¨ÕÕ²t¥Ö¥zwÙ°£
«¤tÙ §|£¤¸t¶{£§¥°Ö°Õt¥¨·{£¤t¥t¥³Ö t¶Ö z¨Õ¥¨
ª¸¥²{§²{¥¯Ý°t²ÖtÕ Õ¥¨ª¸¥¨¸³Õ²}Õ¤t¥t £³
t¶wª ¤t§¥Ã¨·¯ z
§¥ Ã uÖ ¨¸¯ÝÕ¥¨¨·¼¥w¤u z{§²{ °Õ²¤zw³
¯uÖ¥²{}«¨¸t¤§¥¥t °£§¤§t¤³ÕwÖ ª §¤§
w¥¯wª· {¼¥²Ö¯t§Ö¥¥z Õ¥z
e¡¦®¤ª·®µ¦f°Õ¥£{¼¥ ²{u zwª ¯
¯{Ö¥¬z«²¥¥¥Ù ¨·Ö¥z±t°£ §¥±t ²¤£u z
¥Ù ¯u¥ª Õ¥«Ù ¬Õt¤³  ©zt¤Ô©·z±t{£§¥ °£
£{£Ö¥z±tu©¸¥²Õ °Ö£t¶§u§}¨§°£{¤
¤zw«ÙÕ¥{£²Ö¯Ý ¬Õt¤ Õ¥z³
°Õ£«¥¥³Õ £ ¯¥ª Õ¥«tw¨Õ¤§
} ²t¥Ö¥zwÙ°£ §¥¤zw ¯¥£|£¤¸ «twÖ z¼¥¤
²Ö¯Ý±£§¥¤t¨·¯¨tÕ¥¡¦®¤ª·®µ¦ÃuÖ ¨¸wª
ÀÁ¤µ ¨²{³¨¥¥¨ ¥t²Ö¯u¥¯Ý«u
Á¦»µ  £¯ª ²{§·z ¬Õ³Õ³Ö¨·{£¯¶«tuÙu z¯u¥
Â¤»·µ  §¨²w¥¨z¥w¥«uw¥¼¥¯¶{u z¯u¥
Ã°»Á µ¥z²{¯Ýt¥zÕ «tw¯ª· ¤t¥
Õ¥¨ª¸¥ Ã £t¥¨¸¯uÖ¥²{zÕ¥ ¯¥£¯ÝÕ¥¨¨·°z t
Õ ¬Ö ª· ¯¥£|£¤¸ §¨ {¨· £¬w¥¥t¶¬ w¨·  ª· wª ¬¥¥t¥Ù
¨·w ª·¯u¥£ {©z{£¬ÖÕ¥¯¥{£²}Ö§¥uÖ ³ °Öw¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÔÚ

¥t¶{£}¤ t¥¯ z
¥t¥Ù¨· À ¯ª· w ª·¯u¥ ¬Õ¯Ýt§ ¯¥t¶¨Á¤µ wª  ¨
w¥¤z¨ ¨w¥¤t ¨w¥¯Ý§ ¯¥ ¥{¥t¥t¤Ù¯¨
t¤w¼¥Õ¥ § wª w«¤§u z§¤·¯ z ³Ö°tÕ¼¸¥²{¨·¤z¨ ¥t²Ö
¯u¥¯Ý«u
¥t¥Ù¨· Á ¯ª· «ww ª·¤¸t¼·¥ wª  ¯u¥¯ª Ö ¯Ý
«tuÙ£Û¥¯¥t¶¨¦»µwª  ¤·³£¯ª ²{³t¤w¥
«tuÙu z¯u¥ ¥t{£}Õ¼¥¤«tuÙ¤¸ª t¯u¥u©¸¥{¥tw¥«tuÙ
¤¸ {£¯¶Õ¥¯¥t¤t«¥Õ¥zt¤¥t
¥t¥Ù¨· Â ¯ª· «ww ª·¤¸¯¨·{¥tt§°£t¼·¥¯Ý
u©¸¬zwª ¯u¥£w¥¼¥¯¶{¨w¥«u¼¥ £³µ³Ö¨ ª tÖ¥³
²w¥¨z¥ ¯¥t¶¨¤»·µ wª  §¨Ö²w¥¨z¥°£w¥
«uw¥¼¥¯¶{u z¯u¥Ö ¨·{£Õz¯§¤«
¥t¥Ù¨· Ã ~©·z¼¥w¤¨·«¨·{£¤t¥¤zw³Ö³Ö wª  ¯ª·
«ww ª·¤¸£¯§ª w¤§} Õ ¯¥t¶¨°»Á µ
wª ¥z²{¯Ýt¥z ³Õuu¥}Õ¯ª ¨·{£¼¥²Ö¯¨ ±¥z
¯|Õ «ww¤¸ ²Ö¯u¥¤§} Õ °£¥ ¼¥z ¬Õ²
w¥¯«
²uÖ °»Á µ¨¸ {£Ö z¯uÖ¥²{¤tw¥{§zª¸¥tÕ Õ¥ ¯ª¸ z
¤z¤zw¨ z¤ ¬Õ wª ¤tt¥°Õzw¥¯Ý{§z¥}¥§
w¥¯Ý¯«¯Ý²§·z¤¸z¥ª w¥¯Ý³¥¯«Û{{¤ t¥
¨·«Ù¨w¥¤¤Ùt¤¨ ³Õ ¨·{£¼¥²Ö¤zw ¬Õ³Ö °Ö«Ù{£¨
w¥¤¤Ùt¤¨² Â ¥t¥Ù°t °ÕÖ¥¯u¥³Õ¤t¥³Ö
¤zwt¶ ¬Õ³Õ³Ö°Õ{£§¥w¥¯wª· {©zw¥§¤§
¯¥£|£¤¸ {©z¨¥t¥Ù¨· Ã wª  ³ÕÕ¥w¥¤¤Ùu z
«Ù{£¯Ý Õ¥z³t¶¥²¥t¥Ù À Á ª  Â °ÕÖ¥w¥

ÒÕÑ

··«µ¦rÂª¡»

¤¤Ù¤¸³£¯§tÕ w¥¯¨¥Õ °Ö t¶¥©z¥t¥Ù¨·
Ã ~©·z{£Ö z«w¥¤¤Ù¤¸ wª ¥z¯| ³Õ}Õ w¥¤¤Ù
£Õ¥z«wwÖ z« ¯ª· ¤t¥ ¨¸wª «¯tu¥~©·z¯Ý¤¤t¥
¤tt¥u z¤zw
³ÖtÕ¥°ÖÕ¥ ¯ª¸ z¤zw¥¯Ý³²¤zw«Ù¨·¯Ý¯ª· z
u zw¥¤¤Ù£Õ¥zwÖt¤ ¤z¨¦¦¤ ¨·¯Ýw¥{§z°Õz
w¥¬tÖ z¨z¥ w¥¨·w{£¯Ý¥¯« w¥¯Ý³¥¯«
Û{{¤ª w¥¯Ý³¥t}¥§ ¨t}¤¸©·z
¥°Õz¤tw¥{§z°Ö¥t}¥§¤¸ ¯ª· «Ù¯ ¥
w¥¬Ö²w¥{§z¥¤¸z¯Ý¤tt¥ ¯Ýt¯tÙt§t¥²¤zw ¯¥t¶
 ¯¨t¤t}¤¸ z¨·«Ù¤¤§¨¸¯Ý e¦¦¤f ³Ñ ¯}Õ
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r ¤¸zu©¸¯ª· ¯¨¥Ù t¶wª ¯¨§}¥
t¥¨·wª t¥¨·tu z«Ùt¶¬t¯¨t¯Ý³Ñ
¤tt¥¨·Õ¥¥¤¸z¨¸ ³ÕÕ¥£¤³ {£¯Ý£¤w¥{§z
²}¥§ ª ¤tt¥²¤zw«Ùt¶¥Ö¥w¥¤¤Ù£Õ¥z
«Ù³£¯§ª {£tÕ ²Ö¯t§w¥¯¨¥Õ ¤tt¥¤¸ «Ù{£
Ö z«w¥¤¤Ù£Õ¥zt¤°Ö¯ ¥¯Ý²Õ °£§¤§³
¥wª ¯|Õ w°£§¤§³¥
|£¤¸ °»Á µ{©z¯ÝuÖ ²Õ¨·w«Ö¥ ¯¥£¯Ý¤¤t¥
¤tt¥³Ö Ö¥³Õ¤t¥¤tt¥¨¸ ¤zw«Ù°Ö{£¨t¥}Õ¯ª t¤¨
t¶³³Õ ¯¥£¤zw¤¸¬¯¨«¥tÕ¥wª
À¯ª· w¨¼¸¥²{Õ t¤¨¯¥t«¥°£°Ö°Õ«§¥t¤¨t¶¨
w¥  «Õ¨w¥«u²t¥ ¬ÕÕt¤¨ °ÕuÖ ¯¨{£¯t§u©¸¯ª· z{¥t
«Ù{¼¥©·z{£} ¤z©·z¬Ö ª· ±w§Õ¥Ö¥¯¥¯ª Ö t¶³¥¬Ö
²Õw¤¸³Ö ³¥¥§w¨¸³Ö ¯¥£|£¤¸ ¯u¥t¶³Õ§¸uu¥
¤zw¨·¯Ý¯}Õ¨¸t¶{£¼¥²Öw{¼¥¥tt ¬Õ²w¥£¥ Õ ° 

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÕÒ

¯|ª· }¥ª ©zt¤¯t¨{wÖ¥
Á¯ª· ¯ ¥w¥¤¤Ù£Õ¥z«ww¯Ý¤t } }Õ¯ª
t¤¯ÝÕ¤ t¶ ¥{{£}Õt¤{¯t§u ¯u ±³Õw¼¥©z©z¤tt¥
ª w¥¬tÖ z}  °Ö{£¨t¯tÙt§t¥¤tt¥t¶³Õ¯ ¥ °Õ
{£¯¨·z¨t³ª  zuÖ¥ {¼¥ ¥tt§t¥¤¸¯¨¯ª·
¯Ý Õ¥z¨¸¤zwt¶¯¨¤t
Ö¯«¨¸{©zÖ z¨ «¯tu¥³Ö¯Ý£t¤¯ª· «¯tu¥¯uÖ¥¥w«t¶
¤t¥«u z¤zw³Ö³Ö ¼¥²Öw¥¤¤Ù£Õ¥zwt¤w t¤w¥
¤¤Ù£Õ¥zwt¤¨¸«t¤
²¥zzuÖ¥ Ö¥¨°ÕuÖ «Ö¥wª °»Á µ t¶t¥¯Ý¤²w
¤¤¯}Õ²¤zw£¤t¤·z¨}¨§°¤²w¤¤¯¥t«¥
Ö  ³ÕwÕ ¨¼¸¥²{ °Õ©ª ¤tt¥t¯tÙt§t¥°£t¥¯Ý
¤¥ w«{£¼¥ £³t¶¼¥u zw«³ |¤³Õ}Õ Ö¥³Õ§t¥
|¤³ÕÕ¥ £³ °ÕÖ¥w«¼¥§t¥¯ª· ³|¤{¤t¥¤¨ £Õ¥z¤¸
|¤³Õ}Õ¯¥£|£¤¸Ö¥w«³Õ§¸uu¥w«t¶¥
²¤zw¨·¯Ö «¯tu¥°¨¸ }¨§{£u¥w¥  «Õ {£¯w¨
°Öz°Öz ¨«tuÙ²{§²{ ¯Ý±w£¥°£±w{§t¤¥t °Õ¯Ýt¥
¨w¤¸w²ÖÖ z§¸ t¶¯uÖ°u¶z¨ ¼¥²Ö¯t§w¥¯Õz¤²t¥Ö¥zw¥
¯{§tÖ¥Ö¥ Ö t¤¥¥¤t¥¤tt¥°£t¯tÙt§t¥
 {¨t¥§¤§¥t¥³Ö¨
²w w¤¨·Õ °Õ¨ «¯tu¥¥t ¯¶tÖ¥³ÕÖ¥¯¨w³¯ t¶
{£¯Ýw°u¶z°tÕz}Õ¤¯ z³Ö¨«tÐ¥³³Ö°Õ ¥{{£¯¨¸¯t¨
²w w¤¤¸ Ö¥Õ °Õ¨°ÕÁ¤µ ¦»µ ¤»·µ ¥t u¥
«¯tu¥¯¶t{£ Õ ° ¯¨¸z³Õ±³Õ¨w¥¯uÖ°u¶z¼¥ £³³Õ¯Ý¤
§} ¤¯ z³Õ³Ö } ©·z¥Ö¥ Õ¥z°zt¶¯Ý¤t¯¨tÖ z¯ ¥°Õ²{
°£³ÕÖ¬{¤ttt§t¥

ÒÕÓ

··«µ¦rÂª¡»

«tw¨}¨§°Õzw¥¤¤Ù Á Ö¥ Ö¥©·z ¯¥¤¤Ù ¬Õ
Õt¤¯ª· «ÙÖt¤ ~©·z¯¥w{£¨¼¸¥²{³¨}Õ¯ª t¤°£
t¤°£¯¥t¶}Õt¤³Ö °Õ ¨tÖ¥©·z¯¥ ¬Õt¤w¥¯Ý{§zu z±t
°£}¨§ ~©·z¯Ý³¥¯«Û{{¤u z¤¥t}¥§ ¨·³Õ¯uÖ¥²w
t²w «tw{£Ö z§¤§Õ w¥¯Ý{§z¨¸ÖÛ¥ ±¤ ¥
w¥Ö¬w¥¥¥u zu©¸¥¯ª· ²Ö¥¥¤§} ¯ z³Ö
²Ö¥¨¸ ©z°Ö«Ù{£}Õt¤ t¶}Õt¤³Õ³Ö{§z °£¼¥²Öt¤³Õ³Ö
{£}Õt¤³Öt¶Öt¥}Õ²Ö¯u¥Ît¤ ¥¤¯u¥¯ zu©¸¥{©·z¤
u z¯u¥¯ z³Ö
|£¤¸{£Ö z£©t³Ö¯ Õ¥«Ù³Õ³Ö ¬Õt¤«Ù¯Õ¥¤¸°Õ
«Ù¤¸Ö z ¬Õt¤w¥¯Ý{§zu z±t°£}¨§Ö«tw¨}¨§¨·¤
§} Õ w¥{§zu zt}¥§ ©z°Ö²Ö¥«Ù¯¥{£}Õ
¯ª t¤¨ Õ °Õ{£¤t°£¼¥²Ö¬t«t Õ¥z °Õ}¨§°£±t¨¸¤³Õ³Ö
¥¥²{Ö ¤¨t¨¯tÙ¨t§t¥°Õz¥w¥¯Ý{§zu z
¤ ~©·z«tw{£Ö z§¤§Õ ¤²Ö¬tÖ z¥¯«Ö§Û¥
w¥¥¥¨·{£Ö z¤ ¥u©¸¥²¯ z
Ö¯«|£¨¸ «tw{£Ö z¤§} Õ  wª w¥¯Ý{§z
u z}¨§°£¤zw °£¯¥{£Ö zÎtÖ z¤t¤²Ö¨w¥¥¥¨¸
|£¤¸«Ù{©zÖ z¨Õ¥¨uÖ ¨· Ã wª  «¯tu¥³Öw«Ö¥ }¨§{©z{£¨
°£¤zw{©z{£ ¬Õ³Ö
«Ð¥ °»Á µ¸ÉÁ·µ{µ Á}»¨¥£µ¡Ä·Ä ¨·}Õ
²Ö¯t§¥ tÂÖ¥ u z¯ª· z¯¨t¤ wª
À}Õ¤t¥«ww Öt¥Ö¥z± t¥²Ö¯u¥Ö¬{¤t¤§} Õ
¯«°£w¥¯Ý{§zu z±t°£}¨§ ¯}Õ w ¬°²Ö¯¶t¼¥t¥
Õ¥zµÖ¯ z¯ª· }Õ²Ö¯u¥¤ ¥¯ z²Ö¯uÖ°u¶zw§¯Ý¼¥ ¯Ý
¯ÝÖ

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÕÔ

Á}Õ  ¤t ¥¤z w Ö t¥ z¯{¥Ùu zuÖ tz
§ ¨·¥z³Ö ±§¤§¥ ¯ÝÖ ¼¥²Ö¯t§w¥¯ ¥w ¯}Õ
t¥¨· « t w{£¨ w ¥¯ t¤  Õ Ö ¥ ¤ t t¥t¯tÙ t § t ¥°£
t¥¯ÝÖ
Â}Õ¤t¥ Öt¥¼¥²Ö¨t¥§¤§¥ ³Õ¬twÕz
£¯§ ¼¥z¤t¥³Ö³Ö~©·zw¥¬tÖ z w¥}  w¥¨z¥
ª Õ¥zÖ w¥¯« ~©·z¤tª ¯ ¥¥w¥z¤±¯«
 ª t¥zw¥¯¶¥¯«°£¤t¥ ¨¯· ¨tÕ¥w¥¥»· ¦¦¤
¤ ³Ö°tÕwª «§ª ±«§
°»Á µ¼¥²Ö¯t§«¥¥²{§²{°Öt¶w«§¥¤¸zÃ
²Ö ¬Õ²«¥Ö°£{©z¼¥²Ö¯t§«¥²¤zw«Ù Öt¥
¯ ¥w¥¤tw¥¯ ª¸ ¯Ïß ¯tª¸ t¬²Ö°tÕw Ö t¤²u£¯¨t¤t¶¯ ¥
w¥¬tÖ z¨z¥°£w¥ ¨³Ö²Ö°tÕ}¥§°£¤zw
¯ª· «¯tu¥¤t¥³Ö²Ö°tÕ¤zw ª £Õ¥zwÕ wt¤
³Ö³Ö°Ö t¶Ö z³Õª¯¨°¨·{£§¤§Õ w¤¸µ Ö¯¥
t«¥«§¥¯Õ¥¨·³Õ¯¨ª t£Õ Ö
³¯¥¯¨t¬Ö ¥¼ Ö¥¨· ¤ § w¨¥Õ  e»¨µµ¦f ~©z· {£°Õ¥
Ö¬ ¨ ¥t¥«{¥}¬ t¶³Ö Ö¬ Ö¥z«¥wª Ö¥z¥}¬ª Ö¥z¥¥t¶³Ö
¥w¥Õ¥ ¼¥zwz¨· ¯¨·z ¯Ý¥¥u z¤zw ¯Ý
t¥zÕ «tw¤¸z¨°£Ö¥¼·¥¯ ²«tt¨ ³Õ¯ª t¨·} ²{ª
³Õ} ²{ ³ÕÕ¥²«uª «tuÙ Õ¥³¥¨·¯Ý{§zÕ «tw²«tt¨
²¥¥¥¨Õ¥²}Öw¼¥Õ¥ e«¥¬£f °Õ¥ ¬Ö¯Ý«{¥}¬   ¨w¼¥
§¥¥°Õz ¯}Õ ª·¥°ÔÓÔÓ °½°ÓÖÕ ¡»½°Ò××Ø ¦·¥µ°ÔÒÖ
¯ÝÖ ¨¸wª ¥£¨·{§¨ «¯tu¥
¯ª· ¤¸z ¬Õ² «¯tu¥¤u zÖ¬§¤§t¶Ö ¨·{£¤t¥¯ z³Ö³Õ
²ÖÕz °· wª  t¥ t t¥z¨·w{£³ ª w¥£§ t

ÒÕÕ

··«µ¦rÂª¡»

¥z°Õz ¨·°zÕ¥µÕ¥ w¥¼¥¯ ¨z Ã £t¥ wª 

¸µ

ÒÒÒØ×ÒØØÒÚÖ

Ò ´µ·¨ÎµÁ°¸¥Á¡¦µ³ ¦´®¦º°Á¡¦µ³°´
Ó Ãµ· ¨ÎµÁ°¸¥Á¡¦µ³´®¦º°Á¡¦µ³ ´Áº°
Ô £¥µ· ¨ÎµÁ°¸¥Á¡¦µ³ ¨µ®¦º°Á¡¦µ³¨´ª
Õ Ã¤®µ· ¨ÎµÁ°¸¥Á¡¦µ³ Á ¨µ®¦º°Á¡¦µ³®¨·¦¼Åo ¤nÁnµ¹µ¦r
¨¸wª ¥£°Õz«¥²{§²{u z«ww ¨·Õz t¥¼¥²Ö
¤t¥«¥²¤zw³Ö³Ö
{£¯¶}¤Õ¥ §¥¥uÖ °t¤¸¤t²Ö¥w¥¬Ö©t
ÕuÖ ¨·¨·¤tÖ¥w¥¬Ö
¥uÖ °t¤tÖ¥w¥¬Ö©t Õ¥z³ ¯ª¸ z°t¯¥¤ ¥w²Ö
Ö{¥tw¥¬Ö©t¨·³Õ¨¥¬Õw¥¬Ö©t¨·¨Õ t¤ ¼¥²Ö¨¯¥ ¯ÝÖ
wª  ¥¯u¥¯Ýt§ ¯¥t¶Ö¬©t¯Ý§ ¯u¥¯ª Ö  ¯¥t¶Ö¬©tz¥
¯¶²{ ¯u¥³Ö¨¨«u ¯¥t¶Ö¬©t }ª·}§¨Ö ¤¸z¨¸¯ÝÖ¥
w¥Ö¬©t~©·z¯ª· ¥t¥Ù¤¸µ¥©zt¶Ö ¤¨
°ÕuÖ ¨· Ã wª «¯tu¥ ¥¤w¥Ö¬©t³Õ³Ö Ö z ¥¤w¥¬Ö
wª Û¥Ö ¯¥£|£¤¸ «¯tu¥{©zÖ z¥t¤Û¥ ¯¥£Ö z¬ÖÕ¥
£³wª w¥{§z £³wª w¥¬tÖ z £³wª w¥¨z¥ £³wª
¤tt¥ °Ö{©z{£§¤§wª ¨ «¯tu¥³Ö |£¤¸ «¯tu¥{©zÖ z¤¸z ¬Õ
Û¥
¯¥£|£¤¸²£«¥¥{©z°tÕ¥ «¯tu¥¨ Á}§wª 
¯« tu¥¨¯· Ýt«¨¸ t¤ ¯« tu¥¨¯· Ý t«~©z· ¯¨tÕ¥e°´µ»Á µf
°Õ¥¯|±zÕwª ¯|³Õ¬Ö¯ª· z³Õ¯ ¥¯ª· z°Öt¶³Õ³Ö¯ª· z
¨Îµ´Á·¤º°´µ·Ãµ·Ã¤®µ·£¥µ·ÂnÄ¸É¸ÊÁ¦¸¥µ¤¨Îµ´¸É¦´¦»ÅªoÄµµ¹É
Îµnµ¥ªnµ

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÕÖ

¯|²¥¥³¯¥¤t{£ z°¯|±zÕ ~©·z§¯Ý t«
|£¤¸  ¯|²¨·¨¸Ö z¥w¥Õ¥ ¯|¯¥£¬ÖÕ¥Ö¥}Õ¯u¥{£t¥
¯Ýt¥¼¥ ¥{©z¯|³Õ¯ ¥t¤«ww¤¸¯ª· {£³Ö§¤§²Ö¯Ý³
¥
±¯|¥£¬Ö§¥t¥ {£Ö z¨Õ¥¨ «¯tu¥¨¸¥tÕ  °ÖÕ¥{£
z¥ª Õ¥z³t¶± ¯ ³Õ³Ö Ö zÕ¥³¥tt§t¥ °£¥¤t
t¥ ¯¥£|£¤¸ «¯tu¥{©z¯Ý¤¤t¥ ¯}Õw¥¯¨·z²
¤zw³Ö   ²¬Õ«Ù{£Ö z¨uÖ ¨· Ã ¨¸³Ö¯ª· ¤t¥§¤
 {t¯tÙt§t¥ Õ¥z¨·Õ¥tÖ z¯Ýt £³¼¥ z¨¸

¡§·¦¦¤³¹£µª³Â®n»¨¥£µ¡
Á¤ºÉ°·ÄÂ¨³{µ¤µ¦³µ°¥nµ¤»¨
Õ¥z³t¶¥ ¨·Õ¥tÖ z¯Ýt t¶Ö z£¤z¯ª t¤ ¯¥£
t¨Á}¤¸ Õ¥z¨·Õ¥¥°Öwª t}¥§t¤t«Ù
t}¥§~©· z ¯Ý  w¥{§ z °Ö ¨· ¨ ¬ Õ ¯ Ý  ¬ Õ u z¤  ¥
¥¤¸ ¯¥Ö z¬Ö°£Ö¬²Ö}¤²Ö¤·  ¯¥£Ö¥³Õ¬Ö¯¥t¶¥
t³Õ§°Õ¯¥¯ z¥
Õt«Ù¨¸«ÙÖ¥zu©¸¥ ¯ª· «ÙÖ¥z¯ zt¶¨¥z
¥t¥¯Ýt¨·§¯¥£|£¤¸t¥¨·{£¯ ¥t¥¯Ý¯tÙt¶
{£Ö zw { t¥ ¯¥Ö ±¯|¥£Ö z¬Õ¥¤
 wÖ zt¤w¥¯Ý{§zu zt}¥§wª ¤ª ¯Ð¥
|£¤¸ ¼¥¤t¥wª t¨·«Ù¤¸z ª §¤ {©zÖ zw 
{ w¥¬tÖ z wÖ z°£w¥³Ö¥t}¥§ª
w¥{§z¥ ¬Õ¯ ¯ª· ²Ö«{«¥¨·¯Ý¤¸~©·zÖ z
¥¤t¥¨·¬Ö¤¸z wª Ö¬¤¸zÖ¥t}¥§ °£Ö¬Ö¥«Ù¤¸z°zÕ

ÒÕ×

··«µ¦rÂª¡»

«ww°£¤zw
t¥{£¥zt¥³Ö¨ Ö z¬Ö¯uÖ¥²{}¥§ ¤¸z}¥§¤·³
wª w¥{§z°Õz¥u z§·z¤¸z¥ °£}¥§u z«Ù ¯uÖ¥
²{{«¥u z}¨§ ¯uÖ¥²{{«¥u z¤zw  {¯uÖ¥²{{«¥
u zt¥¯ z ~©·zÖ z³ wÖ zt¤{«¥¨·Õ¥¥¤¸z¤¸ Ö¥
³Õ¯}Õ¤¸{«¥u zt¥t¶¥³Ö
w¥Õ¥ t¥~©·z¯Ýt«Ù¨¸{£Ö z¨t¥{ 
¬Õ¯  §|£¤¸ °Ö°Õ «¯tu¥t¶ ¥{{£¥¯ª t¤ ²t¨¨·¯ ¥
t¥~©·z¯Ýt}¤¸ z¥²}Ö
¯ª· zu zt¥¨¥z¥³Ö¤¸z Á u¤¸  wª  ¤¸zt¥
¤¤§t¥ °£t¥²}Öt¥ ¤¸z zu¤¸¨¸¯ÝÖ¥§t 
°£§¥Ö¯«¼¥w¤Á£t¥wª
Ò oµ{µ ³ÕÖ¬w¥{§z wª ³ÕÖ¬¯Õ¥¤¤·©z w¼¥Õ¥
e¦¦¤f ¨¸ ¨¥}¤¸ Õ¥t¤©z¨·«t¶wª ¤¨·¯Ýw¥{§z²
}¥§ Ö¥³Õ¬Öw¥{§z¨¸ ¯}Õ ³Õ¬Ö³Õ¯uÖ¥²{}¨§«Ù °£³Õ¯uÖ¥²{¯«
Û{{¤²¤zw Õ¥¯¥¨¸¤zw¯Ý Õ¥z³ ¨Û¥ Õ¥z³ t³tu z
Û¥¤zw¯Ý Õ¥z³ t¥¼¥¯«Û{{¤ Õ¥z¨¸µ {£tÕ ²Ö¯t§²
¤zw£Ö t¤³ Õ¥z³ Ö¥Û¥³Õ¬Öw¥{§z¨¸¯¨z  t¥
¤¤§t¥{£¥¤¨ ¯¥£|£¤¸{©zÖ zÖ¬¯uÖ¥²{w¥{§zu z
¤«t£¤
Õ {¥tÛ¥¨·Ö¬w¥{§zwª  ¯}Õ¯«Û{{¤¤¸z¥°Ö
t¶¤zÖ z¨Û¥²u¤¸{¤¤¸z¥z§¤ wª  Ö¬{¤t{¤£¯¨£u©¸¥
Õ¥z£¥ wÖ z°£²Ö³Ö{§z¥¤¸Ö
Ó oµÁµ wª Ö¥{§²{  Ö¥¨¯{¥° °z ¯}Õ w§{£
¥{£¯ ¥£±}Ù°tÕ¤ª tu z¤ª {£t¤·°tÖz¼¥Ö¥w
ª·t ª·t¶{£¼¥²Ö¥ ¨t¯ª t¤

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÕØ

¯¥£|£¤¸ t¥¤¤§§¤¨·¯Ýt²£¤¤zw«Ù{©z¨
¥z§¥¨·¼¥²ÖÖ z¨t¥{  ¬Õ¯ Á}¤¸Öt¤wª
À Û¥¯¨z ª ³Õ ¨w¥¬Öw¥¯uÖ¥²{¤· °£¥z
°{¤¤¸z³Ö ¤·Ö³
Á ¯{¥¯Ý Õ¥z³
²t¥²}Öt¥Ö¥{µÅ¤n¡°³ÕÖ¬w¥{§z¥w¥{§z³Õ
¤·©z t¶¯t§w¥§¥ Ö¥ÁµÅ¤n¸ t¶ ¥{{£¯¨·zª ¯ ¥
t¥¯Ý¯wª· zª  z¯{¥Ö¥¤¸
u ¯§·¯§²¯ª· z¨¸ ¨tÕ wª ²t¥²}Öt¥ª ²}Ö¤t
t¥t¯tÙt§t¥ ¤z³ÖtÕ¥°ÖÕ¥ ²¥z§¤ª t¥¨t
}§¨·¯Ý§ ~©·z¼¥²Ö³ÕÖ z t¥}¥§ ¯¥£|£¤¸
¯ª· ¨£§t«¼¥§§¤ zyÙt¶Ö z¼¥¯§t¥ Ö¥²w£¯Öt¶¨w¥
§°Ö°Õ§t«¬ÖÕ¥§t«¬©·z¼¥w¥§Ö¥°z°Ö}ÕtÌw¥
§¤¸t¶¯Ý ¥¤§
 t{¥t²t¨¨·¨w¥§¯t§u©¸°Ö  °Ö°Õ²¥t§ «t
ÀÄ¤t¶Ö z¨t¥£}«w¤¸z©·z¯ª· ²Ö§t««t¬{ w¥
£§u z¥¥§±tuÙ wª £t¥ ¨·¯Ý§¤u¤¸ª¸
¥ ¤z¨§¤ ¨t£¤©·z~©·zÕ¥Öt¥{¤t§{t¥u zÕ ¤¤¸
³ÕÖ z¯ ¥¥{ t¤²¨·£}«¨¸  wª ¯ ¥§¤¨·¯ÝuÖ £§
Õ«ww¥¥¥²¨·£}««t ÀÄ ¤ Ö¥¨²w¼¥§t¶{£Ö z{¤
t¥¤¨¯}Õ¨t¥z±
§¨t¥z±t¶¯Ý¯ª· z©·z¨·{£Ö z¨¤t u ¯Õ¥¯ª· z²£
¬¯Ý¤ Õ¥z ¤°»ÒÕÒÑÖÒÒÔÙÚÚ×
¯ª· £«¯{Ö¥§§¥²Õµ£ ¥Ù¤z ¬Õ £ ¥Ù¨¸
²tÖ}§£«¯{Ö¥¥t ¤©·z¤t¥¥Ù ¥¯¥¨u z
°wÖw ¯§¥z¥{¥}t¥z¥¯ª z ¬°z¥~Õ °~£

ÒÕÙ

··«µ¦rÂª¡»

w¥©z¨·£ ¥Ùt¼¥¤z¥t¤¥Ùw©·zwÖ¥z ¬Õ
¥t¤¥©z ¨·¥Ù¥Õ¥¨£§t«¬²Ö¥z³¨·
¨w«¤§Ö «t Õ¥z¯Õ¥t¤£«¯{Ö¥ £ ¥Ù Õ¥³Õ¨
¯¥££«¯{Ö¥z¯ÝÖ¬wÖ°£¯ÝÖ¬}¨¸°zw¥ Õ¥t
¤¸z¥¯Ý¬Ö¬Ö¥¼¥¯§¥
¤t¥¥Ù{©z¥Õ Õ¥ £«¯{Ö¥t¶z§§¥³
°Ö £ zwÙ³Ö¤¸z²w¯Ý¤Ö¥tw zzyÙÕ ³ £ ¥Ù 
Õ¥³Õ³Ö¤¸z
¤t¥¥Ù¨¸¯Ý¤ttw z§¥t§{t¥Ö¥¯ª z Õ¬
{©zÕ¥tÕ¥³Õ¨¤Ö¥³Õ¨¬Ötw z{£ ¬ÕÕt¤³Ö Õ¥z³w¥
Ö ¯¨z¥¤ww¨{£¯t§u©¸³Ö Õ¥z³
£ ¥Ùt¶ Õ¥ t¯¥³Õ²}Õ{£³Õ¨¤Ö¥ t¯¥©ª
wª ¤tt¥t¯¥ ¬Õt¤Ö¤tt¥wª ©ª 
¤t¥¥Ùt¶¥Õ ³Ð¥ ¨·Õ¥Õ¥ ¬Õt¤Ö¤tt¥ wª
©ª ¤¸¥w¥Õ¥ Õ¥z³
£ ¥Ùt¶ Õ¥ £«¯{Ö¥z¤¤§§tu¥ ¥z§¤
°Õ¯Ý¤t Ö¥z §z³Ö°Ö¯ª· ©z¤ «±ÀÄ¤w¤¸z©·z£§t«
¨· ¬Õ²Ö z§·©·zµ t¶¥£}«Ö t¤ u ²Ö£§t«¬©·z
¥¥§tu¥¨·¥z³Ö¯Ý°Õ¤¸ ¯ª· ¨£¼¥w¥§ zyÙwª ¨·
£}« t¶²Ö§t«¬¤¸§¤§¥t§t¥ t¥¨·§¤§¯}Õ¨¸³Õª Õ¥²w
z±§t«¤¸°Õª Õ¥¦¦¤¨Ã¬Á µ
¤¨¸¯Ý¤tt¥¨·¼¥w¤ wª t¯tÙt§t¥¨ ¬Õ°Ö §tu¥¨
¬ÕÕ¥¤z¨¸ ²w¼¥w¥§ ¨·£}«¯¨z°Õ¯Ýª·  ¥¯Ý¤°u z
¤tt¥ ¥¯Ý¥t¯¨z²Ö°tÕ¤tt¥ ¯ª· {£²Ö¤tt¥¨·¥z³Ö¨
²¯}§z§¤§ ¨·£}«°£§t«¤¸z¥¥¯Ýt£ t¯¨z²Ö°tÕ¤
¤tt¥¤¸°Õ¯¥¨·z±ª Õ¥¤tt¥z±³Õ¨§t«¬²z±

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÕÚ

Õ¨·Õ¥£«¯{Ö¥³Õ³Öz¤¸z§t«²³Ö¯Ý¤Ö¥tw z
zyÙ°£ zwÙ °Õ§t«¤¸z¥t¶¨§t«¨·¯w¥¤ª ¯Ý¤Ö¥¤¸
t¶¥w¥Õ¥ £«¯{Ö¥z°zwª ¤tt¥¨·¯Ýw«¤§
³Ö §t«²¨w«¤§ Õ¥z¤¸ §t«¤¸z¥t¶Ö ²{t¤t§t«¬¤¸
u©¸¯Ý¨·¯w¥¤ª ¯}ª· Ûz¨·wª µ¦Å¤n´Ê»¨Ân¥¹º°®¨´µ¦
¤¨¸t¶¯Ý°zÕu z§§¥Ù°« ¨t¯ª· z©·z wª ¬Ö§¥t¥
{£Ö z¼¥²{°£¥zÕ¥¨°¨¸ wª Õ¥³©tÕ¥¯¥¯Ý¬Öz± Ö¥w§
Õ¥z¤¸t¶§°Õ  Ö¬§¥t¥Ö z¼¥²{²Ö§«§» ¥{¥tw¥Ö¬
©t¨·¯Ý¤¯u¥¤¯¥ ¨°ÕÁµ¨·¤t¥ °£²}Ö{µ¨·Ö¬w¥
{§zÕ z°Ö ¼¥Ö¥¨·¯Ý¯¨zt£ t¯¨z²Ö°tÕ¤wª ¤tt¥
°£¤t¥¯Õ¥¤¸
¯ª· ¼¥³Ö Õ¥z¨¸ Ö¥¨t¥z± t¶wª t¥z±¯u¥ t§t¥
z±¯u¥¤z±¯u¥
Ö¥¨²{§«§»°£Û¥Õ z°Ö©z¨·«°Öt¶¯Ý¤z±
¯u¥¨·wª ²Ö²£¤¤tt¥u z«Ù¥¼¥Ö¥¨· ¯¥£Ö¥ ²Ö
²t}¥§¥°z¤zw ¥{{£§§³¯¨tÕ t¶³Ö
¯¥£|£¤¸¯ª· «Ù¨w¥¥¥²t¥{¤¤¸z¯¥t¶²}Öw¥
¥¥¤¸{¤£u z¤zw¯ª· {£¼¥¯§t¥²Ö¯Ý³¥
±«Õz²Ö¨£§§²t¥¨·¤zw{£ ¬ÕÕt¤Ö¨ w¨·¼¥¯§t¥
¥¤tt¥°£tt§t¥ Õ¥z¨¸ ª Õ¥¼¥¯§t¥¥ ¯Ýª· ²Ö
°tÕ ¯Ý¥zÕ¥u z ª ¯Ýt£ t¯¨z°tÕ ³Õ²}Õ
¯Ý¬Ö³¼¥ £³u z¯ z°£³Õ²}Õ³z±¯u¥
 t{¥t¤¸ ¯ª· ¯¥§¤§¥t¥ ª ¥§¤ ±¨
w¥¬Ö©tÕ t¥ ÖÕ¥¨°Õzt¥§¤§Õ t¤£Õ¥z¯ª· 
«Ù ¨·«Õz¯ª· {£¤t¥ t¶{£¯Ýt¥§¤§Ö¥{§u z
¬ÖÖ¥zwÙ §¥±twª §¥ÃuÖ ¨·tÕ¥°Ö¤¸

ÒÖÑ

··«µ¦rÂª¡»

«Ù{£¨nµ¸n°®¤µ¥Õ¥zt¤¯Ý Ô ¦³´ ~©·zÖ zu©¸Õ
t¥¨·t¥¤¸¯Ýª ³ÕÖ
nµ¸¸É Òwª w¥¬Ö©t°¯Ý¯wª· z¤zw¤ª Õ¥¯Ýw¥¬Ö©t
¨·¼·¥« °£{£³Õ¤·zª ¯¨º¨¸¯¥} ²}Öw¼¥Õ¥¤·zª ±¯|¥£²w¼¥
Õ¥t¥¤ ¥¨·¤·zªt¥t¶{£³Õ¤·zª°£¤zw¨¸t¶{£³Õ¤·zªÖ¥
«Ù¯¶³Ñw¥¬Ö©tÕ¥t¯tÙt§t¥¤¸z¥¯Ý o°´´Õ¥¨
¨·Àwª Õ¥¨w¥Ö¬©tÕ¥t¥¯Ý¯wª· z¤zw¤
nµ¸¸ÉÓ¯ÝÕ¥¨°£«¥¥¨· zÕ¥t¯tÙt§t¥¨¸
¯¥¤¤§{¤¥zu©¸¥¯ª· Ö¥z¥¯ ª¸ ²¤zw ¨·{£¯Ý± t¥²Ö
w¤ ¥w¥¥¥¨·{£¨}¨§¨·¨z¥ ¯¥£|£¤¸ w{£ zt
¯tÙt§t¥ Õ¥¯Ý¯wª· zÎt ¤z¨·¯¨tÕ¥ · µ wª ¯Ý o° f
ª uÖ ¯¨¬Ö ¨·{£¯ ¥¥§¤§Ö{§²{¨·¬Ö©tÕ¥{£Ît¤¯ z ª {£
¯¨Ö¬¯ª· {£³Ö§¤§³Ö¬tÖ z²Ö¯t§¨¥¤«£zwÙ ¯¥£Õ¥
t¥¨·¯¥{£¯uÖ¥©z}¨§¨·¨z¥³Ö¯¥{£Ö z¨£w¥¯Ý ¬Õ¨·¯ ª¸
¯ª· ¨w¥¯uÖ¥²{ Õ¥z¨¸ ¯u¥t¶{£¨w¥¼¥©t£¤tÕ¥ £
}¨§°¨¸¯¥Ö z¼¥²Ö³Ö ¯ª· ¯¥¼¥³Ö°Ö¯¥{£¥¥¨}¨§¨·¨
{¥t¨¸¯u¥t¶¯¶²{°£Ö ²{¨·{£§¤§ Õ¥z¯Ýt¥Ît
Ö¥ ztÖ¥z t³t¶wª  ²¤zw¨¸ t¥¨·¯¥{£ ¬ÕÕt¤Ö¨
¯«t¶¨ ¬Õ°Ö Õ¥¯¥{£Ö z¨w¥£§t¤ Õ¥z¨¸ ¯¥£|£¤¸
¯¥{£Ö z¥¥§¤§ ¥Ît¤t¤ Õ¥ª ¯ÝuÖ ¤zw¤ ¯¥{£Ö z
Ît¤ ¤ ¥¤t¤{t£¤·z ¬Õ¤ {t£¤·z¯¥¨w¥£§ Õ¥z
¤¸¯Ý¥
«Ù¨¸Ît³Ö ¯¨¬Ö³Ö ¯¥£|£¤¸ ¯ª· Õ¥¯¶Õ¥t¨¸¯u¥
Ö¥zu©¸¯ª· ²Ö¯t§¥¯ ª¸ Õ }¨§¨·¨z¥u z¯¥Õ ³Ö¥¯¥ ¥t{£
¨}¨§¨·¨z¥¯¥t¶Ö z§¤§¥t¨¸ ¯¥Ö z¥Îtt¤¯ª· Ît°ÖÕ
³¯¥{£¼¥³Ö¯Ý¥³¯¤t¶{£¯Ý¥}¨§¨·¨z¥¯t§u©¸¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÖÒ

¤zwt¶«¤«£zwÙ¨·{£¯Ý¥¯tª¸ t¬Õ }¨§u z°Õ£Ö
°£¤zw¯ zt¶ ¬Õ¨Ö
¤z¤¸ «Ù{£Ö z ztt§t¥¯Õ¥¨¸¯ÝuÖ Ît wª ¯Ý
§tu¥ Õ¥z¨·Õ¥Ö¥©zu¤¸¨¸°Ö«Ù{£¯§·¤ ¥
nµ¸¸É Ô «Ù¨·¤ ¥§·zu©¸tÕ¥¨¸ {£³©z ¨t£¤©·z¨·{£¨
Û¥¬Ö¯uÖ¥²{Õ¥ t¯tÙt§t¥u z¤zw¨¸ «Ù¥zu©¸Ö¯«
¯ª· {£²Ö ¬ÕÕt¤Ö¨ °£{£³Ö¨¥¯ ª¸ Õ t¥¤ ¥}¨§¨·¨
z¥ ¤z¨·¯¶³Ö}¤µ°Ö ¯¥£|£¤¸ t§t¥¯Õ¥¨¸{©z¯Ý¯¨z¯wª· z
¥¬ÖÕ¥¯¥{£ Õ¬t¤ Õ¥z³¯Õ¥¤¸¯ z ¯ª· ²Ö¨}¨§¨·¨z¥ °£²Ö
¤zw¨¥¨·¯ ª¸ Õ¥z¨·¯¥Ö zt¥°£ Õ¥z¨·¤w{£¯Ý ¯¥£
|£¤¸¯¥{©zÖ z§¤§¥t§t¥²t¥¨·{£ ¬ÕÕt¤ Õ¥z¨¸
¯¥£|£¤¸ t¥°£t¯tÙt§t¥{©z¯Ý¯¨z o°®¤µ¥¦¼o
Õt¤Õ¥{£¯ ¥ Õ¥z³ «Ù¨·¨Õ¥¨w¥Ö¬©tu¤¸¨¸¯¨tÕ¥¯Ýw¨·
¤ ¥³¥t°Ö£ ¤Ù{£ ¬ÕÖÕ¥¨w¥¬Ö©t°¨¸
°Ö°Õ£ ¤Ùt¶Ö z¨t§t¥ wª Ö z¨§¤ ¼¥³£ ¤Ù
Ö z¨§¤¯¥£t¥ ¬ÕÕt¤Ö z¨£¯¨£¯}Õ{£¥|¤Ö 
t¤¯¥¯}Ö¥ t¶Ö z¥zt§t¥Õ¥|¤¯¥³ {£¯ ¥§·z²¯Ý¯wª· z¤
¥ Ö¥²}Ö£y¤z {£¨t¨·¨ t¶tz¤¤§t§t¥Õ¥ Ö¥¨£y¤z Á w¤¸z
¥©z¨¯«t¥Ù Õ¥z¨¸¯t§u©¸ Â w¤¸z¤£}« Ä w¤¸z t¯¥
|¤  t£¤·zÕ¥¯ª· ¥°Ö{£¤·zt¤ Õ¥z³ {£¼¥ £³t¤ Õ¥z³
¬¤¸µÕ¥Ö z¨§¤
¯¥£|£¤¸ °Ö°Õ£ ¤Ù¬Ö¤ ¥¬z«°Öt¶Ö z¨t
¯tÙt§t¥u z¤zw ³Õ¯}Õ¤¸t¶ ¬ÕÖt¤±¯¨Ö Ö¨³Õ³Ö
¯¥£°¨·{£¯t§¨± t¥t¶t¥¯Ý¯t§w¥u¤uÖ z

ÒÖÓ

··«µ¦rÂª¡»

¯Ý ¤Õ¥ ¯ª· «Ù ¬ÕÕt¤ t¶Ö z¨ VRFLDO FRQWUDFW °Õ
w¥¥ ¥{{£³Õ¯ª u z¤·z  £ ¤Ùwª «Ù¨·¤ ¥
¬Ù°Ö  zt§t¥¯Õ¥¨¸Öw¥¯uÖ¥²{ÖÛ¥Õ¥ ¯Ý¯¨z
¯wª· z¥¬ÖÕt¤¯ª· ²Ö¯¥ ¬ÕÕt¤Ö¨¯Õ¥¤¸¯ z
Ö¥«Ù¤ ¥©zu¤¸¨¸ ±¨w¥¬Ö©tÕ t¥ Õ¥z¨¸³Ö t¶
¯Ý«Ù¨·¤ ¥°Ö¯¨tÕ¥¯ÝÖ¬¨t¥©t¥
°ÕÖ¥«Ù¤z zt¥¯Ý¯wª· z¤zw¤ ¬Õ t¶°zÕ¥«Ù
¤z³Õ¨t¥©t¥ ª ³Õ¯}Õ¤¸t¶¨t¥¨·¯Ý¯wª· z¤zw¤¯u¥{§z
wª t¥³Õ¯Ý °ÕÖ¥t¥¯Ý t¶°zÕ¥«Ù³Õ¨
t¥©t¥{©z zÕ¥t¥¯Ý¯wª· z¤zw¤
Ö¥w¨t¥©t¥ Õ¥zÖ t¶{£ zÕ¥t¥¯Ý¯wª· zÎt
¯ª· ¯ÝÛ{{¤¯ ª¸ Õ t¥¨·{£¨}¨§¨·¨z¥§·zu©¸³°£
Ö¥¯u¥¤ ¥§·zu©¸³ ¨t{¬Ù°Ö t¶{£ zt¥Õ¥¯Ý
¯wª· z¥¬ÖÕt¤~©z· z¥w¥¥u z¤¤·¨·°Ö{§zwª ¯Ý
¯ª· zu z§Õt¤t¥tzª ¤Ö¬Õt¤ª  ¤Õt¤Ö
¯«¯ª· w¥¨z¥Õt¤¤¸zu z}¨§°Õz«ww°£u z¤zw
¬¥©zz¨¸ wz{£}Õ²Ö z¯¶w¥¥¨·°Ö°£w¥
Ä iµ¥³ª´  »¨®¨´¸ÉÁ°Âª·Á¸É¥ª´ VRFLDO FRQWUDFW Ô nµ  º° 7KRPDV
+REEHV-RKQ/RFNHÂ¨³-HDQ-DFTXHV5RXVVHDXÂ¤o³¤¸´«³ÄÁ¦ºÉ°¸Ênµ´oµÂnÈ¦ª¤
¨Á}°¥nµÁ¸¥ª´ÄÂª·Ä®n °³ª´¸É¤°¤»¬¥rÂ¥nµ®µµ¦¦¤µ· Â¨³Á®Èªnµ
µ¦´µ¦µ´¤°¥nµ¸Ê Á}Á¦ºÉ°¦ oµ¤´£µª³ °¦¦¤µ· ¸É iµÁºÉ°Å¦o ºÉ°Â  ¹É »¨
o°¥°¤¨³··Á¦¸£µ¡ °oµ Á¡º°É Åo¦´µ¦»o¤¦°µ´¤®¦º°µ¼o¦° nªµ
¡¦³¡»«µµ¤°¤»¬¥rÁ}¦¦¤µ·nª¡·Á«¬¸É f«¹¬µÅo µ¦´µ¦µ´¤°¥nµ¸ÊÈÁ}
µ¦¦³µ¦³Ã¥rµªµ¤¦· °¦¦¤µ·´ÉÁ° ¤»¬¥r¸É¡´µÂ¨oª¹¤¸¸ª··Ä¸É¨¤
¨º´·µµ´¤¸É¨´ªµ´ ¹Ê´Ê
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ÒÖÔ

¼¥w¤u ze¤¤·fÖ ¤z¸ §¨ §¤ § ¨· t¬ Ö zÕ §¤¸ ¨· ¥Õ ³Õ£¯
°Õª ¼¥w¤ Õ¥z¬Ö¯Õ¥¤²}Ö£±}Ù³Ö¬tÖ z±³Õz§¤¸wª
Õ¥z³ ¡¹«¹¬µµ¡»¡rÄ¸ÉnµÇÁn¸¸ÚÔÕÓÓÕÙÎÒÖ×ÖÓÒ
Ö¥£}¥}£§¥t¥Ö{§¼¥©t Õ¥z¤z¨¸ t¶¬
³ÖÕ¥ ¤zw«w¥¬Ù°Ö²°zÕu z§§¥Ù ¯¥£Õ 
¥©zt¥¨·w¤ ¥°Ö Õ¥z¬Ù {¤¸z Â Ö¥u z}¨§ wª 
¤¸z§t{§²{°£Û¥¥¬¥t¥£¥t¤z¤
¥zÖ¥Û¥t¶Ö¬¯uÖ¥²{¯«°£w¥«Õz¥u z§¤ ¥z
Ö¥{§²{t¶¨w¥¯¶²{°£Õ²{ Ö ¤¸z¥zÖ¥§tt¶§¤§
¥Ö¨ Õ¥z¨¯«
°Õ²w¥¯Ý{§z ¤zw{£³Õ«¥£¨¸ ¯¥£¯Ý¥
Õ¥ ²u£©·zu£¯¨t¤ «Ùz¤¸ ¥Õ  ¬Õ²£¤t¥¤ ¥
¨·Õ¥zt¤¥t¥
Õ¥z³t¶¥ «Ù{£Ð ¤£¥³Õ³Ö {£Ö z¯¨
¥¥ Õ¥zÖ ²Ö¨w{¼¥©·z¨Õ¥¨§¤§²£¤¨· Â ±²Ö
w{¼¥ ¥t¨·«¨Õ¥¨§¤§²£¤¨· Á °£²Öw¨·¨Õ¥¨§¤§²
£¤¨· À¨{¼¥Ö ¨·«¤zwt¶{£¤z ¬Õt¤³Ö °£¤³ÖÕ¥¯Ý
¤zw¨·¨

ªµ¤Á¦n¦´Äª·´¥¦³µ´·Ä¸ÉÅ¤n¥¹¤´É
Îµ ¹Ân³¦´¬µ¦¦¤Á¡ºÉ°¦³Ã¥r» °ª
t§{tª uÖ ©ª §¤§¨·tzt¤²¤zw«Ù£Õ¥²}Ö
w¼¥Õ¥e¤¤·f¤¸z¤¸
¤ Õ¥z¯}Õ ¨{¨¯t§u©¸²¤ £§t«°Õ£¬²¤¤¸¨§§
§§t¶¯Ýu z§¯ª t¤ ¥§± ¥{³Ö§§¨u zw w z

ÒÖÕ
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¥t¥ °Õ£¨§§¯¨z¯wª· z²}Ö¨·¯¨tÕ¥ §u¥§¯¨ ¯}Õ ¨
³{¨¨·ª ³Ö{§zµ }«¯¨  t{¥t¤¸°Ö¨§§w w z³Ö°wÕ
À¿¤¯Ý Õ¥z¥t¯t§tÕ¥¤¸¯t¶³Õ³Ö°Ö¨¨¸{£¼¥ Õ¥z³
Ö ¥{¨ ¯t§  u©¸ ¥t¥ t¶ ² Ö¨ £§t «¬  ©·z ¯Ý¯{Ö¥Ö¥¨·
¼¥¤¯t¶¯¨tÕ¥{¨§t£°Õ¥§t«¯{Ö¥Ö¥¨·¯t¶{¨
§t« zwÙ©·z{¨u¥ ¥t{£³Ö{¨²Õ {£³¥§t« zwÙ¨·¯t¶
t¶³Õ³Ö ¯¥£ zwÙ¯t¶³Õ¨Ö¥¨·°{t Ö z³¥£§t« ¨t zwÙ©·z¬Ö¨
¼¥°Õz¯¨tÕ¥{¨¥}t£°Õ¥§t«¯{Ö¥Ö¥¨·°{t{¨
§t«¤¸zÁ¬¨¸ wª ¤¸z£{¨§t£ Ö¬¯t¶{¨ °££{¨
¥}t£ Ö¬°{t{¨ Ö z³Ö¤°Õz¤¸z{¥tzyÙ ±¨t¯tÙ¤¤§Õ¥
Ö z¨w«¤§ª¸¥ Õ¥z¨¸µwª ³Õ¨ w§ ¤¸zÃ°£Ö¬z¥²Ö¥¨·
±¯uÖ¥¨·£}«§{¥¥°Ö ¨·£}«tz¨§Õt¤ °Õz¤¸z§t«
¬¨¸¯Ý¬Ö¯t¶{¨ª ¯ÝÖ¬°{t{¨
t¥¯ª t¤¸z§t«¬²¬©·zu©¸¥¼¥Ö¥¨· ¤² ¤©·z ²Ö¨
¼¥°ÕzÖ¥¨· Õ¥z¨¸¯¨tÕ¥¤¤·
w¼¥Õ¥e¤¤·fu z£³Õ²}Õ¯Ý¯ª· z¯³ Õ¥z¨·¥§±
¯uÖ¥²{t¤ °Õ¯Ý¯ª· z¨·{§z¥§ wª ¥¨·tzt¤¤¸ ¯ª· §t«
¬¤¸³Ö¤t¥§°Ö t¶¨ ¼¥¥{Ö¥¨·{§zµ ¥¨·tzt¤  ²
t¥¨·{£¯t¶{¨ª ²t¥¨·{£°{t{¨¯ÝÖ
¨t¤ Õ¥z©·zt¥Ö¥z±Ù{£Ö z¨§§wª ¯wª· z¥¯u
¯¥¬t¨¥wª tzt¼¥ ¯u¤¸t¶¯¨tÕ¥e§¨¥f§t¶wª
§Õt¤¤z¨·tÕ¥°Ö
¯ª· zu z¤zw«Ù¤¸ ¯Ý¯ª· zu z§¨·«Ù{£tzt¤Õ¥
{£¯ ¥ Õ¥z³¯¥£|£¤¸{©z¯¨tÕ¥e§f¤¸z§¸°ÕtÕ¥°ÖÕ¥
§¯Ý¯ª· z¨·¼¥w¤¥t ¥u z«Ù¤¸z ¬Õ¥u z
§¯¥£«Ù¨w¥¥¥²t¥§{©z¥¥¼¥t¥Ö¥z

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÖÖ

wÙ ¥²Ö¯{§z tz¥u©¸¥³Ö ¯¥£¯«¨·§¯Ý¯ª· z
{§z²£¤©·z °£¯Ý¯ª· z²Õ¨¯¨ ²£«¥¥ Õ¥{©z
°z³Ö¤¸z¤¤{{£°£§¤{{£
t¥¯uÖ¥©z§ wª t¥Ö¬¯uÖ¥²{¥¯Ý{§zÕ¥ t¯tÙ¯ÝÖ
¨¸ ¯Ý§·z¨·¯¥tzt¤t¼¥¤¸zu©¸¯ª· £±}Ù¥z Õ¥z ¯ª· ¯¥¨
¯«²t¥¤¸zt¯tÙu©¸¥¯ª· £±}Ù ¤¨¸ ¯¥t¶Ö z§¤§²Ö¬t
Ö z¥§¤¸¯¥£|£¤¸£{©z¨¤t£¨·Õ¥§·z¤ ¥³t¶{£§·z
§¤§¥§¤³Ö¯wÕzw¤
¥{¨¬Öz¤Õ¥uÖ §¤§Õ¥zµ¨·¯¨tÕ¥t¥¤t¥§tu¥¤¸t¶
¯ÝuÖ Ît¯Õ¥¤¸ £ ¤Ù¯ÝÖ¬Ît¯¶{°Ö ³ÕÖ zÎt ¨tÕ ³°Ö
¼¥ ³{£Ö z§¤ § Ö t¶t¥¯ÝÕ¥£ ¤Ù©ª §¥t²}Õ³
 Õ¥¥t§w¯¥¤¸°Õz³Ö¯ÝÁ£¯wª ¬Ö¨·¤zÎt
t¤¬Ö¨·Ît°Öª ¬Ö¨·t¼¥¤z©t¥t¤Ö¬{t¥©t¥ª ¬Ö¨·t¼¥¤z¤ ¥
t¤¬Ö¨·{t¥¤ ¥°Ö£ ¤Ù¤¸{t¥¤ ¥°Ö°Õ¥tÕ¥
¯Ý¬Ö¨·ª §¤{§z{¤z¥t ¯¥£ £³ ¨¯«²¯ª· z¨¸ Õ¥zÖ  Â
£t¥wª
Ò Á}¼oÎµ £ ¤Ù²¥£¨·¯Ý¬Ö¬Ù°Ö {©zÖ z
§¤§¯Ý¬Ö¼¥¯u¥²w¥¯wÕzw¤²§tu¥ u t¤ Õ¥zÕ¥
§ÃÀÄÂÁ¿Ç  ¯ª· w¤¸z¨·£«¯{Ö¥z¤¤§²Ö£§t«z «±
¥§±tuÙ«t ÀÄ ¤ ¨£ ¤Ù zwÙ©·z¼¥§Õ¥ ¤tt¥¨¸
¤¤§u©¸¯ª· {£{ w¥§«§» ¯¥¯Ý¬Ö§«§»°Ö w{£
Ö z³ª ³Õ £«¯{Ö¥¯¶{¥©z¤¯¤Õ¥ Ö¥¯ ¬Ö§«§»
°Ö³Õ¯w¥t °Ö²w{£¯w¥t Ö¥¯ ¬Ö§«§»°Ö³Õª ¼¥w¤
²w{£¯¶¼¥w¤ ¯¥£|£¤¸ £ ¤Ù{©zÖ z¯Ý¬Ö¼¥²t¥¤t¥
§tu¥

ÒÖ×

··«µ¦rÂª¡»

Ó Á}Â°¥nµ ~©·zt¶ ¬Õ²¥£¬Ö¼¥Ö¯ª t¤ Õ¥¯¨t
Õ¥§¤§¯ª· ²Ö}«Õ¤zª ¯Ý° Õ¥zuÖ ¨¸¼¥w¤¥t¥w¥
Õ¥ ³Õ²}Õ§¤§¯ª· ¤¯ z ¯¥£¤¯ z¤ ¥¬Ù°Ö ¼¥¤¤
¯ z¼¥²Ö °Ö ¯¶°Ö ¯¥£|£¤¸  ¨¸t¶w§°Õ{£¼¥¯ª· ¬Ö ª·
£³{£¯Ýt¥¨°tÕw«Õ¤zt¶¼¥²Ö¯Ý¤ Õ¥z³Ö
¤z¯}Õ£¥t¤£Õ¥°tÕ¥t ¥«©zÀÁ¿Í °ÕÕ¥t¶¤z
ª «zwÙ ¯}Õ ¬Õ ¥Ð ¯Ý¤ª Ö¥¤z«t«¯Ý¤¯ÝÖ£«¯{Ö¥
¯w¤t¤£¥t¤£Õ¥ ¯ ª «zwÙ¯wÕzw¤¥¯Ý¯¥¥¥
¤¨¸¯ t¶}¥°Ö ¯¨·°zt¼¥¤zt¶³ÕwÕ ¨ Ö¥¤z«t«¨¸¯ª¸ ³Õ¨°£
¤t¥t ¯ ¤{¨¨·¥§±¥¥²}Ö¯§ °Õ£¥t¤£³Ö¬
u §¤§ª «zwÙ¯}Õ¤¸Õ ³ £«¯{Ö¥t¶¤¥Õ¥¨¯« £³
¯¥£¥t ²}Ö{¨¯ª¸ ¨t¶{£¯¥¥ £¥t¤£}¨¸°{z¯«
Õ¥¯ª· ¯Ý° Õ¥z°tÕw«Õ¤z ¯¨tÕ¥ {|§¥ }¥ §åË¥«w©
¥} ¯ }  °Õ ¥ £}«  }¥¤ z {¤ t ³Ö ª ¯Ý  ° Õ ¥ z
¼§ÀÅÃÇÀÁÂÈ {£³Ö¯Ý³¯ª· £±}Ù«u°tÕw¯Õ¥¤¸¯ z
Ô Á}µ¦·´·Á¡ºÉ°¦³Ã¥r» °¡®¼ ª ¯Ýt¥
¤t¥£±}Ùu z£}¥} ¯¥£§¤ t¥ °£t¯tÙ
t§t¥¤¸z¥¤¸ ¯Ý§·z¨·¤¤§u©¸¯ª· £±}Ù°tÕÕ ±
¯|¥£¯ª· Ö¥z¥¯ ª¸ Õ t¥Ö¥zwÙ¤ ¥}¨§°£¤zw¨·¨z¥
¤ztÕ¥°Ö £ ¤Ù¤¸¯ÝÖ¬«£±}Ù°Ö ³Õ¨ £³¨·{£
Ö z¼¥¯ª· ¯ z ¨t Õ¥{©z§¤§¯ª· ¬Ö ª·°£¯ª· Õ³Ö¯¶¨·
¥w§¨·Õ¥ «}§¥£ «}«u¥£ ±t¥«t¤¥£ wª  ¯ª·
£±}Ù«u°tÕ}{¼¥ ¥t¯ª· ¯¶°tÕ£±}Ù«uu z±t
Õ¥z²¯ª· z£¥t¤£ ¯ª· Õ¥¬}¨¸°{z¯«°Ö £
«¯{Ö¥t¶z£¥¥«t¥Õ¥Õ¥§¤§¯ª· £±}Ù«uu z¬}
¼§ÀÅÃÇÁÁÂÈ¢¢ Ö¯«¨¸£ ¤Ù{©z§¤§¯wÕzw¤²£§¤

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÖØ

¨¸wª ¤tt¥²t¥¤t¥§¤ t¥ °££¯¨°°
Õ¥zµ ~©·zw¨· ¬Õ²£¤Õ¥zµu z¤zww{£¨Õ¥¨¨·¬tÖ z °Õ
¥tÕ¥²¤zw³¨t¥©ª ¯uÖ¥²{§t¤Õ µ ¯}Õ ¥z¨¨t¥
Ö¥zÕ¥ £§t«Õ¥¤¸Õ¥¨¸¯Ý£ §£ Õ¥t§¯°Ö ³Õ¨
t§¯°ÖÕ¥{£¼¥ £³t¶³Ö¯¥£Õ¥³Õ©¤·ª ¤·¯ ¥¤tw¥³Õ
©¤·ª ¤·¥ Ö¥z ¥©·z©zt¤Õ¥²Ö§z¥²Ö  ¥§±
¥Õ¥Ûz°ÖÕ¥Õ¥{£{§z£ ¯¥££ ¤ÙÕ¥³Õ©¤·ª ¤·
{£³¯ ¥ £³t¤§·z¯Õ¥¨¸ ~©·z³Õ{§z°Ö°Õ  ¯Ý§·z§ ¯Ý
§{{¤z«tu¤z ¤¥¨·°££¤z{£t«
¨·Õ¥Ö z£¤zt¶wª  w¥³Õ©¤·¨·°Ö t¤w¥³Õ©¤·¯¨
ª w¥³Õ©¤· Õ¥z  ¯Ýw£ Õ¥zt¤ t¥¨·£ ¤Ù
Õ¥³Õ©¤·¤¸ Õ¥³Õ©¤·°ÖÖÛ¥¨·¬Öw¥{§z  °Õ²t¥
¼¥¯§}¨§Õ¥ ¤w¥{§z¥¯«¥
³ÖtÕ¥°ÖÕ¥ ¤¤· ¤¸ wª §·z¨·«Ùtzt¤ ¨§Õt¤
±t¼¥¥z³Ö¥¯« ¯ª· ¤«£zwÙ¨·¯Ý£±}Ù ³Õ²}Õ¤¸z
u©¸¥ µ £ ¤Ù ¬ÕÖÛ¥¨·¯uÖ¥²{¯«¤¸ °£Õ¥³Õ¨
£³¨·¯Ýt¥¯¶°tÕ£±}Ùu z¤Õ¥¯ zÖ ¯¥£|£¤¸Õ¥{©z
¯Ý¬Ö¨·Ö ¨·«¨·{£§¤§¥§¨¸ {©zt¥¯ÝÕ¥ £ ¤Ù
¯Ý¬ÖÖ ¨·« ¨·{£§¤§¥§¤ª tt§t¥¨·¯Ý§ ¯¥£³Õ
¨t§¯¨·{£¼¥²Ö¯¶°tÕ¤ª ¼¥¯ª· ¤
Ö¥w¤z¯¶°tÕ£±}ÙÕ¤ t¯tÙt§t¥{£u¤u¥z
£±}Ùu z¯u¥ Õ¥zÖ t¶¥²{¤¨·u¨¸¯t¨{¼¥ ª ¯Ýt¥³Õ
¥¨·Ö z³¼¥¥t t§¯¯}Õw¥u¨¸¯t¨{ °£w¥¯¶°tÕ
£±}ÙÕ¤Õ¥zµ ¯Õ¥¨¸ {£¥u¤u¥z ¼¥²Öw³Õ§¤§¥
t§t¥¤zw ¯¥£|£¤¸ w¨·¤z¨t§¯{©z§¤§¥t³Ö¥t Õ
£ ¤ÙÕ¥t§¯°Ö Õ¥³Õ¨¯ª· zÕ¤¨·{£¯uÖ¥¥t¨t¤¸

ÒÖÙ

··«µ¦rÂª¡»

¥¼¥²Ö{§²{Ö zÏª ~Õ  Õ¥³Õ¨ £³Ö z¼¥¯ª· ¤¯ z°Ö
Õ¥Ö ¨·{£¼¥ ¥§·z¨·¨¯««t Õ¥z¯¥£|£¤¸£ ¤Ù{©z
¯Ý¬Ö¼¥²t¥§¤§¥¤¤·¨·} 
¥zw tÕ¥ £³¤t¶³Õ¯¨·z°Ö°Õ  Õ¥³©¤·ª ¤·
¤¯ °Öt¶³Õ¯ ¥¯ª· z¯ ¥¥ £³ t¤³Ñ¥t¶Õ¥¯z§ z³Õ²}Õu z
¯¥¯Ý §{{¤z«tu¤z ¤¥¬tt¶³Õ²}Õu z¯¥¥t¶³Õ²}Õu z¯¥
 tÕ¥³Õ©¤· ¨·°£ ¯{ w¥©¤· Õ¥z¤t¯uÖ¥³°Ö w¥©
¤· ¯t§u©¸¥±³ÕÖ¬¤¨·t¶wª eªµ¤¥¹¤´ÉÄªµ¤Å¤n¥¹¤´Éf¯¥£
Õ¥w¥³Õ©¤·¨·¯u¥ Ö¥z¤¸ ¯Ý¯¨zw¥³Õ©¤·¨·¯Ý FRQFHSW
ª ¯Ý¤¥¨· ¤ ¯ ¥¥ª ³Ö°Öt¶© ¤· Õ¥|¤{£³Õ©¤·¯Õ¥¤¸¯ z
Õw¥³Õ©¤·¨·°Ö{§z ¯t§{¥tÛ¥¨·¬Öw¥{§z°Ö²{³Õ
§ ²{¯Ý §£ ¬Õ °Öt¶§¤§³¥¯« Õ¥z{§z{¤z¥Ö¥¨·
ª ¥¯«¨·³Ötz¯¶} Õt¤ ¯ª· w¥¨z¥¥z Õ¥z ¨
£³¯Ý³ ²{t¶³Õt¯Ý¥ ³Õ¬tw z¼¥ ¤¨¸§¨·¼¥w¤ Õt¥
§¤§²¥z¬¼¥¯§¥°°t§t¥¨·tz³Ö Ö¥¤} 
¯« ¤z¤¸ £ ¤Ù{©z¯Ý¬Ö§¤§{§z{¤z¥§
°£¯Ý° Õ¥z²t¥§¤§¥§¤ Õ¥z¯wÕzw¤
§¤¨¸ ²°zÕ©·z¯Ýt¥Ö¥z°°}¨§¤ Õ¥z¼¥¤¬Ö¨·{£
¨}¨§¨·¨z¥ Õ¥z¤¸ ¯¥£|£¤¸¯¥{£¯¶³ÖÕ¥ ¤¸z¨·£«¯{Ö¥
 ¤tw¥³Õ©¤· °Õ§¤u z£¼¥³t¤²Ö¯ ¥{§z¯ ¥{¤zt¤
§·zÕ¥zµ¥t¤t ¨·°£§¤¯Ý¤°z²Ö¯¶}¤Õ¥ ²£t¥Ît
«Ù¨·°Ö{§z¤¸w¥³Õ©¤·¨·¬tÖ z¯Ý Õ¥z¨¸
{£u t¤ Õ¥z¯t¨·t¤w¥³Õ©¤· ~©·z ¥{{£~Ö t¤ ¬Õ¯Ý
Á}¤¸wª
²}¤¸¨· À Õ¥ ²Ö³Õ©§ ¯}Õ ³Õ¯¶°tÕ¥ ³Õ± ³Õ
¥¤·²t¥¨·{£Ö z³Ö{¨ Õ¥z¨¸ Õ¥z¤¸ ¨·{£¯ ¥°Õ²{ ª {£¨

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÖÚ

u z²w w z²Ö¥t¯¥£|£¤¸{©z¨§tu¥²§¤¨·¤¤§Õ¥²Ö
§t«¨§·zu z¯wª· z²}Ö³Ö{¼¥t¤¯Õ¥¤¸¯Õ¥¨¸ ¯¨z¯Õ¥¨· °tÕt¥²}Ö
£±}Ù¨·°Ö{§z
²¯¥¯¨t¤ z ¨tu¤¸©·zt¶{£¯¶w¥³Õ©¤·²}¤¸¨· Á
wª §·zu z Õ¥z³¨·tz §  Õ¥¯Ýu zÕ¥°Ö Õ¥Ö z¨
w¥¤§}  Õ¥z¯¶¨·
¤ Õ¥z¯}Õ §¤t¼¥Õ¥ £§t«¬©·z ¨§§ ¨{¨³Ö}«
¯¨¬{£¯Ýt¥³Õ²Öw¥¼¥w¤°tÕ¯ª· z¯ª¸ Ö¥ ¥Ù{©z³Õ²Ö¨¥t
°Õ£{£ tÕ¥ ¯ª· z{¨¨¸³Õ¼¥w¤ |¤³Õ©¤·ª ¤· ¤³Õ²}Õu z
u z¯¥{§z¯¥¯t§¥¤t¶³Õ³Ö§¥Ö¥°Öt¶¯ ¥³³Õ³Ö °Öt¶
³Õ¯ ¥²{²ÕÐ tt³Õ~¤tª Õ¥Ð ²Öu¥¯Ý¬³Õ£}«
£§t«{£Ð ££¯ Õ¥z¤¸³Õ³Ö §¤t¼¥³ÖÕ¥
§t«Ð ²Ö{¨u¥³Õ£}«°Ö{£¯Ý¬¯Õ¥¤z¯¶§¸tÖ t¶¨w¥
§ ¯Ý ¥¤§ ª·¥° ÓÒ×Ù  ¯ ¥Õ£~§ {¨ª¯¨ Ö z¤t¥ Õ¥z¨
u¥¨¸Ð ²Öu¥³Õ£t¶±¤w¥§°Ö
²¼¥ z¯¨t¤ §t«¨{¨}«¯¨Ö z¤t¥³Ö²Ö¨ Ö¥ ¬Õ
¥{¥t¤°Ö°Õ¥¨¯¨t¶¯Ý ¥¤§ ª·¥ÓÒÑØ Õ¥¯¨tÕ¥u¥
w z¥§±³Õ¯uÖ¥²{¤tt¥¨¸t¶{£¬Õ¥£¼¥ ³¥©¤·ª ¤·t£
¯ª· z{¨°wÕ¨¸¼¥w¤ £³¤t¥
¯¥£|£¤¸ {£Ö z¯uÖ¥²{¤tt¥¨¸²Ö¬t ª·´¥¯Ý£°Õz§¨
}¨§u zt¥Ît Ö¥¯¥ z¯¶¦¦¤ wª w¥{§z°Ö°Õzw¥¬t
Ö z¨z¥ ¨·¯uÖ¥¥¬Õª·´¥ wª £t¥{¤¤¸zu z«Ù ²¬u z
£¯¨°°²t¥¼¥¯§}¨§°Ö t¶Õ¥ ¨¸³³Ö {©z{£u ¯
Õ ³¬Õ¯ª· z²£¤t¥¤¤§°£t¥²}Öt¥ °£¯ª· z ª·µ ¨t
¤tÂÃ Õ¥z

Ò×Ñ

··«µ¦rÂª¡»

ªµ¤¥¹¤´É®¤µ¥®¨·Ä¤¤·³¨µ¥Á}£´¥

Ânµo Á µo ¹¦¦¤¸ÁÉ }µ °®¤µ¥È³¨µ¥Á}´·«· µ¦rÂ¸É o
t¥¤¤§t¥~©·z¯Ýt«Ù ¨uÖ ¨·Ö z£¤z¥ Õ¥z
uÖ £¤z¨· À t¶wª  t¥¨·«Ù{£°t°t{¥t}¥§ ~©·z{£³Õ
§¥¥t °Õ{£¯¶³Ö{¥t¤ Õ¥z¨·t¥¬ Ö°Ö²¯ª· z
t«Ùt¤t}¥§¨·~Ö t¤ ¬Õ
¤z³Ö t°ÖÕ¥ ¨·{§z¤¸ t¥¨·¯¥¤¤§t«Ùu©¸¥ t¶
¯¥£w¥Ö zt¥°Ö{§zu z¯¥ ¬Õ¨·t}¥§ ¯¥{©z¤¤§t
«Ùu©¸¥«t¥t£¼¥¨·{£²Ö³Ö¥t}¥§¤¸
¼¥³¯¥{©z¤¤§t«ÙÕ¥²Öw¥¼¥À¯ª °Ö¯¥²Ö
¯z§¯ª  Ä¿¿¿ ¥ t¥¨·t«Ù¯t§u©¸¥¨¸ ¯¥£°Ö{§z°Ö¨
t}¥§ ¬Õ¯ª¸ z¤z wª ¯¥Ö zt¥¥t}¥§Õ¥ {£²Ö
Ö³Ö¯{§z tz¥ {©z{¤£²Ö¨w¥¼¥ t«ÙÕ¥ ¼¥
À ¯ª  ³Ö¯z§¯ª  Ä¿¿¿ ¥ t¶¥«t}¥§¨·Õ¥ ¼¥
¼¥²ÖÖ³Ö¯{§z tz¥
Ö¥«Ù°t°t{¥tt}¥§ °£z§ wª § ¬Õ
°wÕt§¯ª· ³ }¨§°£¤zw{£¯§·§¥¤¨ ¯§·{¥tw¼¥
~©·z¥¼¥¯¨z¯¥£Ö zt¥¥t«Ùwª Ö zt¥¯z§¯ª 
Ä¿¿¿¥¯u¥³ÕÖ zt¥¥tu z}¥§ ³Õ³ÖÖ zt¥²ÖÖ
³Ö¯{§z tz¥ £³{£¯t§u©¸¯¨ª w¥§¥¨·¯t§u©¸wª
À ²Ö¥}¨§u z¤«ww¤¸¯ z w¼¥t¶³Õ¨w¥«u²
t¥¼¥ ¯¥£¯u¥¼¥Öw¥Ï²{¯ª· z{¥t¯u¥³Õ³ÖÖ zt¥
¨·°Ö{§zu zt¥¼¥°Õ§·z¨·¯u¥Ö zt¥wª ¯z§t¥¼¥{©z¼¥
²Ö¯u¥Ö z¥¥ Ö z ¯¥¯ª ©·ztÕ¥{£³Ö¯z§¯ª  ~©·z¯Ý
¥£¨·°Õ{§zµ ¯¥£|£¤¸¯u¥{©z¼¥Ö²{«tuÙ¥¯¶¨
 ¯¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

Ò×Ò

Á ²Ö¥t§{t¥u z¤zw £±}ÙÕt¶¯¨ ¯¥£Õ¥
¯ª· w¼¥³Õ¯¶²{¼¥ t{¥t¤¯u¥¯ z{£³Õ¨w¥«u°Öt¶
¤z³Õ¤¸z²{¼¥z¥ ¨t ¯ª· ³Õ¤¸z²{¼¥ ¤zwt¶³Õ³Ö£±}Ù¨·w{£³Ö
{¥t¯u¥t§{t¥u z¤zwt¶¯¨¯¥£t¥¼¥³Õ¨w«¥ °£³Õ¨
£§§¥
 t{¥t¤¸   ¯ª· w¼ ¥ ¨¸ ° t°t{¥tt}¥§ 
Ö zt¥°Õ¥t«Ù °£³Õ¤¸z²{¼¥ ¤zw«Ùt¶Ö z¤¸z
t«Ù~Ö ¯§·¯uÖ¥¥ ¨t¯}Õ{£Ö z¼¥¯§t¥¤¸zww«u©¸¥¯ª· w«
w¼¥ w¨¸ °Õ¥ww«t¶°t°t{¥tt}¥§ Ö zt¥°Õ
¥t«Ù Õ¥z¯¨ t¶¯³Õ³Ö¯ª· z ¨t °Öt¶¤¸zt~Ö ¯uÖ¥¥
¯Ý}¤¸µ{~¤~Ö  Õ¥z§·z°Õ¨·«t¶Ö¯
t¥¨·¤zw¨¸¤z¼¥z ¬Õ³Ö t¶¯¥£w¯¥¥zÕ¤z³Õ°t
°t{¥t}¥§Ö¥«Ù¤¸z¤zw¨¸°t°t{¥tt}¥§¥§
¬Õt¤t«Ù Õ¥z¯¨±z§¯ª· ³ ¤zw¨¸t¶{£ÛÞÐ
§§°£}¨§t¶{£³Õ¨w¥«u{£¯¨w«¥}¨§¤z¯}Õw¼¥¨·
¼¥z¥Öw¥«tuÙ¥¤ztÕ¥¥°Ö
¯¥¨¸ «Ù¯§·¯uÖ¥¬Õ£¨·§§¥tu©¸ £°uÕzu¤
ª ££±}Ùt¨· ¥¼ ¤z¯uÖ¥¥ Õzt£Õ £«t Õ¥zu z
¤zw³Õ¯|¥£Ö¥¯t§{°Ö°Õt¥t¶{£¬tt£Ö¯¥£
|£¤¸ ¤tt¥{£Ö z¤Õ °±Ö¨¸Ö £t¥°uÕzu¤¥
£±}Ù¨¸¯Ý£¨·¯¶³Ñ§ °£{£¤t¤²Ö«Ù¼¥t¥
Õ¥zµ ¯ª· ¥t§ Õ¥z¯¨ {t£¤·z²³Õ}Ö¥wt¶{£°t
°t{¥t}¥§°{£§¸¯}§z
¤z¤ Õ¥z¨·t¥¬Õ µwª ¯ª· w¤¸z±z¥¥¯ t}u©¸
¥±z©·z ²u£¨·¤zw¯uÖ¥¬Õ£°uÕzu¤¥£±}Ù¤¸ ¥Õ¥
£³¯Ý¯wª· z¤w¥¼¥¯¶{u z±z¥¥ w¼¥ ¥£

Ò×Ó

··«µ¦rÂª¡»

£±}Ùt¶wª ÎµÅ¦¼»¯¥£¯u¥¤¸z±z¥¥u©¸¯ª· £±}Ù
¯ª· ³Öt¼¥³¬z«t¶wª w¥¼¥¯¶{ Ö¥³Õ³Öt¼¥³¬z«t¶³Õ£w¥
¼¥¯¶{
t¥¤¸ z ±z¥¥°Ö ¼¥²Ö³ Öt¼ ¥³¬z « ¨¸¯Ý ¯ª· zu zt
«Ù ~©·z¥©zt¥¨·t¥°Ù³Öt¥¯Ý«t§{°Ö {©z«Õz³¨·t¥
³Ö£±}Ù ° °Õ¥t}¥§ t¥°Ùwª £³ 
u zt¥°Ùwª £³t¥°Ù¯Ý¯« £³¯Ý¥t}¥§
 Õ¥t¥¨·w¥±w ¨«u¥¨ ¯Ý¥t}¥§ ¯¥£
|£¤¸ w¥¼¥¯¶{u z±z¥¥¥t}¥§ ~©·z¯Ýw¥
¼¥¯¶{¨·°Ö{§zt¶wª t¥¨·³Ö}Õ²Ö¬Öw²¤zw¨¸ Õ¥z¯¥¯¥{¥t
±w¤³uÖ¯{¶¨«u¥¨u©¸¨¸wª w¥¼¥¯¶{¥t}¥§
¬¤¸µÕ¥ w¥¼¥¯¶{u z«Ù¥w¥¥°Õzt§
wª  t¥³Öt¼¥³¬z« °Õw¥¼¥¯¶{u z«Ù¥w¥¥°Õzt
°Öu z}¥§ wª t¥¼¥²Ö}¨§¨z¥¨w¥«u ¤zw¤§ °£±t
¯Ý°¯t
 ¨¸ £Õ¥z ªµ¤ÎµÁ¦Èµ¤¤»¬¥r t¤ªµ¤ÎµÁ¦Èµ¤
¦¦¤µ· ¯¥{£¯ª t¯ ¥w¥¼¥¯¶{ Õ¥z³ ²¤zwÛ{{«¤¨¸
t§{t¥«t Õ¥zt¼¥¤zt¥¯Ý«t§{ °Ö°Õt¥©t¥ ¯¥t¼¥¤z{£ z
t¤ ¬Õ°wÕt«Ù °£z ¬Õt¤t§¤¸³ÕÕ¥{£¼¥ £³t¶«Õz
¼¥¯¶{¨·t¼¥³¬z« Ö¥¯Ý Õ¥z¨¸{§zµ °Ö°Õ°Ù t¶{£w¼¥©z°Õ¥
³Ö ³Õw¼¥©z©z}¨§u zw w{£¯Ý Õ¥z³t¶}Õ¥z ²Ö|¤³Öt¼¥³t¶°Ö
t¤¨·¨°ÕÕ¥°Ùu z¯¥¤z¨w« ¬Õ¥Õ¥
¯¥¨¸t§{t¥«t Õ¥zt¼¥¤z{£¯Ý Õ¥z¨¸ ¨¸wª t¥¨·«Ù°t
°t{¥t}¥§ §²§ ¯u¥{©z³Õ¥¥¯}ª· t}¥§t¤
tu z«Ù¯uÖ¥¥t¤¯u¥³ÕÖ¬£¤tÕ¥t¥¨·¯¥{¤¤¸z§¤wª ¥z
£¤zw²¬Õ«Ùu©¸¥¨¸ °Ö{§z°Öt¶¯ª· ²Öw¥¯Ý{§z²t

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

Ò×Ô

}¥§¥t¨·¨z¥u©¸¥°tÕ}¨§°£¤zwu z«Ù Ö¥«Ù
¤z£¤tÖ¬°£¼¥²Ö¯Ý³ Õ¥z¨¸³Ö t¶wª t¥¯}ª· £Õ¥zt«Ù
t¤t}¥§ª §¤t¤³Ö
£«¯{Ö¥¤t¤§¤³ÖÖt¤¯ÝwÕ¬t¤ ¯¥£¨·°Ö¤¸
¥u z}¨§°£¤zw«Ùu z¯¥wª  °££±}Ù¨·°Öu z
¯¥t¶wª  §§¥Ù{£Ö z{¤{«¨¸²Ö³Ö ±¯|¥£²¯ª· ¤zwÕ
³¨¸{££Û¥¯ª· z¨¸¥tu©¸«t¨ ~©·z¯¥{£Ö zw§Õ¥{£¯ ¥ Õ¥z
³t¤¤
t¥¤¸ Õ¥¨·{§z ¥£¨·°ÖÖ z ¬Õ¨·¯{¥Ù~©·z 
wÖ zt¤¤¸ ¯¥£|£¤¸ Ö¥w³Õ¯uÖ¥©z t¶{£¨Û¥{¥t
t¥³Ö¥ Õ¥z³ÕÕ¥{£¯Ý¯¥£
Ò {µÅ¤nÁ oµ¹¦¦¤t¶¥
Ó ÁµÅ¤nÁ}¦¦¤ ¯}Õ ³Õ§«§» ª ³Õ£t Ö
¯¥wª w¥¤z¨Õ ¯ª· «Ù ¯ª· z{¥t¯¶°tÕ£±}ÙÕ¤
ª w§{£t¤·°tÖz¬Ö ª·t¶¥
¯¥£|£¤¸¥zw¤¸zt¥t¶{©zt¥¯Ý¯wª· zª tu¨·uÕ¯z
t¤²¤zw³Ö °£¯¥{©zÖ zw { ¯{¥Ù¨·°Ö{§zu z
t¥t¤uÖ t¼¥¥¤ ¤t Öw¥¼¥ ©t£¤tÕ¥ uÖ
t¼ ¥ ¥¤ ¤ t ¤¸  ¨· { §z {¤  ¥z³Ö¯ª·  z¯{¥Ùu z
t¥ °Õ¯ª· t¥°Ö¥z¨¤t¤¯Ý¯wª· zª ²t¥¨·{£³Õ
§¤§¥¯{¥Ùu zt¥ w{©z²}Ö¤¤§¥¤ ¤t¯ª· ¼¥
Ö¥w ª·t¶³Ö ª ¯ª·  zt¥¥£±}Ùu z¯ zt¶³Ö ¤z¨·¨
w²}Öt¥¯ª· £±}Ùu z¤¯ zt¤¥t¥
¯¥£|£¤¸ t¥¨·{£Ö z{ t«Ùwª t¥¨¸²Ö
 wÖ zt¤°£²Ö}Õ¼¥«Ù¯uÖ¥©z¤²Ö³Ö {©z¯ÝÖ¥
¨·u z«Ù¨·{£Ö z¼¥ ¬Õ ¯¥ §·z¨·¤tt¥±¯|¥£¬Ö

Ò×Õ

··«µ¦rÂª¡»

¤¤§t¥{£Ö z¨t¶wª t¥¯uÖ¥©z¤¸z²°zÕ
Ò µ¦Á oµ¹¦¦¤oª¥{µwª w¥¬Ö²w¥{§z Õ¥z¨·Õ¥¨
¥£¤¤¸z°Õ
À w¥Ö¬ ² t°Õz w¥¯Ý ¯«¯Ý u z§·z ¤¸z ¥
w¥¯Ý³¥¯«Û{{¤ ¤tt¥°Õzw¥¬tÖ z¨z¥ Õ¥zÖ ¬Ö
¤  t¯tÙt § t ¥²w¥¥¨· ° Ö{ §z u z¤  °£¥¨·«Ù
¤¤§ °£¬Ö³©z¤zw ¥Û¥u z¤zw ¯«Û{{¤°Õzw¥
¯Ý³²¤zw t³tu zw¥¯Ý³¤¸  {t¥¤·zÖ¬¤·z¯¶Õ¥
t¥¨·¥ztuÖ ¨¸°Ö{£¯t§ £³u©¸¥²¤zw¯ÝÖ°£
Á w¥¯uÖ¥²{²}¥§u z«Ù Õ¥«Ù¨¸¯Ý¤Ù¨·
Ö zÎt¤ ¥¯u¥¨w¥£zwÙ £³}¨§¨·¨¯Ý Õ¥z³~©·z Õ¥z
¨·tÕ¥°ÖÕ¥ w¯¥«tw¨w¥¯uÖ¥²{°£w¥Ö zt¥¤¸ ¬Õ°Ö
±³ÕÖ¬¤ ©z°Ö¯¶³Õ}¤¤t¶¨ ¬Õ²²{ °£Ö¥³Õ}¤¨·°£ ¤{£¨
§§~©·z¼¥²Ö¯t§t¥¤§²{¨·§¥
Ó µ¦Á oµ¹¦¦¤oª¥·Ä wª ¨¯{¥§«§» ¤tw¥¯Ý
 ¨w¥«Õz¥²Ð¥¥Õ {«¥¨·{£Ö¥zwÙ}¨§°£
¤zw²Ö¨z¥ Öt¥¼¥ z³Ö²¤zw ¤¨¸{£Ö z¨ ¬Õ²²{ wª
w¥²Ð¥¥¨·{£¼¥ z°£Ö¥zwÙ§·z¨·¨z¥
t¥¯uÖ¥©z¨·Õ¥¥¨¸{£Ö z¨ ¬Õ²¤tt¥ ±¯|¥£
Ö¬¤¤§t¥
¯ª· Ö¬¤¤§t¥¯uÖ¥©zÖ{µ °£Ö·Ä°Ö
¡§·¦¦¤u z¯u¥²t¥¤¤§t¥t¶{£¯Ý§t¨·¯uÖ¥©z
Ö
¯ª· Ö¬²}Öt¥¯uÖ¥©zÖ{µ°£Ö·Ä°Öt¶{£
¨¡§·¦¦¤²t¥²}Öt¥ Õ¥z¬Ö¯uÖ¥©zÖ§tÖ
u ¼¸¥ ¨t¨Õ¥ ¯ª· ¨t¥¤¤§t¥²t¶¥ ²²{u z
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Ò×Ö

Ö¬¤¤§Õ ¨w¥w§w¥¯¶w¥¯uÖ¥²{ Õ¥z² Õ¥z©·z¨·£
¯¨tÕ¥··¯t¨·t¤}¥§u z«Ù ¬Õ²²{
¤ Õ¥z¯}Õ w©·z ¥{{£¯}ª· Õ¥ w¥«uu z«Ù ¬Õ¨·t¥
¯¤« w¨·¨w¥¯uÖ¥²{ Õ¥z¨¸ ¬Õ²²{ °Ö{£³Õ³Ö¼¥w¥¯¶ª
w¥¯}ª· ¤¸²Ö£{¤tÙ t¥°tÕ¯ z ¤t¶Ûz©t ¬Õ ¯¥¯u¥¥
¤¤§t¥¯u¥t¶{£¤¤§ Õ¥z©·z
°Õ t¨ w©z· ¨w¥¯}ª· Õ¥ ¥}¥§u z«Ù¤¸  w¥«u
³Õ³Ö ¬Õ¯¨z°wÕt¥¯¤«°Õ ¬Õ¨·w«wÕ¥¥z¥¨·©t~©¸ztÕ¥¤¸
¯¥¯u¥¥¤¤§t¥¯u¥t¶{£¤¤§ ¨t Õ¥z©·z
¯Ý ¤Õ¥ ·· ª °w§w¥¯}ª· ¨¸{£¯Ý §§ ¬Õ¯ª¸ z
¤z ~©·z{£¥t¼¥§¨¥z²t¥w§§§{|¤°£²Ö¯«°tÕ¯u¥Ö¬¤¸
²t¥¼¥t§{t¥zÛ¥¤¸z ¯ª· z¨¸²Õ¥t ¯¥£|£¤¸
¤tt¥{£ ¬Õ°wÕ¯«ª¸µ²¥z¤zw¯Õ¥¤¸³Õ³Ö°Õ¯u¥{£Ö z
¯uÖ¥©zw¥{§z~©·z¤¸z¯ª· z}¥§u z«ÙÖ ¯¥£Õ¥«Ù
¨·¥t¥²¥§§¤¤§¯ÝÖ¤¸
À {£¥zt¥{¥t¥°ÕzÛ{{¤«z°Õz²¤¯u¥ ~©·z¨
¥ Õ¥z ¯}Õ ¯u¥¨Û¥¬Ö°wÕ³ t¶¯ÝÛ{{¤«z°Õz²¤¯u¥²Ö
¼¥³Ö Õ¥z¤¸¯Õ¥¤¸ ¬zÕ¥µ t¶¬§¬§Û¥¤·¯ z  {
¥Õ  u zwÕ¥§¥z¤zw°£¤ ¯ÝÖ~©·z¯uÖ¥¥
¯ÝÛ{{¤«z°Õz²²{°Ö°z §§ t¥¯Ýt¥§§{|¤t¥²Ö
w¥¯¶ {t¥tª Õ¥{£¯ ¥uÖ¥z³¬zÕ¥µÕ¥¬§¬§
Û¥²¤w¤¸¼¥w¤ Õ¥z§·z¯§·°Õ§§u z¯u¥~©·z¯ÝÛ{{¤Õ
 ¤¸z²¤«ww°£²¥z¤zw
Á ¯ª· ¤¤§t¥°Ö t¥¤¸ t¶{£³¯ÝÛ{{¤«z
°Õz¤t¤¤zw ¨t¼¥²Ö¤zwtÖ¥³¥z³ Õ¥z²Õ ³

Ò××
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¯Ý ¤Õ¥§§²¤w¨w¥¼¥w¤ Õ¥z§·z~©·z{£¼¥²Ö¨u©¸
¥ Á Õ¥z¨¸   ±¯|¥£¤tt¥{£¥t¥¨·¨³Õ³ÖÖ¥³Õ¬Ö
}¥§u z«ÙÕ¥¨¤t¥ Õ¥z²w¨}¨§ Õ¥z³
¤ Õ¥z¯}Õ ¯¥¨¸{£ tt¥¯t¨·t¤«t¯t Ù {£¯¶Õ¥
w¥¯uÖ¥²{¯t¨·t¤}¥§u z«Ù{£ ¬Õ¯ª¸ z¤zt¥¤§²{u z
Ö¬ tt¥ ¯}Õ ¥zwt¶¯uÖ¥²{Õ¥ w¥«uu z«Ù ¬Õ¨·t¥¯
¤« ~©·z¯{Ö¥u zw¥w§ ¥{³Õ¬Ö¤¯ °Õ¯u¥{£§§{|¤°£¤§²{
z§Õ¥zµ¥¬§¬§Û¥¨·¯u¥¨ ¬Õ¯ª¸ z¤z¤¯u¥¤¸¯¥£
|£¤¸ t¥¤§²{u z¯u¥{©z¯Ý¤Ñ z¬§ ¬§ 
Û ¥u z¤¯u¥¯ z
±¤¨¸¯¥{©z¬³ÖÕ¥®¤µ¥¸É°°¤µÁ}´ª¢j°£¼¤·¦¦¤
£¼¤·{µ °´®¤µ¥®¦º° °o¼Îµµ··´´·
°ÖÕ¥{£Ö zw¼¥©z©zª ³Õª zÛ{{¤¥z¤zw ¯}Õ wÕ¥§
¥z¤zw°£¤ Ö °Õ Õ¥ªÕ¥ t¥¨·«Ù¨Û¥¤ ¥
¥³Ö¯¨z°wÕ²£¤¨· ¬Õ²ÖwÕ¥§u z¤zw¤z³Õ¯¨z  «Ù¨·{£
°tÖÛ¥u z«Ù{£Ö z³Õ{ ¬Õ²ÖÛ¥¤¸¯¨¯ z§|£¤¸¤zw¨
wÕ¥§ Õ¥z³ °Ö°ÕwÕ¥§¨·¯ÝÛ¥ wÕ¥§¤¸t¶{£}¤t¥¤t
t¥³³Ö ¤»¬¥r³Á¡¸¥Á}Åµ¤´¤Ánµ´ÊÅ¤nÅo ¤»¬¥r
o°ÂoÅ ´¤Åooª¥
©z ¨¸ u °t¯ª· zw¥{§z¨·¯Ý¤t²Õ³Ö Õ¥z©·z ~©·z
¨·{§z¯Ý¯ª· z¼¥w¤¥t w ¬Õ²¥wÀ °Õ{£¬³Ö¯¨z¯Ý°
wª ¤t¨·Õ¥«Ù¨¸¨¥£ª ¥£Á Õ¥z²¯¥¯¨t¤wª
À ¯Ý¸ª·~©·z¯Ý}¥§ ¬Õ²}¥§°£¯Ý³¥t
}¥§Ö zu©¸ Õ t}¥§¤z¸ ¨¸ °t¯ÝÁÖ¥wª t¥°£²{
¤{£Ö z§¤§²Ö¬tÖ zÖÛ¥
Á ¯Ý»¨ ~©·z¯Ý¥}§t ¬ÕÕ²¤zw ¨w¥¤¤ÙÕ
t¤±u©¸Õ ¯{{¼¥z

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

Ò×Ø

¯ª·  zwÖ z z¤¸z zÖ¥°£²Ö£¥±z©zt¤¤¸zÖ¥
¨·¯Ý«ww²¤zw °£Ö¥¨·¯Ý}¨§²}¥§ ±¯|¥£ zw
Ö z²Ö©z}¨§°Õ¯¥¤t{£ zw°wÕ«ww~©·z¯ÝÖ¥¤zw
¥°w§£¤t ¤zw¥Ù z«Ù²°zÕ¯Ý«ww
°³Õ¬©z²°zÕ¯Ý}¨§ ±Ð ²Ö}¨§¯Ý¯ª· zu z§¥¥Ù
~©·zt¶©t¥}¨§¤¸°ÕÖ¥¤«Õ¥zt¥ Õ¥z¯¨ §§¥Ù ¬Õ²
¤zw¥Ùt¶{©z z«Ù²°zÕ¯Ý«ww
°Õ{«¥u z¥Ù¤¸z¥¨·{£Ö¥zwÙ£±}Ù«u°tÕ
«Ù{£³Õ¨¥z¤§»{§z³Ö  Ö¥ zw¯¨z°wÕÖ¥«ww ±
³Õw¼¥©z©zw¥¯Ý}¨§¯¥£«Ù±ª¸¥¯Ý}¥§ wª ¯Ý
}¨§°£Ö z z}¨§²Öw¤¸zÖ¥t¥ª Ö¥¤«°£Ö¥{§²{
«Ù ¤¸z¨·¯Ý}¨§~©·z¯ÝÕ©·z²}¥§ °£¯Ý«ww
²¤zw  ¯t¨·¯ª· z±z¯Ý ¤¯¨t¤ Ö¥¯¥³Õ¯uÖ¥²{}¨§°£³Õ¤
«z}¨§²Ö¨ w¥¯Ý«ww¨·{£ ¬ÕÕt¤Ö¨²¤zwt¶¯Ý³³Ö
¥t }¨§¨·¤ ¥ Õ¥z¨{©z{£¼¥²Öw¥¯Ý«ww¯{§z tz¥³Ö
Õ¥z¬tÖ z¥t¯¥{£²Ö«Ù¨}¨§¨·¨z¥ ¬Õ²±t¨·¨¨¤zw¨·Õ
¯¶¯Ý«u ¯¥{£Ö z£¥w¥w§¯ª· z}¨§t¤w¥¯Ý«ww²Ö
ttª°£¯tª¸ «t¤²Ö³Ö
¯¨z°wÕ¤£¥ ¥¥ wt¶t§ ¥¥¤¸z²¥£¨·¯Ý«ww
°£t§²¥£¨·¯Ý}¨§¨¤¸zt¥t§¯ª·  zw¥Ö zt¥u z«ww
°£t¥t§¯ª·  zw¥Ö zt¥u z}¨§
°Õ Õ¥ w«wÕ¥¨·°Ö{§zu z ¥¥wª ¯ª·  zw¥Ö zt¥
u z}¨§ t¥t§¯ª·  zw¥Ö zt¥¨·ª Õ¥¨¨·«u z«ww ¯}Õ
Õ  ±tÖ °z¥£ ~©·z¤¸z§¸¯ª z¨·«  ¥{{£¤· ª
¼¥¥}¨§u z¯u¥¯ z Ö¥¯ª· ²¯uÖ¥²{©zw¥{§z¨·±z¥£¥t¤
t¶¯Õ¥t¤{¤{«u zt¥°tÖÛ¥³Ö Ö¥ z³Õ¯¶{«£¥ °Ö°Õw

Ò×Ù
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°Õ£wt¶{£³Õ¥¥¯uÖ¥²{¤¯ z°£§¤§Õ ¤¯ z²Ö¬tÖ z³Ö
t¥¤ ¥¨·§¥ ¼¥²Ö¯t§w¥u¤°Öz£Õ¥z¤zw«Ù
t¤}¥§¤¸z°Õ£Õ¥z«wwt¤}¨§²¤w¯ z
t¥¤§²{¥z¤zw¤¸z§§¤¤§ ¨t¨¥t¥¨·w¼¥©z
©z°Õ«ww °£¤zw  ±³Õ z³²Ö©zw«ª ±Õ }¨§ °£
}¥§  wª   zw³Õ©z}¨§ ¯¥£§ ¬Õ°wÕ«ww ¼¥²Ö³Õ ¥{
Ö¥zwÙ£±}Ùu« ¨°· Ö{§z°£tÕ Û¥°tÕ ¥²££¥
Ö z ¤Õ¥ t¥¥t¥²£¤zw¨·¯Ý¥ ³Ö¯Ý
¯wª· z¤·  ¥ ¯}Õ ¼¥²Ö¯t§ eµ¦¡´µ¸ÉÅ¤n¥´É¥ºf ¤z¯}Õ
t¥¨·¤¤§u©¸¯ª· ¤«t¥¤ ¥¯t§{°³Õ¤·zª¨·
Õ¥¥°Ö²¤zw£¤t ~©·zt¶Ö z¯Ý¯¥£¤tt¥¯ zt¶¨Õ
²w¥¯uÖ¥²{¯}Õ¤¸ wª ¨§{|¥§§Ö {©z}Õt¤¤t¤²Ö¯t§t¥
¤ ¥¨·³Õ¤·zª
z¥u z¤tt¥¨tÖ¥z³t Õ¥z¤¸ ±¨·¤tt¥¯ z
¥{ ¬Õ²Ö §§u z¤ttw z°£¤t¯¥Ù¯ÝÖ °£ z
w¥¯Ý«Ù³Õ¤· ©zw¥{§z¤¸zÖ¥}¨§°£Ö¥«ww Õ¥z
¨·tÕ¥°Ö¤¸
¤z¤¸ ¬Ö¤¤§t¥t¶¥ ¬Ö²}Öt¥t¶¥ {©zÖ z³Õ
£¥ {£Ö z©t¥¤ ¥¤ ¬Õ ¯¥ ¯ª· ²Ö¨{µ§·zu©¸
°£¨Áµ¨§·zu©¸
t¥©t¥¨·§¤tt¥Ö¬¥¥¥Ö¥zt¥¨·¯tª¸ «
Õ }¨§¨·¨z¥u z«Ù {£¯ÝÛ{{¤¼¥w¤²t¥Ö¥z ¥
u z«Ù
¯¥£|£¤¸ t¥{£¤¤§t¥¨·¬tÖ z²Ö¯ÝÛ{{¤«z
°ÕzÖ¥zwÙ¤zw¨·¨³Ö¤¸ {£Ö z¼¥Öw¥³Õ£¥ ±¨
w¥¤§}  Õ¥z¬z ¤¸zÖ¥Û¥°£Ö¥¯{¥ Ö¥t¥§
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Ò×Ú

t¶{£¼¥¥}¨§«Ù ¼¥¥¤zw  {¼¥¥¤¤¸z
¯¨¯¨
¨¸¯Ýt¥¯ª ²ÖÖ z£¤zÕ¥ ¨·¯Ý¥u zt¥ª
¯Ý¥u z§¤ ¥{¬t¼¥¥±t¥¨·§ Ö{µ¨·¬Ö³Õ¯Õ¥
©zt¥Ù ª ÖÁµ¨·Ö¥ ~©·z¨¯Ýt¥¼¥¥ ¥u z
«Ù
w¥Õ¥ t¥°Ö¨¤t ¬Õ²²{¨·Ö z¤t¤ ¯}Õ
¤tw¥¯Ý  °£¤t£±}Ù«uu z¤zw ¬zÕ¥µ t¶wª  t¤
³¤t¯tÕ¥¨·Õ¥Ö z¨¤¸z¤Áµ wª ¯{{¼¥z ¨·¨¯¥ ¨w¥²Ð
¥¥¨Õ ¯ª· «Ù °£Õ ¤zw  {«}¥§ °£¨
w¥Ö¬°{Özwª ¨{µ¨·¯uÖ¥©zw¥{§z{t£¤·zª ¯Ý²Õ
¯ª· ³¤tt¥ª ¯Ý²Õ t¶¯¨tÕ¥¯Ý¦¦¤µ·Å¥
wª ª ¯ ¥w¥{§z w¥¬tÖ z w¥¨z¥ ¤tt¥¯Ý²Õ °Õ{£
ª ¯Ý²Õ³Öt¶Ö z¨Û¥¬Ö¬Ö¤tt¥¬ÖÕ¥ £³{§z £³
¬tÖ z¨z¥¤¤t¤ ¬Õ²¤¯¥£|£¤¸ Õ¥zÖ Ö z¨ Á Õ¥z¨¸
wª ¤t ª ¯Ý²Õ ±¬ÖÖÛ¥°£¨¯{¥¨Õ ¯ª· 
«Ù~©·z{£¼¥²Ö¨ª¸¥¨·{£¤¤§t¥¨·¨
t¥°£§§¤¤§¨w¥¼¥w¤Õ }¨§°£¤zw {
¥u z«}¥§¯Ý Õ¥z¥t¯}Õ¨¸ °£¤tt¥ª Ö¬¼¥
Ö¥¨· § § 
¤ ¤{§ £Ö z¨w
« ¤§ ¯¨· uÖ¥©z¤z¸ ÖÛ¥Ö{§²{
°£Ö§t ¨t¤¸zÖ z¨w¥¥¥²t¥{¤¤¸z¥z£¯¨
£¨·¯Ý§¯ª· ª·  t¥Õ¬§¤ Õ¥z³Ö¨¤z¨·tÕ¥°Ö
¤z¤¸ t¥©t¥Ö¥§§¥Ù {©z¯Ý¯ª· z²Õ ¨·¨u uÕ¥
tÖ¥zu¥z©t~©¸z¥t³Õ²}Õ¯Ý¯¨zt¥¯¨§}¥t¥²w¥¥
¥¤ ¤t¯Õ¥¤¸ °Õ¯Ýt¥©t¥ ¯ª· ª· ¤{²}¥§
Õ¬ ¥u z«  }¥§¤¸ z  °£¯ª· ¤t ¥ ¥u z

ÒØÑ

··«µ¦rÂª¡»

«}¥§²Ö¼¥z ¬Õ²«¥°Õz¤{u z}¥§ ¨·{£¯ ª¸
¼¥£±}Ù°tÕ«Ù Õ¥z¨¨·« ~©·zÖ zt¥Û¥¨·tÖ¥z
u¥z§·z²Õ

°µ¦¥¦¦¤ °¤»¬¥r³¥´É¥ºÁ¡¸¥Ä
°¥¼n¸É£¼¤·¦¦¤£¼¤·{µÄµ¦´µ¦´¤¤·
¯¥¨¸¯ª· z¯t¨·t¤t¥ ¯}Õ¯ª· z e··f ¨·¨t¥¼¥¯uÖ¥¥
¯°Õª ²}Öt¤ ¯¥¤t°t³Õt¬ ¯¥£|£¤¸ {©zu ¤¸zuÖ ¤z¯t ¨t§
Õ¥z¨·²zt¥§§¥Ù£¤t¨¥w¥w§° QDWXUDO
ODZQDWXUDOULJKWV~©·z¬wÖ¥µt¤¯ª· z°Õ¨·{§z³Õ²}Õ¯°
w§°¨¸wÖ¥µ {£ª Õ¥¨t¥¨·¯Ýt¥t ¨·²}Ö³Ö«tt¥¯£
¬Õ²¤ zª ²Û¥u z«Ù °Õ¨·{§zÛ¥u z«Ù¨·¯uÖ¥
©z¤w¥{§z²}¥§¨·{£¼¥²Ö¨t¥t £³°¤¸³Ö ²¥z
«¥¥°t¯ÝÁ}¤¸wª
À w¥{§zu z}¥§ ¨·³Õ¯uÖ¥²w t²w¯}Õw¥¯Ý³
u z§·z¤¸z¥¥¯«Û{{¤u z¤ ~©·z«Ù{£Ö z¬Ö¯uÖ¥²{°Ö²}Ö
w¥¥¥u z¯¥¥{¤¤¸z£¤zwu z¯¥¯ z
Á Ö¥«Ù¯¥¯uÖ¥©zw¥{§z¤¸{§z °£¨w¥¥¥{§z
¯¥t¶{¤£¤zw±¯|¥£t¥tw z°£t¥ ~©·z¯Ý§¤³Ö
¨¨·«± wÖ zt¤w¥¯Ý{§z²}¥§ °Ö«Ùt¶{£³Ö¤
£±}Ù¯ zÖ¯«¨¸¯¥{©z¥¤¸zuÖ t¼¥Õ¥zµu©¸
Õ¥z³t¶¨ t¥t¼¥²¯ª· z§§¯ÝÖ¨¸ ¯Ý¤¤· ~©·z³Ö
tÕ¥°ÖÕ¥¯Ýw¥¥¥§¯u z«Ù ~©·z¼¥²Ö¯¥Ö¥z ¥
u©¸¥³Ö Ö¥«Ù³ÕÖ¬{¤t§ «Ùt¶{£ ¬Õt¤³Ö°wÕ¥
}¥§ª¸¥¯ª  Õ¥z¬ ° }Ö¥z Ö¥ ¯Õ¥¤¸ ª ¥{{£°ÕtÕ¥
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ÒØÒ

¤Ù¯Õ¥¤¸¯¥£±¤}¥¥«Ù¬Ö¤Ù¯Õ¥¤¸³Õ³Ö ¤z³Öt
¤ Õ¥zÕ¥ ¯¥Ö¥zt²Öw¼¥¥¼¥°Ö³Ö¯z§¯ª  Ä¿¿¿
¥ ¤¨¸¯Ýw¥¥¥u z«Ù ~©·z²¤Ù ª·³Õ¨ °Õt¶³Ö t
°ÖÕ¥Ö¥«Ùz§¯ª· ³¯ª· ¤¸wª w¥§¥
t¥¨·{£³Õz§t¶wª  {£Ö z±z{¥t§¤¸¯uÖ¥©z¤
wª w¥{§z ¬Õ ¯¥ ¯}Õ w¼¥¤z³Õ°t°t{¥t
wª t}¥§ ¯u¥¼¥³Ö¯z§¯ª ¥t«Ù Ä¿¿¿¥
Ö t¤¨· t© z³²²{¨°· Ö ¯u¥¼¥ ¯ª· ²Ö³Ö¥tu z}¥§
wª ¯ª· ²ÖÖ³Ö¯{§z tz¥
Ö¥¯u¥ z£«§¯uÖ¥©zw¥{§zwª ¤ Õ¥z¨¸ £±}Ù
u z¤zw¨·¯Ý{«¥°Öt¶³Õ¯¨ °Õt¤¼¥²Öt¥¯ÝÕ¥§¥
«w¥{§z°Ö ¤¤§¥«¤tt¥ wª §¤¥« ¼¥²Ö
w¥Ö zt¥¥t}¥§«{« ¥¯Ý{§z£zwÙz§· u©¸
«Ù¯¥¨w¥|¥¯¥{©z¤¤§§§Õ¥zµu©¸¥°Õ Õ¥z¨·
 t°ÖÕ¥ ·· ¨¸¯Ýw¥¥¥u z«Ù¨·tzt¼¥t¤u©¸
~©z· {£³Ö¨{§zª ³Õ¯¨z³t¶ Õ¬¨·¯¥{£Ö z¨{§²{¨·§«§» ¨¯{¥
¨·¨z¥ ¨¯¥Õ ¯ª· «Ù ¤z£±}Ù«u°tÕ¤zw °£¼¥t¥
Ö  w¥¬ Öw ¥¯uÖ¥²{£w¥¤¤Ù°Õz¯«Û{{¤ Õ¥ztÖ¥z
u¥z¤·©z¨·«
Õ¥¤z¯tÕ¥ ²}Õz¯¥°Õzw¥¯{§u z ¥«Ù
«wÛ{{«¤ ¨t¥¯Ö¯ª· z§§¥tu©¸ °£Û¥¯ª· z§§Õ¥zµ t¶~¤
~Ö u©¸t¤¤¸z¨t¥t¼¥§§²Õµ°tµu©¸Ö
u t¤ Õ¥z¯}Õ ¯¥¨¸£¯¨·¤ ¥°Ö¨t¥t¼¥§§
Õ¥z©z· u©¸ ¯¨tÕ¥ SROOXWLRQ ULJKWV °Õ¥ e§§²t¥tÕ ¥£f
~©z· ³Õ¨²}¥§ °£t¶³Õ³Öª Õ¥¯Ý§§¥}¥§ °Õt¶¼¥ z
¯¨t¤¨·tÕ¥¥°Ö wª  ¯Ý§·z¨·«Ùt¼¥u©¸¥¯ª· w¥¨z¥

ÒØÓ

··«µ¦rÂª¡»

u z¤zw ¯Õ¥¨·«Ù¨·t¼¥¯ª· z¨¸u©¸¥ {£¨§Û¥ z¯¶Õ¥
{£¯Ý¯wª· z}Õ°tÖÛ¥²¬Õ«Ù
¼¥¤²t¨¨¸¯«t¶wª Õ¥ ¯¥¨¸}¥§¯ª· ±¯¨
¥¥t ¯ª· z{¥tt¥t£¼¥u z«Ù ±¯|¥£t§{t¥Ö¥«t§{
«¥t ~©·z¯Ý¯ª· zu zt¥¤ ¥¯t§{ Û¥{©z¨Õ¥{£¼¥
Õ¥z³²Ö«Ù³Õ¥¼ ¥}¥§ ²u£¨·t¥¤ ¥¯t§{t¶{¼¥
¯ÝÖ z¼¥ ¨·{§z ¥{¯ÝÕ¥¤¸zµ¨·t¥¤ ¥¯t§{§¥z{t¥
¯Ý±°Ö ª ¯Ýt¥¤ ¥²¥z¨·tÕ Ö¥¯}Õ¯ª·  zw¥
±³°Ö ¯¥t¶¤z{¼¥¯ÝÖ z¼¥t¥¤ ¥ Õ¥z¤¸  t¥§§·zu z
¯wª· z²}Öt¶Ö z¼¥ t¶¨¥z£¨£   wª ¼¥²Ö¯u¥§ ±Ö¥z
¥£²ÖÖ ¨·«
²¥§¨t¥¤¸z¥¨·{£°tÖÛ¥ ¤¸z{§²t¥
§¤§Õ §·z°Ö  t¶¨t¥¤¤§§§u©¸¥ Õ¥z©·zwª  ··Äµ¦
n°¤¨£µª³
§¨§¤§²¯ª· z¨¸wª ¤¯ ¥§§²t¥tÕ ¥£²Ö§¤ª
±zz¥ «¥t°Õz²°Õz©·z³ ±t¼¥²Ö¨§§tÕ ¥£
³Ö¯Õ¥¨¸ ¯ª· ³Ö¤§§³°Ö §¤ª ±zz¥¤¸t¶Ö z³{¤t¥
£«t§{ «¥tu z¯ z ²ÖtÕ ¥£¥²u ¯u°Õz
§§¨·³Ö¥ Ö¥«t§{u z³Õ¨£§§¥ t¶tÕ ¥£¥t°Õ§
§wÖ¥³ÖÖ   Ö¥{£¼¥¯§«t§{ ¬ÕÕ ³ t¶³Õw«Ö  ¯¥£§§tÕ
¥£°Ö{£§§wÖ¥¥ttÕ¥¤¸³Õ³Öt¶u¥« ¥{{£Ö zÖ¯§t
t§{t¥³¯ z¯Õ¥t¤Õ¥¤³¨²Ö«t§{¤t¥}¥§°Ö 
¨¨¸¯ª· ±zz¥ª t§{t¥¨·³Õ¨£§§¥ §u z³ÖÖ 
°ÕtÕ ¥£¬z §§¨·{£§¯t§tÕ¥¤¸°Ö «t§{u¥«¤
¯§{£ ¬Õ³Õ³Ö t¶¥¥u¥§§¨¸°tÕ§¤ ª·µ ¨·¨£§§¥¥t
tÕ¥wª ¥¥§u z¥t±tÕ ¥£Ö §¤ª ±zz¥¨·

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒØÔ

¨£§§¥¤¸t¶¥~ª¸ ¯ ¥§§¨¸³
¤ Õ¥z¨¸¯Ý «¥§¨¨·¼¥²Öt¥¼¥¥¥°Ö ¯¥z
Öt¥§u z¥t°ÕtÕ ¥£Ö  ¨·t¶wª ¥£¨·¯t§{t¶³³Ö
°£§· z °Ö t¶ ¨  ¥z¨· { £ ¬ Õ ¨ ³ Ö  w ¤  Õ ¥ ¯Ý  § ¨ t ¥
£¨£  Õ¥z©·z²t¥¤ ¥¨·¨Û¥Õ¥{£³Õ¤·zª
²¯ª· z§°£¤¤§¨¸ «Ù¨w¥¥¥t¶w§t¤¯ ¥ Ö¥
{µ¸° £Áµ¸ w¥¥¥t¶{£³Ö¨Ö °£¯ª· ¯¥
§{¥¥Õ ³¯¶Õ¥§¨¨¸¤z³Õ³Ö¨¤tt¶¯¨·³ ¨t
¯ª· z§§tuÖ ¤zw¤Õ¥zµ ¨¸t¶¯Ý¯ª· zu z«Ù °Õ Õ¥z¨·Õ¥
°Ö {£Ö z³Õªw¥{§zu z}¥§ §|£¤¸{£ ¥ §¯¨°z
Õ¥z¨·£¥¥§¨ °zw§ ¯¨~ ³Ö¯{ ¥°Ö ¯ª· w¤¸z~ª¸ °Õ
§¯ª z ~¨° ¯§¸{¥t §¯¨°z ¬t §¯¨°z ¥Õ¥ e £³
t¤ Õ¥{£¯ ¥°Õ§°£ªÑ¥¥~ª¸ u¥t¤ª ¨· w¥w§¨¸°t
£¥f¯¥£Õ¥¨¨·³«Ù¯ ¥°Õ§¥°Õzt¤¤¯Ý¯ª· z¨·
¤zw«Ùtzt¤ °Ö¯¥t¶ tÕ¥¯Ý§§²¤Ù§ °£² £³
Õ¥zµ°Õ¯¥ Ö¥zt¤}¥§¤³ÕÛz¯¥
³ÕÕ¥{£¼¥ £³t¶Ö zÖ¬£¤t²¤tt¥ Á }¤¸¨·±z¯}ª· t¤
wª  ¤¦¦¤w¥{§z²t}¥§¨·¯¥{£Ö z¬Ö ¯¥ ~©·z¯Ý
¥u zt¥Ö¥zª·´¥¨·¯Ý£t¯tÙt§t¥²¤zw Ö ¤¸z¯Ý
{«¥u z§¤¤¸³Ñ²¤ ¤¸z¨¸«Ù{£Ö z³Õ£¥ ±¨
t¥©t¥¤ ¥ ¬Õ ¯¥
±¯|¥£¬Ö¨· ¬Õ²¥§§¤¤§ {£Ö zw¼¥©z©z¤tw¥{§z
¨¸²Ö¥t ¯¥£¤z³ÖtÕ¥°ÖÕ¥ t¥¨·¤¤§t¤¤¸ t¥{¥t
Û{{¤«z°Õz¥² wª ¬§¬§Û¥ Ö ¤¸zÛ{{¤Õ  
{¥t¤zw¥ t~©·z¯ z¯Ý¬Ö¤§²{t¥¨· t¥{©z¯Ý¤
Ñ zÕ¥Ö¬¤¤§¨¬§¬§Û¥°wÕ³

ÒØÕ

··«µ¦rÂª¡»

Õ {¥t¤¸ t¥¨· t¥t¶{£¯ÝÛ{{¤«z°Õz¤zw°£
¥ ª ¯Ý¤¼¥¥Õ ³ Ö¥Ö¥t¶¼¥¥¤¸z}¨§¤zw°£
¼¥¥ ¥ {¼¥¥¤Ö Ö¥¨t¶Õz¯§²Ö ¥
«Ù¯{§tÖ¥Ö¥¯tª¸ «}¨§¨·¨z¥§·zu©¸³
¨uÖ ¨·u ¼¸¥ ¨t Õ¥z©·zÕ¥ £«¯{Ö¥z{¤¤¸zÖ¥z£
¤zw¨·¯¨tÕ¥ ¤zy£ u©¸¥¯ª· ¯Ý}«}°Õzt¥©t¥ °Ö¨t¥
tw zu©¸¥¯ª· ²Öt¥©t¥wª t¥Ît¤ ¥}¨§u z«Ù¤¸
¯Ý³³ÖÖ¨ t¥Îtwª ²Öt¥©t¥°tÕ¯u¥¤¸ °Ö¨·{§z¯Ýt¥
Ö¥zÛ{{¤¨·¯ ª¸ Õ t¥¨·¯u¥{£¤ ¥¤¯ z °Õ¯ª· ¼¥ Õ¥z¤¸ £
«¯{Ö¥t¶z³Ö}ª· Õ¥¯Ý¬ÖÎt¯u¥Ö °£²t¥Ît¤¸£ zwÙ¨
¤t£ Õ¥z©·z ¯¨tÕ¥¯Ý¬ÖÎt±³ÕÖ z²}Ö ¼¥¥{ ª ¨·¤Ù¥z
£¯¨tÕ¥¬ÖÎt±³ÕÖ z²}Ö ¥}¥wª ³ÕÖ z²}Öt¥z±
¤t£¨¸ ¥{{£¯Ý «w§Õ¥ ®¤µ¥¸É¸¸É» Â¨³µ¦
¦°¸É¸¸É» o°¦¦¨»»®¤µ¥Ã¥Äo°µµÄ®oo°¥¸É» Ö¥
¯Ý£«¯{Ö¥t¶³ÕÖ z²}Ö¯ £ zwÙ{©z¨w«¤§§¯¨·Îtw±
³ÕÖ z²}Ö ¥}¥ °£¨·{§z¤¸t¥¯ zt¶¯Ý¯wª· zÎtw ¬Õ°Ö
°Õt¥¨·¯Ý Õ¥z¨¸³Ö t¶ ¬Õ¨·Õ¥{£Ö z¼¥²Öw¨{§¼¥©t°£¨Õ¥¨Õ
t¥°¯Ý§tu¥ wª ¯ÝuÖ Ît ³Õ²}ÕuÖ ¤zw¤ °£¼¥²Ö¨
§·zu©¸³ ¨t{t£¤·zÕ¥ t¥¯Ý¯¨z¯wª· z¥¬ÖÕt¤²uÖ
§u z¤zw Õ¥z¨·Õ¥¥°Ö
±¤¨¸ °¥z²t¥¼¥t¥ {©z¨ Á ¥z wª  ²£
¤zw¨·t¥tw z¯Ý{«¥²¤ wª t¥tw z¯ª· ²Ö¤zwz
¯¨Ö  t¶{£¯Ýt¥tw zÖ ¼¥¥{ ª ¯Öt¥²}Ö ¼¥¥{
t¥t¶{£«Õz¤zw¤°£ww« ±¯Öt¥t¼¥{¤w}¤· Öt¥z
±w¼¥w¥§
°Õ²£¨·ª w§Õ¥t¥tw z¯Ýt¥Ö¥z¤zw¨·¨u©¸¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒØÖ

¯ª· ¯Ý¥¯ ª¸ ²Ö«Ù³Ö¤ ¥¯uÖ¥¬Õ}¨§¨·¨z¥ t¥¤¤§
t¥t¶{£¯Öt¥Ö¥zw¨¯¥£¯Ý¯wª· zÎt«Ù²Öu©¸³¬Õ}¨§
¨·¨z¥¯ª· t¥¯Ý§tu¥wª ¯Ý¯wª· zÎtt¥t¶{£¯Ý
¯wª· zª ²t¥Ö¥zw¨ ¯¥£|£¤¸{©zw¯Öt¥²t¥Ö¥z
w¨¥ttÕ¥t¥t¼¥{¤w}¤·
¯Ý ¤Õ¥ t¥¨ Á ° Ö¥¯Ö ¼¥¥{t¶{£¯Ýt¥¨·
¯Õ²Ö¥t¼¥{¤w}¤·±¨t¥Ö¥°£¤zw¤¥t°ÕÖ¥¯Ýt¥¨·
¯Öt¥©t¥ ~©·z«ÕzÖ¥zw¨ t¶{£¨¤t£²¥z{¤± t¥°£¨
t¥Õz¯§¥t °Õ²w¥¯Ý{§z~©·z¤zw²u£©·zµ ¨w¨· ¬Õ²
£¤t¥¤ ¥¨·°tÕ¥zt¤¥t¥ t¥tw z°£t¥{£
Ö z¼¥Ö¥¨·¤¸z zÖ¥ wª  ¤¸zÕz¯§w¨ °£t¼¥¥wÖ¥ ¤¸z¨¸
±¨{«¯Ö¨·t¥Ö¥z°£Õz¯§w¨
w¥Õ¥ Ö¥°t±{«¯Ö t¥t¶¨ Á ° wª  °
Ö¥zw¨t¤°t¼¥{¤w}¤·
Ö¥²}Ö£ ¼¥¥{t¶°Õ Õ¥{£¯ ¨z³²°t¼¥{¤ °ÕÖ¥²}Ö
£¨· z¤zw«Ù¯Ý¤zw¨·wªÖ¥³¬Õw¥¨z¥ ¯¥t¶ t
t¥¥Ö¥z¥¯ ª¸ ²Ö}¨§¤ ¥ t¶¯Ýt¥¨·¥¥Ö¥z
w²Ö¯Ýw¨ °£Ö¥zw²Ö¯Ýw¨²Ö¥t{t£¤·z¯¥°³ÕÖ z
z±w ª z±w²ÖÖ ¨·« ¯¥£³Õ¨w}¤·¨·{£Ö zz±
Ö¥¼¥³Ö Õ¥z¤¸t¶¯Ýt¥¨·¨
°Õ¤¸z¨¸t¥Õ ¤¤Ùt¤ Õ¥z°°Õt¤t¥tw z
t¥tw z{©zÖ z¨±¥²t¥¨·{£Ö¥zwÙ¤zw²°¨·Õ¥ ²}Ö
t¥tw z¯ª· Ö¥zw±Ö¥zw¨¯ª· ²Ö¨w}¤·¨·{£Ö zz±²Ö
Ö ¨·«~©·zt¶wª ¯Ýt¥ª Âª·Â· µ

¬ÊË´¤
¤°°¸¹{»´Á¡ºÉ°¦oµ¦¦r°µ
\

»¨¥£µ¡Ã¥¦ª¤ °´¤´¤§·ÍÅooª¥µ¦´µ¦µ´¤
n¼Ájµ®¤µ¥Â®nµ¦¡´µ
µi ¥··´´· °Å¥³Îµ°¥nµÅ¦
oµ³·ÁºÊ°¼¨Ä®o¡»«µµ°¥¼n¸Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÂn´¤Å¥
¯Õ¥¨·¯Ý¥ ¯ª· t¥¤ ¥w Õ z °£¨t¥¼¥w¥}¤·¯}Õ
¥}¥t¥tu©¸ °±Öu z¤zwt¶¤³¬Õt¥tw z°¯Ö
¼¥¥{¥t§·zu©¸ °£Ö¥t¥t¶ tuÖ t¼¥t¯tÙ²t¥
¤zw¤°£z±¥t§·zu©¸
°w§°¨¸t¶³Ö¯uÖ¥³¬Õ£t¥tw zw£zyÙÖ ª
¥{{£¯ÝÕ¥w£zyÙ¬tÕ  {¥t §§u zt£°¤zw ²Ö¨
°w§t¥tw z°¨·¯Ö ¼¥¥{¥t§·zu©¸ ~©·z¯Õ¥t¤¯Ýt¥z
ª£§¸z¤tt¥°Õz§¤¨·°Ö ~©·z¯Ýt¥tw z¯ª· t¥©t¥ ¨·«Õz
¯tª¸ «t¥¤ ¥}¨§u z«Ù
 t¥¨·Õz³ £¥}¤¤§w£zyÙ°«t|¤¨· t
¥ ¯Ýt¥£¯¨·¯Ö ¼¥¥{ wª t¥tw z°¤zw¤w
w«°Öª¤tt¥u z£«¥¥¨·Õ¥´Ê´³ ¹Ê¤µÁ¡ºÉ°°³Å¦
Ö¥{£§¤§²Ö¬tÖ z £¥}¤¤§w£zyÙ{£Ö z¥z
¤¤§ ¯ª· ¯ ª¸ Õ t¥Ö¥z}«}°Õzt¥©t¥u©¸¥²Ö³Ö {©z{£ 

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒØØ

wÖ zt¤{«¥¨·°Ö{§z°Õzt¥tw z²£§¤
¯¥¨¸¯Ö°Õt¥²}Ö ¼¥¥{°£t¥¤zw¤¤}¥ ¯{Ö¥ ¥¥¯§t
¯Ý  ¥{¥Ù ³ ¥°Ö  ¤ z ¯ª °Õt ¥¯¨ t}ª· ¯Õ¥¤¸  Õ¥¯Ý 
e ¥{¥Ùf}¥Ö¥³¯{ ¯{Ö¥ ¥¥t¶¤z¯¨t ¥{¥Ù °Õ¤¯{Ö¥ ¥¥
{¼¥¥t³Õ¯w¼¥Ö¥¨·u z ¥{¥Ù ¯¥£|£¤¸{©z¬³ÖÕ¥§¥
³°Ö¯{Ö¥ ¥¥¼¥Ö¥¨·¯Ý¬Ötw zt¶«Õz²}Ö ¼¥¥{¤zw¤¤}¥Ö¥
Õ¥z¨¸t¶³³Õ³ ¤¨¸¯Ý¯ª· z©·z¨·{£Ö ztu©¸¥§{¥¥
¥¥³Ö¬¥²}Ö¯¥¥t¥°Ö ¨¨¸Õ¥ ¤t¥¬z« ³Ö
¥tw¼¥¥³Ö ÃuÖ ¼¥¤ÂuÖ Ö¤¸ ¥¥w§Õ¥{£³Õ £
u ª Õ¥¯ª¸ w¥¨·¬¥¯Ý¯ª Õ¥w w«w¼¥ ³Ö°Ö
ÕuÖ ¨· Ã w¼¥¥¬¯ª {£¯ÝÕ¥ eÐ¥§§¥Ù{£¯tª¸ t¬
«¥¥³Öª ³Õ Õ¥z³f ¥¥{£³Õ¬²°zÕ¤§§¥Ù±
z°Õ{£¬²°zÕ§§¤¤§
t¶ Õ¥z¨· t¯ª· t¨¸Õ¥ ²¤zw³¯¥¨w¥¤¤Ù£Õ¥z§§
¤¤§u z¤¥³ t¤t¥tw zu zw£zyÙ ±¤¯ÝÖ¬¥
t¥w£zyÙ³Ö°tÕ£¥}¤¤§w£zyÙ
²¯ª· z¨¸ oµµ··´´·³ÁºÊ°¼¨ Èº° nª¥Ä®o®¤µ¥
³rÁ}Åµ¤®¨´µ¦ °¡¦³¡»«µµ ®¤µ¥ªµ¤ªnµ
Îµ°¥nµÅ¦³Ä®o¡¦³¦µ´´·³r Â¨³ o°´´·nµÇ Á}
· µ¥¤tt¥u z£«¥¥~©·z{£¯Ý¤¯§Ö¥z¥
°Ö £w¥¤¤Ù °££¥¤¨·¯tª¸ «²Ö«ww¨·¯uÖ¥
¥}°Ö³Ö¤t¥©t¥¨·¯¨tÕ¥Å¦· µ
oµ®¤µ¥Îµ°¥nµ¸ÊÅ¤nÅo ÈÂ³Å¤n¤¸ªµ¤®¤µ¥°³Å¦Á¨¥
Á¡¦µ³¤´Å¤nÁ°ºÊ°Ä®oÁ·µ¦·´·µ¤®¨´µ¦ °¡¦³¡»«µµ
¯¥¨¸t¶¯Ý Õ¥z¨·¼¸¥°ÖÕ¥ t¥u z¯¥³Ö}¤t¼¥w¥±Ö
¯ ¨z¯uÖ¥¥¬Õzt¥zyÙ ²°¨·¼¥²Ö¥¤zyÙt¥¯Ý¥¤¨·

ÒØÙ

··«µ¦rÂª¡»

tw zÖ ¼¥¥{³Ñ ~©·z¯Ýt¥³Õ¬tÖ z Ö¥{£²Ö¯Ý³±
} {£Ö z²Ö¯Ýt¥tw zÖt¥©t¥°£¯ª· t¥©t¥
Õ¥z¨· t°ÖÕ¥²£«¥¥t¥tw z°£t¥
wª §¤¯Ý¯ª· zu zt¥©t¥±t¥©t¥°£¯ª· t¥©t¥¨·{£
¯tª¸ «²Ö«Ù¤ ¥u©¸³Ð¬w¥¨}¨§¨·¨z¥§·zu©¸
Õ ³u¤¸¨·Át¶wª ²Öu¥¤tt¥¨¸ t³¬Õ¤zw²ÖtÖ¥zu¥z
Ö ¥ ¯¶  Ö  t¤ ¤ t t¥u z£«¥¥¥§§  ¥Ù° « 
t¥{£Ö z¨°±Ö²t¥¨·{£Ö¥z£¤zw{¤¥°
Ö °£¥z¬£w¥¤¤Ù²t¥ ¬ÕÕt¤u z«Ù²¥z¨·
{£¯tª¸ «t¥¤ ¥w«¥}¨§u z«Ù ²Ö«Ù¯uÖ¥©z{«¥
u z}¨§¨·¨z¥§·zu©¸³
Ö t¤¨¸ ¤z¨w¥¤¤Ù ¨t Õ¥z©·z¨·{£¥¯tª¸ «£
«¥¥¨·¬¥¯ª· t¨¸¤¸¯Ýt¥¯tª¸ «²°zÕu z¤tt¥u z£
«¥¥°Õ¨¨¸t¥¯tª¸ « ¨t Õ¥z©·z¨·°w¯uÖ¥¥¯ÝÖ¥§¤§
t¥ t¶wª ²¤t}«©·z¨·¬³°Ö ³Ö°tÕ §¥§ Æ
£t¥
¤t¨¸uÖ «Ö¥ tÕ¥ Ö¥¨·u z¤ Õ¥z©·zwª {£Ö z{¤
¥¤tu¥w«Öw zÑ zt¤ ¤} °tÕ£ ¤Ù ~©·z²¨·¨¸¥©z
Õ¥¬Ö¨¨¨w¥§«§» ¯Ý¬Ö¼¥z ¤·z  ¯Ý¤t²{
u z£}¥} °£¯Ý° Õ¥z¥z¨u z¤zw t¥°£
t¥tw z{£Ö z}Õw«Öw z°£¯tª¸ « ³Õ²}Õ£¯ °Öt¤³
«²¥z¨·§
¯¥¨¸wzÖ z¥Õ¥ ¤zwu z¯¥³Ö²}Öt¥¯tª¸ «²°
¥z¨¸Ö¥zª ³Õ wª ¯tª¸ «¬Ö¨· ¬Õ²°¥zu z£«¥¥ ¬Õ
²²§¤ª ¯tª¸ «¬Ö¨· t³ t t§¤

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒØÚ

¯ª· z¨¸¯Ýz¥©·z¨·{££¥t¤ ¯¥£Õ¥¯ª·  z²°zÕ
£±}ÙÕ ²¨·« ¥u z¥¤zyÙt¶{£Ñ z©z¥u z
¤zw³Ö ¯ª· z{¥t¥¤zyÙ¤¸¯Ý¥¤¤zw ±¯|¥£
¯Ý¥¤¨·¯Ý¤°u z{§ ¯¥£|£¤¸{©z¯Ý¯wª· z}¨¸¤
{§u z¤zw³Ñ
²°zÕ  ©· z ¯¥ zÕ ¥  ¯¥¨¸  ¥¤  zyÙ~©·z ¯Ý  ¤ °¥z
{§u z¤zw³t¼·¥¯ª· ±¥t Ö¥t¼·¥{§zt¶¯Ý¤}¨}¨¸
¤Õ¥¯¥¨¸¤zw³³Ö¨w¥t¼·¥¥z{§ Õ¥z§·z {°Ö
t£¤·z¥¤¨·¯Ý¤°ª ¯Ý°tt¥zu z{§t¶¤zt¼·¥
©z¯¨z¨¸
¥£¯}Õ¨¸¯Ý¯wª· z¯ª ²{¬Ö¤§} Õ ¤zw ±¯|¥£
¤ttw z°£¬Ö§¥«tÕ¥Õ¥ {£Ö zª·u©¸¥¨¤«z¤ ¥
¤zwu z¯¥ ¤¸zt¥¤ ¥¥¤zyÙÖ ¯¥£Õ¥t¥¨·¥¤
zyÙt¼·¥¤¸³Õ³Ö¥w¥Õ¥¯|¥£¥¤zyÙ¯Õ¥¤¸¨·t¼·¥ ¤z¨·
¯¥¤t zt¤ Õ¥zw¤°w¯ª ¯t§ ¯}Õ zÕ¥£³Õ¨µ ¯¥¨¸£
t¼·¥ £³Õ¥zµ°Öt¶{
°Õ¨·{§z¤¸¤zw¨¸¯ÝÕu z zwÙÕÕ¥zµ¥t¥°Õ
£Õ¤¸¯Ý zwÙ£t ¨·¤¸z¯ÝÛ{{¤Õz°£¤¸z¯Ý¤¤Ö
¥¤zyÙt¶¯}Õ¯¨t¤
Á¤ºÉ°µ´rÅ¤n¤¸¦³··£µ¡ È³Å¤nµ¤µ¦Á}{´¥
¦»  Ân¦oµ¦¦r´¤Äµ¸É¸ Ân³Á}Á¡¸¥´ª¦´¨µ
{´¥µ´¤Â¨³Á}´ª³o°{®µ °´¤
¯¥£|£¤¸{©zu ¼¸¥Õ¥ ¯ª· ¥¤zyÙt¼·¥¯ª· ± ²°zÕ
©·zt¶¯Ý¯wª· z¤Õ¥¯¥¨¸¤zw³³Öt¼·¥¥z{§¯Ý Õ¥z
§z·  ©zu¥¨·°Ö°ÕÕ°tt¥z¥z{§t¶¤z°Õu¥¨¸ |£¤¸
Õ¥³Ö³w§ z°wµ Õ¥¥¤zyÙ°Õ ¯¥£Õ¥¨·°Öt¶wª ¤zw³

ÒÙÑ

··«µ¦rÂª¡»

¤¸z¤zw°Õ¨·«°Ö Ö¥¯¥ z¯}Õ¨¸t¶{£¯Ý£±}Ù¨·{£¼¥²Ö¯¥ª·
u©¸¥°£¨°tÖ³uÛ¥Öt¥¤«z¤zw³²Öu©¸¬Õ¥£¨·¨
z¥¬tÖ zÖt¥¤ ¥¥¤zyÙ¯ zÖ²Ö¯uÖ¥¬Õ°¥z¨·¬tÖ z
©·z  z²°zÕÛ{{¤ Õ¥z©·zt¶ ¥{{£¯Ý³³ÖÕ¥ §§¤¤§
u z¤zw³³Ö¨Õ¯ ª¸ ¨·¼¥²Ö¥¤zyÙt¼·¥z
t¥tw zÖ ¼¥¥{¤¸ °Õ Õ¥§¤tt¥u z£«
¥¥ ¯¥£t¥tw z²£«¥¥¯Ý¯¨zÛ{{¤¨·¥}Õ
¯§~©·z¨u©¸¯ª· t¥©t¥¯Õ¥¤¸wª ¯ª· }Õ¤«²Ö«Ù¤ ¥
u©¸¬Õ}¨§¨·¨z¥ Ö¥¯¥³Õ ¤¤tt¥¨¸¥²}Ö²¤zwÕ²Õ t¶
Ö z ¤²°zÕu z¥¤zyÙ
Ö¥ ¤¤¸z t¶¥w¥Õ¥u¥¤tt¥¨¸¥²}Öt¤¤zw
³ÕÖ {¤zw±t¤¸zÁ¡ºÉ°Ä®o··«µ¦rÁºÊ°®»
¦³µ¦´µ¦´¤¸ÉÁ°ºÊ°n°µ¦¡´µ¤»¬¥r Ä®o¤¸¸ª·¸É¸µ¤ ¤¸
´¤¸É´·» Â¨³nª¥ÎµÃ¨Ä®o¦ºÉ¦¤¥rnµ°¥¼n°µ«´¥¥·É ¹Ê
³ÖtÕ¥°ÖÕ¥ t¥¤ ¥w¯Ý¤¸z{«¥°£¯Ý¤¸zÛ{{¤
u z§¤ ¤¤¸zt¥ tÕ¥wª t¥¨³Ö¯ª· Ö¥z¥¯ ª¸
± t¥°tÕt¥¨·w{£¤ ¥}¨§Õ¬w¥¨z¥°££±}Ù«u¨·¬z§·zu©¸
³°£w¨·¤ ¥¨°Ö¤·°£{£§¤§¥t¥³Ö¨¨·«Ö 
¤z¸ }Õ²Öt¥«{«¥u z¤ Õ¥z¨¨·«
±¯|¥£Ö¥ w¨t ¥¤ ¥ Õ¥z¨ {¯uÖ¥©zÖ
{µ°£Ö·Ä°Ö ¯u¥t¶{£¨¡§·¦¦¤¨·¯uÖ¥©z ~©·z{£¼¥
²Ö¨t¥§¤§¥t¥ Õ¥z¬Ù°tÕ¥wª t¥{£³Õ²}Õ
¯ÝuÖ ¤zw¤ °Õ¯Ý¯¨zuÖ ¥¬Ö ª ¥{{£¬ ¨t Õ¥z©·zÕ¥ ³Õ
Ö z¨t¥°uÖ ¤zw¤ ¨°Õ¯¨zt¥°uÖ ¥Ö¬ ª ¨
§¤±³ÕÖ z¨§tu¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÙÒ

Ö¥³Õ¨ª¸¥t¥¤ ¥¥z{§²{°£Û¥ ³ÕÕ¥t¥
ª §¤{£t¼¥³Ö Õ¥z³ ²¨·«t¶{£³³Õ  ¯¥£w{£¥¥z
¯¨·zt¥ ª Õ¥zÖ t¶³Õ¨w¥§¨¯¶²{Ö ²{¨·{£§¤§
¥°£°Ö{£¨t¥¤zw¤°£t¥z±t¤ Õ¥z³t¶{£Ö¯²
¨·« ¯¥£¤£¯ z{£tÕ ±{£§§¥ ¯}Õ ¨t¥
wt¤¯¨·zt¥²«t£¤ Ö z¤¸z£¤zw¤ww«
~¤~Ö u©¸µ °£z±«°zu©¸µ {³Ö  {¨t¥¼¥¯ ¥
t¥³²}Ö² ¥z¨· §  ¯{¥Ù ¯ª·  zw¥Ö zt¥
£±}ÙÕ¤¯ÝÖ
|£¤¸ t¥¤ ¥w²Ö¥§tÕ t¥ Ö ³Ñ
t¤  t¤  t¥¤ ¥Ö ¥ {§  ²{°£Ö ¥ Û  ¥ {© z ¯Ý  ¥t§{ ¼¥w¤ ¨·
§§¥Ù{£Ö z²Öw¥²{

Á}UXOHRIODZ´Ê®¦º°³¡°°¥nµÁ¡·É£¼¤·Ä
oµ¡´µµ¦³Âo ¹Ê ¤µÅ¤nÅo°µ¦¥¦¦¤È³¨µ¥oª¥·´ª¤´Á°
t¥¤ ¥w ¥{¯t§{¥tÛ{{¤°Ö Õ¥zµ ²£¤§¥Ù
¤t¤ ±³Õ³Ö¯t§{¥tt¥¤¸z²{§¤§²Ö¬tÖ zÖÛ¥¨·Ö¬¯uÖ¥²{
w¥{§z¯t¨·t¤}¥§u zw°£¤zw¯ÝÖ ¯}Õ t¥¤tw¥
¯Ý Õ¥z°ztÖ¥ ¨·¤ ¥u©¸¥²¬Õ}¥z¤zw ¯ª· z{¥t
£t¥Ù²t¥¬ttu¨·uÕ¯z¯¨¯¨t¤¥ Õ¥z°Õ¥°£
«°z
{¥t£t¥Ù¯}Õ¤¸ °£Öw¥¤tw¥¯Ý¨·
¤ ¥u©¸¥ Õ¥z¤¸¯Ý¥ ¤zw¤ztÕ¥t¶{£{¤¤¸z¥zt¯tÙ
t§t¥Õ¥zµu©¸¥¯ª· ¤t¥w¥¯Ý¤¸ Õ¥zwÕ uÖ¥z³Ö°£
w¨·¤tw¥¯Ý¤¸z¥t¶{£¯w¥°£¤t¥t¥ª t
¯tÙt§t¥¯Õ¥¤¸³Ö Õ¥z¤t°Õ°£{§z{¤z¤·wz

ÒÙÓ

··«µ¦rÂª¡»

Õ¥z³t¶¨ ¯ª· t¥¯¥Õ¥³ °£Û{{¤°Ö ¥z¤zw
¯¨· °z³ w¥¤tw¥¯Ý¯ÝÖ¨¯· Ý¥ Õ¬ ¥²{§²{t¶
¯ª ¥z{¥zz³°ÖÕ¥t¥°£¤¤§Õ¥zµ¨·¥z³Ö¤zwz ¬Õ
°£w¥§°£w¥¥¥²t¥{¤¤¸z¥zt¯tÙt§t¥°£¥
t¥t¶¤zª¯ª· zÕ ¥ °Õ¥tÕ¥¥z¨t¥°£t¯tÙ
t§t¥¤¸z¥³Öt¥¯Ý¯¨z¬°¨·³Õ z¯{¥Ù¨·¯Ý¤
¤tt¥{©z³Õ³Öw¥«Õz¥Ö¥ztÕ uÖ¥z¯w¨zª Õz²
¥z¨·  ¥zw¤¸ z Ö ¥ °zÖ¥z  {t¥¯Ý  ¯wª· zª ¥
£±}Ùu z«ww°£t«Õ wª t¥¯Ý¯wª· z¼¥ Ö¥¤zw¤¸ ¯ z
¥t¥Ù¯}Õ¨¸ ¯Ý§z· ¨· t¤ §§ ¥Ù°£Ö¬¤§} Õ ¤zw
±¤· ³{£Ö zÖ¯¬ Õ¥¤°££¤£¤z±³Õ£¥¯¥£t¥¯Ý¤zw¨·
¤ ¥°Ö ¥w¥¥¤²Õ¯¨· Öt¥¤ ¥¥z¯t§{ª
Ö¥¤«  ³Õ¯Ý¤t£t¤Õ¥{£ ¤ °£ ¥{¯ÝÛ{{¤¼¥w¤
Õ¥z©·z¨·¼¥²Ö¤zwÖ z«³²z{u zw¥¯{§°Öt¶¯ª· 
¤ ¯§t¥¯Ý¤ Õ¥zu z¤zw«wÛ{{«¤ ¨·¬§²{Õ¥¯Ý
¤zw¨·ª ¤t UXOH RI ODZ °t¤Õ¥¤t§§ wª tw zt¤
Öt¥ª t¥¯Ý²Õ wª ¯Ý¦¦¤µ·Å¥²£¤
±¤¤§  ³Õ¨²w ¬Õ¯ª t¥ «tw ¤¸z¬Ötw z°£¬Ö²Öt
w z Ö z ¬²Õ Öz¤ w¤u zt¥°£³Ö¤ w¥w«Ö w z{¥tt¥
¯ t¤
{£t¤  Õ ¥ zÛ  ¥t¥t¤  ¥t¥¤ ¥w²¤z w
¯§t¤  ~©·zª t¤Õ¥¯Ý¤zw¨·¤ ¥tÖ¥³t¨·« ¥¯ÝuÖ §{¥¥
¤tÂt¨
À Û¥t¥°Õz°t§ ¯Ý¤ Õ¥zu zt¥¥¥°tÖ
Û¥Öt¥ ²u£¨·¥zÖ¥{§²{³Õ¨t¥¯¨·°z²¥z
¨·{£¤ ¥²Ö wÖ zt¤ ª ¬ ¨t Õ¥z©·zÕ¥ ¯Ýt¥¥¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÙÔ

¯ ¥t¥¨·¯Ý¬¥w¯uÖ¥Öt¤±¬° °Õ³Õ¨
¯wª· zª ¥z¥¨·{£¥²{w t¶wª ¥¤zw ¯§t¤¨·
Û¥t¥°Õz°t§§·z«°z °£w¥¤z²t¥°tÖÛ¥§·z¯ª 
¥zz³«t¨ u ²Ö¬¤ Õ¥zw¼¥tÕ¥²¤zª ²Õµ ¥z¯Õu z}¥
¯§t¤¯}Õ
vÄ¸É» Á¦µÈÁ¨··Áoµ®¨°¤ PHOWLQJ SRW  ÅÂ¨oªw
1DLVELWW

v°Á¤¦·´·ªÎµ Á}µª°Á¤¦·´ Ân¦³´ÊÁ µÈ¥´¤¸
¸ª·°¥n¼°¥nµnµoµªÄºÂn·Á¸¥ª¸ÉÁ µ¦o¼´´Ê
´´Ê °Á¤¦·µ¹¤°Åoªµn Á}Óµ·µn ®µµ´
µ¦ÂnÂ¥´ÊÂn¨»¤Å´ÉªÂ¨³Îµ Â¦¨¹w +DFNHU
vµ¤·eµn ÅÂ¨oª ®¨´µ°°¦´´´ª· µn oª¥··
¡¨Á¤º° &LYLO 5LJKWV $FW  Á¦µª¦³ÅoÁ®È¥»Ä®¤nÂ®n
ªµ¤¦nª¤¤º°Â¨³ªµ¤Á µo Ä´    Ânµ¦ ´ªµ¤Ân
Â¥oª¥®¤µ¥ ÅoµÎ Å¼n µ¦¦ª¤·ÄÁ µo oª¥´°¥nµ¸É
¦ · ¤»n ®ª´®¦º°Á¨iµªµ¤¤µµ¤´¸¤¤¸ µÄ®oÁ®ÈÁµoµ
Å®¤®¦º°ªnµ¡ªÁ¦µ¥·É¤¨¹¨ÅÄ®¨»¤Â®nªµ¤Ã
Á¸É¥ªÂ¨³ªµ¤Å¤nÅªoÄ´ªµ¤¦´Á¸¥·ªÁ}µÂ¨Â®n
´¤ °Á¦µ ÂnÂ¸ÉÁ¦µ³°¥¼Â¨Ä®oÂ¨´Ên°¥Ç ®µ¥
Å°¥nµoµÇ Á¦µÈÁ®¤º°´´ªr°ºÉÇ ¹É °Å¤nÅo¸É³°¥
´Â¨´ÊÂ¨ÈÁ¨¥¥·ÉÁdªoµ¤µ ¹Êw +RZDUG
Á Û¥t¥¥«¯¶t t¥¼¥¥«tÕ ¯¶t¯ÝÛ¥
²Õ¨·°Õ¥¥¥²¤zw ¯§t¤ °£¤zw§·z¯{§ Û¥t¶§·z
«°z¥tu©¸¤zª 7KH'D\$PHULFD7ROGWKH7UXWKtÕ¥Õ¥
v¸ÉÁ·Ã ¹Ê¤µÁ}o¼Ä®n´Éª°Á¤¦·µ» Ò Ä × 
Á¥¼Îµµ¦µ¦»µ¦nµµ¥Äª´¥ÁÈ Â¨³Áº°Ánµ´

ÒÙÕ
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´Êº°»ÒÄØµ¦£µ¡ªnµÁ¤ºÉ°Á}ÁÈÁ¥¼
Îµ µ¦»¦¦¤µÁ¡«w 3DWWHUVRQ
°ÖÕ¥¥§§¨·¯Ý¥zt¥{¼¥¯¶t¨·¨²¥z¥{£Ö tÕ¥
¨· t Õ ¥ ¨¸  ¯}Õ  ²Í  ÁÄÂÅÀÈÈÂ ¨¥z¥¯¶t¬t¼¥¥«
ÁÇÁÄÄÈÃw 7KH$PHULFDQ$OPDQDF7DEOH1R
 w¨·¼¥t¥¥«Õ¥tt¶wª w²tÖ}§ ¯§·°ÕÕ °Õu z¯¶t¯ z
¯ª· Û¥t¥¥«¯¶t°Õ¥¥t Õ¥z¨·Õ¥¨¸ {©z¯t§w¥
{¼¥¯Ý¨·¼¥²Ö¤¥Ö z tt¥¥Ñ zt¤°tÖ³uÛ¥°£wÖ«
w z¯¶t ¯}Õ ¨¥t¥²t¥z±w¨·¥«¯¶t °Õt¥¨·
t¥¯Ý¯ª ¥ zw ²Ö¥¨ }Õ³Ö¯¨zz±w¨·¼¥§
°£¤¤¸z¥zw¨·{£¼¥Ö¥ }Õ¯¥Û¥Öt¥t¤¸t£°Ö¥
³Õ²Ö¤zw¯ª· ±z³tÕ¥¤¸ ¨t ~©·zt¶³Õ³Ö{§z
°Õ²Ö¥¯¨t¥¯Ýt¥¼¥¥¥t¥¥z{§²{°£
w¥¤¤Ù²w w¤ ¤¸z¯Ýt¥°t°~zt¤¸u¥z²t£
t¥ ¯¨¸z¬¯¶t ¯}Õ ¯ª· Õ ª °Õ¨ª «Õ¥¯¶t ~©·z ¥{¤z³Õ°Õ
Õ¥¯Ýt¥«°zª ³Õ¯¶t ¥{ zÕ¥«°zª ±t°Ö±¤Ù³
°{Öz¼¥{ ª ¯ª· Ö¥³Ö§³Ö¯¶°Ö ¥{±¤Ù³°{Öz ª ¯¶t
³±z¯¨Ñ zw¬°Öw¬±¤Ù³°{Öz¼¥{ ¯ª· ¼¥{¥{¤Õ °Õ
³ Õ °Õ¬tu¤z ª ¼¥¯§w¨ ¬Õ °Ö{£¤z³Õ³Ö¤§Õ¥¨w¥§{§z
ª ³Õ ¯¨t¶¯t§u©¸°Ö ¯}Õ ¯w¨t¨¨·Õ  ²{¬tw ¥²
Ö zu¤zÖ¥zÕ °Õ¨w¨¼¥²Öt§{t¥z¥Ö zÖ¯§t³Ñ¥z
°Ö°Õ¯ª· ¤z³Õ¨t¨¯t§u©¸ °Õ¥t¥²Ö¥¨·w¯Ý
¥°Õzw¥¤tw¥  «Õ t¶ ¥{{£t¥¯Ý¥t¥°Õzw¥
¥£°zt¤ Õ °Õ{£¤·z ¬tt¶Ö z¥Õ¥ ¥{¬t{¤¬tÑ z ¬t
t¶ ¥{¨Õ¥¨°¯Õz{Ö z¥w¥§u zÕ °Õ ª  zÕ °Õ¯Ýw£

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÙÖ

Ð¥t¤ °£³Õ¯tzÕ °Õ ¯¥£©tÕ¥¨t¥°£¯{Ö¥Ö¥¨·¯Ý
tu z¤z¨¸¯ÝÖ
Â Û¥t¥Ñ z¯¨twÕ¥¯¨¥ ¤  ¯§t¤¯Öt¥
§¤tÙ§§Õ«ww {©z¤ ¥¥t¥¨·{£Ñ zt¤t¥£¯§§§
u zt¤°£t¤ ¥t¥¼¥w¤wª ¥zÖ¥t¥¯ª· ¨t¥£¯§
§§t¤t¶{£¨t¥Ñ z¯¨twÕ¥¯¨¥ Y WRVXHQ VXLW
¯ª· w¤tw¥¯Ý ¯u¥{©z¤ ¥¥t¥¥zt¥
wª t¥Ñ z¯¨twÕ¥¯¨¥¨¸u©¸¥¯ª· ¤t¥w¥¯Ý¤¸²Ö¨
¯Ý{§z°£¼¥z Õ¬ Õ¥z¤·wz °Õ¯ª· t¥¤tw¥¯Ý~©·z¯Ý
¥£¨·°Ö¯ª ¥z{¥zz³ ¥t¥¥zt¥¨·¯Ý¬°¥
 tt¶wÕ µ °w¥¥³ wª °¨·{£¯Ý¯wª· zª u zt¥wÖ«
w z§§¯ª· ¤t¥w¥¯Ý t¶t¥¯ÝÕ¥t¥Ñ z¯¨twÕ¥¯¨
¥³Öt¥¯Ý¯wª· zª °z¥£±}Ù{¥tÖ¬ ª·
¯¥¨¸ t¥²}Ö¥t¥¥zt¥²t¥Ñ z¯¨twÕ¥¯¨¥
¥¯Ý¯wª· zª ¥£±}Ù ³Ö°Õ¥¥tu©¸²¤zw ¯§t¤
¯}Õ ¥w¥¥zw±y¥Õ¥¤©t¥°£²Ö§t¥¥zt¥
¨ °Õ¨w¥¥Õ¥ ²w¨¯ª· z¥t£t£¤·zt¤w ª· ¯}Õ
¯ª· Ö¥  {£¯¶¥zÑ z¯¨twÕ¥¯¨¥³Ö t¶¼¥¯ª· z¥©t¥
¥w¥µ {£³Õw§wÕ¥§t¥ Ö¥¯¶¥z¤¸z¯Ýw¨³Ö t¶¤¸z¯Ýw¨
Ñ z¥ °£¤Õ¥w¥²Ö¯Ð¥ °ÕÖ¥}£³Ö¯z§}²}ÖwÕ¥¯¨¥ t¶
°Õzt¤¬tw¥w£w©·zÖ¥°Öt¶°Ö³
±§¨¨¸ }¥Ö¥¨·¯Ý¬tw¥t¶¯¶Õ¥¨°Õ³Ö³Õ¨¯¨ °£
¯¶¯Ý§¨¥¯z§¨·³Ö¨ t¶} ²{ ¯{Ö z¥¯ª· zÑ z¯ª· Ö¥ ¼¥
²Öw ¬Õt¤Öw¥³Õ{§z²{°£¥£°zt¤¥tu©¸
¯ª· z°¨¸¨·¯Õ¥t Õ¥z©·zwª w³uÖ°£¥§w³uÖw {Ö z
{¤§°Ù¨·¤t¥ ¯ª· ¥°zÕ¨·{£³Ö¯z§Öt¥Ñ z¯¨twÕ¥¯¨¥

ÒÙ×
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{¥t°Ù ¼¥²Ö°Ù¯ª Ö ¥tu©¸ t£°u zwÕ¥§¨¸t¼¥¤ztÖ¥
³³t¥tu©¸²¤zw ¯§t¤
²¤zw³¨·³Õ¨¤ °¨¸ °Õ¨¤ ¼¸¥²{ ¨·
£}¥}°£w³uÖ z°Ù¯ÝÖ¬¨£w« t¨°¨¸t¶³Õ¨ °Õ¯ª·
¤zwz§¥tu©¸t¥°Ùt¥¯Ý«t§{ Õ¥z£¤t¥tu©¸
w¥¯¨·°z¥z¤zwt¶{£¥¥ t¨¯}Õ¨¸t¶{£¯§·¨u©¸  
°tt¶{£¯Ý¯¨zt¥Ñ z¯ª· §¤tÙ§§ °ÕÕ ³¯ª· w«t£°³Õ³Ö
t¥Ñ z¯ª· ¥¯z§¥¥³Öt¶{£¯t§u©¸°£{£¯ÏÞ z¬³ÖÖ¯}Õt¤
°£t¶{£³Õ¯|¥£²zt¥«t§{t¥°Ù¯Õ¥¤¸ °Õ ¥{{£°Õ³w 
z¼¥t§{t¥«t Õ¥zu z¤zw¯¨¯¨
{©z¯Ý¯ª· z¨·¯¨tÖ zt¥¤ ¥w Õ¥z§·z °£¥©zt¥¨·
Ö z¤ ¥w¤¸²Ö¤t¥Ùt¤¤zw¨·¯¨·°z Õ¥z¯¶¨¸Ö
t¥ª t§u z«Ù¯Ýw« ¯ª· ¤¯Ý¯wª· zª
 zw¥Ö zt¥
°Õ¯ª· w¥Ö zt¥¯ª ¥z{¥z¥ t¥t¶ ¥{
t¥¯Ý¯wª· zª  zw¥¥¥Õ¤u z«ww ¨· ¥{{£z
uÖ¥t¤ ¯}Õ ¯Ý¯wª· zª u zt¥°z¥£±}Ùu z
ª t¥t¤·°tÖz¼¥Ö¥Ö¬ ª·
t¥ª t§u z«Ù¨t¼¥¯§u©¸ ¯ª· }Õ¤«
 ª t°Öu z}¥§ ²Ö¥t¯Ý{§z¤t°Õ²¤zw
«Ù °Õ¯ª· w°t°t{¥tw¥{§z°Ö°Õzª zª z
uÖ¥³¯uÖ¥³Õ©z°Ö t¥ª t§u z«Ù¤¸t¶¯ª· 
 w¥¯wª· {¥tw«wÕ¥¨·°Ö{§z °£t¤t¥¯Ý¯wª· z¼¥¥
¤zw«Ù¯¨¯ z
¯ª· ¨t¥¤ ¥Ö¥{§²{°£Û¥¥²¤w ¼¥²Öw¨
w¥¥¥¥²¨·{£ww«°£¼¥§tu z³²¥z¨·¬t

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÙØ

Ö z¨z¥ ¤zw{£Ö zt¥t¥¯¨z¯ª· ¥}Õ{¤¥°
Ö  ± t¥°£¥t¥ ¨·{£ ««w¥¤·wz°Õz§t¨·¬t
Ö z¨z¥¤¸
°ÕÖ¥{§²{°£Û¥³Õ³Ö¤t¥¤ ¥ w³Õ¨w¥¥¥
¥²¨·{£ww«°£¼¥¥z§tu z²Ö¬tÖ z t¶{£Ö z¯§·
¥t¥ww«{¥t¥ tÖt¥¤¤§t¥¥¤zw¤ww«
w¥tu©¸µ Ö ¤¸zz±¤t¥«°zu©¸µ {²¨·«t¥t¶
{£w¥¥ ¤zwt¶{£¯ª· ¥ °£}¨§t¶{£³Õ ¥{«
{«¥°Õz£±}Ù«u°£ §¥¨·°Ö{§z
Õ¥z³t¶¥ ÖÛ¥¨·¯}ª· ±zt§u z«Ù¯uÖ¥t¤
t°Öu z}¥§³Ö °£{¤¥zt¥¨·¯Ýt§u z«Ù²Ö
¯Ý¯wª· z¯tª¸ «¨·Õ«z¥°Ö{§z¥t}¥§ ²Öt¥
°£t¥tw z¯Ý¯wª· z z¤°£¯}§}¬ ¤¸z ¬Õ¥°Õz
°£¨{«¥¯ª·  Ö ¤¸z{¤¤¸z¥z£°° ¨·¯ ª¸
± t¥²Öw¤ ¥²Ö¥¥³Ö¤£±}Ù¬z«{¥tw¥{§z°Ö
wª ¤¸ Ö¨}¥¥°£§¤§t¥¯}Õ¨¸ ··«µ¦rt¶{£}Õ
}¨§«Ù}Õ¤zw°£}Õ±t³Ö
¥¥³Ö¬¥²¯ª· z e§§¥Ù°«f °ÖÕ¥{£³Õ³Ö
 w¼¥¥±z °Õt¶³ÖtÕ¥°ÖÕ¥u ¥t³Ö²Ö§{¥¥²¤t
Õ¥zµ¨·¬³°Ö°£t¶ ¥{{£²ÖÕ¥Ö¬Ûz³Ö ¯ zÖ
u «±¥Õ¥ ¤t¥¬z«  ¨·³Ö¨t«¯{¥¼¥§§Ù
¥¥¥¬ Ö ¤¸zÕ¥¬Özw«« § °£Õ¥¬Ö²{²Ð«t
Õ¥¨·¥ÕÛz u t«¯{¥u zÕ¥{z¯ÝÛ{{¤°Õzw¥«u°£
w¥¯{§z tz¥ u «tÕ¥{z¯{§Ö{«§}¤ ¨t¼¥¤zt¥
t¼¥¤z²{ t¼¥¤zÛ¥ ¨·{£}Õt¤§¤§t§{Ö¥¨·²t¥Ö¥zwÙ}¨§
°£¤zw¨·¨z¥§·zu©¸³±¤·t¤«tÕ¥

ÒÙÙ
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¦¦µ»¦¤
´¤£¸¦r¡¦³¡»«µµ¨· Ö¥z §z²w¼¥¥¨¸wª
Ò ¡¦³Å¦dµ¨¸´¥µ¤¦´ ¤®µ¤»¦µª·¥µ¨´¥ ´¡·¤¡r ¡« ÓÖÓÔ
»ÕÖÁ¨n¤
¦³°oµ°·º°Á¨n¤ o°
Ó °¦¦µ Â¨³ ¸µ ´¤®µ¤»¦µª·¥µ¨´¥ Â¨³´¤®µ»¯µ¨¦¦µ
ª·¥µ¨´¥®¨µ¥¡«
¦³°oµ°·º°Á¨n¤®oµ

®´º°°ºÉÇ
¥»½Ã¡¦³¦¦¤d°ª·´¥Á¦º°É ¸ÉÄ®nªnµ¸É·¦»Á¡²¦¤ª·µµ¦
¦³¦ª«¹¬µ·µ¦ÓÖÔÚ
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°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

¦´«µ¦rÂª¡»
¯

¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°
¯§·°t u ¼¥w¥¯uÖ¥²{¯t¨·t¤w¼¥Õ¥ {§ {§
²¨·¨¸§²}Õ¥©z{§²w¥¥°wµ ¥¨·¯¥²}Öt¤Û{{«¤
°£¤t ~©·z¯Ö¨·§t¥z¤zw °Õ{§²w¥¥
¥z£«¥¥ ³Ö°tÕ t¥¼¥¯§}¨§ ª t£t¥°Õz}¨§¨·
¼¥¯§³¤¸zwª w¥¯Ý ¬Õ t¥°z tw¥¬Ö©t©tw§°£
w«¤§Õ¥zµ¤¸z{§²{¤¸zÛ¥¤¸z§t
²¨· ¯¨¸ ¥¬t¤©z§tu z¤tt¥¯ª z ¯ª· ¬©z{§
²£¤u zw}¤¸¼¥ Õ¥z¤tt¥¯ª z¨¸ t¶u uÖ¥¯ª· z{§¥¤
¼¥¤w¤·³ ~©·zª Õ¥«tww{£¨¯Ýª¸¥ ¬Õ°Ö Õ¥z¯ª· z
u zt¥¨¨Ät¥³Õ¯¨¯¨³Õ¼¥Ö¥Õ¥zt¥³Õ¼¥¥}¨§¬Ö ª·
t¥³Õ£¯§¤Ù§ u z¬Ö ª·  t¥³Õ£§§ ¥z¯ t¥³Õ¬ ¯¶{
±tt tzt¥³Õª·«¥¥¯¥§·z¯§°£t¥z¯Ö ¥«u
¯Õ¥¨¸ª Õ¥¯Ý¯ª· zu z{§ª¸¥~©·z«tww{£¨ ¬Õ°Ö

 o°·´ÊÇ¡¼ÅªoÄ¡«ÓÖÕÓ

ÒÚÓ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

¯¥£|£¤¸ ²£¤u z¤tt¥¯ª z ª Õ¥Ö z¨{§ª¸
¥¼¥ ¤w¤· ³ ¬°Õ Ö {©z³Õ{¥¼ ¯ÝÖ z¬©z ¨t °Õ¯ª· ¬©z{§
u z¤tt¥¯ª z {£¥©zt¥¼¥¯§}¨§  w¥¬Ö t© ©tw§ {§²{
°£§
Û ¥ u z¬Ö {¨· £³§¥Ö¥¯ª z ª ¯Ý¬Ö ¥¼ u z£}¥}
¨·{£¥£¯}¥§Ö¥¯ª z³¬Õw¥¯{§z tz¥°£¤§«u

{µ¸É¦¼oÁ oµÄ»®¤µ¥ °µµ¦Á¤º°
¯ª¸ zÖ ¯ª· ¬©z{§u z¤tt¥¯ª z t¶Ö z¬©z{«
¥u zz¥t¥¯ª z ¯}Õ t¥§¥ t¥tw z ª t¥¼¥¯§
t§{t¥z¥¥¥£Õ¥zµ ¨·¯t¨·t¤£¯}¥§ ~©·z¯Ý¯ª· z¨·Ö z¬Ö
wª ¯Ý¯ª· z¥zoµ{µ
¬t¤zÕ¥µÕ¥{«¥u zz¥t¥¯ª zt¶wª t¥¨·{£§¥
t§{t¥ª tw zÖ¥¯ª z²ÖÕ¯¶¯Ý«u ²Ö£}¥} ¬Õ¨t§¨
¯ÝÖ°Õ Õ¥z¨¸¤z³Õ²}Õ{«¥¨·°Ö{§z
£³wª {«¥¨·°Ö{§z ¯¥{£Ö z z©tz³Ð¥ ¥
}¨§u zw¯¥t¶¨ ¤zwt¶¨¤¸ ¨{«¥u z¤¯ z ¬Õ°Ö wª }¨§
Ö zt¥w¥¯{§z tz¥ w¥¯Ý«u ª t¥¨·}¨§¤¸{£Ö z
¤ ¥²Ö¨z¥§·zµ u©¸³ ¤zwt¶¯}Õ¯¨t¤ Õ ¨{«¥¨·{£¼¥
t¥Ö¥zwÙ¯}Õ¨ ¥¨·¯{§tÖ¥Ö¥¯ÝÖ
t¥§¥Ö¥¯ª z¨·Õ¥²Öz«u ª ²Ö¥ ¬Õ¨t§¨¤¸
w¥{§zt¶¯ª· ¥¯Ý¥¯ ª¸ ²Ö°tÕt¥tÖ¥³¬Õ{«¥u z}¨§°£
{«¥u z¤zw¨·¬³°Ö¤¸ ¨t}¤¸©·z
¥w¥Õ¥ »®¤µ¥ °µ¦Á¤º° ®¦º°µµ¦Á¤º°´Ê º°
Á¡º°É ¦oµ£µ¡Á°ºÊ°¸É³nª¥Ä®o¸ª·Â¨³´¤¡´µÅ¼n»®¤µ¥ °¤´
¨·¬ Õ¥z¨¸¨w¥¼¥w¤¥t ¯¥£Ö¥¯¥³Õ z Õ¥z¨·Õ¥¨¸
¯¥t¶{£ z³¤ ¯}Õ¯Ý¤ttw zt¶w§°wÕ¯ª· ²ÖÖ¥¯ª zÕ¯¶

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÚÔ

¯Ý«u ¬Õt¤¯¨Ö °Öt¶{¤t¥Ö¥¯ª z²Öz¯Õ¥¤¸~©·z¥z¨t¶
¼¥²Öt¥tw z³¯Ö¯ª· z ¼¥¥{ ª §|£¤¸ Õ¥zÖ t¶{£¼¥²Ö
Ö¥¯ª z¤¸ ¬Õ²¤zu zw¥¯{§°£w¥¯ª· 
t¤ Õ¥z¯}Õ¯ª· ¨w¥¥¥§¥Ö¥¯ª z¨ £}¥}
¬Õ¨t§¨ ¨w¥¤·zÖ ¥z¯t§{°Ö wt¶«Õz¯§¯§
¤³t«Õ²t¥¯§±w t¥¼¥«z¼¥¯  °Öt¶£¯§z¤¯¥
¤zwt¶¯ª· z
¨·{§z¤¸ ¬Ö§¥£¯}¥§ °£¤tt¥¯ª z±¤·³ {£
Ö z{¤t¥z¥Ö¥¯ª z¤¸¯ª· ²Ö¯t§¥¯ ª¸ Õ¥z¨·Õ¥¯ª· t¨¸ wª
w¼¥©z ¬Õ¯ Õ¥ z¥t¥¨·¯¥¼¥ª t¥¨·{£§¥t§{t¥Ö¥¯ª z
¤¸ t¶¯ª· ²Ö}¨§°£¤zw³Ö¥¨·¯tª¸ «Õ t¥¨·{£tÖ¥³¬Õ{«
¥¯}Õ²Öw¨± t¥¤ ¥}¨§²¥z{§²{°£¥zÛ¥¤zw
¥¥¤ ¥§¤  ¨t¥Ö¥zwÙÕ¥zµ ¯{§² ¥
§·zµ u©¸³ §²}Õ¯Ý{«¥¥Ì¨·¯¨zÕ¥ ²Ö}¨§°£¤zw
¬Õt¤¥°Öt¶{Ö¥¯Ý Õ¥z¤¸t¶{£¤
¯ª· ¯uÖ¥²{©z{«¥u zt¥¯ª z°£t¥tw z  {
t¥§¥t§{t¥Õ¥zµ°Öt¶{£Ö z²}ÖÛ¥©t¥²Ö¥tu©¸wª  ³Õ
²}Õ« ¬Õ°wÕÕ¥¬Ö¯uÖ¥²{©z{«¥u zt¥¯ª zt¥tw z ¯ª· ²Ö
Ö¥¯ª z ¬ÕÕ¯¶¯Ý«u £}¥} ¬Õ¨t§¨ °Õ{£Ö zw¼¥©zÕ ³Ð¥
£³wª {«¥u z}¨§ £³wª {«¥u z¤zw ¨·¯u¥w{£tÖ¥
Õ ³ °Öt¶³¯tª¸ «ª «¼¥²Ö}¨§°£¤zw¯{§z tz¥ ³¬Õ
{«¥ Õ¥z¤¸ ¤¨¸¯ÝÖ¥Û¥

ÒÚÕ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

·Ä¸É¤»n¤´Én°»®¤µ¥Â¨³Ä i¸n°´¤
Ö t¤¤¸ ¨tÖ¥©·zwª  oµ·Ä ¥£Ö¥{§²{¨·w¬Õt¤
w¥¬ Ö w ¥¯uÖ¥ ²{²{« «Õ z ¥u zt¥¯ª zt¥tw z°£t¥
§¥z¥°Õ§¨¸t¶wª {§²{¨·²Ð¥¥ ¥t{£«{«¥¤¸
w¥ ¥t¨¸¯Ý{«¼¥w¤ ¯Ý°z{¬z²{ °£¯Ý¤z¨·{£¤t
¤²Ö¤tt¥¯ª ztÖ¥³²{§ ¨·¯Ý§¨°Õz}¨§°£Ö¥¨·t¥
z¥u z §·zw¥²Ð¥¥ª w¥ ¥t¤¨¸°z¯uÖ¯Õ¥³ t¶
§·z³Ö¯Õ¥¤¸ °Õ²¥zzuÖ¥ Ö¥u¥¤w¥²Ðw¥ ¥tw¥
¥¥Õ {«¥¨¸°Öt¶Ö ¨·{£¯u³Ö¤¨
wª w¥ ¥tw¥²Ð
²¨·¨¸{£u ¬©z¯ª· zu z°z{¬z²{
¥¥¨¸~©·z²¯ª¸ zÖ{£Ö z°t¯ÝÁ Õ¥z
w¥ ¥t£¯¨· À wª w¥ ¥t¨·¯¥©z¨Õ §·z¤¸µ ¯ z
³Ö°tÕ ¥t²Ö§·z¤¸µ ¤¨ ª ²Ö¤¯{§tÖ¥Ö¥z tz¥ ¬zÕ¥µ
Õ¥  ¥t²Ö¤¨ ¯}Õ ¥t²Ö£}¥}¨}¨§¨·¨z¥ ¨w¥«u
¥t²ÖÖ¥¯ª z¯{§tÖ¥Ö¥¤·wz ¨w¥Õ¯¶¯Ý«u ³ÕÕ¥{£
¼¥z¥²ª §·z²t¶¥ t¶¨w¥²Ð¥¥²Öz¥¤¸§·z¤¸¨¨·«
¬Ù¨·«u z¤¯Ýw¥¥¥Õ §·z¤¸¯ z
Õw¥ ¥t£¯¨· Á ¤¸ zuÖ¥ wª  w¥¥¥
w¥ ¥t¨·±z¯uÖ¥¥¥¤ ¥t¯ª· ¯ zwª ¥t³Ö ¥t¯ ¥
¥t²Ö¯t§u©¸°tÕ¯ z ³ÕÕ¥{£³¯t¨·uÖ z¤¤Ùt¤§·z² t¶¯ª·
²Öz§· ¤¸ ¥¼ £±}Ù²Ö°tÕw¥ ¥t£¯¨¸ ¯¨tÕ¥´®µ
w¥ ¥t£¯¨·©·z ¯Ýw¥ ¥t¨·¯Ýt« ¨}ª· ¯|¥£
Õ¥ ´³ £«¯{Ö¥¤Õ¥ w¥ ¥t ¨·¯¨tÕ¥|¤£¨¸ ¯Ý°z
¯z§°z zu z}¨§¨·¨z¥ ª ¯Ý°z « °£¯Ý{«¯§·¨·¼¥w¤
u z§¨}¨§¨·¨

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÚÖ

¤tt¥¯ª z{£Ö z¨|¤£¤¨¸ wª Ö z¨w¥ ¥tw¥²Ð
¥¥¨·¨Õ §·z¨·¯uÖ¥³¯t¨·uÖ z ~©·z²¨·¨¸t¶wª z¥t¥¯ª z ¯§·
Öw¥²Ð¥¥Õ {«¥u zt¥¯ª zt¥tw z¨·Õ¥¥°Ö
¤¸¨w¥«Õz¤·¯¶¯¨· ¥t²Ö{«¥¤¸¼¥¯¶{ Õ¥z°Ö{§z
w¥ ¥t Á £¯¨¸ ¨w¥¼¥w¤ Õ¥z§·z ¯¨tÕ¥¯Ý¤
¤§¨¯¨Õ¥¤tt¥¯ª z{£¯§³²{§³Öª ³Õ
w¥ ¥t£¯¤z ¨·±z¯uÖ¥¥¥¤¯ z¨¸ ¯¨tzÕ¥µ Õ¥
ªµ¤Á®ÈÂn´ª°tÕ ¯ÝÂ Õ¥z
À w¥ ¥t¯ª· ¤¯ z{£³Ö{£¯ ¥ ¯}Õ w¥ ¥t³Ö
£±}Ù w¥ ¥t³Ö¤t¥¼¥«z¼¥¯  w¥ ¥t¯
§±w¯¨tÕ¥´®µ
Á w¥ ¥t²Ö¤¯ z§·z²Õ w¥ ¥t³Ö ¼¥¥{ ¯¨t¯Ý
¤Ù¯|¥£Õ¥¤µ³
Â w¥ ¥t¨·Ö zt¥ zw¥©ª u z¤¯ z ¤¯ z©
ª Õ¥z³t¶{£Ö z²Ö¯Ý Õ¥z¤¸²Ö³Ö ¤¸zw¥w¤·z¤§
°£t¥©ª «t¥Ù Õ¥z«°z¤¸z¨¸¯¨tÕ¥··
uÖ ¨·Âwª §§¨¸Ö z£¤z°t²Ö¨§§¯Ýt¥©ª § ¬Õt¤
w¥¯}ª· °£¯ ¥w¥¯}ª· u z¯ z¯Ýw¥{§z ~©·zzuÖ¥t¤t¥
¯ ¥w¥¯}ª· ¯Ý¯wª· z}Õ²t¥¯uÖ¥©zw¥{§z
¤{£Ö zw 
§{¥¥¥¬±w¼¥©z©zÕ w¥¨z¥£±}Ù«uu z£}¥}
ª u z}¨§°£¤zw
Ö¥wt ¬Õ²Öw¥ ¥t£¯¤z ¨·¯¨tÕ¥¤¥ ¥£
°£§§°Ö¤§«ut¶¯t§u©¸³Õ³Ö
¯¥£|£¤¸ {©zÖ z¨°z{¬z²{¯ª¸ zÖ ¨·¯¨tÕ¥w¥ ¥t¨·
¯Ýt« wª |¤£¨¸ w¥ ¥t¨·¯¨tÕ¥|¤£ ~©·z¯Ý¤¯§·Ö¨·{£
¼¥¯uÖ¥¬Õ{§ ~©·z{£Ö z°t²Ö¯¶}¤z³ Õ¥z¨·tÕ¥¯ª· t¨¸Õ¥

ÒÚ×

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

´³ wª w¥ ¥tÕ §·z¤¸µ ¯ª· w¥¨z¥ª w¥«u¯ÝÖ
u z§·z¤¸µw¤¸µ¯ zÖ¥¬zÕ¥µt¶wª w¥ ¥t²Ö¤¨ ³ÕÕ¥{£
¯t¨·uÖ zt¤ £³¼¥ £³t¶ ¥t²Ö§·z¤¸¤¨ª ¨¨·«u z¤
¯ª· ¥t²Ö¤¨ t¶{£Ö ztÖ¥Õ ³ wª  ¥t¼¥²Ö¤¨ ¯¥£
Õ¥¯ª· ¥t²Ö¤¨ °ÕÖ¥¤¤z³Õ¨ t¶ ¥t¼¥²Ö¤¨ °Öt¶{£tÖ¥Õ
³ ¨tÕ¥¯ª· ¥t¼¥²Ö¤¨t¶Ö z¬ÖÕ¥¼¥ Õ¥z³¤{©z{£¨³Öwª ¥t
¬Ö~©·z¼¥³¬Õt¥©t¥t¥¥w¥¬Öt¥¤ ¥§Û¥|£¤¸w¥
¥t²Ö¤¨ ª Ä i¸ t¤w¥ ¥t¬Ö ª Ä i¦¼o {©z¯Ýw¥¥
¼¥w¤u z§·z¨·¯¨tÕ¥|¤£
{£ z¯¶w¥°tÕ¥zt¤³Ö}¤¯{Õ¥ Ö¥¯¥¯uÖ¥³¯t¨·uÖ z
t¤§·z¤¸z¥Öw¥ ¥tÁ£¯¨¸{£¨Õ¥zt¤ Õ¥z³wª
¯uÖ¥³¯t¨·uÖ zt¤ £³ ± ¥t²Ö¤¨ t¤¯uÖ¥³¯t¨·uÖ zt¤ £³
± ¥t²Ö¤ ¼¥£±}Ù²Ö°tÕ
Ö¥¯t¨· uÖ zt¤§z· ²µ± ¥t²Ö¤ ¨t¶°Õ Õ¥{£¨{§
¯¥£¨·wª {«¯§·u z{§
Õ {¥t¤¸¯¥t¶{£w§ ¯¥t¶{£¥¥ ¯¥t¶{£¼¥t¥Õ¥zµ ¯ª·
²Ö§·z¤¸¤¨¯ª· ²Ö¨¯t§°tÕ§·z¤¸¯ z
|¤£¨¸²}Ö³Öt¤«t§·z«t Õ¥z ¤¸zt¤w ª £}¥} °Õ
Ö¥¼¥¥²}Öt¤wª £}¥} w¼¥Õ¥ ¥t²Ö¤¨ {£¨w¥¥¯Ö
³¨·w¥ ¥t²Ö¯u¥¨w¥«u wª ¥t²Ö¯u¥¨}¨§¨·¨z¥  {
¨w¥«u w¥ ¥t²Ö¤ ¨¨· ¨ Õ ¯ª· «Ù Õ wª Õ £}¥}
¨¸¨¤Ù¯¨t§¯Õ¥Á¤µ¦»µ
|£¤¸¯¥t«¥t¶wª |¤£ª w¥ ¥tw¥²Ð¨¤·¯ z
¨·°z tÕ ¯ª· «Ù ¤tt¥¯ª zt¥tw z{¼¥¯Ý{£Ö z¨
w¥²Ð¨¥¥¨ ¥t²Ö¤¨ ¤¨¸ Õ }¨§u z¯ª· «Ù ª
Õ £}¥}

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÚØ

¯ª· z{¥tw¥Õ«z¥u zt¥tw z
²¨·«t¶³¨·
£}¥} wª t¥¨·{¤t¥Ö¥¯ª z²Ö¨ °£¼¥¯§t§{t¥Õ¥zµ ²Ö³Ö
¨¤¸ t¶¯ª· £±}Ù«u°tÕ£}¥} ¤z¤¸ Õ¥¨°Õz{§²{u z¤t
t¥¯ª zÕ £}¥} {©z¯Ý zwÙ£t ¨·¼¥w¤§·z ¯§·°ÕÕ¥¤tt¥
¯ª z z£}¥}Ö¥¥ Õ¥z³ Õ¥zÖ wª  z¯ª· {£¯ ¥{¥t
£}¥}ª  z¯ª· {£¼¥²Ö°tÕ£}¥}
t¥¨¯¥t«¥ t¶¼¥ z¯¨t¤|¤£ wª  ¯ª· ¨|¤£t¶
¥t²Ö§·z¨·³¯t¨·uÖ z¤¸¨z¥¬Ù ¯ª· ¥t²Ö¤¨ t¶ ¥t
¼¥²Ö¤¨ °£¯ª· ¼¥²Ö¤¨³Ö°Öt¶²{¤¯t§w¥©z ²{wª ¨
w¥«u
¯ª· ¨¯¥t«¥wª ¤t£}¥}t¶ ¥t²Ö£}¥}¯Ý Õ¬¨¨
w¥«u °¥µÁ®È¦³µ¤¸ªµ¤»  °Öt¶ ¥t¼¥²Ö£}¥}¨
w¥«u °£¯ª· ¼¥²Ö£}¥}¨w¥«u³Ö°Ö t¶¯t§w¥©z ²{
¨w¥«u
Ö¥¤tt¥¯ª z¨{§²{²ÕtÖ¥z{§zµ ¯Ý¤tt¥¯ª z¨·°Ö t¶wª
{£¼¥z¥¯ª· Ö¥¯ª z Õ¥z°Ö{§z ²{ Õ¬¨·¤· ³Õw§©z¤¯ z t¶{£
¥t¯¶£}¥}¨w¥«uÖ²{{§z{t£¤·z¯ª t¤¯ ¥w¥
«uu z³¥t³Öt¤£}¥} ¯ª t¤Ö z¬Õ¥  oµ¡Áoµ³¤¸
ªµ¤» Åo n°Á¤ºÉ°ÅoÁ®È¦³µ°¥n¼¸¤¸ªµ¤»  Ö¥¤tt¥¯ª z¨
w¥Ö¬©t Õ¥z¨¸Öw¥{§z²{t¶¯¨tÕ¥¨{§²{ Õ¥z¥««

¦¦¤µ·Å¥Á}Â¦·¥¦¦¤ °¦³µ·Å¥
¨·¬¯ª· z¨¸ª¥ t¶¯¥£Ö zt¥¼¸¥²Ö¥t ¯ª· z{¥t¯Ý{«
¤§ Õ¥z¨·tÕ¥°ÖÖ¥u¥w¥²Ð¨ª ¥t²Ö¤¨ ¤¨¸ t¶{£³¨
w¥ ¥t¨·zt¤uÖ¥ Õ¥z¨·tÕ¥°Ö wª ¥t³Ö£±}Ù
¥t²Õ ¥t± ¥t¨ ¼¥¥{ ¥t²Ö £³µÖ z¯Ý³¥w¥

ÒÚÙ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

©ª u z¤~©·z{£zt¤uÖ¥t¤{§
Ö¥¬t¤¥¥£ª §§ w z¼¥t¶°Õ Õ¥{§¯§
³Õ³Ö¯¥£|£¤¸{£Ö z¨t¥¤ ¥w¥ ¥t²Ö¤¨°£ ¥t¼¥²Ö
¤¨¨¸²Ö¯uÖuÖ °ztÖ¥ ²Ö¯Ý³ Õ¥z«Õz¤·¨·« ²ÖÛz©tz³
£{¼¥ ¬Õ²{§²{²Ö³Ö
¯ª· ¨w¥²Ð¨ ¥t²Ö¤¨ ¥¥£±}Ù«u°tÕ£}¥}
°£°tÕÖ¥¯ª z Õ¥z¨¸°Ö w¥¥¥¨¸t¶{£°Õu¥©t~©¸z°£
w w«¤·³ ~©·z¬Öw¼¥¤¸µÕ¥ ªµ¤°¥µÄ®o¦¦¤Á·¤¸ ¹Ê ª
w¥²Ðwª  ¥t²Öw¥¨ w¥z¥w¥{§zw¥¬t
Ö z¯t§¨u©¸²¤zw~©·z¯Ý¯ª· z²Õ°£z{«¥
¯¥£t¥¨·«Ù¨t¥tw z ¨t¥z¥Ö¥¯ª zÕ¥zµ ¨¸ t¶
¯ª· ²Ö¯t§¨u©¸²¤zw«Ùª ¯ª· ¼¥ z²Öwz ¬Õ
¦¦¤ ¨¸¬zÕ¥µ t¶ Õ¥z¨·tÕ¥°ÖÕ¥ wª w¥{§z w¥¬t
Ö zw¥¨z¥£±}Ù«u¨·°Ö{§z¤¸z¤tt¥¨·{£²Ö¯t§w¥
¨z¥w¥¬tÖ z¯Õ¥¨¸
t¥¨¯· ¥{¤¤z¸ ¥z¤tt¥Õ¥zµ¯}Õ¤tt¥¥z¤¥Ù ¤t
t¥¥z§§¥Ù ¤tt¥¥z¯¥Ù ª ¤tt¥²¯ª· z²µ
t¶¥ t¶¯ª· ²Ö¨¯tÙ¨¥¥²t¥¨·{£¼¥¯§z¥¯ª· Ö¥zwÙ
¼¥²Ö¯t§w¥¨w¥z¥w¥¬tÖ z°££±}Ù«u¨·°Ö¤¸
¯ª· ¯¥Ö zt¥w¥¨z¥£±}Ù«u°tÕÖ¥¯ª z ¯¥t¶Ö z
©ª ¤tt¥¯Õ¥¨¸~©·z¯¨tÖw¼¥¤¸¨·«w¼¥¯¨Õ¥ef¯¥£
|£¤¸¤tt¥¯ª z{£Ö z¨{§¼¥w¤u¤¸Õ ³Õ {¥tw¥ ¥t
¨·¬tÖ z ª w¥²Ð¥¥¨ ¨·¯¨tÕ¥|¤£¤¸ t¶wª t¥¨·{£Ö z
©ª ¯Ý²Õ¨·¥z£¯¨tÕ¥¦¦¤µ·Å¥
Ö¥w¯¥³Õª ¯Ý²Õ wª ³Õª ¤tt¥ ³Õ¯ ¥w¥{§z
w¥¬tÖ zw¥¨z¥£±}Ù«u¨·°Ö¯Ý¥¥¯Ý²Õª

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÒÚÚ

¯Ý¨·©ª  t¶{£¯ ¯ ¨zª ¯u t³ t¥¯Ý©ª ¯ ¥¤¯Ý
²Õ¯ ¥£±}Ù¯Ý²Õª ¯ ¥w£°§¯Ý²Õ¯ÝÖ
Ö¥ª ¯ ¥¤ £±}Ùu z w¥§·z²Õ ¼¥¥{u z
¯ÝÖ¯Ý²Õt¶¯¨tÕ¥ ¤¥§³
Ö¥ª ¯ ¥w¥§ t¥¯ ¥ t¯ ¥²{t¤ w¥} ²{©z ²{
u zw{¼¥¥t ±³Õw¼¥©z©z¤t¯tÙt¤ t¶¯¨tÕ¥¯Ý
±t¥§³
¬Ö¯Ý¤ttw z ¯Ý¤tt¥¯ª z ¯Ý¤t§¥ Ö zª ¯Ý
¯ª· z¼¥w¤Õ¥  ¨¸{£ t¬Õ¥w§¤§ Ö z¤¸z¤ttÕ  t¥¨·{£¤¸z
¤t t¶wª  {£Ö z¥¹º°¦¦¤Á}Ä®n wª ª ¤tt¥ tt§t¥
t¥ª w¥{§zw¥¬tÖ zw¥¨z¥¯«£±}Ù«u¨·
°Ö¯Ý²Õ¯Ý¯tÙ¯Ý¥¥
¯ª· ª ¯Ý²Õ t¶¯¶°tÕ ¯¶°tÕw¥{§z w¥¬t
Ö zw¥¨z¥°£©ª ¥¤tt¥tt§t¥¤¸zt¥t¶{£
³Õ¯ ¯ ¨z³uÑ¥z³ ³Õ¯¶°tÕ£±}Ù ³Õ¯¶°tÕwt ³Õ
¯¶°tÕw£°§¯ÝÖ°£{£¨w¥}¤¯{²t¥¼¥z¥

®¨´µ¦o°°ªµ¤¤»n®¤µ¥
{£Ö z¼¸¥³ÖÕ¥ ¤tt¥¤¸w¬Õt¤w¥«Õz¥ Õ¥z¨·¥¥£
¯¨tÕ¥£w¬Õt¤ ¤£
z¥t¥u z}¨§°£¤zwÖ z¨{«¥
ª £±}Ù¨·
Ö zt¥ °Õt¥¨·{£«{«¥¤¸³Ö t¶Ö z¼¥ª §¤§t¥²Ö¬t
Ö z wª ¼¥¯«²Öz ¨¨·{£²Ö¨·Ö zt¥¤¸¯t§u©¸ wª t¥t£¼¥
ª §¤§t¥¨·¬tÖ z¥w¥{§z°Õzw¥¯Ý¯«¯Ý ¯¥{©z
¥z¤tÕ¥zµ°Õzt¥t£¼¥u©¸¤z¨·¯¨tÕ¥®¨´µ¦
¤tt¥¯Ý¥°Õz§¤§t¥¨·{£¼¥³ Õ¥z¬tÖ zÕ¬{«¥

ÓÑÑ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

¯¥¥z¤ t t¥¨· ¯Ý  ³Ö¯ª· ¯Ý¥¨·{£§¤§t¥²Ö«{«
¥¨·} ¤tt¥t¶ z{«¥°£{«¥t¶ ¥¤ª §z
¬Õt¤¤tt¥
¯¥ª t¤Õ¥ «Ù¯¥{£Ö z¯Ý ¬Õ°£¼¥¯§t§{tÕ¥zµ
¥¤tt¥ª Õ¥z¨¤tt¥}¨§°£¤zwu z¯¥{©z{£¼¥z ¬Õ
Ö¨°£³Ö£¨¥w¥«Õz¥
Õ¥z³t¶¨ {£Ö z£¤z ¬Õ¯  ²Ö¤¸z z Õ¥zwª ¤tt¥t¤
w¥«Õz¥¨¸w¬Õ³Ñt¤§|£¤¸ ¥{¯t§w¥§¥
¥z¨¯§³ ©ª °Õ¤tt¥ ª©t©zw¥«Õz¥ ²°zÕ
©·z ¥{¯Ýw¤t°Õ°Õt¶{£§ ¬Õt¤¨· ¯¨ ¬Õt¤¤t ³Õ¯§
Ö¥³³
±¯|¥£¬Ö¼¥{£Ö z¨{«¥¨·}¤¯{°£¯Ýw¨·¨{§²{«Õz
¤·°Õ°ÕÕ {«¥w¼¥©z ¬Õ¯ ©z§·z¨·{£Ö z¼¥²Ö¼¥¯¶{
t¥¨» ®¤µ¥¸É´Á ¼¥²Ö§¥°£¼¥¯§t§{t¥ Õ¥z¨§
¥z¯Õ}¤ °£¼¥²Ö¨¤z¯uÖ°u¶z{§z{¤z °Ö¤tt¥t¶{£ z{«
¥¤¸¼¥²Ö¯§Ö¥³ Õ¥z¤·wz
°ÕÖ¥¨{«¥±³Õ¨¤tt¥ t¶ ¥{{£t¥¯Ýw¯ª·  
³Ö°Õ¤z±³Õ¨¤t£t¤¨·{£¼¥²Ö¼¥¯¶{
 t{¥t¤tt¥ °£{«¥°Ö ²t¥§¤§ ¨·{£¯}ª· ±z
{¥t¤tt¥²Ö©z{«¥ t¶w{£¨§¨t¥¨·|¥Ö §¨t¥¤¸
¥¤¤tt¥¯Ý¥ ¬Ö|¥{£{¤§¨t¥Õ¥zµ ¯ª· §¤§²Ö
«{«¥¯¥{©zÖ zt¥§¨t¥¨·¨Ö
¥z¤§ª Õ¥§¨t¥²t¶¥³ÕÕ¥{£¨ª Ö¥{£«Õª
«°z Ö¥¼¥²Ö¼¥¯¶{«{«¥³Ö t¶ª Õ¥¨ °Õ²¥z«
¥¥ Õ¥¯ª· ²Ö«{«¥¨·¨§¨t¥Ö z} Ö
w¨·{£²}Ö§¨t¥¨·¨ ¯ª· «{«¥¨·¨³Ö¤¸ ¬t{¼¥t¤

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÓÑÒ

u ¯u²Ö°w¯uÖ¥ ¼¥z¥³Ö¥t¼¥ ¥ttÕ¥w¨·³Õw¼¥©z©z§¨t¥Õ¥
{£} ª ³Õ {£Ö z¨§Û¥w¥¥¥§¯{§zµ {©z{£
¼¥³Ö¼¥¯¶{
²¨·« ®¨´µ¦¨·¨z¥}  {£¯Ý¤{¼¥t¤²Ö¯¥Ö z
§¤§¥ª·¸µ¦¨·} ¯ª· «»®¤µ¥¨·¯Ý

¦´¬µ¦¦¤¼n´°µ¦´ µ¦³µ
¯ª· ¨¥§³¯Ý¤t ¤¸z¤ ¬Õ²¤t³Ö°Ö Õ °Õ¨¸t¶
tÖ¥ t³²t¥¼¥z¥ Õ¥z¨·tÕ¥°ÖÕ¥ {«¥u zt¥z¥¥z
Ö¥t¥¯ª z¤¸ ¯Ý¯ª· z¯ª· £±}Ù«uu z£}¥} wª  Ö¥z
¥¯ ª¸ °£«¼¥²Ö}¨§°£¤zw¥¥¤ ¥tÖ¥Ö¥³¬Õ{«
¥u z¤ ¨t}¤¸©·z
t¥¨·{£Ö¥z¥¯ ª¸ ¨¸u©¸¥¤¸ ¯ª¸ zÖt¶ Õ¥z¨·tÕ¥°Ö
wª  £}¥}{£Ö z ¬Õt¤ Õ¥zÕ¯¶¯Ý«u ³Õ¯¨¯¨t¤ ³Õ¨
w¥¯ª Ö  ¤zw¨w¥¤·wz ¤ °£¨§·z¨·¯¨tÕ¥ w¥
¯Ý
¯¥£|£¤¸ Ö¥¨·u z¤tt¥¯ª z ±¯|¥£¬Ö¼¥Ö¥¨·¥z
Ö¥t¥tw z t¶wª  t¥¨·{£{¤t¥¼¥«z¤t¥ ²Öw¥w«Öw zt
Ñ z±} ¨·Õ¥²}Öw¼¥Õ¥§t¥¤tu¥wª ¥¤tu¥¨·¯Ý
¼¥¤uÖ ¨· Á ¨¸ ¥¤t¯§°t¥£¯ ¨ t³¥t ²Ö
¯¶Õ¥¨wt«Õ²£¯³Ö¥z¨·¬Ötw zÖ¥¯ª z{£Ö z¯ ¥²{²Õ
²Öt¥w«Öw ztÛt¤t¥ ¯}Õ ¥{{£°t¯ÝuÖ¥¥}t¥£{¼¥ uÖ¥
¥}t¥t¥¯ª z uÖ¥¥}t¥¥ uÖ¥¥}t¥¯ª  }¥Ö¥¤·³
w¨·£t t¥ ¥}¨ ¬Öz§§¥ Õ wÖ¥¥§} ¥Ù
}¥} {w¨· ¬Õ}¥°°£¤Ùt¤Ù§¤Ù¼¸¥
 t{¥tw«Öw z¤t¥²Ö ¬Õ¨¤·wz ¤°Ö t¶¤zÖ z}Õ

ÓÑÓ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

¯tª¸ «²Ö¯u¥¥¥¼¥§·z¨·¨z¥¼¥t¥Ö¥zwÙ tÖ¥Ö¥³³Ö²
t§{t¥Õ¥zµ
¥tw«Öw z¤t¥£}¥}³Õ³Ö²Öw¥¯Ý²Ö± t¥°tÕ
w¥¯{§z tz¥u z}¨§°£¤zw³Õ³Ö z¥t¥¯ª zt¥tw zt¶
¯¨t³ÖÕ¥{£Ö¯ ¯¥£Õ¥uÖ ¨¸°£ ¯Ý¤tª¸¥²t¥Ö¥z
¥¯ ª¸  ª Ö¥z± t¥²Ö°tÕ}¨§°£¤zw¨·{£tÖ¥Ö¥³¬Õ{«
¥u z¤
uÖ Õ ³²Ö¥zuÖ¥  t{¥tÕz¯§w«Öw zÑ zt¤°Ö t¶
{£Ö z£¤z ¥¥ °tÖ³uÛ¥Õ¥zµ ³Õ²Ö¨§·z¨·{£¥u¤u¥z³Õ
²Ö£}¥} ¬Õ¨¨«u wª t¥t£¼¥¤¸z¥¨·³Õ}  ¨·¼¥²Ö¯t§
w¥¯ª Ö ¨·¯Ý¯¨°tÕ}¨§°£¤zw
uÖ ¨· Â ¨¸¯¨tÕ¥ t¥§¯¥ °Õ¥ °tÖ³uÑ zt¤
t¼¥ ¥¥¥t¥t£¼¥¨·³Õ¯Ý °£³Õ}  ¤¸z°Õ±{
¬ÖÖ¥ ¥}¥t w¥ «§«t¬°²¤zw  {§·z¨·
{£tÕ ²Ö¯t§w¥¯ª· ±¥z{§²{°£w¥¯ª·  ¥zÛ¥

{´¥¸º°Á«¦¬·¸É´Éª¹Â¨³Á¡¸¥¡°
uÖ ¨· Ã t¶¨w¥¼¥w¤¥t ¯Ý¯ª· z¥zÖ¥¯t§{ ~©·z¥z
ª Õ¥¯Ý¯ª· z¼¥w¤u¤¸ª¸¥¨·¯¨tÕ¥Û{{¤
t¥w«Öw z¤t¥£}¥} °£t¥¨·{£Ñ zt¤³Õ²Ö¨t¥
t£¼¥}¤·Ö¥ª w¥³Õ} ²¤zw¤¸ {£¯§Ö¥³³Ö¥t
Ö¥u¥w¥¯¨z ¥zÖ¥¯t§{¯Ýª¸¥¯¥£|£¤¸Õ¥{©z
¥z¤tt¥uÖ ¨·Ã¨¸³Ö¯ª· ²Ö¥¥{¤¼¥¯§t¥³Õ²Ö¨w¥t³Ö
t¥¼¥¯§t¥²uÖ ¨¸¯¨tÕ¥ ¥«£¥ °Õ¥ t¥{¤
Û¤Ù ²Ö°tÕw¥t³Ö ¬Ö³Õ¨¯z§ z ²Öw¨·¥t{u¤³Ö¤
t¥¯ ¥²{²Õ²Ö¨¥z¼¥¥¥¯¨¸z}¨¯Ý ¬Õ³Ö

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÓÑÔ

t¥Õz¯§²Öw¼·¥{£t¥¯Ý¤ ¤¥Ö¥¤zw³Õ¯ ¥
²{²Õw¨·¥t³Öu¥°w °Õ²¥zzuÖ¥ Ö¥¯¥¯ ¥²{²Õw¥t³Ö
u¥°w ²Ö³Ö¤w¥¯tª¸ «¨¥z¯Ý ¬Õ°£Ïß¤³Ö t¥¨·{£Õz
¯§w¥¼¥· ¤z· w¤z· ²¥z¨{· £¯§· w¥«¯¨u z¤Ùt¶{£t¥
¯Ý£±}Ù§·zu©¸°Õt¶{£Ö z ¬Õ²¤tt¥wª ¯uÖ¥²{w¥¥u z
w¥¯{§¤·zÖ ¥z¯t§{ª ¥z¤«uÖ ¨¸¼¥w¤¥t
w¥¤·zÖ ¥z¤« ª t¥¨¯z§ z¯ÝÖ¨¸¯¨tÕ¥
{´¥¥w¥Õ¥¯ÝPHDQVwª  ¯Ý¯wª· z¯tª¸ «²ÖtÖ¥Õ ³
³Ö Ö¥¯¥u¥¤« u¥Û{{¤ Ã ¯¥{£³Õ¥¥tÖ¥³¬Õt¥Ö¥z
wÙ°£¼¥w¥¨z¥¨·¬zu©¸³
{£Ö z¼¸¥Õ¥ w¥¯{§¤·zÖ ¥z¯t§{ª ¥z¤«¨¸
¯ÝÛ{{¤¯tª¸ «w¥tÖ¥Ö¥¨·¨z¥°£t¥Ö¥zwÙ °Õ³Õ²}Õ¯Ý
{«¥
Ö¥¤zw¯uÖ¥²{Õ¥w¥¤·zÖ ¥z¯t§{ w¥¤·z¨§·z¯
§±w¯Ý{«¥¯ª· ³¤·wª w¥¯ª· u z¤zw
Û¥Û{{«¤¨¸¨·¼¥w¤¥tt¶wª  w¨w¥±Ö¯ ¨z¨·{£ z
¯ª· z¯t§{ ¯ª· zw¥¤·zÖ ¥z¤« ¯ª· zt¥¯§±wt¥
¼¥«z¼¥¯ ¨¸¯Ý{«¥³ |£¤¸¤zw¨¸{£¤ °Öt¶{£t ¬Õ²
w¥«Õz¤¯¥°Öt¶¯ª· 
¯¥£|£¤¸{£Ö z¨¤w§ Õ¥¨t¥ zw¥¥u zw¥
¯{§¥zÖ¥¯t§{ª w¥¤·zÖ ¥z¤«¨¸²Ö¬tÖ zÕ¥¯Ý
Û{{¤wª ¯Ý¯wª· z¯tª¸ «Õ t¥Ö¥zwÙ¼¥§·z¨z¥¨·¬zu©¸³wª
t¥¨·{£¨w¥¯{§tÖ¥Ö¥¤ ¥¥zÖ¥{§²{¥zÖ¥Û¥ ¥z
Ö¥¤ °£§§¥t¥ ¯ÝÖ ³Õ²}Õ°wÕ¥¼¥«z¼¥¯ ¯
§±w°Öt¶{
°Õ¤¸z¨¸ ²¥zt¤t¤ t¥¨·{£tÖ¥³¬Õw¥¨z¥ °£t¥

ÓÑÕ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

Ö¥zwÙ¯Õ¥¤¸ t¶{£Ö z²Öw²¤zw¨¸³Õu¥°w¤«Û{{¤
¯wª· z¯¨¸z}¨ Õ¥z¨·tÕ¥°Ö
¨·wª uÖ  Ã ¥«£¥ t¥{¤°ÕzÛ¤Ù²Öt¤w¨·
¥t³Öu¥°w ª ¥¥{¤¼¥¯§t¥³Õ²Ö¨w¨·¥t³Öu¥
°w ²Ö£}¥}¨Û{{¤ ««¥z¤«¯¨z ¨·{£¯Ý¥²ÖtÖ¥
u©¸ Õ¬Õ{«¥¨·¬zu©¸³u z}¨§°£¤zw

Âª{µ¸ÉµÎ Ä®oo°µ¦·É¸É¸µ¤¼o°Â¨³Á}¦·
Õ ³uÑ ¨· Ä ¯Ý¯ª· z¥zÛ¥ ¤tt¥¯ª z ¬Ö§¥ ¬Öt
w z {£Ö z¨w«¤§¨·¼¥w¤ wª  t¥°zÛ¥ ~©·zÖ zª ¯Ý
Ö¥¨·¨¯¨uÖ ¨¸¤t{£ zuÖ¥t¤³
Õ¥z¨·tÕ¥°ÖuÖ¥zÖÕ¥ ¤tt¥¯ª z ª ¬Ö§¥°Õ§
¼¥¯§t§{t¥Ö¥¯ª zt¶¯ª· Ö¥z¥¯ ª¸  ²Ö£}¥}°£¤zw¯§
Ö¥tÖ¥³¬Õ{«¥°Õz}¨§°£{«¥°Õz¤zw ¯}Õ Ö¥zwÙ
¥¯ÝÖ
t¥¨·{£¼¥Ö¥¨·¨¸³Ö {£Ö z¨Û¥¬ÖÕ¥ £³¨ £³¯Ý
£±}Ù¨·°Ö{§z £³w{£¯Ý{«¥u z}¨§ £³w¯Ý{«
¥u z¤zw ¯¥£¯¥³Õ³Ötw zª §¥t§{t¥Ö¥¯ª z
¯¨z²ÖÖ¥¯ª zz«u ¬Õ¯|µ
t¥¨·{£Ö¥z¥¯ ª¸ ¤¸ t¶{£Ö z¨Û¥¨·¬Ö¯uÖ¥²{Õ¥{£²Ö¯ ª¸
Õ {«¥ £³ £³¨z¥ £³¯Ý£±}Ù £³w{£¯Ý{«
¥ £³¯Ý ¥¨·°Ö{§z ¯¥£|£¤¸¤tt¥¯ª z¤t§¥
¤tt¥tw z{©zÖ z°zÛ¥ ¬Õ¯ ±ª ¯ÝÖ¥¨·
±¯|¥£²¤zw£}¥§³¤¸ ¤tt¥¯ª z t{¥t{£Ö z
©t¥¯ª· ¤ ¥Û¥u z¯ z°Ö ¤z{£Ö z¯tª¸ «²Ö£}¥}
¨t¥©t¥Ö}¨§°£¤zw{£¨z¥³Õ³Ö {£¨w¥«u¨·°Ö{§z³Õ³Ö

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÓÑÖ

Ö¥w³Õ¬ÖÕ¥ £³¨ £³¯Ý£±}Ù°£³Õ¯Ý£±}Ù°tÕ¯ z
¯ª· z¨¸¯ÝÛ¥²Õ¨·« ¯¥£Õ¥ «Ù¤·³¨w¥ ¥t³Ö
¥t¯ ¥ °Õt¶³Õ¬ÖÕ¥ £³¯Ý§·z¨·w{£³Öw{£¯ ¥ £³¯Ý
£±}Ù°tÕª ³Õ ¥{{£¯ª t¯ ¥§·z¨·¯Ý±°tÕ{©z¯ÝÛ¥
¼¥w¤u z£}¥§³
¼¥³£}¥§³{©z{£Ö z²Ö£}¥}¨t¥©t¥ ¯¥£Õ¥
t¥tw z°£}¥§³¤¸ ¯¥²Ö£}¥}¯Ý²Õ ¯¨t³ÖÕ¥
£}¥}¯Ý¬Ötw z ª ¯Ýt¥tw zu z£}¥} ¯ª·
£}¥}¯Ý¬Ötw z t¶wª £}¥}¯Ý¬Ö¨ ¼¥¥{²t¥¤§²{
±ª ¯ ¥¯¨zÕ¥t¯Ý²Õ
{£Ö z¯uÖ¥²{t¤²Ö}¤Õ¥ ¯¨zÕ²Õ¤¸¤§w¥{§z ª
°Öt£¤·zw¥¨z¥³Õ³Ö°Õ¯¨zÕ²Õ¤¸¤§w¥Ö zt¥³Ö
¨· tÕ¥£}¥}¯Ý²Õ ¯ ¥¯¨zuÖ¥z¥t¤§¤¸ t¶wª ¤
§Õ¥£}¥}{£¯ ¥ Õ¥z³ °Õ¯¨zuÖ¥z¥t¤¸ ³Õ¯Ý¯wª· z¤§
Õ¥{§zª ³Õ{§z
w°Ö{£¥t °ÕÖ¥¥tÕ¥±zÕ t¶ tÕ¥ £³{§z³Õ³Ö ¤z¨·t¤
Õ¥zÕ µ ¯}Õ ¯ª·  À¿¿ Í¥°Ö wÖ Ö¥ ¤Ö¥w ~©·z¯Ý
¯¨zÕ²Õ tÕ¥±t° ¥{{£¨ww¯¨¨·¬ÖÕ¥±tt °£
¥tÕ¥w¯¨¤¸¬t°Õw°§Ö¥Ö Ö¥¤Ö¥¤¸§
¯Ý ¤ Õ¥¯¨zÕ²Õ¤ §w¥{§z³Õ³Ö³Õ¥Õ w{£Õ¥ Õ¥z³
w¥{§zt¶¯Ý ¬Õ Õ¥z¤¸ ¯¨zÕ²Õ¤¸t¶¤§³Ö¯|¥£Õ¥{£¯ ¥
Õ¥z³wª  tw¥Ö zt¥u zw ¨·Õ¥¤zw£}¥§³²Ö²}Ö
¯¨zÕ²Õ¤§ t¶wª  tw¥Ö zt¥u z£}¥}Õ¥{£¯ ¥
Õ¥z³
°Õw¥Ö zt¥u z£}¥}¨·Õ¥{£¯ ¥ Õ¥z³¤¸ {£¯t§
£±}Ù¨z¥°Ö{§zt¶Õ ¯ª· £}¥}¨w¥¬ÖÕ¥ £³{§z £³¬t

ÓÑ×

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

Ö z £³¨z¥ £³¯Ý£±}Ù³Õ¯Ý£±}Ù °Ö¯ª t¤§²{
¯ ¥§·z¨·¬tÖ z¨z¥¯Ý£±}Ù
w¨·{£¬ÖÕ¥ £³¨z¥{§z¬tÖ z¯Ý£±}Ù t¶{£Ö z¯¨
¬Öwª Ö z¨µ¦«¹¬µ
¯¥£|£¤¸ ²¤zw£}¥§³{©zÖ z¨t¥¤ ¥wÖ
t¥©t¥²Ö¨ 
Û ¥¯§· u©¸ ¬¯Õ  ¯ª· ²Öz© {«{¨·Õ¥£}¥}
¨·Õ¥¯Ý¯¨zÕ²Õ¤¸ {£³Ö¤§²{¯ª t¯ ¥§·z¨·¬tÖ z¨z¥¯Ý
£±}Ù
Á¤º°É Äµ¦´·Ä °¦³µ¹ÉÁ¨º°Á°µ·É¸Éo°µ¦´Ê Å
¦´·É ¸É¦·¸µ¤¼o°Á}¦³Ã¥rÂo¦·Á¤ºÉ°´ÊÈÁ}ªµ¤ÎµÁ¦È
°¦³µ·Å¥
°ÕÖ¥£}¥§³³Ö°wÕ²Ö¯¨zÕ²Õ¯ª t¤§²{¯ ¥§·z¨·
Ö zt¥±³Õ¤ ¥Û¥²Ö¬ÖÕ¥ £³¯Ý§·z¨z¥¨·wÖ zt¥ ¤
¤¸t¶ ¥{{£¯Ý¥£u z¤zw£}¥§³ ~©·z¯¥¨¸Ö z ¤Õ¥
¯ÝÛ¥ Õ¥z§·z wª  w¯ª t¯ ¥§·z¨·¤¯ z ¥t³Ö ¥t¯ ¥¯|µ
¤¸z¨·¤¯Ý±³Õ¨³Õz¥³Õ¬tÖ z³Õ¯Ý£±}Ù¨·°Ö{§z
|£¤¸ ¬Ö¼¥u z£¯}¥§Ö¥¯ª z ¤¸z¬Ötw z ¬Ö§¥
°£¤tt¥¯ª z{£Ö z¨t¥©t¥ ¬Õ¯
¨·wª ¤tt¥uÖ ¨· Ä ¨·¯¨tÕ¥ §«{|¥ °Õ¥ ¤·©t¥
 ¥ wÖwÖ¥¥w¥¬Ö ¬Õ¯  ¯ª· ²Ö¥Õ¥ £³{§z £³¬t
Ö z £³¨z¥ £³¯Ý£±}Ù £³³Õ¯Ý£±}Ù £³¯Ý³
¯ª· w¥¯{§z tz¥¨·°Ö{§z°tÕ}¨§°£¤zw Ö¥u¥uÖ ¨¸¯¨°Ö
t¥tw z°£}¥§³t¶³Õ¤§»

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÓÑØ

«´¥£µ¡ °´µ¦Á¤º°Â¨³¦³µ
´·»£µ¡ °¦³µ·Å¥
u «Ð¥ t¥tw z£}¥§³¤¸ wª t¥tw z¨·
£}¥}¯Ý²Õ ¨·Õ¥£}¥}¯Ý²Õ¤¸ ¥©zt¥¨·£}¥}
°Õ£w«tµw¨ÕÕ²t¥tw z¤¸t¶wª ¥Õt¤tw z
°Õt¥¨·£}¥}{£¥Õt¤tw z²Ö³Ö¨ £}¥}°Õ
£wt¶{£Ö z¨w«¥¨·Õ¥¨w«¥¤¸t¶wª £}¥}¤¸{£Ö z
À ¯Ý¥§³ ª ¯Ý²Õ wª  ¤¸z ¬Õ²¤tt¥
¯w¥tt§t¥ ©¯ ¥w¥{§z w¥¬tÖ z w¥¨z¥ £±}Ù
«u¨·°Öu z}¨§°£¤zw¯Ý¯tÙ¯Ý¥¥
Á £}¥}{£¯Ý¥§³³Ö t¶Ö z¨t¥©t¥ ¨§
Û¥ ¨w¥¬Öw¥¯uÖ¥²{Õ¥ £³¯Ý¤ wª  ¯Ýw¥{§z
w¥¬tÖ zw¥¨z¥¯Ý£±}Ù«u¨·°Ö {©z{£¨¤t¥¨·{£t
w z¯ z³Ö±¥¥¤§²{ Õ¥z¬tÖ z
w¤¸°Ö£}¥}¨·¨w«¥¯Õ¥¤¸ t¶¯ ¥¤t¥u z°Õ£
w¥£¥t¤ }Õt¤Ö¥zwÙ¤zwu z ²Öz«u ¯{§
¤ ¥¨w¥¨z¥§·zu©¸³
©z ¨¸z¥u z¤tt¥¯ª zt¶¯t§u©¸wª
À Õz¯§t¥¤ ¥¤t¥u z£}¥} wª ¤tt¥¯ª z{£
Ö z{¤¥°Ö w¥¯Ý ¬Õ°£¥¤zw²Ö¯ ª¸ Õ t¥¨·
£}¥}{£¤ ¥¤t¥u z Öt¥©t¥ ²Ö¯t§§Û¥
¯{§z tz¥¯ÝÖ
Õ¥z¨t· Õ¥°ÖÕ¥ t¥¨· t¨ ¥tw z{¤Ö¥¯ª z²Öz«u
¨w¥¤·wz t¶¯ª· ²Ö¯Ý¥¯ ª¸ Õ w¥«Õz¥¨·Õ¥ Õ¥zÖ 
£}¥}{£³Ö¤ ¥¤t¥u z¯u¥ ¼¥¤¯ z²Ö¯Ý£}¥}¨·¨
w«¥

ÓÑÙ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

Á ©z¤t¥u z£}¥} t¥²}Öz¥ wª ¤tt¥¯ª zÖ z
¥¥z¨·{£©z¯ ¥¤t¥u z£}¥}²Ö t¥¨ÕÕ Õ¥z¨¨·
«²t¥Ö¥zwÙ¤zw£¯}¥§
²u£¨·w¨¤t¥°tÕ¥z³Õ¯ª t¤¨Íª ¨§Û¥
¨w¥¬Ö§§¥Ö¥Õ¥zµ ¤tt¥¯ª zt¶{¤§¨t¥¨·{£©z¯ ¥
¤t¥u zw¯Õ¥¤¸ t¥²}Ö²Ö¯Ý£±}Ù°tÕ¤zwÕ
Â£¥¤t¥u z£}¥}¯ª· t¥Ö¥zwÙ wª  ¤tt¥
¯ª zÖ z¨w¥¥¥¨·{£¯Ý¬Ù£¥¤t¥u z£}¥}
²Ö t¥Õt¤²t¥Ö¥zwÙ¤zw£¯}¥§u zÖ¤z
¥¤ww¨¯ª· ²Ö}¨ § °£¤zw¨z¥°£tÖ¥u©¸ ³¬{Õ « ¥¨·©z£zwÙ
{«¥¨·©z£zwÙ²t¥¼¥z¥t¥¯ª z ~©·z¥¥²}Ö¯Ý
¯tÙ¤·³¨·{£¤w¥¼¥¯¶{u zt¥¼¥z¥wª
À ¤zwz«u ¤·zwz ¤ £}¥}¯Ý ¬Õ¨ ¨w¥
¯¨zª ¤·zÖ ¥z¯t§{¯ÝÖ
Á °Ö{£¨w¥z«u¤·zÖ ¯Ý ¬Õ¨ °Õ£}¥}t¶³Õ
£¥³Õz£¯§z¤¯¥{ ¬Õt¤t¥¯§±w¤zwz¯ ¥²{²Õ ¤¸z
²{£t  ¥}¨t¥z¥°£¼¥t§{Ö¥¨·u z¯Ý Õ¥z¨
Â ¨¥°Ö °£Û{{¤¯tª¸ «Õ¥zµ ¤¸z¥z¬°£
¥ ¨·¯ ª¸ ¼¥ ²Ö¤zw¨¤z¨·{£tÖ¥Õ ³²t¥Ö¥zwÙ
¥z¤  §§¥t¥ w¥¨z¥¥z{§²{ °£w¥z tz¥
°ÕzÛ¥

¦·¥¦¦¤¤µ¦µ °´µ¦Á¤º° 
o°Å¤n µ¦·¥¦¦¤¡ºÊµ °µªoµ
¨·¬¥¨¸¯Ý¤ Õ¥zu z{§²t¥tw z±¯|¥£Ä
uÖ ¨·¯¨tÕ¥ {¤t§¤ ª Ö¥¨·u z¬Ötw z§·z²Õ ¨·¯¨tÕ¥

¡¦³¡¦®¤»µ£¦r °¥»½Ã

ÓÑÚ

{¤t§ ²w¥¥u z£«¥¥ ~©·z¥©z¬Ö¨·¨w¥
¥¥tw z²ÖÖ¥¯ª z¨±³ÕÖ z²}Ö ¼¥¥{¤zw¤
u ÄuÖ ¨tw¤¸z©·zÕ¥
À ¥§³ ¯Ý¬Ö ª ¯Ý²Õ ©ª ¤tt¥ tt§t¥
w¥{§zw¥¬tÖ z£±}Ù«u¨·°Öu z£}¥}¯Ý
¤t¯tÙ¯Ý¥¥
Á §t¥¤tu¥{¤t¥¼¥«zw«Öw z¤t¥¨·} ²Ö°tÕ
£}¥}«t¬Õ¯Õ¥  {¤Ù¤¸z¥ ¤¸z¤Ùt¤Ù
§¤Ù¼¸¥
Â t¥§¯¥Ñ zt¤°tÖ³ut¼¥¥¥¥³Õ²Ö¨
t¥t£¼¥¨·³Õ} ³Õ¯Ý
Ã ¥«£¥ {¤°ÕzÛ¯|¨·¤Ù§¯z§ z Û{{¤
¤z}¨ ²Ö¤·©z°tÕw¨·u¥°w¥t³Ö ²Ö¯¨z ¨·{£¯Ý
¬Õ³Ö¤·t¤
Ä §«{|¥ °zÛ¥ ¬Ö{¤t©t¥ ¥ ¯uÖ¥¥¬Ö¬Ö¬Öz
w«wÖwÖ¥¥w¥¬Ö ¬Õ¯ °£§·zµu©¸³
²£¯¨t¥tw z°«u z¯ª z³  t{¥t{¤t§
¤ÄuÖ ¨·u¥Õ  t³¯ÝÀÁuÖ °Ö¤z¨¤t ª·µ ¨t¯}Õ
¤t«¡·¦µ¦¦¤ ~©·z¯Ýw¥£§Õ£ zwÙu z£¥}¥
ª w¥£§Õ¤u z¬Ötw z À¿ uÖ   °£¦µ´®ª´»
¤tt¥z¯w¥£Ù£}¥}u z¬Ötw z~©·z¨ÃuÖ ³Ö°tÕ
À ¨}¥¥¥²t¥¼¥ «zª}¤«Ù 
¤ ¥¥¯¨tÕ¥¤¯
Á¨}¥¥¥²t¥£«¼¥«zuÖ¥¥}t¥¯¨tÕ¥«§¯
Â¨}¥¥¥²t¥©¯¨·{§²{£}¥} ²¯ª· z ¥}¨
±¯|¥£«t§{t¥wÖ¥¥§}ÙÕ¥zµ ²Öw¨¥z£t 
¥}¨°£³Ö¤t¥Õz¯§¤«¯¨tÕ¥¤¥¥£

ÓÒÑ

¦´«µ¦rÂª¡»°¦·¥¦¦¤´µ¦Á¤º°

Ã w¥¥¥²t¥¬{¥¥¤ Ö¥zw¥¬Öw¥¯uÖ¥²{
¬Ö{¤tª· ¥ ¯ª· ²Ö¤zwª w²Ö¥¯ª z¤¸¯§Ö¥³
Öt¤³Ö¨¯¨tÕ¥¥}¯£
Õ¥z¨· ¬ °ÖuÖ¥zÖÕ¥ {§ª¸ ¥¨· ª Õ¥¯Ý¯ª· z¥
u z«tw¤¸  ¤tt¥¯ª zÖ z¨ ¬°Õ Ö tÕ ¨{· £tÖ¥³¬tÕ ¥¨{§
u z¤tt¥¯ª z¯ª· ¼¥£±}Ù²Ö°tÕ£¯}¥§³Ö¥Ö¥¨· ¯¥£
|£¤¸²¨·¨¸{©z³ÕÖ z¬©z{§ª¸¥¯Õ¥¤¸  ¯}Õt¥¨¨ Ä
t¥¯Ö{¥t ¥«uw¥¯Ý¬Ö~ª· ¤Ù¯ÝÖ
¯ª· z{§u z¤tt¥¯ª zu ¬³Ö¯¨z¨¸tÕ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

∗


ขอคิดเบื้องตน
เกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
วัน นี้ ทางคณะผู จัด งานได ตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งปาฐกถาใหอ าตมภาพว า
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
เริ่มตน ผูฟงบางทานก็อาจจะสงสัยวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้น
มีจริงหรือ เปนไปไดจริงหรือ
ปจจุบันนี้ วิชาเศรษฐศาสตรที่เรารูจักกันอยู เปนวิชาเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตก
เมื่อพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตรและเรื่องราวเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร
เราก็ใชภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เมื่อคิดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร
เราก็คิดในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรแบบตะวันตกดวย
ดังนั้น ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็ยากที่จะทําตัวเอง
ใหพนออกไปจากกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษาเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตกนั้น
∗

ปาฐกถาธรรม ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ปของศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ณ
หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กทม. วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑
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เพราะฉะนั้น การพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็อาจจะเปนการ
พูดถึงพระพุทธศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก ภายในกรอบ
ความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้นเอง
อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวยกันพิจารณาเรื่องนี้ บางที
อาจจะไดรับขอคิดบางอยาง ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
จริง ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางที่เอามาใชประโยชนในทาง
เศรษฐศาสตรไดบาง
เมื่อประมาณ ๑๕ ปมาแลว นักเศรษฐศาสตรฝรั่งคนหนึ่งชื่อวา
นาย อี.เอฟ.ชูมาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพหนังสือออกมาเลม
หนึ่ง ชื่อวา Small Is Beautiful มีผูแปลเปนภาษาไทยดูเหมือนจะใชชื่อ
วา จิ๋วแตแจว
ในหนังสือเลมนี้ บทหนึ่งคือบทที่ ๔ ไดตั้งชื่อวา “Buddhist
Economics” แปลวา เศรษฐศาสตรชาวพุทธ
หนังสือเลมนี้ และโดยเฉพาะบทความบทนี้ ไดทําใหคนจํานวน
มากทั้งในตะวันออกและตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาดาน
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจขึ้นมา จึงนับวาทานชูมาเกอรนี้เปนผูมีอุปการคุณ
อยางหนึ่ง ในการที่ทําใหเกิดความสนใจพุทธศาสนาในแงเศรษฐศาสตรขึ้น
แตถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก การที่ทานชูมาเกอรไดเขียนหนังสือ
เลมนี้ขึ้นโดยมีบทความเรื่องเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้น และการที่ฝรั่งใน
สถานศึกษาตางๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตรหรือเศรษฐศาสตร
แนวพุทธนี้ ก็มีภูมิหลังที่วา มาถึงปจจุบันนี้วิทยาการและระบบการตางๆ
ของตะวันตก ไดมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเกิดความรูสึกกันวามีความติดตันหรือ
ความอับจนเกิดขึ้น
แตสําหรับบางคนอาจจะไมยอมรับภาวะนี้ ก็อาจจะเรียกวา มาถึง
จุดหัวเลี้ยวหัวตอจุดหนึ่ง ที่อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
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และวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขาตางๆ
สรุปก็คือ มีความรูสึกกันวา วิชาการตางๆ ที่ไดพัฒนากันมาจนถึง
ปจจุบันนี้ ไมสามารถแกปญหาของโลกและชีวิตใหสําเร็จได จะตองมีการ
ขยายแนวความคิดกันใหม หรือหาชองทางกันใหม
เมื่อเกิดความรูสึกอยางนี้กันขึ้น ก็จึงมีการแสวงหาแนวความคิดที่
นอกจากวงวิชาการของตนออกไป อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการสนใจ
ในพุทธศาสนา รวมทั้งปรัชญาอะไรตออะไรเกาๆ โดยเฉพาะที่เปนของ
ตะวันออกขึ้นดวย
อั น นี้ ก็ เ ป น ปรากฏการณ ที่ เ ห็ น กั น ชั ด เจนในประเทศตะวั น ตก
ปจจุบัน ที่วาไดหันมาสนใจตะวันออก
ทีนี้ การที่ชูมาเกอรจับหลักการของพุทธธรรมโดยพูดถึง Buddhist
economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรนั้น เขาก็จับเอาที่เรื่องมรรคนั่นเอง
มรรคนั้นเรารูจักกันวาเปนขอหนึ่งในอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค
มรรคนั้นเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา
ชูมาเกอรกลาววา มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธนั้น มีองคประกอบ
อยูขอหนึ่ง คือสัมมาอาชีวะ ซึ่งแปลวา การเลี้ยงชีพชอบ ในเมื่อสัมมาอาชีวะนี้เปนองคประกอบขอหนึ่งในมรรคหรือวิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็
แสดงวาจะตองมีสิ่งที่เรียกวา Buddhist economics คือ เศรษฐศาสตร
ชาวพุทธ อันนี้คือจุดเริ่มตนของทานชูมาเกอร
แตทานชูมาเกอรจะมีทัศนะอยางไร เศรษฐศาสตรชาวพุทธเปน
อยางไร ตอนนี้อาตมภาพจะยังไมพูดกอน จะขอเลาเรื่องคลายๆ นิทาน
เรื่องหนึ่งจากคัมภีรพุทธศาสนาใหฟง
ที่จริงไมใชนิทาน แตเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล
เรื่องราวนี้จะบอกอะไรหลายอยางที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรในพุทธศาสนา
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และผูฟงก็อาจจะตีความของตนเองวาพุทธเศรษฐศาสตรเปนอยางไร
เรื่องมีอยูวา
สมัยหนึ่งในพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ขณะที่
พระองคเสด็จประทับ ณ พระเชตวัน ในพระนครสาวัตถี วันหนึ่งตอนเชา
พระองคไดทรงพิจารณาวา มีคนเข็ญใจคนหนึ่งอยูในเมืองอาฬวีหางไกล
ออกไป เปนผูมีความพรอม มีอินทรียแกกลาพอที่จะฟงธรรม พระองค
สมควรจะเสด็จไปโปรด
ดังนั้น วันนั้นตอนสาย พระองคก็เสด็จเดินทางไปยังเมืองอาฬวี
ซึ่งอยูหางไกลออกไป ๓๐ โยชน ตีเสียวาประมาณ ๔๘๐ กิโลเมตร
เมื่อเสด็จถึงเมืองอาฬวี ชาวเมืองอาฬวีมีความนับถือพระองคอยู
แลว ก็ตอนรับ และในที่สุดก็จัดสถานที่เตรียมที่จะฟงธรรมกัน แตจุดมุง
ของพระพุทธเจานั้น เสด็จไปเพื่อจะโปรดคนคนเดียวที่เปนคนเข็ญใจนั้น
พระองคจึงทรงรั้งรอไวกอน รอใหนายคนเข็ญใจคนนี้มา
ฝายนายคนเข็ญใจนี้ไดทราบขาววาพระพุทธเจาเสด็จมา เขามี
ความสนใจอยูแลวอยากจะฟงธรรม แตพอดีวาวัวตัวหนึ่งของเขาหายไป
เขาจึงคิดวา เอ! เราจะฟงธรรมกอน หรือหาวัวกอนดีนะ คิดแลวก็ตัด
สินใจวาหาวัวกอน หาวัวเสร็จแลวคอยไปฟงธรรม
ตกลงเขาก็ออกเดินทางเขาไปในปา ไปหาวัวของเขา ในที่สุดก็ได
พบวัวนั้น และตอนกลับมาเขาฝูงของมันได แตกวาเขาจะทําอยางนี้
สําเร็จก็เหนื่อยมาก
ครั้นแลวเขาจึงคิดวา เอ! เวลาก็ลวงไปมากแลว ถาเราจะกลับไป
บานกอนก็จะยิ่งเสียเวลา เราจะไปฟงธรรมเลยทีเดียว
ตกลงนายคนเข็ญใจคนนี้ ก็เดินทางไปยังที่เขาจัดเพื่อการแสดง
ธรรมของพระพุทธเจา เขาไปฟงธรรม แตมีความเหนื่อยและหิวเปนอัน
มาก
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พระพุทธเจา เมื่อทอดพระเนตรเห็นนายคนเข็ญใจนี้มา พระองค
ทรงทราบดีวาเขาเหนื่อยและหิว พระองคจึงไดตรัสบอกใหคนจัดแจง
ทาน จัดอาหารมาใหนายคนเข็ญใจนี้กินเสียกอน
เมื่อคนเข็ญใจคนนี้กินอาหารเรียบรอยอิ่มสบายใจดีแลว พระองค
ก็แสดงธรรมใหฟง นายคนเข็ญใจนี้ฟงธรรมแลวไดบรรลุโสดาปตติผล ก็
เปนอันวาบรรลุความมุงหมายในการเดินทางของพระพุทธเจา
พระองคแสดงธรรมครั้งนี้เสร็จ ก็ลาชาวเมืองอาฬวีเสด็จกลับยัง
พระเชตวั น แต ใ นระหว า งทางนั้ น พระภิ ก ษุ ส งฆ ที่ เ ดิ น ทางไปด ว ยก็
วิพากษวิจารณพระพุทธเจาวา เอะ! วันนี้เรื่องอะไรนะ พระพุทธเจาถึงกับ
ทรงใหคนจัดอาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน
พระพุทธเจาไดทรงรับทราบ ก็ไดทรงหันมาตรัสชี้แจงแกพระภิกษุ
เหลานั้น
ตอนหนึ่งพระองคตรัสวา คนที่ถูกความหิวครอบงํา มีความทุกขจาก
ความหิว แมจะแสดงธรรมใหเขาฟง เขาก็จะไมสามารถเขาใจได
แลวพระองคก็ตรัสตอไปวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา เปนตน แปลวา
ความหิวเปนโรครายแรงที่สุด สังขารทั้งหลายเปนทุกขที่หนักหนวง
ที่สุด เมื่อทราบตามเปนจริงอยางนี้แลว จึงจะบรรลุนิพพานที่เปนบรมสุข
นี่คือเรื่องที่อาตมภาพเลาใหฟง ลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตร
ชาวพุ ท ธนั้ น คิ ด ว า ปรากฏอยู ใ นเรื่ อ งที่ เ ล า มานี้ แ ล ว แต ผู ฟ ง ก็ อ าจจะ
ตีความไปไดตางๆ กัน
ถาหากมีเวลา เราอาจจะไดหันกลับมาวิเคราะหเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
แตตอนนี้จะขอผานไปกอน ขอใหเปนเรื่องของผูฟงที่จะตีความกันเอาเอง

ขอจํากัด
ของ

เศรษฐศาสตรแหงยุคอุตสาหกรรม
๑. การแยกตัวโดดเดี่ยวเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ทีนี้หันกลับมาพู ดถึงเศรษฐศาสตรใ นปจจุบัน เศรษฐศาสตรใ น
ปจจุบันนี้ ไดแยกเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาพิจารณาตางหาก โดด
เดี่ยวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ของชีวิตมนุษย และจากวิทยาการดานอื่นๆ
เรียกวาเปนไปตามแนวของ specialization คือ ความชํานาญ
พิเศษในทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งเปนลักษณะ
ของความเจริญในยุคอุตสาหกรรม
เพราะฉะนั้น ในการพิจารณากิจกรรมของมนุษย เศรษฐศาสตรจึง
ได พ ยายามตั ดนั ยหรือ แงค วามหมายอื่ นๆ ที่ ไ มใ ชเ รื่อ งทางเศรษฐกิ จ
ออกไปเสีย เมื่อจะพิจารณาเรื่องกิจกรรมการดําเนินชีวิตอะไรก็ตามของ
มนุษย ก็จ ะพิ จ ารณาในแง เดี ย ว คื อ แง ที่เกี่ยวกั บ วิชาการของตนเอง
เทานั้น
การที่เศรษฐศาสตรแยกตัวออกมาโดดเดี่ยวอยางนี้นี่แหละ นับวา
เปนสาเหตุสําคัญที่ไดทําใหเกิดปญหาขึ้นมา ซึ่งจะตองมาพิจารณาวา
ทัศนะของพุทธศาสนาเปนอยางไร?
ถามองในแงของพุทธศาสนา เศรษฐศาสตรไมแยกโดดเดี่ยวจาก
ความรูและความจัดเจนดานอื่นๆ ของมนุษย กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม
แยกโดดเดี่ยวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ในการแกปญหาของมนุษย
เพราะฉะนั้ น เศรษฐศาสตร ไ ม เ ป น ศาสตร ที่ เ สร็ จ สิ้ น ในตั ว โดย
ลําพัง แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธของ
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ชีวิตและสังคม ถามีกิจกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เราก็สามารถมองได
หลายแง ยกตัวอยางเชน การโฆษณา
การโฆษณาเปนกิ จกรรมอย า งหนึ่ง ที่ปรากฏในสัง คม และเปน
กิจกรรมที่เปนเรื่องของเศรษฐกิจไดแนนอน ในแงของเศรษฐกิจนั้น การ
โฆษณาเปนการชักจูงใจใหคนมาซื้อของ ซึ่งจะทําใหขายของไดดีขึ้น แต
ในเวลาเดียวกัน ก็เปนการเพิ่มตนทุนทําใหของนั้นแพงขึ้นไปดวย
ที นี้ ถ า พิ จ ารณาในแง สั ง คม การโฆษณาก็ เ ป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
คานิยมของสังคมดวย โดยที่วาคนที่จะโฆษณานั้นเขามักจะอาศัยคานิยม
ของสังคมนั้นเอง มาเปนเครื่องชวยในการที่จะจัดวิธีการโฆษณาใหดึงดูด
ใจคนโดยสั มพั นธ กั บ จิตวิ ทยา คื อใชจิ ตวิทยาสังคมเปนเครื่องมือ เอา
คานิยมไปใชในทางเศรษฐกิจ
ในทางจริยธรรม การโฆษณาก็มีความหมายเหมือนกัน เชนอาจจะ
ตองคิดวา วิธีการโฆษณาของบริษัท หรือกิจการ หรือธุรกิจนั้น เปนการ
ชั ก จู ง ให ค นมั ว เมาในวั ต ถุ ม ากขึ้ น หรื อ ไม อาจจะมี ผ ลไม ดี ท างจิ ต ใจ
อะไรบาง หรื อ อาจจะใช ภาพที่ไ มเ หมาะไมควร ทํา ใหเกิดผลเสียทาง
ศีลธรรมอยางไร
ทางฝายการเมืองก็มีเรื่องตองพิจารณาวา จะมีนโยบายอยางไร
เกี่ยวกับการโฆษณานี้ เชนวาจะควรควบคุมหรือไมอยางไร เพื่อผลดี
ในทางเศรษฐกิจก็ตาม หรือในทางศีลธรรมก็ตาม
แมแตในทางการศึกษาก็ตองเกี่ยวของ เพราะอาจจะตองพยายาม
หาทางสอนคนใหรูเทาทัน ใหพิจารณาการโฆษณาอยางมีวิจารณญาณวา
ควรจะเชื่อคําโฆษณาแคไหน ซึ่งเมื่อใหการศึกษาดีแลว ก็มีผลยอนกลับ
มาทางเศรษฐกิจอีก ทําใหคนนั้นมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการที่จะซื้อขาว
ของ เปนตน
อันนี้ก็เปนเรื่องที่วา กิจกรรมตางๆ ในสังคมมนุษยนั้นมีแงพิจารณา
หลายแง ซึ่งสัมพันธโยงกันไปหมด จะพิจารณาแงหนึ่งแงเดียวไมได
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Specialization หรือความชํานาญพิเศษในวิทยาการเฉพาะแงใด
แงหนึ่งนั้น ความจริงก็เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ตราบเทาที่เรายังไมลืม
ความมุงหมายเดิม กลาวคือ การที่เรามีกิจกรรมหรือวิทยาการพิเศษ
ตางๆ ขึ้นมานั้น ก็เพื่อเปนสวนรวมกันในการที่จะแกปญหาของมนุษย
ถาเรากําหนดขอบเขตของตัวเองใหดี กําหนดจุดที่เปนหนาที่ของ
ตัวเองใหดี ทําหนาที่ใหถูกตอง และกําหนดจุดที่จะประสานกับวิทยาการ
สาขาอื่นๆ ใหดีแลว ก็จะเปนการรวมกันทํางานในการแกปญหาของมนุษย
ใหไดผลดียิ่งขึ้น
จุดผิดพลาดก็อยูที่วา จะเกิดความลืมตัว นึกวาวิทยาการของตัวเอง
นั้นแกปญหาของมนุษยไดหมด ถาถึงอยางนั้นแลว ก็จะเกิดความผิด
พลาดขึ้น และจะแกปญหาไมสําเร็จดวย
เมื่อยอมรับกันอยางนี้แลว ขอสําคัญก็อยูที่จะตองจับจุดใหไดวา
เศรษฐศาสตรนี้จะโยงตอกับศาสตร หรือวิทยาการอื่นๆ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ของมนุษยที่จุดไหน
เช น ว า เศรษฐศาสตร จ ะเชื่ อ มโยงกั บ การศึ ก ษาที่ จุ ด ไหน จะ
เชื่อมโยงกับจริยธรรมที่จุดไหน ในการรวมกันแกปญหาของมนุษย
ถ าจั บ อยา งนี้ ไ ด ก็มี ท างที่ จ ะทําใหก ารที่ต นเปนศาสตร วิท ยาที่
ชํานาญพิเศษโดยเฉพาะนั้น เกิดประโยชนขึ้นอยางแทจริง
การที่ชูมาเกอรพูดวา ในเมื่อสัมมาอาชีวะเปนองคประกอบอยาง
หนึ่งของมรรคมีองค ๘ ก็ทําใหเห็นวาจะตองมี Buddhist economics
คําของชูมาเกอรนี้ยังมีความหมายแฝงตอไปอีกดวย คือ
ขอที่ ๑ แสดงวา สัมมาอาชีวะนั้นมีความสําคัญมาก หรือวา
เศรษฐกิจนั้นเปนสิ่งที่สํ าคัญมาก ในทางพุทธศาสนาจึงไดจัดเปนองค
มรรคขึ้นมาขอหนึ่ง แสดงวาพระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของ
เศรษฐกิจ ยกใหเปนองคมรรคขอหนึ่งเลยทีเดียว
แต ขอที่ ๒ มองในทางกลับตรงกันขาม ก็มีความหมายวา
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สัมมาอาชีวะ หรือเรื่องราวทางเศรษฐกิจนั้น เปนเพียงองคประกอบ
อยางหนึ่งในบรรดาองคประกอบหลายอยางของวิถีชีวิตที่ถูกตองที่จะ
แกปญหาของชีวิตได ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นก็ไดบอกไววา มีองค
ประกอบถึง ๘ ประการดวยกัน

๒. ไมเปนอิสระจากจริยธรรม แตไมใสใจจริยธรรม
ในบรรดาองค ประกอบที่เกี่ ยวกับ การแกปญหาของมนุษยซึ่ ง มี
หลายอยางนั้น ในที่นี้จะยกขึ้นมาพูดสักอยางหนึ่ง คือเรื่อง จริยธรรม
เพราะเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ พระในฐานะที่ เ ป น บุ ค คลผู ทํ า หน า ที่ ท าง
จริยธรรมมากสักหนอย
เรามาพิจารณาโดยยกเอาจริยธรรมเปนตัวอยางวา จริยธรรมซึ่ง
เปนองคประกอบอยางหนึ่งของการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น มีผลสัมพันธ
กับเศรษฐกิจอยางไร
โดยทั่วไป เราก็มองเห็นกันชัดเจนอยูแลววาเรื่องจริยธรรมนั้น มี
ความหมายสําคัญตอเรื่องเศรษฐกิจเปนอยางมาก
แตในที่นี้ จะขอใหเรามายอมเสียเวลากันสักนิดหนอย ดูตัวอยาง
บางอยางที่แสดงใหเห็นวา จริยธรรมนั้นมีความสัมพันธและสําคัญตอ
เรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรอยางไร
สภาพทางจริยธรรมยอมมีผลตอเศรษฐกิจทั้งโดยตรงและโดยออม
ยกตัวอยาง เชนวา
ถาทองถิ่นไมปลอดภัย สังคมไมปลอดภัย มีโจรผูรายมาก มีการ
ลักขโมย ปลนฆา ทํารายรางกายกันมาก ตลอดกระทั่งวาการคมนาคม
ขนสงไมปลอดภัย ก็เห็นไดชัดวา พอคาหรือบริษัทหางรานตางๆ จะไม
กล า ไปตั้ ง ร า น ไม ก ล า ไปลงทุ น คนก็ อ าจจะไม ก ล า เดิ น ทางไปเที่ ย ว
ชาวตางชาติก็ไมกลาที่จะมาทัศนาจร อะไรอยางนี้ ผลเสียทางเศรษฐกิจ
ก็เกิดขึ้น อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่มองเห็นไดงาย
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ในการโดยสารรถยนตอยางในกรุงเทพฯ ถาคนโดยสารซื่อสัตย
คนเก็บตั๋วซื่อสัตย คนรถซื่อสัตย นอกจากวารัฐจะไดเงินเขาเปนผล
ประโยชนของรัฐอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ก็อาจจะทุนเงิน ประหยัด
ทรัพย ไมตองมาเสียเงินจางคนคุม นายตรวจ ตลอดจนกระทั่งวาบางที
ไมตองมีคนเก็บตั๋วก็ได เพราะใชวิธีของความซื่อสัตย อาจจะใหจายตั๋วใส
ในกลองเอง อะไรทํานองนี้
ในเรื่องของบานเมืองโดยทั่วไป ถาพลเมืองเปนคนมีระเบียบวินัย
ชวยกันรักษาความสะอาด รัฐก็อาจจะไมตองเสียเงินมาก เพื่อจางคน
กวาดขยะจํานวนมากมาย และการใชอุปกรณก็สิ้นเปลืองนอย ทําให
ประหยัดเงินที่จะใชจาย
ในทางตรงขามหรือในทางลบ พอคาเห็นแกได ตองการลงทุนนอย
แตใหขายของไดดี ใชสวนประกอบที่ไมไดมาตรฐานปรุงอาหาร เชนใชสี
ยอมผาใสในขนมเด็ก หรือใชน้ําสมที่ไมใชน้ําสมสายชูจริง แตเปนน้ํากรด
หรือใชน้ํายาประสานทอง ใสในลูกชิ้นเดง อะไรทํานองนี้ ก็อาจจะทําให
เกิดอันตราย มีผลเสียตอสุขภาพของคน
เมื่ อ คนเสี ย สุ ข ภาพแล ว ก็ ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยสิ้ น เปลื อ งในการ
รักษาพยาบาลคนนั้นอีก แลวเราก็จะตองใชจายเงินมากมายในการตรวจ
จับและดําเนินคดี นอกจากนั้น คนที่เสียสุขภาพแลว ก็เสียประสิทธิภาพ
ในทางแรงงาน ทําใหการผลิตลดลงหรือเสื่อมเสียไปอีก
พอคาที่เห็นแกไดอยางเดียวนั้น ทําการในขอบเขตกวางขวางออก
ไป โดยปลอมปนสินคาที่สงไปขายตางประเทศ ก็อาจจะทําใหสูญเสีย
ความไววางใจ ในที่สุดผลเสียหายทางเศรษฐกิจก็สะทอนกลับมา คืออาจ
จะสูญเสียตลาดการคาขายในตางประเทศ เสียรายไดที่จะเขาประเทศ
พอคาที่เห็นแกไดนั้น เมื่อทําธุรกิจในระบบการแขงขันเสรี ก็อาจ
จะทําใหการคาเสรีกลายเปนไมเสรีไป ดวยความเห็นแกไดของตัวเอง
โดยใชวิธีแขงขันนอกแบบ ทําใหการแขงขันเสรีนําไปสูความหมดเสรีภาพ
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เพราะอาจจะใชอิทธิพล ทําใหเกิดการผูกขาดในทางตลาดขึ้น อาจจะเปน
การทําใหหมดเสรีในแบบ หรือหมดเสรีนอกแบบก็ได
หมดเสรีนอกแบบ ก็เชนวา ใชเงินจางมือปนรับจาง ฆาผูแขงขัน
ในทางเศรษฐกิจเสีย อยางนี้เปนตน นี่ก็หมดเสรีเหมือนกัน แตหมดเสรี
นอกแบบ บางทีในตําราเศรษฐศาสตรก็ไมไดเขียนไวดวยซ้ํา
ในทางตางประเทศ บริษัทตางประเทศสงยาที่หามขายในประเทศ
ของตนเขามาขายในประเทศดอยพัฒนา ก็เกิดเปนอันตรายตอชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน เสื่อมเสียคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน
ในทางเศรษฐกิจ และเสียคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น สิ้นเปลืองงบประมาณ
ของประเทศ
ในอีกดานหนึ่ง พอคาโฆษณาเราความตองการใหคนอยากซื้อสิ้นคา
ก็สิ้นเปลืองคาโฆษณา เอามาบวกเขาในตนทุน ทําใหสินคาแพงขึ้น คนก็
พากันซื้อสินคาทั้งที่ไมจําเปน และแพงโดยไมจําเปนดวย
มีความ
ฟุมเฟอย ใชทิ้งใชขวาง โดยไมคุมคา บางทีใชเดี๋ยวหนึ่งก็เปลี่ยน เดี๋ยว
หนึ่งก็เปลี่ยน
อั น นี้ ก็ เ ป น ความสิ้ น เปลื อ งในทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มาสั ม พั น ธ กั บ
คานิยมของคนที่ชอบอวดโก ชอบอวดฐานะ ทําใหพอคาไดโอกาสเอาไป
ใชประโยชน เอากลับมาหาเงินจากลูกคาอีก
คนที่มีคานิยมชอบอวดโก อวดฐานะ ก็อาจจะซื้อสินคาที่แพงโดย
ไมจําเปน โดยไมพิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโกเกนี้มาเปนเกณฑ ทั้งๆ
ที่แพงก็ซื้อเอามา
ยิ่งกวานั้น คนจํานวนมากในสังคมของเรา ซึ่งชอบอวดโกแขง
ฐานะกัน พอมีสินคาใหมเขามา แตเงินยังไมพอ ก็รอไมได ตองรีบกูยืม
เงินเขามาซื้ อ เป น หนี้เ ขา ทํ า ใหเ กิดผลเสี ยร า ยแรงในทางเศรษฐกิ จ
เสร็ จ แล ว ตั ว เองก็ มี ฐ านะแย เศรษฐกิ จ ของชาติ ก็ แ ย ดุ ล การค า ของ
ประเทศก็เสียเปรียบเขาไป

๒๒๔

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

ฉะนั้ น ค า นิ ย มของคนจึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การเสี ย
ดุลการคาระหวางประเทศ
คานิยมไมใชเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง แตมีผลตอเศรษฐกิจมาก
คนในวงการธุรกิจคนหนึ่งเคยพูดใหฟงวา ถาเห็นพี่นองชาวซิกสคน
หนึ่งนั่งรถมอเตอรไซค ใหสันนิษฐานไดเลยวามีเงินลาน ถาเห็นพอคาชาว
ซิกสนั่งรถเกง ใหสันนิษฐานวามีเงินเปนสิบเปนรอยลาน
แตถาเห็นคนไทยนั่งรถมอเตอรไซค ทานลองไปบานนอกดู ๕๐%
อาจจะกูยมื เงินเขามาซื้อ นี่ก็เปนเรื่องของคานิยมเหมือนกัน
ทีนี้ ถึงแมนั่งรถยนตก็เหมือนกัน บางทีมีเงินไมเทาไรหรอกก็ไปกูยืม
เขามา หรือใชระบบผอนสง เราก็เลยมีรถเกงนั่งกันเกรอไปหมด แลวก็ทํา
ใหเกิดปญหาจราจรติดขัดมาก จราจรติดขัดมากก็มีผลเสียทางเศรษฐกิจ
อีก ผลที่สุดมันวุนกันไปหมด เรื่องทางสังคมกับเศรษฐกิจนี้หนีกันไมพน
เรื่องคานิยมอวดเดนอวดโกถือหนาถือตานี้ ในสังคมไทยเรามีเรื่อง
พูดไดมาก
คนไทยบางคนทั้งๆ ที่มีเงินมีฐานะดีพอสมควร แตจะตีตั๋วเขาไปดู
การแสดงเพียงคาตั๋ว ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท เสียไมได ตองการจะ
แสดงวาฉันมีอิทธิพล ก็ไปหาทางเขาดูฟรี ไปเอาบัตรเบงวางโต อวดโก
เขาดูฟรี ไมยอมเสียเงิน ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท
แต คนๆ เดีย วกั นนี้ แ หละ อี ก คราวหนึ่ ง ตอ งการแสดงความมี
ฐานะมีหนามีตา จัดงานใหญโตเลี้ยงคนจํานวนมากมาย เสียเงินเปนหมื่น
เปนแสนเสียได
ลักษณะจิตใจหรือคุณคาทางจิตใจแบบนี้ มีผลตอเศรษฐกิจเปน
อยางมาก ซึ่งบางทีนักเศรษฐศาสตรตะวันตกเขามาเมืองไทย เจอเขา
แลว ตองขออภัย พูดวา หงายหลังไปเลย คือแกปญหาเศรษฐกิจไมตก
เพราะวามาเจอลักษณะนิสัยจิตใจและพฤติกรรมแปลกใหมที่ไมเคยเจอ
เขาแบบนี้แลวคิดไมทัน ไมรูจะแกอยางไร
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เพราะฉะนั้น ในเรื่องเศรษฐกิจนี้ เราจะตองพิจารณาถึงองค
ประกอบตางๆ (ทางสังคมซึ่งโยงกับจิตใจ) ที่เขามาเกี่ยวของเหลานี้ดวย
โดยเฉพาะไมควรลืมที่จะย้ําวา เรื่องศรัทธาความเชื่อตางๆ มีผล
ในทางเศรษฐกิจเปนอันมาก
เราตองมีความเชื่อถือตอธนาคาร มีความเชื่อถือตลาดหุน ถาเกิด
ความไม เ ชื่ อ ถื อ หมดศรั ท ธาเมื่ อ ไร บางที ต ลาดหุ น แทบจะล ม เลย
ธนาคารบางทีก็ลมไปไดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น การมีศรัทธาก็ดี การเชื่อแมแตคําโฆษณาก็ดี จึงมี
ผลตอพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น
แลวซอนเขาไปอีก ความมีศรัทธาก็ดี ความหมดศรัทธาก็ดี ใน
หลายกรณี เปนอาการที่ปลุกเรากันขึ้น เชน ดวยการโฆษณา เปนตน
ในวงงานของเรา ถานายงานวางตัวดี มีความสามารถหรือมีน้ําใจ
ลูกนองรักใครศรัทธา ลูกนองมีความสามัคคี ขยัน ตั้งใจทํางาน ก็ทํา
ใหผลผลิตสูงขึ้น
ถานายจางนั้นมีความดีมาก ลูกนองรักใครเห็นใจ บางทีกิจการ
ของบริษัทจะลม ลูกนองก็พากันเสียสละชวยกันทุมเททํางานเต็มกําลัง
เพื่อกูฐานะของบริษัท ไมหลีกหนีไป แมกระทั่งยอมสละคาแรงงานที่ตน
ไดก็มี แทนที่จะเรียกรองเอาอยางเดียว
แตทั้งนี้ภาวการณยังขึ้นตอ
เงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ตางกันในสังคมนั้นๆ อีกดวย
ฉะนั้น คุณคาทางจิตใจเหลานี้จึงเปนตัวแปรในทางเศรษฐกิจได
ทั้งสิ้น ซึ่งเราก็เห็นกันชัดๆ วา ความขยัน ความซื่อสัตย ความรักงาน
ความตรงตอเวลา มีผลตอสิ่งที่เราเรียกวา productivity คือการเพิ่ม
ผลผลิต รวมทั้ง efficiency คือความมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก
ในทางตรงขาม ความเบื่อหนาย การคดโกง ทุจริต ความรูสึก
แปลกแยก ท อ ถอย ความขั ด แย ง แม แ ต ค วามกลุ ม ใจกั ง วลในเรื่ อ ง
สวนตัว ก็มีผลลบตอ productivity ทําลายการเพิ่มผลผลิตนั้นได เรื่องนี้
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ไมจําเปนจะตองพรรณนา
ในวงกวางออกไป เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยม ความรูสึกชาตินิยม ถา
ปลูกฝงใหมีขึ้นในคนได ก็อาจจะทําใหคนในชาตินั้น ไมยอมซื้อของนอก
ใช ทั้งๆ ที่วาของนั้นดี ลอใจใหอยากจะซื้อ อยากจะบริโภค เขาจะสลัด
ความตองการสวนตัวได เพื่อเห็นแกความยิ่งใหญแหงชาติของตน จะใช
แตของที่ผลิตในชาติ และตั้งใจชวยกันผลิต เพื่อใหชาติของตนมีความ
เจริญรุงเรือง มีความเปนเอก มีความยิ่งใหญ
จนกระทั่ง บางทีถึงกับวารัฐบาลตองชักชวนใหคนในชาติหันไปซื้อ
ของตางประเทศก็มี เชนอยางเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน
ชาตินิยมนี้ ก็เปนเรื่องของอาการทางสังคมที่แสดงออกแหง
คุณคาทางจิตใจ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

๓. อยากเปนวิทยาศาสตร ทั้งที่ไมอาจและไมนาจะเปน
อาตมภาพไดพูดยกตัวอยางมานี้ก็มากมายแลว ความมุงหมายก็
เพียงเพื่อใหเห็นวา เรื่องจริยธรรม และคานิยม หรือคุณคาทางจิตใจนั้น
มีผลเกี่ยวของสัมพันธและสําคัญตอเศรษฐกิจอยางแนนอน
อย า งไรก็ ต าม เท า ที่ว า มาทั้ ง หมดนั้ น ก็ เป น ความสั ม พัน ธ แ ละ
ความสํ าคัญของธรรมในแง ความดีความชั่ว ที่เรีย กวา จริยธรรม แต
ธรรมที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ไมใชจํากัดอยูแคจริยธรรมเทานั้น นอกจาก
จริยธรรมแลว ธรรมอีกแงหนึ่งที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ก็คือ ธรรมในแง
สัจธรรม หรือสภาวธรรม
ความจริง ธรรมในแงสภาวธรรมหรือสัจธรรมนี้ มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะวามันเปนแกน เปนตัว เปนเนื้อของ
เศรษฐศาสตรเอง
ธรรมในที่นี้ ก็คือความจริง ในแงของกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ตามธรรมชาติ
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ถาเศรษฐศาสตรรู เขาใจ และปฏิบัติการไมทั่วถึง ไมตลอดสาย
กระบวนการของเหตุปจจัยแลว วิชาการเศรษฐศาสตรนั้นก็จะไมสามารถ
แกปญหาและสรางผลดีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
เรียกวา เปนเศรษฐกิจที่ไมถูกธรรมในแงที่สอง คือ แงของสัจธรรม
ธรรมในแงของสัจธรรมนี้ก็คือ ธรรมดาของธรรมชาติ หรือสภาวะ
ที่มีอยูในวิชาการและกิจกรรมทุกอยาง
มันไมไดเปนสาขาอะไรอยางใดอยางหนึ่งที่แยกออกไปตางหาก
จากวิชาการอื่นๆ เลย แตเปนแกนแทของวิทยาศาสตร หรือเปนสาระที่
วิทยาศาสตรตองการจะเขาถึง
การที่ปจจุบันนี้เรามีแนวโนมทางความคิดที่ชอบแยกอะไรตออะไร
ออกไปตางหากจากกัน แมกระทั่งในเรื่องธรรม คือสภาวะความเปนจริง
จึงเปนอันตรายที่ทําใหเราอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงที่ควรจะ
เปน ดังนั้น จะตองมีความเขาใจในความเปนจริงที่กลาวแลวนี้ไวดวย
เศรษฐศาสตรนั้นไดกลาวกันมาวา เปนสังคมศาสตรที่เปนวิทยาศาสตรมากที่สุด และเศรษฐศาสตรก็มีความภูมิใจในเรื่องนี้ดวยวา ตน
เปนวิทยาการที่เปนวิทยาศาสตรมากที่สุด เอาแตสิ่งที่วัดได คํานวณได
จนกระทั่ ง มี ผู ก ล า วว า เศรษฐศาสตร นี้ เ ป น ศาสตร แ ห ง ตั ว เลข มี แ ต
สมการลวนๆ
ในการพยายามที่ จ ะเป น วิ ท ยาศาสตร นี้ เศรษฐศาสตร ก็ เ ลย
พยายามตัดเรื่องคุณคาที่เปนนามธรรมออกไปใหหมด เพราะคํานวณ
ไมได จะทําใหตนเองเปน value-free คือเปนศาสตรที่เปนอิสระ หรือ
ปลอดจากคุณคา
แตก็มีฝายตรงขาม ซึ่งเปนนักวิจารณเศรษฐศาสตร หรือแมแตนัก
เศรษฐศาสตรเองบางคนบอกวา ความจริงแลว เศรษฐศาสตรนี้เปน
สังคมศาสตรที่ขึ้นตอ value มากที่สุด เรียกวาเปน value-dependent
มากที่สุดในบรรดาสังคมศาสตรทั้งหลาย
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จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร ในเมื่อจุดเริ่มของเศรษฐศาสตรนั้น
อยูที่ความตองการของคน ความตองการของคนนี้ เปนคุณคาอยูในจิตใจ
แลวในเวลาเดียวกัน จุดหมายของเศรษฐศาสตร ก็เพื่อสนองความ
ตองการ ใหเกิดความพอใจ
ความพอใจนี้ ก็เปนคุณคาอยูในจิตใจของคน
เศรษฐศาสตรจึงทั้งขึ้นตน และลงทาย ดวยเรื่องคุณคาในจิตใจ
นอกจากนั้น การตัดสินใจอะไรตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ก็ตองอาศัย
คุณคาตางๆ เปนอันมาก ฉะนั้น การที่เศรษฐศาสตรจะเปน value-free
หรือเปนอิสระจากคุณคานั้น จึงเปนไปไมได
รวมความว า เศรษฐศาสตร ไ ม ส ามารถจะเป น วิ ท ยาศาสตร ที่
สมบูรณได เพราะจะตองขึ้นตอคุณคาบางอยาง
เมื่อมองในแงนี้ จะขอตั้งขอสังเกต ๒ อยาง คือ
ในแงที่หนึ่ง เศรษฐศาสตรไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดโดย
สมบูรณ หรือไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดแทจริง เพราะไมอาจเปน
อิสระจากคุณคาตางๆ
นอกจากนั้น ในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจะเต็มไป
ดวยอัสซัมชั่น (assumptions) คือขอที่ถือวายุติเปนอยางนั้น เปนความ
จริงโดยที่ยังไมไดพิสูจน เมื่อยังเต็มไปดวยอัสซัมชั่นตางๆ แลว จะเปน
วิทยาศาสตรไดอยางไร อันนี้ก็เปนขอแยงที่สําคัญ
ในแงที่สอง การเปนวิทยาศาสตรนั้นก็ไมใชเรื่องที่ดี เพราะวา
วิทยาศาสตรไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดทุกอยาง
วิ ท ยาศาสตร นั้ น มี ขี ด จํ า กั ด มากในการแก ป ญ หาของมนุ ษ ย
วิทยาศาสตรแสดงความจริงไดแงหนึ่งดานหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
วัตถุเปนสําคัญ ถาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร ก็จะพวงตัวเขาไปอยู
ในแนวเดียวกับวิทยาศาสตร คือสามารถแกปญหาของมนุษยไดเพียงใน
วงจํากัดดวย
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ทาทีที่ดีของเศรษฐศาสตร ก็คือ การมองและยอมรับตามเปนจริง
การที่ เ ศรษฐศาสตร จ ะเป น วิ ท ยาศาสตร ห รื อ พยายามเป น
วิทยาศาสตรนั้น ถาถือเปนเพียงภาระดานหนึ่งทางวิชาการ ก็เปนความดี
อยางหนึ่งของเศรษฐศาสตร ซึ่งก็เปนคุณคาที่นาจะรักษาไว
แตในเวลาเดียวกัน เพื่อการแกปญหาของมนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น
หรือใหไดผลจริง เศรษฐศาสตรโดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ที่ถึงยุคหัว
เลี้ ย วหั ว ต อ ของสั ง คมมนุ ษ ย ก็ น า จะเป ด ตั ว กว า งออกไปในการที่ จ ะ
ยอมรับรวมมือกับวิทยาการและกิจกรรมสาขาอื่นๆ ของมนุษย โดยยอม
รับที่จะพิจารณาเรื่องคุณคาตางๆ ในสายตาที่มองอยางทั่วตลอดยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพราะเหตุผลคือ เมื่อเราบอกวาเศรษฐศาสตรไมเกี่ยวกับ
เรื่องคุณคา เราก็จะพยายามเลี่ยงหลบและไมศึกษาเรื่องคุณคานั้น ซึ่งจะ
ทําใหเรามองมันไมชัดเจน และจัดการมันไมไดดี
แตเมื่อเราไมเลี่ยงหลบ โดยยอมรับความจริงแลว เราก็มองและ
เห็นมั นเต็มตา ได ศึกษาใหรูเขา ใจมันใหชัดเจน คุ ณคานั้นก็จะมาเปน
องคประกอบของวิทยาการตามฐานะที่ถูกตองของมัน ทําใหมองเห็น
ตลอดกระบวนการของความเปนจริง และจัดการมันไดอยางดี
นอกจากนั้น ถาเราไมศึกษาเรื่องคุณคานั้นใหตลอดสาย การที่จะ
เปนวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้นไมได เพราะเราจะไมสามารถมีความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนความจริงที่มีคุณคานั้นเปนองคประกอบอยูดวยโดย
ตลอด หรือโดยสมบูรณ
เศรษฐศาสตรนั้นตองอิงอาศัยคุณคาที่เปนนามธรรม แตปจจุบันนี้
เศรษฐศาสตรยอมรับคุณคานั้นแตเพียงบางสวน บางแง ไมศึกษาระบบ
คุณคาใหตลอดสาย ดังนั้น เมื่อมีองคประกอบดานคุณคาเขามาเกี่ยวของ
เกินกวาแงหรือเกินกวาระดับที่ตนยอมรับพิจารณา ก็ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการคาดหมายหรือคาดคะเนผลเปนตน
ขอยกตัวอยางเชน เรามีหลักทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่งวา คนจะ
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ยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ตอเมื่อไดสิ่งอื่นมาทดแทน จึงจะไดความพอใจ
เทากัน อันนี้เปนหลักการทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่ง
เรื่องนี้ทางฝายของพวกนามธรรม ก็อาจจะแยงวาไมจริงเสมอไป
บางทีคนเราไดคุณคาความพอใจทางจิตใจโดยที่เสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโดย
ไมไดสิ่งอื่นมาทดแทนก็มี
อยางเชน พอแมรักลูก พอรักลูกมาก ก็ยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดให
เมื่อลูกไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นไป พอแมไมจําเปนตองไดอะไรตอบแทน แตพอ
แมก็มีความพึงพอใจ และอาจจะพึงพอใจมากกวาการไดอะไรตอบแทน
ดวยซ้ํา ในกรณีนี้ ที่เปนอยางนั้นก็เพราะวาพอแมมีความรัก
ที นี้ ถ า มนุ ษ ย ส ามารถมี ค วามรั ก คนอื่ นได ก วา งขวางขึ้ น ไม รั ก
เฉพาะลูกของตัวเอง แตขยายออกไป รักพี่รักนอง รักเพื่อนรวมชาติ รัก
เพื่อนมนุษยแลว เขาก็อาจจะเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโดยไมไดอะไรตอบ
แทนมา แตกลับมีความพึงพอใจมากขึ้น
ไมใชวาไมไดรับความพึงพอใจหรือพึงพอใจเทากัน แตพึงพอใจ
มากขึ้นดวยซ้ํ าไป อันนี้ก็เปนเรื่องของคุณค าที่เขามาแสดงผลในทาง
เศรษฐศาสตรเหมือนกัน
หลักทางเศรษฐศาสตรอีกขอหนึ่งบอกวา ราคาต่ําลง-คนยิ่งซื้อมาก
ราคายิ่งแพง-คนยิ่งซื้อนอยลง และตามธรรมดาทั่วไปก็เปนอยางนั้น
ถาของราคาต่ําลง ทําใหคนมีอํานาจซื้อมาก ก็ซื้อไดมาก คนก็มา
ซื้อกันมากขึ้น แตถาของนั้นแพงขึ้น อํานาจซื้อของคนก็นอยลง คนก็มา
ซื้อนอยลง
แตไมใชเปนอยางนั้นเสมอไป ถาเรารูวาคนในสังคมมีคานิยมชอบ
อวดโกอวดฐานะกันมาก เราก็เอาคานิยมมาใชเราใหคนเกิดความรูสึกวา
ของแพงนี่มันโกมาก คนไหนซื้อของแพงได คนนั้นเดนมีฐานะสูง
ปรากฏวา ยิ่งทําใหราคาสูง ของยิ่งแพง คน(ในบางสังคม)กลับยิ่ง
ไปซื้อมาก เพราะอยากจะโก อยากแสดงวาตัวมีฐานะสูง ฉะนั้น หลัก
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เศรษฐศาสตรบางอยางจึงขึ้นตอเรื่องคุณคาเปนอยางมาก
วาที่จริง ตัวอยางตางๆ ก็มีทั่วๆ ไป ที่แสดงใหเห็นวา คานิยมหรือ
คุณคาตางๆ ในสังคมนี้เปนตัวกําหนดราคา ซึ่งเศรษฐศาสตรก็เอามาใช
ดังจะเห็นไดในตัวอยางงายๆ
สมมุติวามีคนสองคนเรือแตก ไปติดอยูบนเกาะหนึ่ง คนหนึ่งมีขาว
ตาก ๑ กระสอบ อีกคนหนึ่งมีสายสรอยทองคํา ๑๐๐ สาย
ตามปกติ ในสังคมทั่วไป คนที่มีสายสรอยทองคํา ๑ สาย อาจจะซื้อ
ขาวตังหรือขาวตากไดหมดทั้งกระสอบ หรือวาขาวตากทั้งกระสอบนั้น
อาจจะไมพอกับราคาคาสายสรอยทองคําสายเดียวดวยซ้ํา
แตตอนนี้เขาไปติดอยูบนเกาะ มองไมเห็นทางวาจะรอด ไมเห็นวา
จะมีเรืออะไรมาชวยเหลือ ตอนนี้มูลคาจะตางไป ผิดจากเดิมแลว ตอนนี้
คนที่มีขาวตากหนึ่งกระสอบอาจจะใชขาวตากเพียง ๑ ชิ้น แลกเอา
สายสรอยทองคําทั้ง ๑๐๐ สายก็ได บางทีไมยอมรับดวยซ้ําไป คุณคาจึง
เปนไปตามความตองการ
แต ที่ ต อ งการชี้ ใ นที่ นี้ ก็ คื อ ว า เศรษฐศาสตร จ ะต อ งแยกแยะ
เกี่ยวกับความหมายของความตองการ ตลอดจนคุณภาพของความ
ตองการดวย
เศรษฐศาสตรบอกวา เราเกี่ยวของแตความตองการอยางเดียว
ไมเกี่ยวของกับคุณภาพของความตองการ นี้เปนหลักการของเศรษฐศาสตร แตคุณภาพของความตองการนั้นก็มีผลตอเศรษฐศาสตร
นอกจากนั้ น คนสองคนนี้ อ าจจะไม แ ลกเปลี่ ย นกั น ก็ ไ ด คนที่ มี
สายสรอยทองคําอาจจะถือโอกาสตอนที่คนมีขาวตากไมอยู มาลักเอา
ขาวตากไปเสียก็ได โดยไมจําเปนตองแลกกับคนอื่น หรือดีไมดีแกอาจจะ
ฆานายคนมีขาวตากเสียเลย เพื่อจะเอาขาวตากไปเสียทั้งหมดกระสอบ
ในทางตรงกันขาม สองคนนั้นอาจจะเกิดมีความรักกันขึ้นมา ก็
เลยรวมมือกัน เลยไมตองซื้อตองขาย ไมตองแลกเปลี่ยน ก็กินขาวตาก
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ดวยกันจนหมดกระสอบ อันนี้ก็อาจจะเปนไปไดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น นอกจากการแลกเปลี่ยน กิจกรรมอาจจะมาในรูป
ของการทําราย การรวมมือกัน ชวยเหลือกัน หรืออะไรก็ได
เพื่อแสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร
เปน objective คือมองอะไรๆ ตามสภาววิสัย ไมเอาคุณคาความรูสึกทาง
จิตใจเขาไปปะปน นักเศรษฐศาสตร บางทีก็จะยกตัวอยางตางๆ มาใหดู
เชนบอกวา เหลาหรือสุรา ๑ ขวด กับกวยเตี๋ยว ๑ หมอ อาจจะมี
คุณคาหรือมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากัน การเสียเงินไปเขาไนตคลับ
ครั้งหนึ่ง อาจมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวาการเขาฟงปาฐกถาครั้งหนึ่งใน
เวลาเทากัน อันนี้เปนความจริงทางเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรไมพิจารณาคุณคาใดๆ ทั้งสิ้น เขาจะไมพิจารณาวา
สินคานั้น หรือการกระทํานั้น การผลิต การบริโภค หรือการซื้อขายนั้น
จะกอใหเกิดคุณประโยชนหรือโทษอะไรขึ้นหรือไม
เขาไนตคลับแลวจะสิ้นเปลืองเงินทําใหหมกมุนมัวเมาเปนอบายมุข
หรือจะดีจะชั่วในแงหนึ่งแงใดก็ตาม เศรษฐศาสตรไมเกี่ยว หรือวาเขาฟง
ปาฐกถาแลวจะไดความรูเจริญปญญา เปนประโยชนแกจิตใจ ก็ไมใช
เรื่องของเศรษฐศาสตร เราอาจจะพิจารณาคุณหรือโทษในแงอื่นๆ แต
เศรษฐศาสตรจะไมพิจารณาดวย
ในกรณีตัวอยางที่ยกมานี้ ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ความเปน
วิทยาศาสตรและความเปน objective ของเศรษฐศาสตรนั้นออกจะ
ผิวเผินและคับแคบมาก คือมองความจริงชวงเดียวสั้นๆ แบบตัดตอน
ขาดลอยเทาที่ตัวตองการ ไมมองกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่เปนจริง
ใหทั่วถึงตลอดสาย ซึ่งเปนลักษณะของเศรษฐศาสตรในยุคอุตสาหกรรม
ทํ า ให เ ศรษฐศาสตร ไ ม อ าจจะเป น วิ ท ยาศาสตร ไ ด จ ริ ง และไม เ ป น
objective เพียงพอ
เศรษฐศาสตร ยุ ค ต อ ไปอาจจะขยายการมองให ทั่ ว ถึ ง ตลอด
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กระบวนการของเหตุปจจัย โดยสอดคลองกับความจริงมากยิ่งขึ้น ดังที่มี
แนวโนมขึ้นบางแลวในปจจุบัน
ดังในตัวอยางที่ยกขึ้นมาพูดเรื่องเหลา ๑ ขวด กับกวยเตี๋ยว ๑
หมอ เรามองไดวา มูลคาในทางตลาดซื้อขายนั้นเทากันจริง แตมูลคาแม
ในทางเศรษฐกิจนั้นเอง ความจริงก็ไมเทากัน
ถาพิจารณาลึกซึ้งลงไป จะมองเห็นวา สุรา ๑ ขวดนั้นมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจอีกมากมาย
๑. มูลคาทางเศรษฐกิจที่มาจากการเสียคุณภาพชีวิต สุราขวดนี้
อาจจะทําลายสุขภาพของคน และทําใหตองเสียเงินรักษาสุขภาพของคน
นั้น อยางไมรูวาจะสิ้นเปลืองเงินไปอีกเทาไร นี่เปนความสูญเสียในดาน
คุณภาพชีวิต แตมีผลทางเศรษฐกิจดวย
๒. ในการผลิตสุรานั้น โรงงานสุราอาจจะทําใหเกิดควันที่มีกลิ่น
เหม็น ควันที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดสาเหลา เปนตน ซึ่งเปน
การทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แลวมูลคาความเสียหายทาง
ธรรมชาตินี้ก็กลับมามีผลตอเศรษฐกิจอีก อาจจะทําใหรัฐตองสิ้นเปลือง
งบประมาณระยะยาวในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม
๓. คนที่กินสุราแลวนั้น อาจจะขับรถไปแลวเกิดรถชนกัน ก็ทําให
เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีก
๔. ผลเสียหายในทางสังคม เชน ทําใหเกิดอาชญากรรม ซึ่งคิด
เปนมูลคาทางเศรษฐกิจอีกจํานวนมาก
๕. เหลา ๑ ขวดนี้ อาจจะทําใหคนนั้นเมามาย มีสติไมคอยดี ทํา
ใหสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางาน ก็กระทบตอ productivity คือการ
เพิ่มผลผลิตอีก
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของเศรษฐกิจทั้งสิ้น เปนอันวา เราจะตองคิด
เรื่องเศรษฐกิจหรือมูลคาทางเศรษฐกิจกวางออกไป ไมใชเฉพาะราคาที่ตี
ในตลาดเทานั้น
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ปจจุบันนี้ก็มีความโนมเอียงในการที่จะเอามูลคาดานอื่นนี้เขามา
รวมดวย เรียกวาเปน external costs แตปจจุบันนี้ยังมองเฉพาะเรื่อง
มูลคาดานสภาพแวดลอม คือมลภาวะ ดังที่นักเศรษฐศาสตรบางกลุมให
นํ า เอามู ล ค า ในการทํ า ลายสภาพแวดล อ มนี้ รวมเข า ในมู ล ค า ทาง
เศรษฐกิจแมแตในการที่จะตีราคาสินคาดวย
แตวาที่จริงแลว ยังไมพอหรอก ก็อยางสุรา ๑ ขวดที่วาเมื่อกี้ เรา
อาจจะคิดแตคาสภาพแวดลอม แตคาทางสังคม ศีลธรรม และสุขภาพ
(เชน อาชญากรรม ประสิทธิภาพในการผลิต) อีกเทาไร ซึ่งมูลคาเหลานี้
ลวนยอนกลับมามีผลทางเศรษฐกิจอีกทั้งสิ้น

๔. ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย
เทาที่พูดมาในตอนนี้ใหเห็นวา เศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับเรื่อง
อื่นๆ ที่มีผลยอนกลับมาหาเศรษฐกิจอีก ซึ่งโดยมากเปนเรื่องเกี่ยวกับ
คุณคาตางๆ ก็เลยเขามาสูปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่ง คือปญหาเกี่ยวกับ
ความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษย
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเปนเรื่องสําคัญมากใน
ศาสตรวิทยาทุกแขนงเลยทีเดียว
เราจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยนี้เปนฐาน
กอน ถาเขาใจธรรมชาติของมนุษยผิดพลาดแลว วิทยาการนั้นๆ จะไม
สามารถเขาถึงความจริงโดยสมบูรณ และจะไมสามารถแกปญหาของ
มนุษยไดจริงดวย
ในเรื่องธรรมชาติของมนุษยนี้ เศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร และ
พุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร
ไดบอกแลววา เศรษฐศาสตรนั้นมองถึงธรรมชาติของความตอง
การของมนุษย แตมองความตองการของมนุษยนั้นเพียงดานเดียว โดย
ไมคํานึงถึงคุณภาพของความตองการ
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ถาเปนอยางนี้ก็ตองถามวา คุณภาพของความตองการของมนุษย
นั้นเปนธรรมชาติหรือไม ถามันเปนธรรมชาติก็แสดงวาเศรษฐศาสตรไม
ยอมพิจารณาความจริงที่มีอยูในธรรมชาติทั้งหมด ถาเปนอยางนี้แลวเรา
จะมีเศรษฐศาสตรที่สมบูรณไดอยางไร และจะแกปญหาของมนุษยโดย
สมบูรณไดอยางไร
เศรษฐศาสตร อ าจจะแก ตั ว ออกไปได ว า เราก็ เ ป น สเปชเชี ย ล
ไลเซชั่น มีความชํานาญพิเศษเฉพาะดานหนึ่ง จะตองไปรวมมือกับวิทยาการอื่นๆ ในดานที่ตัวเรานั้นเกี่ยวของตอไป ถายอมรับอยางนี้ก็พอไปได
แตอาจจะชาไป หรือเขาแงเขามุมไมถนัด

ก. ความตองการ
ทีนี้ มาพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติของมนุษย ในแงความตองการกอน
ในแงความตองการของมนุษยนั้น อยางนอยเศรษฐศาสตรสมัย
ใหมนี้ก็มีความเขาใจตรงกับพุทธศาสนาที่วา ความตองการของมนุษยไม
จํากัด มนุษยมี unlimited wants เราบอกวา ความตองการของมนุษย
นั้นไมมีที่สิ้นสุด
ในพุทธศาสนานั้น มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย เชนวา
นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี
เพราะวาแมน้ํานั้น บางโอกาส บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได แต
ความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม
บางแหงบอกวา ถึงแมเงินตราจะตกลงมาเปนหาฝน ความอิ่มใน
กามทั้งหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหงทานบอกวา ถึงจะเนรมิต
ภูเขาใหเปนทองทั้งลูก ก็ไมสามารถจะทําใหคนแมแตคนหนึ่งคนเดียวพึง
พอใจไดโดยสมบูรณ ไมเต็มอิ่มของเขา
ฉะนั้น ในทางพุทธศาสนา จึงมีเรื่องพูดมากมายเกี่ยวกับความ
ตองการที่ไมจํากัดของมนุษย
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ในที่นี้ อาตมภาพจะเลานิทานใหฟงเรื่องหนึ่ง เรามายอมเสียเวลา
กั บ นิ ท านสั ก นิ ด หนึ่ ง ความจริ ง นิ ท านนี้ มิ ใ ช เ อามาเล า เฉยๆ มั น มี นั ย
ความหมายแฝงอยู ก็เอามาเลาดูซิวา มันมีความหมายแฝงวาอยางไร
ทานเลาไวในชาดกเรื่องหนึ่งวา
ในอดีตกาลเรียกวาปฐมกัปปทีเดียว มีพระเจาแผนดินองคหนึ่ง
พระนามวาพระเจามันธาตุ (พอดีชื่อมาใกลกับนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญ
ของอังกฤษคนหนึ่งที่ชื่อวามัลธัส - Malthus) พระเจามันธาตุนี้เปน
พระเจาแผนดินที่ยิ่งใหญมาก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
พระเจาจักรพรรดิมันธาตุปรากฏเปนเรื่องราวในนิทานวา มีอายุ
ยื น นานเหลื อ เกิ น มี รั ต นะ ๗ ประการ ตามแบบแผนของพระเจ า
จักรพรรดิทั้งหลาย แลวก็มีฤทธิ์ ๔ ประการ ซึ่งทานรูกันจึงไมไดบอกไว
วาฤทธิ์อะไรบาง รวมความวา เปนบุคคลที่เรียกวาอัจฉริยมนุษย ไมมีใคร
เหมือน มีอะไรพรั่งพรอมสมบูรณทุกอยาง
พระเจามันธาตุนี้มีอายุยืนยาวมาก ไดเปนเจาชายอยู ๘๔,๐๐๐ ป
แล ว ก็ไ ดเปนพระอุปราชอยู ๘๔,๐๐๐ ป ครองราชสมบัติเปนพระเจา
จักรพรรดิมาอีก ๘๔,๐๐๐ ป
พอลวงมา ๘๔,๐๐๐ ปแลว วันหนึ่งพระเจามันธาตุก็แสดงอาการเบื่อ
หนายใหปรากฏวา ทรัพยสมบัติที่มีมากมายนี้พระองคไมเพียงพอเสียแลว
เมื่อพระองคแสดงอาการใหปรากฏแลว ขาราชบริพารทั้งหลายก็
ทูลถามวา พระองคเปนอยางไร มีอาการอยางนี้ไมสบายพระทัยอะไร
พระองคก็ตรัสวา แหม! ความสุขสมบูรณหรือสมบัติที่นี่มันนอยไป มีที่
ไหนที่มันดีกวานี้มั๊ย
ขาราชบริพารก็กราบทูลวา ก็สวรรคซิ พระเจาขา
พระเจามันธาตุนี้เปนจักรพรรดิ และมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญมากที่วา ๔
ประการนั้น และมีจักรรัตนะ เมื่อเขาบอกวาสวรรคดีกวา ก็ทรงใชจักร
รัตนะนั้น (จักรรัตนะก็คือวงลอของพระเจาจักรพรรดิ) พาใหพระองคขึ้น
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ไปถึงสวรรคชั้นจาตุมหาราช
มหาราชทั้ง ๔ พระองคก็ออกมาตอนรับ ทูลถามวา พระองคมี
ความต อ งการอย า งไร เมื่ อ รู ค วามประสงค แ ล ว ก็ เ ชิ ญ เสด็ จ ให เ ข า
ครองราชสมบัติในสวรรคชั้นจาตุมหาราชทั้งหมด
พระเจามันธาตุครองราชสมบัติอยูในสวรรคชั้นจาตุมหาราชเปน
เวลายาวนานมาก จนกระทั่งตอมาวันหนึ่งก็แสดงอาการเบื่อหนายให
ปรากฏอีก แสดงวาไมพอเสียแลว สมบัติในชั้นนี้ไมมีความสุขเพียงพอ
ขาราชบริพารก็ทูลถาม พระองคก็บอกใหทราบและตรัสถามวา มีที่ไหน
ดีกวานี้อีกไหม
ขาราชบริพารก็ทูลตอบวา มีซิพะยะคะ ก็สวรรคชั้นดาวดึงสไงละ
พระเจ า มั น ธาตุ ก็ เ ลยอาศั ย จั ก รรั ต นะหรื อ วงล อ ของพระเจ า
จักรพรรดินั้น ขึ้นไปอีกถึงสวรรคชั้นดาวดึงส
สวรรคชั้นดาวดึงสนั้นพระอินทรครอบครอง พระอินทรก็ออกมา
ตอนรับเชิญเสด็จ แลวก็แบงสวรรคชั้นดาวดึงสใหครอบครองครึ่งหนึ่ง
พระเจามันธาตุครอบครองสวรรคชั้นดาวดึงสรวมกับพระอินทร
คนละครึ่ง ตอมาเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งพระอินทรองคนั้นหมดอายุ
สิ้นไป พระอินทรองคใหมก็เกิดมาแทนและครองราชยไปจนสิ้นอายุอีก
พระอินทรครอบครองราชสมบัติสิ้นอายุไปอยางนี้ ๓๖ องค พระเจามัน
ธาตุก็ยังครองราชยอยูในสวรรค
มาถึงตอนนี้พระเจามันธาตุชักไมพอใจ เอ! สวรรคครึ่งเดียวนี่มัน
นอยไป เรานาจะครองสวรรคทั้งหมด ก็เลยคิดจะฆาพระอินทรเสียเลย
แตมนุษยนั้นฆาพระอินทรไมได เพราะมนุษยฆาเทวดาไมสําเร็จ
เมื่อความอยากนี้ไมไดรับการตอบสนอง ความอยากหรือตัณหา
ของพระเจามันธาตุนั้น ทานบอกวามีรากเนา ตัณหารากเนาเสียแลว
ไมไดสมประสงค ไมไดความพึงพอใจ พระเจามันธาตุก็เลยแก พอแกแลว
ก็เลยตาย ตกจากสวรรค หลนตุบลงมาในสวน ทานบอกวาอยางนั้น คือ
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หมายถึงสวนหลวง
เปนอันวา พระเจามันธาตุก็ตกจากสวรรคหลนลงมาในสวน คน
สวนมาพบเขา ก็เลยไปกราบทูลพระญาติวงศทั้งหลาย (ไมรูวาเหลน
โหลนรุนไหน) มากันพรอมหนา แลวก็ทําพระแทนที่ประทับบรรทมให
พระเจามันธาตุก็เลยสวรรคตในสวนนั้นเอง
แตกอนจะสวรรคต พระญาติวงศก็ถามวา พระองคมีพระราชดําริ
อะไรจะฝากฝงสั่งเสียไหม
พระเจามันธาตุก็ประกาศความยิ่งใหญวา เรานี่นะเปนจักรพรรดิ
ยิ่งใหญ ไดครองราชสมบัติในมนุษยนานเทานั้น ไดขึ้นไปครองสวรรคชั้น
จาตุมเทานั้น และไดไปครองสวรรคชั้นดาวดึงสอีกครึ่งหนึ่งเปนเวลา
เทานั้น แตยังไดไมเต็มตามตองการก็จะตายเสียแลว ก็เลยจบ
เรื่องพระเจามันธาตุก็จบเทานี้ เอาละ นี่เปนการเลานิทานใหฟงวา
ในเรื่องความตองการของมนุษยนั้น พุทธศาสนาเห็นตรงกับเศรษฐศาสตร
อยางหนึ่งวา มนุษยมีความตองการไมจํากัดหรือไมสิ้นสุด
แตไมเทานี้ พุทธศาสนาไมจบเทานี้ พุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของ
มนุษย อยางนอยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจะพึงเขาใจ ๒ ประการ
ประการที่หนึ่ง คือ ความตองการนี้ ตามหลักพุทธศาสนา ในแงที่
หนึ่งยอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตนั้นเปนเพียงความ
ตองการประเภทที่ ๑
พุทธศาสนาแยกความตองการเปน ๒ ประเภท ความตองการอีก
ประเภทหนึ่งคอนขางจะจํากัด
ความต อ งการ ๒ ประเภทนี้ ถ า ใช ภ าษาสมั ย ใหม ยั ง หาศั พ ท
โดยตรงไมได ความตองการประเภทที่หนึ่ง ขอเรียกวาความตองการสิ่ง
เสพปรนเปรอตน คือ ตัณหา เปนความตองการที่ไมจํากัด
ส ว นความต อ งการประเภทที่ ๒ ขอเรี ย กว า ความต อ งการ
คุณภาพชีวิต คือ ฉันทะ เปนความตองการที่มีขอบเขตจํากัด
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ประการที่สอง ซึ่งสัมพันธกับหลักความตองการ คือ พุทธศาสนาถือ
วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได และการที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝน
พัฒนาไดนี้ ก็สัมพันธกับความตองการคุณภาพชีวิต กลาวคือ
การที่มนุษย ตอ งการคุณภาพชีวิ ตนั้น เป น การแสดงถึง ภาวะที่
มนุษยตองการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นไป
เพราะฉะนั้น สาระอยางหนึ่งของการพัฒนามนุษยก็คือ การที่เรา
จะตองพยายามหันเห หรือปรับเปลี่ยนความตองการจากความตองการ
สิ่งเสพปรนเปรอตน มาเปนความตองการคุณภาพชีวิต
นี้เปนลักษณะอยางหนึ่งของการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย ซึ่งก็
มาสัมพันธกับเรื่องความตองการ
เปนอันวา พุทธศาสนาถือวา ความตองการ มี ๒ ประเภท คือ
๑. ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ที่ไมมีขีดจํากัด และ
๒. ความตองการคุณภาพชีวิต ที่มีขอบเขตจํากัด
ความต อ งการ ๒ อย า งของมนุ ษ ย นั้ น มั ก จะมี ป ญ หาขั ด แย ง
กันเองบอยๆ
ยกตัวอยางเชนวา เราจะกินอาหาร เรายอมมีความตองการ ๒
ประเภทนี้ซอนกันอยู
แตในมนุษยทั่วไปนั้น ความตองการคุณภาพชีวิตอาจจะมีโดยไม
ตระหนัก มนุษยมักตระหนักรูตัวแตความตองการประเภทที่ ๑
ความจริงนั้น ความตองการที่เปนสาระ คือตองการคุณภาพชีวิต
มนุษยตองการกินอาหารเพื่ออะไร เพื่อจะหลอเลี้ยงรางกายใหแข็งแรง
ใหมีสุขภาพดี อันนี้แนนอน
แตอีกดานหนึ่งที่ปรากฏแกมนุษยคืออะไร มนุษยตองการเสพรส
อาหาร ต อ งการความอร อ ย ต อ งการอาหารที่ ดี ๆ ในแง ข องความ
เอร็ดอรอย หรือโก และความตองการนี้อาจจะขัดแยงกับความตองการ
คุณภาพชีวิต คือมันอาจจะกลับมาทําลายคุณภาพชีวิตดวย
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ความตองการเสพรสนี้จะทําใหเราแสวงหาอาหารที่มีรสชาดดี
ที่สุด แลวอาจจะมีการปรุงแตงรสอาหาร ซึ่งสิ่งที่ปรุงแตงกลิ่น สี และรส
ของอาหารนั้น อาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุขภาพ เสีย
คุณภาพชีวิต
อีกประการหนึ่ง คนที่กินเอาแตความอรอย ก็อาจจะกินโดยไมมี
ประมาณ กินเกินไป กินจนกระทั่งทองอืดไมยอย หรืออาจจะอยางนอย
ทําใหอวนเกินไป ก็เปนอันตรายตอสุขภาพอีก กับทั้งทําใหแพงโดยใชเหตุ
อาหารที่ใหคุณภาพชีวิต อํานวยคุณคาที่ชีวิตตองการนั้น อาจจะ
หาไดในราคาเพียง ๒๐ บาท แตคนที่กินเพื่อเสพรสอรอย เสริมความโก
จะตองวิ่งไลตามตัณหาอยางไมมีที่สิ้นสุด
ราคาอาหารเพื่อจะสนองความตองการประเภทที่ ๑ ที่วาสนอง
ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน อาจจะรอยบาท พันบาท คาอาหาร
มื้อเดียวเปนหมื่นบาทยังเคยไดยินเลย
เพราะฉะนั้น ความตองการประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๑ บางทีก็
ขัดกัน และขัดกันบอยๆ ดวย
ถามนุษยสนองความตองการประเภทสิ่งเสพปรนเปรอตนนี้มาก ก็
จะทําลายคุณภาพชีวิตไปเรื่อย
ไมเฉพาะในการบริโภคอาหารเทานั้น ในกิจกรรมของมนุษยทุก
อยาง แมแตการใชเทคโนโลยีก็เหมือนกัน จะตองแยกใหไดวาอันไหนเปน
ความตองการคุณภาพชีวิต อันไหนเปนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอ
ตน และเอาสองดานนี้มาพิจารณา
หลักเรื่องความตองการ ๒ อยางนี้ นําตอไปสูเรื่องคุณคา เพราะ
ความตองการทําใหเกิดคุณคา
ในเมื่ อความต อ งการมี ๒ อย าง คุ ณคาก็ เกิดขึ้นเปน ๒ อยา ง
เชนเดียวกัน จะแยกเปน
๑. คุณคาแท คือคุณคาที่สนองความตองการคุณภาพชีวิต
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๒. คุณคาเทียม คือคุณคาเพื่อสนองความอยากเสพสิ่งปรนเปรอตน
ถาเราจะมีจะใชอะไรสักอยางหนึ่ง สิ่งนั้นอาจจะมีคุณคาที่แทแก
เราสวนหนึ่ง แตมักจะมีคุณคาเทียม ที่เกิดจากตัณหาและมานะ เพื่อใหได
อรอย เพื่อใหไดโกเก เพื่อแสดงความมีฐานะ ตลอดจนคานิยมทางสังคม
อะไรตออะไรพรั่งพรูเขามา จนกลบคุณคาแทนั้น

ข. การบริโภค
จะพูดตอไปถึงเรื่องการบริโภค ซึ่งก็เชนเดียวกัน ตองแยกวา เปน
การบริโภคเพื่อสนองความตองการแบบไหน
บริโภคเพื่อสนองความตองการคุณคาแท หรือ
บริโภคเพื่อเสพคุณคาเทียม
การบริโภคนี้เปนจุดยอดของเศรษฐศาสตรก็วาได คือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษยนั้น จุดยอดอยูที่การบริโภค
เราเขาใจความหมายของการบริโภควาอยางไร เศรษฐศาสตร
แบบยุคอุตสาหกรรม กับเศรษฐศาสตรแบบพุทธ จะใหความหมายของ
การบริโภคไมเหมือนกัน
การบริโภคเปนการบําบัดหรือสนองความตองการ อันนี้แนนอน
เราอาจจะพูดในแง เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม วา
การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ
เพื่อใหเกิดความพอใจ
นี่คือคําจํากัดความของเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม บําบัด
ความตองการเพื่อใหไดรับความพึงพอใจ แลวก็จบ
ทีนี้ขอใหมาดูอีกแบบหนึ่ง คือ เศรษฐศาสตรแบบพุทธ บอกวา
การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพื่อ
ใหไดรับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น
หมายความวา การบริโภคจะตองมีจุดหมาย คือจะตองระบุใหชัด
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ลงไปวาไดผลหรือบรรลุจุดหมายอะไร จึงเกิดความพึงพอใจ ไมใชแคเกิด
ความพอใจขึ้นมาลอยๆ บนจุดหมายที่แอบแฝง
เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมบอกวา ตองการแลวก็บริโภค
แลวเกิดความพึงพอใจ ก็จบ ไมตองคํานึงวาตองการแบบไหน และวา
หลังจากนั้นมันจะเปนอยางไร ฉะนั้น จะบริโภคอะไรก็ได ใหเราพอใจก็
แลวกัน มันจะเสียคุณภาพชีวิตหรือไมเสีย ไมคํานึง
แตพุทธศาสนาบอกวา จะบําบัดความตองการเพื่อใหไดรับความ
พึงพอใจก็ถูกตอง แตไดรับความพึงพอใจโดยมองเห็นผลตามมาที่จะเกิด
คุณภาพชีวิต
ฉะนั้น การบริโภคจึงตองมีความมุงหมายวาเพื่อใหได
คุณภาพชีวิต นี้ก็เปนแงหนึ่งที่ตางกัน

ค. งาน และการทํางาน
เมื่อตางกันในธรรมชาติของเรื่องเหลานี้ คือ เรื่องความตองการ
เรื่องคุณภาพของความตองการ เรื่องคุณคา เรื่องการ บริโภคแลว มันก็
ตางกันแมกระทั่งในเรื่องธรรมชาติของงาน
ความหมายของงานในแงของเศรษฐศาสตร กับพุทธเศรษฐศาสตร
ตางกันอยางไร โดยสัมพันธกับความตองการสองอยางนั้น
แบบที่ ๑ ถาทํางานดวยความตองการคุณภาพชีวิต (รวมทั้ง
ตองการพัฒนาตนหรือพัฒนาศักยภาพของมนุษย) ผลไดจากการทํางาน
ตรงกับความตองการทันที เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนความพึงพอใจ
แบบที่ ๒ ถาทํางานดวยความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ผลได
จากการทํางานไมใชผลที่ตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผล อยางอื่นที่
ตองการ เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนความจําใจ
ความหมายของงานเปนคนละอยาง เมื่อกี้การทํางานเปนความ
พอใจ แตเดี๋ยวนี้การทํางานเปนความจําใจ
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้น มาจากฐานความคิดที่ถือวา
work คือการทํางาน เปนเรื่องจําใจ เราทํางานคือ work ดวยความ
ลําบากเหน็ดเหนื่อย เพื่อใหไดเงินมาซื้อหาสิ่งเสพบริโภค เราจึงตองมี
เวลาเหลือที่จะมี leisure หาความสุขสําราญยามพักผอนจากงาน แลวก็
ไดรับความพึงพอใจ ฉะนั้น งานกับความพึงพอใจจึงเปนคนละเรื่องกัน
อยูตางหาก เปนฝายตรงขามกัน
อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมจะมอง
work เปน labor ที่ลําบากหนักเหนื่อย ซึ่งนําไปสูทัศนคติแบบจําใจจําทํา
จําทน ที่จะตองมี leisure มาสลับใหผอนคลาย แตวัฒนธรรมตะวันตก
อีกดานหนึ่ง ก็ไดปลูกฝงนิสัยรักงานและความใฝรูใหแกฝรั่งอยางแนนลึก
ดังนั้น ฝรั่ งจํานวนมากจึง มีความสุขจากการศึกษาคนคว าและ
ทํางานอยางเอาจริงเอาจังอุทิศตัว และฝรั่งพวกหลังนี้แหละ ที่เปนแกน
แหงพลังขับเคลื่อนของอารยธรรมอยางแทจริง*
*

ขอใหดูตัวอยางที่มีผูเขียนไววา ไอนสไตนมี work เปนชีวิตชีวาและความสุขพรอมอยูในตัว
"Einstein is not . . . merely an artist in his moments of leisure and play,
as a great statesman may play golf or a great soldier grow orchids. He retains
the same attitude in the whole of his work. He traces science to its roots in
emotion, which is exactly where art is also rooted." - Havelock Ellis (18591939), British psychologist. The Dance of Life, ch. 3 (1923).
ในทางตรงขาม ดูชีวิตในระบบอุตสาหกรรม จากทัศนะของนักคิดตะวันตกบางทาน
"Industrial man—a sentient reciprocating engine having a fluctuating
output, coupled to an iron wheel revolving with uniform velocity. And then we
wonder why this should be the golden age of revolution and mental
derangement." - Aldous Huxley (1894–1963). Bruno Rontini’s notes, in Time
Must Have a Stop, ch. 30 (1944).
"Work to survive, survive by consuming, survive to consume: the hellish
cycle is complete." - Raoul Vaneigem (b. 1934), Belgian Situationist
philosopher. The Revolution of Everyday Life, ch. 7, sct. 2 (1967; tr. 1983).
[ทั้งหมดนี้ จาก The Columbia Dictionary of Quotations, 1993]
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แตถ าสังคมใดไมมีวั ฒนธรรมที่ใฝรูและรักงานเปนฐานที่มั่นคง
แลวไปรับเอาความคิดแบบทํางานเพื่อเปนเงื่อนไขใหไดผลตอบแทนมา
ยึดถือปฏิบัติ ก็จะตองเกิดปญหามีผลเสียแกการทํางาน แกเศรษฐกิจ แก
ชีวิตและสังคมทั้งหมด
ขอยกตัวอยางการทํางานที่มีลักษณะตางกันสองแบบนั้น
นาย ก. ทํางานวิจัยเรื่องหนึ่ง สมมุติวาเรื่องการกําจัดแมลงดวย
นาย ก. ทํางานวิจัยเรื่องนี้เพื่อความรูและการใช
วิธีไมใชสารเคมี
ประโยชนจากตัวความรูนี้โดยตรง เขาตองการความรูในเรื่องนี้จริงๆ
นาย ก. จะทํางานนี้ดวยความพอใจ เพราะวาความรูและการที่ไดใช
ประโยชนจากงานวิจัยนี้คือตัวผลที่ตองการจากการทํางาน
ฉะนั้น ความกาวหนาของงานวิจัย และการไดความรูเพิ่มขึ้น จึง
เปนความพึงพอใจทุกขณะ เมื่อเขาทํางานไป เขาก็ไดรับความพึงพอใจ
เมื่อความรูเกิดขึ้น มีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น ความพึงพอใจก็ยิ่งเกิด
เพิ่มขึ้นเรื่อยไป
นาย ข. ทํางานวิจัยอยางเดียวกัน คือเรื่องกําจัดแมลงดวยวิธีไม
ใชสารเคมี แตวิจัยเพื่อเงิน เพื่อจะไดเลื่อนขั้น ทีนี้ ผลไดจากงาน คือ
ความรูและประโยชนจากการวิจัยนั้น ไมใชผลที่เขาตองการโดยตรง แต
จะเปนเงื่อนไขใหเขาไดเงิน เปนเงื่อนไขใหเขาไดผลตอบแทนอยางอื่นที่
เขาตองการอีกทีหนึ่ง ฉะนั้น ตอนที่เขาทํางานนี้ เขาจะทํางานดวย
ความจําใจ ไมเกิดความสุขจากการทํางาน
เทาที่วามาในตอนนี้ เปนเรื่องธรรมชาติของงาน ซึ่งจะเห็นวา
งานในแงของพุทธศาสนาที่ทําเพื่อสนองความตองการคุณภาพชีวิต จะ
ทําใหเกิดความพึงพอใจไดตลอดเวลา คนสามารถทํางานดวยความสุข
เราจึงเรียกการทํางานประเภทนี้วา ทําดวยฉันทะ
แตถาทํางานดวยความตองการอีกประเภทหนึ่ง คือโดยตองการ
คาตอบแทนหรือสิ่งเสพปรนเปรอตน ก็เรียกวา ทํางานดวยตัณหา
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ถาทํางานดวยตัณหา ก็ตองการไดเสพบริโภคหรือผลตอบแทน
ตามเงื่อนไข แตเมื่อยังทํางานอยู ยังไมไดเสพผลนั้น ก็ยังไมไดรับความ
พึงพอใจ จึงทํางานโดยไมมีความสุขตลอดเวลา
ในเรื่องธรรมชาติของความตองการ ธรรมชาติของคุณคา ตลอด
มาจนถึงเรื่องของงานนี้ พุทธศาสนายอมรับความจริงทุกขั้นตอน
ความจริงที่วา คนทั้งหลายโดยทั่วไปจะตองมีตัณหาเปนธรรมดานี้
ก็ยอมรับ แตในเวลาเดียวกันก็มองเห็นวา มนุษยมีความตองการคุณภาพ
ชีวิตอยูดวย ซึ่งเปนความตองการที่แทของชีวิตเอง และในการตองการ
คุณภาพชีวิตนี้ เขาก็ตองการที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหดียิ่งขึ้นไปดวย
เพราะฉะนั้น ในการเปนอยูของมนุษย แมวามนุษยจะมีตัณหา แต
ทําอยางไรเราจะหันเหความตองการนี้ใหเบนไปสูความตองการคุณภาพ
ชี วิ ต ให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะเป น ไปได แล ว ให ก ารสนองความต อ งการ
คุณภาพชีวิตนั้น เปนไปเพื่อการพัฒนาตนตอไป
ความหมายที่เ ปลี่ย นไปนี้ จะมีผ ลโยงไปถึง เรื่องอื่ นๆ ตอ ไปอีก
แมแตคําจํากัดความเกี่ยวกับ wealth หรือโภคทรัพย คําจํากัดความ
เกี่ยวกับสินคาและบริการ คําจํากัดความเกี่ยวกับเรื่องการแขงขันและ
การรวมมือ เปนตน
เมื่อฐานความคิดตางกันแลว มันก็ตางกันไปหมด

ง. การแขงขัน-การรวมมือ
ขอยกมาพูดอีกเรื่องหนึ่งคือ การแขงขัน และการรวมมือ
ในแงของเศรษฐศาสตร เขาบอกวา เปนธรรมชาติของมนุษยที่จะ
มีการแขงขันกัน
แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษยนั้นมีธรรมชาติทั้งแขงขันและ
รวมมือ ยิ่งกวานั้นยังอาจจะแยกเปนวา มีความรวมมือแทและความรวม
มือเทียม
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ความรวมมือเทียมเปนอยางไร?
การแข ง ขันกั นเปนเรื่องธรรมดา เมื่อเราแขง ขันกันเพื่อ สนอง
ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน เราจะแขงขันกันเต็มที่ เพราะตางคน
ตางก็อยากไดเขามาหาตัวใหมากที่สุด เพราะมันไมรูจักพอ มันไมรูอิ่ม
มันไมเต็ม ฉะนั้น ถาเอาเขามาที่ตัวเองไดมากที่สุด คนอื่นไมไดเลยก็เปน
การดี จึงตองแขงขันเพื่อใหตนไดมากที่สุด เปนเรื่องธรรมดา มนุษยมี
ธรรมชาติ แ ห ง การแข ง ขั น กั น เพราะเป น ไปตามธรรมชาติ ข องความ
ตองการในแงที่หนึ่ง
อยางไรก็ตาม เราอาจจะเอาธรรมชาติของการแขงขันนั้นมาใช
เปนแรงจูงใจใหคนรวมมือกัน เรียกวาทําใหคนฝายหนึ่งรวมมือกันเต็มที่
เพื่อจะแขงขันกับอีกฝายหนึ่ง โดยอาศัยการแขงขันนั้นเองมาทําใหเกิด
การรวมมือกันขึ้น เชนวา เราอาจจะยั่วยุ ชักจูงใหประชาชนมีชาตินิยม
รวมหั ว กั นแอนตี้ สิ น ค า จากตา งประเทศก็ไ ด แตฐ านของมั น ก็คื อ การ
แขงขันทั้งสิ้น
การนําเอาการแขงขันมายั่วยุทําใหเกิดการรวมมือกันในระดับหนึ่ง
อยางนี้ เรียกวาความรวมมือเทียม
อีกอยางหนึ่งคือความรวมมือแท ความรวมมือแทก็คือ การรวม
มือกันในความพยายามที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต
เมื่อตองการคุณภาพชีวิตนั้น มนุษยสามารถรวมมือกันได เพื่อ
ชวยกันแกปญหาของมนุษยเอง ฉะนั้น ธรรมชาติของมนุษยนี้จึงมีทางที่
จะฝกใหรวมมือกันได และการฝกฝนพัฒนามนุษยอยางหนึ่ง ก็คือ การที่
จะหั น เหใหม นุ ษ ย เ ปลี่ ย นจากการแข ง ขัน กั น มาร ว มมื อกั น ในการที่ จ ะ
แกปญหาของมนุษย
เปนอันวา เพื่อคุณคาแท มนุษยก็สามารถรวมมือกันได แตเพื่อ
คุณคาเทียม มนุษยจะแขงขันกัน (รวมทั้งรวมมือเทียม) อยางสุดชีวิต
จิตใจ เพื่อชวงชิงตําแหนงหรือลาผลประโยชน
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นี่ก็เปนเรื่องราวตางๆ ที่ขอยกมาเพื่อเปนตัวอยางแสดงถึงความ
เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะก็คือธรรมชาติของความ
ตองการ

จ. สันโดษ-คานิยมบริโภค
จะขอแทรกเรื่องหนึ่งเขามา ซึ่งไมตรงกับประเด็นที่กําลังพูดโดย
ตรง แตสัมพันธกัน กลาวคือ เราเคยมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องสันโดษ ก็จึง
อยากจะยกมาพูดในที่นี้ดวย
ความสันโดษนี้ ก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับเรื่องความ
ตองการของมนุ ษย ที่ แยกเป นความต องการประเภทที่ ๑ และความ
ตองการประเภทที่ ๒
ตามธรรมดาที่เราเห็นกันงายๆ ก็คือ ถาคนใดสันโดษ ความตอง
การของเขาก็นอยกวาคนไมสันโดษ อันนี้เปนธรรมดาแทๆ
แตในกรณีที่ถูกตอง ความสันโดษ ก็คือไมมีความตองการเทียม
ไมเห็นแกความตองการประเภทเสพสิ่งปรนเปรอตน แตมีความตองการ
คุณภาพชีวิต
การที่เราเขาใจความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไมไดแยก
เรื่ อ งความต อ งการ คนที่ มี ค วามสั น โดษนั้ น ยั ง ต อ งมี ค วามต อ งการ
คุณภาพชีวิตดวย จึงจะเปนความหมายที่ถูกตอง
จุดที่พลาดก็คือ เมื่อไมรูจักแยกประเภทความตองการ ก็เลยพูด
คลุ ม ปฏิ เ สธความต อ งการไปเลย คนสั น โดษก็ เ ลยกลายเป น คนที่ ไ ม
ตองการอะไร อันนี้เปนความผิดพลาดขั้นที่หนึ่ง
ที่จริงแลว ความตองการคุณคาแท-คุณคาเทียม ยังนําไปสูอีกสิ่ง
หนึ่งที่เรียกวาความขาดแคลนแท-ความขาดแคลนเทียม แตอันนี้เดี๋ยวจะ
มากไป ขอผานไปกอน
หันกลับมาเรื่องความสันโดษ เรามีความเชื่อกันวา คนไทยสันโดษ
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แตมีงานวิจัยแสดงผลออกมาวา คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก เคยสังเกต
หรือไมวา สองอยางนี้มันไปกันไมได มันขัดแยงกันในตัว เราเคยจับมา
เขาคูเทียบกันหรือเปลา
มีค วามเชื่ อ ว า คนไทยนี้ สัน โดษ แต พร อ มกัน นั้ น ก็มี ผ ลงานวิ จั ย
ออกมาวาคนไทยมีคานิยมบริโภคมาก ถาคนไทยสันโดษ คนไทยจะไม
สามารถมีคานิยมบริโภค ถาคนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทยจะไม
สามารถสันโดษ ฉะนั้น จะตองผิดอยางใดอยางหนึ่ง
แตที่เราพูดไดอยางหนึ่งก็คือ มีคําติเตียนวา คนไทยสันโดษ ทําให
ไมกระตือรือรน ไมขวนขวาย ไมดิ้นรน ทําใหประเทศชาติไมพัฒนา อันนี้
ขอเรียกวาเปนคํากลาวหา
ทีนี้ก็มีคําพูดอีกดานหนึ่ง วา คนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทยไม
ชอบผลิต ก็ขัดขวางการพัฒนาเชนเดียวกัน
ตกลงวา มองแงหนึ่งคนไทยสันโดษ ก็ขัดขวางการพัฒนา อีกแง
หนึ่ง คนไทยมีคานิยมบริโภค ก็ขัดขวางการพัฒนา
แตที่แนๆ ก็คือ การเราความตองการใหชอบบริโภคมาก (ที่ใด) ไม
จําเปนตองทําใหเกิดการผลิตมาก (ที่นั่น)
ฉะนั้น การที่มีความเชื่อกันในชวงหนึ่งวา จะตองเราความตอง
การใหคนอยากบริโภคใหมาก จึงจะทําใหคนพัฒนาประเทศชาติไดสําเร็จ
แลวปลุกเราตัณหากันใหญ จึงกลายเปนใหผลที่กลับตรงขามคือ คนไทย
มีคานิยมบริโภคมาก โดยไมชอบผลิต เลยกลับทําใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาประเทศชาติหนักลงไปอีก เพราะมีอะไรก็จะกินจะใชจะซื้อจะหาทา
เดียว แตไมรูจักทํา
ประเทศอื่นเจริญอยางไรๆ เขามีอะไรใชอยางไร เราก็อยากจะมี
จะใชบาง แลวก็ภูมิใจที่มีที่ใชอยางเขา แตไมภูมิใจที่จะทําใหไดอยางเขา
นี่แหละคือคานิยมที่ขัดขวางการพัฒนาเปนอยางมาก มันเปนเครื่องสอ
แสดงว า การเร า ความต อ งการโดยไม เ ข า ใจธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ใ ห
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ถูกตองนั้น จะไมนําไปสูผลที่ตองการอยางแทจริง
การที่เราเราคานิยมบริโภค ตองการใหคนบริโภคมาก ไมจําเปน
ตองทําใหเกิดการผลิตขึ้น แตจะทําใหเกิดความฟุงเฟอ การกูหนี้ยืมสิน
ทุจริต เพื่อการบริโภคไดมาก เปนการพัฒนาที่ผิดพลาดอยางยิ่ง
เปนไปไดไหมวา คนไทย (สมัยหนึ่ง) อาจจะสันโดษจริง และคน
ไทย (อีกสมัยหนึ่ง) ก็มีคานิยมบริโภคมากจริง โดยที่คนไทยเปลี่ยนนิสัย
เคลื่อนจากความสันโดษมาสูการมีคานิยมบริโภค
ถาเปนอยางนี้ ก็หมายความวา การนําเอาระบบเศรษฐกิจแบบ
ตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย หรือการนําเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก
เขามาใชในประเทศไทยนั้น ไดนํามาใชอยางผิดพลาด ทําใหเกิดผลเสีย
ที่แทนั้น ถาคนไทยมีความสันโดษจริง มันก็เปนโอกาสวา เรา
สามารถใชสันโดษนั้นเปนฐาน แลวสงเสริมใหเกิดการผลิตขึ้น คือเดิน
หนาจากความสันโดษนั้นมาตอเขากับการผลิต
เหมือนอยางประเทศตะวันตกเมื่อเริ่มยุคอุตสาหกรรมใหมๆ ก็เริ่ม
ความเจริญทางอุตสาหกรรมดวย work ethic ที่เรียกกันวา Protestant
ethic
ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนตนี้สอนฝรั่งใหรักงาน มีความเปนอยู
แบบสันโดษ ใหประหยัด ใหเปนอยูอยางมัธยัสถ ใชจายเขียมที่สุด ไมหา
ความเพลิดเพลินสุขสําราญ หรือฟุงเฟอฟุมเฟอย เมื่อมีรายได ก็เก็บออม
ไว เพื่อเอาเงินที่เก็บออมไวมาลงทุนตอไป เพื่อจะไดผลิตใหมากขึ้น
ฉะนั้น คนในยุคที่เรียกวาปฏิวัติอุตสาหกรรมในตะวันตกนั้น จะมี
ความเปนอยูอยางสันโดษ แตมีความตองการในการผลิตมาก ก็จึงหันเห
แรงงานของตัวเอง แทนที่จะใชในการบริโภค ก็เอามาใชในการผลิต เพื่อ
สรางสรรคพัฒนาใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม
โดยนัยนี้ ก็หมายความวา เรามีทุนดีอยูแลวสวนหนึ่ง คือคนของ
เรามีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอ ไมเหอในการบริโภค รูจักประหยัด ใช
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นอย เราก็ปลุกเราความตองการอีกดานหนึ่งเติมหรือผนวกเขามา คือ
สรางนิสัยรักงาน และความอยากทํา ใหสําเร็จขึ้นมา ก็จะทําใหเกิดการ
ผลิตขึ้นได ทําใหบรรลุผลคือความเจริญทางอุตสาหกรรม
แต ถ า เราเข าใจธรรมชาติข องคนผิด แล ว ใชร ะบบเศรษฐกิจ นี้
อยางผิดพลาด ก็มาเราความตองการบริโภค ใหคนเกิดคานิยมบริโภคขึ้น
ความสันโดษที่มีอยูเดิมก็หายไป และการผลิตก็ไมเกิดขึ้น ก็เลยทําใหเกิด
ความฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางเดียว พัฒนาเศรษฐกิจไมสําเร็จ
ฉะนั้น สันโดษนั้นถาเขาใจใหถูกตองก็คือวา มันตัดความตองการ
ประเภทที่ ๑ คือ ความตองการคุณคาเทียม ตัดความตองการสิ่งเสพ
ปรนเปรอตน แตกลับมีความตองการคุณภาพชีวิต ซึ่งจะตองหนุนเสริม
ขึ้นไป
ในทางพุทธศาสนานั้น สันโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอไป
สันโดษเพื่ออะไร เพื่อจะไดประหยัดแรงงานและเวลาที่จะสูญเสียไปใน
การที่จะปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและเวลานั้นไปใชในการทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ สันโดษมีความมุงหมายอยางนี้
นี่ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย

ฉ. การผลิต
ที่จริงมีเรื่องจะตองพูดอีกมากเกี่ยวกับการผลิต การผลิตนี้ก็เปน
เรื่องใหญ การพิจารณาเรื่องนี้ ไมใชเปนเพียงการเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย แตเปนการพิจารณาธรรมชาติทั้งหมดในวงกวาง
ในทางเศรษฐศาสตร การผลิต เปนคําพูดที่ลวงตาและลวงสมอง ใน
การผลิต เราคิดวาเราทําอะไรใหเกิดขึ้นใหม แตแทที่จริงนั้นมันเปนการ
แปรสภาพ คือแปรสภาพอยางหนึ่งไปเปนอีกอยางหนึ่ง จากวัตถุอยาง
หนึ่งไปเปนวัตถุอีกอยางหนึ่ง จากแรงงานอยางหนึ่งไปเปนอีกอยางหนึ่ง
การแปรสภาพนี้ เปนการทําใหเกิดสภาพใหมโดยทําลายสภาพเกา
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เพราะฉะนั้น ในการผลิตนั้น ตามปกติจะมีการทําลายดวยเสมอไป
ถาเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรที่แทจริงแลว จะคิดถึงแต
การผลิตอยางเดียวไมได การผลิตแทบทุกครั้งจะมีการทําลายดวย การ
ทําลายในบางกรณีนั้นเรายอมรับได แตการทําลายบางอยางก็เปนสิ่งที่
ยอมรับไมได
ฉะนั้น จึงมีขอพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจนี้ เชนวา
การผลิตบางอยางเปนการผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย ซึ่งจะมีปญหาวา
ควรจะผลิตดีหรือไม
ในบางกรณีเราอาจจะตองมีการงดเวนการผลิต และการงดเวน
การผลิตนั้นก็เปนกิจกรรมที่เสริมคุณภาพชีวิตไดดวย
ฉะนั้น ในเศรษฐศาสตรแบบใหมนี้ จะพิจารณาคนดวยการผลิต
หรือไมผลิตเทานั้น ไมถูกตอง การไมผลิตอาจจะเปนการกระทําหรือเปน
กิจกรรมที่ดีทางเศรษฐกิจก็ได
เราจะตองพิจารณาเรื่องการผลิตโดยแยกออกอยางนอยเปน ๒
ประเภท คือ การผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย (เชน การผลิตที่เปนการ
ทําลายทรัพยากร และทําใหสภาพแวดลอมเสีย) กับการผลิตเพื่อการ
ทําลาย (เชน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ)
มีทั้งการผลิตที่มีผลในทางบวก และการผลิตที่มีผลในทางลบ มี
ผลในทางเสริมคุณภาพชีวิต และในทางทําลายคุณภาพชีวิต
อีกประการหนึ่ง ในเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมนี้ การผลิต
มี ค วามหมายแคบ มองเฉพาะในแง ที่ จ ะเอามาซื้ อ ขายกั น ได เป น
เศรษฐกิจแบบการตลาด เพราะฉะนั้น อาตมภาพอยูที่วัด ทําโตะ ทํา
เกาอี้ขึ้นมาชุดหนึ่ง เอามานั่งทํางาน เศรษฐศาสตรบอกไมไดผลิต
คนหนึ่งขึ้นเวทีแสดงจําอวดตลกจี้เสน ทําใหคนหายเครียด บันเทิง
ใจ จัดการแสดงโดยเก็บเงิน เราบอกวามีการผลิตเกิดขึ้น การจัดแสดง
จําอวดเปนการผลิต
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แตอีกคนหนึ่งอยูในสํานักงานหรือสถานศึกษา เปนคนที่มีอารมณ
แจมใส คอยพูด คอยทําใหเพื่อนรวมงานราเริงแจมใสอยูเสมอ จนกระทั่ง
ไมตองมีความเครียด ไมตองไปดูจําอวด แตเราไมพิจารณาพฤติกรรม
ของคนผูนี้วาเปนการผลิต
แลวทีนี้ คนที่ทําใหคนอื่นเครียด มีกิริยาวาจาที่ทําใหคนอื่นเครียด
อยูเสมอ จนเขาตองหาทางแกเครียดดวยเครื่องบันเทิง คือไปดูจําอวด
เราก็ไมคิดมูลคาทางเศรษฐกิจกันเลย
อีกตัวอยางหนึ่ง เขาจัดแสดงการฆาวัว เชนในเมืองสเปน เขาให
คนลงไปฆาวัวกระทิงใหคนดู โดยเก็บเงิน การจัดการแสดงนี้เราเรียกวา
เปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ
แตเด็กคนหนึ่งพาผูใหญพาคนแกขามถนน เราไมเรียกพฤติกรรม
ของเด็กนี้วาเปนการผลิต
กรณีเหลานี้ขอใหคิดดู นี่เปนตัวอยางเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การพิจารณาในทางเศรษฐกิจนั้นยังแคบมาก ความหมายของการผลิตก็
ยังแคบ ในทางพุทธเศรษฐศาสตรจะตองขยายวงความคิดนี้ออกไป
ในเรื่องนี้ถาเราจะมองหา the invisible hand (มือลองหน) ของ
Adam Smith ก็คงตองรองทุกขวา the invisible hand ของอาดัม สมิธนี้
ทํางานไมทั่วถึง
เรื่อง economic growth คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดี
เรื่อง wealth คือความมั่งคั่งก็ดี จะตองเอามาพิจารณากันใหม เชนวา
ความเจริญความกาวหนาทางเศรษฐกิจนี้ เพื่ออะไรกันแน ถามันเปนไป
เพื่อ the increase of the quality of life คือเพื่อความเจริญเพิ่มพูน
ของคุณภาพชีวิต ก็จึงนาจะรับได

ลักษณะสําคัญ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
๑. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: การไดคณ
ุ ภาพชีวิต
เมื่อมีความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษยแลว ก็จะขอชี้ถึง
ลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ กลาวคือ เศรษฐศาสตรแนว
พุทธนี้มีลักษณะเปนสายกลาง อาจจะเรียกวา เศรษฐศาสตรสายกลาง
หรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมา เพราะวาระบบชีวิตของพุทธศาสนาที่เรียกวา
มรรคนั้น ก็มีชื่ออยูแลววามัชฌิมาปฏิปทา
องคของมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ การที่เปน
สัมมานั้นก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอดี ความ
เปนมัชฌิมาหรือสายกลางนั้น ก็คือความพอดีนั่นเอง
ชูมาเกอรบอกวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมี Buddhist economics
ตองมีเศรษฐศาสตรแบบพุทธ
ขอพูดตอไปวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะดวยเชน
เดียวกัน เมื่อมีสัมมาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตอง ก็ตอง
มีมิจฉาอาชีวะคือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดดวย ทีนี้เศรษฐกิจ
ถูกตองที่เปนสัมมาก็คือ เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา
ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติที่เต็มไปดวยเรื่องมัชฌิมา ความ
เปนสายกลาง ความพอดี มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รูจักพอดี
เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกับที่เราใชคําวา สมดุล หรือดุลยภาพ
คําเหลานี้เปนคําสําคัญในทางพุทธศาสนา
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ที่ว าเป นสายกลาง เป นมัชฌิ มา มีความพอดี พอประมาณ ได
ดุลยภาพ อันนี้เปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูที่ไหน
ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน
หมายความวา เป นการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความ
ตองการคุณภาพชีวิต
เมื่อถึงจุดนี้ ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ที่พูดมาเมื้อกี้นี้วา การ
บริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ
ขอทบทวนความหมายของการบริโภคอีกครั้งหนึ่ง
ถาเปนการบริโภคในทางเศรษฐศาสตร ก็หมายถึงการใชสินคา
และบริการบําบัดความตองการ ซึ่งทําใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
แตในแบบพุทธ การบริโภคคือการใชสินคาและบริการบําบัดความ
ตองการ ซึ่งทําใหไดรับความพึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น พอบริโภค
ปบก็มองไปถึงคุณภาพชีวิต นั่นคือการบริโภคที่สําเร็จผล
ถาแคบริโภคแลว อรอย โก ไดรับความพึงพอใจ ก็จบ แคนี้ไมถือวา
เปนเศรษฐศาสตรชาวพุทธ แตเปนเศรษฐศาสตรที่ตัน แยกสวน ไมเขาไป
ในระบบสัมพันธแหงการสรางสรรคของมนุษย ไมเชื่อมโยงกับวิทยาการ
อยางอื่น เพราะบริโภคแบบคลุมเครือและเลื่อนลอย ไมเขาใจและไม
คํานึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไมรูความมุงหมายที่แทของการบริโภคนั้น
เมื่อบริโภคไป ไดรับความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็ตัดตอนเอาวา
จบเทานั้น
แตที่จริงพึงพอใจนั้น อาจจะเกิดโทษแกชีวิตก็ได อยางที่พูดเมื่อกี้
วาทําใหเสียคุณภาพชีวิต
หากพอใจโดยพวงกับการไดคุณภาพชีวิต ก็จะเปนฐานสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษยตอไป ทําใหชีวิตมีความดีงามยิ่งขึ้น
ฉะนั้น เศรษฐศาสตรจึงไปสัมพันธกับการมีชีวิตของมนุษยทั้งหมด
ที่จะเปนอยูอยางดี เปนชีวิตที่ดีงาม ทําสังคมใหมีสันติสุข
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โดยนัยนี้ ถาเศรษฐศาสตรจะมีความหมายอยางแทจริง เศรษฐศาสตรจะตองมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ในการทําใหมนุษย
มีความสามารถที่จะดํารงชีวิตที่ดีงาม มีความสุขรวมกันไดดียิ่งขึ้นดวย
มิฉะนั้นเศรษฐศาสตรจะมีไวเพื่ออะไร
จุดยอดของเศรษฐศาสตรที่วาเมื่อกี้อยูที่การบริโภค เศรษฐศาสตร
ของชาวพุทธจึงปรากฏตัวในหลักที่เรียกวา โภชเน มตฺตฺุตา คือความ
รูจักประมาณในการบริโภค
หลักนี้มีกลาวอยูเสมอ แมแตในโอวาทปาติโมกขที่เราเรียกวาหัวใจ
พุทธศาสนาก็ระบุไววา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ (ความรูจักประมาณใน
อาหาร)
รูจักประมาณ คือรูจักพอดี ความพอประมาณคือความพอดี คําวา
มัตตัญุตาคือความรูจักพอดี เปนหลักสําคัญกระจายอยูทั่วไป ใน
สัปปุริสธรรม ๗ ประการก็มี โดยเฉพาะในหลักการบริโภคจะมีมัตตัญุ
ตานี้เขามาทันที
ตัวกําหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็คือมัตตัญุตา ความรูจัก
ประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีที่ใหคุณภาพของ
ชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ
ในคําสอนแสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ
เมื่อจะบริ โภคอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผลหรือความมุงหมายของการ
บริโภค ตามสูตรที่วา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ... พิจารณาทุกอยางไม
วาจะบริโภคอะไร แตเดี๋ยวนี้เราวากันเปนมนตไปเลย ไมรูเรื่อง สวดจบ
เปนใชได
อันที่จริงนั้นทานสอนวา เวลาจะบริโภคอะไรก็ใหพิจารณา คือ
พิจารณาวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใชเพื่อลุม
หลง มัวเมา มิใชเพื่อโก หรูหรา ฟุมเฟอย
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ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส แตบริโภคเพื่อใหรางกายมั่นคงดํารงอยูได
เพื่ อ ให ชี วิ ต ดํ า เนิ น ไป เพื่ อ กํ า จั ด ทุ ก ขเวทนาเก า เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห มี
ทุกขเวทนาใหม เพื่อเกื้อหนุนชีวิตอันประเสริฐ เพื่อเกื้อกูลตอชีวิตที่ดีงาม
เพื่อความอยูผาสุก
เวลาบริโภคจะตองเขาใจความหมายอยางนี้ และบริโภคใหไดผล
ตามความมุงหมาย แลวความพอดีก็อยูที่นี่ ฉะนั้น จึงบอกวา ความพอดี
หรือสายกลาง อยูที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะวาผู
ที่เปนชาวพุทธพิจารณาเขาใจความหมายของการบริโภควาเพื่อความมี
สุขภาพดี เพื่อเกื้อกูลตอการมีชีวิตที่ดี เพื่ออยูเปนสุข ดังนั้น คุณภาพ
ชีวิตจึงเปนสิ่งที่ตองการในการบริโภค และบริโภคแลวจึงไดรับความพึง
พอใจที่ไดคุณภาพชีวิตนั้น
นี้คือความหมายของ มัตตัญุตา คือความพอดีที่วาเปนทางสาย
กลาง
เปนอันวา กิจกรรมในทางเศรษฐกิจนี้ เปน means คือ มรรคา
ไมใชเปน end หรือจุดหมายในตัวเอง
ผลที่ตองการในทางเศรษฐศาสตรไมใชเปนจุดหมายในตัวของมัน
เอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนาตนของ
มนุษย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้ น เพื่อให เขาบริโภคอาหารแลวไม ใชอิ่มเฉยๆ
ไมใชอิ่มแลว พออรอยๆ ก็จบเสร็จกัน ไมใชแคนั้น แตใหเขาอิ่มเพื่อให
เขามีกําลังกาย มีกําลังความคิด จะไดทําสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน เชนจะ
ไดฟงไดพิจารณาในเรื่องที่เจริญปญญาตอไป
ดั ง ในเรื่ อ งที่ ย กมาเป น ตั ว อย า งที่ ว า พระพุ ท ธเจ า ให ค นจั ด หา
อาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน เมื่อเขารับประทานเสร็จแลว ก็ไมใชจบ
แคนั้น แตเพื่อใหเขาไดฟงธรรมตอไป มันจึงเปน means
ในเมื่อหลักการมีอยูอยางนี้แลว ก็จะมีวิธีปฏิบัติปลีกยอยที่แยก
ซอยออกไปอีก เชน ในกรณีที่คนมีกินอยูแลว เรากลับไมสอนใหเขากินให
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เต็มที่ ไมสอนใหกินตามที่อยาก
ยิ่งกวานั้น บางครั้งยังมีการยกยองพระบางองคที่ฉันมื้อเดียว
ถาเปนเศรษฐศาสตรยุคอุตสาหกรรม ก็ตองสรรเสริญคนที่กินให
มากที่สุด บริโภคสี่มื้อสิบมื้อคงยิ่งดีใหญ
แตในกรณีที่พอแกความตองการคุณภาพชีวิต เรากลับสรรเสริญ
พระบางองคที่ฉันมื้อเดียว แตไมใชการฉันมื้อเดียวนั้นเปนจุดหมายนะ
ถาฉันมื้อเดียวแลวไมไดทําอะไรใหเกิดผลจากการฉันมื้อเดียว ก็ไมได
เรื่อง กลายเปนเบียดเบียนตัวเองไป
ฉะนั้น จะตองพิจารณาโดยมีเงื่อนไข คือบริโภคสิ่งที่และเทาที่จะ
ชวยเกื้อหนุนใหการพัฒนาตนไดผลดี
ในเรื่องนี้ แมแตชาวบานก็เหมือนกัน ไมเฉพาะแตพระ บางทีมา
ถืออุโบสถงดอาหารในเวลาเลยเที่ยงไปแลว ไมรับประทานในเวลาบาย
เวลาค่ํา การงดกินอาหารที่ควรจะกินตามปกติ กลับมีความหมายเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณคาเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ฉะนั้น การบริโภคจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งเปนไปไดทั้งในแงบวกคือกิน และแงลบคือไมกิน
หมายความวา “ไมกิน” ก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางที่จะ
เพิ่มคุณภาพชีวิตไดเหมือนกัน แลวคนก็สามารถมีความพึงพอใจจากการ
งดกินไดดวย คือ สามารถไดรับความพึงพอใจจากการไมบริโภค แตไดรับ
คุณภาพชีวิต
ตามปกติ เราตองมีความพึงพอใจจากการบริโภค แตในหลาย
กรณี เรามีความพึงพอใจจากการไมบริโภคหรือไมไดบริโภค
อยางไรก็ตาม การไดรับความพึงพอใจจากการงดการบริโภค
อาจจะเกิดจากกิเลส เชน มีมานะถือตัว จะแสดงใหเห็นวาเรานี่เกง เรานี่
แน จึงงด ไมรับประทานอาหาร แลวรูสึกภูมิพองในใจวา เรานี้รับประทาน
อาหารมื้อเดียวได เราเกง แลวก็พึงพอใจ แตเปนความพึงพอใจจาก
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กิเลส คือมานะ เปนเพียงการกาวจากตัณหาขึ้นไปสูมานะ
สวนความพึงพอใจที่ถูกตอง คือความพึงพอใจที่วา การกินนอยลง
หรือการอดอาหารครั้งนี้ เปนการฝกหัดขัดเกลาตนเอง หรือเปนสวนที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การที่เรางดการบริโภคครั้งนี้ มันชวย
ใหคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น ถาเกิดความพึงพอใจอยางนี้ขึ้น ก็เปนความ
พึงพอใจที่ถูกตอง
ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
บริโภคนั้น คนจํานวนมากทีเดียว เมื่อบริโภคเพื่อบําบัดความตองการ
เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย แตกลับทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกาย
เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น กินสุราทําใหพอใจ แตทําใหเสียสุขภาพ
กอการวิวาท เกิดอุบัติเหตุ
ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกินไป เกิดเปนโทษตอสุขภาพ
หรือกินโดยไมมุงคุณภาพ กินโดยไมมุงคุณคาอาหาร กินมากเปลืองมาก
บางทีกินมากเปลืองมาก แตกลับขาดธาตุอาหาร
บางคนกินของดีเอร็ดอรอยมากมาย แตตอมาปรากฏวาเปนโรค
ขาดอาหาร ไมนาจะเปนไปได แตมันก็เปนไปแลว และไมเทานั้น แถมทํา
ใหคนอื่นอดกินไปเสียดวย ตัวเองก็ขาดธาตุอาหาร คนอื่นก็พลอยอดกิน
เพราะตัวเองกินมากเกินไป
ฉะนั้น ความพอใจไมเปนตัวตัดสินอรรถประโยชน ถาความพอใจ
นั้นไมมาพรอมกับการไดคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจบางครั้งกลับเปน
ตัวการทําลายอรรถประโยชน เชน ทําใหคนหลงมัวเมา ทําลายสุขภาพ
เสียคุณภาพชีวิต เปนตน
ทางเศรษฐศาสตรนั้น เขามีหลักอันหนึ่งวา สินคามีอรรถประโยชน
โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจแกผูบริโภค เศรษฐศาสตรเขาวางหลัก
ไวอยางนี้
แตมองในทางกลับกัน เราก็สรุปไดวา ถาอยางนั้นก็บริโภคใหมาก
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กิ น เข า ไปเพื่ อ ให ไ ด รั บ ความพึ ง พอใจ แต แ ล ว ก็ เ กิ ด ผลอย า งเมื่ อ กี้ นี้
ผลบวกก็มี ผลลบก็มี ทําลายคุณภาพชีวิตก็มี อยางนี้หรือเปนอรรถ
ประโยชน
ทีนี้ถามองในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตองบอกวา สินคาและบริการ
มีอรรถประโยชน โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจ ในการที่ไดเสริม
คุณภาพชีวิตแกผูบริโภค ตองเติมตอทายอยางนี้
ฉะนั้น คําจํากัดความเรื่องสินคา เรื่องบริการ เรื่องโภคทรัพย อะไร
ตออะไร ตองเปลี่ยนใหม ไมใชเปลี่ยนทั้งหมด แตอาจจะตอง modify
ตองมีการดัดแปลงกันมากบางนอยบาง

๒. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น
ความหมายอีกอยางหนึ่งของความพอดี หรือมัชฌิมา คือ ไม
เบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น
อันนี้ก็เปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา ใชตัดสินพฤติกรรมมนุษย
ไมเฉพาะในการบริโภคเทานั้น แตในทุกกรณีทีเดียว เปน มัชฌิมา ก็คือ
ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น
คําวา ไมเบียดเบียนผูอื่น ในพุทธศาสนานั้น ไมใชเฉพาะคน เรามี
หลักวา อหึสา สพฺพปาณานํ แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่งสมัยนี้
เขาเรียกวา ecosystems แปลกันวาระบบนิเวศ
ระบบนิเวศนี้เปนศัพทคอนขางใหม หมายถึงระบบชีวิตทั้งหมดที่
สัมพันธกันพรอมทั้งสภาพแวดลอมของมันในถิ่นหนึ่งๆ หรือที่จัดเปนชุด
หนึ่งๆ หรือหนวยรวมหนึ่งๆ
เมื่อมองในแงของพระพุทธศาสนาอยางนี้ หลักการทางเศรษฐศาสตร ก็ เ ลยมาสั ม พั น ธ กั บ เรื่ อ งระบบการดํ า รงอยู ข องมนุ ษ ย ที่ ว า มี
องคประกอบ ๓ อยางสัมพันธอิงอาศัยกันอยู
องคประกอบ ๓ อยางนี้คือ มนุษย ธรรมชาติ และสังคม
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ธรรมชาติ ใ นที่ นี้ จํ า กั ด วงแคบเข า มาในความหมายของคํ า ว า
ecosystems ซึ่งในภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา ระบบนิเวศ หรือเรียก
งายๆ วา ธรรมชาติแวดลอม
เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้น ตองสอดคลองกับกระบวนการแหง
เหตุปจจัยอยางครบวงจร การที่จะสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยอยางครบวงจร ก็ตองเปนไปโดยสัมพันธดวยดีกับองคประกอบทุก
อยางในระบบการดํารงอยูของมนุษย
องคประกอบทั้งสามในการดํารงอยูของมนุษยนั้น จะตองประสาน
เกื้อกูลกัน หมายความวา องคประกอบเหลานี้ ประสานกันดวย และ
เกื้อกูลตอกันดวย ในการดํารงอยูรวมกันและก็เดินไปดวยกัน
ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปในทางที่
ไมเบียดเบียนตน คือ ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตใหเปนไป
ในทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตนั้น และไมเบียดเบียนผูอื่น
คื อ ไม ก อ ความเดื อ ดร อ นแก สั ง คม และไม ทํ า ให เ สี ย คุ ณ ภาพของ
ecosystems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม
ปจจุบันนี้ ไดมีความตื่นตัวกันมากในประเทศที่พัฒนาแลว โดยพา
กันหวงใยตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน เชน การใชสารเคมี และ
การเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งสงผลในการทําลายสุขภาพตนเอง ทําลาย
สุขภาพผูอื่น และทําลายสภาพแวดลอม เขาหลักวา เบียดเบียนตน
เบียดเบียนผูอื่น ซึ่งเปนปญหาใหญของอารยธรรมมนุษย
เมื่อพูดถึงองคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคมนี้ ก็
มีเรื่องแทรกเขามา คือเรื่องเทคโนโลยี
ปญหาอยางหนึ่งคือ เราเขาใจเทคโนโลยีวาอยางไร ในความหมาย
ของพุทธศาสนา หรือเฉพาะพุทธเศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยีคืออะไร
เนื่องจากเวลาหมดแลวจึงขอรวบรัดวา
ในความหมายของพระพุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือ
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ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย
เรามีมือ มีเทา มีหู มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ พูดรวมๆวาเรา
มีอินทรีย แตอินทรียของเรามีขีดความสามารถจํากัด
เราตองการตอกตะปูตัวหนึ่ง เราตองการเดินทางไปยังสถานที่
แหงหนึ่ง เราจะเดินไปก็ชา เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย เราก็เลย
ตองผลิตฆอนขึ้นมา ฆอนก็มาชวยขยายวิสัยแหงอินทรีย ทําใหมือของ
เราสามารถทํางานไดผลดียิ่งขึ้น ตอกตะปูไดสําเร็จ เราขยายวิสัยของ
เทา จะเดินทางก็มีรถยนต ตอมาก็มีเครื่องบิน
ตาของเราเห็นไดจํากัด ของเล็กนักก็มองไมเห็น เราก็สรางกลอง
จุลทรรศนขึ้นมา ทําใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็กๆ ได ตาของเรา
มองไปไดไกลไมพอที่จะเห็นดวงดาวซึ่งอยูไกลมาก ดูเล็กเกินไป บางดวง
ก็ไมเห็น เราก็สรางกลองโทรทรรศนขึ้นมา มองไปเห็นสิ่งเหลานั้นได
ปจจุบันนี้เราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียสมองของเราออกไป
โดยสรางเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นมา รวมความวา เทคโนโลยีเปนเครื่อง
ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย
ในยุคปจจุบันนี้ เราขยายวิสัยแหงอินทรียดวยวิธีการทางวัตถุ ทํา
ใหเกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา
แต ใ นสมั ย โบราณยุ ค หนึ่ ง คนเอี ย งสุ ดไปทางจิต ก็ ไ ด พ ยายาม
ขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต การขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต
นั้น ก็ทําใหเกิดเปนฤทธิ์ เปนอภิญญาขึ้นมา ดังที่มีเรื่องบอกไววา คนนั้น
คนนี้มีฤทธ มีปาฏิหาริย เหาะเหิรเดินอากาศได เปนตน ก็เปนการขยาย
วิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน
นี่คือเปน physical technology คือ เทคโนโลยีทางกายอยาง
หนึ่ง กับ psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอยางหนึ่ง
เปนอันวา เทคโนโลยีเป นเครื่ องมือขยายวิสัยแหงอินทรียของ
มนุษย และเทคโนโลยีนั้นก็ไดเขามาสัมพันธกับระบบการดํารงอยูของ
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มนุษยที่มีองคประกอบ ๓ ประการนั้น กลาวคือ มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของตนในการเขาไปสัมพันธ
เกี่ ย วข อ งกั บ องค ป ระกอบส ว นอื่ น ในการดํ า รงอยู ข องมนุ ษ ย คื อ
ธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีนี้ก็เกิดเปนสภาพแวดลอมอยางใหม
ขึ้นมา เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
สภาพแวดล อ มส ว นที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น นี้ บางที ก็ ไ ปรุ ก รานหรื อ
ขัดแยงกับสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทําใหเกิด
ปญหาขึ้นมา ปญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น วาโดยรวบยอด คือ
๑. การพัฒนาเทคโนโลยีนั้น อาจจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่
ขัดแยงกับระบบการดํารงอยูของมนุษย ทําใหเสียคุณภาพ และทําใหเสีย
ดุลในระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวางความสัมพันธที่ดี
ที่เกื้อกูลกัน ระหวางองคประกอบทั้งสามอยางนั้น
๒. มีการใชเทคโนโลยีนั้น ในลักษณะที่เปนการเบียดเบียนตนและ
เบียดเบียนผูอื่น
ฉะนั้น เมื่อสัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหานี้โดย
พัฒนาเทคโนโลยี ในลักษณะที่จะทําใหเกิดการประสานและเกื้อกูลกัน
ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบสามอยางแหงการดํารงอยู
ของมนุษยนั้น และใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชนเกื้อกูลทั้งแกตนเองและแก
ผูอื่น

สรุป
ไดพูดเลยเวลาไปแลว แตยังมีขอสําคัญๆ ที่คางอยูอีก
สิ่งหนึ่งที่ขอย้ําไว ก็คือ ควรจะชัดเจนวา ผลไดที่ตองการในทาง
เศรษฐศาสตรนี้ ไมใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means คือ
มรรคา สวน end คือจุดหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนามนุษย
ฉะนั้ น เศรษฐศาสตร ใ นทั ศ นะของพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ถื อ ว า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะชวย
สนับสนุนการมีชีวิตที่ดีงาม และการพัฒนาตน พัฒนาสังคมของมนุษย
ขอก า วเลยไปสู ก ารสรุ ป เรื่ อ งที่ อ าตมาเล า ให ฟ ง ตอนต น ว า
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจนั้น มีแงพิจารณาหลายเรื่องในทาง
เศรษฐกิจ เชนวา –
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ ลงทุนเดินทาง ๔๘๐ กิโลเมตร
เปนการคุมคาไหมในทางเศรษฐกิจ ที่จะไปโปรดคนเข็ญใจคนหนึ่ง ขอนี้
นักเศรษฐกิจ ก็อาจจะพิจารณาวาคุมหรือไมคุม ดังนี้เปนตน แตในที่นี้เรา
จะไมวิเคราะห เพียงขอพูดฝากไวนิดเดียว
ประเด็นสําคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา พระพุทธศาสนาถือวา
เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก ไมเฉพาะในแงที่วาสัมมาอาชีวะเปนองคหนึ่ง
ในมรรคมีองค ๘ เทานั้น แตจากเรื่องนี้เราจะเห็นวา ถาทองหิว คนจะฟง
ธรรมไมรูเรื่อง ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาวเสียกอน แสดงวา
เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก
แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยางดี บริโภคอิ่มแลว รางกาย
แข็งแรง ก็เอารางกายนั้นไปใชทําการราย ปลนฆา ทําลายไดมาก และ
รุนแรง
เพราะฉะนั้น การไดบริโภคหรือความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจจึง
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ไมใชจุดหมายในตัว แตมันควรเปนฐานสําหรับการพัฒนามนุษย เปนฐาน
ที่จะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต ไดสิ่งที่มีคุณคาสูงยิ่งขึ้นไป เชน นายคน
เข็ญใจนี้ไดกินอาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย
ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้ การสรางความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจ
จึงเปนภารกิจสําคัญที่จะตองทํา แตเราจะตองใหความเจริญกาวหนาพรัง่
พรอมทางเศรษฐกิจนั้นสัมพันธกับจุดหมาย โดยใหเปนไปเพื่อจุดหมาย
คือใหเกิดคุณภาพชีวิต ซึ่งทําใหมนุษยพรอมที่จะสรางสรรคหรือปฏิบัติ
เพื่อชีวิตที่ดีงาม
จึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต
ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ ๓ แปลอยางงายๆ วา
ประโยชน เ บื้ อ งต น ประโยชน ท า มกลาง และประโยชน สู ง สุ ด หรื อ
จุดหมายเบื้องตน จุดหมายทามกลาง และจุดหมายสูงสุด
จุดหมายเบื้องตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตาเห็น
ซึ่งมีความมั่นคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสําคัญ
แตประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือจุดหมายทางเศรษฐกิจนี้ จะตอง
ประสานและเกื้อกูลตอจุดหมายอีกสองอยางที่สูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ
อันเปนประโยชนในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และ
ปรมัตถ คือจุดหมายสูงสุด ไดแกความเปนอิสระของมวลมนุษยที่ภายใน
ชีวิตจิตใจของแตละคน
ในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลอยางนี้ เศรษฐศาสตรจะตองมอง
ตนเองในฐานะเป น องค ป ระกอบร ว ม ในบรรดาวิ ท ยาการและ
องคประกอบตางๆ ที่อิงอาศัยและชวยเสริมกันและกัน ในการแกปญหา
ของมนุษย
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ สิ่งสําคัญที่เศรษฐศาสตรจะตองทํา ก็คือ
การหาจุดสัมพันธของตนกับวิชาการแขนงอื่นๆ วาจะรวมมือกับเขาที่จุด
ไหนในวิชาการนั้นๆ จะสงตอรับชวงงานกันอยางไร
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ตั ว อย า งเช น ในด า นการศึ ก ษา เศรษฐศาสตร จ ะสั ม พั น ธ ห รื อ
รวมมือกับการศึกษาเพื่อแกปญหาของมนุษยที่จุดไหน เชนวา การศึกษา
อาจจะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม รูจักคิดรูจักพิจารณาวา
อะไรเปนคุณภาพชีวิต อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็มาชวยกัน รวมมือ
กับเศรษฐศาสตร ในการที่จะพัฒนามนุษยขึ้นไป
ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เปนกิจกรรมที่ครอง
เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษยนั้นใชไป
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ถาจะใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาอยางแทจริงในการแกไขปญหาของ
มนุษย ก็จะตองใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง ไมวาจะเปนการผลิตก็
ดี การทํางานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจายก็ดี เปนกิจกรรมในการ
สรางสรรคคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดีงาม
เราสามารถทําใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตลอดเวลา และนี่เปนทางหนึ่งที่จะทําให
เศรษฐศาสตรมีคุณคาที่แทจริงในการที่จะแกปญหาของมนุษย คือ ให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ไปดวยพรอมกัน
เมื่อวาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ยอม
เปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพอยู
แลวในตัว อันนี้ถือวาเปนสาระสําคัญของเรื่องเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ที่
พูดมาเฉพาะหัวขอใหญใจความบางเรื่อง
อาตมภาพไดแสดงปาฐกถาธรรมมา ก็พอสมควรแกเวลา ขอให
งานที่รวมกันจัดครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงน้ําใจที่มีคุณธรรม คือ ความกตัญูกตเวทีและความสามัคคี เปนตน จงเปนเครื่องชูกําลังใจใหทุก ทานมี
ความพรั่งพรอมในการที่จะบําเพ็ญกิจหนาที่ เพื่อประโยชนสุข ทั้งสวนตัว
และสวนรวม สืบตอไปชั่วกาลนาน

บทพิเศษ

หลักการทั่วไปบางประการ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
(เศรษฐศาสตรมัชฌิมา)
๑. การบริโภคดวยปญญา
การบริโภคเปนจุดเริ่มตน (โดยเหตุผล) ของกระบวนการเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยนและการแจกจายหรือวิภาค
กรรมก็ดี เกิดขึ้นเพราะมีการบริโภค
พรอมนั้น การบริโภคก็เปนจุดหมายปลายทาง (โดยสภาพความจริง)
ของกระบวนการเศรษฐกิจทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยน
และการจําหนายจายแจกหรือวิภาคกรรมนั้นก็ดี บรรลุผลที่การบริโภค
ผูบริโภค ในฐานะผูรับผลดีและผลรายของกระบวนการเศรษฐกิจ
ควรมีอิสรภาพ โดยเปนตัวของตัวเองในการเลือกตัดสินใจ เพื่อใหตนเอง
ไดรับประโยชนที่แทจริงจากการบริโภค ดังนั้นจึงตองใหเปนการบริโภค
ดวยปญญา ซึ่งจะเปนการบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ
การบริโภคดวยปญญา จะทําใหผูบริโภคเปนผูกําหนดปจจัยตัวอื่น
ในกระบวนการเศรษฐกิจ และทําใหทั้งการบริโภคนั้นเอง และกระบวน
การเศรษฐกิจทั้งหมด บังเกิดความพอดี และเปนประโยชนอยางแทจริง
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ยกตั ว อย า งง า ยๆ ของการบริ โ ภคด ว ยป ญ ญา เช น ในการกิ น
อาหาร ผูบริโภค ตระหนักรูความจริงที่ตน
๑. เปนบุคคลที่เปนสวนในสังคม ผูมีความตองการที่ถูกกระตุนเรา
โดยอิทธิพลทางสังคม เชน คานิยม เปนตน อาจบริโภคเพื่อแสดงสถานะ
ทางสังคม ความโกเก ตลอดจนสนุกสนานบันเทิง
๒. เปนชีวิตที่เปนสวนในธรรมชาติ ผูมีความตองการที่ถูกกําหนด
โดยเหตุ ปจ จัย ในธรรมชาติ ที่จ ะต องบริโ ภคเพื่อใหชีวิ ตเปน อยู ไ ด ให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเบียดเบียน เปนอยูผาสุก มี
รางกายที่พรอมจะนําไปใชในการดําเนินชีวิตที่ดีงามและสรางสรรค
ถ า ผู บ ริ โ ภครู ว า ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ในการกิ น อาหาร คื อ
ความตองการของชีวิตในขอ ๒ เขาจะตองบริโภคเพื่อความมุงหมายที่จะ
ใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดําเนินชีวิตที่ดี ที่พูด
สั้นๆ วา คุณภาพชีวิต
ดังนั้น ผูบริโภคนี้จะบริโภคอาหารเพื่อสนองความตองการของ
ชีวิตใหไดคุณภาพชีวิตเปนหลัก หรือเปนสวนจําเปนที่จะตองใหสัมฤทธิ์
กอน สวนการที่จะสนองความตองการเชิงสังคมหรือไมแคใด ถือเปนสวน
เสริม ซึ่งจะพิจารณาตามสมควร
การบริโภคอยางนี้ เรียกวาเปนการบริโภคดวยปญญา ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคไดประโยชนจากสินคาและบริการอยางถูกตองตามความเปนจริง
ถาพู ดด วยภาษาเศรษฐศาสตรต ามแบบ การบริ โภคก็มิ ใ ชเป น
เพียงการใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพื่อใหเกิดความพอใจ
อยางเลื่อนลอย แต การบริโภค คือการใชสินคาและบริการบําบัดความ
ตองการ เพื่อใหไดรับความพึงพอใจโดยรูวาจะไดคุณภาพชีวิต คือ จะเกิด
ผลดีแกชีวิตตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการบริโภคอาหารเปน
ตนนั้น
การบริ โ ภคด ว ยป ญ ญานี้ จึ ง เป น หั ว ใจหรื อ เป น ศู น ย ก ลางของ
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เศรษฐกิจที่ชอบธรรม หรือที่เปนสัมมา เพราะจะทําใหเกิดความพอดีของ
ปริมาณและประเภทของสิ่งเสพบริโภค ที่จะสนองความตองการเพื่อบรรลุ
จุดหมายที่ถูกตองเปนจริงของการบริโภคสินคาและบริการแตละอยาง
พรอมนั้น การบริโภคดวยปญญาจะเปนเกณฑมาตรฐานที่คุมการ
ผลิต และจัดปรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางอื่นๆ ใหพอดี ปองกันแกไข
คานิยมที่ผิดในสังคม เชน ความนิยมฟุงเฟอฟุมเฟอย และลดการ
เบียดเบียนทั้งในสังคม และการเบียดเบียนธรรมชาติ ที่ทําใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองสูญเปลา และกอมลภาวะเกินกําลังที่
จะขจัด
ในทางตรงขาม การบริโภคอยางขาดปญญา คือบริโภคโดยไมได
พิจารณา-ไม ตระหนักรูถึงความมุงหมายที่แทจ ริงของการเสพบริโภค
สินคาและบริการนั้นๆ เชน บริโภคเพียงเพื่อสนองความตองการทาง
คานิยมในสังคม ใหโกหรูหรา อวดฐานะ เปนตน นอกจากจะไมสัมฤทธิ์
จุดหมายที่แทจริงของการบริโภคแลว ยังกอใหเกิดความสิ้นเปลือง สูญ
เปลา นําไปสูการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย และการทําลายสิ่งแวดลอม
หนําซ้ํา การบริโภคอยางขาดปญญานั้น ทั้งที่สิ้นเปลืองมากมาย
แตกลับทําลายคุณภาพชีวิตที่เปนจุดหมายอันแทจริงของการบริโภคไป
เสียอีก เชน บริโภคอาหารโกหรูหรา สิ้นเปลืองเงินหมื่นบาทไปแลว กลับ
ทําลายสุขภาพ เกิดโรคภัย บั่นทอนรางกายและชีวิตของตนเอง ในขณะที่
ผูบริโภคดวยปญญาจายเงินเพียง ๕๐ บาท กลับบริโภคแลวไดประโยชน
ที่สัมฤทธิ์จุดหมายของการบริโภค
ยิ่งในยุคปจจุบันที่เศรษฐกิจแบบธุรกิจเพื่อกําไรสูงสุด แผขยายเปน
โลกาภิวัตน กิจกรรมเศรษฐกิจดานการผลิต ไดกาวรุดหนาไปไกล
ตามปกตินั้น ผูผลิตทําหนาที่เสมือนรับใชผูบริโภค หรือเปนผู
สนองความตองการของผูบริโภค และผูบริโภคเปนผูกําหนดการผลิต
แตเวลานี้ การณกลับกลายเปนวา ผูผลิตมีอิทธิพลเหนือผูบริโภค
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จนกระทั่งผูผลิตสามารถกําหนดการบริโภค ทําใหการบริโภคเปนการ
สนองความตองการเชิงธุรกิจของผูผลิต ดวยการปลุกเราความตองการ
และปนกระแสคานิยมใหมๆ ใหแกผูบริโภค ซึ่งไมเปนผลดีอยางแทจริงแก
ผูบริโภค และแกโลก ทั้งโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ
นักผลิตที่ดี ผูมีความคิดริเริ่ม จะประดิษฐสรรคผลิตภัณฑใหมๆ ที่
ชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกที่ดีขึ้นและเพิ่มขึ้นในการสนองความตองการ
ของตน เฉพาะอยางยิ่งสิ่งใหมที่ขยายมิติทางปญญาและเกื้อหนุนการ
พัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม
ถาทําอยางนี้ ก็เขาหลัก "เศรษฐกิจเปนปจจัย" คือ เศรษฐกิจเปน
ตัวเอื้อและเกื้อหนุนในระบบปจจยาการ (ความเปนเหตุปจจัยในระบบ
องครวมที่ทุกอยางทุกดานสัมพันธอิงอาศัยสงผลตอกัน) ที่ครอบคลุมทั้ง
ชี วิตจิ ตใจ สั ง คม ตลอดถึง ธรรมชาติ ทั้ง หมด ที่จ ะใหอ ารยธรรมของ
มนุษยชาติดําเนินไปดวยดี
แตที่เปนปญหากันอยู ก็คือ การผลิตที่มองผูบริโภคเปนเหยื่อ ทีจ่ ะ
สนองความตองการทางธุรกิจที่มุงผลประโยชน ดวยการปลุกปนความ
ตองการเชิงเสพ เพื่อการบํารุงบําเรอปรนเปรอใหลุมหลงมัวเมา จมอยู
ในวังวนของการบริโภค เพื่อเพิ่มผลประโยชนของผูผลิต พรอมไปกับการ
ทําลายคุณภาพชีวิตของตนเองและบั่นรอนองครวมแหงระบบการดํารง
อยูดวยดี
ที่เปนอยางนี้ ก็เพราะผูบริโภคขาดการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนา
ตัวไมทั นกับอารยธรรม อยางนอยก็ ไมเปนผูบริ โภคที่ฉลาด และขาด
ความสามารถในการแขงขันเชิงปญญากับผูผลิต
เฉพาะอยางยิ่ง ในประเทศที่กําลังพัฒนา ถาไมสามารถพัฒนาคนให
ผูบริโภคดวยปญญามีจํานวนเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่สมควร ประชาชนก็จะ
ถูกระบบธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวที่เปนผูผลิต ทําการมอมเมาลอให
ตกอยูในกับดักแหงคานิยมที่เปนทาสแหงตัณหาของตนเอง ไมมีพลังถอน
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ตัวขึ้นมาจากภาวะดอยหรือกําลังพัฒนา
ในภาวะเชนนี้ ถาสังคมจะมีชวงเวลาที่เรียกวาเศรษฐกิจดี ก็จะเปน
เศรษฐกิจที่ดีแคตัวเลขที่ลวงตา ซึ่งคลุมบังความเสื่อมไว ใหความออนแอผุ
โทรมคงอยูไดนาน และแกไขไดยากยิ่งขึ้น
จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาผูบริโภค เพื่อใหทันกับผูผลิตและ
กระแสธุรกิจ โดยใหผูผลิต เปนเพียงผูนําเสนอสินคาและบริการตรงตาม
บทบาทที่ควรจะเปน และผูบริโภครูจักใชปญญาตัดสินใจดวยวิจารณญาณ
ที่จะใหการบริโภคสัมฤทธิ์ประโยชนที่แทจริง และผูบริโภคยังดํารงความเปน
อิ สระ อยู ในฐานะเป น ผู กํ า หนดกระบวนกิ จ กรรมเศรษฐกิ จ ให ส นอง
จุดหมายที่แทจริงของมนุษย
ดังนั้น การบริโภคดวยปญญานี้ จึงเรียกวาการบริโภคที่พอดี ซึ่ง
เปนแกนของเศรษฐกิจแบบพอดี หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา ซึ่งสมควรจะเปน
เศรษฐกิจของมนุษยที่มีการศึกษา ผูไดพัฒนาตนแลว มีอารยธรรม
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา การบริโภคดวยปญญา เปนจุดเริ่มและเปน
แกนของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ เพราะเปนสาระของเศรษฐกิจ และเปน
ตัวกําหนด-ควบคุมกระบวนกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งหมด ตั้งแตการผลิต
จนถึงการโฆษณา ใหคงความเปนเศรษฐกิจที่ดีที่สรางสรรค
พูดอยางรวบรัดวา การบริโภคดวยปญญา เปนตัวแทของ
สัมมาอาชีวะ ที่จะเปนองคประกอบแหงอริยมรรคาคือชีวิตที่เปนอยูดี
ย้ําวา เศรษฐกิจมัชฌิมา โดยเฉพาะในแงบริโภคดวยปญญานี้ ตอง
สัมพันธไปดวยกันกับการพัฒนามนุษย คือการศึกษา และโยงเปนปจจัย
แกกันกับหลักการขออื่นๆ ของเศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้

๒. ไมเบียดเบียนตน-ไมเบียดเบียนผูอื่น
คําวา “ตน” หรือตนเอง หมายถึงมนุษยแตละคน
๑) ทั้งใน ดานที่เปนชีวิต ที่เปนสวนในธรรมชาติ
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๒) ทั้งใน ดานที่เปนบุคคล ที่เปนสวนในสังคม
คําวา “ผูอื่น” หมายถึง
๑) หมูมนุษย ที่ยกเอาตนเองเปนสวนพิเศษแยกออกไปตางหาก
คือนอกจากตัวเอง ไดแกสังคมที่ตนเขาไปอยูรวมดวย
๒) ระบบนิเวศ รวมถึงสิ่งแวดลอม หรือโลกทั้งหมด
ความหมายในหั ว ข อ นี้ ชั ด เจนในตั ว พอสมควรแล ว จึ ง ไม ต อ ง
บรรยายมาก ควรพูดแตเพียงวา มนุษยในฐานะเปนสวนรวมอยูในระบบ
สังคมและสิ่งแวดลอมทั้งหมด จะอยูดีมีสุขได นอกจากไมเบียดเบียนตน
แลว ก็ตองเปนสวนรวมที่ดีที่เกื้อกูล ไมกอความเสียหายเสื่อมโทรมแก
ระบบที่ตนอาศัยอยูดวยนั้น เพราะความดํารงอยูดวยดีหรือทุกขภัยความ
เดือดรอนที่เกิดแกระบบนั้น ยอมมีผลถึงตนเอง
กอนนี้ไมนาน (ชวงกอน ค.ศ. ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๓) เศรษฐศาสตรเรียกไดวาไมเอาใจใสเรื่องสิ่งแวดลอมเลย เพราะถือวาอยูนอก
ขอบเขตความเกี่ยวของของตน
แตหลังจากนั้นไมนาน เศรษฐศาสตรก็ถูกความจําเปนบังคับให
เดินไปในทางตรงขาม คือหันมาใหความสําคัญอยางมากแกความอยูดี
ของสิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะกิจกรรมเศรษฐกิจในยุคที่
ผานมา ไดเปนปจจัยตัวเอกที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทั้งหมด ที่โลก
(ทั้งโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ) ไดประสบ
แตเศรษฐศาสตรไ มควรจะรอใหถูกความจําเปนบั งคับ จึงคอย
สนใจปญหาตางๆ เพราะในความเปนจริง ปญหาตางๆ โยงถึงกันหมด
และเศรษฐกิจมีบทบาทสําคัญในเรื่องที่เศรษฐศาสตรยังอาจจะไมสนใจ
ดวย เชน บทบาทของเศรษฐกิจตอความอยูดีของชีวิต ที่ไมใชแคมีกินมี
ใช หรือ well-being ที่ไมใชแค wealth หรือแค material well-being
ในความหมายที่อาจจะมองแคบๆ
ดั ง เช น ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มนั้ น ก็ เ ป น ตั ว อย า งที่ ใ ห ส ติ ขึ้ น มาว า
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เศรษฐศาสตรจะตองโยงและเชื่อมตอตัวเองไปเกื้อหนุนระบบการดํารง
อยูดวยดีของมนุษยทั้งหมด ทั้งดานชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม
ก อ นจะผ า นหั ว ข อ นี้ ไ ป มี จุ ด ที่ ค วรยกขึ้ น มาพู ด ไว เ ป น ที่ สั ง เกต
เล็กนอยวา คําวา “ไมเบียดเบียนตน” นั้น มิใชหมายความเพียงแควา ไม
ปลอยตัวใหอดอยากขาดแคลน แตมีปจจัย ๔ และเครื่องใชสอยอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหเพียงพออยูผาสุกเทานั้น แตหมายรวมถึงการละ
เว น พฤติ ก รรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป นโทษตอ ชี วิ ต ของตนเอง แม โ ดยไม
เจตนา และรูไมเทาถึงการณ เชน การไมรูจักบริโภคดวยปญญา บริโภค
ไมรูจักประมาณ หรือไมรูพอดีดวย
ดังที่ยกตัวอยางบอยๆ บางคนอาจจะใชจายเงินมากมาย บริโภค
อาหารที่หรูหราฟุมเฟอยสนองความตองการของตัวตนในทางเอร็ดอรอย
หรือคานิยมโกแสดงฐานะในสังคม แตกินอาหารนั้นแลว ไมสนองความ
ตองการของชีวิต กลับเปนโทษ บั่นทอนสุขภาพ ทํารายรางกายของตนเอง
ในระยะสั้นบาง ระยะยาวบาง อยางนี้ก็เรียกวาเบียดเบียนตน
การไมเบียดเบียนตนในแงนี้ หมายถึง การบริโภคดวยปญญาที่
สนองความตองการของชีวิต ใหมีสุขภาพดีเปนตน ดังเคยกลาวแลว
การเบี ย ดเบี ย นตนอี ก อย า งหนึ่ ง สํ า คั ญ มาก เพราะสั ม พั น ธ กั บ
ธรรมชาติของมนุษย และการที่จะมีชีวิตที่ดี ซึ่งเปนจุดหมายที่แทของ
กิจกรรมเศรษฐกิจ กลาวคือ มนุษยนี้เปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาได และจะ
มีชีวิตที่ดีงาม เปนสัตวประเสริฐได ดวยการฝกศึกษานั้น
มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นๆ ดวยการฝกศึกษาใหมีพฤติกรรม
กาย วาจา ที่ประณีตงดงาม ชํานิชํานาญ ทําการไดผลดียิ่งขึ้น จิตใจมี
คุณธรรม มีสมรรถภาพเขมแข็งมั่นคง มีความสุขสดชื่นมากขึ้น มีปญญา
รูเขาใจความจริงของสิ่งตางๆ สามารถสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและ
ผลงานรังสรรค ทางปญญา ตลอดจนนําชีวิ ตจิ ตใจเข าถึ งสั นติสุข และ
อิสรภาพที่แทจริงได
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การบริโภคปจจัย ๔ เปนตน เปนปจจัยเกื้อหนุนใหมนุษยสามารถ
พัฒนาศักยภาพที่กลาวนี้
แต ถามนุ ษย ป ล อ ยตัว ใหข าดแคลนสิ่ ง บริ โ ภคนี้ก็ดี บริ โภคด ว ย
โมหะ เกิดความลุมหลงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคหาความสุขทาง
อามิส ตัดโอกาสของตนเองจากการฝกศึกษาพัฒนาศักยภาพนั้น ก็ชื่อวา
เปนการเบียดเบียนตน
ในยุคปจจุบันนี้ สังคมมนุษยบางสวนมีวัตถุเสพบริโภคนับวาพรั่ง
พรอม แตแทนที่จะใชสิ่งเหลานี้เปนโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตนใหชีวิตเขาถึงสิ่งดีงามสุขประเสริฐสูงขึ้นไป มนุษยจํานวนมาก
กลับหลงระเริงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคอยางฟุงเฟอฟุมเฟอย ตก
อยูในความประมาท ทิ้งศักยภาพแหงชีวิตของตนใหสูญสิ้นไปเปลาอยาง
นาเสียดาย
จึงจะตองใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูบนฐานของเศรษฐกิจ ที่นอกจาก
ไมเบียดเบียนผูอื่นแลว ก็ไมเบียดเบียนตนเองในความหมายที่กลาวมานี้
ดวย

๓. เศรษฐกิจเปนปจจัย
การสร างความเจริญสมั ยใหมไดเนนความขยายตั วเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ คื อ มุ ง ความมั่ ง คั่ ง พรั่ ง พร อ มทางวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง เสพบริ โ ภค
ตลอดมา
จนกระทั่งถึงชวงระยะ พ.ศ. ๒๕๓๐
จึงไดยอมรับกันอยาง
กว างขวางชั ดเจนและเป นทางการทั่วโลก โดยประกาศขององคก าร
สหประชาชาติ วาการพัฒนาที่ไดทํากันมานั้นเปน การพัฒนาที่ไมยั่งยืน
เปนที่ยอมรับกันดวยวา การพัฒนาที่ไมยั่งยืนนั้นมีสาเหตุหลักคือ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผิดพลาด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และเปนการพัฒนาอยางไมสมดุล มิไดบูรณาการเขากับการพัฒนาคน
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อย า งไรก็ตาม ทั้ งที่ ยอมรับความผิดพลาดแลว แตการแกไ ขที่
จริงจังตามที่ยอมรับนั้นก็ยังไมมี การพัฒนาที่เนนความมั่งคั่งพรั่งพรอม
ทางเศรษฐกิจ อยางขาดบูรณาการ โดยไมสมดุล ก็ยังดําเนินตอมา การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่สมดุลมีบูรณาการ ยังเปนเพียงคําพูด
สําหรับไวอางอิงหรืออวดอางกันตอไป
สาเหตุที่ทําใหยังแกปญหาไมไดนั้น อาจพูดไดวา เพราะหลักการที่
จะแกไขยังไมชัดเจน และไมมีความมั่นใจในทางออก แตก็ยังไมใชตัวเหตุ
ที่แท
สาเหตุใหญที่แทจริงก็คือ การแกไขปญหานั้น ขัดตอสภาพจิตใจ
หรือฝนความปรารถนาของคน
การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคที่ผานมา ไดสรางความเคยชินทางจิตใจ
หรือจิตนิสัยขึ้นมา ใหคนมองความมั่งคั่งพรั่งพรอมทางวัตถุ หรือความ
เจริญทางเศรษฐกิจนั้น วาเปนจุดหมายของชีวิตและของสังคม และฝาก
ความหวังในความสุขไวกับการมีสิ่งเสพบริโภคบํารุงบําเรอใหมากที่สุด
พูดงายๆ วา แนวคิดความเชื่อกระแสหลักของคนยุคนี้ คือการ
มองเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุเปนจุดหมาย
เราต อ งยอมรั บ ว า เรื่ อ งเศรษฐกิ จ หรื อ วั ต ถุ เ สพบริ โ ภคนั้ น มี
ความสํ า คั ญ และจํ า เป น ที่ จ ะทํ า ให ม นุ ษ ย มี ชี วิ ต อยู ไ ด แต ไ ม ใ ช เ ท า นั้ น
เศรษฐกิจหรือการมีวัตถุยังมีความสําคัญเหนือขึ้นไปกวานั้นอีก
ถ า เศรษฐกิ จ ขั ด ข อ ง เริ่ ม แต ข าดแคลนป จ จั ย ๔ มนุ ษ ย จ ะไม
สามารถพัฒนาและทําการสรางสรรคทางจิตใจและทางปญญาที่สูงขึ้นไป
ซึ่งเปนสาระที่แทจริงของวัฒนธรรมและอารยธรรม และเปนคุณคาที่
แทจริงของความเปนมนุษย
ตรงนี้หมายความวา เศรษฐกิจหรือความมีวัตถุเสพบริโภคพรั่ง
พรอมนั้นมิใชเปนจุดหมายของมนุษย แตเปนปจจัย ทั้งในแงที่จะใหมนุษย
มีชีวิตอยูได และที่จะใหสามารถสรางสรรคและเขาถึงสิ่งดีงามประเสริฐที่
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สูงขึ้นไปเทาที่มนุษยมีศักยภาพซึ่งจะพัฒนาขึ้นไปได
ทั้งนี้เหมือนในเรื่องที่พระพุทธเจาทรงใหจัดอาหารใหคนเลี้ยงโคผู
หิวรับประทานใหกายอิ่มกอน เพื่อใหเขามีกําลังพรอมที่จะฟงธรรม และ
กาวสูความเจริญงอกงามทางจิตปญญาสูงขึ้นไป
ถามนุษยมองเศรษฐกิจเปนจุดหมาย เขาก็จะฝากความหวังและ
ความสุขไวกับวัตถุเสพบริโภค พรอมทั้งสาละวนวุนวายกับการแสวงหา
วัตถุ ทําชีวิตและสังคมใหจมอยูกับความลุมหลงหมกมุนในสิ่งเสพบริโภค
เหลานั้น และทวีการเบียดเบียนในโลก กลายเปนวาเงินสะพัดเพื่อให
ความชั่วสะพรั่ง
อยางที่พูดแลวในหัวขอกอนวา นาเสียดายที่คนเหลานั้น เอาชีวิต
ไปติดจมอยูเพียงแคนั้น ไมไดพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยูใหกาวขึ้นสูคุณคา
ดีงามประเสริฐที่สูงขึ้นไป ปลอยศักยภาพที่ตนมีอยูใหสูญไปเสียเปลา
กลายเปนความเจริญที่ไรคุณภาพ
ภาวะอยางนี้ ก็เหมือนกรณีพระเจามันธาตุ ที่วา บุคคลโลภคน
เดียวมีอายุยืนยาวออกไป วัตถุเสพบริโภคมากเทาไรก็ไมสามารถสนอง
ความตองการใหเพียงพอ
(สวนในกรณีของมัลธัส เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นไป วัตถุ
เสพบริโภคก็เพิ่มไมทันที่จะสนองความตองการใหเพียงพอ)
ถาเศรษฐศาสตรจะมีบทบาทชวยสรางสรรคอารยธรรมมนุษย ก็
จะตองมองเศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุเปนปจจัย ที่จะเกื้อหนุน
ใหมนุษยพรอมหรือมีโอกาสดียิ่งขึ้นๆ ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน
ใหสามารถทําการสรางสรรคและบรรลุถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจ
และทางปญญาที่สูงขึ้นไป อันสมกับคุณคาแหงความเปนมนุษยของตน
และทําใหวัฒนธรรม-อารยธรรมงอกงามประณีตยิ่งขึ้น
เศรษฐศาสตรอาจจะพูดตัดบทตามแบบของวิชาการในยุคแยก
ส ว นชํ า นาญพิ เ ศษว า การทํ า อย า งนั้ น เกิ น หรื อ อยู น อกขอบเขตของ
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เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกี่ยวของเพียงแคพยายามทําใหมนุษยมี
วัตถุเสพบริโภคสนองความตองการทางเศรษฐกิจเทานั้น
แตก ารตั ด บทแยกตัว เชนนั้ น เป น ไปไมไ ด เพราะกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจทุกอยางจะเปนอยางไร ยอมไมพนอิทธิพลของชีวทัศนและ
โลกทัศนในตัวคน และการแยกตัวเชนนั้น ก็พนสมัยไปแลว ดังที่เศรษฐศาสตรไดยอมรับเอาเรื่องสิ่งแวดลอมเขามาอยูในขอบเขตของตนดวย
เมื่อยอมรับความสําคัญของระบบนิเวศทางฝายธรรมชาติภาย
นอกแลว เศรษฐศาสตรก็หนีไมพนที่จะตองสนใจเรื่องของชีวิตตอไป และ
จะตองสัมพันธกับแดนสวนอื่นของสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดวย
การบริ โ ภคเป น จุ ด หมายปลายทางของกระบวนกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจแลว ก็มาเปนจุดเริ่มของปญหาในความสัมพันธกับธรรมชาติ
อีกฉันใด การบริโภคที่เปนจุดจบของการสนองความตองการใหเกิดความ
พอใจแกบุคคลแลว ก็มาเปนจุดเริ่มของการที่ชีวิตจะพัฒนาสูความงอก
งามและการสรางสรรคตางๆ ฉันนั้น
เมื่อประมาณ ๖๐ ปกอนโนน มีนักเศรษฐศาสตรไทยทานหนึ่งเขียนไว
ในหนังสือของทานตอนหนึ่ง มีใจความวา เมื่อพิจารณาในแงเศรษฐศาสตร
พระพุทธรูปองคหนึ่ง กับปุยหนึ่งเขง ก็(มีคา)ไมตางกัน
ขอความนี้ไมไดยกมาพูดเพื่อวากลาวกัน แตใหรูวานั่นคือทัศนะใน
ยุคที่แนวคิดแยกสวนชํานาญพิเศษทางวิชาการกําลังเฟองเต็มที่ และเปน
ตัวอยางคํากลาวเพื่อแสดงใหเห็นวาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร จึง
เปนศาสตรที่ปลอดคุณคา คือ value-free
ไมตองพูดถึงแงที่วาในคําพูดนั้นเอง มีเรื่องของคุณคาแฝงอยูดวย
หรือไม แตเวลานี้ตองพูดเลยไปกวานั้นแลววา ยุคของวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดแยกสวนและวิทยาศาสตรที่มองธรรมชาติเฉพาะดานวัตถุ กําลัง
จะหมดสิ้นหรือพนสมัย วิชาการกาวหนามาถึงยุคที่มนุษยสํานึกในการที่
จะโยงความสัมพันธมองถึงบูรณาการ
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ในการที่เศรษฐศาสตร จ ะทําหนาที่ไ ด ผลตามวัตถุ ป ระสงคข อง
เศรษฐศาสตรเองก็ดี โดยความสอดคลองของโอกาสแหงยุคสมัยก็ดี สิ่ง
สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า เวลานี้ คงมิ ใ ช ก ารพยายามแสดงตนว า ปลอดคุ ณ ค า /
value-free แต ภารกิจสําคัญที่นาจะทําก็คือ การแยกและโยงใหเห็นวา
สาระสวนที่ปลอดคุณคา จะไปโยงประสานกับสวนที่เปนเรื่องของ
คุณคาไดอยางไร
ที่วานี้มิใชหมายความวา เศรษฐศาสตรจะตองไปศึกษาทุกเรื่อง
ทั่วไปหมดจนพรา เศรษฐศาสตรก็ยังคงดํารงความเปนศาสตรเฉพาะ
สาขาหรือชํานาญพิเศษเฉพาะทางอยูนั่นเอง
แตหมายถึงการที่เศรษฐศาสตรนั้นจะตองจับจุดประสานสัมพันธ
สงตอเปนตนใหถูกตอง เชื่อมโยงกับแดนดานอื่นแหงปญญาของมนุษย
โดยมีจุดหมายเพื่อรวมกันหนุนนําใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม อยูในสังคมที่
สันติสุข และในโลกที่รื่นรมยนาอยูอาศัย
ถามนุษยมีวัตถุพรั่งพรอมดวยภาวะฟูขึ้นของเศรษฐกิจแลว ลุม
หลงมัวเมาจมอยูแคนั้น ปลอยศักยภาพใหสูญไปเปลา มีชีวิตและสังคมที่
ต่ําทรามลงไป เปนความเจริญที่ไรคุณภาพ ซึ่งคนไดวัตถุเพื่อสูญเสียความ
เปนมนุษย เศรษฐศาสตรก็จะไมพนถูกเรียกอีกวาเปน dismal science
ในความหมายซึ่งลึกกวาที่ฝรั่งเคยเรียกแตเดิม
แตถาเศรษฐศาสตรใหมนุษยจัดการกับเศรษฐกิจอยางเปนปจจัย
ตามนัยที่กลาวมา เศรษฐศาสตรก็
- จะไม ติ ด จมอยู กั บ การพยายามทํ า ให เศรษฐกิ จ พรั่ ง พร อ ม
สําหรับสนองการบํารุงบําเรอตนของบางคนบางกลุม แต
- จะมุงทําให เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะใหทุกคนพรอมสําหรับการ
กาวไปสรางสรรคชีวิตสังคมและโลกที่ดีงามผาสุก
เศรษฐกิจที่วานี้ ไมใชเสรีนิยมที่จมอยูกับความลุมหลงมัวเมาเอา
แตตัวจะเสพ และไมใชสังคมนิยมเสมอภาคที่ฝนใจจํายอมอยูกับภาวะ
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เขมงวดกดดันอยางเทาเทียมกัน แตเปนความพอเพียงที่จะสนองความ
ตองการของคนหลากหลาย ที่กําลังพัฒนาตนทามกลางความพรั่งพรอม
แหงองคประกอบทุกสวนของอารยธรรม
ถาเศรษฐศาสตรมองเศรษฐกิจเปนปจจัยอยางนี้ เศรษฐศาสตรก็
จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคอารยธรรมของมนุษย สม
ตามจุ ดหมายที่ ควรจะเป น และทั้งจะสมกับชื่อที่เรียกในภาษาไทยวา
เศรษฐศาสตร ซึ่งแปลวา “ศาสตรอันประเสริฐ”

๔. สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
สภาพจิตหรือแรงจูงใจอยางหนึ่งที่เกี่ยวของอยางมากกับเรื่อง
เศรษฐกิจ ก็คือความอยากได ที่เรียกวา ความโลภ (greed)
นั ก เศรษฐศาสตร บ างท า นถื อ ว า ความโลภเป น ธรรมชาติ ข อง
มนุษย
ดังนั้น จึงไมเปนความเสียหายอยางใดที่จะใหคนทํากิจกรรม
เศรษฐกิจดวยความโลภ
ยิ่งกวานั้น บางทานก็เห็นวา ควรสนับสนุนความโลภ เพราะจะ
เปนเครื่องกระตุนเราใหคนขยันขันแข็ง มีการแขงขันอยางแรงเขม ทําให
กิจกรรมเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีพลัง เชน เพิ่มผลผลิตไดมาก เปนตน
ที่วาความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยนั้น ก็ถูกตอง แตบกพรอง
คือขาดการจําแนกแยกแยะ และเปนการมองดานเดียว เปนความเขาใจ
ในธรรมชาติของมนุษยที่ไมเพียงพอ เปนไดเพียงการทึกทักในทางการพูด
และการคิดเห็น โดยมิไดมีการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งเปนจุดออนสําคัญ
อยางหนึ่งที่ทําใหเศรษฐศาสตรยากที่จะแกปญหาของมนุษยได
ขอสังเกตบางอยางเกี่ยวกับความบกพรองของคํากลาววา “ความ
โลภเปนธรรมชาติของมนุษย” นั้น คือ
ก) ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยก็จริง แตเปนเพียงธรรมชาติ อ ย า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย นั้ น มนุ ษ ย ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ อ ย า งอื่ น อี ก มาก
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รวมทั้งคุณสมบัติที่ตรงขามกับความโลภนั้น เชน ความมีเมตตากรุณา
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตลอดจนเสียสละ ซึ่งก็เปนธรรมชาติของมนุษย
ดวยเชนกัน
ข) บางคนมองความโลภที่วาเปนธรรมชาติของมนุษยนั้น เหมือน
อยางที่เห็นวาความโลภเปนธรรมชาติของสัตวทั้งหลายอื่นทั่วๆ ไป เชน
ชาง มา วัว ควาย สุนัข หนู หมู แมว เปนตน แตความจริงหาเหมือนกันไม
ความอยากไดของสัตวอื่น (ดิรัจฉาน) เหลานั้น เปนไปตามสัญชาตญาณ เมื่อไดสนองความตองการในการกิน อยู สืบพันธุ ขั้นพื้นฐานแลวก็จบ
แตความโลภของมนุษย มีการปรุงแตงดวยศักยภาพในการคิด ทําให
ขยายขอบเขต ทั้งดานปริมาณ และขีดระดับ เชนทําใหเกิดความรุนแรง
อยางไมจํากัด ดังที่ความโลภของคนคนเดียว อาจเปนเหตุใหฆาคนอื่น
เปนจํานวนลาน อาจทําใหเกิดการทําลายลาง กอความพินาศแกเพื่อน
มนุษย แกสังคม และแกธรรมชาติ หรือโลกนี้ อยางคํานวณนับมิได
ยิ่งกวานั้น ในการที่จะสนองความโลภ มนุษยอาจใชความพลิก
แพลงยักเยื้องดวยวิธีการตางๆ ในทางทุจริตไดซับซอนพิสดารอยางที่ไม
มีในสัตวอื่นทั้งหลาย ความโลภถาจัดการไมถูกตอง จึงกอปญหาใหญยิ่ง
ค) นักเศรษฐศาสตรบางทานถึงกับเขาใจวาความโลภเปนสิ่งที่ดี
โดยเขาใจวาทําใหขยันขันแข็งอยางที่กลาวแลว เปนตน บางทีพาลไปนึก
วาวงการเศรษฐศาสตรเห็นอยางนั้น
แตนักเศรษฐศาสตรใหญๆ ที่สําคัญ แมแตในกระแสหลักเอง ก็รู
วาความโลภเปนความชั่ว
ดังเชน เคนส (John Maynard Keynes) มองวาความโลภเปน
ความชั่วอยางหนึ่ง เพียงแตมนุษยยังตองอาศัยใชประโยชนจากมันไป
กอนอีกสักระยะหนึ่ง (“อยางนอย อีก ๑๐๐ ป”) โดยเขาเขาใจวา ความ
โลภ อยากไดเงินทองนี้ จะตองมีตอไปกอน จนกวาเศรษฐกิจจะเติบโต
สนองความต อ งการของมนุษย ไ ด เพีย งพอ และทํ า ใหมี ศัก ยภาพที่จ ะ
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กําจัดความยากไรใหหมดไป
["For at least another hundred years we must pretend to
ourselves and to every one that fair is foul and foul is fair; for
foul is useful and fair is not. Avarice and usury and
precaution must be our gods for a little longer still." - Essays
in Persuasion, ch. 5, “The Future” (1931)]
(หลายคนคงบอกวา สําหรับเศรษฐกิจแบบที่เปนอยู ถาจะรอ
อยางเคนสวานี้ ใหเวลาอีก ๕๐๐ ป หรือใหเศรษฐกิจโตอีก ๕๐๐ เทา ก็ไม
มีทางขจัดความยากไรไดสําเร็จ)
แตที่สําคัญที่สุดคือ ๒ ขอตอไป ไดแก
ง) นักเศรษฐศาสตรเหลานั้น ไมเขาใจธรรมชาติของความโลภ
ไมรูจักความหมายของมันจริง มองเห็นคลุมเครือและพรามัว เริ่มแตไมรู
ว า ความต อ งการ ที่ เ รี ย กว า ความอยาก มี ค วามแตกต า งกั น แยกใน
ระดับพื้นฐานก็มี ๒ ประเภท ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยาง
 เด็กชาย ก. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากใหบานสะอาด
 แตเด็กชาย ข. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากไดขนมเปนรางวัล
 คนในวงวิชาการคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัยขึ้นมา
เรื่องหนึ่ง เพราะอยากใหคนรูเขาใจเรื่องนั้น จะไดชวยกัน
แกปญหาหรือทําการสรางสรรคแกสังคมอยางใดอยางหนึ่ง
 แตคนในวงวิชาการอีกคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัย
ขึ้นมาเรื่องหนึ่ง เพราะอยากไดคะแนนมาเลื่อนขั้น หรือได
คาตอบแทนจํานวนหนึ่ง
ในตัวอยาง ๒ แบบ ๒ ขอนี้
๑. ความอยากแบบแรก เปนความตองการทําใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด
มีขึ้น ซึ่งเปนความตองการผลโดยตรงของการกระทํา
ความต อ งการนี้ เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล ว ก็ เ ป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การกระทํ า
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โดยตรง ไดแกความอยากทํา (ในที่นี้หมายเอาการทําเพื่อผลที่ดี หรือทํา
ใหดี ที่เรียกวาการสรางสรรค = ใฝสรางสรรค) ดวยความตองการผล
ของการกระทํานั้น
๒. ความอยากแบบที่สอง เปนความตองการไดสิ่งสําเร็จแลว
อยางหนึ่งมาครอบครอง หรือเพื่อเสพบริโภค แตตนยังไมมีสิทธิในสิ่งนั้น
และมีเงื่อนไขวาจะตองทําอะไร (อีกอยางหนึ่งตางหาก) จึงจะไดรับสิ่งที่
ตนตองการ
ความต อ งการนี้ เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล ว ไม เ ป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การกระทํ า
(สรางสรรค) โดยตรง แตทําใหหาทางดิ้นรนขวนขวายอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อใหไดมา โดยเฉพาะถูกกําหนดดวยเงื่อนไข ใหตองทํา (งานนี้) จึงจะได
(สิ่งนั้น) เรียกวา ความอยากได ซึ่งจะทําเพราะถูกกําหนดโดยเงื่อนไข
เพราะไมตองการผลของการกระทํานั้นโดยตรง (เชน ไมตองการความ
สะอาด) แตตองการผลตามเงื่อนไข (เชน อยากไดขนมรางวัล)
ความอยากที่เรียกวา ความโลภ หรือโลภะ นั้น ไดแกความอยาก
ในขอที่ ๒ คือ ความอยากได
สวนความอยากในขอที่ ๑ มีชื่อเรียกตางหากวา ฉันทะ แปลวา
ความอยากทํา หมายถึงอยากทําใหเกิดผลดีอยางใดอยางหนึ่ง บางทีจึง
เรียกวาอยากสรางสรรค (รวมทั้งอยากทําใหรูดวย)*
เนื่องจากความโลภเปนเพียงความอยากได คนที่โลภนั้น เขามิได
อยากทํ า และมิ ไ ด ต อ งการผลของการกระทํ า นั้ น เขาจะทํ าต อ เมื่ อ มี
เงื่อนไข วา “ตองทําจึงจะได” ถาไดโดยไมตองทํา ยอมจะตรงกับความ
ตองการมากที่สุด
ดังนั้น เมื่อตองทํา เขาจึงทําดวยความจําใจหรือไมเต็มใจ คือทํา
ดวยความทุกข และไมเต็มใจทํา ทําใหตองจัดตั้งระบบการบังคับควบคุม
*

ในที่นี้ยังไมไดพูดถึงความตองการ คือความจําเปนที่พึงตองมีตองได ที่ฝรั่งเรียกวา need
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ซึ่งอาจจะซับซอนและฟอนเฟะ
นอกจากนั้น ถาหลีกเลี่ยงไดเขาจะไมทํา แตจะหาทางไดโดยไม
ตองทํา จึงเปนเหตุใหเกิดการทุจริต และการเบียดเบียนตางๆ ในสังคม
ไดทุกรูปแบบ
ในเมื่อความโลภ คือความอยากได (และความอยากทําที่เรียกวา
ฉันทะ) มีบทบาทสําคัญมากในชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะเปนตัวนําและ
ขับดันกิจกรรมเศรษฐกิจ จึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจอยางมาก ถา
เศรษฐศาสตรจะใหเศรษฐกิจกอผลดีแกชีวิตและสังคมมนุษย ก็จะตองทํา
ความรูจักและจัดการกับมันใหถูกตอง ซึ่งในขั้นนี้ จะสัมพันธกับขอตอไป
ดวย
จ) แนวคิดตะวันตกมองธรรมชาติของมนุษยแบบนิ่ง หรือตายตัว
(static) เศรษฐศาสตรปจจุบันซึ่งเจริญมาตามแนวคิดตะวันตกนั้น จึง
มองความโลภ และความตองการตางๆ เปนแบบเดียว หรือเหมือนวา
จะตองเปนอยางนั้นตลอดไป และมุงแตจะสนองความตองการในแบบ
หนึ่งแบบเดียวนั้นดิ่งไป
แตที่จริง ธรรมชาติของมนุษยนั้นเปลี่ยนแปลงได และตรงนี้เปน
ประเด็นสําคัญที่สุด
ธรรมชาติของมนุษย คือ เปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาพัฒนาได
และการฝกศึกษานี้เปนหนาที่ของทุกชีวิต พรอมกับเปนภารกิจของสังคม
การฝกศึกษา เปนหัวใจของการจัดการเกี่ยวกับชีวิตและสังคมมนุษย
ทั้งหมด ในการที่จะใหมีชีวิตที่ดี และใหสังคมมีสันติสุข เปนคุณสมบัติ
พิเศษที่ทําใหมนุษยสามารถเปนสัตวประเสริฐ และมีวัฒนธรรม มีอารยธรรมเจริญงอกงามได
โดยเฉพาะจุดที่สําคัญยิ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรมาก คือ
เรื่องความตองการ รวมทั้งความอยาก ๒ แบบขางตน ซึ่งปรับเปลี่ยน
พัฒนาได
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ความต อ งการนี้ เมื่ อ พั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย นไป นอกจากทํ า ให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็เปน
ปจจัยนําการเปลี่ยนแปลงอยางอื่นอีกมากมาย
รวมทั้งการพัฒนา
ความสุขดวย
การพัฒนาคุณสมบัติเชนวานี้แหละ คือการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่ง
สัมพันธสอดคลองไปดวยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดที่เปนปจจัยแก
กันและกันกับการพัฒนามนุษยในความหมายที่ถูกตอง
ขอยกตัวอยางเล็กนอย เชนในเรื่องการทํางาน เมื่อเราพัฒนา
ความตองการโดยมีฉันทะในการทํางาน หรือเปลี่ยนจากความอยากแบบ
โลภะ มาเปนความอยากแบบฉันทะ ความหมายของงานและทาทีตอ
งานก็เปลี่ยนไป
อยากได (โลภะ)
• การทํางานเปนเงื่อนไข เพื่อใหไดสิ่ง
ที่ตองการ
• ทํางานดวยจําใจทุกข รอเวลาไปหา
ความสุข
• ทํางานดวยทุกข เพื่อใหไดเงินไปซื้อ
ความสุข (วิธีออม)
• งานเปนการตอบแทนกันในระบบ
ผลประโยชน

•

•

•

•

อยากทํา (ฉันทะ)
การทํางานเปนการทําใหเกิดผล
ที่ตองการ
ทํางานเปนความสุขเสร็จไปในตัว
ทํางานเปนความสุข ไดเงินมายิ่ง
เพิ่มความสุข (วิธีตรง)
งานเปนการสรางสรรคและ
แกปญหาเพื่อชีวิตและสังคม

เรื่องนี้ขอพูดไวเปนหลักการทั่วไปกอน ยังไมลงไปในรายละเอียด
แตเพียงเทาที่พูดมานี้ ก็บงชี้ถึงการปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ในทางเศรษฐกิจวา ผูบริหารเศรษฐกิจ และผูปกครองบานเมือง เริ่มตนก็
ตองมอง และยอมรับความจริงวา:
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ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ตาม มนุษยในสังคมนี้ อยูในระดับการพัฒนา
ที่แตกตาง ไมเทากัน มีพฤติกรรม มีสภาพจิตใจ มีปญญาความรูความ
เขาใจ มีความตองการ และระดับความสามารถในการมีความสุขไม
เทากัน ซึ่งผูบริหารหรือผูปกครอง
๑. จะตองจัดสรรเศรษฐกิจ เอื้ออํานวยบริการและสิ่งเกื้อหนุน
ตางๆ ใหเหมาะกับระดับการพัฒนาที่ตางกันของคนเหลานั้น โดยสนอง
ความตองการของคนที่ตา งกัน เหล านั้น เท าที่ไ มกอความเบียดเบี ยน
เสียหาย ไมเสียความชอบธรรม
๒. กับทั้งพรอมกันนั้น ก็เกื้อหนุนใหทุกคนกาวขึ้นสูการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ไมใชถอยหลังหรือย่ําอยูกับที่
แนนอนวา ตามหลักการนี้ ผูบริหารผูปกครองยอมรูเขาใจดวยวา
ในเวลาหนึ่งๆ นั้น คนที่พัฒนาในระดับสูงขึ้นไปมีจํานวนนอยกวา แตคน
ที่พัฒนาในระดับต่ํามีจํานวนมากกวา
ยกตัวอยาง เชนในเรื่องความโลภ ผูบริหารยอมรูเขาใจวา ใน
สั ง คมนี้ มี ค นอยู ส ว นหนึ่ ง ซึ่ ง มี จํ า นวนน อ ย ที่ เ ป น ผู มี ค วามใฝ รู ใ ฝ
สรางสรรค มีความอยากทําแบบฉันทะแรงเขม และมีความสุขอยูกับ
การคนควาหาความรูแสวงปญญา และการทํางานสรางสรรค
คนกลุมนี้แมจะมีจํานวนนอย แตเปนผูสรางความเจริญงอกงาม
แกชีวิตและสังคม เปนผูพัฒนาอารยธรรมที่แทจริง
แตคนสวนมาก ซึ่งยังพัฒนาคุณภาพนอย ยังขาดฉันทะ มีความ
ใฝรูใฝสรางสรรคนอย มุงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค มีโลภะคือความ
อยากไดเปนแรงขับนํา ซึ่งทําใหโนมเอียงไปในการที่จะหลีกเลี่ยงการทํา
คืออยากไดโดยไมตองทํา
เมื่อมีความรูความเขาใจอยางนี้ ผูบริหารที่ฉลาด ก็จะจัดสรรตั้ง
วางระบบและดําเนินการจัดการสังคม ใหสอดคลองกับความจริงแหง
ความแตกตางกันนี้ ใหไดผลดี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๘๕

๑. คนจํานวนมากหรือสวนมาก อยูดวยความโลภ ก็จะอยากได
แตไมอยากทํา และหาทางใหไดโดยไมตองทํา ดวยวิธีตางๆ เชน
ก. บนบานออนวอน รอผลดลบันดาล
ข. หวังผลจากลาภลอยคอยโชค เชนการพนัน
ค. เปนนักขอ รอรับความชวยเหลือหยิบยื่นใหจากผูอื่น
ง. ทําการทุจริต หาทางใหไดมาดวยการหลอกลวงฉอฉล
ตลอดจนลักขโมย
จ. ใชอํานาจครอบงํา ขมเหง เบียดเบียน บีบคัน้ เอาจากผูอื่น
ฉ. ดําเนินชีวิตแบบฟุงเฟอฟุมเฟอย ลุมหลงมัวเมาในการเสพ
บริโภค
สําหรับคนจํานวนมากที่เปนอยางนี้ ผูบริหารจะดําเนินการ โดย
ก. จัดตั้งระบบเงื่อนไข เพื่อใหทกุ คนจะไดตอเมื่อทํา หรือตอง
ทํางานจึงจะไดเงิน
ข. วางมาตรการเสริมประกอบ เชน
- จัดวางระบบตรวจสอบบังคับควบคุมลงโทษ ตอผูละเมิด
กติกาในระบบเงื่อนไขนั้น
- ปองกันแกไขการทุจริตอยางจริงจัง และมิใหมีการ
บังคับขมเหงคุกคามกัน
- กําจัดแหลงอบายมุข แหลงการหลอกลวงและลอเราให
คนหวังผลไดโดยไมตองทํา
- ดําเนินกลวิธีตา งๆ ทีจ่ ะกระตุน เราปลุกคนใหไมเฉื่อยชา
ไมตกอยูในความประมาท
กลไกสําคัญยิ่ง ที่จะใหระบบเงื่อนไขนี้ดําเนินไปอยางไดผล คือ
๑) กฎกติกาหรือกฎหมายจะตองศักดิ์สิทธิ์ มีการบังคับใช
อยางมีประสิทธิภาพ ใหไดผลจริงจัง
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๒) เงื่อนไขนั้นจะตองจัดวางอยางฉลาด เพื่อคุมและเบน
ความโลภ ใหเปนเงื่อนไขใหเกิดผลงานในทางสรางสรรค
มากที่ สุ ด อยางชนิดที่วา ถ ายิ่ง โลภ ก็ยิ่ ง ต องเกิดการ
ทํางานที่เปนเปาหมายมากที่สุด
๒. คนที่มีฉันทะ ทํางานดวยความใฝรูใฝสรางสรรค มีความสุข
ดวยการคนควาหาความรูแสวงปญญา และทํางานสรางสรรคอยางอุทิศ
ตัว แมจะมีจํานวนนอย แตเปนกําลังสรางสรรคสังคมที่แทจริง
ผู บ ริ ห ารจะต อ งใส ใ จ สนใจ ค น หาคนประเภทนี้ และส ง เสริ ม
เกื้อหนุนอยางจริงจัง
๓. ดังไดกลาวแลววา ธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวที่ฝกศึกษา
พัฒนาได และคนทั่วไปยอมมีธรรมชาติแหงศักยภาพทั้งฝายดีและฝาย
ร า ยปะปนกั นอยู ในตั ว โดยเฉพาะความอยาก หรือ ความตองการ ๒
ประการนี้ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก
ถาคนมีความอยากทํา คือฉันทะ ก็จะพัฒนาความรักงาน และ
นิสัยนักผลิต พรอมทั้งความเขมแข็ง และมีวินัย เปนตน
แตถาคนมีความอยากได คือโลภะ กันมาก สังคมก็จะประสบปญหา
จากคานิยมเสพบริโภค ความฟุงเฟอ การทุจริต ความออนแอ ความขาด
ระเบียบวินัย ความผิวเผินฉาบฉวย และความเสื่อมเสียทุกอยาง
ถาคนขาดฉันทะ และมีโลภะกันมากแลว หากกฏหมายก็ยังไมศักดิสิทธิ์ มีระบบเงื่อนไขที่ขาดประสิทธิภาพอีกดวย สังคมนั้นก็จะงอนแงน
อยางมาก
ดั ง นั้ น รั ฐ หรื อ ผู บ ริ ห ารจะต อ งส ง เสริ ม เอื้ อ อํ า นวยโอกาสและ
จัดสรรปจจัยเกื้อหนุนใหประชาชนมีการศึกษา ที่จะกระตุนโลภะใหเปน
ปจจัยแกฉันทะบาง ใหลดละโลภะเพิ่มกําลังฉันทะบาง โดยเฉพาะสงเสริม
ฉันทะ คือความใฝรูใฝสรางสรรค ใหแรงเขม และมีระบบเงื่อนไขอัน
รัดกุมศักดิ์สิทธิ์ ที่จะกอเกิดผลในการพัฒนาชีวิตและสังคมอยางแทจริง
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ลักษณะคืบเคลื่อนคลี่ขยาย (dynamic) ของธรรมชาติมนุษย ที่
เปนสัตวผูศึกษาพัฒนาไดนี้ ยังมีที่ควรกลาวถึงอีกมาก
ตัวอยางเชน เมื่อมนุษยยังหยอนการพัฒนา ความสุขของเขาขึ้น
ตอการเสพบริโภควัตถุมาก แตมนุษยยิ่งมีพัฒนาการทางจิตปญญาสูงขึ้น
ไป ความสุขของเขาก็พึ่งพาขึ้นตอวัตถุเสพบริโภคนอยลง เปนอิสระมาก
ขึ้น การบริหารจัดการสังคมจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติมนุษยที่เปนเชนนี้
ขอที่ควรย้ําอีกอยางหนึ่งคือ โดยธรรมชาติของมนุษย เมื่อไมมี
ทุกขบีบคั้ นภัยคุกคาม ถาอยูสุขสบาย มนุษยจะมีความโนมเอียงที่จ ะ
เฉื่อยชา ลุมหลงระเริงมัวเมาประมาท
จึงถือเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะจัดวางมาตรการกระตุนเราให
สังคมตั้งอยูในความไมประมาท ซึ่งเปนปจจัยตัวเอกในการปองกันความ
เสื่อม และสรางสรรคความเจริญ
ที่กลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางของการบริหารจัดการในทางสังคม
ใหสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมชาติของมนุษย

๕. บูรณาการในระบบสัมพันธของธรรมชาติ
หัวขอนี้ มีความหมายกวางขวางครอบคลุม แมยังมิใชโอกาสที่จะ
อธิบายอยางจริงจังในที่นี้ แตเมื่อมีเรื่องเกี่ยวของหรือโยงถึง ก็ไดพูด
แทรกไวในหัวขออื่นๆ ที่ผานมาบางแลวหลายแหง ในที่นี้จึงจะพูดไวเพียง
เปนแนว
สาระสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ พุทธศาสนามองเห็นวา ทุกสิ่งทุกอยาง
ดํารงอยูและดําเนินไป ในระบบสัมพันธของธรรมชาติ
แมแตเรื่องราวดานภาวะทางจิตใจ ที่เปนอัตวิสัย ความคิดคํานึง
และจินตนาการของคน ก็ดี เรื่องราวและกิจกรรมทางสังคมของมนุษย
ก็ดี ที่ปจจุบันถือวาไมใชเรื่องของธรรมชาติ ไมเปนเรื่องของวิทยาศาสตร
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และแยกออกมาศึกษาตางหาก เปนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้น
พุ ท ธศาสนาก็ ม องเห็ น ว า เป น เรื่ อ งในขอบเขตของธรรมชาติ นั่ น เอง
เพียงแตมีความซับซอนในอีกระดับหนึ่ง
ขอสําคัญก็คือ เรื่องของคนและสังคมนั้น ในที่สุดเราจะตองรู
เขาใจมองเห็นความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกัน ที่โยงเปนระบบอัน
เดียวกับธรรมชาติสวนอื่นทั้งหมด
ถารูเขาใจมองเห็นไมถึงขั้นนี้ ความรูและวิทยาการทั้งหลายของ
มนุษย นอกจากจะเปนศาสตรที่แยกสวนจากกันแลว แตละอยางก็จะ
บกพรอง ไมสมบูรณ เชนอยางวิทยาศาสตร ที่เปนการศึกษาธรรมชาติ
ดานวัตถุเพียงอยางเดียว โดยพรากจากองคประกอบดานอื่นที่อิงสัมพันธ
กับมันอยู ทําใหแมแตความเขาใจทางวัตถุเองก็พลอยไมเพียงพอและไม
ชัดเจนจนบัดนี้
เมื่อพูดอยางนี้ ก็เหมือนกับบอกใหรูดวยวา เศรษฐศาสตรแนว
พุทธมีลักษณะเปนองครวม
โดยบูรณาการกับสรรพวิทยาการและ
กิจกรรมดานอื่นๆ ของมนุษย ตรงนี้จะถือเปนคําสรุปก็ได
จุ ด โยงที่ ว า เรื่ อ งของคนและสั ง คมของมนุ ษ ย ร วมอยู ใ นระบบ
สัมพันธของธรรมชาตินั้น ก็อยูที่ตัวคนนั่นเอง กลาวคือ
มนุ ษ ย เ องนี้ ก็ เ ป น ธรรมชาติ อ ย า งหนึ่ ง หรื อ ส ว นหนึ่ ง แต เ ป น
ธรรมชาติสวนที่มีคุณสมบัติพิเศษ
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของมนุ ษ ย นั้ น มี ม าก แต ที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ก็ คื อ
เจตจํานง (เจตนา) และปญญา (บางทีบางขั้นถึงกับเรียกกันวาปรีชา
ญาณ และแมกระทั่งเปนโพธิญาณ แตก็คือปญญานั่นแหละ) และ
คุณสมบัติพิเศษเหลานี้ ก็เปนธรรมชาติทั้งนั้น
โลกมนุ ษ ย ห รื อ สั ง คมที่ เ ป น ไปต า งๆ ก็ ม าจากคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
เหลานี้ของมนุษย ที่สัมพันธเปนเหตุปจจัยกับองคประกอบอยางอื่นใน
ระบบสัมพันธทั้งหมดของธรรมชาติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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มนุษยจะตองรูเขาใจธรรมชาติสวนที่เปนคุณสมบัติพิเศษเหลานี้
ของมนุ ษ ย และมองทะลุ ป จ จยาการของมั น ในระบบสั ม พั น ธ ข อง
ธรรมชาติทั้งหมด แลวศาสตรทั้งหลายก็จะบรรจบประสานกันไดพรอม
กั บ ที่ ก ารแก ป ระดาป ญ หาของมนุ ษ ย จึ ง จะสํ า เร็ จ แท จ ริ ง และการ
สรางสรรคตางๆ รวมทั้งอารยธรรมของมนุษยจึงจะบรรลุจุดหมาย
เศรษฐกิ จ ก็ เ ป น ส ว นร ว มหรื อ เป น องค ร ว มอย า งหนึ่ ง ในระบบ
สัมพันธแหงปจจยาการ อันเปนองครวมที่วานั้น
ดังนั้น เศรษฐศาสตรจะตองหยั่งเห็นปจจยาการของเศรษฐกิจใน
ระบบสัมพันธนั้น อยางนอยใน ๒ ระดับ หรือ ๒ ขอบเขต คือ
๑. ความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกัน ระหวางเศรษฐกิจกับ
กิจกรรมและความเปนไปดานอื่นๆ ในสังคมมนุษย เชน คานิยม
วัฒนธรรม ศีลธรรม สุขภาวะ การเมือง การศึกษา (ที่ผานมา เอาใจใส
การเมืองมาก แตมองขามเรื่องอื่นๆ สวนใหญ) ใหเศรษฐกิจกลมกลืนเขา
ไปในวิถีชีวิตและเกื้อกูลแกชีวิตที่ดีงามมีความสุขที่เปนอิสระมากขึ้น
๒. ความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกันระหวางเศรษฐกิจกับองค
รวมใหญทั้ง ๓ แหงการดํารงอยูของมนุษย คือ ชีวิตบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดลอม หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งก็คือ การที่เศรษฐกิจจะตองเกื้อหนุน
ใหมนุษยมี ชีวิตที่เปนสุขดีงาม ทามกลางธรรมชาติแวดลอมที่รื่นรมย ใน
สังคมที่เกษมศานต อันจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนไดแทจริง
เศรษฐศาสตรจะตองมองเห็นและสามารถชวยเกื้อหนุนใหระบบ
สัมพันธในระดับตางๆ ประสานปจจัยทั้งหลายสูความพอดีที่จะบูรณาการ
ใหเกิดภาวะแหงจุดหมายที่กลาวมานั้น และนี่ก็คือหลักการสําคัญของ
เศรษฐศาสตรที่เรียกวาเปนมัชฌิมา
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หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมัชฌิมา ยังมีอีก เชน การประสานให
เกื้อหนุนกัน ระหวางความเจริญแบบปลายเปดของสังคม กับความเจริญ
แบบปลายปดของชีวิตบุคคล แตเห็นวาควรกลาวไวเทานี้กอน

หมายเหตุ: บทพิเศษนี้ เปนการเขียนสรุปรวบรัด จึงไมไดเนนการแสดง
หลักฐานอางอิง

