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ВСТУП 

 

Освітньо – професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої 

освіти підготовки бакалаврів спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії. 

Освітня програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації бакалаврів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо – професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії;; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть участь 

у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 

освіти та інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

фінансово-економічний факультет  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиночний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 

рівень 
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Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська (англійська) 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.oa.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Здобуття знань із теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, світової 

політики, міжнародної безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку 

міжнародних регіонів; отримання кваліфікації для комплексного аналізу та прогнозування 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в 

сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва на підприємствах, в установах 

та у міжнародних організаціях. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  29 Міжнародні відносини / 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, прикладна  

Основний фокус 

освітньої програми  

Загальна освіта з міжнародних відносин за спеціальністю 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, 

суспільні комунікації, міжнародні регіони 

Особливості програми Навчальна, виробнича та переддипломна практики обов’язкові. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Зміст та структура програми дає змогу отримати знання та навички 

і здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, 

міжнародного співробітництва та міжнародних відносин; обіймати 

первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в 

міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних 

структурах та науково-дослідницьких інституціях. 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 

діяльності, а також з урахуванням вимог ринку праці видами 

професійної діяльності фахівця з міжнародних відносин є: 

Секція М – Професійна, наукова та технічна діяльність 

Розділ 72 – Наукові дослідження та розробки 

Група 72.2 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

суспільних і гуманітарних наук 

Клас 72.20 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

суспільних і гуманітарних наук 

Розділ 74 – Інша професійна, наукова та технічна діяльність 

Група 74.3 – Надання послуг перекладу 

Клас 74.30 – Надання послуг перекладу 

Група 74.9 – Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не 

віднесена до інших угруповань 

Клас 74.90 – Інша професійна, наукова та технічна діяльність, 

н.в.і.у. 
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Секція N – Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

Розділ 82 – Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші 

допоміжні комерційні послуги 

Група 82.1 – Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 

Клас 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних 

послуг 

Група 82.3 – Організування конгресів і торговельних виставок 

Клас 82.30 – Організування конгресів і торговельних виставок 

Секція О – Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 

Розділ 84 – Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 

Група 84.1 – Державне управління загального характеру; 

соціально-економічне управління 

Клас 84.11 – Державне управління загального характеру 

Клас 84.12 – Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, 

культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового 

соціального страхування 

Група 84.2 – Надання державних послуг суспільству в цілому 

Клас 84.21 – Міжнародна діяльність 

Секція S – Надання інших видів послуг 

Розділ 94 – Діяльність громадських організацій 

Група 94.9 – Діяльність інших громадських організацій 

Клас 94.92 – Діяльність політичних організацій 

Клас 94.99 – Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. 

Фахівець з міжнародних відносин здатний виконувати професійну 

роботу, зазначену в Національному класифікаторі України ДК 

003:2010 «Класифікатор професій» (затверджений наказом 

Держспоживстандарту України від 28.11.2010 р. № 327), і може 

займати первинні посади: 

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань 

2443.2 Політичний оглядач 

3439 Аташе 

3439 Дипломатичний агент 

3439 Дипломатичний кур’єр 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України 

– 8, рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

інституційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для конвертації оцінок 

мобільних студентів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 
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Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 

рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 

вимірюються під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що корелюються з дескрипторами Національної рамки 

кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 

визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти 

відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення провадження освітньої 

діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне Виконання кваліфікаційної роботи тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 

подвійне Виконання кваліфікаційної роботи, про тривалі 

міжнародні проекти, що передбачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
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2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії полягає в здатності 

розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі та проблеми в сфері 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, здійснювати аналіз 

міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та 

недержавними акторами, що передбачає застосування теорій міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій та використання 

міждисциплінарних та спеціальних наукових методів дослідження проблем 

міжнародних відносин в умовах невизначеності. 

 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у 

практичній діяльності. 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово. 

ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема 

завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК7 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК8 Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК9 Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному контексті. 

ЗК11 Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності та 

багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) 

ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК14 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності 

відповідно до майбутнього профілю, галузевих норм і правил, а також необхідного 

рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

 

2.2 Спеціальні компетентності за стандартом вищої освіти 
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Узагальнений об’єкт професійної діяльності – міжнародні відносини, 

транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, 

міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони 

у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна 

безпека та конфлікти, методології та методи міжнародно-політичних 

досліджень. 

 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

СК1 Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової 

політики. 

СК2 Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні відносини. 

СК3 Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

СК4 Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження міжнародних 

відносин і світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях. 

СК5 Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 

організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 

СК6 Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем 

міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та 

доповіді, здійснювати їх публічну апробацію. 

СК7 Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних 

відносин та світової політики, професійно готувати аналітичні матеріали та 

довідки. 

СК8 Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм 

практичного міжнародного співробітництва, працювати з дипломатичними та 

міжнародними документами. 

СК9 Поглиблені знання про організацію та функціонування Європейського Союзу, 

розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них України. 

СК10 Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, 

регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

СК11 Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики 

(зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів). 

СК12 Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання усного та 

письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відносин. 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

3.1 Блок 1 «Міжнародні відносини та регіоналістика» 

 

Об’єкт професійної діяльності – Міжнародні відносини та регіоналістика. 
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Шифр Компетентності 
 

1 2 

ВК1.1 

Здатність застосовувати знання про територіальну організацію суспільного 

виробництва, закономірності, принципи та фактори формування територіальної 

структури господарства різних країн і регіонів під час визначення геополітики 

країн. 

ВК1.2 

Здатність демонструвати знання щодо становлення глобальної економіки, 

потенційних можливостей розвитку національних економік в умовах глобалізації, 

а також визначити ефективні стратегії для реалізації цих можливостей 

ВК1.3 

Здатність застосовувати знання засад дипломатичної та консульської служби, 

дипломатичного протоколу та етикету, вести дипломатичне та ділове листування 

(українською та іноземними мовами). 

ВК1.4 
Вміння розв’язувати окремих проблем суспільного розвитку з позицій 

інституціональної теорії 

ВК1.5 

Демонструвати знання основ сучасного міжнародного права у міжнародних 

зносинах з урахуванням впливу міжнародного права на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

ВК1.6 
Демонструвати вміння шукати фінансові фонди, розробляти проекти та готувати 

заявки на отримання фінансування. 

ВК1.7 
Здатність застосовувати знання про міжнародні та регіональні фінанси для 

розробки механізмів управління соціально-економічним розвитком регіонів. 

ВК1.8 

Здатність використовувати основні методи формування громадської думки через 

міжособистісне спілкування, засоби масової інформації, політичну пропаганду 

тощо. 

ВК1.9 

Вміння застосовувати знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх 

місця у системі міжнародних відносин, для визначення основних форм та 

перспектив співпраці України з ними. 

ВК1.10 
Вміння застосовувати знання та розуміння національних інтересів України у сфері 

національної безпеки на міжнародній арені. 

ВК1.11 
Здатність організовувати міжнародне співробітництво на підприємствах різних 

форм власності. 

ВК1.12 

Вміння застосовувати знання про стан досліджень міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, економічній, юридичній науках у 

міждисциплінарних дослідженнях. 

ВК1.13 Вміння проявляти релігійну толерантність та повагу до інших релігій. 

ВК1.14 

Здатність встановлювати взаємозв’язок змін у культурі та суспільстві, зокрема у 

мові, побуті, етнічних орієнтаціях, а також визначати закономірності й 

особливості міжетнічних стосунків. 

ВК1.15 

Вміння використовувати знання про соціально-економічні проблеми урбанізації, 

регулювання розвитку великих, середніх і малих міст, міських агломерацій і 

міської місцевості з урахуванням стратегії розвитку держави у середовищі 

міжнародних відносин. 

 

3.2 Блок 2 «Суспільні комунікації» 

 

Об’єкт професійної діяльності – суспільні комунікації. 

 
Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК2.1 Вміння шукати фінансові фонди, розробляти проекти та заявки на отримання 
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 фінансування. 

ВК2.2 Здатність застосовувати знання засад дипломатичної та консульської служби, 

дипломатичного протоколу та етикету, вести дипломатичне та ділове листування 

(українською та іноземними мовами). 

ВК2.3 Вміння застосовувати знання основ економіки для ведення бізнесу 

ВК2.4 Здатність застосовувати знання основ законодавства інших країн у міжнародних 

зносинах з урахуванням впливу міжнародного права на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

ВК2.5 Вміння організовувати міжнародне співробітництво на підприємствах різних форм 

власності. 

ВК2.6 Здатність використовувати основні методи міжнародної комунікації через 

міжособистісне спілкування, засоби масової інформації, політичну пропаганду 

тощо. 

ВК2.7 Вміння застосовувати знання організації міжнародних зв’язків країни 

ВК2.8 Вміння організовувати міжнародне співробітництво на підприємствах різних форм 

власності. 

ВК2.9 Прогнозувати соціально-економічний стан країн та розвиток міжнародних 

відносин. 

ВК2.10 Здатність використовувати знання про міські та регіональні системи та їх взаємодії 

між собою та мешканцями, а також формування міжнародних відносин між 

містами та регіонами. 

ВК2.11 Вміння проявляти релігійну толерантність та повагу до інших релігій, мислити 

логічно на основі етичних міркувань. 

ВК2.12 Здатність проектувати зовнішню політику держави з урахуванням вимог сталого 

розвитку світу. 

ВК2.13 Вміння застосовувати знання про територіальну організацію суспільного 

виробництва, закономірності, принципи та фактори формування територіальної 

структури господарства різних країн і регіонів під час визначення геополітики 

країн. 

ВК2.14 Вміння вести культурний діалог між країнами на основі знань соціальної історії 

країн та регіонів. 

ВК2.15 Здатність формувати стратегію міжнародної інтеграції держави. 

ВК2.16 Вміння застосовувати знання про міжнародні та регіональні фінанси для розробки 

механізмів управління соціально-економічним розвитком регіонів. 

ВК2.17 Вміння застосовувати знання про рух соціальних процесів і структур, у результаті 

яких змінюється соціальне середовище та прогнозувати соціально-економічний 

стан країн та розвиток міжнародних відносин. 
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4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі 

спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії, що визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з переліком 

загальних і спеціальних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти, 

подано нижче. 

 
Шифр  Результати навчання 

 

1 2 

Загальні результати навчання 

ЗР1 Абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати. 

ЗР2 Знати та розуміти предметну область професійної діяльності. 

ЗР3 Вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

ЗР4 Спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗР5 Шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, зокрема завдяки 

використанню інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗР6 Виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗР7 Аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗР8 Працювати як автономно, так і у команді. 

ЗР9 Генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗР10 Адаптуватися та діяти в новій ситуації, зокрема в міжнародному контексті. 

ЗР11 Мати навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності та 

багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) 

ЗР12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗР13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗР14 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності 

відповідно до майбутнього профілю, галузевих норм і правил, а також необхідного 

рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

Спеціальні результати навчання  

СР1 Знати природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, типи та 

види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики. 

СР2 Розуміти сутність процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні відносини. 

СР3 Аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному 

та інформаційному. 

СР4 Знати теоретичні та прикладні дослідження міжнародних відносин і світової 

політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 
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дослідженнях. 

СР5 Знати джерела зовнішньої політики держави, еволюцію підходів до формування та 

здійснення зовнішньої політики, принципи організації системи зовнішньої 

політики та функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СР6 Самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем 

міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та 

доповіді, здійснювати їх публічну апробацію. 

СР7 Провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних відносин та 

світової політики, професійно готувати аналітичні матеріали та довідки. 

СР8 Організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, працювати в 

рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм практичного 

міжнародного співробітництва, працювати з дипломатичними та міжнародними 

документами. 

СР9 Знати організацію та функціонування Європейського Союзу, розуміти сучасні 

європейські інтеграційні процеси та місце в них України. 

СР10 Розуміти особливості розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, 

регіональних та локальних процесів, та місце в них України. 

СР11 Виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері міжнародних 

відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики (зокрема, 

міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів). 

СР12 Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання усного та 

письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відносин. 

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

5.1 Блок 1 «Міжнародні відносини та регіоналістика» 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК1.1 ВР1.1 Застосовувати знання про територіальну організацію суспільного 

виробництва, закономірності, принципи та фактори формування 

територіальної структури господарства різних країн і регіонів під час 

визначення геополітики країн. 

 

ВК1.2 ВР1.2 Демонструвати знання щодо становлення глобальної економіки, 

потенційних можливостей розвитку національних економік в умовах 

глобалізації, а також визначити ефективні стратегії для реалізації цих 

можливостей 

ВК1.3 ВР1.3 Застосовувати знання засад дипломатичної та консульської служби, 

дипломатичного протоколу та етикету, вести дипломатичне та ділове 

листування (українською та іноземними мовами). 

ВК1.4 ВР1.4 Розв’язувати окремих проблем суспільного розвитку з позицій 

інституціональної теорії 

ВК1.5 ВР1.5 Застосовувати знання основ сучасного міжнародного права у 

міжнародних зносинах з урахуванням впливу міжнародного права на 

структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики 

держав. 
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ВК1.6 ВР1.6 Шукати фінансові фонди, розробляти проекти та готувати заявки на 

отримання фінансування. 

ВК1.7 ВР1.7 Застосовувати знання про міжнародні та регіональні фінанси для 

розробки механізмів управління соціально-економічним розвитком 

регіонів. 

ВК1.8 ВР1.8 Використовувати основні методи формування громадської думки через 

міжособистісне спілкування, засоби масової інформації, політичну 

пропаганду тощо. 

ВК1.9 ВР1.9 Застосовувати знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх 

місця у системі міжнародних відносин, для визначення основних форм 

та перспектив співпраці України з ними. 

ВК1.10 ВР1.10 Застосовувати знання та розуміння національних інтересів України у 

сфері національної безпеки на міжнародній арені. 

ВК1.11 ВР1.11 Організовувати міжнародне співробітництво на підприємствах різних 

форм власності. 

ВК1.12 ВР1.12 Застосовувати знання про стан досліджень міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, економічній, юридичній науках у 

міждисциплінарних дослідженнях. 

ВК1.13 ВР1.13 Проявляти релігійну толерантність та повагу до інших релігій. 

ВК1.14 ВР1.14 Встановлювати взаємозв’язок змін у культурі та суспільстві, зокрема у 

мові, побуті, етнічних орієнтаціях, а також визначати закономірності й 

особливості міжетнічних стосунків. 

ВК1.15 ВР1.15 Використовувати знання про соціально-економічні проблеми 

урбанізації, регулювання розвитку великих, середніх і малих міст, 

міських агломерацій і міської місцевості з урахуванням стратегії 

розвитку держави у середовищі міжнародних відносин. 

 

5.2 Блок 2 «Суспільні комунікації» 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК2.1 ВР2.1 Шукати фінансові фонди, розробляти проекти та заявки на отримання 

фінансування. 

ВК2.2 ВР2.2 Застосовувати знання засад дипломатичної та консульської служби, 

дипломатичного протоколу та етикету, вести дипломатичне та ділове 

листування (українською та іноземними мовами). 

ВК2.3 ВР2.3 Застосовувати знання основ економіки для ведення бізнесу 

ВК3.4 ВР3.4 Застосовувати знання основ законодавства інших країн у міжнародних 

зносинах з урахуванням впливу міжнародного права на структуру й 

динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

ВК2.5 ВР2.5 Організовувати міжнародне співробітництво на підприємствах різних 

форм власності. 

ВК2.6 ВР2.6 Використовувати основні методи міжнародної комунікації через 

міжособистісне спілкування, засоби масової інформації, політичну 

пропаганду тощо. 

ВК2.7 ВР2.7 Застосовувати знання організації міжнародних зв’язків країни 

ВК2.8 ВР2.8 Організовувати міжнародне співробітництво на підприємствах різних 

форм власності. 

ВК2.9 ВР2.9 Прогнозувати соціально-економічний стан країн та розвиток 
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міжнародних відносин. 

ВК2.10 ВР2.10 Використовувати знання про міські та регіональні системи та їх 

взаємодії між собою та мешканцями, а також формування міжнародних 

відносин між містами та регіонами. 

ВК2.11 ВР2.11 Проявляти релігійну толерантність та повагу до інших релігій, мислити 

логічно на основі етичних міркувань. 

ВК2.12 ВР2.12 Проектувати зовнішню політику держави з урахуванням вимог сталого 

розвитку світу. 

ВК2.13 ВР2.13 Застосовувати знання про територіальну організацію суспільного 

виробництва, закономірності, принципи та фактори формування 

територіальної структури господарства різних країн і регіонів під час 

визначення геополітики країн. 

ВК2.14 ВР2.14 Вести культурний діалог між країнами на основі знань соціальної історії 

країн та регіонів. 

ВК2.15 ВР2.15 Формувати стратегію міжнародної інтеграції держави. 

ВК2.16 ВР2.16 Застосовувати знання про міжнародні та регіональні фінанси для 

розробки механізмів управління соціально-економічним розвитком 

регіонів. 

ВК2.17 ВР2.17 Застосовувати знання про рух соціальних процесів і структур, у 

результаті яких змінюється соціальне середовище та прогнозувати 

соціально-економічний стан країн та розвиток міжнародних відносин. 

 
 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 
 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

Найменування освітніх 

компонентів 
 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

ЗР1 Абстрактно мислити, аналізувати та 

синтезувати. 

Ціннісні компетенції фахівця 

ЗР2 Знати та розуміти предметну область 

професійної діяльності. 

Ціннісні компетенції фахівця 

ЗР3 Вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

Ціннісні компетенції фахівця 

ЗР4 Спілкуватися державною та іноземними 

мовами як усно, так і письмово. 

Іноземна мова професійного 

спілкування 

(англійська/німецька/французька); 

Українська мова; 

Друга іноземна мова (німецька) 

ЗР5 Шукати, обробляти та аналізувати інформацію 

з різних джерел, зокрема завдяки 

використанню інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Теорія суспільних комунікацій; 

Курсова робота з теорії суспільних 

комунікацій; 

Навчальна практика 

ЗР6 Виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Виконання кваліфікаційної роботи; 

Передатестаційна практика 

ЗР7 Аргументувати вибір шляхів вирішення 

завдань професійного характеру, критично 

Виконання кваліфікаційної роботи; 

Передатестаційна практика 
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оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗР8 Працювати як автономно, так і у команді. Перша виробнича практика 

Друга виробнича практика 

ЗР9 Генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

Виконання кваліфікаційної роботи; 

Передатестаційна практика 

ЗР10 Адаптуватися та діяти в новій ситуації, 

зокрема в міжнародному контексті. 

Основи міжнародної комунікації; 

ЗР11 Мати навички міжособистісної взаємодії, 

цінування та повага різноманітності та 

багатокультурності, здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності) 

Основи міжнародних відносин; 

 

ЗР12 Реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Основи дипломатії; 

Правознавство; 

 

ЗР13 Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної галузі, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Історія політичних і правових вчень; 

Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві; 

Фізична культура і спорт; 

 

ЗР14 Мати навички до ініціативності, 

відповідальності та до безпечної діяльності 

відповідно до майбутнього профілю, галузевих 

норм і правил, а також необхідного рівня 

індивідуального та колективного рівня безпеки 

у надзвичайних ситуаціях. 

Цивільна безпека; 

СР1 Знати природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних акторів, сучасні тенденції 

розвитку світової політики. 

Основи міжнародних відносин; 

СР2 Розуміти сутність процесів глобалізації та їх 

впливу на міжнародні відносини. 

Глобалізація; 

СР3 Аналізувати та прогнозувати міжнародні 

відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному. 

Міжнародні відносини; 

СР4 Знати теоретичні та прикладні дослідження 

міжнародних відносин і світової політики у 

політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях. 

Світова політика і економіка; 
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СР5 Знати джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та 

здійснення зовнішньої політики, принципи 

організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 

Зовнішня політика країн світу; 

СР6 Самостійно організовувати та здійснювати 

наукові дослідження проблем міжнародних 

відносин, визначати наукові проблеми, 

готувати наукові тексти та доповіді, 

здійснювати їх публічну апробацію. 

Виконання кваліфікаційної роботи; 

Передатестаційна практика 

СР7 Провадити прикладні аналітичні розробки 

проблем міжнародних відносин та світової 

політики, професійно готувати аналітичні 

матеріали та довідки. 

Виконання кваліфікаційної роботи; 

Передатестаційна практика 

 

СР8 Організовувати та проводити міжнародні 

зустрічі та переговори, працювати в рамках 

міжнародних конференцій, організацій, інших 

форм практичного міжнародного 

с糢醀閲 慐ꤔ��䶋��띌ㅏ뛠�糳�觌 屈 �

偷₋ 컞⧧荎ꤔ৳䆒秫�䛑햤焟☱贠矤耷旲덇㯣엥

�蹱㕇 忹喢ꤔ�緊䨪浓桗म兮 旬 疣 钦ꤔ튪

䪼 둈寶䟇뀐膐鬆檨铼㛝嚔 鑤ᴛ禝쒲ﾻ 鷵麔�㖕

밊 �鶗娤脻 賐臝ᚮه 쀡賉퍳䨭�낀폇吃䏜妳ᐻ흽ꐻ
ぼ꺷뽤茸ل� 洣轐箫빆퍧카䚈 뫛حض甇跠㨳�

讀뼪�乗ᓨ嗎奲쪫㶋捦쌽妰ㄷ匄挛釮ԏ嘃�枴讱

묙泿 洟ꈗ 헐辻 찁쮠ቍ䠺�钘虨ꡣഢ糶 髱

꺈畚侦�氇⊦䎟�疢藇져닼堋�띴刈⇨��ፆ驎ᆿ

ᗦ擎 ᒙꉸ 藃濡蹽鰳뼊㢝Ӿ� ꄊ ꤔꤔꤔᵨꤔ兛痁

퇁揥皈틢㤡쑰䏫셁�溾�뜬�덿 댦麙䆂챈ƒ캑
鬆檨铼㛝嚔 鑤ᴛ禝쒲ﾻ 鷵麔�㖕밊 �鶗娤脻 賐臝ه

ᚮ 쀡賉퍳䨭�낀폇吃䏜妳ᐻ흽ꐻ ꤔلぼ꺷뽤茸 洣轐

箫빆퍧카䚈 뫛حض甇跠㨳�讀뼪�乗ᓨ嗎奲쪫

㶋捦쌽妰ㄷ匄挛釮ԏ嘃�枴讱 묙泿 洟ꈗ 헐辻

찁쮠ቍ䠺�钘虨ꡣഢ糶 髱꺈畚侦�氇⊦䎟�

疢藇져닼堋�띴刈⇨��ፆ驎ᆿᗦ擎 ᒙꉸ 藃濡蹽

鰳뼊㢝Ӿ� ꄊ ꤔꤔꤔᵨꤔ兛痁퇁揥皈틢㤡쑰䏫셁

�溾�뜬�덿 댦麙䆂챈ƒ캑鋞�襣븿쮢 뭣籊䫷⍶

沘脚䚈᧥ ᖞ瑶伥峷泘텉�碐ￎف졉�롫ني� 谨 鎳漦

퓡㊎祹 ���礖ꤔ儬’봐�炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛

럑 닔㍏䁐꾥�矨价컍椪촾褯霐旋驭閁 㘱谳뱻

җ�盄杹⺗尦絉鳽 嶱掙� 䱜쯺誢찌曄巏⼸

詤詅귞瓗 ��� 敹斟묿 擺탢�糐귂 蟏쏥

�﨧簴길㝿胝葑ꅃ 萻쉃迈�戰藭��ም혓 魟흱

煖ῂ赶൪皍፳ 㴸嚇ꤔ뗯啼똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚

狢諻ዥᑪ쵩 眆笶㢈뎅躹硤찝繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚

Ḗፁ㗽拍 ᶡ㮪�횼傯〉崔枱㘚�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲

Грантрайтинг 



 

19 

 

1 2 3 

鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��䬼郎偒�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛
汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼
훙��齀씌枞基⪏ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿

� 똈铇䅊濖 �䫥ꤔ赛��녠�풿헛㙽વ 值 껍

�翈į診 氉棆竍嗔ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴

龺 醤褻砜�큏爔�컲䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾
ⶠŚ㟯º� 鋫顫箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾

亏ⶨῈ≽둭㢶톶覿얨鐔祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶

�䢏鮮卼괾䴟�千苗寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶

椨拲績 �䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶



 

20 

 

1 2 3 

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

폇吃䏜妳ᐻ흽ꐻ ꤔلぼ꺷뽤茸 洣轐箫빆퍧카䚈

뫛حض甇跠㨳�讀뼪�乗ᓨ嗎奲쪫㶋捦쌽妰ㄷ匄

挛釮ԏ嘃�枴讱 묙泿 洟ꈗ 헐辻 찁쮠ቍ䠺�钘

虨ꡣഢ糶 髱꺈畚侦�氇⊦䎟�疢藇져닼堋�띴

刈⇨��ፆ驎ᆿᗦ擎 ᒙꉸ 藃濡蹽鰳뼊㢝Ӿ� ꄊ

ꤔꤔꤔᵨꤔ兛痁퇁揥皈틢㤡쑰䏫셁�溾�뜬�덿

댦麙䆂챈ƒ캑鋞�襣븿쮢 뭣籊䫷⍶沘脚䚈᧥ 졉ني�
吃䏜妳ᐻ흽ꐻ ꤔلぼ꺷뽤茸 洣轐箫빆퍧카䚈 뫛

甇跠㨳�讀뼪�乗ᓨ嗎奲쪫㶋捦쌽妰ㄷ匄挛حض

釮ԏ嘃�枴讱 묙泿 洟ꈗ 헐辻 찁쮠ቍ䠺�钘虨

ꡣഢ糶 髱꺈畚侦�氇⊦䎟�疢藇져닼堋�띴刈

⇨��ፆ驎ᆿᗦ擎 ᒙꉸ 藃濡蹽鰳뼊㢝Ӿ� ꄊ ꤔ

ꤔꤔᵨꤔ兛痁퇁揥皈틢㤡쑰䏫셁�溾�뜬�덿 댦

麙䆂챈ƒ캑鋞�襣븿쮢 뭣籊䫷⍶沘脚䚈᧥ �졉ني�
롫فᖞ瑶伥峷泘텉�碐ￎ 谨 鎳漦퓡㊎祹 ���

礖ꤔ儬’봐�炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛럑 닔㍏䁐꾥�

矨价컍椪촾褯霐旋驭閁 㘱谳뱻җ�盄杹⺗尦絉

鳽 嶱掙� 䱜쯺誢찌曄巏⼸詤詅귞瓗 ���

敹斟묿 擺탢�糐귂 蟏쏥�﨧簴길㝿胝葑

ꅃ 萻쉃迈�戰藭��ም혓 魟흱煖ῂ赶൪皍፳ 㴸嚇

ꤔ뗯啼똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥᑪ쵩 眆笶㢈뎅

躹硤찝繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽拍 ᶡ㮪�횼傯〉

崔枱㘚�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��

䬼郎偒�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学

㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙��齀씌枞基⪏

ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈铇䅊濖 �

䫥ꤔ赛��녠�풿헛㙽વ 值 껍 �翈į診 氉

棆竍嗔ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴龺 醤褻砜�큏

爔�컲䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º� 鋫顫

箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭㢶톶



 

21 

 

1 2 3 

覿얨鐔祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮卼괾䴟

�千苗寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲績 �䂠軗

蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛



 

22 

 

1 2 3 

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

䏜妳ᐻ흽ꐻ ꤔلぼ꺷뽤茸 洣轐箫빆퍧카䚈 뫛حض

甇跠㨳�讀뼪�乗ᓨ嗎奲쪫㶋捦쌽妰ㄷ匄挛釮ԏ

嘃�枴讱 묙泿 洟ꈗ 헐辻 찁쮠ቍ䠺�钘虨ꡣഢ
糶 髱꺈畚侦�氇⊦䎟�疢藇져닼堋�띴刈⇨�

�ፆ驎ᆿᗦ擎 ᒙꉸ 藃濡蹽鰳뼊㢝Ӿ� ꄊ ꤔꤔꤔᵨ

ꤔ兛痁퇁揥皈틢㤡쑰䏫셁�溾�뜬�덿 댦麙䆂

챈ƒ캑鋞�襣븿쮢 뭣籊䫷⍶沘脚䚈᧥ ᖞف졉�롫ني�

瑶伥峷泘텉�碐ￎ 谨 鎳漦퓡㊎祹 ���礖ꤔ

儬’봐�炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛럑 닔㍏䁐꾥�矨价

컍椪촾褯霐旋驭閁 㘱谳뱻җ�盄杹⺗尦絉鳽

嶱掙� 䱜쯺誢찌曄巏⼸詤詅귞瓗 ���

敹斟묿 擺탢�糐귂 蟏쏥�﨧簴길㝿胝葑ꅃ 萻

쉃迈�戰藭��ም혓 魟흱煖ῂ赶൪皍፳ 㴸嚇ꤔ뗯

啼똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥᑪ쵩 眆笶㢈뎅躹硤

찝繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽拍 ᶡ㮪�횼傯〉崔枱

㘚�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��䬼郎

偒�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学㐂뒣扐

繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙��齀씌枞基⪏ⶑ謸种

궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈铇䅊濖 �䫥ꤔ赛

��녠�풿헛㙽વ 值 껍 �翈į診 氉棆竍嗔

ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴龺 醤褻砜�큏爔�컲

䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º� 鋫顫箑靺紆

ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭㢶톶覿얨鐔

祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮卼괾䴟�千苗

寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲績 �䂠軗蒾ꤔ펯

歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸



 

23 

 

1 2 3 

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

ꐻ ꤔلぼ꺷뽤茸 洣轐箫빆퍧카䚈 뫛حض甇跠㨳

�讀뼪�乗ᓨ嗎奲쪫㶋捦쌽妰ㄷ匄挛釮ԏ嘃�枴

讱 묙泿 洟ꈗ 헐辻 찁쮠ቍ䠺�钘虨ꡣഢ糶

髱꺈畚侦�氇⊦䎟�疢藇져닼堋�띴刈⇨��ፆ驎

ᆿᗦ擎 ᒙꉸ 藃濡蹽鰳뼊㢝Ӿ� ꄊ ꤔꤔꤔᵨꤔ兛

痁퇁揥皈틢㤡쑰䏫셁�溾�뜬�덿 댦麙䆂챈ƒ

캑鋞�襣븿쮢 뭣籊䫷⍶沘脚䚈᧥ ᖞ瑶ف졉�롫ني�



 

24 

 

1 2 3 

伥峷泘텉�碐ￎ 谨 鎳漦퓡㊎祹 ���礖ꤔ儬’

봐�炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛럑 닔㍏䁐꾥�矨价컍

椪촾褯霐旋驭閁 㘱谳뱻җ�盄杹⺗尦絉鳽 嶱

掙� 䱜쯺誢찌曄巏⼸詤詅귞瓗 ��� 敹

斟묿 擺탢�糐귂 蟏쏥�﨧簴길㝿胝葑ꅃ 萻쉃

迈�戰藭��ም혓 魟흱煖ῂ赶൪皍፳ 㴸嚇ꤔ뗯啼

똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥᑪ쵩 眆笶㢈뎅躹硤찝

繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽拍 ᶡ㮪�횼傯〉崔枱㘚

�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��䬼郎偒
�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学㐂뒣扐繶
쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙��齀씌枞基⪏ⶑ謸种

궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈铇䅊濖 �䫥ꤔ赛

��녠�풿헛㙽વ 值 껍 �翈į診 氉棆竍嗔

ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴龺 醤褻砜�큏爔�컲

䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º� 鋫顫箑靺紆

ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭㢶톶覿얨鐔

祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮卼괾䴟�千苗

寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲績 �䂠軗蒾ꤔ펯

歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법



 

25 

 

1 2 3 

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

鋞�襣븿쮢 뭣籊䫷⍶沘脚䚈᧥ ᖞ瑶伥峷ف졉�롫ني�

泘텉�碐ￎ 谨 鎳漦퓡㊎祹 ���礖ꤔ儬’봐�

炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛럑 닔㍏䁐꾥�矨价컍椪촾

褯霐旋驭閁 㘱谳뱻җ�盄杹⺗尦絉鳽 嶱掙�7

䱜쯺誢찌曄巏⼸詤詅귞瓗 ��� 敹斟묿

擺탢�糐귂 蟏쏥�﨧簴길㝿胝葑ꅃ 萻쉃迈�戰

藭��ም혓 魟흱煖ῂ赶൪皍፳ 㴸嚇ꤔ뗯啼똾䨭㟹

ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥᑪ쵩 眆笶㢈뎅躹硤찝繹㡹쁉

鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽拍 ᶡ㮪�횼傯〉崔枱㘚�鈒 �

脚䚈᧥ ᖞ瑶伥峷泘텉�碐ￎف졉�롫ني� 谨 鎳漦퓡

㊎祹 ���礖ꤔ儬’봐�炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛럑

닔㍏䁐꾥�矨价컍椪촾褯霐旋驭閁 㘱谳뱻җ�

盄杹⺗尦絉鳽 嶱掙� 䱜쯺誢찌曄巏⼸詤詅

귞瓗 ��� 敹斟묿 擺탢�糐귂 蟏쏥�﨧

簴길㝿胝葑ꅃ 萻쉃迈�戰藭��ም혓 魟흱煖ῂ赶

൪皍፳ 㴸嚇ꤔ뗯啼똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥ

ᑪ쵩 眆笶㢈뎅躹硤찝繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽

拍 ᶡ㮪�횼傯〉崔枱㘚�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵
� ꊉ ِ꒺ ��䬼郎偒�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ
뺚�腞혆刾땫学㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙�

�齀씌枞基⪏ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ

똈铇䅊濖 �䫥ꤔ赛��녠�풿헛㙽વ 值 껍 �



 

26 

 

1 2 3 

翈į診 氉棆竍嗔ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴龺

醤褻砜�큏爔�컲䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ
㟯º� 鋫顫箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨ

Ὲ≽둭㢶톶覿얨鐔祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏

鮮卼괾䴟�千苗寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲

績 �䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓



 

27 

 

1 2 3 

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

䚈᧥ ᖞ瑶伥峷泘텉�碐ￎف졉�롫ني� 谨 鎳漦퓡㊎

祹 ���礖ꤔ儬’봐�炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛럑 닔

㍏䁐꾥�矨价컍椪촾褯霐旋驭閁 㘱谳뱻җ�盄

杹⺗尦絉鳽 嶱掙� 䱜쯺誢찌曄巏⼸詤詅귞

瓗 ��� 敹斟묿 擺탢�糐귂 蟏쏥�﨧簴

길㝿胝葑ꅃ 萻쉃迈�戰藭��ም혓 魟흱煖ῂ赶൪
皍፳ 㴸嚇ꤔ뗯啼똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥᑪ

쵩 眆笶㢈뎅躹硤찝繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽拍

ᶡ㮪�횼傯〉崔枱㘚�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵�

ꊉ ِ꒺ ��䬼郎偒�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚
�腞혆刾땫学㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙��
齀씌枞基⪏ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈

铇䅊濖 �䫥ꤔ赛��녠�풿헛㙽વ 值 껍 �翈

į診 氉棆竍嗔ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴龺 醤

褻砜�큏爔�컲䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º

� 鋫顫箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽

둭㢶톶覿얨鐔祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮

卼괾䴟�千苗寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲績

�䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽



 

28 

 

1 2 3 

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

�롫فᖞ瑶伥峷泘텉�碐ￎ 谨 鎳漦퓡㊎祹 ��

�礖ꤔ儬’봐�炫䝼곺즜㑿Ԥ掆 륛럑 닔㍏䁐꾥

�矨价컍椪촾褯霐旋驭閁 㘱谳뱻җ�盄杹⺗尦

絉鳽 嶱掙� 䱜쯺誢찌曄巏⼸詤詅귞瓗 ��

� 敹斟묿 擺탢�糐귂 蟏쏥�﨧簴길㝿胝葑

ꅃ 萻쉃迈�戰藭��ም혓 魟흱煖ῂ赶൪皍፳ 㴸嚇

ꤔ뗯啼똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥᑪ쵩 眆笶㢈뎅

躹硤찝繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽拍 ᶡ㮪�횼傯〉

崔枱㘚�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��

䬼郎偒�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学

㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙��齀씌枞基⪏

ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈铇䅊濖 �



 

29 

 

1 2 3 

䫥ꤔ赛��녠�풿헛㙽વ 值 껍 �翈į診 氉

棆竍嗔ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴龺 醤褻砜�큏

爔�컲䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º� 鋫顫

箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭㢶톶

覿얨鐔祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮卼괾䴟

�千苗寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲績 �䂠軗

蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩



 

30 

 

1 2 3 

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

㴸嚇ꤔ뗯啼똾䨭㟹ｰ켒럸뮵㙰䨌�罚狢諻ዥᑪ쵩 眆

笶㢈뎅躹硤찝繹㡹쁉鴟讆⥎�뀒쳉낁껚Ḗፁ㗽拍 ᶡ㮪�

횼傯〉崔枱㘚�鈒 �证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵� ꊉ ِ
꒺ ��䬼郎偒�բ ��9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆

刾땫学㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙��齀씌

枞基⪏ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈铇䅊

濖 �䫥ꤔ赛��녠�풿헛㙽વ 值 껍 �翈į診

氉棆竍嗔ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥鼴龺 醤褻砜

�큏爔�컲䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º�

鋫顫箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭

㢶톶覿얨鐔祈�眿埻�퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮卼

괾䴟�千苗寕 䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲績

�䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �



 

31 

 

1 2 3 

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

证谅孢牝䉓伥죲鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��䬼郎偒�բ �

�9ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学㐂뒣扐繶쮴�㼿籣
현�闗نث 㮈⪓덟쀼훙��齀씌枞基⪏ⶑ謸种궘鬼⣂昇

ᾜ ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈铇䅊濖 �䫥ꤔ赛��녠�

풿헛㙽વ 值 껍 �翈į診 氉棆竍嗔ᧅ蒪噲緤

먽譡 蟥沥鼴龺 醤褻砜�큏爔�컲䚙�몐茮ម
➳췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º� 鋫顫箑靺紆ﾱ 竹 㞇

�Ꮣ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭㢶톶覿얨鐔祈�眿埻�

퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮卼괾䴟�千苗寕 䍯 끱

辸䈧螵곛䝶 椨拲績 �䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨



 

32 

 

1 2 3 

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

谅孢牝䉓伥죲鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��䬼郎偒�բ ��9

ḡ� 㠄痠끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�
闗نث 㮈⪓덟쀼훙��齀씌枞基⪏ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ



 

33 

 

1 2 3 

ꌕ 䌄ଣ 뀿ꤔ 똈铇䅊濖 �䫥ꤔ赛��녠�풿

헛㙽વ 值 껍 �翈į診 氉棆竍嗔ᧅ蒪噲緤

먽譡 蟥沥鼴龺 醤褻砜�큏爔�컲䚙�몐茮ម ➳
췻㢡蓗臨꒾ 찢ⶠŚ㟯º� 鋫顫箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔ

Ꮣ勶䰽쭯ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭㢶톶覿얨鐔祈�眿埻�

퓧龞㋭苜 ꏡ ⁶ �䢏鮮卼괾䴟�千苗寕 䍯 끱

辸䈧螵곛䝶 椨拲績 �䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩



 

34 

 

1 2 3 

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

죲鯤쿵� ꊉ ِ꒺ ��䬼郎偒�բ ��9ḡ� 㠄痠
끝⟛汫瀂ἷ뺚�腞혆刾땫学㐂뒣扐繶쮴�㼿籣현�闗نث 㮈⪓
덟쀼훙��齀씌枞基⪏ⶑ謸种궘鬼⣂昇ᾜ ꌕ 䌄ଣ
뀿ꤔ 똈铇䅊濖 �䫥ꤔ赛��녠�풿헛㙽વ 值

껍 �翈į診 氉棆竍嗔ᧅ蒪噲緤 먽譡 蟥沥

鼴龺 醤褻砜�큏爔�컲䚙�몐茮ម ➳췻㢡蓗臨
꒾ 찢ⶠŚ㟯º� 鋫顫箑靺紆ﾱ 竹 㞇ꤔᏓ勶䰽쭯

ꤔ츾亏ⶨῈ≽둭㢶톶覿얨鐔祈�眿埻�퓧龞㋭苜

ꏡ ⁶ �䢏鮮卼괾䴟�千苗寕 䍯 끱辸䈧螵곛

䝶 椨拲績 �䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�



 

35 

 

1 2 3 

搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

䍯 끱辸䈧螵곛䝶 椨拲績 �䂠軗蒾ꤔ펯歸｢ 

䪬 톲뒉厺뗎ᅆ㒅㲨熓視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠

沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭

띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻



 

36 

 

1 2 3 

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

視ίᏦ苊�ꤔꤔሐ욢䧗턹��튃㯠沑䇘 恤帶瑔赲榑ቨ ວ
娕ൺ쌧�孔硆مجم떼 馺艦盭翭 띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚

ꌦ 薪ꤔ諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚 﨡吟씩¦삊鈴綝谍

繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵釾�ℰ�ڧ쬎ٵ ሹ�ᔲ짥

鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅兄参ᢘ 劯埠槸
�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍뤦懔淓䤸唻䖵

獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨 �㣁�핹悎濢

蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ吨뚫㧯㜯�⡀劥

㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊가ꤔꤔꤔ�枧鍾

舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴 僚㈒�仱胎吣

䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ ⤠袦 껢주ꉸ

�ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸넌�᧯璔 念ꢛꢛ

·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓ꐣ 퉁 琠迳㺿

뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹得 뻾ꢛ 䚑

뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ

퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬



 

37 

 

1 2 3 

㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ

벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什

䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩 澂⍗ �淞긾

➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐攒┥ �﨎

�슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿

㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗嘰� 렛

쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�

裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍
㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘 彖 䊓崮

馺艦盭翭 띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ

�耸遉濳黍㘚 﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 �ڧ쬎ٵ

镫醷�㎀뾵釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱�

�ꃹ 楾釅兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭

䝇藙枈䆍뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄

위蔰땨 �㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�

黧ս艰ꤔ吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳

箅鰖軻 �␊가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ

�塺 䯃 홴 僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔ

ꤔ��삩懯ꅓ ⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ

㑉竰볤ꃑ 컸넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ

齏恗 釓ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕

귧ធ 甙鄹得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳

穒뚉劯殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦

䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��

啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝

쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋

䛕襦숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯

㊵䇶㯻�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅�

룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪

���殹鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋

彜ꤔ袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶

耮礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �

瓙徳쥽�搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚

帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮

嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ

挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜

껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗

ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾

쇃秀띇욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��

夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣

먜 률먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙

Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯

ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃

䂯 �岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚



 

38 

 

1 2 3 

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

艦盭翭 띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�

耸遉濳黍㘚 﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 �ڧ쬎ٵ

镫醷�㎀뾵釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱�

�ꃹ 楾釅兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭

䝇藙枈䆍뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄

위蔰땨 �㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�

黧ս艰ꤔ吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳

箅鰖軻 �␊가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ

�塺 䯃 홴 僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔ

ꤔ��삩懯ꅓ ⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ

㑉竰볤ꃑ 컸넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ

齏恗 釓ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕

귧ធ 甙鄹得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳

穒뚉劯殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦

䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��

啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝

쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋

䛕襦숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯

㊵䇶㯻�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅�

룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪

���殹鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋

彜ꤔ袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶

耮礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �

瓙徳쥽�搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚

帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮

嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ

挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜

껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗

ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾

쇃秀띇욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��

夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣

먜 률먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙

Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯



 

39 

 

1 2 3 

ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃

䂯 �岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

盭翭 띸ᚪ翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉

濳黍㘚 﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�ڧ쬎ٵ

�㎀뾵釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ

楾釅兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇

藙枈䆍뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄

위蔰땨 �㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�

黧ս艰ꤔ吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳

箅鰖軻 �␊가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ

�塺 䯃 홴 僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔ

ꤔ��삩懯ꅓ ⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ

㑉竰볤ꃑ 컸넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ

齏恗 釓ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕

귧ធ 甙鄹得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳

穒뚉劯殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦

䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��

啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝

쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋

䛕襦숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯

㊵䇶㯻�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅�

룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪

���殹鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋

彜ꤔ袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶

耮礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �

瓙徳쥽�搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚

帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮

嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ

挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜

껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗

ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾

쇃秀띇욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��



 

40 

 

1 2 3 

夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣

먜 률먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙

Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯

ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃

䂯 �岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

翰㯞뉻㎋秔꾚ꌦ 薪�諂䮪娳駶裰Ǭ�耸遉濳黍㘚

﨡吟씩¦삊鈴綝谍繉�튨궵鯔笏曔 镫醷�㎀뾵�ڧ쬎ٵ

釾�ℰ ሹ�ᔲ짥鍯瞠裙�ᚍ ኡ疲 帱༱��ꃹ 楾釅

兄参ᢘ 劯埠槸�ꉸ � 䱐㺛 楢뵸튔揭䝇藙枈䆍

뤦懔淓䤸唻䖵獤 悱鳖⤂ Ṳخك벀겈鍄 위蔰땨

�㣁�핹悎濢蘠鞢ṃ 喵䇈꽹鋶眊싶�黧ս艰ꤔ
吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻 �␊

가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃 홴

僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯ꅓ

⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ 컸

넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�



 

41 

 

1 2 3 

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

艰ꤔ吨뚫㧯㜯�⡀劥㞺㮈擲訽䱤몥�㦓큙稊앳箅鰖軻

�␊가ꤔꤔꤔ�枧鍾舙呠磼���莣滪倇鴢�ӧ�塺 䯃

홴 僚㈒�仱胎吣䄗 鉹ff픅⫤嚊ਣ㯓ὥ碜ꤔꤔ��삩懯

ꅓ ⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰볤ꃑ

컸넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓

ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹
得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯

殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ
�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽

ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ

�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦

숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻

�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 �

�꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹

鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈

�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡

풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�
搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법

ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ

�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂

슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ�

۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽

縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇

욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦

禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률



 

42 

 

1 2 3 

먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅

鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶

窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯
�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

삩懯ꅓ ⤠袦 껢주ꉸ �ꄓ ･硠慴㗤嬥픆ナꑝ 㑉竰

볤ꃑ 컸넌�᧯璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗

釓ꐣ 퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ
甙鄹得 뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒

뚉劯殾ꢛꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾

휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎

棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂

럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋

䛕襦숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵

䇶㯻�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭

㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪���

�殹鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜

�袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮

礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙
徳쥽�搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 

�법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁

껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲

낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮

㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ

듭宽縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃

秀띇욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯

ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜

률먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨

㗅鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ

⎶窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯

璔 念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓ꐣ 퉁

琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹得
뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯殾ꢛꂍ Þ



 

43 

 

1 2 3 

料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘鎪╅
뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝

⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁카

袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩 澂

⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐攒

┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂㞡

캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗嘰

� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞ᚲ �

�ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄�ખ
麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘 彖
䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄

핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓

借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣

䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳

搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖 榓

㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆

輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌

宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧 줮

臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫

翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹

箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ��

�������가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃

偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍�

�媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘

쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰

孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻

㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가

ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带

呂ꤔ얐剃� 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك

鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱洊ꤔと

� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱

徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ
晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸

ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴

�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤

㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�

씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋��

�둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏

쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺
Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍

텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ



 

44 

 

1 2 3 

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ



 

45 

 

1 2 3 

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

念ꢛꢛ·糡鑂汢يئㄈ䤇븨糅㤛ꢛ齏恗 釓ꐣ 퉁

琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹得 뻾

ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯殾ꢛꂍ Þ料



 

46 

 

1 2 3 

ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘鎪╅
뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙

㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁카袨

㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩 澂⍗

�淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐攒┥

�﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂㞡

캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗嘰

� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞ᚲ �

�ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄�ખ
麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘 彖
䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄

핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓

借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣

䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳

搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖 榓

㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆

輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌

宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧 줮

臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫

翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹

箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ��

�������가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃

偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍�

�媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘

쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰

孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻

㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가

ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带

呂ꤔ얐剃� 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك

鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱洊ꤔと

� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱

徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ
晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸

ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴

�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤

㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�

씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋��

�둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏

쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺
Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍

텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ



 

47 

 

1 2 3 

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ



 

48 

 

1 2 3 

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

퉁 琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹得
뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯殾ꢛ

ꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘



 

49 

 

1 2 3 

鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍

㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁

카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩

澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐

攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂

㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗

嘰ꤔ 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞

ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄

�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘Ӥ
彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙

끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷

㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙

㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ

掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖

榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚

䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣

忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧

줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興

佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�

蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ

���������가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡

쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �

䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚

諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮

榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧

杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ

가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛�

带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊

ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱洊ꤔ

とꤔ ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧

릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺

钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠

詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭

擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣

뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋

���둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩

떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�

㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝

灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤



 

50 

 

1 2 3 

纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻



 

51 

 

1 2 3 

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

琠迳㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹得
뻾ꢛ 䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯殾ꢛ

ꂍ Þ料ꢛẄꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘
鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍



 

52 

 

1 2 3 

㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁

카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩

澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐

攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂

㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗

嘰ꤔ 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞

ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄

�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘Ӥ
彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙

끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷

㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙

㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ

掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖

榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚

䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣

忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧

줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興

佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�

蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ

���������가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡

쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �

䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚

諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮

榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧

杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ

가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛�

带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊

ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱洊ꤔ

とꤔ ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧

릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺

钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠

詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭

擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣

뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋

���둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩

떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�

㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝

灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢



 

53 

 

1 2 3 

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�



 

54 

 

1 2 3 

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

㺿뀳لك筃琤㉡ᓀ㫊륌퀢켜䕕귧ធ 甙鄹得 뻾ꢛ

䚑뒒 骆鴦熫鞶ꢛꢛ몆븮仞䳳穒뚉劯殾ꢛꂍ Þ料ꢛ

Ẅꢛ퐑㱮ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕

ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙

㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩



 

55 

 

1 2 3 

瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩 澂⍗ �

淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐攒┥ �

﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ

�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗嘰�

렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞ᚲ ��ඏ

伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄�ખ麁
ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘 彖 䊓
崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕

䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮

㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕

鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ

�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖 榓㡩킃

し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆輜

涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�

㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧 줮臣ᛘ

鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম
䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹箴

叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ���

������가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃偓

䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍��

媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘쑒

굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰

孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻

㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가

ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带

呂ꤔ얐剃� 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك

鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱洊ꤔと

� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱

徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ
晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸

ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴

�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤

㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�

씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋��

�둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏

쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺
Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍

텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗



 

56 

 

1 2 3 

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺



 

57 

 

1 2 3 

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

ꢛ䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸

듕�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭

䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什䣑䵞

鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩 澂⍗ �淞긾➨⪉

丼澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐攒┥ �﨎 �슢

�贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮



 

58 

 

1 2 3 

�뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗嘰� 렛 쥖텐

벼ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽

�흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓

潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘 彖 䊓崮 ꢛ勍Ｔ宓

가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋

䋐兜�狭豇ꤔ� 邦䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕

�鯘 蜚섟黳ىي��啎棢㣽ꏌ ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌

퍈 ⍰犵屪ꤔ●�䲝쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什䣑䵞

鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺狋 䛕襦숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼

澁퓗୫社驳啧宝�翯㊵䇶㯻�澐攒┥ �﨎 �슢�

贇窊嶨큹↾ 谫곅� 룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮

�뀬 낮핌 䆁燪����殹鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼

ꆰ �끡靿⟔泶벻䚬戋彜�袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽

�흲쓼�䥔䠵�顧萶耮礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓

潯ế ꏌ ภㅽ栃� �瓙徳쥽�搘 彖 䊓崮 ꢛ勍Ｔ宓

가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋

� 邦䟾휴ઢ�㫘鎪╅ 뻕ᔁ쒬㷢䘸듕�鯘 蜚섟黳

啎棢㣽ꏌ��ىي ㊍㉵˝⺙ 㚪ﾢ 벭 䵌퍈 ⍰犵屪ꤔ●

�䲝쯂럔찡ᴶ�綁카袨㪩瑿什䣑䵞 鳢堧瞓 䪪ꤔ䚺

狋 䛕襦숩 澂⍗ �淞긾➨⪉丼澁퓗୫社驳啧宝
�翯㊵䇶㯻�澐攒┥ �﨎 �슢�贇窊嶨큹↾ 谫곅

� 룭㞘 ��꿂㞡캗Ҡ�鎿㖆䎮 �뀬 낮핌 䆁

燪����殹鐓䔗嘰� 렛 쥖텐벼ꆰ �끡靿⟔泶벻

䚬戋彜ꤔ袈�⼞ᚲ ��ඏ伬�裲됽 �흲쓼�䥔䠵�

顧萶耮礧훡풸햄�ખ麁ꤔ뻍 㵓潯ế ꏌ ภㅽ栃
� �瓙徳쥽�搘 彖 䊓崮 ꢛ勍��가��가가��傲稕

怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ

菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏

룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇

졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭履

祀螗ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴

嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�

괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝

망鸉�쵣먜 률먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿

ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空

힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬

빛见奶胃䂯 �岫ꤔ���������가����가���

�嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗

嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋

㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸

싻㨮樈 뼓脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱

ꤔ 믨䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属

� ʘꤔ가가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱

귍䔻㧔 ➛� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆

쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇�



 

59 

 

1 2 3 

ꊈ �雱洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블

�甴 좉䔍봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌

옼켊뇇䥆 �撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ

커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠
误 炩뉥쳊滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�

쒴뗝��뒸ヌ�겭擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠
撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�

䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽

欫鑜粟剺罖蟩يمي 떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢

蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫
祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅

ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷

弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖
欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡

⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰

丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ

遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼

…柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�

뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�

ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣
削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦

ꢛ勍��가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕 䐋

���가��가가��傲稕怚 帊 �법ꆄ ⤙끂沄핰㩕

䐋 俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬

ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵

䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�

醿섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し

엲 迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆輜

涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪

厘㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧 줮臣ᛘ

鸭 䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓
䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺

훼虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ����

�����가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃偓

䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍��

媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘쑒

굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰

孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻

㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가

ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带

呂ꤔ얐剃� 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك

鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱洊ꤔと

� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱

徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ
晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸

ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴



 

60 

 

1 2 3 

�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤

㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�

씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋��

�둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏

쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺
Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍

텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹



 

61 

 

1 2 3 

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟



 

62 

 

1 2 3 

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮

�埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩

堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿

섮䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し엲

迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆輜 涠

뻶跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘

㦌㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧 줮臣ᛘ 鸭

䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓䁰
�㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺훼

虃贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ������

���가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛

㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍��媧莅

氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘쑒굻هش

俗놪 魉㺯烰埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮

�埅 孔ῷ�击橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗

ѭ튮봋㖔ᅭꁹ 릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮

䅰僿㱎杯逶臭履祀螗ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し엲

迴祅㬴턊鶕쑆葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆輜 涠뻶

跪悐肓㽯ᶆىحل�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘㦌

㽞셦�豻抳癏뷝망鸉�쵣먜 률먧 줮臣ᛘ 鸭

䩜텁९辆鲗 㡠裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓䁰�

㴥╧⇆晐쯚 郡空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺훼虃

贫�犈騫볐帏ۓ뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ�������

��가����가����嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨

২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍��媧莅氻

 ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘쑒굻هش �

쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰孛䎖路闹

顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼

ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆

폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔ڦ ➛� 带呂�얐剃ꤔ

繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔڍ�⿇�

보싻蟴�윌�笅μ༥ ꊈ �雱洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ

跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱徛༈ ����㪦

퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ晦䴱룬쀢㬄�

傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀
泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究

∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤㮚戤㋇乼銠缉

ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶輁 �껀



 

63 

 

1 2 3 

妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖䌴∐孵臕

髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏쿼䘭걪먣瓘

苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊

ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐팘葋翨橪

튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解빹 �퉺ê

㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾 㸺䏚��

㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶ�畭جم

쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵�梊 �Ī�

껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔꤔ

䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊羓�

ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨

졞ꤔ㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏韄

ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸

讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم

忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶

堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u

涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ 㶉�

焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟

尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ

↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح
欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ

潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞

�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲

鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄

왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏

䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫

桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆
掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿

��   帱�가������가�����가�����가�가

����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜

겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶

縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ

⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏

왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃

싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ

湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨

舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã

斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑

옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾
⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏
鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈

䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ

誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀

깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃

爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬



 

64 

 

1 2 3 

�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤

俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ

 ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗

鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥

�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ
�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ ٲ

��釢审섩 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ

邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜

鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ

瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋�

뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔
�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡

�⾬쾊ȟهن� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂

䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離

澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ

騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟
� 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ

뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�

運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠

鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱

붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅

갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁

拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟݝ�

�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅

㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙

읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪

�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯

䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ

떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩

烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ
䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏

♈貕�鎙ᒯجمس� 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪

�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥

歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊

﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒

鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑

���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧

릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ

뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫�

�ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊

颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�

팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖

飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙

쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻

突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ



 

65 

 

1 2 3 

㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩

ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖

囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐
媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦а
ння. 

埣ʻ菼몮嗁껋ᙯ�郷㱷▓借拮㰬ҿ㗮 �埅 孔ῷ�击

橏룿ꄣ 挲낵悂슈촙㓆嬣䳳縕鵵䐩堗ѭ튮봋㖔ᅭꁹ

릇졜 껮㗩ǝ� ۴ꀍ 掤썳搡ㅈ�醿섮䅰僿㱎杯逶臭

履祀螗ズ듭宽縭둖 榓㡩킃し엲 迴祅㬴턊鶕쑆

葴嚰쑾 쇃秀띇욐橚䡆輜 涠뻶跪悐肓㽯ᶆىحل

�괌譒��夯ꍈ 鷦禘愣忌宅�㌪厘㦌㽞셦�豻抳癏

뷝망鸉�쵣먜 률먧 줮臣ᛘ 鸭 䩜텁९辆鲗 㡠

裿ꤔǹ浳긙Ṡ⪨㗅鵂興佫翜ম䇓䁰�㴥╧⇆晐쯚 郡

空힙礯퓌桯ꤔ⎶窍깵�蓹箴叺훼虃贫�犈騫볐帏ۓ

뀬빛见奶胃䂯 �岫ꤔ���������가����가��

��嗋䦵撞㞔귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖

瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ

卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴

컸싻㨮樈 뼓脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�

虱 ꤔ 믨䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟

属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ

殱귍䔻㧔 ➛� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��

셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μڍ�⿇�

༥ ꊈ �雱洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블

�甴 좉䔍봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛

苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ

커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸
舠误 炩뉥쳊滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊

�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌
枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥

�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨

셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝

٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳
謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�

仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏

⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃
媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯

顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒

跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩

ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇�

钼 柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ

厳ꤔ뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢

쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪

欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�



 

66 

 

1 2 3 

沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮�

�ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿

檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ

㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣

弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾

뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧

팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺

娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊
竅㪇䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍

굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ
䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥

콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰
낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒
㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가
������가�����가�����가�가����螫�
�됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ

鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜

蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤

魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮
獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮

쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃

돇僨ꤔ勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝

ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴

Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎

䝮ꤔ弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩
Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫
աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍

㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎

忼ꤔ떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐

㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾

▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻

㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡

�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔ

ꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰

ꄟ ꤔ 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷

���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢
갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审��ٲ

섩 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂

䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱
䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�

騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾

�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�

䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬

� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻�

ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪



 

67 

 

1 2 3 

諩� 蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ

灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂

ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳

䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘

愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯

谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ

姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�

謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫

㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝

춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚

絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘

唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ

낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻

⩘蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰يض ꅴ 떶䧫

儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝

븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻
躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس

貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～

�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�

䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳

�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴

귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑��

�菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹

㜅鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘

Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

�岫ꤔ���������가����가����嗋䦵撞㞔

귘鎢郡쎶㏃偓䯎陛㔨২ 垧ꤔΆ糃�啖瀗嵝䡝Ⓛ㎭虚

腊ꍇ �䂍��媧莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩

㈪㬺⫚諘쑒굻هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓

脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨

䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가

가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛

� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ



 

68 

 

1 2 3 

綅鈊ꍺ ك 鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱

洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍

봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆ἥ

�撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅

䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊

滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ

莅氻  ꤔ璛� 턨ꤔ卋㦹ۉ쌵 纰〩㈪㬺⫚諘쑒굻

هش �쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰孛

䎖路闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻㬥

琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가

ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带

呂ꤔ얐剃� 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك

鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ�⿇� ꊈ �雱洊ꤔと

� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱

徛༈ ����㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ
晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸

ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴

�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤

㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�

씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋��

�둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏

쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺
Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍

텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ



 

69 

 

1 2 3 

玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕



 

70 

 

1 2 3 

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

�쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰孛䎖路

闹 顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻㬥琔�Ɇ

�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가ꤔꤔ氮

䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带呂�얐

剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك �⿇

鱉ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ڍ� ꊈ �雱洊ꤔと� ㈹

⤽㰊싨ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱徛༈ �

���㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ晦䴱룬
쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸ଥ劤貿
抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴�⧎닜

槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤㮚戤

㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶

輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖

䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏쿼䘭

걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅
걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐

팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解

빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾

㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�

遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵



 

71 

 

1 2 3 

�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ
颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂
総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ

됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒

㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺

殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫

Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ

粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช î
ꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊

綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇

⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀

梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�

㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�

㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽



 

72 

 

1 2 3 

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

�쎌 䍌㑺䶂짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰孛䎖路闹

顽왂犯偠总胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�



 

73 

 

1 2 3 

괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ

앆ڦ폏霑哛≥䯇⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带呂�얐剃ꤔ

繤穳㚭뜤㤱礙��셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك 鱉ڍ�⿇�

ꤔ보싻蟴�윌�笅μ༥ ꊈ �雱洊ꤔと� ㈹⤽㰊

ʟ跗y�肞斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱徛༈ ����

㪦퇛�쒼�䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ晦䴱룬쀢㬄�

傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹
쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴�⧎닜槮휟槩

究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤㮚戤㋇乼銠

缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶輁 �

껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖䌴∐孵

臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏쿼䘭걪먣瓘

苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅걚 伮

鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐팘葋翨

橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解빹 �

퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾 㸺䏚

㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶجم��

�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵�梊

�Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔ

ꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊
�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈

獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏

韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸

讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ

럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔

曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞

u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ㶉�

焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟

尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ

↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح
欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ

潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞

�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲

鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄

왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏

䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫

桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆
掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿

��   帱�가������가�����가�����가�가

����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜

겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶

縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ

⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏

왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃

싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ



 

74 

 

1 2 3 

湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨

舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã

斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑

옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾
⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏
鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈

䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ

誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀

깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃

爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬

�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤

俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ

 ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗

鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥

�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ
�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ ٲ

��釢审섩 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ

邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜

鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ

瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋�

뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔
�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡

�⾬쾊ȟهن� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂

䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離

澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ

騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟
� 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ

뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�

運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠

鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱

붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅

갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁

拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟݝ�

�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅

㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙

읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪

�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯

䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ

떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩

烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ
䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏

♈貕�鎙ᒯجمس� 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪

�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥

歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊

﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒



 

75 

 

1 2 3 

鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑

���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧

릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ

뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫�

�ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊

颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�

팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖

飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙

쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻

突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ

㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩

ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖

囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐
媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦а
ння. 

짓籴컸싻㨮樈 뼓脮 榰孛䎖路闹 顽왂犯偠总

胐۶�虱 ꤔ 믨䶝뢧杻㬥琔�Ɇ�괼ꤔ拍ᴇ攦ꅣ �

觸靟属ꤔ ʘꤔ가가ꤔ가ꤔꤔ氮䧥ὥ앆ڦ폏霑哛≥䯇

⾝킆ₔ殱귍䔻㧔 ➛� 带呂�얐剃ꤔ 繤穳㚭뜤㤱

礙ꤔꤔ셆쑿 澈ꤔ綅鈊ꍺ ك �鱉ꤔ보싻蟴ڍ�⿇�

윌�笅μ༥ ꊈ �雱洊ꤔと� ㈹⤽㰊싨ʟ跗y�肞

斾軒㾨블 �甴 좉䔍봧릪⽱徛༈ ����㪦퇛�쒼�

䅍㏃�쫘쁛苌 옼켊뇇䥆 �撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�

ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁
襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ

獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ
砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶輁 �껀妓

쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖䌴∐孵臕髬

㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏쿼䘭걪먣瓘 苪

䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊

ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐팘葋翨橪튷

�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解빹 �퉺

㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾 㸺䏚��جم

㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯

좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵�梊 �Ī�껻

阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊

甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊羓�ￅ

燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞

�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏韄ꄷ

� 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸 讫

䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨

�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔

囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨

Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ 㶉�焤喱



 

76 

 

1 2 3 

膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿�

�垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰

즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎
粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩

ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕

㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼

搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �

磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨

괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ

䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世
륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   

帱�가������가�����가�����가�가���

�螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈

㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫

祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙

롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵

賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙

갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃

돇僨ꤔ勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝

ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴

Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎

䝮ꤔ弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩
Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫
աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍

㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎

忼ꤔ떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐

㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾

▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻

㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡

�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔ

ꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰

ꄟ ꤔ 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷

���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢
갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审��ٲ

섩 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂

䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱
䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�

騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾

�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�

䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬

� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻�

ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪

諩ꤔ蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ

灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂

ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳



 

77 

 

1 2 3 

䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘

愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯

谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ

姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�

謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫

㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝

춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚

絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘

唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ

낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻

⩘蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰يض ꅴ 떶䧫

儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝

븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻
躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس

貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～

�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�

䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳

�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴

귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑��

�菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹

㜅鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘

Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

撘ٵ晦䴱룬쀢㬄� 傂䯵�ㅮ物ڗ ղ 커亸ᐶᾕ妅䛞橺

钸ଥ劤貿抪便㷹쉀泛襁襠룗㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠

詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭

擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣

뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋

���둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩

떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�

㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝

灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢



 

78 

 

1 2 3 

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓

↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ



 

79 

 

1 2 3 

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
㝴ꤔ覸舠误 炩뉥쳊滺꿠詴�⧎닜槮휟槩究∀ ᥬ 獖떱



 

80 

 

1 2 3 

壤潧돊�쒴뗝��뒸ヌ�겭擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸
倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐

䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖䌴∐孵臕髬 㼿

撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ

긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐

鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐

㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解빹 �퉺 㡉䱲

뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾 㸺䏚��جم㮌㹃

�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹

䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵�梊 �Ī�껻阻

㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥

䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊羓�ￅ 燥០
㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙

펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏韄ꄷ �

뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸 讫䃓筫

껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼

�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮

��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�

∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰

ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃

쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄

魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸

觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽

嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ
䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃

䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣

ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁

駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅

ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯
涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�

가������가�����가�����가�가����螫
��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견

ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵

骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴

杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳

�겭擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関

泣뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ

錋���둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖

蟩 떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸

�㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ

슝灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿

敏媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁

嘬 炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�

琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확

蚊듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ



 

81 

 

1 2 3 

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅
酤纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧

韗淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ

뛛钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ

嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮

겭擤㮚戤㋇乼銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関

泣뙨�씴궶輁 �껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ

錋���둖䌴∐孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖

蟩 떏쿼䘭걪먣瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸

�㬐폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ

슝灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿

敏媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁

嘬 炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�

琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확

蚊듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅
酤纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧

韗淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ

뛛钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ

嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮

銠缉ऐ砷摸倗쾈矌枠撶峝 轞ꤔ関泣뙨�씴궶輁

�껀妓쩟㶐 䬥�䝺ᅝ�嵵骡鶴ɡ錋���둖䌴∐

孵臕髬 㼿撮뛉䠨셽يمي欫鑜粟剺罖蟩 떏쿼䘭걪먣

瓘 苪䗸ㅝ긦죀鎝٢蠕⨽ 돍� 熸�㬐폺Ⅻ욅걚
伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝灍텧扐팘葋

翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏媫ί解빹

�퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬 炾 㸺

䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢炏�遜

㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊듏棵�

梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ
颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂
総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ

됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗淶栒

㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛钋粺

殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫

Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ

粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช î
ꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊

綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇

⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀

梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�

㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�



 

82 

 

1 2 3 

㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃



 

83 

 

1 2 3 

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
폺Ⅻ욅걚 伮鍊 ፑ⥖蜐鮠ত㹳謫祱芭턬 㚕훋ዏ슝

灍텧扐팘葋翨橪튷�箘㨐㚘鳕�仅ꤔ퐀 頽㭲�剿敏

媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ



 

84 

 

1 2 3 

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓

↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��



 

85 

 

1 2 3 

抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

頽㭲�剿敏媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸

釅줋� 䫁嘬 炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ
僝跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲

崛⽷돷輋확蚊듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶�

蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�

뉏ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼

柦徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾

绯 䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ

㦼ꤔꤔꤔ抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣
削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦

㭲�剿敏媫ί解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅

줋ꤔ 䫁嘬 炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝



 

86 

 

1 2 3 

跔벣仆�琢炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛

⽷돷輋확蚊듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶

蝁ᕗ魈쾳ᒇ 쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏

ᡑ �驹鼥蜅酤纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦

徣 蠌冕㣢 쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯

䃳 癞녧韗淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼

���抿ㆂ뛛钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑
�� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟

矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚

⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣

浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳

ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵
뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚

ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟

嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧

铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦
顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂

曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯
ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒

瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �

䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘
鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가�����

�가�����가�����가�가����螫��됑鷞傱

쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁

� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕

���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉

ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��

婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�

俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖

尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮

埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛

䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳

罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓

ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆

�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗

빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄

呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒

죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 

俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת

獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴

锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ

轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝

鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀

�鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉
빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇�



 

87 

 

1 2 3 

뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎
櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽

륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�

뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍

�䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲

੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱

ꇝ ꤔ햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔

此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ

垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠�

�羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂
ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛

解빹 �퉺 㡉䱲뀎礋黏⊷弄롆骸釅줋� 䫁嘬

炾 㸺䏚��جم㮌㹃�蹎᠃媖欚榫ꤔ僝跔벣仆�琢

炏�遜㙑ⅶ�畭쏯좿㿹䯯 罨奯顡⅃ ]묲崛⽷돷輋확蚊

듏棵�梊 �Ī�껻阻㵞옛兒跰 丶 蝁ᕗ魈쾳ᒇ

쥹ಣ 颒ꤔꤔ 䫊甥䞫 쥩 ዕ 遑�뉏ᡑ �驹鼥蜅酤
纳鵂総塊羓�ￅ 燥០ 㼇� 钼 柦徣 蠌冕㣢

쉴ꤔ됛窢♑₈ 獨졞�㷙펨ꍳ 厳�뽾绯 䃳 癞녧韗

淶栒㓐元闏韄ꄷ � 뫢쥇⺞�ꇿ 㦼���抿ㆂ뛛

钋粺殝缕 塸 讫䃓筫껪欉雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠

鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿

꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧ

ช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙

奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ

珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ

帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡

�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫

�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧

柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪
鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ
玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝

ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�

浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가

�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃

�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧

㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌

穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟

癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡

킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ
ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈



 

88 

 

1 2 3 

䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭



 

89 

 

1 2 3 

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
雜쉣削卑 �� 퍂ꤔ嗠鷵愫Ѵ邽俰ꤔ럁مم忨�籼�沿

灂⋦뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��

ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢

䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾

槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚

携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾

뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧

팡껐댅壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺

娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊
竅㪇䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍

굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ
䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥

콯 拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰
낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒
㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가
������가�����가�����가�가����螫�

�됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ

鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜

蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤

魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮
獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮

쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃

돇僨ꤔ勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝

ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴

Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎

䝮ꤔ弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩
Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫
աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍

㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎

忼ꤔ떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐

㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾

▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻

㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡



 

90 

 

1 2 3 

�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔ

ꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰

ꄟ ꤔ 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷

���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢
갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审��ٲ

섩 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂

䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱
䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�

騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾

�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�

䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬

� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻�

ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪

諩ꤔ蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ

灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂

ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳

䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘

愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯

谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ

姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�

謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫

㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝

춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚

絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘

唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ

낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻

⩘蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰يض ꅴ 떶䧫

儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝

븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻
躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس

貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～

�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�

䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳

�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴

귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑��

�菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹

㜅鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘

Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ



 

91 

 

1 2 3 

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

뫓瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙

堫⅝띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲

옵㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄

둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ

⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧

瘟矘蒩ረ럫젮꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝

띚⦎ 팰䈒棫��ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵

㲣浑 Ϯ荬줞唙奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄

둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵

꒿ 꽋ٽ粿�绞暔曶堔囅蹮��ᗌ뉙堫⅝띚⦎ 팰䈒棫�

�ŧช îꏆ Ş쁘�紞u涨 Ồ�∿檢䨗䕲옵㲣浑 Ϯ荬줞

唙奊 綪ᢊ 㶉�焤喱 膰ẙ㘾槶爄 둳ꤔ ᕗ㘠蕟瞜

ꆊ 珇⍷ ⨄瞱濓꽟尿��垃쳣弚携哥ݟ⩵묵뙅珢ꤔӭ耷�囨

ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕

铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿ �

➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊

㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶 닩�

騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱

粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�
袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮 拭

묵뙅珢�ӭ耷�囨ነ 帀 梆ꤔ穌ꤔمئ↢횰 즄魾뱄ⷈ  䏧

䏧孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐

댅壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟

穞匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅
㪇䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷

怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁
恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯

拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙
儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿
汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가�
�����가�����가�����가�가����螫��
됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧

ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺

枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏

爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉
憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��

㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�

勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹

ㇰꤔ㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶

痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�



 

92 

 

1 2 3 

弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏

䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ

ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼

욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�

떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄

孚ⓞ해褸湽쩝頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅

壟嚌랅�㉿ �➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞

匧铛蛀Ŗ罕蕘嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇
䔦顭��뤻屶 닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾

痂曀몸嶰救댉ɫ솫熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎
遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯

拒�瘶�쭝甮 拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕
�ጌ �䲍䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽
㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가���

���가�����가�����가�가����螫��됑

鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ

씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰

簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙

�䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈

��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘

戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆

缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�

㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖

畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�

桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃

攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ

ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿

䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ
峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟

䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가

가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛

믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶

㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆

ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝

䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀

�鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼
笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇�

뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎
櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽

륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�

뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍

�䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲

੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱

ꇝ ꤔ햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔

此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ



 

93 

 

1 2 3 

垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠�

�羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂
ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛

頕铡�㔩ᠰ 蒅ꤔيح欙귎粪⣸觧팡껐댅壟嚌랅�㉿

�➫�㥂좯☹ ⨢ѫ潾墩ꤔ軽嘺娟 穞匧铛蛀Ŗ罕蕘

嘨럊 㘱鳴ᙜ亄柞�깕�㷕ศ䋊竅㪇䔦顭��뤻屶

닩� 騪 痙쎯㪲鮸 䣼搃䑍굷怾痂曀몸嶰救댉ɫ솫

熱粧柹낍彧슣똄왴ᦓ �磣ੵ ᒄ 䎁恎遯ꤔꤔ䣑뺅㚏ⷃ
�袪鎬⾑髧ᦀ 솏䁔띨괁駱廥콯 拒�瘶�쭝甮

拭ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯

蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖

㧷ꤔ浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가����

�가�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠

ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�

⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃

킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜

쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀

膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻

ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾

⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ

茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯

�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕
ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵
娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇

쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�

郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻

鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒

ᐹᕁمظ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青

ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪

缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩

籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍

젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎

塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺ

ཀ 玘 ꄄ ꤔʪ쇫桗糭ꤔ䙅ண蚰낙儕�ጌ �䲍䄓�㧯蚆

⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷

�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����

가�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ

켃ꤔ˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚

䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃

킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜

쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀

膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻

ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾

⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ

茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯



 

94 

 

1 2 3 

�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕
ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵
娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇

쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�

郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻

鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒

ᐹᕁمظ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青

ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪

缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩

籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍

젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎

塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺ

䄓�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦

픹Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가

�����가�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞

握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁�

ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕��

�ᔹ쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ

닆�◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ

�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�

냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖

尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮

埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛

䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳

罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓

ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆

�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗

빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄

呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒

죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 

俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת

獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴

锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ

轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝

鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀

�鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉
빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇�

뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎
櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽

륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�

뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍

�䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲

੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱

ꇝ ꤔ햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔

此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ



 

95 

 

1 2 3 

垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠�

�羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂
ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛

�㧯蚆⋝ꈡ ៗ 颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹

Ū䐖㧷�浐씾䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가��

���가�����가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ

깠ꏶ 켃�˗琶귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ

烙�⤚䏧㐠灔즧�㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ

쭃 킌穆زي毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�

◪䒜쳟癄쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴

肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲

颙隠៲ 㜆掷盕世륯涒㪿汽㈘ 鞂뭦픹Ū䐖㧷�浐씾

䋓㉨뽯쬿��   帱�가������가�����가���

��가�가����螫��됑鷞傱쿃佞握ὃ깠ꏶ 켃�˗琶

귵嶌螟렜 겈㼢견ꁻ 鑧ᾫ씌욁� ꑪ 烙�⤚䏧㐠灔

즧ꤔ㱮逶縫 祵꾵骜蕺枰簵㤕���ᔹ쭃 킌穆زي

毗 硃ꆑ ḛ⋼拙롴 杤魏爙 �䚉 ᒟ닆�◪䒜쳟癄

쨣愗㼲�㙏왎腵賳씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋

흏띻�뛅홺蹃싟짙갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ محل
쬕�ܝ ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂

㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇

謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ

顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈
䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮
昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂

뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇

弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹

⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظ

ᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ

䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱

읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢

↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣

㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢

罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ
楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓
↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝گ

颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ

퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻

哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛



 

96 

 

1 2 3 

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
씮獉 憈 ��婹ꤔ�뢴肸蜀膡킋흏띻�뛅홺蹃싟짙

갮쬍��㑘戶�俖�냊莲됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃

돇僨ꤔ勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝

ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴

Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎

䝮ꤔ弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩
Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫
աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍

㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎

忼ꤔ떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐



 

97 

 

1 2 3 

㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾

▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻

㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡

�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔ

ꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰

ꄟ ꤔ 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷

���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢
갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审��ٲ

섩 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂

䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱
䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�

騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾

�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�

䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬

� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻�

ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪

諩ꤔ蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ

灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂

ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳

䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘

愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯

谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ

姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�

謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫

㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝

춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚

絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘

唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ

낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻

⩘蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰يض ꅴ 떶䧫

儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝

븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻
躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس

貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～

�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�

䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳

�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴

귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑��

�菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹

㜅鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘

Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙



 

98 

 

1 2 3 

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

됵⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝

喾 ⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿

ᗟꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭

픯뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�

香⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹
둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔

졤膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾

凝䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶

큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ

삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁�

�➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢

倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘

捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁

檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞

��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩
㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ
벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴گ

釱큧콝颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋

狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ

㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑

ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮

灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔ

ꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀

椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�

셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾

䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩

௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰
Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒
隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌
㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū

꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�

⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ

둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞

茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥

㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃

��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚

鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤



 

99 

 

1 2 3 

鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖

�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕

퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷

뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄

ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ�

撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�

惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�

躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷

䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏

꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟�

䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄

焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃

�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗

ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟

츻ꤔ弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�

諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊

�硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎

闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲

斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮

ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓

髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲

륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴

諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച
瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

⣻ঊ ܝ�쬕محل ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾

⼃咂 㤐پὸ�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟ

ꡀ茪젇謙塗朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯

뽯�ᚧ 顎 ፎ샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香
⦄ 膕ổ诈䧐৳ 蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾
薑㔑₵娮昺鮧Ǖ淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤

膽⽇쀂뜷⇳ 눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝

䌜�郇弦닪 㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢

됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ

삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��

➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩

孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀

酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍

띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞�

ܝ� ꎿ ᆓ湣阃돇僨�勆缣閖 尿⤻曝喾 ⼃咂 㤐پὸ

�骾㢨舝儝ꋽ 秹ㇰ�㫮쵮埪礹瀿 ᗟꡀ茪젇謙塗

朢䗚Ã斚ᙖ믴Ϡ솶痠坖畲荛䴴낙�鹭픯뽯�ᚧ 顎 ፎ

샶蛳폑옗뒎䝮�弾�桇볳罞扚₤壥�香⦄ 膕ổ诈䧐৳�
蘾⺊龩Ꮇ 昏䔳猃攼 嫓ꊋ৵砃綧倹둾薑㔑₵娮昺鮧Ǖ

淋⩆ ꏚ厏鲚뼫աү矴ӣ ꅃ 蹆�⻂┋ ㌔졤膽⽇쀂뜷⇳�

눹䂈䂒塍㷱틼욕잿䏗 빼录 땾凝䌜�郇弦닪



 

100 

 

1 2 3 

㛵㬓ጸ誔뾎忼�떅�ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦

苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣

飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞

넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣

黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖

瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻

磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友

虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲�
��䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤
�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊

삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽

者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋

ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟

뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫

훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�

⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ

�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨

ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿

덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ
鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫

�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�

郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�

걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�

ᓁ 峄呖��ṛ镶큢됤ᶵ딻鴹⌎콸릦苅먵☀깪 㦐㇆끄⡝

纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��

가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔

⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟�

疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ

溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ �

硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷

䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ
劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇

� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ
禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴

캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误

�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿

驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽

뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉

葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴

脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�

蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼

䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸
쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆

괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞

䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ



 

101 

 

1 2 3 

骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ

䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅

쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊

㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟

쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁

劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返

䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎

✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض

蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢

憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏

鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀
琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�

鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰

숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴

飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�

㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯

명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���

菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅

鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ

굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

끄⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌

��가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷

찰롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�

羟� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔ

ꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰

ꄟ ꤔ 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷

���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢
갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审��ٲ

섩 섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂

䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱
䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�

騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾

�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�



 

102 

 

1 2 3 

䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬

� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻�

ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪

諩ꤔ蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ

灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂

ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳

䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘

愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯

谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ

姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�

謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫

㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝

춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚

絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘

唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ

낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻

⩘蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰يض ꅴ 떶䧫

儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝

븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻
躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس

貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～

�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�

䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳

�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴

귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑��

�菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹

㜅鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘

Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

⡝纟䞮༒죽둡�Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌�

�가가 俞邑跁��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰

롔⼛믷ת獊峢 倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟

� 疶㲴锃駊 隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ

 ꤔ溆 ᵜ 轱 㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ



 

103 

 

1 2 3 

� 硝䡝鮄檝굱㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷��

�쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌
屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ

섇� 뉥煼褮蚴釱큧콝颌گ ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇

ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰

䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞

误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖

㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤

롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬�

㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ

톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩

�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼

ς䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸
쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆

괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞

䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ

骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ

䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅

쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊

㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟

쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁

劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返

䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎

✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض

蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢

憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏

鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀
琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�

鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰

숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴

飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�

㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯

명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���

菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅

鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ

굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿



 

104 

 

1 2 3 

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

Ợ 삸䏒مظᐹᕁ ⻣ 飠떃爄ꎊ 腾▪躌��가가 俞邑跁

��➴青ꤔ䚝䭞넻鯄끬�∻ ㎷찰롔⼛믷ת獊峢

╜倩孲㡪缱읏꒣ 黠儼晤俳䔔쉡�羟� 疶㲴锃駊

隘捀 酩籢↿ 箖瀛��ꤔ ꤔꤔꤔ ꤔ溆 ᵜ 轱

㸁檍띍 젣㧒덻 磂㯡魗鵤䱁鏰ꄟ � 硝䡝鮄檝굱

㊞��싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩
㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ
벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮گ

蚴釱큧콝颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡

栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷

ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻

퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ

麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮

ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾

珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ

⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳

㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞

黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊
竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶
砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓
僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻

衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰

樤ꤔ⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔

ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯

軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��

칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥

踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌

ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛

胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�

館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ

䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆

頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲

롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥

姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱

楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑

遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �

澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸

�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌

疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧
닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯

鳀阃ꤔㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲ

ᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏



 

105 

 

1 2 3 

㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �

즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨

� 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ

칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ

��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ

첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭

ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ

末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄

ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧�

颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

�싎塢罫友 虥ꤔ詵‥�븽쥷���쭷䳀 �鱗Ⅲ괩 㡯
稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣
饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱گ

큧콝颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔

ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ

㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔ

ￋ ꤔ꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧

�� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ

卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐

椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�

셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾

䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩

௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰
Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒
隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌
㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū

꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�

⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ

둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞

茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥

㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃

��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚

鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤

鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖

�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕

퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷

뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄

ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ�

撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�

惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�

躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷

䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏

꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟�

䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄

焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃



 

106 

 

1 2 3 

�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗

ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟

츻ꤔ弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�

諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊

�硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎

闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲

斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮

ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓

髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲

륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴

諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച
瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
鱗Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤
칿㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥گ

煼褮蚴釱큧콝颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣

䩩傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿

몡ꤔ뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�

ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸
Ⅲ괩 㡯稭Iꇺવ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿
㴉ᒟ 벣 饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼گ

褮蚴釱큧콝颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩

傡栋狔ꏋ 곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�

뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻

퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ

麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮

ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾

珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ

⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳

㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞

黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊
竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶
砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓
僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻

衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰

樤ꤔ⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔

ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯

軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��

칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥

踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌

ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛

胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�

館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ

䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆

頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲

롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥



 

107 

 

1 2 3 

姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱

楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑

遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �

澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸

�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌

疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧
닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯

鳀阃ꤔㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲ

ᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏

㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �

즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨

� 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ

칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ

��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ

첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭

ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ

末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄

ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧�

颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
વ楂稲���䄏ਦ�녞㋸푢갷샌屩ꅿ劼笉빤 칿㴉ᒟ 벣
饓↱玞믤�쨺᛬ 釢审섩��ٲ 섇� 뉥煼褮蚴釱큧گ

콝颌 ⻊삫ممشⅼ邏 䗮貂䮇 ఘ禎櫡p絣䩩傡栋狔ꏋ

곽 者輣쨜鑙弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�

ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �

꿻哴妟뤔絿钋� 뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ�

酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺

쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦

㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�

資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥

赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛

簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균

궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��
抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹
啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌

봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃

鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠

됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩

뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥

뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸

��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕

炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟

뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�

坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼

혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂

䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇



 

108 

 

1 2 3 

皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋

揝绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ

贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘

윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀

㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
弮쭱 䤜즰䗴캽륱죿몡�뷷ᘠ 㻥�ᦒ퉏 챋 ᘊ㞆ⶽ

瘭쉮�騠 朞误�뽐�ᙪ㎻ 퍑ꤔￋ �꿻哴妟뤔絿钋�

뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔
�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡

�⾬쾊ȟهن� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂

䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離

澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ

騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟
� 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ

뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�

運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠

鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱

붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅

갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁

拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟݝ�

�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅

㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙

읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪

�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯

䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ

떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩

烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ
䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏

♈貕�鎙ᒯجمس� 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪

�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥



 

109 

 

1 2 3 

歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊

﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒

鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑

���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧

릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ

뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫�

�ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊

颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�

팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖

飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙

쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻

突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ

㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩

ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖

囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐
媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦а
ння. 

뤖廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�

ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�

�⾬쾊ȟهن 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍

趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾

ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ

騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟
� 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜

펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔

悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟

瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻

䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻

给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�

�拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟݝ

叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿

ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡

酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�

ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲

譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶

䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓

唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦
迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�

♈貕�鎙ᒯجمس 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�

～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥

歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊

﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒

鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑

���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧



 

110 

 

1 2 3 

릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ

뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫�

�ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊

颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�

팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖

飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙

쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻

突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ

㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩

ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖

囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐
媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦а
ння. 

廾�듖㙿驍ꤔ䣸䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ

黇�䱤롽뎝㾲 ੦ 쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن

쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍

趻� ᐉ톴脃頔此㤥㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾

ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ

騄ゔ灼 䏉拠��羋㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟
� 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜

펿葳䘆橆괫�┛縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔

悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟

瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻

䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻

给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�

�拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟݝ

叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿

ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡

酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�

ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲

譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶

䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓

唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦
迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�

♈貕�鎙ᒯجمس 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�

～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥

歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊

﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒

鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑

���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧

릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ

뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫�

�ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊

颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�



 

111 

 

1 2 3 

팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖

飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙

쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻

突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ

㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩

ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖

囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐
媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦а
ння. 

䮧ᚰ 麮灧ꤔ� 酣펫훒�ॠ핔�ꤔ黇�䱤롽뎝㾲 ੦
쟮ꤔꤔ卒㖺쭀昮�⾧㷨歡�هن쾊ȟ⾬� 㚉葰乱ꇝ �

햾砀珐椥㠦 㑦㸈ᔦ�㴻㷂䘍趻� ᐉ톴脃頔此㤥

㜘ㅧ⩑�셼洨�資�멨ᓾ綷離澾ꈳ ㈪諩�蚭脡غ垁蚈

癳 㫾䘢듥 赃핲霿덖⌨ꐤ 騄ゔ灼 䏉拠��羋

㣌訞黩௶㺳⣛簑웵ओ鼵㋑뽟 � 훂 ೡ鴸쐃뷨嚘뾂ᆓ鍿
㷈뎡冊竰Ꭻ 균 궳㐗걫�鄂�ᴽ뿜펿葳䘆橆괫�┛縲〓
த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅว쑴
ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶ᔵ錴

Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿

锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵

魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机

崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚

♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟

ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟

돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨

勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝

㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌

킣ꡊ 䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆

頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀

㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻

㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �

艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ

烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟�

�澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃

웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪

譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣

३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�

堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ

錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪

媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑

�즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨

� 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  

ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�

盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿



 

112 

 

1 2 3 

䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤

饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮

鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚

隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵

뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
縲〓த㭺唶砒隧��抏쾇�郃ע○�運溔悾㌘愑쩞䡈酕ᶅ

ว쑴ꤔ碪᎓ 僌㡽銛芹 啓�걗�巠 鴟 瘯谟韸ᘂ骸扶

ᔵ錴Х뇣⩻衔ū꽌ꤔ睌봺�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��

뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋

枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑

机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫

暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸

曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�

鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨

勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼

灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢

롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠

븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀

㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈

㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥

�艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍

ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟

� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��

刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼

躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ

䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻

�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃

ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��

癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑

�즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ

幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛

�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆

�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿

䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤

饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠

傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱

糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳

꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

�졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗

䡰 叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠

㕀孂ꤔ㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑

왯ꤔ�孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵

枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��

虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨

妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸



 

113 

 

1 2 3 

滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝

�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡

찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃

䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈

㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈

㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝

绒藾ꤔ댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛

徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢

겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦

贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆

屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂

䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭

纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇ۈ 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭

ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬

��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ
�䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟

酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦��
䯺籧س� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝

ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰

臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

졭䕙肱붻䂃ꤔ姿旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰

叝嫅갻给�謮焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀

孂ꤔ㒁�ݝ拫㻲롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯

��孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂

旍ᵆ䡯��뗿锃텰樤�⅘�㭃鬨꒗ 䡰 叝嫅갻给�謮

焅쥅瑁㳋枵魼䮔 ꈫ 둓ꀭ 僠됿룠㕀孂�㒁�ݝ拫㻲

롊㟌�⪑机崑敯軴Ȯ뉞茞�◩뛬츑왯��孜ᵟ�叇䨝춒

駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚

絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻

返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎

✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض

蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮

힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵

臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀
琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕

�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�

塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�

䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳

�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴

귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑��

�菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹



 

114 

 

1 2 3 

㜅鑴ꤔ 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘

Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ

㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎

斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉�

갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑

鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙

铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突

�搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊

繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ

藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ

멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿

欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶
� 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання
. 

�孜ᵟ�叇䨝춒駟쭑諫 暚♉��칡꽥 ㍩澥뤵 枂

꽥 ㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�

τ䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭

낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤

鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶

鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕

퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾

릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚

䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ

� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇

�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮

�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣

棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳

㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟

� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜

讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀

阃ꤔㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ

搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈

⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁

湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 �

湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭

싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ�

�顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ

첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ

㍩澥뤵 枂㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ

䕃��芸��虜 雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭

낚鬄ぜ齕炨妀�溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤

鍪❾퐟뻸滰ᘅ⾨ئ㈯䣲譻يض蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶

鋖�鹮얞�坝�좰⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕

퀘�牼혡찚连 敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾

릷 뫲톂䭃䒜떀㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚



 

115 

 

1 2 3 

䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆㼯竘檏�جمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ

� 撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇

�惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮

�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣

棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳

㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟

� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜

讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀

阃ꤔㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ

搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈

⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁

湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 �

湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭

싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ�

�顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ

첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ

㲜眅㔿ƞ㿚 絁劣ㄒ蝸曟ꉷ 㡥踰�τ䕃��芸��虜

雽髙읡酘唻返䨛䱱�鷟돛뵌ꅨ 媭낚鬄ぜ齕炨妀�

溸芊⑪�ᆮ낎 ✹彨姨 勛胔괤 鍪❾퐟뻸滰ᘅ

蟃謵鹼灝㹯�館杔蕶鋖�鹮얞�坝�좰يض㈯䣲譻ئ⾨

⩘ ꅴ 떶䧫儮힢憮蠁蜢롌킣ꡊ䇍娕 퀘�牼혡찚连

敥淩烓唝븵臏鋨◝ 騠븆 頖츾릷 뫲톂䭃䒜떀

㡧髷ദ䦦迻躀 琭湩㬀 ㏲ 롶咚䥄ፁ㝍婇皈㖛䯆

㼯竘檏ꤔجمس貕�鎙ᒯ♈ 㵻 㒥姮ㄢ� 撌䉈 㿍ꤔ

뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�惼퉋揝绒藾

�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�

呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓

룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ

䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚�

�７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿

� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ

垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾

弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��

足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �

䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔

쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س
䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ

㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠

ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎

ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞

估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃

㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾

쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
撌䉈 㿍ꤔ뛨 혪�～�塰숷얮욥 �艷嵱楶䄇�

惼퉋揝绒藾�댃澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�



 

116 

 

1 2 3 

躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷

䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏

꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟�

䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄

焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃

�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗

ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟

츻ꤔ弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�

諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊

�硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎

闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲

斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮

ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓

髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲

륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴

諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച
瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

澨⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸

㦱䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒

�䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐

ⶃ㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７

㉿塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿�

㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝

졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏

ꉰ ⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩

妔ꤔ팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵

ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟

峤㼓喙쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧
휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖

耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ

⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣

졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ

笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏

ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ

㾗�퍦ання. 

⇥歁�䇴飯ፁ蛒呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱

䣊﨡磳�㕍곺琛閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ

䧒鬐↴귯명㺈��刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ

㺑���菋쥓泪奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿

塧릹㜅鑴� 䪑ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥

ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫

��ѹ㷕Ѩ翇 䚋䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ

⨊颎 斷⟖〥��癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�

팉� 갮琍ꤔ�莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖

飑鷖�阇뤜�Ꮯ 幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙
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쒙铺셥踺分枛�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻

突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ

㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩

ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖

囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐
媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦а
ння. 

呍ꤔ烑 遼䴮�躪ㄐ贛徿�呯輸㦱䣊﨡磳�㕍곺琛

閟� �澬覣棷䬆騘윢겥唓 룒ꤔ䧒鬐↴귯명㺈�

�刃웸昸�⩳㖏꓃ 虀㓦贋寬Ǡ䚇밐ⶃ㺑���菋쥓泪

奼躪譡䩌疟� 䕩꾆 屐➚��７㉿塧릹㜅鑴� 䪑

ᛈ䛣३䏧닰˜讄焼 爂䝎镩즿� 㔥ꤔ뿘Ⴀ 굙坢˷먝

뫻�堃䒯鳀阃�ㄫ俭ۈ纋ᅰ垾꿝졫��ѹ㷕Ѩ翇 䚋

䅃ˆ錷ᓲᾩ搂䚗ᖙ䘝巭ᚧ 訾 弃☏ꉰ ⨊颎 斷⟖〥�

�癪媏㻈⎳辟츻�弬 ��足䍩妔�팉� 갮琍ꤔ�

莑 �즁湿�諝�좄ៜ �䍩孵ᔽ텖 飑鷖�阇뤜�Ꮯ

幨 � 湊ꤔ硊蹪袟酔 쩟峤㼓喙쒙铺셥踺分枛

�  ꇳ 칭싎 闼䦦���س䯺籧 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆

�盕ᓅ��顱㧲斀呉䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿

䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤

饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠

傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱

糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳

꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 
䯺籧س�� 휻 突ꤔ搻�醥�⒮鼆�盕ᓅ��顱㧲斀呉

䤝ꤔ㜐⇖耐挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓

㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟�

빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄

䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆

䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�

瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

挗ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅

䮮⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ

쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 
鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�

퍦ання. 
ꢛ㷊 繫뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮

⟩ ꢛ藸酦مفꢛ炒쇤 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖

囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰

�叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐
媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦а
ння. 

뻚饈캯쫿 䥤ㆰ 첅롮ᚆ 믓㹰臠ตꢛ⎪썅䮮⟩ ꢛ藸酦
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ꢛ炒쇤مف 饋㗭ꢛ 搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲

ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚

ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊

�嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末

꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�

㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧�

颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

搓髟� 빎ꤔ䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末

꺲륚⿄ 䔞 估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�

㤴諀퓆䝵닃㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧�

颦ച瘵�瞡眾쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

䮣졪ꈀ 쿖囦Ȥ 멲ꉘ 䯥덠傮鴝ኙӘ末꺲륚⿄ 䔞

估ሬ 笰 �叿欭掚ꀰ 袱糚隇퓄ꤔ�㤴諀퓆䝵닃

㬰迏ષɺ� 鎐媶ꤔ 儊 �嚳꼵뮧� 颦ച瘵�瞡眾

쪂ᛎ 㾗�퍦ання. 

ВР2.2 Застосовувати знання засад дипломатичної та 

консульської служби, дипломатичного протоколу 

та етикету, вести дипломатичне та ділове 

листування (українською та іноземними мовами). 

Дипломатичний протокол та етикет 

ВР2.3 Застосовувати знання основ економіки для 

ведення бізнесу 

Економіка та бізнес 

ВР2.4 Застосовувати знання основ законодавства інших 

країн у міжнародних зносинах з урахуванням 

впливу міжнародного права на структуру й 

динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 

політики держав. 

Законодавство країн 

ВР2.5 Організовувати міжнародне співробітництво на 

підприємствах різних форм власності. 

Міжнародна діяльність 

підприємства 

ВР2.6 Використовувати основні методи міжнародної 

комунікації через міжособистісне спілкування, 

засоби масової інформації, політичну пропаганду 

тощо. 

Міжнародна комунікація 

ВР2.7 Застосовувати знання організації міжнародних 

зв’язків країни 

Організація міжнародних зв'язків 

країни 

ВР2.8 Організовувати міжнародне співробітництво на 

підприємствах різних форм власності. 

Організація міжнародних зв'язків на 

підприємстві 

ВР2.9 Прогнозувати соціально-економічний стан країн 

та розвиток міжнародних відносин. 

Прогнозування міжнародних 

відносин 

ВР2.10 Використовувати знання про міські та 

регіональні системи та їх взаємодії між собою та 

мешканцями, а також формування міжнародних 

відносин між містами та регіонами. 

Регіональні об'єднання,  

Урбаністика 

ВР2.11 Проявляти релігійну толерантність та повагу до 

інших релігій, мислити логічно на основі етичних 

міркувань. 

Релігієзнавство, логіка, етика і 

естетика 

ВР2.12 Проектувати зовнішню політику держави з 

урахуванням вимог сталого розвитку світу. 

Сталий розвиток світу 
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ВР2.13 Застосовувати знання про територіальну 

організацію суспільного виробництва, 

закономірності, принципи та фактори 

формування територіальної структури 

господарства різних країн і регіонів під час 

визначення геополітики країн. 

Світовий баланс сил 

ВР2.14 Вести культурний діалог між країнами на основі 

знань соціальної історії країн та регіонів. 

Соціальна історія 

ВР2.15 Формувати стратегію міжнародної інтеграції 

держави. 

Стратегія міжнародних об'єднань 

ВР2.16 Застосовувати знання про міжнародні та 

регіональні фінанси для розробки механізмів 

управління соціально-економічним розвитком 

регіонів. 

Фінансова політика країн 

ВР1.17 Застосовувати знання про рух соціальних 

процесів і структур, у результаті яких змінюється 

соціальне середовище та прогнозувати соціально-

економічний стан країн та розвиток міжнародних 

відносин. 

Футурологія 

 

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
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1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 179    

1.1 Цикл загальної підготовки 48,0    

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/ німецька/ французька) 

24,0 іс ІнМов 1;2;3;4;

5;6;7;8;

9;10;11

;12;13;

14;15 

З2 Фізична культура і спорт 6,0 дз КФС 1;2;3;4 

5;6;7;8 

З3 Українська мова 3,0 іс ФМК 2 

З4 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві 3,0 дз ІПТ 4 

З5 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 іс ФП 7;8 

З6 Правознавство 3,0 дз ЦГЕП 6 

З7 Цивільна безпека 3,0 іс АОП 14 

1.2 Цикл спеціальної підготовки      

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 49,0     
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Б1 Друга іноземна мова (німецька) 24,0 іс ІнМов 1;2;3;4;

5;6;7;8;

9;10;11

;12;13;

14;15 

Б2 Історія політичних і правових вчень 6,0 іс  ІПТ 1;2 

Б3 Основи міжнародних відносин 6,0 іс ОіА 1;2 

Б4 Політологія 6,0 іс ІПТ 3;4 

Б5 Основи міжнародної комунікації 4,0 іс ОіА 7 

Б3 Основи дипломатії 3,0 іс ОіА 7 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю 52,0     

Ф1 Регіональна економіка та економіко-політичні 

регіони світу 

3,0 дз ОіА 1 

Ф2 Зв’язки з громадськістю  4,0 іс ОіА 3 

Ф3 Основи соціології та гендерна політика 5,0 дз ОіА 3;4 

Ф4 Глобалізація 3,0 дз ОіА 4 

Ф5 Теорія суспільних комунікацій 3,5 дз ОіА 5 

Ф7 Курсова робота з теорії суспільних комунікацій 0,5 дз ОіА 6 
Ф8 Глобальна економіка та регулювання економічних 

відносин 

6,0 іс ЕТтаМЕВ 9;10 

Ф9 Політика та економіка країн Заходу 3,0 дз ОіА 9;10 

Ф10 Політика та економіка країн Сходу 3,0 дз ОіА 11;12 

Ф11 Міжнародні відносини 5,5 іс ОіА 11;12 

Ф12 Курсова робота з міжнародних відносин 0,5 дз ОіА 12 

Ф13 Світова політика та економіка 4,0 дз ІПТ 12 

Ф14 Геополітика 7,0 іс ОіА 13;14 

1.2.3 Практична підготовка за спеціальністю 30,0     

П1 Навчальна практика 6,0 дз ОіА 4 

П2 Перша виробнича практика 6,0 дз ОіА 8 

П3 Друга виробнича практика 6,0 дз ОіА 12 

П4 Передатестаційна практика 3,0 дз ОіА 16 

П5 Виконання кваліфікаційної роботи 9,0 дз ОіА 16 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 61,0     

2.1 Блок 1 «Міжнародні відносини та 

регіоналістика» 

61,0   16 

В1.1 Релігієзнавство 3 дз ФП 5 

В1.2 Національна безпека 4 іс ОіА 6 

В1.3 Транскордоне співробітництво 3 іс ОіА 7 

В1.4 Світова та українська культура 5 дз ІПТ 7;8 

В1.5 Міжнародний фандрейзінг 3 дз ОіА 9 

В1.6 Організація міжнародних зв’язків на підприємстві 3 дз ОіА 9 

В1.7 Дипломатична та консульська служба 3 дз ОіА 10 

В1.8 Міжнародні організації 3 дз ОіА 10 

В1.9 Національна та інституційна економіка 4 дз ЕТтаМЕВ 11;12 

В1.10 Міжнародні фінанси 4 дз ЕАта Ф 11 

В1.11 Дипломатичний протокол та етикет 4 дз ОіА 13 

В1.12 Міжнародні інформаційні відносини 4 іс ОіА 13 

В1.13 Геостратегічне планування  4 іс ОіА 14 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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1 2 3 4 5 6 

В1.14 Глобальні стратегії ТНК 6 іс ЕТтаМЕВ 15 

В1.15 Міжнародне приватне право 4 дз ЦГЕП 15 

В1.16 Професійні дослідження та інновації в умовах 

невизначеності 
4 

дз 
ОіА 15 

2.2 Блок 2 «Суспільні комунікації» 61,0    

В2.1 Релігієзнавство, логіка, етика і естетика 3 дз ФП 5 

В2.2 Світовий баланс сил 4 дз ОіА 6 

В2.3 Регіональні об’єднання  3 іс ОіА 7 

В2.4 Соціальна історія 5 дз ІПТ 7;8 

В2.5 Грантрайтінг 3 дз ОіА 9 

В2.6 Міжнародна діяльність підприємства 3 дз ОіА 9 

В2.7 Організація міжнародних зв’язків країни 3 дз ОіА 10 

В2.8 Економіка та бізнес 4 дз ОіА 11;12 

В2.9 Фінансова політика країн 4 дз ОіА 11 

В2.10 Міжнародна комунікація 4 іс ОіА 13 

В2.11 Урбаністика 3 іс ОіА 13 

В2.12 Сталий розвиток світу 4 іс ОіА 14 

В1.13 Дипломатичний протокол та етикет 4 дз ОіА 15 

В2.15 Законодавство країн 4 дз ОіА 15 

В2.16 Прогнозування міжнародних відносин 4 іс ОіА 15 

В2.17 Футурологія 3 дз ОіА 15 

 Разом за нормативною частиною та вибірковим 

блоком 

240    

Примітка:  

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: АОП - аерології та охорони 

праці; ІнМов – іноземних мов; ІПТ – історії та політичної теорії; КФС – фізичного виховання 

та спорту; ФМК – філології та мовної комунікації; ФП – філософії та педагогіки; ЦГЕП – 

цивільного і господарського прав; ОіА – обліку і аудиту;  ЕА та Ф – економічного аналізу та 

фінансів; ЕТтаМЕВ – економічної теорії та міжнародних економічних відносин. 
8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

 

8.1 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового 

блоку 1 «Міжнародні відносини та регіоналістика» 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З2, З3, З4, З5, Б1, Б5, Б9 60 7 7 16 

2 З3, З4, З5, Б1, Б4, Б6, Б9 7 

2 3 З1, З4, З5, Б2, Б3, Ф1,Ф2 7 7 

4 З4, З5, Б2, Б3, Ф1, Ф3, П1, П2 8 

2 3 5 З5, З6, Б5, Ф5, Ф6, В2.1 60 7 8 14 

6 З5, З6, Б5, Ф5, Ф6, В2.1 7 

4 7 З5, З7, Б8, Ф4, Ф10, Ф19, В2.1 7 10 

8 З5, Б8, Ф8, Ф10, Ф19, В2.1, В2.2, П3  10 

3 5 9 Ф7, Ф12, Ф13, Ф14, В2.2 60 5 8 14 

10 Ф7, Ф12, Ф13, Ф15, В2.2, В2.3, В2.4 7 

6 11 Ф9, Ф12, Ф16, В2.3, В2.4 5 7 

12 Ф9, Ф12, Ф16, В2.5, В2.6, П4 8 

4 7 13 З8, Ф20, Ф22, Ф23, В2.5, В2.6, В2.7, В2.8 60 8 9 14 

14 З8, Ф20, Ф22, Ф23, В2.5, В2.6, В2.7, В2.8, 

В2.9 

6 

8 15 Ф11, Ф18, Ф21, В2.9 4 6 

16 П5, П6, П7, П8 2 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 2 

«Суспільні комунікації» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З2, З3, З4, З5, Б1, Б5, Б9 60 7 7 16 

2 З3, З4, З5, Б1, Б4, Б6, Б9 7 

2 3 З1, З4, З5, Б2, Б3, Ф1,Ф2 7 7 
4 З4, З5, Б2, Б3, Ф1, Ф3, П1, П2 8 

2 3 5 З5, З6, Б5, Ф5, Ф6, В2.1  60 6 6 14 

6 З5, З6, Б5, Ф5, Ф6, В2.1  6 

4 7 З5, З7, Б8, Ф4, Ф10, Ф19, В2.1  7 10 

8 З5, Б8, Ф8, Ф10, Ф19, В2.1, В2.2, П3  8 

3 5 9 Ф7, Ф12, Ф13, Ф14, В2.2  60 5 5 15 

10 Ф7, Ф12, Ф13, Ф15, В2.2 5 

6 11 Ф9, Ф12, Ф16, В2.2, В2.3, В2.4, В2.5 7 10 

12 Ф9, Ф12, Ф16, В2.2, В2.3, В2.4, В2.5, В2.6, 

В2.7, П4 

10 

4 7 13 З8, Ф20, Ф22, Ф23, В2.2, В2.3, В2.4, В2.5, 

В2.6, В2.7 

60 10 10 15 

14 З8, Ф20, Ф22, Ф23, В2.2, В2.3, В2.4, В2.5, 

В2.6, В2.7 

10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 15 Ф11, Ф18, Ф21, В2.6, В2.7 5 7 

16 П5, П6, П7, П8 2 

 

 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 

600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 

№ 1648. 

6 Проект стандарту вищої освіти України підготовки бакалавра з 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 20 с.  

7 Наказ НТУ «Дніпровська політехніка» «Про навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу» №10аг від 23.01.19. URL: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_departme

nt/docs/ 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

9 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 

щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм. 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувач кафедри обліку і аудиту. 

 

 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
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