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มหาราชปริตร

ก รเจริญพร พุทธมนต์

คําว่า “พระพุทธมนต์” หมายถึ พระพุทธพ น์อันเป็นธรรมะคําสั่
สอนขอ พระพุทธเ า้ มีปราก ในพระไตรปิ กบ้า เป็นบทสวดทีแ่ ต่ ขึน้
มาภายหลั บ้า เป็นคาถาบ้า เป็นพระสูตรบ้า โดยถือกันว่าพระพุทธมนต์
เป็นคําศักดิ์สิทธิ์ สามารถป้อ กันอันตรายต่า ๆ ได้
คําว่า พุทธมนต์ มีความหมายอีกอย่า หนึ่ ว่า เป็นการสอนตัวเอ
ให้เป็นผู้รู้ผู้เบิกบาน (พุทฺธ = ผู้รู้, มนฺต = สิ่ ที่เป็นเหตุให้รู้, การปรึกษา
หารือ) ส่วนคําว่า สวด นัน้ มา ากคําว่า สชฺฌาย แปลว่า การศึกษาอย่า
ยิ่ ะนั้น คําว่า พระพุทธมนต์ นั้น ในระดับ าวบ้านทั่วไปมักเข้าใ ว่า
เป็นคําศักดิส์ ทิ ธิ์ สามารถป้อ กันอันตรายต่า ๆ ได้ แต่ในทา ธรรมป บิ ตั ิ
หมายถึ การศึกษาสิ่ ที่เป็นเหตุให้เป็นผู้รู้ หรือ รับการปรึกษาหารือใน
สิ่ ที่เป็นให้เป็นผู้รู้ผู้เข้าใ (กิเลสในใ ขอ ตน)
คําว่า สวดมนต์ ตร กับคําว่า มนฺตสชฺฌาย แปลตามศัพท์ว่า การ
สาธยายมนต์ หรือแปลตร ตัวว่า สวดมนต์ นั่นเอ การสวดมนต์ใน
พระพุทธศาสนา มีมูลเหตุมา ากการสาธยายพระสูตร หรือหลักคําสอน
ขอ พระพุทธเ ้า เพื่อมิให้ลืมเลือนอย่า หนึ่ และเพื่อเป็นการปรึกษา
หารือข้อพระธรรม นํา มาพั ฒนา ี วิ ต ขอ ตนให้ มี ค วามส บสุ ข และ
ไม่ประสบกับภัยอันตรายต่า ๆ (self-counselling)
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มหาราชปริตร
ปริตรที่ ดั เป็นหมวดหรือเป็น ดุ ต่อมาก็มกี ารแยกเป็น ดุ เล็กและ ดุ
ให ่ ดั ที่เรียกว่า “เจ็ดต�านาน” (ใ ้คําบาลีเป็น สัตตปริตต์) และ
“สิบสองต�านาน” (ทวาทสปริตต์) แต่มีข้อน่าส สัยว่า “ต�านาน” ในที่นี้
หมายถึ เรือ่ ราวเล่าขานสืบกันมาใ แ่ น่หรือไม่ พอดีวา่ “ปริตต์” คือเครือ่
คุ้มครอ ป้อ กันนี้ มีคําบาลีที่เป็นไวพ น์ว่า รักขา ตาณ เลณ ทีปะ
นาถ สรณะ เป็นต้น โดยเ พาะ “ตาณ” นั้น บา ทีใ ้อธิบายหรือใ ้แทน
“ปริตตฺ ” อย่า ดั เ น (เ น่ ในโย นาแห่ อรรถกถาวินยั ว่า ยกฺขปริตตฺ นฺติ
ยกฺเขหิ สมนฺตโต ตาณํ) ึ น่าสันนิษ านว่า อา เป็น “ต�านาณ” ทีแ่ ผล
าก “ตาณ” นีเ้ อ (คือเป็น เ ด็ ตํานาณ และสิบสอ ตํานาณ) และเมือ่ ใ ้
เป็นแบบแผนในพระรา พิธี ก็ได้มี อื่ เป็นคําศัพท์เ พาะขึน้ ว่า “ราชปริตร”
เรี ย กสั ต ตปริ ต ต์ ว ่ า จุ ล ราชปริ ต ร (ปริ ต รหลว ุ ด เล็ ก ) และเรี ย ก
ทวาทสปริตต์ว่า มหาราชปริตร (ปริตรหลว ุดให ่)
“ตาณ” ยั มีความหมายถึ พระนิพพาน, ธรรมเครื่อ รักษา, เครื่อ
ต้าน, เครื่อ ป้อ กัน ดั มีที่มาในศัพท์วิเคราะห์ว่า ตายติ รกฺขติ อปายา
ทิโตติ ตาณํ ธรรมทีป่ กป้อ รักษาให้พน้ ากอบายเป็นต้น เ น่ เดียวกับคํา
ว่า “ปริตฺต” ที่แปลว่า ปริตร, สิ่ ป้อ กัน, การป้อ กัน, การรักษา นั้นก็
มีที่มาในศัพท์วิ เคราะห์ว่า ปริ โ ต สมนฺ ต โต สตฺ ต านํ ภยํ อุ ป ทฺ ท วํ
อุปสคฺคญฺจ ตายติ รกฺขตีติ ปริตฺตํ สิ่ ที่ป้อ กันภัยเป็นต้นให้แก่สัตว์รอบ
ด้าน
“จุลราชปริตร” หรือ ปริตรหลว ุดเล็ก หรือ เ ็ดตํานาน โบราณา
ารย์ได้กําหนดบทสวด ๗ บทดั นี้ ๑. ม คลสูตร1 ๒. รตนปริตร (มัก
เรียก รตนสูตร) ๓. เมตตปริตร (มักเรียก กรณียเมตตสูตร) ๔. ขันธปริตร
๕. โมรปริตร ๖. ธ ัคคปริตร (มักเรียก ธ ัคคสูตร) ๗. อา านา ิยปริตร
(บา ตํารา ัดโพ ั คปริตร แทนปริตรในข้อ ๔ – ๗ บทใดบทหนึ่ ก็มี)
1 เดิมที ม คลสูตร ไม่นับเป็นปริตร เป็นบทนําขอ การเ ริ พระพุทธมนต์เพื่อความเป็นม คล

มหาราชปริตร
ส่วน “มหาราชปริตร” หรือ ปริตรหลว ดุ ให ่ หรือ สิบสอ ตํานาน
ได้กําหนดบทสวด ๑๒ บทดั นี้ ๑. ม คลสูตร ๒. รตนปริตร (มักเรียก
รตนสูตร) ๓. เมตตปริตร (มักเรียก กรณียเมตตสูตร) ๔. ขันธปริตร มี
ัททันตปริตรตาม ๕. โมรปริตร ๖. วั กปริตร ๗. ธ ัคคปริตร
(มั ก เรี ย ก ธ ั ค คสู ต ร) ๘. อา านา ิ ย ปริ ต ร ๙. อั คุ ลิ ม าลปริ ต ร
๑๐. โพ ั คปริตร ๑๑. อภยปริตร (มีขึ้นในยุคหลั ) ๑๒. ยปริตร
(มีขึ้นในยุคหลั )
การสวดพระปริตร (ตามตํานาน) กล่าวว่าเกิดขึน้ ครั้ แรกในประเทศ
ลั การาว พ.ศ. ๕๐๐ เนื่อ ด้วย าวศรีลั กาที่นับถือพุทธศาสนาในขณะ
นัน้ มีความประส ค์ ะให้พระส ์ ว่ ยเหลือตนให้เกิดพ้น ากทุกข์ภยั เกิด
สิริม คล และป้อ กันภยันตรายต่า ๆ ด้วยการสวดมนต์ และคาถาตาม
แบบอย่า พราหมณ์ ด้วยเหตุนี้ พระส ศ์ รีลั กา ึ ได้คดิ วิธสี วดพระปริตร
ขึ้น โดยเลือกเอาพระสูตรหรือคาถาที่สรรเสริ คุณพระรัตนตรัย อันเกิด
ขีน้ เนือ่ ด้วยเหตุการณ์ตา่ ๆ มาเป็นบทสวดมนต์โดยการสวดครั้ แรก ๆ
ก็ขึ้นกับเหตุการณ์ที่ไปสวด เ ่น สวดพิธีม คล ก็ใ ้บทม คลสูตร สวดให้
คนเ ็บป่วยก็ใ ้บทโพ คสูตร
ครั้นต่อมา คนนิยมมากขึ้นก็คิดค้นพระสูตรต่า ๆ มาสวดเป็นพระ
ปริตรมากขึน้ ตามลําดับ ต่อมา พระเ า้ แผ่นดินประเทศศรีลั กา ก็ได้รบั สั่
ให้คณะส ์ปรับปรุ พระสูตรและคาถาที่ใ ้สวดขึ้นใหม่ให้เหมาะกับ
เหตุการณ์ เพือ่ ใ ใ้ นพระรา พิธหี ลว โดยได้เพิม่ พระสูตรและคาถาให้มาก
ขึ้น เรียกว่า “ราชปริตร” แปลว่า มนต์สําหรับสวดคุ้มครอ พระเ ้าแผ่น
ดิน และรวมไปถึ พระรา อาณา ักร ต่อมาประ า นต่า ก็นิยมให้มีการ
สวดพระปริตรในพิธีขอ ตนบ้า ึ เกิดเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมา
นถึ ทุกวันนี้
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มหาราชปริตร
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การ ัดบทเ ริ พระพุทธมนต์ในครั้ นี้ สมเด็ พระวันรัต ( ุนท์
พฺรหฺมคุตโฺ ต) เ า้ อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ ดั ดุ บทเ ริ พระพุทธมนต์
ที่ใ ้เวลาในการสวดสาธยายราว ๑ ั่วโม ออกเป็นหลาย ๆ ุด เพื่อ
กั ได้สลับกันสวดตามโอกาสทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ได้อรรถประโย น์ในการ
เ ริ พระพุทธมนต์ท้ั แก่ผู้สวดและผู้ฟั สวด โดย ัดลําดับตามหลักการ
ว่า อันดับแรกสวดต้านทาน ป้อ กันคุ้มครอ รักษา พระรา า และพระ
รา อาณา ักรให้พ้นภัยอันตรายต่า ๆ ตามโบราณรา ประเพณี คือ ุด
ุลรา ปริตร และ ุดมหารา ปริตร เมื่อพระรา าและพระรา อาณา ักร
ได้รบั การคุม้ ครอ ป้อ กันให้เกิดสันติสขุ แล้ว ก็มาสาธยายศึกษาพระศาสนา
ให้เกิดความเข้าใ มากขึ้น ด้วยการศึกษาแก่นพระศาสนา ากพระสูตร
ต่า ๆ เพื่อให้มีความเข้าใ ในการป ิบัติธรรม ป ิบัติตน ให้ตั้ อยู่ในศีล
สมาธิ ปั า ตามด้วย ติ ตภาวนา เพือ่ พัฒนา ติ ให้พน้ ภัย ากกิเลสมาร
ทั้ ปว ในทีส่ ดุ ทั้ นีใ้ นแต่ละ ดุ นอก าก ะมีพระสูตรหลักแล้ว ได้นาํ พระ
รา นิพนธ์ในพระบาทสมเด็ พระ อมเกล้าเ ้าอยู่หัวบ้า พระนิพนธ์ใน
สมเด็ พระมหาสมณเ ้า กรมพระยาว ิร าณวโรรสบ้า และพระมหา
เถระรูปอื่น ๆ มีสมเด็ พระพุทธโ ษา ารย์ ( ิม) วัดโมลีโลกยาราม
เป็นต้นบ้า มาประกอบสวดด้วย และ ุดสุดท้าย เมื่อพระรา าและพระ
รา อาณา ักรปราศ ากภัยอันตราย มาตั้ ใ ศึกษาสาธยายพระสูตร
ต่า ๆ ให้เกิด สันติสุขแผ่กระ ายไปทั่วรา อาณา ักร เสมือนเป็นทิพย
สถาน ึ มาสาธยายบทมหาสมยสูตร ึ่ เป็นบทที่ว่าด้วยการ ุมนุมให ่
ขอ เหล่าเทพยดาทั้ ปว โดยมีลําดับพระปริตรและพระสูตรดั นี้
๑.
๒.
๓.
๔.

จุลราชปริตร หรือ ปริตรหลว ุดเล็ก
มหาราชปริตร หรือ ปริตรหลว ุดให ่
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ุดประกาศพระศาสนา ๑
อนัตตลักขณสูตร ุดประกาศพระศาสนา ๒

ง

มหาราชปริตร
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อาทิตตปริยายสูตร ุดประกาศพระศาสนา ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ุดป ิบัติ ิตตภาวนา ๑
สติปัฏฐานสูตร ุดป ิบัติ ิตตภาวนา ๒
กายคตาสติสูตร ุดป ิบัติ ิตตภาวนา ๓
มหาสมยสูตร ุดการ ุมนุมให ่ขอ เหล่าเทพยดาทั้ ปว

มหาราชปริตร

มห ร ชปริตร

1

¡À“√“™ª√‘μ√

π¡— °“√æ√–√—μπμ√—¬
Õ–√–À—ß —¡¡“ —¡æÿ∑‚∏ ¿–§–«“ æÿ∑∏—ß ¿–§–«—πμ—ß Õ¿‘«“‡∑¡‘. (°√“∫)
Ó«“°¢“‚μ ¿–§–«–μ“ ∏—¡‚¡ ∏—¡¡—ß π–¡— “¡‘. (°√“∫)
ÿª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚μ “«–°– —ß‚¶ —ß¶—ß π–¡“¡‘. (°√“∫)

∫∑™ÿ¡πÿ¡‡∑«¥“
–√—™™—ß –‡ π—ß –æ—π∏ÿß π–√‘π∑—ß,
ª–√‘μμ“πÿ¿“‚« –∑“ √—°¢–μŸμ‘.
º–√‘μÓ«“π– ‡¡μμ—ß –‡¡μμ“ ¿–∑—πμ“,
Õ–«‘°¢‘μμ–®‘μμ“ ª–√‘μμ—ß ¿–≥—πμÿ.
–¡—πμ“ ®—°°–«“‡Ã ÿ
Õ—μÓ√“§—®©—πμÿ ‡∑«–μ“
—∑∏—¡¡—ß ¡ÿπ‘√“™— –
ÿ≥—πμÿ —§§–‚¡°¢–∑—ß.
—§‡§ °“‡¡ ®– √Ÿ‡ª §‘√‘ ‘¢–√–μ–‡Ø ®—πμ–≈‘°‡¢ «‘¡“‡π,
∑’‡ª √—Ø‡∞ ®– §“‡¡ μ–√ÿ«–π–§–À–‡π ‡§À–«—μ∂ÿ¡À‘ ‡¢μ‡μ,
¿ÿ¡¡“ ®“¬—πμÿ ‡∑«“ ™–≈–∂–≈–«‘ –‡¡ ¬—°¢–§—π∏—ææ–π“§“,
μ‘Ø∞—πμ“ —πμ‘‡° ¬—ß ¡ÿπ‘«–√–«–®–π—ß “∏–‚« ‡¡ ÿ≥—πμÿ.
∏—¡¡— –«–π–°“‚≈ Õ–¬—¡¿–∑—πμ“,
∏—¡¡— –«–π–°“‚≈ Õ–¬—¡¿–∑—πμ“,
∏—¡¡— –«–π–°“‚≈ Õ–¬—¡¿–∑—πμ“.
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ªÿææ–¿“§–π–¡–°“√–
À—π∑– ¡–¬—ß
π–‚¡
π–‚¡
π–‚¡

æÿ∑∏—
μ— –
μ— –
μ— –

– ¿–§–«–‚μ ªÿææ–¿“§–π–¡–°“√—ß
¿–§–«–‚μ Õ–√–À–‚μ —¡¡“ —¡æÿ∑∏—
¿–§–«–‚μ Õ–√–À–‚μ —¡¡“ —¡æÿ∑∏—
¿–§–«–‚μ Õ–√–À–‚μ —¡¡“ —¡æÿ∑∏—

–√–≥–§–¡–π–ª“∞–
À—π∑– ¡–¬—ß
æÿ∑∏—ß
∏—¡¡—ß
ß— ¶—ß
∑ÿμ¬‘ ¡— ªî æÿ∑∏—ß
∑ÿμ¬‘ ¡— ªî ∏—¡¡—ß
∑ÿμ¬‘ ¡— ªî ß— ¶—ß
μ–μ‘¬—¡ªî æÿ∑∏—ß
μ–μ‘¬—¡ªî ∏—¡¡—ß
μ–μ‘¬—¡ªî ß— ¶—ß

–√–≥–§–¡–π–ª“∞—ß ¿–≥“¡– ‡
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘
–√–≥—ß §—®©“¡‘

°–‚√¡– ‡
–.
–.
–.
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π–¡–°“√– ‘∑∏‘§“∂“Ò
À—π∑– ¡–¬—ß π–¡–°“√– ‘∑∏‘§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
‚¬ ®—°¢ÿ¡“ ‚¡À–¡–≈“ª–°—Ø‚∞
“¡—ß «– æÿ∑‚∏ ÿ§–‚μ «‘¡ÿμ‚μ
¡“√— – ª“ “ «‘π‘‚¡®–¬—π‚μ
ª“‡ª ‘ ‡¢¡—ß ™–π–μ—ß «‘‡π¬¬—ß.
æÿ∑∏—ß «–√—πμ—ß ‘√– “ π–¡“¡‘
‚≈°— – π“∂—≠®– «‘π“¬–°—≠®–
μ—π‡μ™– “ ‡μ ™–¬– ‘∑∏‘ ‚Àμÿ
—ææ—πμ–√“¬“ ®– «‘π“ –‡¡πμÿ.
∏—¡‚¡ ∏–‚™ ‚¬ «‘¬– μ— – —μ∂ÿ
∑— ‡ ‘ ‚≈°— – «‘ ÿ∑∏‘¡—§§—ß
π‘¬¬“π‘‚° ∏—¡¡–∏–√— – ∏“√’
“μ“«–‚À —πμ‘°–‚√ ÿ®‘≥‚≥.
∏—¡¡—ß «–√—πμ—ß ‘√– “ π–¡“¡‘
‚¡À—ªª–∑“≈—ß Õÿª– —πμ–∑“À—ß
μ—π‡μ™– “ ‡μ ™–¬– ‘∑∏‘ ‚Àμÿ
—ææ—πμ–√“¬“ ®– «‘π“ –‡¡πμÿ.

Ò æ√–π‘æπ∏å¢Õß ¡‡¥Á®æ√–¡À“ ¡≥‡®â“ °√¡æ√–¬“«™‘√≠“≥«‚√√
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∑— ∏—¡¡–‡ π“ ÿ§–μ“πÿ‚§ ‚¬
‚≈°— – ª“ªŸª–°‘‡≈ –‡™μ“
—π‚μ –¬—ß —πμ‘π‘‚¬™–‚° ®–
Ó«“°¢“μ–∏—¡¡—ß «‘∑‘μ—ß °–‚√μ‘.
—ß¶—ß «–√—πμ—ß ‘√– “ π–¡“¡‘
æÿ∑∏“πÿæÿ∑∏—ß –¡– ’≈–∑‘Ø∞‘ß
μ—π‡μ™– “ ‡μ ™–¬– ‘∑∏‘ ‚Àμÿ
—ææ—πμ–√“¬“ ®– «‘π“ –‡¡πμÿ.

π–‚¡°“√–Õ—Ø∞–°–§“∂“Ú
À—π∑– ¡–¬—ß π–‚¡°“√–Õ—Ø∞–°–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
π–‚¡ Õ–√–À–‚μ —¡¡“—¡æÿ∑∏— – ¡–‡À ‘‚π
π–‚¡ Õÿμμ–¡–∏—¡¡— –
Ó«“°¢“μ— ‡ «– ‡μπ‘∏–
π–‚¡ ¡–À“ —ß¶— “ªî
«‘ ÿ∑∏– ’≈–∑‘Ø∞‘‚π
π–‚¡ ‚Õ¡“μÓ¬“√—∑∏— –
√–μ–π—μμ–¬— – “∏ÿ°—ß
π–‚¡ ‚Õ¡–°“μ’μ— –
μ— – «—μ∂ÿμμ–¬— –ªî
π–‚¡°“√—ªª–¿“‡«π–
«‘§—®©—πμÿ Õÿªí∑∑–«“
π–‚¡°“√“πÿ¿“‡«π–
ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ —ææ–∑“
π–‚¡°“√— – ‡μ‡™π–
«‘∏‘¡À‘ ‚À¡‘ ‡μ™–«“.

Ú æ√–√“™π‘æπ∏å¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—«
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¡—ß§–≈– ÿμμ–§“∂“
À—π∑– ¡–¬—ß ¡—ß§–≈– ÿμμ–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
æ–ÀŸ ‡∑«“ ¡–πÿ “ ®– ¡—ß§–≈“π‘ Õ–®‘πμ–¬ÿß
Õ“°—ß¢–¡“π“ ‚ μ∂“π—ß
æÓ√ŸÀ‘ ¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
Õ–‡ «–π“ ®– æ“≈“π—ß
ªí≥±‘μ“π—≠®– ‡ «–π“
ªŸ™“ ®– ªŸ™–π’¬“π—ß
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
ª–Ø‘√Ÿª–‡∑ –«“‚ ®–
ªÿæ‡æ ®– °–μ–ªÿ≠≠–μ“
Õ—μμ– —¡¡“ª–≥‘∏‘ ®–
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
æ“Àÿ —®®—≠®– ‘ªªí≠®–
«‘π–‚¬ ®– ÿ ‘°¢‘‚μ
ÿ¿“ ‘μ“ ®– ¬“ «“®“
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
¡“μ“ªîμÿÕÿªíØ∞“π—ß
ªÿμμ–∑“√— – —ß§–‚À
Õ–π“°ÿ≈“ ®– °—¡¡—πμ“
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
∑“π—≠®– ∏—¡¡–®–√‘¬“ ®–
≠“μ–°“π—≠®– —ß§–‚À
Õ–π–«—™™“π‘ °—¡¡“π‘
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
Õ“√–μ’ «‘√–μ’ ª“ª“
¡—™™–ª“π“ ®– —≠≠–‚¡
Õ—ªª–¡“‚∑ ®– ∏—¡‡¡ ÿ
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
§“√–‚« ®– π‘«“‚μ ®–
—πμÿØ∞’ ®– °–μ—≠êÿμ“
°“‡≈π– ∏—¡¡— –«–π—ß
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
¢—πμ’ ®– ‚ «–®— –μ“
–¡–≥“π—≠®– ∑— –π—ß
°“‡≈π– ∏—¡¡– “°—®©“
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
μ–‚ª ®– æÓ√—ÀÓ¡–®–√‘¬—≠®–
Õ–√‘¬– —®®“π– ∑— –π—ß
π‘ææ“π– —®©‘°‘√‘¬“ ®–
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
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ºÿØ∞— – ‚≈°–∏—¡‡¡À‘
Õ–‚ °—ß «‘√–™—ß ‡¢¡—ß
‡Õμ“∑‘ “π‘ °—μÓ«“π–
—ææ—μ∂– ‚ μ∂‘ß §—®©—πμ‘

®‘μμ—ß ¬— – π– °—¡ª–μ‘
‡Õμ—¡¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—ß.
—ææ—μ∂–¡–ª–√“™‘μ“
μ—π‡μ —ß ¡—ß§–≈–¡ÿμμ–¡—πμ‘.

√–μ–π–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß √–μ–π–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
¬“π’∏– ¿Ÿμ“π‘ –¡“§–μ“π‘
¿ÿ¡¡“π‘ «“ ¬“π‘«– Õ—πμ–≈‘°‡¢
—æ‡æ «– ¿Ÿμ“ ÿ¡–π“ ¿–«—πμÿ
Õ–‚∂ªî —°°—®– ÿ≥—πμÿ ¿“ ‘μ—ß
μ— Ó¡“ À‘ ¿Ÿμ“ π‘ “‡¡∂– —æ‡æ
‡¡μμ—ß °–‚√∂– ¡“πÿ ‘¬“ ª–™“¬–
∑‘«“ ®– √—μ‚μ ®– À–√—πμ‘ ‡¬ æ–≈‘ß
μ— Ó¡“ À‘ ‡π √—°¢–∂– Õ—ªª–¡—μμ“.
¬—ß°‘≠®‘ «‘μμ—ß Õ‘∏– «“ Àÿ√—ß «“
—§‡§ ÿ «“ ¬—ß √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
π– ‚π –¡—ß Õ—μ∂‘ μ–∂“§–‡μπ–
Õ‘∑—¡ªî æÿ∑‡∏ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
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¢–¬—ß «‘√“§—ß Õ–¡–μ—ß ª–≥’μ—ß
¬–∑—™¨–§“ —°Ó¬–¡ÿπ’ –¡“À‘‚μ
π– ‡μπ– ∏—¡‡¡π– –¡—μ∂‘ °‘≠®‘
Õ‘∑—¡ªî ∏—¡‡¡ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
¬—¡æÿ∑∏–‡ Ø‚∞ ª–√‘«—≥≥–¬’ ÿ®‘ß
–¡“∏‘¡“π—πμ–√‘°—≠≠–¡“Àÿ
–¡“∏‘π“ ‡μπ– –‚¡ π– «‘™™–μ‘
Õ‘∑—¡ªî ∏—¡‡¡ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
‡¬ ªÿ§§–≈“ Õ—Ø∞– –μ—ß ª– —μ∂“
®—μμ“√‘ ‡Õμ“π‘ ¬ÿ§“π‘ ‚Àπμ‘
‡μ ∑—°¢‘‡≥¬¬“ ÿ§–μ— – “«–°“
‡Õ‡μ ÿ ∑‘ππ“π‘ ¡–À—ªº–≈“π‘
Õ‘∑—¡ªî —ß‡¶ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
‡¬ ÿªª–¬ÿμμ“ ¡–π– “ ∑—Ã‡Àπ–
π‘°°“¡‘‚π ‚§μ–¡– “ –π—¡À‘
‡μ ªíμμ‘ªíμμ“ Õ–¡–μ—ß «‘§—¬À–
≈—∑∏“ ¡ÿ∏“ π‘ææÿμ‘ß ¿ÿ≠™–¡“π“
Õ‘∑—¡ªî —ß‡¶ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
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¬–∂‘π∑–¢’‚≈ ª–∞–«‘ß ‘‚μ ‘¬“
®–μÿæ¿‘ «“‡μ¿‘ Õ– —¡ª–°—¡ªî‚¬
μ–∂Ÿª–¡—ß —ªªÿ√‘ —ß «–∑“¡‘
‚¬ Õ–√‘¬– —®®“π‘ Õ–‡«®®– ªí –μ‘
Õ‘∑—¡ªî —ß‡¶ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
‡¬ Õ–√‘¬– —®®“π‘ «‘¿“«–¬—πμ‘
§—¡¿’√–ªí≠‡≠π– ÿ‡∑ ‘μ“π‘
°‘≠®“ªî ‡μ ‚Àπμ‘ ¿ÿ —ªª–¡—μμ“
π– ‡μ ¿–«—ß Õ—Ø∞–¡–¡“∑‘¬—πμ‘
Õ‘∑—¡ªî —ß‡¶ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
–À“«— – ∑— –π– —¡ª–∑“¬–
μÓ¬— ÿ ∏—¡¡“ ™–À‘μ“ ¿–«—πμ‘
—°°“¬–∑‘Ø∞‘ «‘®‘°‘®©‘μ—≠®–
’≈—ææ–μ—ß «“ªî ¬–∑—μ∂‘ °‘≠®‘
®–μŸÀ–ª“‡¬À‘ ®– «‘ªª–¡ÿμ‚μ
©– ®“¿‘∞“π“π‘ Õ–¿—æ‚æ °“μÿß
Õ‘∑—¡ªî —ß‡¶ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
°‘≠®“ªî ‚ °—¡¡—ß °–‚√μ‘ ª“ª–°—ß
°“‡¬π– «“®“¬ÿ∑– ‡®μ– “ «“
Õ–¿—æ‚æ ‚ μ— – ª–Ø‘®©–∑“¬–
Õ–¿—ææ–μ“ ∑‘Ø∞–ª–∑— – «ÿμμ“
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Õ‘∑—¡ªî —ß‡¶ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
«–π—ªª–§ÿ¡‡æ ¬–∂“ ºÿ ‘μ—§‡§
§‘¡À“π–¡“‡ ª–∞–¡— Ó¡‘ß §‘¡‡À
μ–∂Ÿª–¡—ß ∏—¡¡–«–√—ß Õ–‡∑ –¬‘
π‘ææ“π–§“¡‘ß ª–√–¡—ß À‘μ“¬–
Õ‘∑—¡ªî æÿ∑‡∏ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
«–‚√ «–√—≠êŸ «–√–‚∑ «–√“À–‚√
Õ–πÿμμ–‚√ ∏—¡¡–«–√—ß Õ–‡∑ –¬‘
Õ‘∑—¡ªî æÿ∑‡∏ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
¢’≥—ß ªÿ√“≥—ß π–«—ß π—μ∂‘ —¡¿–«—ß
«‘√—μμ–®‘μμ“¬–μ‘‡° ¿–«— Ó¡‘ß
‡μ ¢’≥–æ’™“ Õ–«‘√ÿÃÀ‘©—π∑“
π‘ææ—πμ‘ ∏’√“ ¬–∂“¬—¡ª–∑’‚ª
Õ‘∑—¡ªî —ß‡¶ √–μ–π—ß ª–≥’μ—ß
‡Õ‡μπ– —®‡®π– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
¬“π’∏– ¿Ÿμ“π‘ –¡“§–μ“π‘
¿ÿ¡¡“π‘ «“ ¬“π‘«– Õ—πμ–≈‘°‡¢
μ–∂“§–μ—ß ‡∑«–¡–πÿ –ªŸ™‘μ—ß
æÿ∑∏—ß π–¡— “¡– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
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¬“π’∏– ¿Ÿμ“π‘ –¡“§–μ“π‘
¿ÿ¡¡“π‘ «“ ¬“π‘«– Õ—πμ–≈‘°‡¢
μ–∂“§–μ—ß ‡∑«–¡–πÿ –ªŸ™‘μ—ß
∏—¡¡—ß π–¡— “¡– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.
¬“π’∏– ¿Ÿμ“π‘ –¡“§–μ“π‘
¿ÿ¡¡“π‘ «“ ¬“π‘«– Õ—πμ–≈‘°‡¢
μ–∂“§–μ—ß ‡∑«–¡–πÿ –ªŸ™‘μ—ß
—ß¶—ß π–¡— “¡– ÿ«—μ∂‘ ‚Àμÿ.

°–√–≥’¬–‡¡μμ–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß °–√–≥’¬–‡¡μμ–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
°–√–≥’¬–¡—μ∂–°ÿ –‡≈π–
¬—πμ—ß —πμ—ß ª–∑—ß Õ–¿‘ –‡¡®®–
—°‚° Õÿ™Ÿ ®– ÿÀÿ™Ÿ ®–
ÿ«–‚® ®— – ¡ÿ∑ÿ Õ–π–μ‘¡“π’
—πμÿ –‚° ®– ÿ¿–‚√ ®–
Õ—ªª–°‘®‚® ®– —≈≈–Àÿ°–«ÿμμ‘
—πμ‘π∑Ó√‘‚¬ ®– π‘ª–‚° ®–
Õ—ªª–§—æ‚¿ °ÿ‡≈ ÿ Õ–π–πÿ§‘∑‚∏
π– ®– ¢ÿ∑∑—ß –¡“®–‡√ °‘≠®‘
‡¬π– «‘≠êŸ ª–‡√ Õÿª–«–‡∑¬¬ÿß
ÿ¢‘‚π «“ ‡¢¡‘‚π ‚Àπμÿ
—æ‡æ —μμ“ ¿–«—πμÿ ÿ¢‘μ—μμ“
‡¬ ‡°®‘ ª“≥–¿Ÿμ—μ∂‘
μ– “ «“ ∂“«–√“ «“ Õ–π–«–‡ “
∑’¶“ «“ ‡¬ ¡–À—πμ“ «“
¡—™¨‘¡“ √— –°“ Õ–πÿ°–∂Ÿ≈“
∑‘Ø∞“ «“ ‡¬ ®– Õ–∑‘Ø∞“
‡¬ ®– ∑Ÿ‡√ «– —πμ‘ Õ–«‘∑Ÿ‡√
¿Ÿμ“ «“ —¡¿–‡« ’ «“
æ— ‡æ —μμ“ ¿–«—πμÿ ÿ¢‘μ—μμ“
π– ª–‚√ ª–√—ß π‘°ÿæ‡æ∂–
π“μ‘¡—≠‡≠∂– °—μ∂–®‘ π—ß °‘≠®‘
æÓ¬“‚√ –π“ ª–Ø’¶– —≠≠“
π“≠≠–¡—≠≠— – ∑ÿ°¢–¡‘®‡©¬¬–
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¡“μ“ ¬–∂“ π‘¬—ß ªÿμμ—ß
‡Õ«—¡ªî —ææ–¿Ÿ‡μ ÿ
‡¡μμ—≠®– —ææ–‚≈°— Ó¡‘ß
Õÿ∑∏—ß Õ–‚∏ ®– μ‘√‘¬—≠®–
μ‘Ø∞—≠®–√—ß π‘ ‘π‚π «“
‡Õμ—ß –μ‘ß Õ–∏‘Ø‡∞¬¬–
∑‘Ø∞‘≠®– Õ–πÿª–§—¡¡–
°“‡¡ ÿ «‘‡π¬¬– ‡§∏—ß

Õ“¬ÿ “ ‡Õ°–ªÿμμ–¡–πÿ√—°‡¢
¡“π– —¡¿“«–‡¬ Õ–ª–√‘¡“≥—ß
¡“π– —¡¿“«–‡¬ Õ–ª–√‘¡“≥—ß
Õ– —¡æ“∏—ß Õ–‡«√—ß Õ– –ªíμμ—ß
–¬“‚π «“ ¬“«–μ— – «‘§–μ–¡‘∑‚∏
æÓ√—ÀÓ¡–‡¡μ—ß «‘À“√—ß Õ‘∏–¡“Àÿ
’≈–«“ ∑— –‡ππ– —¡ªíπ‚π
π– À‘ ™“μÿ §—æ¿–‡ ¬¬—ß ªÿπ–‡√μ’μ‘.

¢—π∏–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß ¢—π∏–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
«‘√Ÿªí°‡¢À‘ ‡¡ ‡¡μμ—ß
‡¡μμ—ß ‡Õ√“ª–‡∂À‘ ‡¡
©—æÓ¬“ªÿμ‡μÀ‘ ‡¡ ‡¡μμ—ß
‡¡μμ—ß °—≥À“‚§μ–¡–‡°À‘ ®–
Õ–ª“∑–‡°À‘ ‡¡ ‡¡μμ—ß
‡¡μμ—ß ∑‘ª“∑–‡°À‘ ‡¡
®–μÿªª–‡∑À‘ ‡¡ ‡¡μμ—ß
‡¡μμ—ß æ–Àÿªª–‡∑À‘ ‡¡
¡“ ¡—ß Õ–ª“∑–‚° À‘ß ‘
¡“ ¡—ß À‘ß ‘ ∑‘ª“∑–‚°
¡“ ¡—ß ®–μÿªª–‚∑ À‘ß ‘
¡“ ¡—ß À‘ß ‘ æ–Àÿªª–‚∑
—æ‡æ —μμ“ —æ‡æ ª“≥“
—æ‡æ ¿Ÿμ“ ®– ‡°«–≈“
—æ‡æ ¿—∑Ó√“π‘ ªí —πμÿ
¡“ °‘≠®‘ ª“ª–¡“§–¡“
Õ—ªª–¡“‚≥ æÿ∑‚∏, Õ—ªª–¡“‚≥ ∏—¡‚¡, Õ—ªª–¡“‚≥ —ß‚¶,
ª–¡“≥–«—πμ“π‘ ‘√‘ß –ª“π‘, Õ–À‘ «‘®©‘°“ –μ–ª–∑’ Õÿ≥≥“π“¿’ –√–æŸ
¡Ÿ ‘°“, °–μ“ ‡¡ √—°¢“ °–μ“ ‡¡ ª–√‘μμ“, ª–Ø‘°°–¡—πμÿ ¿Ÿμ“π‘, ‚ À—ß π–‚¡
¿–§–«–‚μ, π–‚¡ —μμ—ππ—ß —¡¡“ —¡æÿ∑∏“π—ß.
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©—∑∑—πμ–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß ©—∑∑—πμ–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
«–∏‘ –‡¡π—πμ‘ ª–√“¡– —π‚μ
°“ “«–¡—∑∑—°¢‘ ∏–™—ß Õ‘ ’π—ß
∑ÿ°‡¢π– ºÿØ∞— ÿ∑–ª“∑‘ —≠≠“
Õ–√–À—∑∏–‚™ —æ¿‘ Õ–«—™¨–√Ÿ‚ª
—≈‡≈π– «‘∑‚∏ æÓ¬–∂‘‚μªî —π‚μ
°“ “«–«—μ∂—¡À‘ ¡–π—ß π– ∑ÿ –¬‘
–‡® Õ‘¡—ß π“§–«–‡√π– —®®—ß
¡“ ¡—ß «–‡π æ“≈–¡‘§“ Õ–§—≠©ÿπμ‘.
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‚¡√–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß ‚¡√–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
Õÿ‡∑μ–¬—≠®—°¢ÿ¡“ ‡Õ°–√“™“
À–√‘ –«—≥‚≥ ª–∞–«‘ªª–¿“‚
μ—ß μ—ß π–¡— “¡‘ À–√‘ –«—≥≥—ß ª–∞–«‘ªª–¿“ —ß
μ–¬—™™– §ÿμμ“ «‘À–‡√¡ÿ ∑‘«– —ß
‡¬ æÓ√“ÀÓ¡–≥“ ‡«∑–§ÿ —ææ–∏—¡‡¡
‡μ ‡¡ π–‚¡ ‡μ ®– ¡—ß ª“≈–¬—πμÿ
π–¡—μ∂ÿ æÿ∑∏“π—ß π–¡—μ∂ÿ ‚æ∏‘¬“
π–‚¡ «‘¡ÿμμ“π—ß π–‚¡ «‘¡ÿμμ‘¬“
Õ‘¡—ß ‚ ª–√‘μμ—ß °—μÓ«“
‚¡‚√ ®–√–μ‘ ‡Õ –π“.
Õ–‡ªμ–¬—≠®—°¢ÿ¡“ ‡Õ°–√“™“
À–√‘ –«—≥‚≥ ª–∞–«‘ªª–¿“‚
μ—ß μ—ß π–¡— “¡‘ À–√‘ –«—≥≥—ß ª–∞–«‘ªª–¿“ —ß
μ–¬—™™– §ÿμμ“ «‘À–‡√¡ÿ √—μμ‘ß
‡¬ æÓ√“ÀÓ¡–≥“ ‡«∑–§ÿ —ææ–∏—¡‡¡
‡μ ‡¡ π–‚¡ ‡μ ®– ¡—ß ª“≈–¬—πμÿ
π–¡—μ∂ÿ æÿ∑∏“π—ß π–¡—μ∂ÿ ‚æ∏‘¬“
π–‚¡ «‘¡ÿμμ“π—ß π–‚¡ «‘¡ÿμμ‘¬“
Õ‘¡—ß ‚ ª–√‘μμ—ß °—μÓ«“
‚¡‚√ «“ –¡–°—ªª–¬’μ‘.
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«—ØØ–°–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß «—ØØ–°–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
Õ—μ∂‘ ‚≈‡° ’≈–§ÿ‚≥
—®®—ß ‚ ‡®¬¬–πÿ∑∑–¬“
‡μπ– —®‡®π– °“À“¡‘
—®®–°‘√‘¬–¡–πÿμμ–√—ß
Õ“«—™™‘μÓ«“ ∏—¡¡–æ–≈—ß
–√‘μÓ«“ ªÿææ–‡° ™‘‡π
—®®–æ–≈–¡–«— “¬–
—®®–°‘√‘¬–¡–°“ –À—ß
—πμ‘ ªí°¢“ Õ–ªíμμ–π“
—πμ‘ ª“∑“ Õ–«—≠®–π“
¡“μ“ ªîμ“ ®– π‘°¢—πμ“
™“μ–‡«∑– ª–Ø‘°°–¡–
–À– —®‡® °–‡μ ¡—¬À—ß
¡–À“ªí™™–≈‘‚μ ‘¢’
«—™‡™ ‘ ‚ Ã– – °–√’ “π‘
Õÿ∑–°—ß ªíμÓ«“ ¬–∂“ ‘¢’
—®‡®π– ‡¡ –‚¡ π—μ∂‘
‡Õ “ ‡¡ —®®–ª“√–¡’μ‘.

∏–™—§§–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß ∏–™—§§–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
Õ–√—≠‡≠ √ÿ°¢–¡Ÿ‡≈ «“
ÿ≠≠“§“‡√«– ¿‘°¢–‚«†
Õ–πÿ –‡√∂– —¡æÿ∑∏—ß
¿–¬—ß μÿ¡À“°– ‚π ‘¬“†
‚π ‡® æÿ∑∏—ß –‡√¬¬“∂–
‚≈°–‡™Ø∞—ß π–√“ –¿—ß†
Õ–∂– ∏—¡¡—ß –‡√¬¬“∂–
π‘¬¬“π‘°—ß ÿ‡∑ ‘μ—ß†
‚π ‡® ∏—¡¡—ß –‡√¬¬“∂–
π‘¬¬“π‘°—ß ÿ‡∑ ‘μ—ß†
Õ–∂– —ß¶—ß –‡√¬¬“∂–
ªÿ≠≠—°‡¢μμ—ß Õ–πÿμμ–√—ß†
‡Õ«—¡æÿ∑∏—ß –√—πμ“π—ß
∏—¡¡—ß —ß¶—≠®– ¿‘°¢–‚«†
¿–¬—ß «“ ©—¡¿‘μ—μμ—ß «“
‚≈¡–À—ß‚ π– ‡À –μ’μ‘.
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Õ“Ø“π“Ø‘¬–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß Õ“Ø“π“Ø‘¬–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
«‘ªí ‘ – π–¡—μ∂ÿ
®—°¢ÿ¡—πμ— – ‘√’¡–‚μ
‘¢‘ –ªî π–¡—μ∂ÿ
—ææ–¿Ÿμ“πÿ°—¡ªî‚π
‡« –¿ÿ – π–¡—μ∂ÿ
πÓÀ“μ–°— – μ–ªí ‘‚π
π–¡—μ∂ÿ °–°ÿ —π∏— –
¡“√–‡ π—ªª–¡—∑∑‘‚π
‚°π“§–¡–π— – π–¡—μ∂ÿ
æÓ√“ÀÓ¡–≥— – «ÿ ’¡–‚μ
°— –ªí – π–¡—μ∂ÿ
«‘ªª–¡ÿμμ— – —ææ–∏‘
Õ—ß§’√– — – π–¡—μ∂ÿ
—°Ó¬–ªÿμμ— – ‘√’¡–‚μ
‚¬ Õ‘¡—ß ∏—¡¡–¡–‡∑‡ ‘
—ææ–∑ÿ°¢“ª–πŸ∑–π—ß
‡¬ ®“ªî π‘ææÿμ“ ‚≈‡°
¬–∂“¿Ÿμ—ß «‘ªí ‘ ÿß
‡μ ™–π“ Õ–ªî ÿ≥“
¡–À—πμ“ «’μ– “√–∑“
À‘μ—ß ‡∑«–¡–πÿ “π—ß
¬—ß π–¡— —πμ‘ ‚§μ–¡—ß
«‘™™“®–√–≥– —¡ªíππ—ß
¡–À—πμ—ß «’μ– “√–∑—ß.
‡Õ‡μ ®—≠‡≠ ®– —¡æÿ∑∏“
Õ–‡π°– –μ–‚°Ø–‚¬
—æ‡æ æÿ∑∏“ Õ– –¡– –¡“
—æ‡æ æÿ∑∏“ ¡–À‘∑∏‘°“
—æ‡æ ∑– –æ–≈Ÿ‡ªμ“
‡« “√—™‡™Àÿª“§–μ“
—æ‡æ ‡μ ª–Ø‘™“π—πμ‘
Õ“ –¿—≥∞“π–¡ÿμμ–¡—ß
’À–π“∑—ß π–∑—π‡μ‡μ
ª–√‘ “ ÿ «‘ “√–∑“
æÓ√—ÀÓ¡–®—°°—ß ª–«—μ‡μπμ‘
‚≈‡° Õ—ªª–Ø‘«—μμ‘¬—ß
Õÿ‡ªμ“ æÿ∑∏–∏—¡‡¡À‘
Õ—Ø∞“√– –À‘ π“¬–°“
∑Ó«—μμ‘ß –≈—°¢–≥Ÿ‡ªμ“’μÓ¬“πÿæÓ¬—≠™–π“∏–√“
æÓ¬“¡—ªª–¿“¬– ÿªª–¿“
—æ‡æ ‡μ ¡ÿπ‘°ÿ≠™–√“
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æÿ∑∏“ —ææ—≠êÿ‚π ‡Õ‡μ
¡–À—ªª–¿“ ¡–À–‡μ™“
¡–À“°“√ÿ≥‘°“ ∏’√“
∑’ª“ π“∂“ ª–μ‘Ø∞“ ®–
§–μ’ æ—π∏Ÿ ¡–À— “ “
–‡∑«–°— – ‚≈°— –
‡μ “À—ß ‘√– “ ª“‡∑
«–®– “ ¡–π– “ ‡®«–
–¬–‡π Õ“ –‡π ∞“‡π

æ— ‡æ ¢’≥“ –«“ ™‘π“
¡–À“ªí≠≠“ ¡–À—ææ–≈“
—æ‡æ “π—ß ÿ¢“«–À“
μ“≥“ ‡≈≥“ ®– ª“≥‘π—ß
–√–≥“ ®– À‘‡μ ‘‚π
—æ‡æ ‡Õ‡μ ª–√“¬–π“
«—π∑“¡‘ ªÿ√‘ ÿμμ–‡¡
«—π∑“‡¡‡μ μ–∂“§–‡μ
§–¡–‡π ®“ªî —ææ–∑“.

Õ—ß§ÿ≈‘¡“≈–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß Õ—ß§ÿ≈‘¡“≈–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡–
¬–‚μÀ—ß ¿–§‘π‘ Õ–√‘¬“¬– ™“μ‘¬“ ™“‚μ, π“¿‘™“π“¡‘
™’«‘μ“ ‚«‚√‡ªμ“, ‡μπ– —®‡®π– ‚ μ∂‘ ‡μ ‚Àμÿ ‚ μ∂‘ §—æ¿—
¬–‚μÀ—ß ¿–§‘π‘ Õ–√‘¬“¬– ™“μ‘¬“ ™“‚μ, π“¿‘™“π“¡‘
™’«‘μ“ ‚«‚√‡ªμ“, ‡μπ– —®‡®π– ‚ μ∂‘ ‡μ ‚Àμÿ ‚ μ∂‘ §—æ¿—
¬–‚μÀ—ß ¿–§‘π‘ Õ–√‘¬“¬– ™“μ‘¬“ ™“‚μ, π“¿‘™“π“¡‘
™’«‘μ“ ‚«‚√‡ªμ“, ‡μπ– —®‡®π– ‚ μ∂‘ ‡μ ‚Àμÿ ‚ μ∂‘ §—æ¿—

‡
— ®‘®®– ª“≥—ß
≠
–.
—≠®‘®®– ª“≥—ß
–.
—≠®‘®®– ª“≥—ß
–.
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‚æ™¨—ß§–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß ‚æ™¨—ß§–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
‚æ™¨—ß‚§ –μ‘ —ß¢“‚μ ∏—¡¡“π—ß «‘®–‚¬ μ–∂“
«‘√‘¬—¡ªïμ‘ªí —∑∏‘‚æ™¨—ß§“ ®– μ–∂“ª–‡√
–¡“∏ÿ‡ª°¢–‚æ™¨—ß§“
—μ‡μ‡μ —ææ–∑— ‘π“
¡ÿπ‘π“ —¡¡–∑—°¢“μ“
¿“«‘μ“ æ–Àÿ≈’°–μ“
—ß«—μμ—πμ‘ Õ–¿‘≠≠“¬–
π‘ææ“π“¬– ®– ‚æ∏‘¬“
‡Õ‡μπ– —®®–«—™‡™π–
‚ μ∂‘ ‡μ ‚Àμÿ —ææ–∑“.
‡Õ°— Ó¡‘ß –¡–‡¬ π“‚∂ ‚¡§§—≈≈“π—≠®– °— –ªíß
§‘≈“‡π ∑ÿ°¢‘‡μ ∑‘ Ó«“
‚æ™¨—ß‡§ —μμ– ‡∑ –¬‘
‡μ ®– μ—ß Õ–¿‘π—π∑‘μÓ«“
‚√§“ ¡ÿ®®‘ß ÿ μ—ß¢–‡≥
‡Õ‡μπ– —®®–«—™‡™π–
‚ μ∂‘ ‡μ ‚Àμÿ —ææ–∑“.
‡Õ°–∑“ ∏—¡¡–√“™“ªî
‡§≈—≠‡≠π“¿‘ªïÃî‚μ
®ÿπ∑—μ‡∂‡√π– μ—≠‡≠«–
¿–≥“‡ªμÓ«“π– “∑–√—ß
—¡‚¡∑‘μÓ«“ ®– Õ“æ“∏“
μ—¡À“ «ÿØ∞“ ‘ ∞“π–‚
‡Õ‡μπ– —®®–«—™‡™π–
‚ μ∂‘ ‡μ ‚Àμÿ —ææ–∑“.
ª–À’π“ ‡μ ®– Õ“æ“∏“ μ‘≥≥—ππ—¡ªî ¡–‡À ‘π—ß
¡—§§“À–μ–°‘‡≈ “ «–
ªíμμ“πÿªªíμμ‘∏—¡¡–μ—ß
‡Õ‡μπ– —®®–«—™‡™π–
‚ μ∂‘ ‡μ ‚Àμÿ —ææ–∑“.
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Õ–¿–¬–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß Õ–¿–¬–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
¬—π∑ÿππ‘¡‘μμ—ß Õ–«–¡—ß§–≈—≠®–
‚¬ ®“¡–π“‚ª –°ÿ≥— – —∑‚∑
ª“ªí§§–‚À ∑ÿ ÿªîπ—ß Õ–°—πμ—ß
æÿ∑∏“πÿ¿“‡«π– «‘π“ –‡¡πμÿ.
¬—π∑ÿππ‘¡‘μμ—ß Õ–«–¡—ß§–≈—≠®–
‚¬ ®“¡–π“‚ª –°ÿ≥— – —∑‚∑
ª“ªí§§–‚À ∑ÿ ÿªîπ—ß Õ–°—πμ—ß
∏—¡¡“πÿ¿“‡«π– «‘π“ –‡¡πμÿ.
¬—π∑ÿππ‘¡‘μμ—ß Õ–«–¡—ß§–≈—≠®–
‚¬ ®“¡–π“‚ª –°ÿ≥— – —∑‚∑
ª“ªí§§–‚À ∑ÿ ÿªîπ—ß Õ–°—πμ—ß
—ß¶“πÿ¿“‡«π– «‘π“ –‡¡πμÿ.
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™–¬–ª–√‘μ√
À—π∑– ¡–¬—ß ™–¬–ª–√‘μμ—ß ¿–≥“¡– ‡
¡À“°“√ÿ≥‘‚° π“‚∂
À‘μ“¬– —ææ–ª“≥‘π—ß
ªŸ‡√μÓ«“ ª“√–¡’ —ææ“
ªíμ‚μ —¡‚æ∏‘¡ÿμμ–¡—ß
‡Õ‡μπ– —®®–«—™‡™π–
‚Àμÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈—ß.
™–¬—π‚μ ‚æ∏‘¬“ ¡Ÿ‡≈
—°Ó¬“π—ß π—π∑‘«—±≤–‚π
‡Õ«—ß μ–«—ß «‘™–‚¬ ‚ÀÀ‘
™–¬— ÿ ™–¬–¡—ß§–‡≈
Õ–ª–√“™‘μ–ªí≈≈—ß‡°
’‡ ª–∞–«‘‚ª°¢–‡√
Õ–¿‘‡ ‡° —ææ–æÿ∑∏“π—ß
Õ—§§—ªªíμ‚μ ª–‚¡∑–μ‘.
ÿπ—°¢—μμ—ß ÿ¡—ß§–≈—ß
ÿª–¿“μ—ß ÿÀÿØ∞‘μ—ß
ÿ¢–‚≥ ÿ¡ÿÀÿμ‚μ ®–
ÿ¬‘Ø∞—ß æ√—À¡–®“√‘ ÿ
ª–∑—°¢‘≥—ß °“¬–°—¡¡—ß
«“®“°—¡¡—ß ª–∑—°¢‘≥—ß
ª–∑—°¢‘≥—ß ¡–‚π°—¡¡—ß
ª–≥‘∏’ ‡μ ª–∑—°¢‘≥“
ª–∑—°¢‘≥“π‘ °—μÓ«“π–
≈–¿—πμ—μ‡∂ ª–∑—°¢‘‡≥.
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√–μ–π—μμ–¬—ªª–¿“«“¿‘¬“®–π–§“∂“Û
À—π∑– ¡–¬—ß √–μ–π—μμ–¬—ªª–¿“«“¿‘¬“®–π–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
Õ–√–À—ß† —¡¡“ —¡æÿ∑‚∏†† Õÿμμ–¡—ß† ∏—¡¡–¡—™¨–§“†
¡–À“ —ß¶—ß† ª–‚æ‡∏ ‘† †
Õ‘®‡®μ—ß √–μ–π—μμ–¬—ß†
æÿ∑‚∏ ∏—¡‚¡† —ß‚¶ ®“μ‘† †
π“π“‚Àπμ—¡ªî† «—μ∂ÿ‚μ†
Õ—≠≠–¡—≠≠“«‘‚¬§“«–†† †
‡Õ°’¿Ÿμ—¡ª–π—μ∂–‚μ†
æÿ∑‚∏† ∏—¡¡— –† ‚æ‡∏μ“†† †
∏—¡‚¡† —ß‡¶π– † ∏“√‘‚μ†
—ß‚¶ ®–† “«–‚° æÿ∑∏— –†† Õ‘®‡®°“æ—∑∏–‡¡«‘∑—ß†
«‘ ÿ∑∏—ß† Õÿμμ–¡—ß† ‡ Ø∞—ß† †
‚≈°— Ó¡‘ß √–μ–π—μμ–¬—ß†
—ß«—μμ–μ‘† ª– —ππ“π—ß†
Õ—μμ–‚π† ÿ∑∏‘°“¡‘π—ß†
—¡¡“† ª–Ø‘ªí™™—πμ“π—ß†
ª–√–¡“¬–† «‘ ÿ∑∏‘¬“
«‘ ÿ∑∏‘† —ææ–°Ó‡≈‡ À‘†
‚Àμ‘† ∑ÿ°‡¢À‘† π‘ææÿμ‘†
π‘ææ“π—ß † ª–√–¡—ß† ÿ≠≠—ß†
π‘ææ“π—ß† ª–√–¡—ß† ÿ¢—ß†
‡Õ‡μπ–† —®®–«—™‡™π–†† †
ÿ«—μ∂‘† ‚Àμÿ† —ææ–∑“.
√–μ–π—μμ–¬“πÿ¿“‡«π–††
√–μ–π—μμ–¬–‡μ™– “†
Õÿªí∑∑–«—πμ–√“¬“ ®–†† †
Õÿª– —§§“ ®– —ææ–‚ †
¡“† °–∑“®‘† —¡ºÿ ‘ß ÿ† †
√—Ø∞—ß† Ó¬“¡“π–‡¡«‘∑—ß†
Õ“‚√§‘¬– ÿ¢—≠‡®«–†† †
μ–‚μ† ∑’¶“¬ÿμ“ªî† ®–†
μ—ææ—μ∂Ÿπ—≠®–† —¡ªíμÓ‚¬††
ÿ¢—ß† —ææ—μ∂–† ‚ μ∂‘ ®–†
¿–«—πμÿ —¡ª–«—μμ—πμÿ†
Ó¬“¡“π—ß† √—Ø∞–ª“≈‘π—ß†
‡μ ®– √—Ø∞—≠®–† √—°¢—πμÿ†
Ó¬“¡–√—Ø∞‘°–‡∑«–μ“†
Ó¬“¡“π—ß† √—Ø∞–ª“≈’À‘†
∏—¡¡“¡‘‡ À‘† ªŸ™‘μ“†
†
‘∑∏–¡—μ∂ÿ† ‘∑∏–¡—μ∂ÿ†
‘∑∏–¡—μ∂ÿ† Õ‘∑—ß† º–≈—ß†
† ‡Õμ— Ó¡‘ß† √–μ–π—μμ–¬— Ó¡‘ß†
—¡ª– “∑–π–‡®μ–‚ .
Û æ√–√“™π‘æπ∏å¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—«
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ÿ¢“¿‘¬“®–π–§“∂“Ù
À—π∑– ¡–¬—ß ÿ¢“¿‘¬“®–π–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
¬—ß† ¬—ß† ‡∑«–¡–πÿ “π—ß† ¡—ß§–≈—μ∂“¬–† ¿“ ‘μ—ß
μ— –† μ— “πÿ¿“‡«π–††
‚Àμÿ† √“™–°ÿ‡≈† ÿ¢—ß
‡¬† ‡¬† Õ“√—°¢–°“† ‡∑«“††
μ—μ∂–† μ—μ∂“∏‘«“ ‘‚π
Õ‘¡‘π“† ∏—¡¡–∑“‡ππ–††
—æ‡æ† Õ—¡‡ÀÀ‘† ªŸ™‘μ“
–∑“† ¿—∑Ó√“π‘† ªí —πμÿ†
ÿ¢‘μ“† ‚Àπμÿ† π‘æ¿–¬“
Õ—ªª–¡—μμ“† ®– † Õ—¡‡À ÿ†
—æ‡æ† √—°¢—πμÿ† ‚π† –∑“
¬—≠®–† ‚π† ¿“ –¡“‡πÀ‘†
°ÿ –≈—ß† ª– ÿμ—ß† æ–Àÿß
μ—π‚π† ‡∑«“πÿ‚¡∑—πμÿ†
®‘√—ß† μ‘Ø∞—πμÿ† “μ–μ—ß
‡¬† «“† ™–≈“æÿ™—≥±–™“††
—ß‡ ∑–‚™ª–ª“μ‘°“
Õ–‡«√“† ‚Àπμÿ† —æ‡æ† ‡μ†† †
Õ–π’¶“† π‘√ÿªí∑∑–«“
ªí —πμÿ† Õ–π–«—™™“π‘†
¡“† ®–† “«—™™–¡“§–¡“
®‘√—ß† μ‘Ø∞–μÿ† ‚≈°— Ó¡‘ß†
—¡¡“ —¡æÿ∑∏– “ –π—ß
∑— ‡ πμ—ß† ‚ μ–«—πμŸπ—ß†
¡—§§—ß† —μμ–«‘ ÿ∑∏‘¬“
¬“«–† æÿ∑‚∏μ‘† π“¡—¡ªî†
‚≈°–‡™Ø∞— –†† —μ∂ÿ‚π
—¡¡“‡∑ ‘μ–∏—¡¡— –††
ª–«—μμ–μ‘† ¡–‡À ‘‚π
ª– —ππ“† ‚Àπμÿ† —æ‡æªî† †
ª“≥‘‚π†† æÿ∑∏– “ –‡π
—¡¡“† ∏“√—ß† ª–‡«®©—π‚μ††
°“‡≈† ‡∑‚«† ª–«— –μÿ
«ÿ±≤‘¿“«“¬–† —μμ“π—ß†
–¡‘∑∏—ß† ‡πμÿ† ‡¡∑–π‘ß
¡“μ“† ªîμ“† ®–† Õ—μÓ√–™—ß†
π‘®®—ß† √—°¢—πμ‘† ªÿμμ–°—ß
‡Õ«—ß† ∏—¡‡¡π–† √“™“‚π††
ª–™—ß† √—°¢—πμÿ† —ææ–∑“.
Ù ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‚¶…“®“√¬å (©‘¡) «—¥‚¡≈’‚≈° ·μàß
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ª–√–¡–√“™–™–π–π’«–√–∑“π–§“∂“
À—π∑– ¡–¬—ß ª–√–¡–√“™–™–π–π’«–√–∑“π–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
ª–√–¡–√“™‘π’ π“∂“
¿Ÿ¡‘æ–≈— – √“™‘‚π
∑– –¡‘π∑–¿ÿª“≈— –
¡“μÿ¿Ÿμ“ ¬– — ‘π’
—¡æÿ∑∏–¡“¡–°“ Õ—§§“
æÿ∑∏–∏—¡‡¡ –¡“À‘μ“
ªÿ≠≠“∏‘°“√– —¡ªíππ“
∑“π—™¨“ –¬– —ß¬ÿμ“
‘√‘¬“ °‘μμ‘¬“ ®“ªî
Õ–¿‘°°—πμ“ Õ–¿‘°¢–≥—ß
π‘ —¡¡–°“√‘π’ ‚Àμ‘
Õ–μ‘ —≥À“ «‘¬—μμ‘°“
‡Õ “ À‘ √—Ø∞–«“ ’π—ß
Õ—μ∂“¬– ®– À‘μ“¬– ®–
—¡ª“‡∑μ‘ °–√—≥¬“π‘
¡–À“°“√ÿ≠≠–‡®μ– “
‘ªª“π‘ ™’«–‚πª“‡¬
“μ‡∂ ®– Õ–πÿ “ –μ‘
æ–Àÿ ‘ªªî°–°—¡¡—≠®–
Õ–πÿ§§—≥À“μ‘ ‚¬π‘‚
«–‚π∑–°“πÿ√—°¢“¬–
—ææ—μ∂– æÿ∑∏‘∑“¬‘π’
æ–Àÿ°—μ‡∂ ‘¢“ªíμ‡μ
ª–°ÿææ–‡μ «‘®—°¢–≥“
μ— Ó¡“ À‘ √—Ø∞–«“ ’π—ß
—¡¿“«‘μ“ Õ–μ‘ªªî¬“
Õ‘∑“π‘ “ «–‚¬«ÿ±⁄≤“
‡∑¡— “ «–√–¡—ß§–≈—ß
√–μ–π—μμ–¬“πÿ¿“‡«π–
°–μ–ªÿ≠≠— – ‡μ™– “
«‘ ‘Ø∞“ √“™–¡“μ“ “
∑’¶“¬ÿ°“ π‘√“¡–¬“
«—≥≥Ÿ‡ªμ“ æ–≈Ÿ‡ªμ“
ÿ¢‘μ“ ‚Àμÿ —ææ–∑“
∑ÿ°¢–‚√§–¿–¬“∑’À‘
ª“ªí§§–‡ÀÀ‘ ¡ÿ®®–μÿ
®‘√—≠™’«–μÿ ∑—¬¬“π—ß
‘√’¿Ÿμ“ «‘‡ –‚μ
«–√“ °‘μμ‘ ¬– —§‚§ ®–
ªí≠≠“¬—πμÿ π‘√—πμ–√—ß.
¡À“‡∂√ ¡“§¡
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®—°°‘«—ß –∑– –¡–ª–√–‡¡π∑–¡–À“√“™“¿‘∂ÿμ‘§“∂“
À—π∑– ¡–¬—ß ®—°°‘«—ß –∑– –¡–ª–√–‡¡π∑–¡–À“√“™“¿‘∂ÿμ‘§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
¡–À“«–™‘√“≈—ß°–√–‚≥†
∑—¬¬“π—ß ªî¬–¢—μμ‘‚¬
¡–À“‡μ™“πÿ¿“‚« ®–
† æ–Àÿ —μ∂–«‘®—°¢–‚≥
∑—ÃÀ—ß† °–μ—≠êÿμ“∞“¬’†
æÿ∑∏“∑‘μ‘ææ–§“√–‚«
∑–¬“¡“π– – —¡ªíπ‚π†
–∑“ °“√–≥–‚°«‘‚∑
—ß§–À“πÿªª–∑“‡ππ†–
∏—¡¡‘°“√—°¢–§ÿμμ‘¬“
—æ‡æ —ß –¡–≥“π—¡ªî†
—æ‡æ —ß √—Ø∞–«“ ‘π—ß
—ææ–°‘®®“π‘ °“‡√μ‘†
“√—μ∂‘°“π‘ —ææ–‚
¡–À“√“™— – Õ—ß‡§À‘
Õ–‡π‡°À‘ –¡—ªªî‚μ
–√—Ø∞–«ÿ±≤‘ —π∏“‡π
∂‘√–®‘μ‚μ Õ–π‘π∑‘‚¬
μ— Ó¡“∑“π‘ π–√‘π‚∑¬—ß
—¡ªÿ≥≥–ªÿ≠≠–ª“√–¡’
«–√— – ®—°°‘«—ß — –
∑– –‚¡ ‚Àμ‘ ¢—μμ‘‚¬
√–μ–π—μμ–¬“πÿ¿“‡«π–
√“™Ÿπ—ß ªÿ≠≠–‡μ™– “
ª–√–‡¡π∑–¡–À“√“™“†
∑’¶“¬ÿ‚° π‘√“¡–‚¬
«—≥≥–«“ æ–≈– —¡ªíπ‚π†
ÿ¢‘‚μ ‚Àμÿ —ææ–∑“
√—Ø∞“¿‘ª“≈–‚πª“¬—ß
«‘®“√–¬—ß «– ‚¬π‘‚
√—™™—ß ∏—¡‡¡π– °“‡√μÿ†
√“™–∏—¡¡—ß Õ–‚°ª–¬—ß
—¡æÿ∑∏– “ –π—ß ‡ Ø∞—ß†
Õÿªíμ∂—¡¿–μÿ ∞“π–‚
ªíª‚ªμÿ —ææ–‚ μ∂‘≠®–
—ææ—≠®– ™–¬–¡—ß§–≈—ß
®‘√—ß √—™‡™ ª–μ‘Ø∞“μÿ†
–∑“ ¿—∑Ó√“π‘ ªí –μÿ
—ææ—πμ–√“¬–‚¡°¢“¬†–
‡∑«“ √—°¢—πμÿ π—ß –∑“μ‘.
¡À“‡∂√ ¡“§¡
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‡∑«–μ“Õÿ¬‚¬™–π–§“∂“
À—π∑– ¡–¬—ß ‡∑«–μ“Õÿ¬‚¬™–π–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
∑ÿ°¢—ªªíμμ“ ®– π‘∑∑ÿ°¢“ ¿–¬—ªªíμμ“ ®– π‘æ¿–¬“
‚ °—ªªíμμ“ ®– π‘ ‚ °“
‚Àπμÿ —æ‡æªî ª“≥‘‚π
‡Õμμ“«–μ“ ®– Õ—¡‡ÀÀ‘
—¡¿–μ—ß ªÿ≠≠– —¡ª–∑—ß
—æ‡æ ‡∑«“πÿ‚¡∑—πμÿ
—ææ– —¡ªíμμ‘ ‘∑∏‘¬“
∑“π—ß ∑–∑—πμÿ —∑∏“¬–
’≈—ß √—°¢—πμÿ —ææ–∑“
¿“«–π“¿‘√–μ“ ‚Àπμÿ
§—®©—πμÿ ‡∑«–μ“§–μ“.
—æ‡æ æÿ∑∏“ æ–≈—ªªíμμ“ ªí®‡®°“π—≠®– ¬—ß æ–≈—ß
Õ–√–À—πμ“π—≠®– ‡μ‡™π–
√—°¢—ß æ—π∏“¡‘ —ææ–‚ .
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Õ–πÿ –√–≥–ª“∞–
À—π∑– ¡–¬—ß Õ–πÿ –√–≥–ª“∞—ß ¿–≥“¡– ‡
Õ‘μ‘ªî ‚ ¿–§–«“ Õ–√–À—ß —¡¡“ —¡æÿ∑‚∏, «‘™™“®–√–≥– —¡ªíπ‚π
ÿ§–‚μ ‚≈°–«‘∑Ÿ, Õ–πÿμμ–‚√ ªÿ√‘ –∑—¡¡– “√–∂‘, —μ∂“ ‡∑«–¡–πÿ “π—ß,
æÿ∑‚∏ ¿–§–«“μ‘.
Ó«“°¢“‚μ ¿–§–«–μ“ ∏—¡‚¡, —π∑‘Ø∞‘‚° Õ–°“≈‘‚°, ‡ÕÀ‘ªí ‘‚°,
‚Õª–π–¬‘‚°, ªí®®—μμ—ß ‡«∑‘μ—æ‚æ «‘≠êŸÀ’μ‘. (Õà“π«à“ «‘≠êŸŒ’μ‘)
ÿª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚μ “«–°– —ß‚¶, Õÿ™ÿª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚μ
“«–°– —ß‚¶, ≠“¬–ª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚μ “«–°– —ß‚¶, “¡’®‘ª–Ø‘ªíπ‚π
¿–§–«–‚μ “«–°– —ß‚¶, ¬–∑‘∑—ß ®—μμ“√‘ ªÿ√‘ –¬ÿ§“π‘ Õ—Ø∞– ªÿ√‘ –ªÿ§§–≈“,
‡Õ – ¿–§–«–‚μ “«–°– —ß‚¶, Õ“Àÿ‡π¬‚¬, ª“Àÿ‡π¬‚¬, ∑—°¢‘‡≥¬‚¬,
Õ—≠™–≈‘°–√–≥’‚¬, Õ–πÿμμ–√—ß ªÿ≠≠—°‡¢μμ—ß ‚≈°— “μ‘.
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æÿ∑∏–™–¬–¡—ß§–≈–§“∂“ (æ“Àÿß)
À—π∑– ¡–¬—ß æÿ∑∏–™–¬–¡—ß§–≈–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
æ“Àÿß –À— –¡–¿‘π‘¡¡‘μ– “«ÿ∏—πμ—ß
§Ó√’‡¡¢–≈—ß Õÿ∑‘μ–‚¶√– –‡ π–¡“√—ß
∑“π“∑‘∏—¡¡–«‘∏‘π“ ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
¡“√“μ‘‡√°–¡–¿‘¬ÿ™¨‘μ– —ææ–√—μμ‘ß
‚¶√—¡ª–π“Ã–«–°–¡—°¢–¡–∂—∑∏–¬—°¢—ß
¢—πμ’ ÿ∑—πμ–«‘∏‘π“ ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
π“Ã“§‘√‘ß §–™–«–√—ß Õ–μ‘¡—μμ–¿Ÿμ—ß
∑“«—§§‘®—°°–¡– –π’«– ÿ∑“√ÿ≥—πμ—ß
‡¡μμ—¡æÿ‡ °–«‘∏‘π“ ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
Õÿ°¢‘μμ–¢—§§–¡–μ‘À—μ∂– ÿ∑“√ÿ≥—πμ—ß
∏“«—πμ‘‚¬™–π–ª–∂—ß§ÿ≈‘¡“≈–«—πμ—ß
Õ‘∑∏’¿‘ —ß¢–μ–¡–‚π ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
°—μÓ«“π– °—Ø∞–¡ÿ∑–√—ß Õ‘«– §—æ¿‘π’¬“
®‘≠®“¬– ∑ÿØ∞–«–®–π—ß ™–π–°“¬–¡—™‡¨
—π‡μπ– ‚ ¡–«‘∏‘π“ ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
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®— ®—ß «‘À“¬– ¡–μ‘ —®®–°–«“∑–‡°μÿß
«“∑“¿‘‚√ªîμ–¡–π—ß Õ–μ‘Õ—π∏–¿Ÿμ—ß
ªí≠≠“ª–∑’ª–™–≈‘‚μ ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
π—π‚∑ª–π—π∑–¿ÿ™–§—ß «‘æÿ∏—ß ¡–À‘∑∏‘ß
ªÿμ‡μπ– ‡∂√–¿ÿ™–‡§π– ∑–¡“ª–¬—π‚μ
Õ‘∑∏Ÿª–‡∑ –«‘∏‘π“ ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
∑ÿ§§“À–∑‘Ø∞‘¿ÿ™–‡§π– ÿ∑—Ø∞–À—μ∂—ß
æÓ√–ÀÓ¡—ß «‘ ÿ∑∏‘™ÿμ‘¡‘∑∏‘æ–°“¿‘∏“π—ß
≠“≥“§–‡∑π– «‘∏‘π“ ™‘μ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑
μ—π‡μ™– “ ¿–«–μÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈“π‘.
‡Õμ“ªî æÿ∑∏–™–¬–¡—ß§–≈–Õ—Ø∞–§“∂“
‚¬ «“®–‚π ∑‘π–∑‘‡π –√–‡μ ¡–μ—π∑’
À‘μÓ«“π–‡π°–«‘«‘∏“π‘ ®ÿªí∑∑–«“π‘
‚¡°¢—ß ÿ¢—ß Õ–∏‘§–‡¡¬¬– π–‚√ –ªí≠‚≠.
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†

™–¬–¡—ß§–≈–§“∂“
À—π∑– ¡–¬—ß ™–¬–¡—ß§–≈–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
¡–À“°“√ÿ≥‘‚° π“‚∂††
À‘μ“¬– —ææ–ª“≥‘π—ß
ªŸ‡√μÓ«“ ª“√–¡’ —ææ“††
ªíμ‚μ —¡‚æ∏‘¡ÿμμ–¡—ß
‡Õ‡μπ– —®®–«—™‡™π–††
†‚Àμÿ ‡μ ™–¬–¡—ß§–≈—ß.
™–¬—π‚μ ‚æ∏‘¬“ ¡Ÿ‡≈ †
—°Ó¬“π—ß π—π∑‘«—±≤–‚π
‡Õ«—ß μÓ«—ß «‘™–‚¬ ‚ÀÀ‘
™–¬— ÿ ™–¬–¡—ß§–‡≈
Õ–ª–√“™‘μ–ªí≈≈—ß‡°††
’‡ ª–∞–«‘‚ª°¢–‡√
Õ–¿‘‡ ‡° —ææ–æÿ∑∏“π—ß
†Õ—§§—ªªíμ‚μ ª–‚¡∑–μ‘.
ÿπ—°¢—μμ—ß ÿ¡—ß§–≈—ß†
ÿª–¿“μ—ß ÿÀÿØ∞‘μ—ß
ÿ¢–‚≥ ÿ¡ÿÀÿμ‚μ ®–††
ÿ¬‘Ø∞—ß æÓ√—ÀÓ¡–®“√‘ ÿ
ª–∑—°¢‘≥—ß °“¬–°—¡¡—ß†
«“®“°—¡¡—ß ª–∑—°¢‘≥—ß
ª–∑—°¢‘≥—ß ¡–‚π°—¡¡—ß†
ª–≥‘∏’† ‡μ ª–∑—°¢‘≥“
ª–∑—°¢‘≥“π‘ °—μÓ«“π–††
≈–¿—πμ—μ‡∂ ª–∑—°¢‘‡≥.

‚§«‘μ–‚√§Ÿª– –¡–§“∂“
À—π∑– ¡–¬—ß ‚§«‘μ–‚√§Ÿª– –¡–§“∂“‚¬ ¿–≥“¡– ‡
√–μ–π—μμ–¬“πÿ¿“‡«π–
—ææ–‡∑«“π– ‡μ™– “
Õÿªªíπ‚π ‚§«‘‚μ ‚√‚§
Ó¬“¡–√—Ø‡∞ «‘π— –μÿ
√“™–ªÿ≠≠“πÿ¿“‡«π–
∑– –ª“√–¡‘μ“À‘ ®–
Õ“‚√§‘¬– ÿ¢—≠‡®«–
–∑“ ‚ μ∂’ ¿–«—πμÿ ‡μ.
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—ææ–¡—ß§–≈–§“∂“
¿–«–μÿ —ææ–¡—ß§–≈—ß
—ææ–æÿ∑∏“πÿ¿“‡«π–
¿–«–μÿ —ææ–¡—ß§–≈—ß
—ææ–∏—¡¡“πÿ¿“‡«π–
¿–«–μÿ —ææ–¡—ß§–≈—ß
—ææ– —ß¶“πÿ¿“‡«π–
π—°¢—μμ–¬—°¢–¿Ÿμ“π—ß
ª–√‘μμ— “πÿ¿“‡«π–
π—°¢—μμ–¬—°¢–¿Ÿμ“π—ß
ª–√‘μμ— “πÿ¿“‡«π–
π—°¢—μμ–¬—°¢–¿Ÿμ“π—ß
ª–√‘μμ— “πÿ¿“‡«π–

√—°¢—πμÿ
–∑“ ‚
√—°¢—πμÿ
–∑“ ‚
√—°¢—πμÿ
–∑“ ‚

æ— æ–‡∑«–μ“
μ∂’ ¿–«—πμÿ ‡μ.
—ææ–‡∑«–μ“
μ∂’ ¿–«—πμÿ ‡μ.
—ææ–‡∑«–μ“
μ∂’ ¿–«—πμÿ ‡μ.

ª“ªí§§–À–π‘«“√–≥“
À—πμÓ«“ ‡μ —ß Õÿªí∑∑–‡«.
ª“ªí§§–À–π‘«“√–≥“
À—πμÓ«“ ‡μ —ß Õÿªí∑∑–‡«.
ª“ªí§§–À–π‘«“√–≥“
À—πμÓ«“ ‡μ —ß Õÿªí∑∑–‡«.
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æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå¡À“¡°ÿØ√“™«‘∑¬“≈—¬
ÒÚ˘ À¡àŸ Û ∂.»“≈“¬“-π§√™—¬»√’ μ.»“≈“¬“ Õ.æÿ∑∏¡≥±≈ ®.π§√ª∞¡ ˜ÛÒ˜

º·à¨ÃÔÞ¾ÃÐ¾Ø·¸Á¹µ
ññ ¾ÄÉÀÒ¤Á òõöô

Ê×ºÊÒ¹¾ÃÐÃÒª»³Ô¸Ò¹ “¸ÃÃÁÃÒªÔ¹Õ”
Ê×ºÊÒ¹¾ÃÐÃÒª»³Ô¸Ò¹ “¸ÃÃÁÃÒªÔ¹Õ”

