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®®BBHHBBuuTTÏÏBBMMuuEEmmnnCCaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBB  BBMMuuEEmmnnCCaaTTUUttrrbbss''®®BBHHGGaaTTiieeTTBB  nniigg
BBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kkEEbbggPPaaKKBBII®®BBHHGGaaTTiieeTTBBeeLLIIyy  ((The Buddha is neither a

god nor a prophet nor the incarnation of a god))  ..  bb""uuEEnn††®®BBHHGGgg
mmaannCCaattiiCCaammnnuussßßCCaann''xxııss''  EEddllmmaanneesscckkII††BB¥¥aayyaamm  EEss√√ggrrkk®®BBHHFFmm··
rrhhUUttssMMeerrcckkaarr®®ttaass''ddwwgg  ddll''kkaarrrrMMeeddaaHHTTuukk≈≈VVnnCCaa®®KKUÚ́ nnmmnnuussßßnniiggeeTTvv
ttaaTTSSggLLaayy  ((but a supreme human being who, through his

own effort, attained to Final Deliverance and Perfect wisdom,

and became "the peerless teacher of gods and men"))  ..  eesscc
kkII††TTuukk≈≈CCaabbJJ˙ȧaEEddllmmnnuussßßsstt√√®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayy  GGII√√EEddllCCaaeehhttuunnSS[[eekkII
ttTTuukk≈≈  FFmmµµCCaattiieeFFII√√CCaaTTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  nniiggmmeeFF¥¥aaVVyyEEbbbbNNaaCCaapp¬¬ËËvveeTTAAkkaann''TTII
rrMMlltt''TTuukk≈≈  ..  bbJJ˙ȧaTTSSggeennHH  ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnrrkkeeXXIIjjttaammkkaarr®®ttaass''ddwwggrrbbss''
®®BBHHGGgg  ..  kkaarr®®ttaass''ddwwggrrbbss''®®BBHHGGgg  BBMMuuEEmmnnddUUcckkaarrrrkkeeXXIIjjrrbbss''mmnnuu
ssßßFFmmµµttaaeeLLIIyy  ddUUccCCaakkaarrrrkkeeXXIIjjGGII√√mmYYyyrrbbss''®®kkuummvviiTT¥¥aassaa®®ss††CCaaeeddII
mm  ..  kk**xxuussKK~~aaBBIIkkaarrbbeeJJççjjTTssßßnn:rrbbss''®®kkuummTTssßßnnvviiTTUUbbssççwwmm®®bbeeTTss
nniiggbbUUJJ··®®bbeeTTss  ..  kkaarr®®ttaass''ddwwggrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  CCaallTTÏÏpplleeccjjBBIIkkaarr
GGbb''rrMM®®BBHHTT&&yy®®BBHHGGggdd**bbrriissuuTTÏÏ  ppuuttccaakkeesscckkII††eessAAhhµµggTTSSggGGss''ttaamm
rryy:ssmmff:vviibbssßßnnaa  ccMMEENNkk®®kkuummvviiTT¥¥aassaa®®ss††nniigg®®kkuummTTssßßnnvviiTTUU  BBMMuummaa
nnllkk≈≈NN:ddUUcc®®BBHHBBuuTTÏÏeeLLIIyy  ..  kkaarrrrkkeeXXIIjjGGII√√mmYYyyrrbbss''®®kkuummvviiTT¥¥aassaa--
®®ss††  nniiggkkaarrbbeeJJççjjTTssßßnn:GGII√√mmYYyyEEddlleehhAAffaaTTssßßnnvviiCCÇÇaa  rrbbss''®®kkuumm
TTssßßnnvviiTTUU  ttaammrryy:ssmm∏∏aarr:yykkmmkkBBiieessaaFFnn__nniiggttaammkkaarr®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarr--
NNaa  CCaaKKMMnniittFFmmµµttaarrbbss''mmnnuussßßbbuuffuuCCÇÇnn  EEddllmmaanneellaaPP: eeTTaass: eemmaa
hh: BBMMuuGGaacceeXXIIjjkkaarrBBiittddll''CCMMeerrAAeeLLIIyy  mmaannTTssßßnn:xx¬¬HH®®ttUUvveeKKyykkeeTTAA
GGnnuuvvtt††eeFFII√√[[BBiiPPBBeellaakkvviinnaass  ddUUccCCaa®®TTwwssII††rrbbss''kkaallmm""aakk  eemm®®TTwwssII††kkuummµµ¨¨
yynniiss††CCaaeeddIImm  ..  ddUUeecc~~HHTTssßßnnvviiTTUUTTSSggeennaaHH  BBMMuueeXXIIjjkkaarrBBiitteeTTAAttaammBBiitt
CCaammaaKKaa··nnSSssggmmmmnnuussßßeeTTAArrkkssuuxxssnnii††PPaaBBeeLLIIyy  ..  ccMMEENNkk®®BBHHBBuuTTÏÏ
vviijj  ®®BBHHnnaammffaaGGrrhhMM  ®®BBHHGGggmmaann®®BBHHTT&&yybbrriissuuTTÏÏ  ppuuttccaakkee®®KKOOggeessAA
hhµµgg®®KKbb''yy""aagg  mmaann®®BBHHbbJJÔÔaammuuttff¬¬aa  ®®ttaass''ddwwggnnUUvvFFmm··BBiitt  EEddlleehhAAffaa
GGrriiyyssccçç:mmaann44®®bbkkaarr  ((four noble truths))  KKWW  TTuukk≈≈ssccçç::  ((suffering))
eesscckkII††TTuukk≈≈rrbbss''mmnnuussßßsstt√√  VVnnddll''kkaarreekkIIttmmaann´́nnCCaattiiKKWWCCaattiiTTuukk≈≈,,  ss
mmuuTTyyssccçç: eehhttuunnSS[[eekkIIttTTuukk≈≈  ((the origin of suffering))  VVnnddll''GG
vviiCCÇÇaattNN˙ȧaeesscckkII††®®VVff~~aarrbbss''mmnnuussßßsstt√√bbiiTTVVMMggeeddaayyGGvviiCCÇÇaa  ((crav-

ing, ignorance, aversion)),,  nniieerraaFFssccçç: ((the cessation of suffer-

ing))  kkaarrrrMMlltt''TTuukk≈≈VVnnddll''®®BBHHnniiBB√√aann,,  mmKKssccçç: ((the Path leading to

the extinction of suffering))  pp¬¬ËËvv®®bbttiibbttii††eeTTAAkkaann''TTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  VVnnddll''
mmKK®®bbkkbbeeddaayyGGgg88  ((the Eightfold Noble Path))  ..  kkaarr®®ttaass''ddwwgg
nnUUvvGGrriiyyssccçç:44eennHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®BBHHnnaammffaa  ssmmµµaassmmıı¨ëeTTÏÏaa  EE®®bbffaa®®BBGGgg

®®ttaass''ddwwggeeddaayy®®bb´́BBccMMeeJJHH®®BBHHGGgg  EEddllCCaaFFmm··ddwwkknnSSmmnnuussßßsstt√√GG~~kk
®®bbttiibbttii††[[eeccjjccaakkTTuukk≈≈  ..  mmKK®®bbkkbbeeddaayyGGgg88eennaaHHKKWW  ssmmµµaaTTiiddiiΩΩ  kkaarr
yyll''®®ttUUvv  ((Right Understanding)),,  ssmmµµaassgg˚b̊b∫∫: kkaarr®®ttiiHHrriiHH®®ttUUvv
((Right Thought)),,  ssmmµµaavvaaccaa  vvaaccaa®®ttUUvv  ((Right Speech)),,  ssmmµµaakkmmµµeenn††aa
((Right Action))  kkaarrggaarr®®ttUUvv,,  ssmmµµaaGGaaCCIIeevvaa  ((Right Livelihood))  kkaarrccii--
JJççwwmmCCIIvviitt®®ttUUvv,,  ssmmµµaavvaayyaaeemmaa  ((Right Effort))  kkaarrBB¥¥aayyaamm®®ttUUvv,,  ssmmµµaass
ttii  ((Right Mindfulness))  kkaarrnnwwkkrrllwwkk®®ttUUvv,,  ssmmµµaassmmaaFFii  ((Right

Concentration))  kkaarrddMMkkll''cciitt††nnwwgg®®ttUUvv  ..
mmKK®®bbkkbbeeddaayyGGgg88eennHH  ssUUmmmmiinnGGFFiibb∫∫aayykk~~¨g̈gTTIIeennHHeeTT  eebbIIeellaakk

GG~~kkss††aabb''GG~~kkGGaannccgg''ddwwgg  ssUUmmrrkkeemmIIllkkEEnn¬¬ggdd´́TTeeTToottccuuHH  ..  eeddaayyssaarr
®®BBHHBBuuTTÏÏGGggeeXXIIjjssccççFFmm··44®®bbkkaarreennHH  EEddllKKµµaannttaabbss≤≤ssIINNaassmm&&--
yyBBuuTTÏÏkkaalleeXXIIjjmmuunn®®BBHHGGgg  eehhIIyymmaannttaabbss≤≤ssIInniigg®®KKbb''mmnnuussßß
®®KKbb''zzaann:ccUUlleeKKaarrBBFFmm··  ®®BBHHGGggeeTTIIbbmmaann®®BBHHnnaammmmYYyyeeTToottffaa  ssttƒƒaaeeTT
vvmmnnuussßßaannMM  EE®®bbffaa®®BBHHGGggCCaassaass††aaccaarr¥¥´́nnmmnnuussßßnniiggeeTTvvttaaTTSSggLLaayy
..  ttaammnn&&yyeennHH  eeKKBBMMuuGGaaccee®®bboobbeeFFoobb®®BBHHBBuuTTÏÏCCaa®®BBHHGGrriiyybbuuKKlldd**bbrriissuuTTÏÏ
mmkkTTssßßnnvviiTTUUkk~~¨g̈geellaakk  EEddllmmaanncciitt††eessAAhhµµgg®®KKbbddNN††bb''eeddaayyGGvviiCCÇÇaa
ttNN˙ȧaVVnneeLLIIyy  ..  eeKKBBMMuu®®ttUUvvee®®bbIIJJkk¥¥ffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏkk**CCaaTTssßßnnvviiTTUU  ((Philo-

sopher))  mmYYyy®®BBHHGGggEEddrr  EEddllJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHGGggCCaaTTssßß
nnvviiCCÇÇaa  ((Philosophy))  eennaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHH®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnkkMMccaatt''bbgg''GGvviiCCÇÇaatt--
NN˙ȧa  nniiggmmiiccœœaaTTiiddiiΩΩkkaarryyll''xxuusseehhIIyy  ccMMEENNkkTTssßßnnvviiTTUUkk~~¨g̈geellaakk  EEdd--
llVVnnbbeeJJççjjTTssßßnn: ((Point of view))  GGII√√mmYYyy®®ssbbeeTTAAttaammssmmttƒƒPPaa
BBFFmmµµttaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  BBMMuuGGaacceeXXIIjjkkaarrBBiittff~~aakk''bbrrmmttƒƒvviiCCÇÇaa  ((Metaphysics))  kkMM
ccaatt''bbgg''nnUUvvkkaarryyll''xxuussddUUccCCaa®®BBHHBBuuTTÏÏVVnneeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††eebbIIeeKKeennAAEEttTT
TTUUccccgg''ee®®bbIIJJkk¥¥eennHH  ccSSVVcc''eeKK®®ttUUvvEEttbbJJççËËllJJkk¥¥jjaaNNmmYYyyeeTToott  eeTTAA
CCaajjaaNNTTssßßnnvviiTTUU  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏCCaajjaaNNTTssßßnnvviiTTUU  EE®®bbffaa  ®®BBHHGGgg®®ttaass''
ddwwggeeddaayyjjaaNNnniiggTTssßßnn: KKWW®®VVkkddeeXXIIjjkkaarrBBiitt  ..  ®®kkuummTTssßßnnvviiTTUU
kk~~¨g̈geellaakkmmaannmmYYyyPPaaKKmmaannTTssßßnn:®®ttUUvv  CCaaeellaakkiiyyssccçç: bbMMeerrIIeesscckkII††
ssuuxxddll''ssggmmmmnnuussßßVVnnmmYYyyEEpp~~kk  ccMMEENNkkTTssßßnnvviiCCÇÇaammYYyyEEpp~~kkeeTToott
bbeeJJççjjTTssßßnn:xxuuss  eeFFII√√[[ssggmmbbeeggII˚t̊tCCeemm¬¬aaHHkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  ddUUccCCaa®®TTww
ssII††kkaallmm""aakkCCnnCCaattiiGGaallWW¬¬mm""gg''  EEddlleellaakkeeLLnnIInnCCnnCCaattiirruussßßII¨ÿykkeeTTAA
GGnnuuvvtt††eeccjjCCaakkuummµµ¨ÿynniiss††CCaaeeddIImm  ..  ccMMEENNkkJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHH
BBuuTTÏÏ  eeFFII√√[[GG~~kk®®bbttiibbttii††ttaammVVnnTTTTYYllssuuxxssnnii††PPaaBB  ttSSggBBIIbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH
eeTTAArrhhUUttssMMeerrcc®®BBHHnniiBB√√aannCCaaTTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  ..

ssmm&&yyTTMMeennIIbbeennHH  vviiTT¥¥aassaa®®ss††xxaaggvviiCCÇÇaaeeBBTT¥¥VVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''
yy""aaggGGssççaarr¥¥  TTSSggbbrriimmaaNNnniiggKKuuNNPPaaBB  mmaannssmm∏∏aarr:TTMMeennIIbbnniiggbbeeccççkk--
eeTTssdd**xxııss''rrbbss''eevvCCÇÇbbNNÎÎiittkk~~¨g̈gkkaarrBB¥¥aaVVllCCmm©©WWmmnnuussßßeellaakk  ..  bb""uuEEnn††
eeTTaaHHbbIIvviiCCÇÇaaeeBBTT¥¥VVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''yy""aaggeennHHkk**eeddaayy  kk**BBMMuuGGaaccBB¥¥aaVVll
mmnnuussßß[[ppuuttBBIIkkaarrccaass''QQWWss¬¬aabb''VVnneeLLIIyy  ee®®JJHHkkaarreekkIIttccaass''QQWWss¬¬aa
bb''  CCaacc∫∫aabb''FFmmµµCCaattiiEEddlleeKKBBMMuuGGaaccEEkkEE®®bbVVnn  mmnnuussßßxx¬¬HHeeBBTT¥¥BB¥¥aaVVll[[
VVtt''QQWWnniigg[[ppuuttBBIIss¬¬aabb''  ®®KKaann''EEttCCaakkaarrBBnn¥¥aaeeBBll´́nnCCmm©©WWnniiggkkaarrss¬¬aabb''
eeTTAA´́ff©©mmuuxxbb""uueeNNˆâaHH  ..      VVnneesscckkII††ffaa    mmnnuussßßsstt√√eekkIIttmmkk®®ttUUvvEEttss¬¬aabb''
''eeTTAAvviijj  ..  ddUUeecc~~HHkkaarreekkIIttccaass''QQWWss¬¬aabb''  hhYYssBBIIssmmttƒƒPPaaBB´́nnvviiCCÇÇaaeeBBTT¥¥
kk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kkEEddllGGaaccEEkkEE®®bbVVnn  ..  ccMMEENNkk®®BBHHBBuuTTÏÏ®®BBHHbbrrmm®®KKUU
vviijj  ®®BBHHGGggmmaannssmmttƒƒPPaaBBGGaacceeFFII√√[[mmnnuussßßsstt√√  eeccjjppuuttBBIIkkaarreekkIIttccaa
ss''QQWWss¬¬aabb''  eebbIIeeKK®®bbttiibbttii††ttaammFFmm··®®BBHHGGgg[[VVnnhhµµtt''cctt''    KKWWVVnnssMMeerrcc  
®®BBHHnniiBB√√aann  CCaaGGmmttFFmm··  EE®®bbffaaFFmm··mmiinnss¬¬aabb''  ..

®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddggGGMMBBII®®BBHHnniiBB√√aannCCaaTTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  eeddaayy®®BBHHGGggssMMEEddggkk~~¨¨
ggGGrriiyyssccçç:TTIImmYYyy  KKWWTTuukk≈≈ssccçç: VVnnddll''kkaarrmmaannCCaattii®®bbkkbbeeddaattxxnnÏÏ55



KK  WWrrUUbb  eevvTTnnaa  ssgg≈≈aarr  nniigg  vviiJJÔÔaaNN  EEddll®®bb®®BBwwtt††eeTTAACCaaGGnniiccççMM  TTuukk≈≈MM  nniiggGGnn
tt††aa  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  eesscckkII††TTuukk≈≈eekkIItteeLLIIggBBIIkkaarrmmaannCCaattii  KKWWCCaattiiTTuukk≈≈  ..
kkaallNNaammaannCCaattii  EEttggbbJJÇÇËËnneeTTAArrkkkkaarrccaass''QQWWss¬¬aabb''  ..  ccMMEENNkkssaa
ssnnaadd´́TTee®®kkAABBII®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaanniiyyaayyEEttssƒƒaannssYYKK··nniiggssƒƒaann®®BBhhµµ  ..
eeKKnniiyyaayyffaa  ssƒƒaannssYYKK··nniiggssƒƒaann®®BBhhµµ  CCaassƒƒaannssuuxxrrbbss''ssaassnnaaTTSSgg
eennaaHH  ..  VVnneesscckkII††ffaa  eebbIIeeKKeeCCOO®®BBHHeessµµaaHH®®ttgg''nnwwgg®®BBHH´́nnssaassnnaaTTSSgg
eennaaHH  ®®BBHHGGggnnwwgg[[eekkIIttkk~~¨g̈gssƒƒaannssYYKK··nniiggssƒƒaann®®BBHH®®BBhhµµ  ..  ttaamm®®BBHHBBuuTTÏÏ
ssaassnnaaeeJJllffaa    ssƒƒaannmmnnuussßß  ssƒƒaannssYYKK··  ssƒƒaann®®BBhhµµ  eehhAAffaaPPBBbbII
EEttggvviillss¬¬aabb''vviilleekkIIttkk~~¨ḧhssggßßaarrvvdd††  ..  PPaaBBTTSSggbbIIeennHH®®bbkkbbeeddaayyeess
cckkII††TTuukk≈≈eeTTaass  EEddll®®BBHHGGrriiyybbuuKKllTTSSggLLaayymmaann®®BBHHBBuuTTÏÏCCaaeeddIImmVVnn
®®ccaanneeccaall  eehhIIyyVVnnssMMeerrcc®®BBHHnniiBB√√aannEEllggvviilleekkIIttvviillss¬¬aabb''  ..  PPBB
TTSSggbbIIeennHH  mmaannssuuxxxx¬¬HHeehhAAffaaGGaammiissssuuxx  KKWWssuuxxeeddaayymmaayyttnn:xxaaggkk~~¨¨
ggnniiggxxaaggee®®kkAAbb""HHKK~~aa  kk**eekkIIttCCaaeevvTTnnaaCCaassuuxxCCaaTTuukk≈≈  eehhIIyyssuuxxEEbbbbeennHH
CCaassuuxxBBMMuueeTTooggTTaatt''  TTIIbbMMppuutt®®ttUUvvrrllaayyVVtt''eeTTAAvviijj  ååTTaahhrrNN__ssuuxxrrbb--
ss''mmnnuussßßddUUccGGNN††aattbb""HHrrssCCaattiiGGaahhaarr  ddwwggrrssCCaattiiqq©©aajj''BBiissaarrEEtt®®ttwwmm
GGNN††aatteennHHeellbbkknn¬¬ggppuuttBBIIbbMMBBgg''kkeeTTAA  kkaarrqq©©aajj''BBiissaarreennaaHHkk**VVtt''eeTTAA  ..
ssƒƒaann®®BBhhµµnniiggssƒƒaanneeTTvvttaaVVnnssuuxxCCaaggmmnnuussßß  bb""uuEEnn††GGss''bbuuNN¥¥kk**®®ttUUvv
cc¥¥¨ẗt®®bbkkbbeeddaayyGGnniiccççttaaFFmm··ddUUccssƒƒaannmmnnuussßßEEddrr  ..  ssƒƒaann……PPBBTTSSggbbII
eekkIIttBBIIkkmmµµppllrrbbss''sstt√√EEddllVVnnkkssaagg  BBMMuuEEmmnneekkIItteeLLIIggBBII®®BBHHCCaammççaa
ss''GGggNNaammYYyykkssaaggeeLLIIyy  ..

JJkk¥¥ffaa<<®®BBHH>>ssMMEEddggyykkbbuuKKllEEbbbbNNaa
JJkk¥¥ffaa<<®®BBHH>>  mmkkBBIIJJkk¥¥VVllIIffaa<<vvrr:>>  EE®®bbffaa®®bbeessIIrr  pp¬¬aass''<<vv>>

CCaa<<BB>>  ‰‰<<rr>>pp¬¬aass''eeFFII√√CCaaeeCCIIgg  eeTTAACCaa<<®®BBHH>>  EE®®bbffaa®®bbeessIIrr..  JJkk¥¥<<®®BBHH>>
eennHHssMMrraabb''ddaakk''BBIImmuuxxnnaammccMMeeJJHHbbuuKKll……vvttƒƒ¨ ̈ EEddllmmaannKKuuNNFFmm··……mmaann®®bb
eeyyaaCCnn__  ddUUccJJkk¥¥ffaa®®BBHHBBuuTTÏÏ®®BBHHFFmm··®®BBHHssggÙÙ®®BBHHmmaattaa®®BBHHbbiittaa  ……rrhhUUtt
ee®®bbIICCaammYYyyFFmmµµCCaattiiEEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__  ddUUccJJkk¥¥ffaa  ®®BBHHGGaaTTiitt¥¥  ®®BBHH
cc&&nnÊÊ  ®®BBHHFFrrNNII  CCaaeeddIImm  ..  mm""¥¥aaggeeTToo  JJkk¥¥<<®®BBHH>>eennHH  eeKKGGaaccee®®bbIIEEttmm~~aakk''
‰‰ggssMMrraabb''bbuuKKllEEddlleeKKeellIIkkddeemmII˚g̊gffaaCCaakkMMBBUUll´́nneellaakk  KKµµaannbbuuKKll
NNaaeessIIµµddUUccCCaa®®BBHHBBuuTTÏÏ  ®®BBHH®®BBhhµµ  ®®BBHHeeyyhhUUvvaa  CCaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBBrrbbss''®®BBHH
eeyyssflflUU  ®®BBHHGGaaLLaaCCaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBBrrbbss''®®BBHHmmhhaamm""aatt''CCaaeeddIImm  ..  ssaassnnaa
dd´́TTee®®kkAABBIIBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEttgg[[tt´́mm¬¬xx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaa  ®®BBHHBBiitt®®VVkkddKKWW®®BBHHbbeeggII˚˚
tteellaakk  ccMMEENNkk®®BBHHBBuuTTÏÏmmiinnbbeeggII˚t̊teellaakk  BBMMuuEEmmnnCCaa®®BBHHBBiitt®®VVkkddeeTT  KKWW
®®KKaann''EEttCCaa®®KKUUbbee®®ggoonnbb""uueeNNˆâaHH  ..  eeKKffaa®®BBHHrrbbss''eeKKbbeeggII˚t̊teellaakk  bb""uuEEnn††
eeKKBBMMuuGGaaccrrkkPPss††¨ẗtaagg®®ttgg''NNaaEEddllbbJJÇÇaakk''ffaa®®BBHHssaaggeellaakk……bbeeggII˚t̊tBBii
ttEEmmnn  ..  mmYYyyeeTToott  KKYYrr[[ss††aayy  eebbII®®BBHHbbeeggII˚t̊teellaakkBBiittEEmmnn  KKYYrrNNaass''
EEttbbeeggII˚t̊tmmnnuussßßnniiggvvttƒƒ¨l̈lÌÌ@@  eeddIImm∫∫II[[VVnnssuuxxccMMeerrIInnddll''ssggmm  BBMMuuKKYYrrbb--
eeggII˚t̊tmmnnuussßßmmaanncciitt††GGaa®®kkkk''  BBMMuuKKYYrrbbeeggII˚t̊trrnnÊÊHHVVjj''  eePPII¬¬ggPP~~MMppÊÊ¨ḦH  rrJJÇÇÁÁyyEEppnn
ddII  ddUUcceeBBllffIIµµ@@eennHH  mmaannrrJJÇÇÁÁyyVVttssmmuu®®TTeehhAAffaa  tsunami  eeFFII√√[[mmnnuu--
ssßßCCaaggmmYYyyEEssnnnnaakk''®®ttUUvvss¬¬aabb''  rrbbYYss55EEssnnnnaakk''  nniiggKKµµaannCCMMrrkk55llaann
nniiggssMMNNgg''eeppßßgg@@kk**®®ttUUvvvviinnaass  ..  eettII®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggGGss''eennHH  ®®BBHHbb--
eeggII˚t̊tBBiittEEmmnn  ……CCaacc∫∫aabb''FFmmµµCCaattiinniiggcc∫∫aabb''kkmmµµppll  ddUUccvviiTT¥¥aassaa®®ss††nniigg
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeJJlleeTT  ..  ®®BBhhµµJJÔÔssaassnnaakk**ffaa®®BBHH®®BBhhµµbbeeggII˚t̊teellaa
kk  ®®KKiiss††ssaassnnaakk**ffaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBBKKWW®®BBHHeeyyhhUUvvaa""bbeeggII˚t̊teellaakk  ≤≤ss¬¬aamm
ssaassnnaakk**ffaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBBKKWW®®BBHHGGaaLLaabbeeggII˚t̊teellaakk  ccuuHHeebbIIbbeeggII˚t̊teellaakk
ddUUccKK~~aaddUUeecc~~HH  eettII®®BBHHNNaaBBiitt®®VVkkddEEddllbbeeggII˚t̊teellaakk  ……®®KKaann''EEttccmm¬¬gg
ttaammKK~~aa  ee®®JJHHssaassnnaa®®JJhhµµeekkIIttmmuunnssaassnnaaTTSSggBBIIrr  ..  eeKKccgg''ddwwggmmYYyy
eeTToottffaa  eettIIGG~~kkNNaabbeeggII˚t̊t®®BBHHTTSSggeennaaHH  eettII®®BBHHTTSSggeennaaHHmmaannmmaattaabbiittaa

mmaannrrUUbbrraaggEEbbbbeemm""cceehhIIyyeennAA‰‰NNaa  ..  
ccMMEENNkk®®BBHHBBuuTTÏÏvviijj  ®®BBHHGGggmmaannCCaattiiCCaammnnuussßß  mmaann®®BBHHmmaattaabbiittaa

mmaannTTIIkkEEnn¬¬ggBBiitt®®VVkkdd  mmaannrryy:eeBBllEEss√√ggrrkkFFmm··  VVnn®®ttaass''ddwwggFFmm··
VVnnssMMEEddggFFmm··ee®®VVsssstt√√  mmaannJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHGGgg  mmaannPP
ss††¨ẗtaaggBBiitt®®VVkkdd  EEddllGG~~kk®®bbvvttii††ssaa®®ss††TTTTYYllssaall''  ..  kkaarreeXXIIjjssccçç
FFmm··44  KKWWeesscckkII††TTuukk≈≈  eehhttuuEEddllnnSS[[eekkIIttTTuukk≈≈  TTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  nniiggpp¬¬ËËvveeTTAAkkaann''
TTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  eeTTIIbbeeQQµµaaHHffaa®®BBHHGGgg®®ttaass''ddwwgg  KKWW®®ttaass''ddwwggeennAAFFmm··eeccjjccaa
kkTTuukk≈≈  eeTTIIbb®®BBHHnnaammeekkIItteeLLIIggCCaaBBuueeTTÏÏaa  ……ssmmµµaassmmıı¨ëeTTÏÏaa  EEddllPPaassaaEExxµµrr
ffaa®®BBHHBBuuTTÏÏeennaaHH‰‰gg  ..  ®®BBHHnnaammrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏmmYYyybbTTffaa  eellaakkvviiTTUU  EE®®bbffaa
®®BBHHGGgg®®ttaass''ddwwggnnUUvveellaakk  ..  VVnneesscckkII††ffaa  eellaakknniiggrrccnnaassmmıı&&nnÏÏrrbb
ss''eellaakk  eekkIIttmmaannCCaaFFmmµµttaa  bbMMuuEEmmnn®®BBHHbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeTT  ®®BBHHGGgg®®KKaann''EEtt
eeXXIIjjkkaarrBBiittbb""uueeNNˆâaHH  ..  eellaakkEEddll®®BBHHGGgg®®ttaass''ddwwggmmaannbbII®®bbkkaarr  kkWW
sstt††eellaakk  VVnnddll''mmnnuussßßsstt√√mmaannvviiJJÔÔaaNNTTSSggGGss''  EEddllGGeennÊÊaall
eeTTAAmmkk  ss¬¬aabb''eekkIItteeTTAAPPBBNNaaCCaattiiNNaa®®ssbbttaammGGMMeeBBIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ssgg≈≈aarr
eellaakkssMMeeddAAyykkvvttƒƒ¨K̈KµµaannvviiJJÔÔaaNNTTSSggGGss''  ddUUccCCaa®®BBHHGGaaTTiitt¥¥  ®®BBHHcc&&nnÊÊ
EEppnnddII  ´́®®BBPP~~MM  bbwwgg  TTeenn¬¬  ssmmuu®®TTCCaaeeddII  eekkIIttBBIIkkaarrppßßMMFFaattuueeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..
{{kkaasseellaakkVVnnddll''rrccnnaassmmıı&&nnÏÏnniiggTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggvvttƒƒ¨F̈FaattuuTTSSggeennaaHH
..  FFmmµµCCaattiiTTSSggeennaaHHKKµµaannGG~~kkNNaabbeeggII˚t̊teeTT  KKWWeekkIIttBBIIssgg≈≈aarr  ((component,

corps composé))  KKWWFFaattuunniiggFFaattuuppMM††¨K̈K~~aaeekkIIttVVnnCCaaGGII√√mmYYyy®®ssbbttaammcc∫∫aabb''
rrbbss''FFmmµµCCaattii  ååTTaahhrrNN__ttaammKKIImmIIvvIITT¥¥aa  H2+O=H2O KKWWGGIIuu®®ttUUEEssnn22bbUUkk
nniiggGGuukkssIIuuEEssnn11  eekkIIttVVnnCCaaTTwwkkCCaaeeddIImm  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddggffaa  GGII√√TTSSggGG
ss''eekkIIttBBIIkkaarrppßßMM  ((ssgg≈≈aarr))  rrvvaaggeehhttuubbccçç&&yyEEddllvviiTT¥¥aassaa®®ss††ffaa  kkaarrppßßMM
bbrrmmaaNNUUFFaattuullÌÌiittCCaaTTIIbbMMppuutt  eekkIIttVVnnCCaamm""UUllIIKKIIll  ((molicule))  ppßßMMKK~~aa
ee®®ccIInneeTToott  eeTTIIbbeekkIIttVVnnCCaaGGggFFaattuu  ((organ))  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  vvttƒƒ¨F̈Faattuu
BBMMuummaannttYYxx¬¬ÁÁnnvvaaBBiitteeTT  KKWWeekkIIttBBIIkkaarrppßßMMFFaattuuddIITTwwkkeeppII¬¬ggxx¥¥ll''eennHH‰‰gg  ..  ddUUccCCaa
ssaacc''eebbHHddUUggrrbbss''mmnnuussßß  vvaammaannssaacc''vvaammaannccllnnaakkMMeerrIIkkCCaanniiccçç  eebbIIvvaa
xxUUccEEpp~~kkeennaaHH  vvaa®®ttUUvvQQbb''eeddIIrr  eeTTaaHHbbIIGGaaTTiieeTTBBbbJJÇÇaa  kk**vvaammiinneeddIIrrEEddrr  bb""uuEEnn††
eebbIIssaacc''EEpp~~kkeennaaHHeennAAllÌÌ  vvaaEEttggeeddIIrrCCaaFFmmµµttaa  eeTTaaHHbbIIGGaaTTiieeTTBBmmiinnbbJJÇÇaakk**
eeddaayy  ..  ddUUeecc~~HH®®BBHHBBuuTTÏÏ®®ttaass''ddwwggnnUUvvcc∫∫aabb''FFmmµµCCaattii  ((natural law, loi de

la nature))  eehhIIyyyykkmmkk®®bbkkaass®®VVbb''mmnnuussßßsstt√√TTSSggGGss''KK~~aa  ..  ®®BBHH
GGgg®®KKaann''EEttbbgg˙ȧajjpp¬¬ËËvv  ((GGkk≈≈aattaaeerraa  ttffaaKKeettaa  = show the way))  [[mmnnuu
ssßßsstt√√eeddIIrreeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ®®BBHHGGggBBMMuuGGaaccTTTTYYllVVbbmmnnuussßßsstt√√VVnneeTT
ee®®JJHHeessccKKII††bbrriissuuTTÏÏnnwwggmmiinnbbrriissuuTTÏÏeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  GG~~kkdd´́TTBBMMuuGGaaccjj¨S̈SggGG~~
kkdd´́TT[[bbrriissuuTTÏÏ……eessAAhhµµggVVnneeLLIIyy  ((ssuuTTiiÏÏ  GGssuuTTiiÏÏ  bbccççttMM††  nnaaeeJJÔÔaa  GGJJÔÔMM
vviieessaaFFeeyy))  ..  ‰‰ssaassnn__dd´́TT  EEddllffaassaassnnaaeeKKTTTTYYllVVbbeennaaHH  kk**KKµµaa
nnTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggeehhttuunniiggppll  yykkCCaakkaarrVVnneeLLIIyy  ..  GG~~kkeeFFII√√GGMMeeBBIIVV
bbeessAAhhµµggcciitt††  eebbIIBBMMuudduussxxaatt''cciitt††[[ssÌÌaatteeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT  kk**KKµµaannbbuuKKll
NNaaGGaaccddkkcciitt††eessAAhhµµggeennaaHHeeccjjBBIIcciitt††xx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnneeLLIIyy  ..  kk**ddUUccCCaa
®®KKUUbbee®®ggoonnxxMMBBnn¥¥ll''ssiissßßnnUUvvmmuuxxvviiCCÇÇaaNNaammYYyy  eebbIIssiissßßeennaaHHBBMMyykkcciitt††
TTuukkddaakk''ss††aabb''eeTT  ®®KKUUBBMMuuGGaaccbbJJççËËllvviiCCÇÇaaeennaaHHeeTTAAkk~~¨g̈gxxYYrrkk∫∫aallssiissßßVVnn
eeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddggGGMMeeBBIIVVbbnniiggbbuuNN¥¥  bb""uuEEnn††®®BBHHGGggBBMMuussMMeerrccffaa
GG~~kkeennHHTTTTYYllppllVVbb  [[GG~~kkeennaaHHTTTTYYllppllbbuuNN¥¥eeLLIIyy  KKWWVVbbbbuuNN¥¥
[[pplleeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaass√√&&yy®®bbvvttii††  GGaaggeeddaayyBBuuTTÏÏPPaassiittffaa  kkmmµµppllEEbb
ggEEcckksstt√√[[xxııgg''xxııss''nniiggeeffaakkTTaabb  ..

ssrruubbeesscckkII††mmkk  ®®BBHHBBiitt®®VVkkddeennaaHH  KKWWbbuuKKllEEddllrrkkeeXXIIjjGGrriiyy
ssccççFFmm··  EEddllCCaammaaKKaa··ddwwkknnSSmmnnuussßßsstt√√  eeccjjccaakkTTuukk≈≈BBiitt®®VVkkdd  KKWW®®BBHH
BBuuTTÏÏkk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeennHH‰‰gg  ..  ®®BBHHGGgg®®ttaass''ddwwggeeddaayyee®®bbII®®bbddaabb''



qq¬¬¨ḦH  KKWWGGrriiyymmKKJJÔÔaaNNeeddaayy®®VVCC∆∆aadd**mmuuttff¬¬aa  ..  ®®BBHHGGggCCaabbuuKKllQQ~~HHeellaa
kk  BBMMuuvviillvvll''CCaabb''CCMMJJkk''vveegg√√ggkk~~¨g̈geellaakkeeLLIIyy  ..  eeddaayymmaannkkaarrGGaaNNiitt
GGaassUUrrmmnnuussßßsstt√√  EEddllkkMMBBuuggmmaannTTuukk≈≈vviillss¬¬aabb''vviilleekkIIttkk~~¨g̈gssggßßaarrvvdd††
eeTTIIbb®®BBHHGGggssMMEEddggFFmm··ee®®VVss  hhaakk''ddUUccCCaaBBnnWW¬¬EEddllbbMMPPWW¬¬kk~~¨g̈gTTIIggggwwtt  ..  mmUU
lleehhttuuEEddllnnSS[[eekkIIttCCaattii®®bbkkbbeeddaayyxxnnÏÏ55  mmkkBBIIGGvviiCCÇÇaa  ttNN˙ȧa  ååVV--
TTaann  nniiggkkmmµµ  ..  kkaarreekkIItteeLLIIgg´́nnxxnnÏÏ®®VVMM  mmaannrrUUbbxxnnÏÏCCaaeeddIImm  CCaattYYTTuukk≈≈
ee®®JJHHkkaallNNaammaannCCaattii  EEttggEEttbbJJÇÇËËnneeTTAArrkkCCrraaBB¥¥aaFFii  nniiggmmrrNN:tteeTTAA  

eeTToott  ..  ddUUeecc~~HHeebbIImmaann®®BBHHCCaammççaass''GGggNNaabbeeggII˚t̊txxnnÏÏ55EEddllCCaattYYTTuukk≈≈eennHH
ccaatt''TTuukkCCaammUUlleehhttuubbeeggII˚t̊tTTuukk≈≈ddll''mmnnuussßßsstt√√  ddUUccGGvviiCCÇÇaa  ttNN˙ȧa  ååVV--
TTaann  kkmmµµEEddrr  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaassMMEEddggffaa  eesscckkII††TTuukk≈≈TTSSggGGss''  eekkIItt
mmkkGGMMBBIIkkaarrmmaannCCaattii  KKWWmmaannxxnnÏÏ55eennHH‰‰gg  ..  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannCCaattiiCCaattYYTTuukk≈≈
®®ttUUvvkkMMccaatt''bbgg''eehhttuuEEddllnnSS[[eekkIIttTTuukk≈≈  KKWWbbMMVVtt''GGvviiCCÇÇaa  ttNN˙ȧa  ååVVTTaann
kkmmµµeennHH  kkMMuu[[mmaanneessssssll''  ..⁄⁄
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