
¡ÒÃÇÔ¨Ñ¡É�ÇÃÃ³¤´Õ



ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

¤×Í§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í §Ò¹

»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ º·
»ÃÐ¾Ñ¹ �̧·Ø¡ª¹Ô´·Ñé§·Õè
à»š¹ÃŒÍÂá¡ŒÇáÅÐÃŒÍÂ
¡ÃÍ§ àª‹¹ Ë¹Ñ§Ê×Í 
Ø̈ÅÊÒÃ ÊÔè§à¢ÕÂ¹ 

ÊÔè§¾ÔÁ¾� 

ÇÃÃ³¤ Ṍ

- Ë¹Ñ§Ê×Í«Öè§áµ‹§´Õ ÁÕ
¤Ø³¤‹Ò´ŒÒ¹à¹×éÍËÒ
ÊÒÃÐ áÅÐ¤Ø³¤‹Ò
·Ò§ÇÃÃ³ÈÔÅ»Š àª‹¹

àÊÀÒàÃ×èÍ§¢Ø¹ªŒÒ§¢Ø¹á¼¹

-à»š¹Ë¹Ñ§Ê×Í·Õè¤¹Í‹Ò¹
äÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒÊÙÞä» à¾×èÍãËŒ
¤¹ÃØ‹¹ËÅÑ§ä´ŒÃÑ¡ÉÒäÇŒ 

-ÁÕ¼ÙŒÂ¡Â‹Í§à»š¹à¾ÃÒÐ
¡ÒÅàÇÅÒ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¾ÔÊÙ¨¹�
à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑº



ÇÃÃ³¤´ÕÁØ¢»Ò°Ð

¤×Í ÇÃÃ³¤ Ṍ·Õè¶‹ÒÂ·Í´
Ê×ºµ‹Í¡Ñ¹ÁÒ»Ò¡µ‹Í»Ò¡ 

àª‹¹  ¹Ô·Ò¹¾×é¹ºŒÒ¹  
à¾Å§¾×é¹ºŒÒ¹ º·ÃŒÍ§àÅ‹¹

¢Í§à ḉ¡

ÇÃÃ³¤´ÕÅÒÂÅÑ¡É³�

¤×Í ÇÃÃ³¤ Ṍ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¨´
ºÑ¹·Ö¡äÇŒã¹µŒ¹©ºÑºÊÁØ´ä·Â 
µŒ¹©ºÑºãºÅÒ¹   ËÃ×Íà»š¹

Ë¹Ñ§Ê×Íã¹»˜¨¨ØºÑ¹



¡ÒÃÇÔ¨Ñ¡É�áÅÐ¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³�ÇÃÃ³¤´Õ

¡ÒÃÇÔ Ñ̈¡É�ÇÃÃ³¤´Õ

à»š¹¡ÒÃÍ‹Ò¹â´ÂãªŒ¤ÇÒÁ¤Ô´¾Ô¨ÒÃ³Ò
äµÃ‹µÃÍ§ ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ áÂ¡áÂÐ áÅÐ
áÊÇ§ËÒàËµØ¼Å à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§
ÇÃÃ³¤´Õä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕàËµØ¼Å

¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³�ÇÃÃ³¤´Õ

à»š¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÃÃ³¤´Õ·ÕèÍ‹Ò¹ áÅŒÇÊÒÁÒÃ¶
ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò ÇÃÃ³¤´ÕàÃ×èÍ§¹Ñé¹´ÕËÃ×ÍäÁ‹́ Õ
ÍÂ‹Ò§äÃ ªÍºËÃ×ÍäÁ‹ªÍº´ŒÇÂàËµØ¼Åã´



¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÇÃÃ³¤´Õ

ÇÃÃ³¤´Õ à»š¹ÁÃ´¡·ÕèºÃÃ¾ºØÃØÉ·Ôé§äÇŒ áÅÐà»š¹·Õè¹ÔÂÁµ¡·Í´

àÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§»̃¨ Ø̈ºÑ¹  ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¹ÕéÊÑ§à¡µä Œ́¨Ò¡¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ
¢Í§¼ÙŒÍ‹Ò¹ ¿̃§ àÅ‹Ò ÍŒÒ§¶Ö§ ËÃ×Í¹íÒÁÒàÅ‹¹à»š¹ÁËÃÊ¾Ê×ºµ‹Í¡Ñ¹ÁÒ

ÇÃÃ³¤´ÕÁÑ¡¨ÐáÊ´§ÊÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§¤¹ã¹ÊÁÑÂ·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
ÇÃÃ³¤´ÕàÃ×èÍ§¹Ñé¹ æ  ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÁÑ¡¨Ðá·Ã¡á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ»ÃÑªÞÒ
ªÕÇÔµ¢Í§¡ÇÕä´Œ´ŒÇÂ¡ÅÇÔ¸ÕÍÑ¹áÂºÂÅ ¨¹¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÍÒÃÁ³�ÊÐà·×Í¹ã¨á¡‹¼ÙŒÍ‹Ò¹
áÅÐªÇ¹ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹à¡Ô´ÍÒÃÁ³�Ã‹ÇÁä»¡Ñº¡ÇÕàÊÁÍ Ö̈§¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹ÒÇÃÃ³¤´ÕÁÕ
¤Ø³¤‹Ò·Ñé§ã¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ÊÑ§¤Á áÅÐÍÒÃÁ³� µÅÍ´¨¹ÁÕ¤Ø³¤‹Òã¹´ŒÒ¹
¤µÔÊÍ¹ã¨ 



ÇÃÃ³¤´ÕÃŒÍÂ¡ÃÍ§ ÇÃÃ³¤´ÕÃŒÍÂá¡ŒÇ

ËÁÒÂ¶Ö§   ¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�·Õè

àÃÕÂºàÃÕÂ§ãËŒà»š¹ÃÐàºÕÂº¶Ù¡µŒÍ§
µÒÁ©Ñ¹·ÅÑ¡É³�  â´Âà¹Œ¹¨Ñ§ËÇÐ
¢Í§àÊÕÂ§«Öè§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¡íÒË¹´
¾ÂÒ§¤� à»š¹ÇÃÃ¤  à»š¹ºÒ·  
ËÃ×Íà»š¹º·  ¡ÒÃÊÅÑº¹éíÒàÊÕÂ§
Ë¹Ñ¡àºÒ  ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§
â´ÂºÑ§¤ÑºÊÑÁ¼ÑÊ

ËÁÒÂ¶Ö§ ¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�·ÕèäÁ‹

¡íÒË¹´ºÑ§¤ÑºµÒÁ©Ñ¹·ÅÑ¡É³�  
áµ‹¨ÐãªŒà¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁä¾àÃÒÐ¡çä´Œ   
ÇÃÃ³¤´ÕÃŒÍÂá¡ŒÇà¹Œ¹¤ÇÒÁ
ÊÅÐÊÅÇÂä¾àÃÒÐàËÁÒÐà¨ÒÐ´ŒÇÂ
àÊÕÂ§áÅÐ¤ÇÒÁËÁÒÂ  

ÃÙ»áºº¢Í§ÇÃÃ³¤´Õ



»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÃÃ³¤´Õä·Â

à¹×éÍËÒã¹ÇÃÃ³¤ Ṍä·Â¹Ñé¹ÍÒ¨ÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂ ÍÒ¨ í̈Òá¹¡ä Œ́

µÒÁÅÑ¡É³Ðà¹×éÍáÅÐàÃ×èÍ§ÃÒÇ Ñ́§µ‹Íä»¹Õé

ñ) ÇÃÃ³¤ ṌÈÒÊ¹Ò ÁÕ Ø̈´ÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍÊÃŒÒ§ÈÃÑ·¸ÒáÅÐÊÑè§ÊÍ¹ãËŒ
à¢ŒÒã¨ÊÒÃÐ¢Í§ÈÒÊ¹Ò àª‹¹ Ã‹ÒÂÂÒÇÁËÒàÇÊÊÑ¹´ÃªÒ´¡  
äµÃÀÙÁÔ¾ÃÐÃ‹Ç§     



»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÃÃ³¤´Õä·Â

ò) ÇÃÃ³¤ Ṍ¤íÒÊÍ¹ Ã¨¹Ò¢Öé¹à¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¹íÒä»»ÃÐ¾ÄµÔ»¯ÔºÑµÔ 
àª‹¹ ÊØÀÒÉÔµ¾ÃÐÃ‹Ç§  â¤Å§âÅ¡¹ÔµÔ  ÊØÀÒÉÔµÊÍ¹ËÞÔ§



»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÃÃ³¤´Õä·Â

ó) ÇÃÃ³¤ Ṍ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáÅÐ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ ÁÕ ò ÅÑ¡É³Ð¤×Í à»š¹º··Õè
¹íÒä»ãªŒã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¾Ô¸Õ ÁÕà¹×éÍËÒáÅÐ¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ·Õèä¾àÃÒÐ àª‹¹ ¡Ò¾Â�àË‹àÃ×Í 
ÁËÒªÒµÔ¡ÅÍ¹à·È¹� ÍÕ¡ÅÑ¡É³ÐË¹Öè§¤×Í ÁÕà¹×éÍËÒËÃ×ÍÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¾Õ¸Õ
¡ÃÃÁáÅÐ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õµ‹Ò§æ àª‹¹ ¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕÊÔºÊÍ§à´×Í¹  â¤Å§
¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ·ÇÒ·ÈÁÒÊ



»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÃÃ³¤´Õä·Â

ô) ÇÃÃ³¤ Ṍ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ÁÑ¡ÁÕà¹×éÍËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ
ÈÖ¡Ê§¤ÃÒÁ ¡ÒÃÊ´Ø´ÕÇÕÃª¹·Õè¡ÅŒÒËÒÞ áÅÐàÅ‹Ò¶Ö§
àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ºŒÒ¹àÍ§ àª‹¹ ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡
¾‹Í¢Ø¹ÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÃÒª  ÅÔÅÔµµÐàÅ§¾‹ÒÂ



»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÃÃ³¤´Õä·Â

õ) ÇÃÃ³¤ Ṍ¹ÔÃÒÈ  ÁÕà¹×éÍËÒ¾ÃÃ³¹Ò¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁÍÒÅÑÂ¢Í§¡ÇÕ·Õè
µŒÍ§¨Ò¡¹Ò§ÍÑ¹à»š¹·ÕèÃÑ¡ ËÃ×ÍàÅ‹ÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 
¡ÒÃºÃÃÂÒÂÊÀÒ¾ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃáÊ´§·ÑÈ¹Ðµ‹Í
àËµØ¡ÒÃ³�·Õè¡ÇÕ¾ºàËç¹¢³Ðà´Ô¹·Ò§ àª‹¹ ¹ÔÃÒÈ¹ÃÔ¹·Ã� 
¹ÔÃÒÈÀÙà¢Ò·Í§ 



»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÃÃ³¤´Õä·Â

ö) ÇÃÃ³¤ Ṍà¾×èÍ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§  ÁÑ¡ÁÕà¹×éÍËÒÊÒÃÐ¨Ò¡¹Ô·Ò¹ 
Ñ̈¡Ã æ Ç§È� æ ËÃ×Í¹ÔÂÒÂ·ŒÍ§¶Ôè¹·ÕèÁÕà¤ŒÒàÃ×èÍ§¨ÃÔ§ à¹×éÍËÒà»š¹

¹Ô·Ò¹¹Ñé¹àËÁÒÐÊíÒËÃÑº¡ÒÃáµ‹§à»š¹ÇÃÃ³¤ Ṍ à¾ÃÒÐÁÕ¤ÇÒÁ¤Ãº
·Ø¡ÍÃÃ¶ÃÊ àª‹¹ ÃÒÁà¡ÕÂÃµÔì 



¨Ø´»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÍ‹Ò¹ÇÃÃ³¤´Õ

ÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÍ‹Ò¹´Ñ§¹Õé

ñ)   äÁ‹¤ÇÃÍ‹Ò¹à¾×èÍ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ

ò)   ¤ÇÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ËÃ×ÍÇÔ¨Ñ¡É�ÇÃÃ³¤´ÕàÃ×èÍ§
·ÕèÍ‹Ò¹´ŒÇÂ

ó)   ¤ÇÃÍ‹Ò¹ÇÃÃ³¤´Õ·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹ÒáÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡
Â‹Í§



ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃÇÔ¨Ñ¡É�ÇÃÃ³¤´Õ

¡ÒÃÇÔ Ñ̈¡É�ÇÃÃ³¤´Õ¨ÐÁÕËÅÑ¡à¡³±�¡ÇŒÒ§ æ ÊíÒËÃÑºà»š¹

á¹Ç·Ò§ãËŒá¡‹¼ÙŒÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ¨ÒÃ³�ÇÃÃ³¤´Õ ´Ñ§¹Õé

ñ. »ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅÐ»ÃÐÇÑµÔ¼ÙŒáµ‹§

ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹¸�

ó. à¹×éÍàÃ×èÍ§Â‹Í

ô. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�àÃ×èÍ§



ñ. »ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Í áÅÐ»ÃÐÇÑµÔ¼ÙŒáµ‹§

ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§ÇÃÃ³¤ Ṍ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ÊÁÑÂ·Õèáµ‹§ ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèáµ‹§ ¼ÙŒáµ‹§ áÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§
Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Ñé¹ æ «Öè§ÃÇÁ·Ñé§¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ÃÊ¹ÔÂÁáÅÐ¤‹Ò¹ÔÂÁ
¢Í§ÊÁÑÂ·Õèáµ‹§ÇÃÃ³¤ Ṍ Œ́ÇÂ à¾ÃÒÐÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé¨Ðª‹ÇÂÈÖ¡ÉÒãËŒ
¼ÙŒÍ‹Ò¹à¢ŒÒã¨Ç‹Ò àËµØã´¡ÇÕÊÁÑÂË¹Öè§ Ö̈§¹ÔÂÁáµ‹§¹ÔÃÒÈ»ÃÐàÀ·¡ÅÍ¹
ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¼ÙŒà»š¹µŒ¹âÇËÒÃ¹Ñé¹¤×Íã¤Ã



ñ. »ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Í áÅÐ»ÃÐÇÑµÔ¼ÙŒáµ‹§

Ê‹Ç¹ã¹àÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÇÑµÔ¼ÙŒáµ‹§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤ÇÃ¨ÐÊ¹ã¨

ã¹»ÃÐà ḉ¹ÊíÒ¤ÑÞæ ò »ÃÐà ḉ¹¤×Í »ÃÐà ḉ¹áÃ¡ ä Œ́á¡‹ ¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹ÒªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒáµ‹§ÁÕÍÔ· Ô̧¾Åµ‹Í¼Å§Ò¹¢Í§à¢ÒÁÒ¡¹ŒÍÂ
à¾ÕÂ§ã´ »ÃÐà ḉ¹·Õè òä Œ́á¡‹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò¼Å§Ò¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹ æ 
ÊÐ·ŒÍ¹ãËŒàËç¹¶Ö§ªÕÇÔµ¼ÙŒáµ‹§ÁÒ¡¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´



ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧

ñ) ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ ¤×Í§Ò¹»ÃÐ¾Ñ¹ �̧·ÕèÁÕÅÑ¡É³ÐºÑ§¤ÑºËÃ×Í¡ÒÃáµ‹§ã¹
¡ÒÃ¡íÒË¹´¤³Ð Ë¹Ñ§Ê×ÍÃŒÍÂ¡ÃÍ§ÊÒÁÒÃ¶ í̈Òá¹¡ä Œ́à»š¹»ÃÐàÀ·
ãËÞ‹æ ä Œ́ õ »ÃÐàÀ· ¤×Í

ñ.ñ) â¤Å§ à»š¹ÃŒÍÂ¡ÃÍ§·ÕèÁÕÃÐàºÕÂººÑ§¤Ñº¤³Ð ¤íÒàÍ¡ 
¤íÒâ· áÅÐÊÑÁ¼ÑÊà»š¹ÊíÒ¤ÑÞ áº‹§ÍÍ¡à»š¹ ó »ÃÐàÀ·ãËÞ‹æ¤×Í

(ñ) â¤Å§ÊØÀÒ¾

(ò) â¤Å§ Ñ́é¹

(ó) â¤Å§âºÃÒ³



ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧

ñ.ò) ©Ñ¹·� à»š¹ÃŒÍÂ¡ÃÍ§·ÕèÁÕÅÑ¡É³ÐºÑ§¤Ñº ¤ÃØ ÅËØ ËÃ×Í
¤íÒ·ÕèÁÕàÊÕÂ§Ë¹Ñ¡àºÒºÑ§¤Ñº í̈Ò¹Ç¹¤íÒáÅÐÊÑÁ¼ÑÊà»š¹ÊíÒ¤ÑÞ 
àª‹¹ ÍÔ¹·ÃÇÔàªÕÂÃ©Ñ¹·�

ñ.ó) ¡Ò¾Â� à»š¹ÃŒÍÂ¡ÃÍ§·ÕèÁÕÃÐàºÕÂººÑ§¤Ñº¤ÅŒÒÂ©Ñ¹·� ¨Ð
µ‹Ò§¡Ñ¹·Õè¡Ò¾Â�äÁ‹ä´Œ¡íÒË¹´ ¤ÃØ ÅËØ à·‹Ò¹Ñé¹ àª‹¹¡Ò¾Â�ÂÒ¹Õ 
¡Ò¾Â�©ºÑ§



ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧

ñ.ô) ¡ÅÍ¹ à»š¹ÃŒÍÂ¡ÃÍ§·ÕèºÑ§¤Ñº¤³Ð ÊÑÁ¼ÑÊ áÅÐàÊÕÂ§
ÇÃÃ³ÂØ¡µ�áº‹§ÍÍ¡à»š¹ËÅÒÂ»ÃÐàÀ· áÅÐÁÕª×èÍµ‹Ò§¡Ñ¹ÍÍ¡ä» 
àª‹¹ ¡ÅÍ¹ÊØÀÒ¾  ,¡ÅÍ¹ÊÑ¡ÇÒ(¢Öé¹µŒ¹¤íÒÇ‹ÒÊÑ¡ÇÒ  Å§·ŒÒÂ àÍÂ)     
¡ÅÍ¹´Í¡ÊÃŒÍÂ (¾ÂÒ§¤�·Õè ò ¤íÒÇ‹Ò àÍŽÂ  Å§·ŒÒÂ àÍÂ)



ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧

ñ.õ) Ã‹ÒÂ à»š¹ÃŒÍÂ¡ÃÍ§·ÕèºÑ§¤Ñº¤³Ð ÊÑÁ¼ÑÊ Ã‹ÒÂºÒ§»ÃÐàÀ·
ºÑ§¤Ñº ¤íÒàÍ¡ ¤íÒâ· Œ́ÇÂ àª‹¹ Ã‹ÒÂÊØÀÒ¾  Ã‹ÒÂ Ñ́é¹

Ã‹ÒÂ·ÕèäÁ‹ºÑ§¤Ñº¤íÒàÍ¡ ¤íÒâ· ¤×Í Ã‹ÒÂÂÒÇ Ã‹ÒÂâºÃÒ³ 



ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕ¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧Â‹ÍÂ «Öè§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐÊÁ¡Ñ¹
¢Í§  ¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ª¹Ô´µ‹Ò§ æ àª‹¹

ñ. ¡Ò¾Â� + â¤Å§  àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡Ò¾Â�àË‹àÃ×Í áÅÐ ¡Ò¾Â�Ë‹Íâ¤Å§

ò. Ã‹ÒÂ + â¤Å§ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÅÔÅÔµ



ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧

ò) ÃŒÍÂá¡ŒÇ ËÁÒÂ¶Ö§ §Ò¹»ÃÐ¾Ñ¹¸�·ÕèäÁ‹ÁÕÅÑ¡É³ÐºÑ§¤Ñº
ã¹¡ÒÃáµ‹§ËÃ×Í¡íÒË¹´¤³ÐÍÂ‹Ò§ÃŒÍÂ¡ÃÍ§ à»š¹Ë¹Ñ§Ê×Í·Õè
àÃÕÂºàÃÕÂ§µÒÁÀÒÉÒ·ÕèãªŒà¢ÕÂ¹ËÃ×Í¾Ù´¡Ñ¹·ÑèÇä»



ó. à¹×éÍàÃ×èÍ§Â‹Í

¼ÙŒÈÖ¡ÉÒ¤ÇÃÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í·Õè¨ÐÇÔ¨ÒÃ³�ÍÂ‹Ò§¾Ô¹Ô̈ ¾Ôà¤ÃÒÐË� 

à¾×èÍ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§µÑÇÍÑ¡ÉÃãËŒä Œ́ã¹ªÑé¹µŒ¹ à»š¹·íÒ¹Í§Ç‹Ò 
Í‹Ò¹àÍÒàÃ×èÍ§Ç‹Ò ã¤Ã ·íÒÍÐäÃ ·ÕèäË¹ ÍÂ‹Ò§äÃ áÅŒÇÊÃØ»à»š¹à¹×éÍËÒ
àÃ×èÍ§Â‹ÍäÇŒ ¨Ðä Œ́à»š¹¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃÍ‹Ò¹·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨µ‹Íä»



ô. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�àÃ×èÍ§

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�àÃ×èÍ§ä Œ́á¡‹ ¡ÒÃáÂ¡áÂÐÍ§¤�»ÃÐ¡ÍºÂ‹ÍÂ¢Í§

àÃ×èÍ§ à¾×èÍãËŒÃÙŒ Ñ̈¡ÅÑ¡É³Ð áÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§áµ‹ÅÐÊ‹Ç¹ áÊ´§ãËŒ
àËç¹¶Ö§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹¢Í§áµ‹ÅÐÊ‹Ç¹Â‹ÍÂ·Õè»ÃÐ¡Íºà»š¹
ÇÃÃ³¤ ṌàÃ×èÍ§Ë¹Öè§ æ Ñ́§¹Õé

ñ. â¤Ã§àÃ×èÍ§

ò. µÑÇÅÐ¤Ã

ó. ©Ò¡

ô. ¡ÅÇÔ Õ̧¡ÒÃáµ‹§



¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂ¡ÃÍ§

ô.ñ ¡ÒÃãªŒ¤íÒ ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡Â‹ÍÂÍÍ¡ä Œ́ Ñ́§¹Õé

- ¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÃÃ¤íÒàËÁÒÐ¡Ñºà¹×éÍàÃ×èÍ§ àÅ×Í¡ãªŒ¶ŒÍÂ¤íÒãËŒàËÁÒÐÊÁ
¡Ñºà¹×éÍ¤ÇÒÁ ºÃÔº· µÑÇÅÐ¤Ã ©Ñ¹·ÅÑ¡É³� àª‹¹

áÅ¶¹Ñ´ã¹àº×éÍ§Ë¹ŒÒâ¹‹¹¡çà¢ÒãËÞ‹ÂÍ´àÂÕèÂÁâ¾ÂÁÍÂ‹Ò§
¾ÂÑºàÁ¦ ÁÕ¾ÃÃ³à¢ÕÂÇ¢ÒÇ í́Òá´§ Ù́ ỐàÃ¡ Ñ́è§ÃÒÂÃÑµ¹¹¾Á³Õá¹Á
¹‹Òã¤ÃªÁ ¤ÃÑé¹áÊ§¾ÃÐÊØÃÔÂÐÊ‹Í§ÃÐ´Á¡ç Ù́à ‹́¹ Ñ́§´Ç§´ÒÇÇÒÇáÇÇ
ÇÐÇÒºæ ·ÕèàÇÔé§ÇØŒ§ ÇÔ Ô̈µÃ í̈ÒÃÑÊ í̈ÒÃÙÞÃØ‹§à»š¹ÊÕ¿‡Ò¾Ø‹§¾Œ¹à¾ÕÂ§
¤Ñ¤¹ÑÁ¾Ã¾×é¹¹ÀÒ¡ÒÈ



¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂ¡ÃÍ§

- ¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÃÃ¤íÒ·ÕèÁÕàÊÕÂ§àÊ¹ÒÐ

- ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ 

- ÅÕÅÒ Ñ̈§ËÇÐ

- ¡ÒÃãªŒ¤íÒàÅÕÂ¹àÊÕÂ§¸ÃÃÁªÒµÔ

- ¡ÒÃàÅ‹¹¤íÒ

- ¡ÒÃãªŒÊíÒâÇËÒÃáÅÐ¡ÇÕâÇËÒÃ



¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ 

ÊÑÁ¼ÑÊ ¤×Í¡ÒÃãªŒ¶ŒÍÂ¤íÒãËŒÁÕàÊÕÂ§ÊÑÁ¼ÑÊ¤ÅŒÍ§¨Í§ àª‹¹ ¡ÒÃãªŒ

ÊÑÁ¼ÑÊÊÃÐ áÅÐÊÑÁ¼ÑÊÍÑ¡ÉÃ àª‹¹

ÀÙÉÒÂ¡¾×é¹´íÒÍíÒä¾ ÊÍ´ãÊ‹©ÅÍ§Í§¤�·Ã§ÇÑ¹àÊÒÃ�

à ṎÂÃºÒ´¤Ò´ÃÑ´Ë¹‹Ç§à¹Ò »̃œ¹àË¹‹§à¾ªÃà¾ÃÔÈà¾ÃÒ¾ÃÃ³ÃÒÂ

µÒº·ÔÈ·Ñº·ÃÇ§Ë‹Ç§ËŒÍÂ ÊÇÁÊÃŒÍÂÊÑ§ÇÒÅ»ÃÐÊÒ¹ÊÒÂ

·Í§¡Ãá¡ŒÇ¡Ôè§¾ÃÔé§¾ÃÒÂ ¸íÒÁÃ§¤�àÃ×Í¹ÃÒÂ¾ÅÍÂà¾ªÃ



ÅÕÅÒ¨Ñ§ËÇÐ

ÅÕÅÒ¢Í§ÃŒÍÂ¡ÃÍ§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃºÑ§¤Ñº¤íÒ¤ÃØ ÅËØ ¡ç Ñ̈´à»š¹

¤Ø³ÊÁºÑµÔÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§·Õè·íÒãËŒÃŒÍÂ¡ÃÍ§ÁÕàÊÕÂ§àÊ¹ÒÐ àª‹¹ ÊÒÁÑ¤¤ÕàÀ·
¤íÒ©Ñ¹·� µÍ¹ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍªÒµÈÑµÃÙ¡ÃÔéÇÇÑÊÊ¡ÒÃ¾ÃÒËÁ³� â´ÂàÅ×Í¡ãªŒÍÕ·ÔÊÑ§
©Ñ¹·�

àÍÍÍØàËÁ‹¹ÐÁÖ§ªÔª‹Ò§¡ÃÐäÃ ·Ø·ÒÊÊ¶ØÅ©Ð¹Õéä©¹

¡çÁÒà»š¹

ÈÖ¡ º ¶Ö§áÅÐÁÖ§¡çÂÑ§ÁÔàËç¹ ¨Ð¹ŒÍÂ¨ÐÁÒ¡¨ÐàÂç¹

»ÃÐ¡ÒÃã´



¡ÒÃãªŒ¤íÒàÅÕÂ¹àÊÕÂ§¸ÃÃÁªÒµÔ

àª‹¹ àÊÕÂ§¿‡ÒÃŒÍ§ àÊÕÂ§¼Öé§ºÔ¹ àÊÕÂ§¹éíÒäËÅ àÊÕÂ§¡ÅÍ§ à»š¹µŒ¹ 

àª‹¹

“·Ñé§ÂØ§ªØÁÃØÁ¡Ñ´»̃´à»ÃÕÂÐ»ÃÐ àÊÕÂ§¼ÑÇÐ¼Ð¾Ö§¾Ñº»Øº»̃ºá»Ð”

¨Ò¡¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¢ŒÒ§µŒ¹ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ðä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§µºÂØ§´Ñ§à»ÃÕêÂÐ»ÃÐ 
¼ÑÇÐ¼Ð áÅÐä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§ÂØ§ºÔ¹¾Ö§¾Ñº



¡ÒÃàÅ‹¹¤íÒ

¡ÒÃàÅ‹¹¤íÒ ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ«éíÒ¤íÒ áÅÐ¡ÒÃàÅ‹¹àÊÕÂ§ ÊÔè§àËÅ‹Ò¹ÕéÅŒÇ¹·íÒãËŒ

à¡Ô´¤ÇÒÁ§ÒÁ·Ò§ÀÒÉÒ¢Í§ÃŒÍÂ¡ÃÍ§·Ñé§ÊÔé¹ àª‹¹

àËç¹¨Ò¡¨Ò¡á¨¡¡ŒÒ¹ á¡ÁÃÐ¡íÒ

¶¹Ñ´ÃÐ¡íÒ¡ÃÃÁ í̈Ò ¨Ò¡ªŒÒ

ºÒ»ã´·Õèâ··íÒ á·¹à·‹Ò ÃÒáÁ‹

¨Ò¡áµ‹¤Òº¹ÕéË¹ŒÒ ¾Õè¹ŒÍ§¤§¶¹ÍÁ



¨Ô¹µÀÒ¾

Ô̈¹µÀÒ¾ ¤×Í ÀÒ¾·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¤¹µÒÁ·Õèä´Œà¤ÂÁÕ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ÍÒ¨à»š¹ÀÒ¾·ÕèàËç¹´ŒÇÂã¨¤Ô´ËÃ×Í´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¡çä´Œ àª‹¹

“¨¹á ‹̈Áá Œ̈§áÊ§µÐÇÑ¹àËç¹¾Ñ¹¸�¼Ñ¡ Ù́¹‹ÒÃÑ¡ºÃÃ¨§Ê‹§à¡ÊÃ

àËÅ‹ÒºÑÇà¼×èÍ¹áÅÊÅŒÒ§ÃÔÁ·Ò§¨Ã ¡ŒÒÁ¡ØŒ§«ŒÍ¹àÊÕÂ´ÊÒËÃ‹ÒÂãµŒ¤§¤Ò

ÊÒÂµÔè§á¡Áá«ÁÊÅÑºµŒ¹µÑºàµ‹Ò à»š¹àËÅ‹ÒàËÅ‹ÒáÅÃÒÂ·Ñé§«ŒÒÂ¢ÇÒ

¡ÃÐ Ñ̈º¨Í¡´Í¡ºÑÇºÒ¹¼¡Ò ´ÒÉ´Ò Ù́¢ÒÇ Ñ́è§´ÒÇ¾ÃÒÂ”



ÍØ»ÁÒ

¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºáººÍØ»ÁÒ ¤×Í¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºÊÔè§Ë¹Öè§¡ÑºÍÕ¡ÊÔè§

Ë¹Öè§ â´ÂãªŒ¤íÒàª×èÍÁ àËÁ×Í¹ ´Ø¨ ´Ñè§ ¤ÅŒÒÂ »Ò¹ ´Ñè§ à©¡ áÁŒ »ÃÐË¹Öè§ ¡Å 
à¾ÕÂ§ à»š¹µŒ¹

“àÁ×èÍ¹Ñé¹ ·ŒÒÇ¡ÐËÁÑ§¡ØË¹Ô§á¢ç§¢Ñ¹

ä´Œ¿˜§¡ÃÔéÇ´Ñ§à¾ÅÔ§¡ÑÅ»Š Ö̈§¡ÃÐªÑé¹ÊÕË¹Ò·»ÃÐÀÒÉä»”

¡ÇÕ à»ÃÕÂº¤ÇÒÁâ¡Ã¸Ç‹ÒÃØ¹áÃ§ÁÒ¡ àËÁ×Í¹ä¿·ÕèäËÁŒÅŒÒ§âÅ¡



ÍØ»ÅÑ¡É³�

¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºáººÍØ»ÅÑ¡É³� ä Œ́á¡‹ ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº

âÂ§¤ÇÒÁ¤Ô´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁ¤Ô´Ë¹Öè§ â´ÂäÁ‹ÁÕ¤íÒáÊ´§¡ÒÃ
à»ÃÕÂºà·ÕÂºãËŒàËç¹ ËÒ¡ÁÕ¡ç¨ÐãªŒ¤íÒÇ‹Ò à»š¹ à·‹Ò ¤×Í ÁÒàª×èÍÁâÂ§
¤ÇÒÁ¤Ô´¹Ñé¹

- à¸Í¤×Í´Í¡¿‡Òáµ‹©Ñ¹¹Ñé¹¤×ÍËÁÒÇÑ´

- ªÒÇ¹Òà»š¹¡ÃÐ Ù́¡ÊÑ¹ËÅÑ§¢Í§ªÒµÔ



ÍµÔ¾¨¹�

à»š¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ËÃ×Í¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¡ÇÕ à¾×èÍà¹Œ¹
ÂéíÒ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§àÃ×èÍ§ãËŒË¹Ñ¡á¹‹¹ÂÔè§¢Öé¹ àª‹¹

“´Í¡äÁŒ»†Ò»ÃØ§¡ÅÔè¹»ÃÐ·Ôè¹»†Ò ÍººØË§ÒÁÒÅÑÂ·ÑèÇä¾Ã¡ÇŒÒ§

ËÍÁ¨¹ËÍºËÑÇã¨ä»à¤ÇŒ§¤ÇŒÒ§ à¤ÅÔéÁ¶ÇÔÅ¡ÅÔè¹»ÃÒ§Íº¡ÅÒ§·ÃÇ§”

¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¢ŒÒ§µŒ¹ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¤ÇÒÁËÍÁ¢Í§´Í¡äÁŒ ËÍÁ¨¹·íÒãËŒ
ã¨äÁ‹ÍÂÙ‹¡Ñºà¹×éÍ¡ÑºµÑÇ



ÊÑÞÅÑ¡É³�

¤×Í ¡ÒÃãªŒÊÔè§Ë¹Öè§æ ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒËÃ×Í·‹Ò·Ò§à»š¹µÑÇá·¹¢Í§
ÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Öè§ àª‹¹

“ÍÑ¹¤ÇÒÁ¡ÃØ³Ò»ÃÒ¹Õ       ¨ÐÁÕã¤ÃºÑ§¤Ñº¡çËÒäÁ‹

ËÅÑè§ÁÒàÍ§àËÁ×Í¹½¹ÍÑ¹ª×è¹ã¨ ¨Ò¡¿Ò¡¿‡ÒÊØÃÒÅÑÂÊÙ‹á´¹ Ố¹”

ÊÑÞÅÑ¡É³�·Õè»ÃÒ¡¯ã¹¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ ¤×Í “½¹” á·¹¤ÇÒÁ
àÁµµÒ



ºØ¤¤ÅÇÑµ

¤×Í ¡ÒÃÊÁÁµÔãËŒÊÔè§·ÕèäÁ‹ÁÕªÕÇÔµ äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ ÊÔè§·Õèà»š¹¹ÒÁ¸ÃÃÁ 
ËÃ×ÍÊÑµÇ�ãËŒÁÕÊµÔ»̃ÞÞÒ ÍÒÃÁ³� Ë×Í¡ÔÃÔÂÒÍÒ¡ÒÃàËÁ×Í¹Á¹ØÉÂ� àª‹¹

“¹Ò§áÂŒÁàËÁ×Í¹¹Ò§áÂŒÁ ÂÇ¹ÊÁÃ

ãºâº¡¡Å¡ÇÑ¡¡Ã àÃÕÂ¡ä·Œ

ªŒÍ§¹Ò§¤ÅÕèÊÒËÃ‹ÒÂ¢¨Ã âº¡àÃÕÂ¡ ¾ÃÐÄå

àªÔÞÃÒªªÁäÁŒäËÅŒ ¡Ôè§¡ŒÁ¶ÇÒÂ¡Ã”



¹ÒÁ¹ÑÂ

¡ÒÃãªŒ¤íÒËÃ×ÍÇÅÕ·Õèº‹§ÅÑ¡É³ÐËÃ×Í¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§ÁÒ
áÊ´§¤ÇÒÁËÁÒÂá·¹ÊÔè§¹Ñé¹·Ñé§ËÁ´ àª‹¹

àÇ·Õ á·¹ ¡ÒÃáÊ´§ 

àÁ×Í§âÍ‹§ á·¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕ 

à¡ŒÒÍÕé á·¹ µíÒáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¢ŒÒÇ»ÅÒ á·¹ ÍÒËÒÃ



ÊÑ·¾¨¹�

¤×Í ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºâ´ÂãªŒ¤íÒàÅÕÂ¹áººãËŒàËç¹·‹Ò·Ò§ áÊ§ ÊÕ ä´Œ
ÂÔ¹àÊÕÂ§ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§ ËÃ×Í ËÅÒÂÍÂ‹Ò§ÃÇÁ¡Ñ¹¡çä´Œ ÁÑ¡¨Ð¾ºã¹¤ÇÒÁ
à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ãªŒµÒÁÇÔ¶ÕªÒÇºŒÒ¹  àÊÕÂ§
ÊÑµÇ� àÊÕÂ§¤Å×è¹ àÊÕÂ§ÅÁ àÊÕÂ§½¹µ¡  ÏÅÏ ¡ÒÃãªŒÀÒ¾¾¨¹�
»ÃÐàÀ·¹Õé¨Ð·íÒãËŒàËÁ×Í¹ä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§¹Ñé¹¨ÃÔ§ æ

µÑÇÍÂ‹Ò§ àª‹¹ ÅÙ¡ËÁÒÃŒÍ§º�Í¡ æ  ÅÙ¡¹¡ÃŒÍ§ Ô̈êºæ ÅÙ¡áÁÇ
ÃŒÍ§àËÁÕÂÇæ



¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂ¡ÃÍ§

õ)  ·ÑÈ¹Ð¡ÇÕ ËÃ×Í¡ÇÕ·ÑÈ¹� ä´Œá¡‹¡ÒÃ·Õè¡ÇÕáÊ´§¤ÇÒÁ
¤Ô´àËç¹µÒÁá¹Ç¹Ö¡¤Ố ¢Í§¡ÇÕ»¡µÔàÁ×èÍàÃÒàËç¹ÍÐäÃ àÃÒ¡çáÅ
àËç¹à©¾ÒÐÃÙ»Ã‹Ò§ËÃ×Í¡ÔÃÔÂÒÍÒ¡ÒÃµ‹Ò§æ·Õè»ÃÒ¡¯á¡‹ÊÒÂµÒ
àÃÒà·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹¡ÇÕ¹Ñé¹àËç¹µ‹Ò§¨Ò¡àÃÒ à¾ÃÒÐ¡ÇÕàËç¹ä´Œ´ŒÇÂã¨
áÅÐ¤ÇÒÁ¹Ö¡¤Ô´



¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂ¡ÃÍ§

ö) ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁ·ÕèÁÒ¨Ò¡µÑÇ¢Í§¡ÇÕàÍ§
«Öè§ÂÑ§äÁ‹à¤ÂÁÕ»ÃÒ¡¯ã¹·Õèã´ÁÒ¡‹Í¹ ËÃ×Í¶ŒÒ¨Ðä´Œ¤ÇÒÁ¤Ô´ÁÒ¨Ò¡¡ÇÕÃØ‹¹à¡‹Ò
¡çµŒÍ§¹íÒÁÒ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ã¹á§‹ÁØÁ·Õèáµ¡µ‹Ò§ÍÍ¡ä»¨Ò¡à´ÔÁ

÷) ·‹Ç§·íÒ¹Í§¡ÒÃáµ‹§¢Í§¡ÇÕ (Stele) ¡ÇÕáµ‹ÅÐ¤¹Â‹ÍÁÁÕá¹Ç¡ÒÃáµ‹§
à»š¹áººà©¾ÒÐ¢Í§µ¹àÍ§ ¨¹¼ÙŒÍ‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ä´Œ

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·‹Ç§·íÒ¹Í§¡ÒÃáµ‹§¢Í§¡ÇÕ ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
àÃ×èÍ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒ¤íÒ ÅÕÅÒ Ñ̈§ËÇÐ ÊÑÁ¼ÑÊ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒâÇËÒÃ¢Í§¡ÇÕ 
µÅÍ´¨¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§·ÑÈ¹¤µÔ¢Í§¡ÇÕµ‹ÍÊÔè§Ë¹Öè§ÊÔè§ã´´ŒÇÂ



¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂ¡ÃÍ§

ø)  á¹Ç¤Ô´áÅÐ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂã¹¡ÒÃáµ‹§ á¹Ç¤Ô´
ËÃ×Íá¡‹¹¢Í§àÃ×èÍ§ËÁÒÂ¶Ö§ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ·Õè¼ÙŒáµ‹§
µŒÍ§¡ÒÃÊ×èÍÁÒÂÑ§¼ÙŒÍ‹Ò¹ ÊÒÃÐ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
ÊÁèíÒàÊÁÍ¢³Ð·Õèà¹×éÍàÃ×èÍ§´íÒà¹Ô¹ä» àÁ×èÍ¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´ŒÍ‹Ò¹
àÃ×èÍ§¨¹¨º¡ç¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐÊÃØ»ä´ŒÇ‹Òá¹Ç¤Ô´
¢Í§àÃ×èÍ§¹Ñé¹¤×ÍÍÐäÃ



¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂ¡ÃÍ§

ù) ¤Ø³¤‹Ò Œ́Ò¹µ‹Ò§æ¢Í§ÇÃÃ³¤ Ṍ ÇÃÃ³¤´Õ·Õè´ÕµŒÍ§ãËŒ¤Ø³¤‹ÒËÅÒÂ
»ÃÐ¡ÒÃàª‹¹

ù.ñ) ¤Ø³¤‹Ò·Ò§ÍÒÃÁ³� ÇÃÃ³¤´Õ·Õè´ÕµŒÍ§·íÒãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹à¡Ô´¤ÇÒÁ
¤ÅŒÍÂµÒÁä»´ŒÇÂÍÒ¨¨Ðà»š¹ÍÒÃÁ³�·Õè¾Ö§¾Íã¨ËÃ×ÍäÁ‹¾Ö§¾Íã¨ ËÃ×ÍÁÕ·Ñé§
ÊÍ§»ÃÐ¡ÒÃ¡çä´Œ

ù.ò) ¤Ø³¤‹Ò Œ́Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ ä´Œá¡‹ ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 
ÀÙÁÔÈÒÊµÃ� µíÒ¹Ò¹ ÀÒÉÒ »ÃÐà¾³Õ ¤ÇÒÁàª×èÍ áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§
ÊÁÑÂ·Õèáµ‹§ÇÃÃ³¤´ÕàÃ×èÍ§¹Ñé¹æµÅÍ´¨¹¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÇÑµÔáÅÐ
ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾¢Í§¡ÇÕ´ŒÇÂ



¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂ¡ÃÍ§

ù.ó) ¤Ø³¤‹Ò´ŒÒ¹¤µÔ¸ÃÃÁËÃ×Í¡ÒÃªÕéãËŒàËç¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§á·Œ¢Í§ªÕÇÔµ

ù.ô) ¤Ø³¤‹Ò´ŒÒ¹»˜ÞÞÒËÃ×Í¤ÇÒÁ¤Ô´

ù.õ) ¤Ø³¤‹Ò´ŒÒ¹ÇÃÃ³ÈÔÅ»Š à»š¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÈÔÅ»Ðã¹¡ÒÃ
áµ‹§º·»ÃÐ¾Ñ¹ �̧à»š¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§¤ÇÒÁä¾àÃÒÐ¢Í§º·»ÃÐ¾Ñ¹ �̧

ñ. ¤ÇÒÁä¾àÃÒÐÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡ÃÊ¤íÒ

ò. ¤ÇÒÁä¾àÃÒÐÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡ÃÊ¤ÇÒÁ



คณุค่าของวรรณคดี

วรรณคดีมีบทบาทเหมือนงานศิลปะอ่ืน ๆ คือ สร้างความบันเทงิใจ

และ  ความจรรโลงใจ

สร้างความบันเทงิใจ คือ  เกดิความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ความจรรโลงใจ คือ  การยกระดับจติใจของผู้อ่ืนให้มีจติใจที่

ขัดเกลาและอารมณ์ที่กล่อมเกลา



ศิลปะการประพนัธ์ในวรรณคดีไทย

๑. การเล่นเสียง เลน่เสียงพยญัชนะ

เลน่เสียงวรรณยกุต์

เลน่เสียงสระ

จิบจบัเจาเจา่เจ้า รังมา

จอกจาบจัน่จรรจา จา่จ้า

เค้าค้อยคอ่ยคอยหา เห็นโทษ

ซอนซอ่นซ้อนสริว้หน้า นิ่งเร้าเอาขวญั

( โคลงอกัษรสามหมู ่  ของ  พระศรีมโหสถ )



ดหูนสูู่รูงู งสูดุสู้หนสูู้งู

หนงูสูู้ดอูยู่ รูปงทูู่หนมูทูู

ดงูขูู่ฝดูฝู้ พรูพรู

หนสูู่รูงงูู สดุสู้

งสูู้หนหูนสูู้ งอูยู่

หนรูู้งงูรูู้ รูปถู้มทูู

( กาพยห์อ่โคลงประพาสธารทองแดง  พระนิพนธ ์  เจา้ฟ้าธรรมธเิบศร )



๒. การเล่นคาํ เล่นคาํพ้อง พ้องรูป

พ้องเสียง

เล่นคาํซํา้

เล่นคาํเชิงถาม (คาํถามเชิงวาทศิลป์ )



เบญจวรรณจบัวลัย์มาลี เหมือนวนัเจ้าวอนพีใ่ห้ตามกวาง

(บทละครเร่ือง  รามเกียรต์ิ   พระราชนิพนธ์  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า

จุฬาโลก)

เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพีร่อรา แต่รอท่าร้ังทุกข์มาตามทาง

(นิราศพระบาท  ของ  สุนทรภู่)

...แต่แม่เทีย่วเซซังเสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมเวศ ทัว่ประเทศทุกราวป่า 

สุดนัยนาทีแ่ม่จะตามไปเลง็แล   สุดโสตแล้วทีแ่ม่จะซับทราบฟังสําเนียง 

สุดสุรเสียงทีแ่ม่จะร่ําเรียกพไิรร้อง  สุดฝีเท้าทีแ่ม่จะเย้ืองย่องยกลงเหยยีบดนิ 

กสุ็ดส้ินสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคดิ....

(มหาเวสสนัดรชาดก  กณัฑม์ทัรี   สาํนวนของเจา้พระยาพระคลงั ( หน ))

เปลกไ็กวดาบกแ็กว่งแข็งหรือไม่ ไม่อวดหยิง่หญิงไทยมใิช่ช่ัว 

ไหนไถถากกรากกรําไหนทาํครัว ใช่รู้จกัแต่จะยัว่ผวัเม่ือไร

(นารีเรืองนาม  พระนิพนธ์  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ   กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ)์



คุณแม่หนาหนักเพีย้ง พสุธา

คุณบิดรดุจอา - กาศกว้าง

คุณพีพ่่างศิขรา เมรุมาศ

คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร

( โคลงโลกนิติ  พระนิพนธ์  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ   กรมพระยาเดชาดิศร )

ไม่คลาดเคล่ือนเหมือนองค์พระทรงเดช แต่ดวงเนตรแดงดูดงัสุริย์ฉาย

ทรงกาํลงัดงัพระยาคชาพลาย มเีขีย้วคล้ายชนนีมศัีกดา

( นิทานคาํกลอน  เร่ืองพระอภยัมณี   ของสุนทรภู่ )



โอ้เจ้าดวงสุริยนัจันทรทั้งคู่ของแม่เอ๋ย   แม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระ

มารดาไปสู่พาราใดไม่รู้ที.่.....

( มหาเวสสันดรชาดก  กณัฑม์ทัรี   สาํนวนของเจา้พระยาพระคลงั ( หน ) )

แผดเสียงสิงหนาทบรรหาร เหม่มนัอหังการหยาบใหญ่
( บทละครเร่ือง  อิเหนา พระราชนิพนธ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั )

...ฝูงทชิาชาติชวนกนัช่ืนชมถวายชัย   ส่งเสียงใสเสนาะป่าร้องเป็นภาษา

มนุษย์   อาํนวยพร....ต่างต่าง  กทู็ลถวายพร  พระเพรียกพร้องร้อง

ถวายพระพรกนัซ็งแซ่
( มหาเวสสันดรชาดก  กณัฑจุ์ลพน  พระราชนิพนธ์  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว )

โทสะอาจจะโดดโลดข้ามร้ัว   ไม่เกรงกลวับัญญัติเลย

( เวนิชวาณิช พระราชนิพนธ์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว )



ตราบขุนคริิข้น ขาดสลาย   แลแม่

รักบ่หายตราบหาย หกฟ้า

สุริยจนัทร์ขจาย จากโลก   ไปฤา

ไฟแล่นล้างส่ีหล้า ห่อนล้างอาลยั

( นิราศนรินทร์  ของ  นายนรินทร์ธิเบศร์ )

ต้อยตะริดตดิตีเ่จ้าพีเ่อ๋ย จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน

แอ้ออ่ีอยสร้อยฟ้าสุมาลยั แม้เดด็ได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย

( นิทานคาํกลอน  เร่ืองพระอภยัมณี   ของสุนทรภู่ )



แนวขอ้สอบ O-NET

๑. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดต่อไปน้ีมีสาระสาํคญัแตกต่างจากขอ้

อ่ืน

ก. ช่อฟ้าตระการกลจะหยนั จะเยาะย ัว่ฑิฆมัพร

ข. หางหงส์ผจงพิจิตรงอน ดุจกวกันภาลยั

ค. บราลีพิลาศศุภจรูญ นภศูลประภสัสร

ง. ตาบทิศสะอ้ิงแกว้กดุัน่        สงัวาลยว์รรณมรกตรุ้งร่วง



แนวขอ้สอบ O-NET

๒. หากนกัเรียนพิจารณาวรรณคดี โดยใชเ้กณฑข์องเน้ือหา

และจุดประสงคใ์นการแต่ง ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง

ก. พระอภยัมณีจดัเป็นวรรณคดีศาสนา

ข. ไตรภูมิพระร่วงจดัเป็นวรรณคดีศาสนา

ค. สุภาษิตพระร่วงจดัเป็นวรรณคดีศาสนา

ง. นิราศนรินทร์คาํโคลงจดัเป็นวรรณคดีศาสนา



แนวขอ้สอบ O-NET

๓. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง

ก. นกัเรียนควรเนน้การอ่านวรรณคดีเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น

ข. นกัเรียนควรอ่านวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งเท่านั้น

ค. ในการอ่านวรรณกรรม นกัเรียนควรแสดงความคิดเห็น

ประกอบการอ่านหรือการตีความดว้ย

ง. นกัเรียนควรตีความวรรณกรรมตามท่ีกวไีดน้าํเสนอไวเ้ท่านั้น 

เน่ืองจากกวเีป็นผูแ้ต่งวรรณกรรมข้ึนมา ฉะนั้น กวจึีงเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจ

วรรณกรรมเร่ืองนั้นมากท่ีสุด



แนวขอ้สอบ O-NET

๔. “ชมแขคิดใช่หนา้ นวลนาง

เดือนตาํหนิวงกลาง ต่ายแตม้”

บทประพนัธ์ขา้งตน้มีความโดดเด่นดา้นวรรณศิลป์อยา่งไร

ก. กลวธีิการเล่นคาํ โดยใชว้ธีิการสัมผสัอกัษรจากคาํวา่ ต่าย แตม้

ข. กลวธีิการเล่นคาํ โดยใชว้ธีิการสัมผสัอกัษรจากคาํวา่ นวล นาง

ค. กลวธีิการหลากคาํ โดยใชว้ธีิการสัมผสัอกัษรจากคาํวา่ ตาํ(หนิ)  

ต่าย  แตม้

ง. กลวธีิการหลากคาํ โดยใชค้าํไวพจน์คาํวา่ แข เดือน หมายถึง 

พระจนัทร์



แนวขอ้สอบ O-NET

๕.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง

ก. ฉนัทลกัษณ์มีความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นตวักาํหนดอรรถรสของ

วรรณคดี

ข. เสียงหนกัเบาในบทประพนัธ์ประเภทฉนัทส่์งผลต่ออรรถรส

ของวรรณคดี

ค. คาํประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้และร้อยกรองมีลกัษณะร่วมกนั อ 

การใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าทางวรรณศิลป์

ง. วรรณคดีประเภทร้อยแกว้มีลกัษณะเฉพาะ คือ ใหค้วามสาํคญักบั

ฉนัทลกัษณ์เป็นหลกั ส่วนวรรณคดีประเภทร้อยกรองใหค้วามสาํคญักบั

คุณค่าทางวรรรณศิลป์เท่านั้น 



แนวขอ้สอบ O-NET

๖. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง

ก. ร่ายทุกประเภทบงัคบัคาํเอก คาํโท

ข. ฉนัทเ์ป็นร้อยกรองท่ีมีระเบียบบงัคบัเสียงหนกั เบา

ค. กาพยเ์ป็นคาํประพนัธ์ประเภทร้อยกรองท่ีมีลกัษณะบงัคบั

จาํนวนคาํ

ง. กลอนเป็นคาํประพนัธ์ท่ีมีระเบียบบงัคบัเฉพาะคณะ สัมผสั และ

เสียงวรรณยกุต์



แนวขอ้สอบ O-NET

๗. ขอ้ใดมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เน้ือหาแตกต่าง

จากขอ้อ่ืน

ก. ฉาก

ข. ตวัละคร

ค. โครงเร่ือง

ง. เสียงสัมผสั



แนวขอ้สอบ O-NET

๘. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่มีถอ้ยคาํท่ีแสดงภาพเคล่ือนไหว

ก. เรือชยัไววอ่งวิง่ รวดเร็วจริงยิง่อยา่งลม

ข. เรือสิงห์วิง่เผน่โผน โจนจากคล่ืนฝืนฝ่าฟอง

ค. เสียงสรวลระร่ีน้ี เสียงแกว้พ่ีหรือเสียงใคร

ง. พระลอลีลาศฟ้า ดินไหว



แนวขอ้สอบ O-NET

๙. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดไม่มีการเล่นเสียงพยญัชนะ

ก. ฉบัฉวยชกฉกชํ้า ฉุบฉบั

ข. เตะตีต่อยตบัตบั ตบตกั

ค. โถมทุบทุ่มถองทบั ถีบทา้ว

ง. ยงัแต่ตวัยงัตอ้ง ห่อนไดภ้ยัมี



แนวขอ้สอบ O-NET

๑๐. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดไม่ปรากฏภาพเคล่ือนไหว

ก. ยา่มกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก

กลกัพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย

ข. บรรดาเพื่อนเตือนต่ืนข้ึนเซ็งแซ่

บา้งจอแจขดัการประสานเสียง

ค. ผูห้ญิงหยกิตะกายผูช้ายทบั

เสียวหนุบหนบัเหนาะแหนะแขยะขยาํ

ง. เห็นโศกใหญ่ใกลน้ํ้าระกาํแฝง

ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ



แนวขอ้สอบ O-NET

๑๑. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง

ก. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กลวธีิการ

แต่ง

ข. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้สภาพ

สังคมโดยรวมในยคุสมยัของกวไีด้

ค. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้คุณค่าทาง

วรรณศิลป์จากบทประพนัธ์

ง. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้พฒันาการ

ในการประพนัธ์ของกวไีด้



แนวขอ้สอบ O-NET

๑๒. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดไม่ปรากฏคติความเช่ือของสังคมไทย

ก. จะสู้มว้ยดว้ยองคพ์ระทรงธรรม์

ตามเมืองไปสวรรคช์ั้นฟ้า

ข. ถวายตวัพระองคท์รงธรณี จะไดเ้กียรติยศปรากฏ

ค. โอมี้กรรมทาํไวแ้ต่ไรมา พบเห็นหนา้ลูกแลว้จะแคลว้กนั

ง. ชาติน้ีมึงมีแต่สองหตัถ ์           จงไปอุบติัเอาชาติใหม่



แนวขอ้สอบ O-NET

๑๓. คาํประพนัธ์ขอ้ใดมีสาระสาํคญัแตกต่างจากขอ้อ่ืน

ก. ผมยาวเกลา้กระหวดัตดัไม่เขา้        เหตุดว้ยเขาคงทนทั้งมนตข์ลงั

ข. อุตส่าห์ฝนไพลทารักษาตวั ค่อยยงัชัว่มึนเม่ือยท่ีเหน่ือยกาย

ค. แกตกันํ้ารํ่ ารดหมดราคี ช่วยขดัสีโซมขม้ินส้ินเป็นชาม

ง. เสวยนํ้าผนัพระพกัตร์ไปบูรพาทิศ เจริญฤทธ์ิชนัษาสถาผล



แนวขอ้สอบ O-NET

๑๔. “เรียมทนทุกขแ์ต่เชา้ ถึงเยน็

มาสู่สุขคืนเขญ็ หม่นไหม้

ชายใดจากสมรเป็น ทุกขเ์ท่า เรียมเลย

จากคู่วนัเดียวได้ ทุกขป้ิ์มปานปี”

คาํประพนัธ์ขา้งตน้ใชภ้าพพจนป์ระเภทใด

ก. อุปลกัษณ์ ข. อธิพจน์

ค. อุปมา ง. สัทพจน์



แนวขอ้สอบ O-NET

๑๕. ขอ้ใดใชก้ลวิธีการประพนัธ์ต่างจากขอ้อ่ืน

ก. นิจจาฟ้ายงัร้องไห้

ข. ดอกหญา้ยิม้หวานกบัลานหญา้

ค. ฉนัมองคล่ืนร่ืนเร่เขา้เห่ฝ่ัง      พร่ําฝากฝังภกัดีไม่มีสอง

ง. ร้อนรุมหมองไหมเ้หมือนสุม

ฟ้าดาํมืดมิดเหมือนม่านคลุม



เฉลย

๑. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดต่อไปน้ีมีสาระสาํคญัแตกต่างจากขอ้อ่ืน

ก. ช่อฟ้าตระการกลจะหยนั จะเยาะยัว่ฑิฆมัพร

ข. หางหงส์ผจงพิจิตรงอน ดุจกวกันภาลยั

ค. บราลีพิลาศศุภจรูญ นภศูลประภสัสร

ง. ตาบทิศสะอ้ิงแกว้กดุัน่ สงัวาลยว์รรณมรกตรุ้งร่วง



เฉลย

ช่อฟ้า หางหงส์



เฉลย

บราลี ตาบทิศ



เฉลย

๒. หากนกัเรียนพิจารณาวรรณคดี โดยใชเ้กณฑข์องเน้ือหา

และจุดประสงคใ์นการแต่ง ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง

ก. พระอภยัมณีจดัเป็นวรรณคดีศาสนา

ข. ไตรภูมิพระร่วงจดัเป็นวรรณคดีศาสนา

ค. สุภาษิตพระร่วงจดัเป็นวรรณคดีศาสนา

ง. นิราศนรินทร์คาํโคลงจดัเป็นวรรณคดีศาสนา



เฉลย

๓. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง

ก. นกัเรียนควรเนน้การอ่านวรรณคดีเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น

ข. นกัเรียนควรอ่านวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งเท่านั้น

ค. ในการอ่านวรรณกรรม นกัเรียนควรแสดงความคิดเห็น

ประกอบการอ่านหรือการตีความดว้ย

ง. นกัเรียนควรตีความวรรณกรรมตามท่ีกวไีดน้าํเสนอไวเ้ท่านั้น 

เน่ืองจากกวเีป็นผูแ้ต่งวรรณกรรมข้ึนมา ฉะนั้น กวจึีงเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจ

วรรณกรรมเร่ืองนั้นมากท่ีสุด



เฉลย

๔. “ชมแขคิดใช่หนา้ นวลนาง

เดือนตาํหนิวงกลาง ต่ายแตม้”

บทประพนัธ์ขา้งตน้มีความโดดเด่นดา้นวรรณศิลป์อยา่งไร

ก. กลวธีิการเล่นคาํ โดยใชว้ธีิการสัมผสัอกัษรจากคาํวา่ ต่าย แตม้

ข. กลวธีิการเล่นคาํ โดยใชว้ธีิการสัมผสัอกัษรจากคาํวา่ นวล นาง

ค. กลวธีิการหลากคาํ โดยใชว้ธีิการสัมผสัอกัษรจากคาํวา่ ตาํ(หนิ)  

ต่าย  แตม้

ง. กลวธีิการหลากคาํ โดยใชค้าํไวพจน์คาํวา่ แข เดือน หมายถึง 

พระจนัทร์



เฉลย

๕.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง

ก. ฉนัทลกัษณ์มีความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นตวักาํหนดอรรถรสของ

วรรณคดี

ข. เสียงหนกัเบาในบทประพนัธ์ประเภทฉนัทส่์งผลต่ออรรถรส

ของวรรณคดี

ค. คาํประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้และร้อยกรองมีลกัษณะร่วมกนั อ 

การใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าทางวรรณศิลป์

ง. วรรณคดีประเภทร้อยแกว้มีลกัษณะเฉพาะ คือ ใหค้วามสาํคญักบั

ฉนัทลกัษณ์เป็นหลกั ส่วนวรรณคดีประเภทร้อยกรองใหค้วามสาํคญักบั

คุณค่าทางวรรรณศิลป์เท่านั้น 



เฉลย

๖. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง

ก. ร่ายทุกประเภทบงัคบัคาํเอก คาํโท

ข. ฉนัทเ์ป็นร้อยกรองท่ีมีระเบียบบงัคบัเสียงหนกั เบา

ค. กาพยเ์ป็นคาํประพนัธ์ประเภทร้อยกรองท่ีมีลกัษณะบงัคบั

จาํนวนคาํ

ง. กลอนเป็นคาํประพนัธ์ท่ีมีระเบียบบงัคบัเฉพาะคณะ สัมผสั และ

เสียงวรรณยกุต์



เฉลย

๗. ขอ้ใดมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เน้ือหาแตกต่าง

จากขอ้อ่ืน

ก. ฉาก

ข. ตวัละคร

ค. โครงเร่ือง

ง. เสียงสัมผสั



เฉลย

๘. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่มีถอ้ยคาํท่ีแสดงภาพเคล่ือนไหว

ก. เรือชยัไววอ่งว่ิง รวดเร็วจริงยิง่อยา่งลม

ข. เรือสิงห์ว่ิงเผน่โผน โจนจากคล่ืนฝืนฝ่าฟอง

ค. เสียงสรวลระร่ีน้ี เสียงแกว้พ่ีหรือเสียงใคร

ง. พระลอลีลาศฟ้า ดินไหว



เฉลย

๙. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดไม่มีการเล่นเสียงพยญัชนะ

ก. ฉบัฉวยชกฉกชํ้า ฉุบฉบั

ข. เตะตีต่อยตบัตบั ตบตกั

ค. โถมทุบทุ่มถองทบั ถีบทา้ว

ง. ยงัแต่ตวัยงัตอ้ง ห่อนไดภ้ยัมี



เฉลย

๑๐. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดไม่ปรากฏภาพเคล่ือนไหว

ก. ยา่มกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก

กลกัพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย

ข. บรรดาเพื่อนเตือนต่ืนข้ึนเซ็งแซ่

บา้งจอแจขดัการประสานเสียง

ค. ผูห้ญิงหยกิตะกายผูช้ายทบั

เสียวหนุบหนบัเหนาะแหนะแขยะขยาํ

ง. เห็นโศกใหญ่ใกลน้ํ้าระกาํแฝง

ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ



เฉลย

๑๑. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง

ก. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กลวธีิการ

แต่ง

ข. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้สภาพ

สังคมโดยรวมในยคุสมยัของกวไีด้

ค. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้คุณค่าทาง

วรรณศิลป์จากบทประพนัธ์

ง. การศึกษาท่วงทาํนองการแต่งช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้พฒันาการ

ในการประพนัธ์ของกวไีด้



เฉลย

๑๒. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดไม่ปรากฏคติความเช่ือของสังคมไทย

ก. จะสู้มว้ยดว้ยองคพ์ระทรงธรรม์ ตามเมืองไปสวรรคช์ั้นฟ้า

ข. ถวายตวัพระองคท์รงธรณี จะไดเ้กียรติยศปรากฏ

ค. โอมี้กรรมทาํไวแ้ต่ไรมา พบเห็นหนา้ลูกแลว้จะแคลว้กนั

ง. ชาติน้ีมึงมีแต่สองหตัถ์ จงไปอุบติัเอาชาติใหม่



เฉลย

๑๓. คาํประพนัธ์ขอ้ใดมีสาระสาํคญัแตกต่างจากขอ้อ่ืน

ก. ผมยาวเกลา้กระหวดัตดัไม่เขา้ เหตุดว้ยเขาคงทนทั้งมนตข์ลงั

ข. อุตส่าห์ฝนไพลทารักษาตวั ค่อยยงัชัว่มึนเม่ือยท่ีเหน่ือยกาย

ค. แกตกันํ้าร่ํารดหมดราคี ช่วยขดัสีโซมขมิ้นส้ินเป็นชาม

ง. เสวยนํ้าผนัพระพกัตร์ไปบูรพาทิศ เจริญฤทธ์ิชนัษาสถาผล



เฉลย

๑๔. “เรียมทนทุกขแ์ต่เชา้ ถึงเยน็

มาสู่สุขคืนเขญ็ หม่นไหม้

ชายใดจากสมรเป็น ทุกขเ์ท่า เรียมเลย

จากคู่วนัเดียวได้ ทุกขป้ิ์มปานปี”

คาํประพนัธ์ขา้งตน้ใชภ้าพพจน์ประเภทใด

ก. อุปลกัษณ์ ข. อธิพจน์

ค. อุปมา ง. สัทพจน์



เฉลย

๑๕. ขอ้ใดใชก้ลวธีิการประพนัธ์ต่างจากขอ้อ่ืน

ก. นิจจาฟ้ายงัร้องไห้

ข. ดอกหญา้ยิม้หวานกบัลานหญา้

ค. ฉนัมองคล่ืนร่ืนเร่เขา้เห่ฝ่ัง พร่ําฝากฝังภกัดีไม่มีสอง

ง. ร้อนรุมหมองไหมเ้หมือนสุม ฟ้าดาํมืดมิดเหมือนม่านคลุม




	การวิจักษ์วรรณคดี
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	การวิจักษ์และการวิจารณ์วรรณคดี
	ความสำคัญของวรรณคดี
	Slide Number 6
	ประเภทของวรรณคดีไทย
	ประเภทของวรรณคดีไทย
	ประเภทของวรรณคดีไทย
	ประเภทของวรรณคดีไทย
	ประเภทของวรรณคดีไทย
	ประเภทของวรรณคดีไทย
	จุดประสงค์ของการอ่านวรรณคดี
	หลักเกณฑ์การวิจักษ์วรรณคดี
	๑. ประวัติความเป็นมาของหนังสือ และประวัติผู้แต่ง
	๑. ประวัติความเป็นมาของหนังสือ และประวัติผู้แต่ง
	๒. ลักษณะการประพันธ์
	๒. ลักษณะการประพันธ์
	๒. ลักษณะการประพันธ์
	๒. ลักษณะการประพันธ์
	๒. ลักษณะการประพันธ์
	๒. ลักษณะการประพันธ์
	๓. เนื้อเรื่องย่อ
	๔. การวิเคราะห์เรื่อง
	การพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
	การพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
	�การสัมผัส �
	ลีลาจังหวะ
	การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
	การเล่นคำ
	จินตภาพ
	อุปมา
	อุปลักษณ์
	อติพจน์
	สัญลักษณ์
	บุคคลวัต
	นามนัย
	สัทพจน์
	การพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
	การพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
	การพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
	การพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
	การพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	แนวข้อสอบ O-NET
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	เฉลย
	Slide Number 84

