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วิธีเรียงบัตรคำกลอน
ภาพดานลางแสดงหลักการ
เรียงบัตรกลอน เมอเรียงเสร็จ
แลวจะไดดังภาพ

ฝายตรงขาม

ฝายตนเอง

ฝงตรงขาม
てきじん(あいてじん)

ฝงตนเอง
じじん

พื้นที่วาง

เสนแสดงเขตแดน
きょうぎせん

1cm
(ประมาณ
หนึ่งชอง
เสอ
ทาตามิ)

じょうだん

แถวกลาง
ちゅうだん

แถวลาง
げだん

87 cm

* 87 cm (ประมาณบัตรกลอน 16 ใบครึ่งตอกัน
หรือความกวางเทากับเสอทาตามิหนึ่งผืน)

3 cm

ควรจำความยาว 87 
เซนติเมตรนี้มาดวยตัวเอง
โดยใชแขนทั้งสองขางวัดมา

แถวบน
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ประวัติของ โองุระ-เฮียะคุนินอิชชุ
 “โองุระ-เฮียะคุนินอิชชุ“ คือชอของบทรวบรวมกลอน “ทันกะ
(กลอนส้ัน)“ ท่ีมีมาแตสมัยโบราณ ถือกำเนิดข้ึนในศตวรรษท่ี 13 
โดยกวีนามวา ฟุจิวาระ เทกะ (บางตำราอานวา ฟุจิวาระ ซาดะอิเอะ)
วากันวา กวีเทกะไดเลือก 100 บทจากกวี 100 คน เพอนำมาเขียน
ลงบนกระดาษติดไวบนประตูท่ีทำจากกระดาษในบานญาติของตนเอง

ทันกะในเฮียะคุนินอิชชุน้ี แตงข้ึนโดยกวีโบราณต้ังแตศตวรรษท่ี 7 ถึง
13 รวมท้ังจักรพรรดิ จักรพรรดินี ขาราชการ นางกำนัล พระสงฆ ฯลฯ
มีเน้ือหาหลากหลายเชน ฤดูกาล ความรัก ฯลฯ

หลายรอยปหลังจากเทกะเสียชีวิตแลว คนญ่ีปุนนำบทกลอน
เหลาน้ีมาทำเปนการละเลนคารุตะ เพอใหสามารถทองจำไดอยางงาย   

กลอนทันกะมี 31 พยางค ประกอบดวย “คามิโนขุ“ หรือวรรคบน
(5, 7, 5 พยางค) และ “ชิโมโนขุ“ หรือวรรคลาง (7, 7 พยางค) บัตรกลอน
คารุตะสำหรับอานมีท้ังวรรคบนและวรรคลาง แตบัตรกลอนสำหรับหยิบ
มีเพียงวรรคลางเทาน้ัน ดังน้ันเมอผูอานเร่ิมอานกลอน ผูเลนท่ีจำกลอนน้ัน
ไวท้ังบทก็จะหาบัตรกลอนไดเร็วกวา เพราะคนคนน้ันไมจำเปนตองฟงถึง
วรรคลางก็รูเลยวาเปนกลอนบทไหน

ตอมา ค.ศ. 1904 นักหนังสือพิมพชอ คุโรอิวะ รุยโค ไดกำหนดกติกา
เคียวงิคารุตะข้ึนอยางเปนทางการ เพอใหมีการแขงขันท่ัวประเทศ ทำให
นิยมเลนกันมากข้ึน และมีหลายคนคิดวิธีจำกลอนงายๆ และวิธีแตะบัตร
กลอนท่ีเร็วกวาดวย จนปจจุบันน้ีไดมีการแขงขันตามระดับตางๆ อยาง
กวางขวาง     

おぐらひゃくにんいっしゅ
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การอานกลอนจะดำเนินไปโดย
ที่ผูอานกลอนจะอานวรรคลาง
ของกลอนที่ออกไปกอนหนานั้น
กอน เวนไวหนึ่งวินาทีแลวตาม
ดวยวรรคบนของกลอนบทใหม

(5) การแขงขันจะทำตั้งแตขอ (2) 
ถึงขอ (4) เชนนี้ ไปเรอย ๆ จน
กวาจะสิ้นสุดการแขงขัน ฝายที่
บัตรกลอนหมดกอนถือวาเปน
ฝายชนะ เมอการแขงขันเปนที่สิ้น
สุดแลว ใหแสดงความเคารพตอ
ฝายตรงขามและผูอานกลอนตาม
ลำดับอีกครั้งหนึ่ง จึงเปนอัน
เสร็จสิ้นการแขงขัน

なに
  はづに〜♪

ありがとう
　ございました

ชนะ 17 ใบคะ

* ใหผูชนะนับบัตรที่ยังเหลืออยู

แพแลว...
                 （かちました） （まけました...）
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ในสมาคมคารุตะแหงประเทศญี่ปุน
ได ใชกลอนที่อานวา “นะนิวะซุนิ
ซาคุยะโคะโนะฮานะ ฟุยุโกะโมริ
อิมะโอะฮารุเบโตะ
ซาคุยะโคะโนะฮานะ”
เปนกลอนบทนำ
กอนทำการ
แขงขันทุกครั้ง

(2) ผู ใดที่สามารถใชมือปดบัตรกลอน
ที่เขียนกลอนวรรคลางของกลอนที่
ผูอานอานออกมาใหออกจากเสนเขต
แดนไดกอน จะถือวาผูนั้นหยิบบัตร
กลอนนั้นไดกอน หากผูอานอาน
กลอนบทใดบทหนึ่งออกมาและไม
มีบัตรกลอนนั้นวางอยู ทั้งสองฝาย
ตองรอจนกวาผูอานกลอนจะอาน
กลอนบทตอไป

*บัตรกลอนอีกหาสิบใบที่ ไมไดนำมา
ใช ในการแขงขัน เรียกวา “คาระฟุดะ”
(บัตรกลอนหลอก)

 1.2 การเริ่มแขงขันและการสิ้นสุดการแขงขัน

(1) กอนที่จะเริ่มแขงขัน ผูอาน
กลอนจะอานกลอนบทหนึ่งซึ่งไม
รวมอยูในชุดกลอนเฮียะคุนินอิชชุ
กลอนนี้เรียกวา “โจะกะ” (กลอน
บทนำ) โดยอานวรรคบนของ
โจะกะ ตามดวยวรรคลาง
และซ้ำวรรคลางของโจะกะนี้
อีกครั้งนึ่งและเวนไวหนึ่งวินาที
ผูอานกลอนจึงจะอานวรรคบน
ของกลอนใบแรกที่ใชแขงขัน
จริง ๆ

じょか “โจะกะ”
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ขอควรระวังขณะนั่งเลนคารุตะ
ขณะนั่งเลนคารุตะ หามยนศีรษะเกินเสนเขตแดนทางดานหนา

และหามนำมือเขามาวางในเขตแดนแขงขันโดยเด็ดขาด

เสนเขตแดน

ศีรษะหามเลยเขตแดนของตนเอง

หามวางมือไวในเขตแดนแขงขัน

เสนเขตแดน
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2. ทานั่งเลนคารุตะและ
วิธีการหยิบบัตรกลอนแบบพื้นฐาน
ในหนังสือเลนนี้ ไดยึดทานั่งเลนคารุตะและวิธีการหยิบบัตรกลอนแบบ

พื้นฐานโดยอิงผูที่ถนัดมือขวาเปนหลัก ผูที่ถนัดมือซายกรุณาประยุกตใช ใหตรง
ขามกันเพอความถนัด

(1) นั่งคุกเขาใหอยูกึ่งกลางหนาบั
ตรกลอนฝงตนเอง จากนั้น
คอย ๆ เลอนขาขวาไปดานหลัง
และเอียงออกเล็กนอย

(2) กระจายน้ำหนักไปยัง
ขาซายและขาขวาใหเทากัน
วางมือซายใกล ๆ กับบริเวณใต
เสนเขตแดนของบัตรกลอนแถว
ลางขางซาย ยกสะโพกขึ้นและยน
ศีรษะไปดานหนาเล็กนอยเพออยู
ในทาพรอม

มือขวาใหวางไวบริเวณ
กึ่งกลางนอกเสนเขตแดนของ
บัตรกลอน วางมือไวหลวม ๆ
หอมือในลักษณะกำไขไก เพอ
พรอมที่จะหยิบบัตรกลอน

ดานหนา

ดานขาง
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 2 ใบ
にまいふだ

うらみわび　ほさぬそでだに　
あるものを

うか = u-ka = อุย-กลา
はけ = ha-ke = ฮา-เกย
นองๆ ฮาเกยมากเลย
เพราะพวกเคาอุย(ชาง)กลา

うつしもゆ

うら  กำลังโกรธกับคุณ こそ

เธอบอกวา ชิชิ (しち)

つ = มีอยูในบัตรแลว
สวน く ก็จำ こ แทน
ลองเอา こ แลวเอาปลายมาติดกัน
ก็เปน こ --> 　 --> く

つ = มีอยูในบัตรแลว
き   = มีอยูแลวเหมือนกัน

ลองตัด ใน も ดู
ก็กลายเปนしの!!

し = ใหจำ ち แทน
      (“ชิ“เหมือนกัน)
ら = มีอยูแลว

うかりける　ひとをはつせの　
やまおろし

つくばねの　みねよりおつる　
みなのがは

つきみれば　ちぢにものこそ　
かなしけれ

しのぶれど　いろにいでにけり　
わがこひは

しらつゆに　かぜのふきしく　
あきののは

も
ตัอเสนนี้ออก
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3. วิธีจำบัตรกลอน
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลนคารุตะคือผูเลนตองนึกกลอนวรรคบนใหออก

โดยดูเพียงบัตรคำกลอนเทานั้น คิมาริจิหรือสูตรจำบัตรกลอนคือเสียงที่มี
พยางคสั้นที่สุดที่บอกใหผูเลนทราบวากลอนนั้น คูกับบัตรกลอนใบใด ดังนั้น
หากผูเลนคารุตะสามารถทองจำเพียงคิมาริจิของทุกกลอนไดก็สามารถเลน
คารุตะได โดยที่ ไมจำเปนตองทองกลอนทุกคำทั้งหนึ่งรอยบทแตอยางใด
สูตรจำบัตรกลอนที่ยกมานี้เปนตัวอยางวิธีลัดในการจำบัตรกลอนทั้งหนึ่งรอยใบ
โดยเริ่มจากบัตรกลอนที่ขึ้นตนพยางคแรกไมซ้ำกับกลอนบทใดเลยกอน

วิธีดูภาพ (ตัวอยาง)

บัตรคำกลอน
(วรรคลาง)

วรรคบน
(ตัวอักษรสีแดงคือคิมาริจิ)

*เสนสีสมที่ลอมรอบอยู
คือวิธีแยกแยะบัตรคำกลอน
(ลักษณะเดนของแตละบััตร)

บัตรนี้เริ่มตนดวย คำวา
む = มุ --> หมู
ลักษณะเดนของบัตรกลอน
คือ のの อยูดานลาง
จึงใหจินตนาการเปนหมู หรือ
จมูกของหมูก็ ได

むらさめの　つゆもまだひぬ
まきのはに

บัตรนี้มี ゑ อยูบนสุดตรงกลาง
ซึ่งเดนมาก อานวา เอะ (e)
เสียงเดียวกับ せ (se)

せをはやみ　いはにせかるる　
たきがはの

หากเลนบอยๆ และสังเกตดีๆ ก็จะรูเองวา บัตรกลอนนั้นๆ
มีลักษณะพิเศษอยูตรงไหน ดังนั้นวิธีจำบัตรกลอนในบทนี้
ใชเพอเปนตัวอยางหนึ่งกอนคนคิดวิธีจำของตนเองก็ ได
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 4 ใบ
よんまいふだ

はるのよの　ゆめばかりなる　
たまくらに

はるす = ha-ru-su 
        = ฮารุ สู (เชียรฮารุ)
แตยังไมทันแขงขัน ในใจฮารุคิดวา...
“มามา โฮะๆ...“
(ยังไงก็ชนะอยูแลว ไมตองแขงหรอก)

はやよか

かひな = คา-ฮิ-นะ
        = ใครนะ?
はるの = ฮา-รุ-โนะ
        = ฮารุ เนอะๆ

は = ตัว に คลายกับ は

な = มีอยูแลว
の = ตัว め คลายกับ の

はな  แปลวาดอกไม

や = ตัว と คลายกับ ย ภาษาไทย
จึงใหอานวา ย (ยะ)

え = มีอยูแลว
* やへ อานวา ยะ-เอะ

かた แปลวา วิธี
ふく แปลวา เสื้อ
ใหจำวา
“วิธีการใสเสื้อใหนองยะสุ“

はるすぎて　なつきにけらし　
しろたへの

はなのいろは　うつりにけりな　
いたづらに

はなさそふ　あらしのにはの　
ゆきならで

やへむぐら　しげれるやどの　
さびしきに

やすらはで　ねなましものを　
さよふけて

ลักษณะเดนของบัตรนี้
คือ มีตัว も 3 ตัว (โมะ --> โมง)
และมีตัว へ, く ซึ่งดูเหมือนภูเขา
จึงใหจำวา “โมงภูเขา“
เพราะ やま แปลวา ภูเขา

やまざとは　ふゆぞさびしさ　
まさりける

や = ใหจำเอง
ま = ใหใช も แทน มะ
が = มีอยูแลว (か)

やまがはに　かぜのかけたる　
しがらみは

มามา โฮะๆๆๆ (พรอมกับหัยเราะ)

に

め
ตัอเสนนี้ออก

と คลายกับ “ย“
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 3 ใบ
さんまいふだ

いまはただ　おもひたえなむ　
とばかりを

い = มีอยูในบัตรแลว
ま = มีเหมือนกัน
こ = ใหดูตัว い แลวหันไปทางซาย

จะเปนตัว こ

いちひき

いまは = อี-หมา-โวย
สมมุติวา
มีคนถามวา ふ มาอยูในบัตรไดไง
ก็จะตอบวา
อี-หมา-โวย !

บัตร อิ-นิ เดนมากๆ
เพราะมี ここ, にに อยู
แคเปลี่ยนこเปนい
ก็จะได いい, にに

แคนี้ก็จะได いに แลว

บัตร ちぎりき จะจำไววา
chiky ricky (มันเปน ‘ไก‘)
แลวมองตัว ゑ ดู...

ち = มีอยูแลว (ใหจำ し แทน)
き = มีอยูแลวเหมือนกัน
り = มีอยูแลวเหมือนกัน
お = ใหจำ あ ที่อยูตรงกลางแทน

ち = ใหจำ ら แทน
เพราะเติมขีด ก็จะเปน ชิ

は = มีอยูแลว

いまこむと　いひしばかりに　
ながつきの 

いにしへの　ならのみやこの　
やへざくら

ちぎりきな　かたみにそでを　
しぼりつつ

ちぎりおきし　させもがつゆを　
いのちにて

ちはやぶる　かみよもきかず　
たつたがは

หนุนตัว こ

ใบเดียวที่มีตัวอักษร 6 ตัวในบรรทัดเดียวกัน

เปนตัวอักษรแปลกมาก

ゑปากไก

หงอนไก

ら
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 6 ใบ
ろくまいふだ

こひすてふ　わがなはまだき　
たちにけり 

たこ

งายๆ

มีอยูแลว こ = ใหจำ ほ แทน

ぬ = ใหจำ の แทน

これやこの　ゆくもかへるも　
わかれては 

このたびは　ぬさもとりあへず　
たむけやま

こぬひとを　まつほのうらの　
ゆふなぎに 

こころあてに　をらばやをらむ　
はつしもの

こころにも　あらでうきよに　
ながらへば 

こ

สังเกตเฉพาะเสนนี้ほ

の
เติมหาง
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 5 ใบ
ごまいふだ

みかのはら　わきてながるる　
いづみがは

み = ใหจำ お แทน
   

か = คิดเอง
き = มีอยูแลว

み

ในบัตร みかの มีคำวา みかか

ตามแนวเฉียงกัน
ลองจินตนาการเปน みかの

みだれそ = ไมไดแลวสิ
みち = ไมใช

みよ = เหมียว

みかきもり　ゑじのたくひの　
よるはもえ 

みちのくの　しのぶもぢずり　
たれゆゑに

みよしのの　やまのあきかぜ　
さよふけて

みせばやな　をじまのあまの　
そでだにも

คลายกับตัว “ม“ ทั้งสอง

* สำหรับบัตรที่ ไมมีคำอธิบาย ยังไมมีใครคิดวิธีจำ
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 16 ใบ
じゅうろくまいふだ

あきのたの　かりほのいほの　
とまをあらみ

あきか = อาก-ขี้-ควาย
ควาย 4 ตัวขี้ ไว
4 กอน (ののつつ)

あ

あきの = อาก-ขี้-นก
มีขี้นก 3 กอน (つつつ)

あひ = อะ-อิ
แปลวา ความรัก
คุณฮะๆ กับคุณโมะโมะรักกัน
อยูในบัตรนี้

あ = มีอยูแลว
け = มีอยูแลว

あ = ใหจำ を แทน
o --> a

し = มีอยูแลว

あ = มีอยูแลว
さ = ใหจำ き แทน

ぢ = ใหจำ し แทน

มีตัวซ้ำแค 2 คู คือ
のの และ しし

เปนเพอนกับคุน asaborakea
ซึ่งนิสัยไมดี เลยมีเพอนนอย

あきかぜに　たなびくくもの　
たえまより 

あひみての　のちのこころに　
くらぶれば

あけぬれば　くるるものとは　
しりながら

あしびきの　やまどりのをの　
しだりをの

あさぢふの　をののしのはら　
しのぶれど

あさぼらけ　ありあけのつきと　
みるまでに 

คุน asaborakeu มีเพอนมาก
คือ ああ, はわ และ せせ

* は จะอานวา “วะ“ เหมือน わ

あさぼらけ　うぢのかはぎり　
たえだえに

ตัดเสนนี้ออกき

ชุด asaborake  
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 7 ใบ
ななまいふだ

わがそでは　しほひにみえぬ　
おきのいしの

よを = โยวว !!
わがい = วาไง ?

おわ

わがそ = วะกาโซ

บัตรนี้มีลักษณะเดน คือตัว しくし

ซึ่งคลายกับใบหนาของคนที่ผิวปากอยู
คนๆ นี้คือคุณวะกาโซนั่นเอง

บัตรนี้เดนมากตรง くもゐ

もをつあ เปนตัวที่แหลมมาก
สวน わび นี้เหมือนเสียงรอง
คือถูกเอาอะไรมาแทง และรองวา
วา~ บี๋~ (わび) เจ็บ 

わがいほは　みやこのたつみ　
しかぞすむ 

わすらるる　みをばおもはず　
ちかひてし

わすれじの　ゆくすゑまでは　
かたければ

わたのはら　こぎいでてみれば　
ひさかたの

わたのはら　やそしまかけて　こ
ぎいでぬと

わびぬれば　いまはたおなじ　
なにはなる

คลายกันมาก

ชุด watanohara  

わたのはらこ

は = ha --> ya (や)

บัตรนี้ ตองแยกแยะใหดี เพราะคลายกับบัตร なにはえ (->P.31) มาก
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 (4)  เมอผูอานเริ่มอานกลอนแลว ตองหยุดพูดคุยและหยุดเคลอนไหว
ทันที

วิธีอานกลอนคารุตะ

あきのたの
　かりほのいほの
　　とまをあらみ

わがころもでは

　つゆにぬれつつーー

はるすぎて
　なつきにけらし
　　しろたへの

(วรรคบนของกลอน
ที่ออกไปกอนหนานี้)

(วรรคลางของกลอน
ที่ออกไปกอนหนานี้)

(วรรคบนของกลอน
ตอไป)

4 วินาที

1 วินาที

5 วินาที3 วินาที
(เริ่มอาน)                (เอื้อน)                      (อานจบ)

(ระหวางกลอน)

ขอบเขตระยะเวลา
ที่อานตอหนึ่งบท

(คิมาริจิ)

* ระยะเวลาระหวางที่ผูเลนกำลังจัดเรียงบัตรกลอนหรือกำลังสงบัตรกลอน

*

สำหรับผูแขงขันแลว
ชวงระหวางเอื้อนกลอนกอน

ถึงคิมาริจิ
คือชวงเวลาที่สำคัญที่สุด ! 

เคยสังเกตไหมวาบัตรกลอนทุกใบมีหมายเลข และเคยสงสัยไหมวาหมายเลข
นี้คืออะไร นี่คือเลขที่ของแตละบทกลอน ซึ่งถูกเรียงตามยุคสมัยโดยประมาณ
ตั้งแตบทกลอน “あきの” เปนหมายเลขหนึ่ง พระจักรพรรดิเท็นจิในศัตวรรษ
ที่ 7 เปนคนแตงบทนี้ มีความหมายราวๆ วา “ในฤดูใบไมรวง
เฝานาอยูในเพิง น้ำคางติดแขนเสื้อของฉัน มันเย็นแสนทรมาน...“
แตคนอยางพระจักรพรรดิจะเฝานาไดอยางไร? ใชแลว ความจริง
นี่ ไมใชบทกลอนของพระองคแตอยางใด แตคนยุคหลังยกบทนี้ ให
เปนของพระองค เพอแสดงความเมตตาของพระองคนั่นเอง

(1) หมายเลขบนบัตรกลอนคารุตะ

ความรู
เกี่ยวกับ

เฮียะคุนินอิชชุ
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4. กฎกติกาและมารยาทระหวางการเลนคารุตะ
ในระหวางการเลนหรือการแขงขันผูเลนตองปฏิบัติตามกฎกติกาดัง

ตอไปนี้อยางเครงครัด

 (1)  ตัดเล็บใหเรียบรอยกอนการเลนทุกครั้ง เพอปองกันบาดแผลที่
อาจเกิดจากการกระทบกัน

(2) ถอดนาฬกาขอมือและแหวนออกใหหมด เพอปองกันการเกิด
บาดแผลเชนกัน

(3) ไมพูดคุยในระหวางชวงเวลาจำบัตรคำกลอนและระหวางการ
เลน เพอไมใหเปนการรบกวนผูเลนผูอน

(4) ไมนั่งโดยยนเทาไปดานหนาเขาหาฝายตรงขาม เนองจากเปน
การเสียมารยาท

(5) ลุกไปหยิบบัตรกลอนที่ตนเองปดออกไปดวยตนเอง เปนการ
แสดงมารยาทที่ดีและเพอเปนการยืนยันวาตนเองเปนผูหยิบ
ไดกอน

(6) นำบัตรกลอนที่ตนเองหยิบแลวมาวางใหเรียบรอย โดยคว่ำ
บัตรแลวนำมาวางตั้งไวขางตนเองฝงที่ตรงขามกับมือขางที่
ใชแขงขัน

(7) เรียงบัตรกลอนดวยมือทั้งสองขางใหเหมือนเดิมใหเร็วที่สุด
หลังจากปดบัตรกลอนไปแลว

(8) เรียงบัตรกลอนใหเปนแถวและเปนระเบียบเรียบรอย เพราะหาก
เรียงไมเรียบรอยจะไมทราบวาเกิดการฟาลวหรือไม

(9) หากจำเปนตองยายตำแหนงบัตรกลอนตองแจงใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบดวย โดยพูดวา “คาเอะมัส (เปลี่ยน)” หามแอบยาย
ตำแหนงบัตรกลอนโดยที่อีกฝายหนึ่งไมรับรู โดยเด็ดขาด

(10)เมออีกฝายหนึ่งแจงใหทราบแลววามีการยายตำแหนงบัตรกลอน
ตองขานรับวา “ไฮ (ครับ/คะ)” ทุกครั้ง เพอเปนการยืนยันวารับ
ทราบแลว
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คำศัพททั่วไป (คำกริยา)

อังขิชิมัส (あんきします) ......ทอง
โอะโบะเอมัส (おぼえます) ......จำ
ฮาจิเมมัส (はじめます) ......เริ่ม
โทริมัส (とります) ......หยิบ,จับ
โทราเรมัส (とられます) ......ถูกหยิบ,ถูกจับ
ฮาราอิมัส (はらいます) ......ปด
โอคุริมัส (おくります) ......สง
โอคุราเรมัส (おくられます) ......ถูกสง
ซาวาริมัส (さわります) ......สัมผัส
นาระเบมัส (ならべます) ......เรียง
โยมิมัส (よみます) ......อาน
โอะวาริมัส (おわります) ......เลิก,จบ

ซาวาริมะชิตะคะ (さわりましたか) ......โดน(บัตรกลอน)แลวหรือเปลา
ครับ/คะ (ในกรณีที่ ไมแนใจวาอีกฝายหนึ่งฟาลวหรือไม)

ไฮ ซาวาริมะชิตะ (はい、さわりました) ......โดนครับ/คะ
อีเอะ ซะวัทเทะอิมาเซ็น (いいえ、さわっていません) ......ไมโดนครับ/คะ
โทโมโอเทะเด็ส (ともおてです) ......ฟาลวทั้งคูครับ/คะ

หากเปลี่ยน “มัส“ เปน
“มะชิตะ (ました)“

ก็จะเปนอดีต เชน おぼえ
ました แปลวา จำไดแลว

คำศัพทเกี่ยวกับการฟาลว

เวลาถามฝายตรงขาม
ใหพูดอยางสุภาพ
เพอไมใหเขาเสีย

ความรูสึก
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คำศัพททั่วไป (คำนาม)

เฮียะคุนินอิชชุ (ひゃくにんいっしゅ) ......ชุดบทกลอนสมัยโบราณทั้ง
100 บทที่นำมาใช ในการเลนเคียวงิคารุตะ

เคียวงิคารุตะ (きょうぎかるた) ......การแขงขันตอกลอนญี่ปุนโบราณ
คิมาริจิ (きまりじ) ......สูตรจำบัตรกลอน คือเสียงที่มีพยางคสั้นที่สุดที่

บอกใหผูเลนทราบวากลอนบัตรนั้นฟงถึงพยางคใดจึงจะหยิบได
อิชิจิคิมาริ (いちじきまり) ......กลอนที่มีเพียงใบเดียวที่ขึ้นตนพยางค

แรกไมซ้ำกับกลอนอนเลยใน 100 บท
ฟุดะ (ふだ) ......บัตรคำกลอน
โทริฟุดะ (とりふだ) ......บัตรคำกลอนที่ใช ในการแขงขัน
โยมิฟุดะ (よみふだ) ......บัตรคำกลอนที่ใชสำหรับอาน
คามิโนะขุ (かみのく) ......วรรคบน
ชิโมะโนะขุ (しものく) ......วรรคลาง
ไอเตะจิน (あいてじん) ......ฝงตรงขาม
จิจิน (じじん) ......ฝงตนเอง
เคียวงิเซน (きょうぎせん) ......เสนแสดงเขตแดน
โจดัน (じょうだん) ......แถวบน
ชูดัน (ちゅうだん) ......แถวกลาง
เกะดัน (げだん) ......แถวลาง
อังกิจิคัง (あんきじかん) ......ชวงเวลาที่ใหผูเลนจำตำแหนงของบัตร
นิฟุนมะเอะ (にふんまえ) ......อีกสองนาทีเริ่มแขงขัน
โยมิเตะ /โดคุชุ (よみて・どくしゅ) ......ผูอานกลอน
ชิไอ (しあい) ......การแขงขัน
โจะกะ (じょか) ......กลอนบทนำที่ผูอานตองอานกอนกลอนบทแรกทุก

ครั้งที่ทำการแขงขัน เพอเปนสัญญาณใหผูเลนเตรียมพรอมที่จะ
แขงขัน

คาระฟุดะ (からふだ) ......กลอนหลอก
โอะเท็ทซึกิ (おてつき) ......ฟาลว
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 よんまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 4 ใบ)
　　　  （う） 　　　　  （わ）　　　　  　 　　　　                     （わ） 　
はなさそふ　あらしのにはの　ゆきならで ふりゆくものは　わがみなりけり

　　　　   　   （わ）
 はなのいろは　うつりにけりな　いたづらに わがみよにふる　ながめせしまに

　　　　　　　　　   　　　　　　　　　（え） 　　　　　　（ちょう）　
 はるすぎて　なつきにけらし　しろたへの ころもほすてふ　あまのかぐやま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　（い）　　　   （ん）  　
 はるのよの　ゆめばかりなる　たまくらに かひなくたたむ　なこそをしけれ

　　   （え）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （わ） 　   　
 やへむぐら　しげれるやどの　さびしきに ひとこそみえね　あきはきにけり

　　　       （わ）　　　                  　
 やすらはで　ねなましものを　さよふけて かたぶくまでの　つきをみしかな

　　　       （わ）　　　　　　　　　　　　　　　　　（わ） 　　　　　   　 （え）
 やまがはに　かぜのかけたる　しがらみは ながれもあへぬ　もみぢなりけり

　　　　　   （わ） 　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　   　    （え）
 やまざとは　ふゆぞさびしさ　まさりける ひとめもくさも　かれぬとおもへば

　　　　　   （わ） 　　　　　　　　　　　　   　　　　　　               　
 よのなかは　つねにもがもな　なぎさこぐ あまのをぶねの　つなでかなしも

　　　　　　　　　　　　　　　　　   （い） 　　　　　
 よのなかよ　みちこそなけれ　おもひいる やまのおくにも　しかぞなくなる

　　　　　　                       （う）   （わ） 　                                                              （え）　
 よもすがら　ものおもふころは　あけやらで ねやのひまさへ　つれなかりけり

　　　　　　　　　　　　　   （わ） 　　　   　　　　　    （おお）                            （わ）
 よをこめて　とりのそらねは　はかるとも よにあふさかの　せきはゆるさじ

　　　　　　　            （わ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（い）
 かくとだに　えやはいぶきの　さしもぐさ さしもしらじな　もゆるおもひを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
 かささぎの　わたせるはしに　おくしもの しろきをみれば　よぞふけにける

　　　　　　　　　　　　   （わ）　　 （う）    （わ）
 かぜそよぐ　ならのをがはの　ゆふぐれは みそぎぞなつの　しるしなりける

　　　　　　　　     （わ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （う）
 かぜをいたみ　いはうつなみの　おのれのみ くだけてものを　おもふころかな 

42

 にまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 2 ใบ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　                            （わ）　

うかりける　ひとをはつせの　やまおろし はげしかれとは　いのらぬものを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　（い）　　　   （ん）　
 うらみわび　ほさぬそでだに　あるものを こひにくちなむ　なこそをしけれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　                                    （わ）　  　
 つきみれば　ちぢにものこそ　かなしけれ わがみひとつの　あきにはあらねど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （わ）　   （い） 
 つくばねの　みねよりおつる　みなのがは こひぞつもりて　ふちとなりぬる

　　　　　　　　　　　　　　　　  （い）　　　　　　　　  （う）　　　　　　 （う）　
 しのぶれど　いろにいでにけり　わがこひは ものやおもふと　ひとのとふまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （わ）
 しらつゆに　かぜのふきしく　あきののは つらぬきとめぬ　たまぞちりける

　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  （お）
 ももしきや　ふるきのきばの　しのぶにも なほあまりある　むかしなりけり

　　　　　　　　   （わ）　　　  （え） 　　　　         
 もろともに　あはれとおもへ　やまざくら はなよりほかに　しるひともなし

　　   （う）　　　　　　　　         
 ゆふされば　かどたのいなば　おとづれて あしのまろやに　あきかぜぞふく

　　　　　　　　   　　　　　　　　         　　　　　　　　　　  （え）　　　　      　（い）　
 ゆらのとを　わたるふなびと　かぢをたえ ゆくへもしらぬ　こひのみちかな
 

(3) บัตรกลอนสำหรับอาน
ปจจุบัน บัตรกลอนสำหรับอานจะมีชอและรูปของผูแตง

และบทกลอนทั้งวรรคบนและวรรคลางดวย แตสมัยกอนมีแต
วรรคบนเทานั้น ฉะนั้น เมอผูอานอานวรรคบนแลว ผูเลน
ตองหยิบบัตรวรรคลาง แตไมใชวาชาวบานธรรมดาๆ คนญี่ปุน
สมัยกอนทุกคนจะทองบทกลอนทุกบทได ทำใหบางคนหยิบบัตรวรรคลางไมถูก
ผูอานจึงตองคอยบอกวรรคลางใหกับผูเลน โดยที่ ไมมีวรรคลางเขียนอยูก็ตาม
นักวิจัยเกี่ยวกับคารุตะสันนิษฐานวานี่คือเหตุผลที่ของบัตรสำหรับอานในปจจุบันมี
ทั้งวรรคบนและลาง

ความรู
เกี่ยวกับ
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 はちまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 8 ใบ)
　　　　  （ん） 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 （わ） 　　　　　　         （え）

ながからむ　こころもしらず　くろかみの　 みだれてけさは　ものをこそおもへ

　　　　   （え）　　　　　　　　　　　　　　　        （ん）　　　　　　　　　　　　　   （わ）（い）　　  
 ながらへば　またこのごろや　しのばれむ うしとみしよぞ　いまはこひしき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （わ） 　　　　　　　　　　　　 （わ）
 なげきつつ　ひとりぬるよの　あくるまは いかにひさしき　ものとかはしる

　　　　　　　　　　   （わ）　　　　　　 （わ）　　　　　　　　  （お）   
 なげけとて　つきやはものを　おもはする かこちがほなる　わがなみだかな

　　　　　   （わ） 　　   （い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  （ん） 
 なつのよは　まだよひながら　あけぬるを くものいづこに　つきやどるらむ

　　　　　  （わ）   （おお）　　　　　　　　　   　
 なにしおはば　あふさかやまの　さねかづら ひとにしられで　くるよしもがな 

　　   　（わ）　　　　　　　　　　　　　   （え）　　　　　　　　　　　　　（い）　   　
 なにはえの　あしのかりねの　ひとよゆゑ みをつくしてや　こひわたるべき

　   　    （わ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （わ）
 なにはがた　みじかきあしの　ふしのまも あはでこのよを　すぐしてよとや

เวลาเลนคารุตะ หลายคนอาจคิดวา ทำไมคะรุตะมีคำศัพท
คลายกันเยอะเหลือเกิน! ทำใหฟาลวบอย แยจัง... เชน
“きみがため” “わたのはら” “あさぼらけ” มีอยางละสอง
สำหรับ “なにはえ” “なにはが” นั้น ยากที่จะหยิบใหถูก คำวา
“ひと (แปลวา คน)” “つき (แปลวา พระจันทร)” ก็มีเยอระเหลือเกิน นอกจากนี้
บางบทในเฮียะคุนินอิชชุก็ ไรสาระ ไมใชกลอนที่ดีเยี่ยมแตอยางใด ผูแตงบางคนก็
แทบจะไมมีชอเสียงเลย ดวยเหตุเหลานี้ คนปจจุบันหลายคนสันนิษฐานวา
เฮียะคุนินอิชชุนาจะมีความหมายแฝงอยูนอกจากเปนแคเพียงหนังสือรวบรวม
กลอนทันกะเทานั้น หากเชอมคำศัพทเดียวกันเปนหวงโซ อาจสามารถไขรหัส
หรือเห็นความลับบางอยางก็เปนได จึงมีสมมุติฐานนาสนใจเกิดขึ้นสองสาม
ประการ แตบัดนี้ยังไมมีคำตอบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน

(7) ปริศนาของเฮียะคุนินอิชชุ

ความรู
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 ろくまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 6 ใบ)
　　　  　　　　　 （え）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （ん）
たかさごの　をのへのさくら　さきにけり とやまのかすみ　たたずもあらなむ

　　　　   　   （わ） 　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　  　  （お）　　　  
 たきのおとは　たえてひさしく　なりぬれど なこそながれて　なほきこえけれ

　　　　　　　　　   　　　　　　　　　（え）　 　　　　　　　　　     （わ）
 たごのうらに　うちいでてみれば　しろたへの ふじのたかねに　ゆきはふりつつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （う）　　　　　　　　　　　　　　　 　（え）     （ん）
 たちわかれ　いなばのやまの　みねにおふる まつとしきかば　いまかへりこむ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （え）
 たまのをよ　たえなばたえね　ながらへば しのぶることの　よわりもぞする

　　　　　　　　　　　　　   （ん）　　　   　
 たれをかも　しるひとにせむ　たかさごの まつもむかしの　ともならなくに 

　　   （い）（ちょう）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（い）　   　
 こひすてふ　わがなはまだき　たちにけり ひとしれずこそ　おもひそめしか

　　　　　　　　　　　　　    （ん） 　　　   　　　　　　 （わ）　　　   　
 こころあてに　をらばやをらむ　はつしもの おきまどはせる　しらぎくのはな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （え）　　　（い）　　　　　    （わ） 　　　
 こころにも　あらでうきよに　ながらへば こひしかるべき　よはのつきかな

　　　　　 （わ） 　　　　　 （え）　　　   　
 このたびは　ぬさもとりあへず　たむけやま もみぢのにしき　かみのまにまに

　　　　　　　　　　　　　　　　   （う）　　　　　　　　　　　 （お）　　　   　
 こぬひとを　まつほのうらの　ゆふなぎに やくやもしほの　みもこがれつつ

　　　　　　　　　　　   （え）　　　　　　　  （わ） 　　　　　　　　　　　（おお）　　　   　
 これやこの　ゆくもかへるも　わかれては しるもしらぬも　あふさかのせき

(6) ภาษาญี่ปุนแบบโบราณ อานยากไหม?
คำวา “けふ” ตองอานวา “きょう” อาจทำใหบางคนคิดวายาก คนญี่ปุนเอง

ก็รูสึกเชนนั้นเหมือนกัน ดังนั้น เมอประมาณป 1950 ไดมีคารุตะที่ ใชอักษร
ฮิรากานะปจจุบันเกิดขึ้น (เชน “きょうここのえににおいぬるかな” แทน “けふ
ここのへににほひぬるかな”) แตคารุตะแบบนี้ ไมไดรับความนิยมแตอยางใด

ความรู
เกี่ยวกับ
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『競技かるた入門』埼玉県高等学校文化連盟・小倉百人一首かるた専門部　平成12年
10月１日（非売品）

『絢爛たる暗号ーー百人一首の謎をとく』織田正吉・著　昭和53年３月５日　集英社
『新版百人一首』島津忠夫・訳注　昭和44年12月10日　角川学芸出版
『田辺聖子の小倉百人一首』田辺聖子・著　平成３年12月10日　角川書店
『だれも知らなかった〈百人一首〉』吉海直人・著　2008.1.1　春秋社
『百首有情ーー百人一首の暗号を解く』西川芳治・著　1993.7.10　未來社
『「百人一首」かるた大会で勝つための本』カルチャーランド著　平成21年１月５日

メイツ出版株式会社
『百人一首かるたの世界』 吉海直人・著　2008.12.20　新典社
『百人一首の作者たち』目崎徳衛・著　平成17年11月25日　角川学芸出版
『百人一首の秘密ーー驚異の歌織物』林直道・著　1981.6.1　青木書店
『百人一首への招待』吉海直人・著　1998.12.20　筑摩書房
『HOW TO PLAYかるたーー競技かるたのルールーー』(社)全日本かるた協会（http://

www.karuta.or.jp/）

8. บรรณานุกรม



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


