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Johdanto

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuuri järjestön
yleiskokous kokoontui kahdeksanteentoista istuntoonsa Pariisissa
17. lokakuuta - 23. marraskuuta 1974, ja

palauttaen mieliin, että järjestöltä on perussäännön mukaisesti
vastuu koulutuksen kehittämisestä,

tietoisena siitä, että ammattikoulutuksen tulee edistää rauhaa,

kansojen välistä ystävyyttä ja ymmärrystä,
katsomalla, että koulutus tulee tästä lähtien ymmärtää elinikäisenä
kasvatustapahtumana,

tiedostamalta, että ammattikoulutus on edellytyksenä nykyaikaisen
sivistyksen monimutkaisen rakenteen ja ta1oude11is-yhteiskunna11isen
kehityksen turvaamiselle,

palauttamalla mieliin Yleismaailmallisen Thmisoikeuksien julistuksen
23. ja 26. artikloissa esitetyt periaatteet, jotka takaavat kaikille
oikeuden työhön ja koulutukseen,

ottamalla huomioon, että näin o11en kaikilla on oikeus koulutukseen,

joka suo täyden osa11 istumismahdonisuuden oman ajan yhteiskuntaelämään,

huomioimalla, että maailman koulutusjärjestelmä on varsin kirjava
sekä huomioimalla kehittyvien maiden välttämättömät erityistarpeet,
on todennut, että koulutuksen kirjavuudesta huolimatta kaikissa maissa

pyritään samanlaisiin päämääriin, ja että samanlaisia ammattikoututusta koskevia kysymyksiä ja ongelmia herää kaikkialta, ja sen
vuoksi tarvitaan yhteisiä normeja ja toimia.

Hyväksyttyään tätä varten kahdennessatoista istunnossaan ammatti-

Yleiskokous suosittaa, että jäsenvaltiot saattaisivat tämän ammatti-

kasvatussuosituksen,

kasvatussuosituksen vastaavien viranomaisten ja elinten tietoon.

tietoisena kuitenkin siitä, että viime vuosikymmenten aikana tapah-

Yleiskokous suosittaa, että jäsenvaltiot raportoisivat toimistaan

tunut tekniikan ja kasvatuksen nopea kehitys vaatii tehokkaita ja

yleiskokouksen määräämänä aikana ja tavalla tämän suosituksen peri-

tuovia uudistustoimia ammattikasvatuksen parantamiseksi koko yhteis-

aatteiden toteuttamisek';i.

kunnan, talouden ja kulttuuri kehityksen edistämiseksi, ja

päätettyään seitsemännessätoista istunnossaan näitä muutoksia sil-

SUOSITUKSEN SOVELLUTUSALA

mälläpitäen tämän suosituksen tarkistamisesta, jotta se paremmin

palvelisi jäsenvaltioita, sekä

Tätä ammattikasvatussuositusta sovelletaan kaikentyyppiseen
ammattikoulutukseen, jota annetaan oppilaitoksissa tai niiden

toteamalta, että Kansainvälisen Työjärjestön konferenssi on vuosien

johdotta joko suoraan viranomaisten toimesta, tai muiden jär-

mittaan hyväksynyt joukon ammatinvalinnanohjauksen ja ammattikou-

jestettyjen kouiumuotojen avulla, julkisella tai yksityisellä

lutuksen eri näkökohtia käsitteleviä asiakirjoja - erityisesti suo-

tuella.

situksen ammatinvalinnanohjauksesta vuodelta 1949, suosituksen
ammattikoulutuksesta vuodelta 1956 (maanviljelys), ammattikoulutus-

Tässä suosituksessa termiä 'ammattikoulutus' käytetään sanan

suosituksen vuodelta 1962 - ja että tämä konferenssi 59. istunnossaan

laajassa merkityksessä viittaamaan niihin koulutuksen näkökoh-

teki periaatepäätöksen siitä, että vuonna 1975 hyväksytään yksi tai

t11n, jotka yleissivistävän koulutuksen lisäksi vaativat

useampia uusia asiakirjoja ammatinvalinnanohjauksesta ja ammatti-

teknologian ja tähitieteiden opiskelua sekä tietojen, käytän-

koulutuksesta, sekä

non taitojen ja asenteiden hankkimista.talous- ja yhteiskuntaelämän eri sektorien ammateista.

toteamalla edelleen, että Unescon ja ILOn läheisellä yhteistyöllä
asiakirjojen laadinnassa pyritään yhteneväisiin tavoitteisiin vätt-

Edelleen ammattikoulutus ymmärretään:

tämällä päällekkäisyyttä ja vastakkaisuutta sekä jatketaan yhteistyötä molempien asiakirjojen tehokasta toteuttamista varten, on

a) liittyvän olennaisena osana yleissivistävään koulutukseen;

hyväksynyt tänään 19. marraskuuta 1974 tämän suosituksen.

c) eräänä jatkuvan koulutuksen muotona.

Yleiskokous suosittaa, että jäsenvaltiot soveltaisivat ammattikou-

Ammattikoulutus koko koulutustapahtuman osana sisältyy sanaan

b) keinona valmistautua ammattiin;

lutuksen kehittämiseksi ja parantamiseksi seuraavia määräyksiä

'koulutus' sellaisena, kuin Yhdistyneiden Kansakuntien kasva-

ryhtymällä erilaisiin lainsäädäntö- ja muihin toimiin, jotta tässä

tus-, tiede- ja kulttuuri järjestö sen määritteli yhdeksännessä-

suosituksessa esitetyt periaatteet toteutuisivat.

toista yleiskokousistunnossaan hyväksytyssä yleissopimuksessa
ja suosituksessa syrjinnän vastustamiseksi koulutuksen alalla.

Näitä määräyksiä sovelletaan myös tässä.

4. Tämä suositus tulee ymmärtää yleisiä periaatteita, tavoitteita

ja suuntaviivoja asettavana kullekin maalle sovellettavaksi
tarpeiden ja varojen mukaan. Määräysten yksityiskohtainen soveltaminen ja niiden toteuttamisaikataulu ovat siten kussakin
maassa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti ratkaistavissa.

ii) luomalla avoimia ja joustavia koulutusrakenteita;
iii) ottamalla huomioon yksilöiden kasvatuksellisten tarpeiden sekä ammattien ja työtehtävien kehitys;
b) parantaa elämisen laatua sallimalla yksilön laajentaa
yleistä tiedon tasoaan. Yksilön sallittakoon myös syventää
ammatillisia tietojaan ja taitojaan, niin että samalla
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5. Koska meidän ajaHemme on luonteenomaista valtava tekninen
kehitys, tulisi ammattikoulutuksen pysyä siinä mukana. Koulutuksen

tulisi erikoisesti:
a) edistää yhteiskunnan päämääriä kohti laajempaa tasaarvoa sekä edistää sosiaalista, taloudellista ja kulttuurin

kehitystä. Samalta sen tulee kehittää yksilön mahdoHisuuksia osallistua aktiivisesti tavoitteidensa luomiseen
ja toteuttamiseen.

b) johdattaa aikamme sivistys omaksumaan tieteellisiä ja
teknisiä näkökohtia siten, että ihmiset tiedostavat elin-

ympäristönsä ja pystyvät vaikuttamaan siihen sekä suhtautuvat samalla kriittisesti tieteen ja teknologian muutosten

aiheuttamiin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat tähiympäristöön, yhteiskuntaan ja politiikkaan.

6. Koska kasvatuksen, työelämän ja koko yhteiskunnan väliset suhteet

on välttämättä uudistettava, tulisi kunkin maan erityistarpeisiin
sovelletun ammattikoulutuksen o11a osa eliniän kestävää kasva-

tusta. Tämän järjestelmän tulisi:
a) poistaa koulutustasojen ja ammattialojen väliset erot,

samoin koulun ja työelämän sekä koulun ja yhteiskunnan
väliset rajat seuraavasti:

i) yhtenäistämällä ammatillinen ja yleissivistävä koulutus
kaikilla per-usasteen jälkeisen koulutuksen tasoilla;

yhteiskunta näin hyötyy talouden ja tekniikan muutosten
tuomista eduista.

7. Ammattikoulutus tulisi alkaa laajalta perusammattikoulutuksena.

Se helpottaisi horisontaalista ja vertikaalista siirtymistä
koulujärjestelmässä sekä siirtymistä koulusta työelämään. Tämä
osaltaan edistää syrjinnän kaikkien muotojen poistamista.

Tulisi lähteä siitä, että ammattikoulutus:
a) perehdyttämällä koulutettavan teknologiaan ja työelämään
on olennainen osa jokaisen yleissivistävää peruskoulutusta;

b) voidaan aivan varmasti valita keinoksi, jolla voidaan

kehittää kykyjä, harrastusta ja taitoja, joita tarvitaan
kohdassa 2. mainituina ammattialoilla ja jatkokoututuksessa;

c) mahdollistaa kaikilla tasoilla pääsyn muiden alojen koulutukseen, koska ammattikoulutus perustuu vankalle y1eis-

sivistävälle pohjalle ja käsittää kaikissa erikoistumisen
vaiheissa myös yleissivistävää koulutusta kuten kohdassa
6 (a) koulutuksen yhtenäistämisestä on mainittu;
d) mahdollistaa siirtymisen ammattikoulutuksen alalta toiselle;
e) on kaikkien ulottuvilla. Ammattikoulutusta tulisi saada
kaikilla sopivilla erikoistumiseen tähtäävillä aloilla
niin muodollisen koulujärjestelmän puitteissa kuin sen
ulkopuolella harjoitteluun yhdistettynä tai sen kanssa
rinnakkaisena niin että koulutuksellinen, ammatillinen ja

työpaikan liikkuvuus taattaisiin siinä vähimmäisiässä,
jolloin yleissivistävä koulutus katsotaan hankituksi kunkin

10. Tulisi kiinnittää erityistä huomiota ammattikoulutuksen kehittämisen ja laajentamisen suunnitteluun:

maan virallisen koulujärjestelmän mukaisesti;
a) ammattikoulutukselle tulisi antaa etuoikeutettu asema koko
f) on yllämainituin ehdoin ja tasa-arvoisesti sekä naisten

maan kehittämisessä ja koulutuksen uudistamisessa;

että miesten saavutettavissa;

b) suunnittelu tulisi perustaa sekä nykyisten että tulevien
g) on huonompiosaisten ja vammaisten ulottuvilla erityisesti
heidän tarpeisiinsa sovellettuna, jotta tuettaisiin

tarpeiden perinpohjaiseen arviointiin niin että kaikki
mahdolliset tarpeiden muutokset maassa huomioidaan;

heidän sopeuttamistaan yhteiskuntaan.

c) suunnittelun tulisi keskeisenä tehtävänään huolehtia siitä,
Yksilön tarpeiden ja pyrkimysten kehittämiseksi ammattikoulutuk-

että talousvarat jaetaan tarkoituksenmukaisesti nyt ja

sen tulisi

tulevaisuudessa;

a) kehittää persoonallisuutta ja luonteen tasapainoisuutta

d) virallisen vastuussa olevan elimen tai elinten, joilla on

ja edistää henkisiä ja inh-iminisiä arvoja, ymmärtämistä

toimivalta koko maassa, tulisi tehdä suunnittelu. Näiltä

ja arvostelukykyä, kriittistä ajattelua ja itsensä i1mai-

elimillä tulisi o11a käytettävissään tiedot, jotka on

semista;

koonnut, analysoinut, yhdistänyt ja tulkinnut pätevä hen-

kitökunta, jolla on sopivat tutkimusvälineet käytössään.
b) valmistaa yksilöä jatkuvaan oppimiseen kehittämällä oppimisetle välttämätöntä henkistä .valmiutta, käytännön taitoja ja asenteita;

11. Suunnittelussa tulisi huomioida kanSa-Hiset ja mikäli mahdollista
alueelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset, ennakoida eri tarvikkeiden, palveluiden, tietojen ja tai-

kehittää kykyä tehdä päätöksiä sekä kehittää työssä ja
yleensä yhteiskunnassa välttämättömiä aktiiviseen ja
älylliseen osallistumiseen, ryhmätyöskentelyyn ja johta
miseen tarvittavia ominaisuuksia.

tojen kysynnän muutokset siten, että ammattikoulutus voi helposti
sopeutua kehittyvään tilanteeseen maalta tai kaupungissa. Tämä

suunnittelu tulisi koordinoida tämänhetkisen ja ennakoidun harjoittelun ja työllisyystilanteen kehityksen kanssa.
12. Koulutusviranomaisten tulisi kantaa päävastuu koulutuspolitiikan
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muotoilemisesta ja suunnittelusta. Tätä varten tulisi kehittää
kansallisia ja paikallisia julkisia laitoksia ja neuvoa-antavia

9. Menettelytavat ja ammatti kasvatuksen hallinto tulisi määrittää
siten, että noudatetaan kansallisia ja mikäli mahdollista

elimiä. Seuraavian ryhmien ja asiantuntijoiden tulisi aktiivisesti
osallistua näihin toimiin:

alueellisia yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaa-

timuksia ja yleisiä tavoitteita sekä hyväksytään asiaankuuluvat
lainsäädäntö- ja taloudelliset puitteet. Toimenpiteillä tulisi
parantaa sekä ammattikoulutuksen rakennetta että laatua.

a) suunnittelusta, talous- ja sosiaalipolitiikasta, työvoimasta,

työllisyydestä ja eri ammattialojen kehityksestä (teollisuus, maanviljelys, kauppa) vastaavat viranomaiset;

10
b) kunkin ammattialan ei valtiollisten elinten sekä työnan-

tajien että työntekijöiden edustajat;

n

14. Opetus tulisi pitää samalla tasotta siten, että eri koulutustinjojen kesken ei pääsisi muodostumaan arvostuseroja, vaikka niiden

perimmäiset tavoitteet olisivat erilaiset. Tässä suhteessa olisi
c) kaikki koulun ulkopuolisesta koulutuksesta ja harjoitte1usta vastaavat viranomaiset ja elimet;

d) sekä julkisin varoin järjestetyn koulutuksen että valtion

pyrittävä erityisesti takaamaan ammattikoulutukselle samat tasovaatimukset niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.

15. Opetuksen laadun takaamiseksi maan viranomaisten tulisi määrittää

tunnustamalla yksityisellä sektorilla koulutuspolitiikkaa

tarkistettavat ja tietyin väliajoin uudelleen arvioitavat arvos-

toteuttavat vastuulliset henkilöt, erikoisesti opettajat,

te1u- ja vertailuperusteet, jotka soveltuisivat kaikkeen ammatti-

tutkintolautakuntien jäsenet ja ha11intohenkilökunta;

koulutukseen. Samojen perusteiden tulisi mahdollisuuksien mukaan
soveltua myös koulun ulkopuoliseen opetukseen. Opetuksen laadun

e) koulua käyvien vanhemmat, entiset oppilaat ja opiskelija-

takeena olisivat seuraavat näkökohdat:

ja nuorisojärjestöt;

a) kaikkien opintosaavutusten ja niillä saadun pätevyyden tunf) suuren yleisön edustajat.

nustaminen;

b) henkilökunnan pätevyys;
13. Ammattikoulutuksen rakenteen parantamiseksi tulisi määrittää toimet

c) opettajakunnan määrän suhde opiskelijamääriin;

elinikäisen kasvatuksen toteuttamista varten luomalla avoimia,

d) opetussuunnitelmien ja opetusaineiston laatu;

joustavia ja toisiaan täydentäviä rakenteita opetusta ja kou1u-

e) koko opiskeluympäristön turvaHisuusohjeet;

tusta sekä opinto- ja ammatinvalinnanohjausta varten, huolimatta

f) aineelliset edellytykset, rakentaminen, työtilojen suunnit-

siitä kuuluvatko nämä toiminnot viralliseen koulutusjärjestelmään

telu, työvälineiden laatu ja vaJi.koima.

vai sen ulkopuolelle. Tulisi ottaa huomioon:
16. Tulisi edistää ammattikoulutuksen parantamiseen tähtäävää tutkia) monimuotoinen, eriytyneitä opetussuunnitelmia tarjoava
toisen asteen koulutus, johon kuuluvat myös opiskelu-työn-

ohella -ohjelmat;
b) avoimet kolmannen asteen oppilaitokset, jotka saavat oppi -

musta ja korostaa erityisesti sen tehtävää elinikäisessä kasvatuksessa. Tätä tutkimusta tulisi pätevän henkilökunnan suorittaa

sekä valtion laitoksissa että yksityisin aloittein. Tarkoitusta
varten:

laansa eri lähteistä, ja tarjoavat ohjelmia aina lyhyistä
kursseista ammatilliseen erikoistumiseen tähtääviin perus-

opintoihin asti;
c) sellaisen vastaavuusjärjestelmän luominen, jossa tietyn
opinto-ohjelman hyväksytty suorittaminen arvostetaan opintosaavutuksena ja tunnustetaan koulutuksellisena ja ammatiHisena pätevyytenä.

a) tulisi erityisesti painottaa opintosuunnitelmien kehittämistä, opetus- ja oppiinismenetelmiä ja opetusvälineitä koskevaa tutkimusta ja tarvittaessa kehitysongetmiin soveHet-

tuja menetelmiä;
b) taloudelliset voimavarat ja konkreettiset keinot tulisi
saattaa käyttöön korkeakoulujen, erikoistuneiden tutkimus-

laitosten ja ammatti järjestöjen kautta, jotta niiden avulla
tutkimustuloksia voitaisiin soveltaa koemielessä edustavasti valituissa ammatillisissa oppilaitoksissa;

c) tulisi luoda kanavat, joilla myönteisiä tutkimus- ja kokeilututoksista tiedotettaisiin ja niitä nopeasti soveHettaisnn;
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d) ammatillisen koulutuksen tehokkuus tulisi arvioida käyt-
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tämältä muiden tietojen ohella asianmukaisia tilastoja.
Arvioinnin piiriin otettakoon myös osa-aikaopiskelijoiden

19. Yleissivistävän koulutuksen tulisi johdattaa koulutettava tekno-

ja opintonsa keskeyttäneiden lukumäärät, jotka joskus

logiaan ja työelämään. Ilman tätä olennaista puolta koulutus on

unohdetaan;

epätäydellistä. Koulutettavan tulisi ymmärtää nykykulttuurin

e) tulisi erityisesti pyrkiä tutkimaan työolosuhteiden inhimillistämistä.

teknologinen näk(^u1ma sekä myönteisessä että kielteisessä

mielessä ja hänen mieleensä pitäisi juurruttaa käytännön taitoja
vaativan työn arvostus. Näihin periaatteisiin perehdyttämisen

17. Ammattikasvatusasiantuntijoiden tulisi huolehtia arviointi-,

tulisi olla koulutuksen uudistus- ja muutostyön keskeisimpiä

tarkastus- ja vastaavuuspalvetujen järjestämisestä haninnoltis-

tehtäviä kohti kasvatuksen laaja-alaisempaa tasa-arvoa. Sen

ten rakenteiden puitteissa. SHIä taattaisiin uusien tutkimus-

tulisi välttämättä näkyä opintosuunnitelmassa ensimmäisen asteen

tulosten nopea sovellutus ja säilytettäisiin koulutuksen taso:

koulutuksesta alkaen ja jatkua läpi toisen asteen koulutuksen
ensimmäisten vuosien.

a) ammattikoulutuksen laatu ja koulutuksen kitkaton toiminta
tulisi taata yleisillä arviointipa1ve1ui11a sekä parantama11a henkilökunnan tasoa, koulutustiloja ja -ohjelmia;
b) henkilökunnan tulisi valvonnattaan parantaa opetuksen 1aa-

20. Koulujärjestelmän puitteissa sekä sen ulkopuoletta, työpaikoilla
ja yhteiskunnan keskuksissa, tulisi jatkuvasti o11a tarjolla
mahdollisuus aloittaa yleinen ammatti koulutus.

tua huolehtimalla ohjauksesta, neuvonnasta ja suosittamalla
jatkuvan kasvatuksen periaatetta;

c) viranomaisten tulisi jonkun valtuutuksen tai julkisen

21. Nuorison yleissivistävään koulutukseen sisältyvän ammatteihin

perehdyttävän opetuksen tulisi täyttyä kaikkien harrastus- ja

tarkastuksen nojalta hyväksyä kaikki ammattikoulutus-

taitoalojen kasvatukselliset vaatimukset. Sen tulisi toteuttaa

ohjelmat, erityisesti yksityisten elinten järjestämät.

kolmea päätehtävää:

18. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ammattikoulutuksen menoihin.

a) avartaa koulutuksellisia näköaloja johtamalla työn ja tekno-

Tätä varten olisi huolellisesti laadittava tärkeysjärjestys,

logian ja sen tuotteiden maailmaan materiaaleja, työvälineitä

joka ottaisi asianmukaisesti huomioon välittömät tarpeet ja

ja -menetelmiä sekä tuotantoprosessia, jakelua ja johtoa

tulevan kehityksen todennäköiset suuntaukset ja ottaisi käyt-

erikseen tutkimalla. Lisäksi tulisi laajentaa oppia käytän-

töön sopivan kustannustarkkailun.

non kokemuksella;

b) ohjata kiinnostuneita ja kyvykkäitä joko ammattikoulutukseen,
a) laitosten suunnittelussa tulisi turvata mahdollisimman suuri

tehokkuus ja käyttöjoustavuus;
b) rakennusten ja laitteiden suunnittelu, rakentaminen ja

jotta he valmistuisivat johonkin ammattiin, tai ohjata heitä
virallisen koulujärjestelmän ulkopuoliseen koulutukseen;
c) selvittää millä tähän koulutasolla koulunkäyntinsä ilman

varustaminen tulisi toteuttaa yhdessä opettajien ja koulu-

erityistä ammattitaitoa tai -tavoitteita keskeyttävien parissa

arkkitehtien kanssa. Niiden käyttö, paikalliset tekijät ja

ajatustottumuksia ja asenteita, jotka herättävät heidät

soveltuva tutkimus tulee ottaa huomioon;

toimintaan ja helpottavat ammatinvalintaa ja pääsyä ensimmäi-

c) tulisi myöntää riittävät varat toistuviin tarvikemenoihin,
varusteiden ylläpitoon ja korjaamiseen.

seen työpaikkaan sekä auttavat heitä jatkamaan ammattikoututustaan ja omaehtoista opiskeluaan.
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22. Yleisten koulujen ammatin isissä opinnoissa, jotka ovat hyvin

V VARSINAINEN AMMATILLINEN KOULUTUS

tärkeitä nuorten ohjaamiseksi ja kasvattamiseksi, tulisi olla
tasapuolisesti teorian opetusta ja käytännön harjoittelua. Viran-

24. Koska saattaa olla eroja varsinaisen koulutuksen joko toisen

omaisten tulisi yhdessä alan ammattien edustajien ja ammattikou-

tai kolmannen asteen ja tarjolla olevien työ- ja ammattimah-

lutuksesta vastaavien kanssa laatia näihin rakenteellisesti 01-

do11isuuksien välillä, etusija tulisi antaa ammattikoulutukselle,

keitä opinto-ohjelmia. Opinto-ohjelmien tulisi:

joka valmentaa nuoria tässä suosituksessa käsitettyjen alojen
ammatteihin. Siispä perinteisen joko yleissivistävän tai airmatti-

a) perehdyttää koulutettava sekä ongelmien ratkaisuun että
asioiden käytännölliseen tarkasteluun bekä tarjota kokemusta

koulutuksen rakenne ja sisältö tulisi nivettää vastaavaksi seuraavin keinoin:

suunnittelu- ja päätöksentekomenetelmistä;

b) tutustuttaa opiskelija kaikkiin teknisen alan ammatteihin
sekä tyoskentelytilanteisiin;
c) kehittää sellaista käytännön taitojen arvokasta hallintaa
kuten työvälineiden käyttöä, korjaus- ja hoitomenetelmiä ja
turvallisuustoimien hallintaa, jotka liittyvät joko tulevaan
koulutukseen, harjoitteluun, työhön tai vapaa-aikaan sekä
edistää näiden kaikkien arvostamista;

d) kehittää kykyä arvostaa hyvää suunnittelua ja ammattitaitoa
sekä kykyä valita esineet laadun perusteelta;
e) kehittää tiedonvälitystaitoa, johon kuuluu myös graafisten
menetelmien käyttö; ' '

f) kehittää tarkkaa mittaus- ja laskentakykyä;

a) eriyttämällä toisen asteen koulutus loppuvuosina siten, että

opintoja voidaan harjoittaa työn tai harjoittelun yhteydessä
tai niin, että opinnot johtavat ammattiin tai korkeakouluun
ja tarjoavat samalla kaikille nuorille heidän tarpeitaan
vastaavia koulutusvaihtoehtoja;
b) ottamalla käyttöön uusia, sellaisia korkeakouluasteen opetusohjelmia, jotka vastaavat paremmin nuorten aikuisten ammatti-

tarpeita;
c) kehittämällä koulutusrakenteita ja -ohjelmia kaikitta tasoilla niin, että keskitytään järjestelmälliseen ja joustavaan
vuorovaikutukseen koululaitosten sekä harjoittelusta että eri
ammattialojen työllisyydestä vastaavien laitosten kesken.

g) liittyä läheisesti ympäristöön rajoittumatta kuitenkaan yksinomaan siihen.

25. Ammattiin valmentavan ammattikoulutuksen tulisi antaa perusta

tuottavalle ja tyydyttävälle ammattiuralle ja sen tulisi:
23. Muorille aikuisille ja aikuisille tarkoitettujen yleisten koulutusohjefmien tulisi sisältää sellainen johdatus ammatteihin, josta
työelämässä mukana olevat:

a) johtaa laajaan tietojen ja perustaitojen hankkimiseen, joka
soveltuu moniin ammatteihin niin, että yksilön saama koulutus

ei rajoita hänen vapauttaan valita ammattinsa, ja että
a) ymmärtäisivät teknisten muutosten yleiset seuraukset, niiden
vaikutukset heidän ammattiinsa ja yksityiselämäänsä sekä
oppisivat tiedostamaan miten ihminen voi ohjailla tätä kehitystä;
b) käyttäisivät käytännön taitoja kodin ja yhteiskunnan, ympäriston ja siten elämisen laadun parantamiseen ja hyödylliseen
vapaa-ajan viettoon.

myöhempi siirtyminen alalta toiselle työelämässä helpottuu;
b) tarjota samalla perus- ja erikoisvalmentautuminen ensimmäiseen

työpaikkaan ja tehokas työnharjoittelu;
c) antaa yksilölle tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen
pohja jatkuvaan koulutukseen missä tahansa työelämän vaiheessa;
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26. Ennenaikaista ja kapea-alaista erikoistumista tulisi välttää:
a) viittätoista vuotta tulisi periaatteessa pitää alaikärajana
aloittaa erikoistuminen;
b) ennen erikoisalan valintaa tulisi yleisopintovaiheen kuulua
perustietojen ja taitojen hankkimista varten kuhunkin laajaan
ammattialueeseen.

27. Koska on toivottavaa, että naiset pyrkivät suuremmassa määrin osat-

listumaan kaikenlaisiin perheen ja kodin tehtävien ulkopuolisiin
toimintoihin, heille tulisi taata samat koulutukselliset mahdoltisuudet valmentautua ammattiin kuin miehille ja heitä tulisi rohkaista käyttämään hyväkseen näitä koulutusmahdollisuuksia soveliain
lainsäädännöllisin toimin sekä tiedottaa hei 11 e paremmin näistä
mahdollisuuksista.

28. Tulisi erityisesti huolehtia koulun ulkopuolelle jääneistä ja
työttömistä nuorista sekä siirtotyoläisten lapsista, jotka ovat
saaneet vain ensimmäisen asteen koulutuksen tai koulutusta, sekä
niistä, jotka eivät oppive1vo11isuuskou1un suoritettuaan osallistu

koulutukseen tai harjoitteluun, jotta hankkisivat työelämässä käyttökelpoisia taitoja.
29. Koska on välttämätöntä saattaa fyysisesti ja henkisesti epäeduHisessa asemassa olevat muun väestön kanssa yhtäläiseen asemaan

yhteiskunnassa ja työpaikoilla, tulisi vajaakykyisil1ä olla samat
koulutukselliset mahdollisuudet kuin muillakin niin, että he voivat
hankkia ammatti pätevyyden; erityistoimenpiteet tai erityislaitokset
saattavat olla tarpeen.

Organisaatio

30. Ammattiin valmentava ammattikoulutus tulisi järjestää kansallisella
tai, jos mahdollista, alueellisella pohjalta niin, että se vastaa

selvästi yleisiä yhteiskunnanisia, taloudellisia ja koulutuksellisia
vaatimuksia ja eri väestöryhmien tarpeita mitään tai ketään syrjimatta.
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31. Jokaisessa maassa tulisi olla vaihtoehtoisia ammattikoulutuksen
muotoja myös sekä kokopäivä- että osapäiväopiskelua varten.

Harkittakoon esimerkiksi seuraavia malleja:
a) kokopäiväopisketu, johon kuuluu käytännön harjoittelua sekä
yleissivistäviä opintoja joko peruskoulutyyppisessä tai
erikoistuneessa oppilaitoksessa;

b) osa-aikaohjelmia, joissa yleissivistävät opinnot ja teoreettinen koulutus sekä ammatin laaja käytännön opetus annetaan

oppilaitoksessa, mutta erikoisalan käytännön harjoitusta
saadaan työssä:

(i) vapaapäiväjärjestelmä, jolloin nuorilla työntekijöillä
ja oppisopimusoppilailla on mahdollisuus osallistua koutumuotoiseen opetukseen vähintään yhtenä päivänä (mieiuummin kahtena päivänä) viikossa;
(ii) vuorottetujärjestelmä, jossa on vuorotellen koulumuotois-

ta opetusta ja harjoittelujaksoja tehtaassa, maatilalla,
liikeyrityksessä tai muussa yrityksessä;
(iii) käytännön ryhmäopintoja, joita varten nuoret työntekijät
saavat vapaata työstään osaHistuakseen yhteen tai kahteen
lyhyeen kurssiin, jotka kestävät yhteensä vähintään 10:stä
15:een viikkoon vuodessa; täysihoito voitaisiin järjestää
kurssilaisille, joten tämä järjestelmä sopisi erinomaisesti harvaanasuttujen seutujen olosuhteisiin.

32. Viranomaisten tulisi tukea osa-aikaopiskelua; sen vuoksi:

a) näitä oointo-ohjelmia tulisi olla tarjolla heti oppivelvoHisuuskoulun tai vähimmäiskoulutuksen jälkeen, ja niitä tulisi
järjestää aina koulutuksen korkeimmalle asteelle saakka;
b) näin saavutetun koulutuksellisen pätevyyden tulisi o11a
samanarvoinen kokopäiväopiskelul'la saadun pätevyyden kanssa;
c) niissä tapauksissa, joissa työnantajat vastaavat osa-aika-

opiskelijoiden käytännön harjoittelusta, tämän harjoittelun
tulisi öitä mahdollisimman laaja-alaista ja palvella yksilön
koulutuksellisia tarpeita; sen tulisi myös sopia kansallisiin
olosuhteisiin.
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ｉａ ｉａｈｅう５ｅｓｓａ ｙｈｔｅｉｓ−
ｎ
ｌ

ｖｉｅｒａａｎ ｋｌｅｌｅｎ ｏｐｉｎｎｏｔ． Ｋｆｅｌｌｔａｉｔｏ ｉｏｈｔａａ ｋｏｕｉｕｔｅｔｔａｖａｎ

ｔｙｂｓｓａ ａｉａｎ ａｍｍａｔｔｅｌｈｉｎ ｖａｌｍｉｓｔａｕｔｕｖｌｅｎ ｋａｎｓｓａ。 Ｙｒｉｔｙｋｓｌａ ｔｕｉｉｓｉ

ｋｏｒｋｅａｍｍａｉｌｅ ｋｕｉｔｔｕｕｒｉｔａｓｏｉｉｅ． Ｋｉｅｉｅ
ｌ ｏｐｅｔｕｋｓｅｓｓａ ｋｏｒｏｓｔｅｔｔａ−
ｉ

ｒｏｈｋａｉｓｔａ ｏｔｔａｍａａｎ ｖａｓｔｕｕ ｈａｒｊｏｉｔｔｅｉＵｎ ｊａｒｉｅｓｔａｍｉｓｅｓｔ談 ｙｈｔｅｉｓｔｙｂｓｓａ

ｋｏｏｎ ｅｒｌｔｙ→ｓｅｓｔｉ ｔｌｅｄｏｎｖａｉｉｔｙｋｓｅｎ ｉａ ｔｉｅｔｅｅｌｉｉｓｅｎ ｉａ ｔｅｋｎｉｓｅｎ

ｏｐｐｌｉａｉｔｏｓｔｅｎ ｋａｎｓｓａ。

ｓａｎａｓｔｏｎ ｈａｎｋｋｉｍｉｓｔａｉ

ｅ）

ｉｏｈｄａｔｔａａ ｊａｒｉｅｓｔｅｉｙ− ｉａ ｓｕｕｎｎｉｔｔｅｌｕｔａｉｔｏｉｈｉｎも

２１

２０

ｆ）

ｃ）

ｉ
ｉｙｔｅｔｔａｖ→ｅｎ ｎ
ｏｐｅｔｔａａ ｐａ『ｎｏｋｋａａｓｔｌ ｅｒｉ ａｍｍａｔｅｌｓｓａ ｋ
ｌ
ａｔｅｒｌａａｌｉｅｎ

ｍａａｓｅｕｄｕ
ｉ
ｌ ｋｅｈｉｔｔａｍｉｓｅｎｅ ｔａｒｐｅｅｌｌｌｓｉｉｎ ａ
ｎ
ｉ
ｍａｔｔｅｉｈｌｎ ｓ
Ｉ
２ｋａ ｔｅｋ−

ｊａ ｖａｌｍｅｌｓｔｂｎ ｋａｙｔｂｎ ｖａａｔｌｍａ ｔｕｒｖａｔｏｍｉａ ｊａ ｔｕｒｖａｌｌｉｓｔｅｎ
ｔｙじｏｌｏｊｅｎ ｊａ ｔｅｒｖｅｙｓｏｌｏｊｅｎ ｔａｒｋｅｙｔｔａ。
３８。

ｄ）

Ｋａｙｔａｎｎじｎ ｓｕｕｎｎｉｔｅｌｍａｔ ｔｕｌｉｓｉ ｔｅｈｄａ ｔａｈｔａ銭ｍａｌｌａｊ
ｏｋａ ｓｕｕｎｎａ＝ａ

ｔｏｉｍｆｎｔａａｎ

ｙｌｌａｍａｉｎｉｔｔｕｉｈｉｎ ｙｌｅｉｓｉｉｎ ｐｅｒｉａａｔｔｅｉｓｉｉｎ ｊａ ｎｉｌｄｅｎ ｏｓａｔｅｋｉｊｂｉｈｌｎ。

ｖａａｔｉｍｕｋｓｅｔ

・
ＭＩＩ１ｏｉｎ ａ
七
ｉｋｏｕｌｕｔｕｓｔａ ｅｉ Ｖａｒｏｊｅｎ ｐｕｕｔｔｅｅｓｓａ ｖｏｉｄａ ｌａａｊｅｎｔａａ
１
百ｍａｔ
，
ヒ
ｕ１ｉｓｉ ａ１ｕｋｓｆ ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔｉ ｓｕｕｎｎａｔａ ｋｏｕＩＵｔｕＳｔａ ｓｅ１１ａｆｓｉ１１ｅ ａ爾ｎａｔｔｉ−
ａＴｏｉｌｌｅ９ ｊｏｉママａ ｏｎ ｐｕｕｔｅｔｔａ ｔ
ｙｄｖｏｉｍａｓｔａ ｓｅｋａ ｔｕｋｅａ ｎｉｉｔａ ａｌｏｊａ

Ｙ１ｉｏｐｉｓｔｏもａｓｏｉｓｅｅｎ ｐａｔｅｖｙｙｔｅｅｎ ｊｏｈｔａｖｉａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉａ ノ

ｊｏｉｌｌａ ｏｎ ｖａｌｉｔｔｂｍａｔ ｋｅｈｌｔｙｓｍａｈｄｏｌｌｉｓｕｕｄｅｔ．

ａｎａｌｙｙｔｔｉｓｉｓｓａ ｊａ ｋａｙｔａｎｎｂｎ

３９

ｎｉｓｔａ ｐａｔｅｖｙｙｔｔａ ｖａａｔｉｖｌｌｌｅ ａｌｏｌｌｌｅも
ｏｈ
ｊｅｌｍａｔ ｔｕｌｉｓｉ ｌａａｔｉａ ｌａａｊａ‐ａｌａｉｓｉｋ５Ｌ Ｎ１ｉｈｉｎ ｌｉｉｔｅｔｔａｋｂｂｎ
ｍｙｏｓ ｅｒｌｔｙｉｓｅｎ ａｍｎ
ｌ
ａｔｔｉａｌｕｅｅｎ ｌｉｓａｋｓｉ ｊｏｈｄａｎｔｏ ｍａａｔａｌｏｕｄｅｎ
ｋａｕＰａｌｌｌｓｉｉｎ ｎａｋｂｋｏｈ七ｉｉｎ ｊａ ｍａａｓｅｕｄｕｎ ｔｕｏｔａｎｔｏｌａｌｔｏｓｔｅｎ

ｋｏｒｋｅｉｈｉｎ ｋａｓｖａｔｕｓｔａｖｏｉｔｔｅｉｓｉｉｎ ｓｉｔｅｎ， ｅｔｔａ ｏｈｊｅｌｍａｔ ｐｅｒｕｓｔｕｖａｔ
Ｓａｍａｌｌａ ｏｔｅｔｔａｋｏｏｎ ｈｕｏｍｌｏｏｎ ｔｏｉｍｅｅｎｐａｎｏｓｓａ９ ｏｒｇａｎｌｓａａｔｌｏｓｓａ９

ｏｈｊｅｌｍｉｅｎ ｔＵＴ１ｓｉ Ｖａ１ｍずｓｔａａ ＰさｔｅＶｉａ ａｍｍａｔｔｉｈｅｎｋｉｌｂｉｔａ ｋａｉｋｋｉｌｎ

ｋｙｖｙｉｓｓａ

ｅｒｉｔｙｉｓｅｔ ａｍｍａｔｉｌｌｌｓｅｔ

ｔｕｌｉｓｌ ｋｅｈｉｔｔａＢ ｉａ ｓａｍａｌｌａ ｔｕｋｅａ ｔｕｔｋｉｍｕｓｔａ ｓｅｋａ ｔａｒｉｏｔａ ｍａｈｄｏｌｌｉ−
ｓｕｕｋｓｉａ ｋｏｒｋｅａｔａｓｏｉｓｅｅｎ ｅｒｉｋｏｉｓｔｕｍｉｓｅｅｎ。 Ｅｒｉｔｙｉｓｔａ ｈｕｏｍｉｏｔａ ｔｕｌｉｓｉ

４Ｌ

４２。

ｋｉｉｎｎｉｔｔａａ；

ａ）

Ｋａｕｐｕｎｇｅｆｓｓａ ｔａｉ ｍａａｓｅｕｄｕ．ｌａ

ｐｌｅｎｔｅｏｎ．ｓｕｕｄｅｎ ａｌａｌｆａ， ｍａａｎｖｉｌ帽
ｊｅｌｙ‐ ｔａｌ ｋａｓｉｔｙｂａｍｍｅｔｔｅｉｈｉｎ ｊａ ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔｉ ｉｔｓｅｎａｉｓｉｉｎ ａｍｍａｔｔｅｉ−
ｈｉｎ ｖａｌｍｅｎｔａｖｉｅｎ ｏｈｊｅｌｍｌｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓｉｓａｌｔａａ ｋａｕ ａｌｌｉｓｉａ ｏ ｉ ｔ ｊ
ｐ
ｐ ｎ ｏ ａ，
ｊｏｔｔａ ｎ箱ｓｓａ ａｍｍａｔｅｉｓｓａ ｔｏｉｍｉｖａｔ ｐｙｓ亡ｙｉｓｉｖａｔ Ｖａｓｔａａｍａａｎ ｓｅｋａ ｔｕｏ‐
ｏ

ｔｅｉｄｅｎ ｋｅｈｉｔｔａｍｉｓｅｅｎ ｔａｈｔａ蓑ｖｉｉｎ ｏｓａｔｅｋｉｊｂｉｈｉｎ，
ｓｅｌｌａｉｓｉｌｎ ａｓｅｎ

ｔａｎｎｏｓｔａ ｅｔｔａ ｍｙｙｎｍｓｔ弟 ｐａｔｅｖａｓｔさ ７１ｉｋｋｅｅｎｊｏｈｄｏｓｔａ ｊａ ｋｏｋｏ
ｙｒｌ‐
ｔ
ｙｋｓｅｎ ｒａｔｉｏｎａａ７ｉｓｅｓｔａ ｏｒｇａｎｉｓｏｉｎｎｉｓｔａ。

ｊｏｌｄｅｎ ａｖｕｌｌａ ｔｅｋｎｉｆｋａｎ ａｌｏｊｅｎ ｖａｓｔｕｕｈｅｎｋ りｔ ｊａｔｋｕｖａｓｔｌ
ｓｕｈｔｅｕｔｔａＶａｔ ａｍｍａｔｉｌｌｉｓｅｔ ｔｅｈｔａＶａｎｓａ ＴａａｊｅｍＰ１ｉｎ ｉｎｈｉｍｉ丁了ｉｓ「ｌｎ
ｌｉ
ｐａａｍａａｒｎｒ

ｂ）

ｔｅｏ ｉ５ｅｎ ｊａ ｍａａｎｖｌｂｅＴｙｓａ１ａｎ ｋｏｒｋｅａ
ｎ
１
ｍａｎ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕ１ｕｔｕｋｓｅｎ

４３。

ｓｕｈｔｅｕｔｔａｍｓｅｅｎ ｎ蓑ｉｄｅｎ ａｌｏｊｅｎ ｖ＆ａｔｉｍｕｋｓｉｉｎ。 Ｔａｌｌｏｉｎ ｔｕｌｉｓｉ
ｈａｒｋｉｔａ ｔｅｏｌｌｌｓｔｅｎｊ
ａ ｍａａｎｖｉｌｊｅｌｙｓｔｕｏｔｔｅｌｄｅｎ ｔｅｓｔａｕｓ− ｊａ

Ｌ１ｉｋｅ−ｅｌａｍａｎ ｉａ ｋａｕｐａｎ ａｍｍａｔｔｅｉｈｉｎ ｖａｌｍｆｓｔａｖｌｅｎ ｏｈｊｅｌｍｉ ｔ ｌｉ ｉ
ｅｎ ｕ ｓ
ｓｉｓａｌｔａａ：
ａ）

ｐｅｒｕｓｔｅｅｌｌｉｓｅｔ ｐｏｈｊａｔｉｅｄｏｔ ｍｅｎｅｔｅｌｍｉｓｔき ｊａ ｔａｉｄｏｉｓｔａ ｊｏｌｔａ
，
ｔａｒｖｉｔａａｎ， ｋｕｎ ｓｏｖｅｎｅｔａａｎ ｔｅｋｎｏｌｏｇｌａａ ｊｏｈｔａｍｉｓｅｅｎ ｊ
ａ ｅｒｉ‐
ｔｙｉ５ｅｓｔｉ ｔｌｅｄｏｎ ｈａｎｋｉｎｔａａｎ ｊａ ｓｅｎ ｋさｓｉｔ七ｅｌｙｙｎも

ｂ）

ｈａｒｉａａｎｔｕｍｉｓｔａ ｊａｒｉｅｓｔａｍｉｓ− ｊ
ａ ｊｏｈｔａｍｌｓｔａｉｔ。ｏｎ， ｊｏｌｔａ
ｔａｒｖｉｔａａｎ ｋａｉｋｋｌｅｎ ｔａｌｏｕｓｅｌａｍａｎ ｙｒｉｔｙｓａｌｏｊｅｎ ｋｌｔｋａｔｔｏｍａａｎ

ｔａｒｋａｓｔｕｓｋｅｓｋＵｓｔｅｎ ｐｅｒｕｓｔａｍｉｓｔａ ｋｏｒｋｅａｋｏｕｌｕｊｅｎ ｙｈｔｅｙｔｅｅｎ．
Ｋｅｓｋｕｋｓｅｔ ｐａｌｖｅｌｌｓｉｖａｔ ｖｉｒａｎｏｍａｉｓ亡ｅｎ ｖａｌｖｏｎｎａｓｓａ ｓｅｋａ ｋｏｕｌｕ−
ｔｕｓｔａ ｅｔ亡き ｔｕｔｋｉｍｕｓｔａ。
４０。

ｔ。ｉｍｉｎｔａａｎ
：
，

Ｍａａｎｖｉｌｊｅｌｙｓａｍｍａｔｔｅｉｈｉｎ ｖａｌｍｅｎｔａｖａｎ ａｍ
ｎａｔｉｌｌｉｓｅｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｏｈ
１
ｊｅｌｍａｔ
ｃ）

ｔｕ．ｆｓう ｓｕｕｎれｉｔｅＴ１ａ ｍａａｓｅｕｄｕｎ ｙｌｅｉｓｅｎ ｙｈｔｅｉＳｋｕｎｎａｎテｓ−ｔａ字ｏｕｄｅ ｉｓｅｎ
ｋｅｈｉｔｙｋｓｅｎ ｖａａｔｌｍｕｓｔｅｎ ｍｕｋａｉｓｅｓｔｉ。 Ｓｅｎ ｖｕｏｋｓｉ；
ｎ
ｌ
ａａｔａｌｏｕｓａｍｍａｔｔｌｅｎ ｅｒｉｋｏｉｓｖａａｔｉｍｕｋｓｉｉｎ ｓｏｖｅｌｌｅ亡ｔｕｊｅｎ ｙｌｅｉｓ‐
ｓｉＶｉｓｔ剥ｉｅｎ ａｉｎｅｉｄｅｎ ｓｅｋａ ａｍｍａｔｔｉｏｐｅｔＵｋｓｅｎ ｏｒｇａｎｉｓａａｔｉｏｎ ｊａ
ｌｌｂｎ ｔｕｌｌｓｉ ｌａａｄｕｌｔａａｎ ｖａｓｔａｔａ ｍｕｕｔａ ａｍ
ｓｉｓａ
ｔ
ｎａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓｔａｉ

ｂ）

ｌ
ｏｈｊｅｌｍａｔ ｔｕｌｉｓｉ ｓｕｕｎｎａｔａ ｅｒｉ
くｏｉｓｅｓｔｉ ｅｄｉｓｔａｍａａｎ ｍａａ５ｅｕｄｕｎ
ｋｅｈｉｔｔａｍｉｓｅｅｎ ｓｏＰｉｖａａ ｔｅｋｎｏｌｏｇｉａａ ｊａ ５ＯＶｅｌｔａａ ｓｉｔヨ ｌａｈｅｉｓｅｓｓａ
ｙｈｔｅｉｓｔｙｂｓｓａ ｋｏｕｌｕｔｕｓ− ｊａ ｔｙｂｅｌａｍａｓｓａ ｏｌｅｖｉｅｎ ｋｏｕｌｕｔｕｓｐａｌ−
ｖｅｌｕｊｅｎ ｓｅｋａ ｎａｌｄｅｎ ｔｕｔｋｌｍｕｓｐａＮｅｌｕｊｅｎ ｊａ ｌａｉｔｏｓｔｅｎ ｋｄｎｓｓａ；

４４。

ｊｏｈｄａｎｎ。ｎ ｍａｒｋｋｉｎｏｉｎｔｉ−ｉａ ｉａｋｅ．ｕｍｅｎｅｔｅｌ耐ｉｎ
。

Ｅｒｉヒ
ｙｉｓｔき ｈｕｏｍｉｏｔａ ｔｕｈｓｉ ｋｉうｎｎｉｔｔきき ｎｉｆｈｉｎ ｏｐｉｎｔｏ−ｏｈｊｅ７ｍｉｌｎ
９
ｊｏｔｋａ ｖａｌｍｅｎｔａｖａ
」
宅 ｋａｉｋｅｎｔａｓｏｉｓｔａ ｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｔａａ ｓｏｓｉａａｌｉｐａＩＶｅｌｕｌｈｉｎ
（ｅｓｉｍ． ｙｈｄｙｓｋｕｎｔａ− ｊ
ａ Ｐｅｒｈｅｔｙびｈｂｎ， ｓａｌｒａａｎｈｏｉｔｏ− ｉａ ｔｅｒａｐｉａ−
ａｍｍａｔｔｅｉｈｉｎ， ｒａｖｉｎｔｏ− ｊａ ｅｌｉｎｔａｒｖｉｋｅｔｅｋｎｏｌｏ９ｉａａｎ ｋｏｔｉｔａｌｏｕｔｅｅｎ
，
ｊａ ｙ
ｒ
ｎｐａｒｉｓｔｂｎ ｐａｒａｎｔａｍｉｓｅｅｎ）． Ｎａｉｄｅｎ ｏｈｊｅｌｍｌｅｎ ｔｕＴｉｓｉ：
ｋｏｒｏｓｔａａ ｔａｍａｎ ａｍｍａｔｔｉｓｅｋｔｏｒｉｎ ｓｕｈｄｅｔｔａ ｅｌａｍｉｓｅｎ ｔａｓ
ａ）
ｏｎ ｎｏｓ−
ｔａｍｉｓｅｅｎ ｐａｒａｎｔｕｎｅｅｎ ｒａｖｉｎｎｏｎ ｖａａｔｅｔｕｋｓｅｎ ａｓｕｍｌｓｅｎ ｔ ｒ‐
，
，
， ｅ
ｖｅｙｄｅｎｈｏｆｔｏｐａｌｖｅｌｕｊｅｎ， ｐｅｒｈｅ−ｅｌａｍａｎ ｔａｉ 騨ｎｐａｒｉｓｔｂｎ ｌａａｄｕｎ
ｍｕｏｄｏｓｓａ ｔａｐａｕｋｓｅｓｔａ ｒｉｉｐｐｕｅｎも

２２

ｂ）

２３

ｓｏｖｅｌｔｕａ ｈｙｖｉｎ ｐａｉｋａｌｌ『ｓｌｉｎ ｏｌｏｓｕｈｔｅ『Ｓｉｌｎ， ｅｒｌｔｙｌｓｅ５ｔｆ
ｉｌｍａｓｔｏｏｎ ｊ
ａ ｍａａｎｔｌｅｔｅｅｌｌ「ｓｅｅｎ ｓｉｊａｉｎｔＨｎ， ｋａｙｔｅｔｔａｖｉｓｓき

ａ）

ｌａａｊａ ｔｉｅｄｏｎｖａｌｉｔｙｓ ｔａｒｊｏｌｌａ ｏｌｅｖｉｓｔａ ｏｈｊｅｌｍｓｔａ ｉ
ａ ｎｉｉｄｅｎ
ｈｙＶａｋｓｉｋａｙｔｔｂｍａｈｄｏｌｌｉｓｕ臼ｋｓｉｓｔａ ｓｅｋａ ｊｏｕｋｋｏｔｉｅｄｏｔｕｓｖａｌｉｎｅｉｄｅｎ

ｏｌｅｖｌｉｎ ａｉｎｅｋｓｉｉｎ ｊ
ａ ｙｈｔｅｉｓｋｕｎｔａａｎ。

ｋ
ｉ
ｉ
ｙｔｂｎ ｋｏｕｌｕｔｕｓも
ｂ）

・
ｉｎｔｏ‐ｏｈｉｅｌｍａｎ ｓｕｏ
ｉｔｕｓ ｋｏｒｖａａｍａｎａ ｒａｈａｌｌｉｓｅｓｔｉ
ｔｕｎｎＵｓｔａａ ｏｐ
ｒ
ｊａ ｔａｋａａｍａｌｌａ ａｍｍａｔｉｓｓａ ｅｔｅｎｅｍｉｓｅｎ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｕｕｓ。

ＶＩ

ＡＭＭＡＴＩＬＬＩＮＥＮ ＫＯＵＬＵＴＵＳ ＪＡＴＫＵＶＡＮＡ ＫＯＵＬＵＴＵＫＳＥＮＡ

４５。

ＴａＶｏｌｔｔｅｅｎａ ｔｕｌｉｓｉ Ｐ１ｔａａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｎ ｋｅｈｉｔｔａｍｉｓｔａ ｊａｔｋｕＶａｎａ

４９，

Ｖｉｒａｎｏｍａｉｓｔｅｎ ｈｙｖａｋｓ踊ｉｅｎ ａｍｍａｔｉｌｌｉｓｔｅｎ ｊａｔｋｏｋｏｕｌｕｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉｅｎ
ｉａｒｉｅｓｔａｍｉｓｅｓｔａ Ｖａｓｔａａｖｉｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｈａｒｋｉｔａ ｓｅｕｒａａｖｉａ ｍｕｏｔｏｉａ；

ｋｏｕｌｕｔｕｓｍｕｏｔｏｎａ ｓｅｋａ ｅｌｉｎｉｋａｉｓｅｎａ ｋａｓＶａｔｔａｊａｎａ ｎｉｌｎ Ｖｉｒａｌｌ『ｓｅｎ

ａ）

ｔｙｂｐａｉｋａ．ｌａ ｔｙｄａｉｋａｎａ ｐｉｄｅｔｔａｖｉａ ｋｕｒ５ｓｅｉａも

ｋｏｕｌｕｊａｒｉｅｓｔｅｌｍａｎ ｐｕｉｔｔｅｉｓｓａ ｋｕｉｎ ｓｅｎ ｕｌｋｏｐ
−ｏｌｅｌｌａｋｉｎ， Ｔｕｌｉｓｌ

ｂ）

ｉ ｉａｔｋｏｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｋｓｉ ｓｕｕｎｎｉｔｅｌｔｕｉａ ｔ益ｙｄｅｌｌｉｓｅｍｐｉａ
ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔ

ｒｙｈｔｙは ｌａａｊａｍｉｔｔａｉｓｉｉｎ ｔｏｍｅｎｐｉｔｅｉｓｉｉｎ， ｅｔｔａ ｊｏｋａｌｎｅｎ ｖｏｉｓｉ ｊａｔｋａａ
ｓｅｋａ ａｍｍａｔｔｉ… ｅｔｔａ ｙｌｅｉｓｓｉｖｉｓｔａｖｉａ ｏｐｌｎｔｏｊａａｎ ｒｎｐｐｕｍａｔｔａ ｅｎｎｅｎ

ｉｏｌｓｓａ ｏｎ ｉｏ ａｍｍａｔｔｉｏｐｅｔｕｋｓｅｎ ｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｔａ ｉａ Ｖａｌｉｎｅｉｓｔｂｉ

ｌ
ｉ
ｔｙｂｅｌａｍａ
ｎ ｓｉｉｒｔＭｍｉ〜ｔａ ｈａｎｋｉｔｕｓｔａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｔａ。

｛・ｔａ− ｉａ Ｖｉｉｋｏｎ．ｏｐｐｕｋｕｒｓｓｅｉａ ｅｄｅｌｌｉｓｅｎ ｔｙｙｐｐｉｓｉｓｓａ ｌａｌｔｏｋー

ｏｓａ‐ａｌｋａｋｕｒｓｓｅｉａ ｔｏｉｓｅｎ ｉａ ｋｏｌｍａｎｎｅｎ ａｓｔｅｅｎ ｏｐｐｉｌａｉｔｏｋｓｉｓｓａ，
ｃ）

Ｓ１ｓｓａ ｔａｉ ｙｈｄｙｓｋｕｎｎａｎ ｍｕｉｓｓａ ｔｏｌｍｉｎｔａｋｅｓｋｕｋｓｉｓｓａも
４６。

ｓｅｎ ｌｉｓａｋｓｉラ ｅｔｔａ ａｉｋｕｉＳｅｔ ｖｏｉｖａｔ ｐａｉｋａｔａ ｙ．ｅｉｓ‐ ｔａｉ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕ…

ｄ）

ｋｉｒｉｅｋｕｒｓｓｅｊａｉ

ｌｕｔｕｋｓｅｎｓａ ｐｕｕｔｔｅｉｔａ， ｍｉｋａ ｏｎ ｕｓｅｉｎ ｏｌｌｕｔｊａｔｋＵｖａｎ ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎ

ｅ）

ｋｏｕｌｕｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ ｋｕｒｓｓｅｊａも

ａｌｎｏａ ｔａｖｏｌｔｅ， ａ
ｎ
ｌ
ｍａｔｈｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｔｕｌｉｓｉ；
ｔａｒｉｏｔａ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｕｕｓ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔａｖａｎ ｉｔｓｅｎｓａ ｋｅｈｉｔｔａｍｉｓｅｅｎ ｊ
ａ）
ａ

ｆ）

ｍａａｒａａｊｏｉｎ ｊａｒｉｅｓｔｅｔｔ
ｙｊａ ｓｅｍｉれａａｒｅｉａも

９）

ｙｒｉｔｙｓｔｅｎ ｙｈｔｅｉｓｉａ ｋｕｒｓｓｅｉａう

ａｍｍａｔう５ｓａ ｅｄｉｓｔｙｍｉＳｅｅｎも
ｂ）

Ｓａｌｌｉａ ａｍ
ｒ
ｎａｔｉ５Ｓａ ｋａｙｔさｎｎｂｎ ｔａｉｔｏｊｅｎ ｊ
ａ ｋｙｋｙｉｅｎ ａｉａｎｍｕｋａｉｓ−

ｃ｝

・ｔｅｋｎｉｓｉｉｎ ｍｕｕｔｏｋｓｉｉｎ ａｍｍａ−
ｍａｈｄｏｌｌｉｓｔａａ ｙｋＳｉｌｏｎ ５ｏＰｅｕｔｕｍｉｎをｎ

ｈ）

ｏｐｉｓｋｅｌｆｊｏｌｄｅｎ ａｌｏｉｔｔｅｅｓｔａ Ｐｅｒｕｓｔｅｔｔｕｉａ ｉａ ｈｅｉｄａｎ ｉａｒ
ｉｅｓｔａ−
ｍｌａｎｓａ ｖａｐａａｍｕｏｔｏｉｓｌａ ｋｅｓｋｕｓｔｅｌｕｒｙｈｍｉａ．

ｔａｍｉｎｅｎ ｊ
ａ ｅｌｖｙｔｔきｍｉｎｅｎ；

ｄ）

５０．

も了ｙｉ＊
Ｔｕｌｉｓｉ ｈａｒｋｉｔａ ｓｅｕｒａａＶｉａ ｌｏｍａｊａｒｊｅｓｔ

ｔｉｓｓａａｎ ｔａｉ ｍａｈｄｏｌ１ｉｓｔａａ ｈａｎｅｎ ｓ ｒｔ
＞ ｉｓｅｎｓ銭 ｔｏｉｓｅｅｎ ａｍｍａｔｔｉｉｎ９

ａ）

ｉｏｓ ｔｅｋｎｉｓｅｔ ｍｕｕｔｏｋｓｅｔ ｔｅｋｅｖａｔ ｅｎｔｉｓｅｎ ｔｙｂｎ ｔａｒｐｅｅｔｔｏｍａｋ５１も

ｂ）

ｔｙｂｎｔｅｋｌｉａｒｙｈｍａｎ ｖａｉｈｔｅ．ｅｖａｎｐｉｔｕｉｎｅｎ ｏｐｉｎｔｏｌｏｍａも

ｏｌｌａ ｉｏｋａｉｓｅｎ ｕｌｏｔｔｕｖｉｌｌａ ｔｙｂｅｌａｍａｎ ａｌｋａｎａ ｌｋａａｎ， ｓｕｋｕｐｕｏ−

Ｃ）

ｙｈｄｅｎ ｔａｌ ｕｓｅａｍｍａｎ ｔｕｎｎｉｎ ｌｏｍａ ｔｙｄＰａｉＶａｎ ａｉｋａｎａ．

．ｅｅｎ， ａｉｋａｉｓｅｍｐａａｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋ５ｅｅｎう ｈａｒｉｏｉｔｔｅ．ｕｕｎ ｔａ． ａｓｅ
ｌ
ｎａａｎ
ｋａｔｓｏｍａｔｔａも

５１．

ｏｌｌａ ｌａａｉａ‐ａｌａｉｓｔａ ｊａ ｋａｓｉｔｔきａ ｙｌｅｉｓｓｉｖｉｓｔａｖａａ ｋｏｕｌｕｔｕｓｔａ

Ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓｏｈｉｅｌｍａｔ ｔｕｌｉｓｉ ｊａｔｋｕＶａｎａ ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎａ：
ａ）

ｉ
ｌｎ ｋｏｕｌ１
ｅｌｋａ ａｉｎｏａｓｔａａｎ ｙｈｔｅｅｎ ａｉｎｏａａｎ ｅｒｉｔｙｉｓｔｅｈｔａｖａ
ｉｔｔａｖａａ

ｓｕｕｎｎｉｔｅｎａ ｉ
ａ ｏｐｅｔｔａａ ａｉｋｕｉｓｔｅｎ ｅｒｉｔｙｉｓＶａａｔｉｍｕｓｔｅｎ ｐｏｈｉａｌｔａ
ｉａ ｏｐｅｔｕｓｍｅｎｅｔｅｌｍｆｓｓａ ｔｕｌｉｓｉ ｏｔｔａａ ｈｕｏｍｌｏｏｎ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔａｖｉｅｎ

ａｉｎｅｓｔａ．

ａｓｉａｎｔｕｎｔｅｍｕｓ；
ｂ）

４７。

ｐａｉＶａｌｏｍａ；

ｏｈｉｅｌｍｌｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓｉｓａｌｔａａ ｓｅｌｌａｉｎｅｎ ｍｅｋａｎｉｓｍｉ， ｉｏｋａ ｔｅｋｅｅ

Ｖｉｒａｎｏｍａｉｓｉａ ｔｕｌｉｓｉ ｒｏｈｋａｉｓｔａ ｌｕｏｍａａｎ ｐｅｒｕｓｅｄｅｌｌｙｔｙｋｓｅｔ ｉａｔｋｕＶａｌｌｅ

ｍａｈｄｏｌｌｉｓｅｋｓｉ ｓｏｖｅｌｔａａ ｎｌｉｔさ ｎｏＰｅａｓｔ亨 ｙｋｓｉｌ０ｌｄｅｎ ｉａ ｒｙｈｍｌｅｎ

ｉ
ｌ ｈｕｒｋｉｔｓｅｍａａｎ ｍｙｏｓ ｐａｌｋａｌｌｉｓｔａ ｏｐｉｎｔｏ−
ａｍｍａｔｔｉｋａｓｖａｔｕｋｓｅｌｌｅ ｓｅｋ

ｔａｒｐｅｌｓｌｌｎ ｓｅｋａ ｔｅｋｎｉｓｅｅｎ ｋｅｈｉｔｙｋｓｅｅｎ．

ｌｏｍａａ ｔａｉ ｍｕｉｔａ ｒａｈａｌｌｉｓｉａ ｔｕｅｎ ｍｕｏｔｏｉａ。
５２．
４８．

Ｊａｔｋｕｖａｎ ｋｏｕｌｕｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎ ａｍｍａｔｌｌｌｉｓｉａ ｎ
ｉ
ｉｋｂｋｏｈｔｉａ ｔｕｌｌｓｉ ｖｏｉｍａｋ−
ｋａａｓｔｉ ｋｏｒｏｓｔａａ ｓｅｕｒａａｖｉｎ ｋｅｉｎｏｉｎ：

Ｔａｒｖｉｔａａｎ ｅｒｉｔｙｉｓｉａｒｉｅｓｔｅｌｙｊａ ｅｒｉ ｒｙｈｍｉｌｌｅ：
ａ）

Ｋｏｓｋａ ｎａｌｓｅｔｉｏｕｔｕｖａｔ ａｉｔｉｙｄｅｎ ｉ
ａ ｍｕｆｄｅｎ ｐｅｒｈｅｖｅｌｖｏｎｌｓｕｕｋ−
ｓｌｅｎ ｔａｋｉａ ｉさきｍａａｎ ｐｏｉｓ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｔａ ａｉｋａ ａｉｏｉｎ， ｔｕｌｉｓｉ
ｈｅｌｄａｎ ｓａａｄａ ａｉａｎｍｕｋａｉｓｔａａ ｔｉｅｔｏｉａａｎ ｉａ ｐａｒａｎｔａａ ａｍｍａｔｔ
ｉ‐
ｔａｌｔｏａａｎ；

２５

２４

ｂ）

ｓｏｐｅｕｔｔａａ ｖａｎｈｏｊａ ｔｙｏｎｔｅｋｉｊａｉｔａ ｕｕｓＨｎ ａ剛ａｔｔｅｉｈｉｎ；

Ｃ）

ｊａｒ
ｊｅｓｔさき ｕｌｋｏｍａａｌａｉｓ ｌｅ ｊａ ｖａｍｍａｕｔｕｎｅｉｎｅ ｔｙｏｎｔｅｋｉｊｂｉｌｌｅ

ｃ）

ｖａｒｍｉｓｔａｍａｎａ， ｅｔｔａ ｔｙｏｓｓａｋａｙｖｉｌｌａ ｏｎ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｕｕｓ ｓａａｄａ
ｔｉｅｔｏｊａ ｉａｔｋｏｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｔａ ｊａ ｈａｒｊｏｉｔｔｅｌｕｓｔａ．

ｖａｌｍｅｎｎｕｓｔｉｌａｉｓｕｕｋｓｉａ ｋｏｕｌｕｔｕｓｏｈｊｅｌｍｌｉｎ ｔａｌ ｔｙｂｅｌａｍａａｎ
５６．

ＳＯＰｅｕｔｔａｍｌｓｅｋｓｉ；
ｄ）

・
Ｎｕｏｒｉｓｏｎ ａｍｍａｔｉｎｖａｌｉｎｎａｎｏｈｉａｕｋｓｅｎ ｔＵ１ｉｓｉ ｋｏｏｔａ ｊａ ｔ
ｌａｉｓｔａ
ａｒｊｏｔａ ｓｅｌ
ｔｉｅｔｏａ， ｉｏｋａ ｋｏｒｏｓｔａｍａｌｌａ ｙｋＳｉｌｏｎ ｔａｒｐｅｌｔａ， ａｎｔａａ ｎｕｏｒｉｓｏｎｅ

ｊａｔｋｏｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｔｕｌｌｓｉ ｔａｒｉｏｔａ ａｍｍａｔｔｉｔａｉｄｏｔｔｏｍｉｌｌｅ ｔａｉ
ｏｓａｋｓｌ ａｍｍａｔｔｉｔａｌｔｏｌｓｉｌｌｅ ｔｙｏｎｔｅｋｆｊｏｉｎｅ ｍａｈｄｏｎｉｓｕｕｓ ｌｉｓａｔａ

ｔｏｄｅｎｍｕｋａｉｓｅｎ ｋｕｖａｎ ｅｒｌ ａｍｍａｔｔｉｓｅｋｔｏｒｅｉｎａ ｔａｒｊｏｎａ ｏｌｅｖｉｓｔａ ｍａｈ−

Ｐさｔｅｖｙｙｔｔａきｎ。

ｄｏｌｌｉｓｕｕｋｓｉｓｔａ． Ｓａｍａｌｌａ ｔｕｌｌｓｉ ｔｉｅｄｏｔｔａａ ｔｉｅｄｏｔｕｓｔｏｉｍｉｎｎａｓｔａ９
ｔｙｏｍａｒｋｋｉｎａｋｅｈｉｔｙｋｓｅｓｔａ ｓｅｋａ ｔｙｏＩＨｓｙｙｓｒａｋｅｎｔｅｅｎ ｍｕｕｔｏｋｓｉｓｔａ

５３・

Ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔ
う ｔｕｌｉｓｉ ｋｅｈｉｔｔきき ｓｅｌｌａｉｓｌａ ｉａｔｋｕｖａｎ ｋａｓＶａｔｕｋｓｅｎ ｋｏｕｌｕ−

ｓａｍｏｌｎ ｋｕｉｎ ｐａｌｋｋａｕｋｓｅｓｔａ ｓｅｋａ ｍａｈｄｏｎｉｓｕｕｋｓｉｓｔａ ｅｄｅｔａ ｕｒａｎａ ｔａｌ

ｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉも ｊｏｔｋａ ｓｏｐｉｖａｔ ｍａａｓｅｕｄｕｎ ｏｌｏｌｈｉｎ ｊｏｋｏ ｓｉｓａｌｔｏｎｓも

ｖａｉｈｔａａ ａｍｍａｔｔｉａ．

ｓ『ｉｏ→ｔｕｓｐａ→ｋｋａｎｓａ ｔａｉ ｖｕｏｄｅｎａｊａｎ ｐｕｏｌｅｓｔａ。
５７．

Ｅｒｉｔｙｉｓｔａ ｈｕｏｍｉｏｔａ ｔｕｌｉｓｉ ｋ『ｉｎｎｉｔｔａａ ｔｙｔｔｏｊｅｎ ｊａ ｎａｉｓｔｅｎ ｏｈｊａａｍｉ−
Ｓｅｅｎ：

ＶＩＩ

ＡＭＭＡＴＩＮＶＡＬＩＮＮＡＮＯＨＪＡＵＳ

５４。

．
Ａｍｍａｔ「ｎｖａｌｉｎｎａｎｏｈｊ
ａｕｓ ｔｕ目ｓｉ ｎａｈｄａ ｊａｔｋｕｖａｎａ ｔａｐａｈｔｕｍａｎａ ｊａ ｋｏｕｌｕ−

ａ）

ａｎ ｏｈｊａａｍｌｓｅｎ ｔｕ１一ｓｉ ｋａｔｔａａ ｙｈｔａ ｌａａｊａｔ ｋｏｕ
ｌｕｔｕｓａｌｕｅ一，
ｔ５
ｎ
１
ｈａｒｊｏｉｔｔｅｌｕ− ｊａ ｔｙｏｐａｉｋａｎｓａａｎｔｉｍａｈｄｏｌｌｉｓｕｕｄｅｔ ｋｕｉｎ ｐｏｉｋｉｅｎ
ｊａ ｍｌｅｓｔｅｎｋｉｎ ｋｏｈｄａｌｌａｉ

ｂ）

ｔｕｋｓｅｅｎ ｈｌｔｔｙｖａｒ
ａ ｖａｌｔｔａｍａｔｔｂｍａｎａ ｏｓａｔｅｋＵａｎも ｊｏｎｋａ ｔａｒｋｏｉｔｕｋｓｅｎａ
ｌ

ｔｕｌｉｓｉ ｊａｒｉｅｓｔｅｌｍａｎｉｓｅｓｔｉ ｒｏｈｋａｉｓｔａ ｔｙｔｔ萌ａ ｊａ ｎａｉｓｉａ ｋａｙｔ‐
ｔａｍａａｎ ｈｙｖａｋｓｅｅｎ ｈｅｉｎｅ ｔａｒｊｏｔｔｕｊａ ｍａｈｄｏｎｉｓｕｕｋｓｉａ．

ｏｎ ａｕｔｔａａ ｋａｌｋｋｌａ ｏｎｎ『ｓｔｕｍａａｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｓａａｎ ｊａ ａｍｍａｔｍｖａＨｎｎａｓ−
ｓａａｎ． Ｔｕｈｓ『 ｖａｒｍｌｓｔａａ， ｅｔｔａ ｙｋｓｌｌｏｎｅ ｊａｒｊｅｓｔｅｔａａｎ ｔａｒｐｅｅｌｌｉｓｅｔ
５８．

ｋｅ「ｎｏｔ：
ａ）
ｂ）

Ｙ１ｅｉｓｓｉｖｉｓｔａｖさｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓｏｈｊａｕｓｔａ ｔｕｌｉｓｉ ｊａｒｉｅｓ‐
ｔａａ ｔｏｉｓｅｎ ａｓｔｅｅｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｔａｒｋｋａｉｌｕ‐ ｔａｉ ｏｒｉｅｎｔａｕｔｕｍｌｓｖａｉｈｅｅｎ

ｈｅｄｏｓｔａａ ｋｙｋｙｎｓａ ｊａ ｋｌｌｎｎｏｓｔｕｋｓｅｎｓａ ｋｏｈｔｅｅｔ。 Ｈａｎｅｎ ｔｕｌｅｅ
ｎｙｏｓ ｋｙｅｔａ ａｓｅｔｔａｍａａｎ ｉｔｓｅｌｆｅｅｎ ｔａｒｋｋｏｊａ ｔａｖｏｉｔｔｅｌｔａ；
１

ａｉｋａｎａ ｊａ ｓｅｎ ｔｕｌｉｓｉ：

ｓｅｕｒａｔａ ｎａｉｄｅｎ ｔａｖｏｌｔｔｅ『ｄｅｎ ｍｕｋａｉｓｔａ ｊｏｋｏ ｖａｌｍｉｓｔａｖａａ ｔａｌ

ａ）

ｃ）
ｄ）

ｔｕｌｉｓｉ ｓａａｄａ ｏＰｉｓｋｅｌｉｉａ ｙｍｍａｒｔきｍａａｎ， ｅｔｔａ ｈａｎｅｎ ｏｎ ｉｔｓｅ
Ｖａｌｉｔｔａｖａ ａｍｍａｔｔｉｎｓａ ｊａ ｔｅｈｔきＶａ ｔきｍａ ｖａｌｉｎｔａ ｍａｈｄｄ１１ｌｓｉｍｍａｎ

ａｍｍａｔｔｉ， ｊｏｋａ ｊｏｈｔａａ ｔｙｙｄｙｔｙ５ｔａ ｔｕ。ｔｔａｖａ ｅ ｕｒａｌｌｅも

ｉａｒｋｅｖａｓｔお
ｂ）

ｈｅｌｐｏｔｔａａ ｓｌｉｒｔ卿ｉｓｔａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｊａ ｔｙｏｅｌａｍａｎ ｖａ日 目き
ｋａｉｋｉｌｌａ ｔａｓｏｉｌｌａ ｊａ ａｓｔｅｉｎａ。

５５

ｋａｔｔａａ ｌａａｊａ ａｍｍａｔｔｉｓｅｋｔｏｒｉ ｔｙｏｐａｉｋｋａｋａｙｎｔｅｉｎｅｅｎ． ｏｈｊａｕｋｓｅ
ｌｌａ

ｌｌａｉｎｅｎ
ｖａｌｉｔａ ｎｌｉｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ａｌｕｓｓａ ｋｕｉｎ ｍｙｂｈｅｍｍｉｎｋｉｎ ｓｅ

ｅｒｆｋｏｉｓｏｐｅｔＵｓｔａｉ

ｉｓｋｅｌｉｉｏｉｔａ， ｊｏｔｋａ ｈａｌｕａｖａｔ ｏｐ
ｉｓｋｅｌｌａ ａｍｍａｔｌｎｉｓｉａ
ａｕｔｔａａ ｏｐ
ａｉｎｅｉｔａ ｖａｌｍｉｓｔａｕｔｕａｋｓｅｅｎ ｊｏｈｏｎｋｉｎ ａｍｍａｔｔｉｉｎ ｔａｉ ｏｔｔａａ ｏｓａａ
ｋｏｕｌｕｎ ｕｌｋｏｐｕｏｌｉｓｅｅｎ ｈａｒｉｏｉｔｔｅｌｕｕｎ， ｖａｌｉｔｓｅｍａａｎ ｏｉｋｅｉｔａ
ｋｏｕｌｕｔｕｓｌｉｎｉｏｉａ ｊａ ｖａｉｈｔｏｅｈｔｏｊａ ｓｅｋき ａｕｔｔａａ ｎｉｉｔａ， ｊｏｔｋａ

Ｋａｎｓａ ｉｓｅｎ， Ｐａｉｋａｌｌｉｓｅｎ ｉａ ｌａｉｔｏｓｔａｓｏｎ ｏｈｊａｕｋｓｅｎ ｔｕｌｉｓｉ Ｐｙｓｙｔｔささ
ａｖｏｌｍｌｎａ ｙｈｔｅ
ｙｄｅｔ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ， ｔｙｏｈａｒｉｏｉｔｔｅｌｕｎ ｊａ ｔｙｏｐａｉｋａｎ ｓａ‐
，

ｅｉｖａｔ ｊａｔｋａ ｏｐｉｎｔｏｊａａｎ ｍｓｓａａｎ ｏｐｐｉｌａｌｔｏｋｓｅｓｓａ ｔａｉ ｓｉｉｒｒｙ

ｍｏｉｎｋｕｉｎ ｔｙｂＰａｉｋａｎ， ｉａｔｋｏｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｊａ ｔｙｏｈａｒｊｏｉｔｔｅｌｕｎ ｖき
１１１１目

ｔｙｏｈａｒｉｏｉｔｔｅｌｕｕｎ ｔｙｏｐａｉｋａｎ ｓａａｍｉｓｅｋｓｉ， ｒｏｈｋａｉｓｅｍａｌｌａ ｈｅｉｔ蓑
ｉａｔｋａｍａａｎ ｏｐｉｓｋｅｌｕａ ｍｙｂｈｅｍＰａｎａ ａｉａｎｋｏｈｔａｎａ．

ｓｅｕｒａａｖｉｎ ｔａｖｏｉｎ：
ａ）

ｎ
ｌ
ａｌｌａ ｋｉｉｎｔｅａｔ ｋｅｓｋｌｎａｉｓｅｔ ｙｈｔｅｙｄｅｔ
Ｐｉｔきｍａｌｌａ ｓｅｋａ ｋｏｏｒｄｉｎｏｉ

ｂ）

ａｋｔｌｉｖｉｓｅｓｔｉ ｊａｋａｍａｌｌａ ｊａ ｌｅｖｉｔｔａｍａｌｌａ ｋａｌｋｋｅａ ｔａｒＰｅｅ下ｌｉｓｔａ
ｔｉｅｔｏａＹ
ｔｙｂｐａｉｋ。ｉｓｔａ ｊａ ａｍｍａｔｔｉｍａｈｄｏ１１ｌｓｕｕｋｓｉ５ｔａも

Ｐａ１Ｖｅｌｕｊｅｎ ｖａｌｆｌｌ潟

や
５９．

Ａｍｍａｔｔｉｉｎ ｖａｌｍｅｎｔａｖａｎ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓｏｈｉａｕｋｓｅｎ ｔｕｌｉｓｉ：
ａ）

ｔｉｅｄｏｔｔａａ ｏｐｉｓｋｅｌｉｉａｌｌｅ ｈａｎｔａ ｋｆｉｎｎｏｓｔａｖａｎ ｅｒｉｔｙｉｓａｌａｎ ｅｒｉ‐
ｌａｉｓｉｓｔａ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｕｕｋｓｉｓｔａ， ｔｕｔｋｉｎｎｏｉｓｔａ ｊａ ｊａｔｋｏ−ｏｐｉｓｋｅｌｕ−
ｍａｈｄｏｌｌｌｓｕｕｋｓｉｓｔａも

２７

２６

ｂ）

ｒｏｈｋａｌｓｔａ ｏｐｉｓｋｅｌｌｊａａ ｖａＨｔｓｅｍａａｎ ｓｅｌｌａ前ｅｎ ｏｐｆｓｋｅｌｕｏｈｊｅｌｍａ，

Ｖ１１１ ＯＰＥＴＵＳ ＪＡ ＯＰＰＩＭＩＮＥＮ： 図ＥＮＥＴＥＬＭ共Ｔ ＪＡ ＡＩＮＥ１ＳＴｏ

ｊｏｋａ ｒａｊｏｉｔｔａａ ｍａｈｄｏＩＴＩＳ１ｍｍａｎ ｖａｈａｎ ｔｕｌｅｖａａ ｔｙｄｐａｌｋａｎｖａｌｌｎ−
ｔａａも

６０

６３．

Ａ
ｎｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｋａｉｋｉｓｓａ ｍｕｏｄｏｌｓｓａ ｏｐｅｔｕｋｓｅｓｓａ ｉａ ｏｐｐｌｍｓｅｓｓａ
１

ｃ）

ｓｅｕｒａｔａ ｏＰ１ｓｋｅｌｉｊａｎ ｅｄｌｓｔ
＞
イーｓｔａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ａｉｋａｎａも

ｏｐｐｉｍｉｓｍｅｔｏｄｏｌｏ９ｆａｎ ｔｕｌｉｓｉ ｏｎａ ｙｈｔａ ｔａｒｋｅａ ｋｕｌｎ ｖａｒｓ・ｎａ・ｓｅｎ ｏｐｐｌ−

ｄ）

ｔｉ
ｔａｙｄｅｎｔさａ ｏＰｅｔｕｓｏｈｊｅｌｍａａ ｌｏＰｕｓｓａ Ｐｅｒｅｈｄｙｔｔａｍａｌｌａ ｌｙｈｙｅｓ
，
ｔｙｂｈじｎ ｊａ ｔｕｔｕｓｔｕｔｔａｍａｌｌａ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔａＶａ ｔｏｄｅｌｌｉｓｅｅｎ ｔｙｂｔｌｌａｎ…

ａｉｎｅｅｎ． Ｋｏｋｏ ａｍｍａｔｉ１ｌｉｎｅｎ ｋｏｕ１ｕｔｕＳ ｔリ１１ｓ１ ｓｕｕｎｎａｔａ ｏｐ１ｓｋｅ．ｉｉａｎ
ｔａｒｐｅｌｔａ ｔｙｙｄｙｔｔａｍａａｎ ｉａ ｍｏｔ
ｉｖｏｉｍａａｎ ｈａｎｔａ ｉａ ｓｅｎ ｍｕｋａｉｓｅｓｔｌ

ｔｅｅＳｅｅｎ．

ｔｕｌｉｓｉ ｋｅｈｉｔｔａａ ｍｅｎｅｔｅｌｍｉａ ｉａ ａｉｎｅｉｓｔｏｊａ．

Ａｍ
ｆｌｌｌｓｅｓｓａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｓａ ｊａｔｋｕｖａｎａ ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎａ ｏｈｊａｕｋｓｅｎ
１
ｎａｔ

６４．

ｔＵＨＳＩ：

Ｔｅｏｒｉａｎ ｊａ ｋａｙｔａｎｎｂｎ ｔｕｌｉｓｌ ｏｎａ ｙｈｔｅｎａｉｎｅｎ ｋｏｋｏｎａｉｓｕｕｓ ｎｎｎ
，
ｅｔｔａ ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｏｌｓｓａ９ ｔｙじＰａｉｏｌｓｓａ ｔａｉ ｌｌｉｋｅｙｒｉｔｙｋｓｉｓｓａ ｓａａｔｕ ｏＰＰ１

ａ）

ａｕｔｔａａ ｔｙじｓｓａ ｋａｙｖａａ ａｉｋｕｌｓｔａ ｖａｈｔｓｅｍａａｎ ｔａｒＰｅｉｓｉｉｎｓａ Ｐａｒ−
ｈａｉｔｅｎ ｓ。ｐｌｖａ ｊａｔｋｏｋｏｕｌｕｔｕ５。ｈｉｅ．ｍａｎも

ｎｉＶｅｌｔｙｙ ｔｌｅｔｙｎ ｔｙじｎ ｔａｉ ｔｙｂｖａｌｈｅｅｎ ｍａｔ釧ａａｔｔｉｓｉｌｎ ｉａ ｔｉｅｔｅｅｎｉｓｌｉｎ
ｐｅｒｕｓｔｅｉｓＨｎ ｉａ ｋａａｎｔａｅｎ： ｔｅｋｎｌｓｔａ ｔｅｏｒｉａａ ｉａ ｓｉｔａ ｔｕｋｅｖｌａ ｍａｔｅ‐

ｂ）

ａｕｔｔａａ ｈａｎｔａ ｓｉｊｏｉｔｔｕｍａａｎ ｏ靴ｅａｌｌｅ ｏｐｉｎｔｏｔａｓｏｌｌｅ ｊａ ｒｏｈｋａｉｓｔａ

ｍａａｔｔｉｓｉａ ｔｉｅｔｅｉｔａ Ｖａｌａｉｓｔａａｎ ｋａｙｔａｎｎｂｎ ｓｏＶｅｎｕｔｕｋｓｌｎ．

ｈａｎｔａ ｔｅｋｅｍａａｎ ｏｌｋｅｌｔａ ｒａｔｋａｌｓｕｉａ．
６５．
６１

Ａｍｍａｔ『ｎｖａＨｎｎａｎｏｈｊａｕｓｔａ ｔｕｌｉｓｉ ａｎｔａａ ｓｅｕｒａａｖｌｎ ｐｅｒｕｓｔｅｌｎ：
ａ）

ｋａｙｔｔｂａ， ｅｔｅｎｋｌｎ ａｕｄｉｏＶｉｓｕａａｌｉｓｔｅｎ ａｐｕｖａｌｉｎｅｌｄｅｎ ｓｅｋａ ｍｏｎｉｖａｌｉｎｅ−
ｉａ ｏｈｊｅｌｍｏｌｄＵｎ ｏｐｅｔｕｋｓｅｎ ｊａ ｊｏｕｋｋｏｔｉｅｄｏｔｕｋｓｅｎ ｈｙｖａｋｓｉｋａｙｔｔｂａ．

ｔｕｌｉｓｌ ｏｔｔａａ ｈｕｏｍｌｏｏｎ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔａｖａｎ ｈｅｎｋ１１ｂｋｏｈｔａｉｓｅｔ ａｓｅｎｔｅｅｔ
ｉａ ｏｄｏｔｕｋｓｅｔ， ｉｏｈｏｎ ｖａｌｋｕｔｔａｖａｔ ｓｏｓｌａａｌｉｓｅｔ ｊａ ｐｅｒｈｅｔｅｋｌｉａｔ；

ｂ）

ｔｅｓｔｅｌｌｌａ ｔｕｌｌｓｌ ａｒｖｉｏｌｄａ ｏｂｉｅｋｔ『ｉｖｌｓｅｓｔｌ ｓｏｖｅｌｔｕｖｗｓｔｅｓｔｅｉｎ
ｈａｎｋｌｔｕｔ ｔ．ｅｄｏｔも

ｃ）
ｄ）

６６，

Ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｓａ ｋａｙｔｅｔｙｔ ｏｐｅｔｕｓｍｅｎｅｔｅｌｍａｔ ｉａ −ａｉｎｅｉｓｔｏ ｔｕｌｉｓｉ
ｈｕｏｌｅｌｌａ ｓｏＶｅｌｔａａ ｏｐｐｉｌａｓｒｙｈｍａｎ ｔａｒｐｅｉｓｌｉｎ ｉａ ｈｕｏｍｆｏｌｄａ：

ｔｕｈｓｉ ｈａｎｋｋｌａ ｔｉｅｄｏｔ ｋｏｕｌｕ− ｉａ／ｔａｉ ｔｙｏｓａａｖｕｔｕｋｓｉｓｔａ；
ａ ｏｎ
ｔｕｌｉｓ『 ｈａｎｋｋｉａ ｔｉｅｄｏｔ ｏｎｋｏ ｋｏｕ欄ｔｅｔｔａｖａ ｔｙｂｓｓａ ｉａ ｍｋ

ａ）

ｊｏｓ ｏｐｅ七ｕｓｋ ｅｌｉ ｅｒｏａａ ｏｐｐｉｌａｉｄｅも 言ｉｄｉｎｋｌｅｌｅｓｔａ， ｔｕｌｌｓｌ

ｔ
ｉ
ｈａｎｅｎ ａｍｍａｔｔｉｕｒａｎｓａ． ＯＨｓｉ ｍｙｂｓ ｔｉｅｄｅｔｔａｖａ ｔｕｏｔｔａａｋｏ ｔｙ

ｏｐｅｔｕｓａｉｎｅｉｓｔｏａ ｅｓｉｔｔａａ ｍａｈｄｏｎｉｓｉｍｍａｎ ｐａｌｉｏｎ ｌｕｖｕｌｎ ｉａ

ｔｙｙｄｙｔｙｓｔａ ｓｉｉｎａ ａｍ
ｎ
ｌ
ａｔｌｓｓａ， ｍｉｓｔａ ｈａｎ ｏｎ ｋｆｉｎｎｏｓｔｕｎｕｔ ｔａｌ
ｈ
ａ
ｉ
ａ
ｏ
ａ
ｔ
ｓ
ｓ
ｓｅｋａ ｖａａｔｉｍｕｋｓｉｓｔａ， ｉｏｔｋａ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔａ‐
ｍ ｓｓ
ｎ ｏｎ ｙ

ｋｕｖｉｏｆｎ ｉａ ｋぎｙｔｔａａ ｍａｈｄｏｎｉｓｉｍｍａｎ ｖａｈａｎ ｋｉｒｉｏｉｔｅｔｔｕａ ｓｅｌ０５−
ｔｕｓｔａも

ｂ）

Ｖａｎｅ ａｓｅｔｅｔａａｎも
ｅ）

Ｋｏｕｌｕｔｕｓｔｅｋｎｏｌｏｇｉａｎ ｖｏｉｍａｖａｒｏｉａ ｔｕｌｉｓｉ ｋａｙｔｔａａ ｔｅｈｏｋｋａａｓｔｉ ｈｙｖａｋｓｉ
ｊａ ｐａｉｎｏｔｔａａ ｅｒｌｔｙｉｓｅｓｔｉ ｌｔｓｅｏｐｉｓｋｅｌｕｍｅｎｅｔｅｌｍｉｅｎ ｊａ ‐ａｉｎｅｉｓｔｏｊｅｎ

ｊｏｓ ｉｏｓｓａｋｉｎ ｍａａｓｓａ ｋｅｈｉｔｅｔｔｙｉさ ｏｐｅｔｕｓａｉｎｅｉｓｔｏｊａ ｓｏＶｅｎｅｔａａｎ
ｋ
ｉ
ｌｙｔａｎｔｂｂｎ ｔｏｉｓｅｓｓａ ｍａａｓｓａ， ｔａｍａ ｓｏｖｅｌｔａｍｆ
ｉ
ｌｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｔｅｈｄａ
ｈｕｏｌｅｌｌａ ｉａ ｏｔｔａａ ａｓｉａｎｍｕｋａｌｓｅｓｔｉ ｈｕｏｍｌｏｏｎ ｐａｉｋａｌｌｌｓｅｔ

ｔｕｌｉｓｉ ｈａｎｋｋｉａ ｌａａｋａｒｉｎｔｏｄｉｓｔｕｓ ｉａ ｔａｒｋｉｓｔａａ， ｏｎｋｏ ｏｐｉｓｋｅｌｉ
ｊａ
ｆｙｙｓｉｓｅｓｔｌ ｋｙｋｅｎｅｖさ ｈａｒｉｏｌｔｔａｍａａｎ ｉｏｔａｋｉｎ ｍａａｒａｔｔｙａ ａｍｍａｔｔｉａ．

ｔｅｋｆｉａｔ．
６２

キ
０
ｉａｕｓｐａ．Ｖｅｌｕｉｅｎ ｔｅｈｏｋｋｕｕｔｔａ ｔｕｌ１５ ｉａｔｋｕＶａｓｔｉ ａｒｖｌｏｉｄａ ｉａ ｔｆ．ａｓ構
ー
ｔｏｌｄａ ｓｅｋａ ｋａｎｓａｌｌｉｓｅｎａ ｅｔｔさ ｌａｉｔｏｓｔａｓｏｌｌａ：
ａ）
ｂ）

ｋｅｒａａｍａｎａ ｋｅｒｒａｎｎａｌｓｔｌｅｔｏａ ｏｐｉｓｋｅｌｉｊａｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｔａ ｓｅｋａ

６７．

ｏｐｐｉｌａｉｔｏｓｔｅｎ ｔｙｂｐａｉｏｉｓｓａ ｋａｙｔｅｔｙｔ ｋｏｎｅｅｔ ｊａ Ｖａｌｉｎｅｉｓｔｂ ｔｕｌｉｓｉ
ｓａａｔきａ ｎｉｉｔａ ｋａｙｔｔａＶｉｅｎ ｋｏｕｌｕｔｕｓｔａｓｏａ ｖａｓｔａａＶｉｋｓｉ． Ｔａｍａ ｖａｌｉｎｅｉｓｔｂ

ｓｅｕｒａｎｔａｔｉｅｔｏａ ｈａｎｅｎ ｔｙｄｐａｌｋｏｉｓｔａａｎｉ

ｔｕｌ『ｓｌ ｏｌｌａ ｙｋｓｉｎｋｅｒｔａｉｓｔａ ｉａ ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔｉ ｏｐｅｔｕｓｔａｒｋｏｉｔｕｋｓｉｉｎ ｓｕｕｎ−

ａｎａ ｎａｌｈｉｎ ｐａＩＶｅｌｕｉｈｌｎ ｉａｒｉｅｓｔｅｌｍａ， ｉｏｎａ ｖｏｉｄａａｎ
Ｈｉｔｔａｎ
ｌ

ｎｉｔｅｌｔｕａ， ｅｉ ｋｕｉｔｅｎｋａａｎ Ｖａｎｈｅｎｔｕｎｕｔｔａ。 Ｍｏｎｉｍｕｔｋａｉｓｉｎ ｖａｌｉｎｅｉｓｔｂｉｎ

ａｒｖｉｏ「ｄａ ｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｎａｎ ｓｕｏｒｉｔｕｓｋｙｋｙ ｊａ ｖａｌｔｔａｍａｔｔｂｍｌｉｎ

Ｖｏｉ ｐａｒｈａｉｔｅｎ ｈａｒｉｏｆｔｅｎａ ｔｙｂｐａｉｋａｎａ．

ｍｕｕｔｏｋｓｉｌｎ ｉａ ｐａｒａｎｎｕｋｓｉｌｎ ｋａｙｔｅｔｙｔ ｍｅｎｅｔｅｌｍａｔ．

２９

２８

ｊａ ｔｙｄｏｌｏｓｕｈｔｅｌｄｅｎ ｋａｎｓｓａ。 Ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔ『 ａｎｍａｔｔｌｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｏＰｅｔｕｓ−

ＡｒＶ１０イｎｔ『

６８

Ａｒｖｆ。ｍｍｎ ｔｕｈ５ｆ ｏ＝ａ ｏＴｅｎｎａ了ｎｅｎ ｏｓａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕ．ｕｔｕｋｓｅｎ ｏｐｅｔｕ５ｔａ

ｈｅｎｋｌ１０痴れｎａｎ ｕｒａｌｌａ ｅｔｅｎｅｍＴｓｅｓｓａ， Ｐａｌｋｋａｕｋｓｅｓｓａ ｊａ ｅｌａｋｅａｓｔｅｉ−
ｋｏｓｓａ ｔｕｌｌｓｉ ｏｔｔａａ ｈｕｏｍｌｏｏｎ ｔｙじｅｌａｍａｓｓａ ｏＰｅｔｕｓｓｅｋｔｏｒｉｎ ｕｌｋｏＰｕｏ一

Ｊａ ｏＰＰ１ｍｌｓｔａ ｊａ ｔａｒｋｅｍＰ巨帖 ｔｅｈｔａＶさｎａさｎ ｓｅｎ ｔｕｌｌｓ｛ ｋｅｈｌｔｔａａ ｙｋｓｉ−

１ｅｌｌａ ｓａａｔｕ ｓｏｖｅｌｔｕｖａ ｋｏｋｅｍｕｓ．

応益 ｈａｎｅｎ ｋ ｎｎｏｓｔｕｓｔｅｎｓａ ｊａ ｋｙｋｙｊｅｎｓａ ｐｏｈｊａｌｔａ．
６９

Ｖａｉｋｋａ ｓｕｏｒｌｔｕｓｔｅｎ ａｒｖｏｓｔｅｌｕｐｅｒｕｓｔｅｅｔ ｔｕｌｉｓｆ ｐｉｔａａ ｋｏｒｋｅｌｎａ
，

ｏｐｅｔｕｓｈｅｎｋｌｌｂｋｕｎｔａ

ｏｐｉｓｋｅｌｉｊａｎ ｋｏｕｌｕｔｙｂ ｔｕｌｌｓｌ ａｒｖｉｏｆｄａ ｋｏｋｏｎａｉｓｖａｌｔ耐ｓｅｓｔｉ ｊａ ｏｔｔａａ
ｈｕｏｍ『ｏｏｎ ｍｕｕｎ ｍｕａｓｓａ ｈａｎｅｎ ｏｓａｎイ５ｔｕｍｆｓｅｎｓａ， ｋ．ｆｎｎｏｓｔｕｋ５ｅｎｓａ，

７４。

ａｓｅｎｎｏｉｔｕｍｌｓｅｎｓａ Ｊａ ｓｕｈｔｅｅｎｌｎｅｎ ｅｄｌｓｔｙ
ｌ
ｉ
ｌ
ｎｌｓｅｎｓａ ｈａｎｅｎ ｋｙｋｙｉｈｌｎｓ

７０

７１

Ｋａｉｋｋｉａ ａｍｍａｔｔｌｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｓａ ｔｙｂｓｋｅｎｔｅｌｅｖｌさ ｏｐｅｔｔａｉｌａ ｍｙｏｓ ｖａｌｎ
，
ｋａｙｔさｎｎｏｎ ｏｐｅｔＵｓｔａ ａｎｔａｖｉａ ｏｐｅｔｔａｊ韻 ｔｕｌｌｓｆ ｐｌｔａさ ｏｌｅｅｌｌｌｓｅｎａ
，

ｎａｈｄｅｎ ｓｅｋａ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔａｖａｎ ｓｕｏｒｆｔｔａｍ『ｅｎ ｔｕｔｋｉｎｔｏｊｅｎｊ
ａ ｍｕｌｄｅｎ ｋｏｋｅｌ‐

ｏｓａｎａ ｏｐｅｔｕｓｈｅｎｋｌｌｂｋｕｎｔａａ ｊａ ｔｕｎｎｕｓｔａａ ｈｅｌｄａｎ ａｓｅｍａｎｓａ ｓａｍａｋｓテ

ｄｅｎ ｔｕｌｏｋｓｅｔ．

ｋｕｌｎ ｍｕｌｄｅｎ ａｌｏ
ｊｅｎ ｖｆｒｋａｔｏｖｅｒｅｆｄｅｎ。 Ｔａｓｓａ ｍ ｅｌｅｓｓａ：

ＯＰ１ｓｋｅｌ「ｊｏｌｄｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｏｓａｌｌｌｓｔｕａ ｏｍａｎ ｅｄｉｓリイ
ｎｌｓｅｎｓａ ａｒＶ１ｏｌｎｔｌｌｎ。
ｏｐｉｓｋｅｌｌｊａｎ ｔｙｂｎ ａｒｖｌｏｌｎｎｌｓｓａ ｔｕｌｌｓｉ ｏｌｌａ ｓ→ｓａｉｎｅｎ ｐａｌａｕｔｅｊａｒｉｅｓ−

ａ）

ｔｅｌｍａ ｎｌｉｎ， ｅｔｔａ ｏｐｐｌｍｓｅｓｓａ ｅｓｌｌｌｅ ｔｕｌｅｖａｔ ｏｎ９ｅｌｍａｔ ｊａ ｎｉｌｄｅｎ ｓｙｙｔ

ｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ａｓｅ
ｎ
ｌ
ａｓｔａ ｖｏｉｄａａｎ ｓｏｖｅｉｔａａ ｈｅｉｈｉｎ． Ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔｉ

ｖｏｉｄａａｎ ｔｕｎｎｌｓｔａａ ｊａ ｖｏｉｄａａｎ ｒｙｈｔｙａ ｔｏ細 目ｎ ｎＨｄｅｎ ｋｏｒｊａａｍｌｓｅｋｓ『．

きざｒａｙｋｓｉａ， ｊｏｔｋａ ｋａｓｉｔｔｅｌｅｖａｔ ａｍ−
ｖｏｉｄａａｎ ｓｏｖｅｌｔａａ ｎｉｉｔａｎ
ｌ
ｍａｔｔｉｉｎ ｖａ１ｍｅｎｔａｕｔｕｍｉｓｔａ ｊａ ｊａｔｋｏｋｏ可ｕｔｕｓｔａ， ｔｙｂｔき ｊａ ａｍｍａｔ−
ｔｉａ， ｏｐｅｔｔａｉｌｅｎ ｏｉｋｅｕｋｓｉａ ｊａ ｖｅｌｖｏｌｌｉｓｕｕｋｓｉａ， ｔｅｈｏｋｋａａｎ
ｏｐｅｔｕｋｓｅｎ ｊａ ｏｐｐｌｍｓｅｎ ｅｄｅｌｌｙｔｙｋｓｉａ， ｏｐｅｔｔａｉｌｅｎ ｐａｌｋｋａｕｓｔａ

ｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ｊａ ｈｅｌｄａｎ ｅｓｍｉｅｓｔｅｎｓａ ｔｕｌｉｓｌ ｊａｔｋｕｖａｓｔｉ ａｒｖｉｏｉｄａ
ｏｐｅｔｕｓｔａ ｊａ ｏｐｌｓｋｅｌｉｊｏｌｄｅｎ ｔｕｌｉｓｌ ｏｓａｌｌｉｓｔｕａ ａｒｖｉｏｉｎｔｉｉｎ， ｊｏｔｔａ
ｋａｙｔｅｔｔｙｊｅｎ ｍｅｎｅｔｅｌｍｉｅｎ ｊａ ａｆｎｅｉｓｔｏｎ ｔｅｈｏｋｋｕｕｓ ｍａさｒｉｔｅｌｔａｉｓＨｎ， ｊａ
ｓｕｕｎｎせｅｌｔａｌｓｉｌｎ ｔａｒｖｉｔｔａｅｓｓａ ｕｕｓｉａ るＰｅｔｕｋｓｅｎ ｖａｉｈｔｏｅｈｔｏｊａ。 ｏｐｅｔｕｓ−

ｂ）

ｊａ ｓｏｓｉａａｌｉｔｕｒｖａａも
ｇ ｉｌ ｉ
ｍｉｅｌｉｖａｌｔａｉｎｅｎ ｌｕｏｋｉｔｔｅｌｕ ｅｒｉ ｏ
ｐｐ ａ ｔｏｓｔｅｎ， ｅｓｉｍｅｒｋｉｋｓｉ

Ｊａ ｏＰＰｉｍｉｓｔａＰａｈｔｕｍａａ ｔｕｌｉｓｉ ａｒｖｉｏｉｄａ ｊａｔｋｕｖａｓｔｌ ｙｈｔｅｉｓｔｙｂｓｓａ ｖａｓ−

ａｍｍａｔｔｉｏｐｐｉｌａｉｔｏｓｔｅｎ ｉａ ｙｌｅｉｓｓｉｖｉｓｔａｖｉｅｎ ｏｐｐｉｌａｉｔｏｓｔｅｎ，

ｔａａｖａｎ ａｍｍａｔｔｉａｌａｎ ｅｄｕｓｔａｊｉｅｎ ｋａｎｓｓａ．

ＯＰｅｔｔａｉｌｅｎ ｖａｌｉｌ１三 ｔｕｌｌｓｉ Ｐｏｉｓ宅ａａ。

ＩＸ

ＨＥＮＫＩＬＯＫＵＮＴＡ

７２

Ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｔａＶｏｉｔｔｅｉｄｅｎ ｓａａｖｕｔｔａｍｉｓｔａ ｔｕｌｉｓｉ ｅｄｉｓｔａｇ ｅｎｓ．‐

７５。

ｓｏｖｅｌｉａｉｔａ ｉａ ｐきｔｅｖｉｇ ｏｐｅｔｔａｉｉａ， ｈａｌｌｌｎｔｏｈｅｎｋｉｌｏｓｔむき ｊａ ｏｐｉｎｔｏ−
ｏｈｉａｕｓｔａ ａｎｔａｖａａ ｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｔａａ ｓｅｋき ｖａｒａｔａａｎ ｔａｒｐｅｅｌｌｉｓｅｔ ｏｐｅｔｕｓ‐

Ｋａｉｋｋｉｅｎ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕ了可ａｌｔｏｋｓｅｓｓａ ｔｙｂｓｋｅｈｔｅ．ｅｖｌｅｎ ｓｅｋａ ｋｏｋｏ− ｅｔｔｇ
ｐｕｏｌｉｐａｉｖｇｔｏｉｍｌｓｔｅｎ ｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｏｍａｔａ ｔｙｂｓｓａｇｎ ｖａｌｔｔａｍａｔ−
ｔｂｍａｔ ｈｅｎｋｉｌｏｋｏｈｔａｉｓｅｔ， ｅｅｔｔｌｓｅｔ， ａｍｍａｔ
ｉｌｌｉｓｅｔ ｉａ ｏｐｅｔｔａｍｉｓｅｅｎ
ｌｌｉｔｔｙｖａｔ ｏｍｉｎａｉｓｕｕｄｅｔ。

ｓｉｊａｉｓｅｓｔｉ ｓｉ目き， ｅｔｔａ ｈａｎｋｉｔａａｎ Ｊａ ｖａｌｍｅｎｎｅｔａａｎ ｒｉｉｔｔａｖａ ｍｇｇｒき

７３

ｈａｌｌｉｔｕｓｔｅｎ ｖａｌｉｓｅｎ ｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ａｓｅｍａａ ｋａｓｉｔｅｌｌｅｅｎ ｅｒｉｔｙｉｓｋｏｎ−
ｆｅｒｅｎｓｓｉｎ ｌｏｋａｋｕｕｎ ５ ｐａｉｖａｎさ １９６６ ｈｙｖａｋｓｙｍａａ ｓｕｏｓｉｔｕｓｔａ

７６。

Ｙ１ｅｉｓｓｌｖｉｓｔａｖｇｓｓａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｓａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｏｐｅｔｔａｉｆｅｎ

ｊａ ｍｕｕｔ ｖａｌｉｎｅｅｔ ｎｉｉｎ， ｅｔｔａ ｈｅｎｋｉｌｏｓｔｂ ｖｏｌ ｔｅｈｏｋｋａａｓｔｉ ｔｏｉｍｉａ

ａ）

ａｍｍａｔｉｓｓａａｎ・

ｂ）

ｔａｙｔｔｇｖｉｅｎ ｉａ ｓａｍａｎ ｋｏｋｅｍｕｋｓｅｎ ｏｍａａｖｉｅｎ ｈｅｎｋｉｌｂｉｄｅｎ ｐａｌｋｋａｅｔｕｊｅｎ

ｋｅｈｉｔｔきき ｋｙｋｙａ ｓｕｈｔｅｕｔｔａａ ｅｒｉ ｅｒｌｋｏｉｓａｌａｔ ｔｏｉｓｉｉｎｓａ ｓｅｋａ
ｌａａｉｅｍｐｉｉｎ ｓｏｓｉａａｌｉｓｉｉｎ， ｔａｌｏｕｄｅｎｉｓｉｉｎ， ｈｉｓｔｏｒｉａｌｌｉｓｉｉｎ ｉａ

Ｔａｒｉｏｔｔｕｊｅｎ ｐａｌｋｋａｅｔｕｊｅｎ ｉａ ｔｙｂｏｌｏｓｕｈｔｅｌｄｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ ｖｅｒｔａｉｌｕ‐
ｋｅｌｐｏｉｓｉａ ｍｕｉｎａ ａｍｍａｔｔ
ｉａｌｏｉｌｌａ ｔｙｂｓｋｅｎｔｅｌｅｖｉｅｎ， ｓａｍａｔ ｖａａｔｉｍｕｋｓｅｔ

ｐｅｒｅｈｔｙａ ｕｓｅｉｈｉｎ ｅｒｉｋｏｉｓａｌｏｉｈｉｎ；

ｋｕｌｔｔｕｕｒｉｙｈｔｅｙｋｓｉｉｎも
ｃ）

ｐｙｓｔｙａ ａｎｔａｍａａｎ ｏｐａｓｔｕｓｔａ ｓｉｌｌｏｌｎ， ｋｕｎ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓ ｐａｌ−
ｖｅｌｅｅ ｅｎｓｉｓｌｉａｉｓｅｓｔｉ ａｍｍａｔｔｉａ ｔａｉ ａｍｍａｔｔｉｉｎ ｖａｌｍｅｎｔａｕｔｕｍｉｓｔａ．

３０

７７

３１

Ｓａｌｏｉｎ ｋｕｎ ａｍｍａｔｔ「ｋｏｕｌｕｔｕｓ ｖａｌｍｌｓｔａａ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔａｖａｎ ｊｏｈｏｎ短ｎ

ｂ）

ａｍｍａｔｔｉｉｎ， ａｌａｎ ｏｐｅｔｔａ
ｊｉｌｌａ ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ ｋｙｓｅ→ｓｅｎ ａｍｍａｔｉｎ ｖａａｔｉ−

ｋｙｋｙａ， ｊｏｔｔａ ｈ縞 ｐｙｓｔｙｉＳｉ ｋａｙｔｔａｍａａｎ ａ１ａｎｓａ ｓｅｋａ ｔｅｏｒｅｅｔ暢

ｍｌａ ｅｒｉｔｙｉｓｖａｌｍｉｕｋｓｉａ：

ａ）

ｔｉｓｔａ ｅｔｔａ ｋａｙｔａｎｎｂｎ ｔｌｅｔｏａう

ｊｏｓ ａｍｍａｔｔｉｓｅｋｔｏｒｉ ｖａａｔｉｉ ｅｔｕＰさきｓｓａ ｋａｙｔ書ｎｎｂｎ ｔａｉｔｏｊａ， ＯＰｅｔ−

ｃ）

ｔａｊａｌｌａ ｉｔｓｅｌｌａａｎ ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ Ｐｉｔｋａａｉｋａｉｎｅｎ ｔｙｂｋｏｋｅｍｕｓ
ｎａｉｄｅｎ ｔａｉｔｏｊｅｎ ｈａｒｊｏｉｔｔａｍｆｓｅ５ｔａも

ｂ）

ａｌｕｋｓｉ ｋｏｕｌｕｔｅｔｔｉｉｎ．

ｊｏｈｔｏａｓｅｍｌｌｎ， ｏｐｅｔｔａｊｉｌｌａ ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ ｐｅｒｕｓｔｅｅｌｌｉｓｅｔ， ｍｉｅ−
ｔａｍａｎｔａｓｏｉ５ｅｎ ｔｙｂｎ ｅｒｉｔｙｉｓｖａａｔｉｍｕｋｓｉｓｔａも

ｃ）

ｊａ ｈａｎｅｎ ｉｔｓｅｎｓａ ｔｕｌｉｓｌ ｏｔｔａａ ａｋｔｉｉｖｉｓｅｓｔｉ ｏｓａａ ｔｕｔｋｉｍｕｓｔｙｂｈｂｎ．
７８

８２．

８３．

ｔａｆｓｉｉｎ ｏｐｐｉ− ｊａ 。ｐｅｔｕｓａｉｎｅｉｓｔｏａ ｋｏｕ７ｕｊａ Ｖａｒｔｅｎ； ｓａｍａ＝ａ ｎｅ ｔｏｉｍｉ−
ｓｉｖａｔ ｔｕｌｅｖｉｅｎ ｏｐｅｔｔａｊ足ｎ ｔｙｂｓｋｅｎｔｅｌｙｔｉｌｏｉｎａ ｅｒｉ ｐｉｔｕｌｓｉａ ａｉｋｏｊａ．

ｔａｍａｎ ａｌａｎ ｏｐｅｔｔａｊｉｌｌａ ｔｕＨｓｉ ａｉｋｕｉｓｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｅｎ ｅｒｉｋｏｉｓｔｕ
−
ｎｉｓｅｎ
ｌｉｓａｋｓｉ ｏｌｌａ ｒｌｉｔｔａｖａｔ ｔｉｅｄｏｔ ｏＰｉｓｋｅｌｉｊｏｉｄｅｎ ｔｙじｙｍＰａｒｉｓｔｏｓｔａ ｊａ

７９

Ｋｏｕｌｕｎ ｕｌｋｏｐｕｏｌｉｓｉａ ｔａｉｔａｖｉａ ａｍｍａｔｔｉｍｉｅｈｉａ ｔｕｌｉｓｉ ｐｙｙｔａａ ｏｐｅｔｔａ−
ｊｌａ， ｋｏｕｌｕｉｓｓａ， ｙｌｉｏｐｉｓ‐
ｌ
ｎａａｎ ｓｏｐｉｖｉｌｌａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ａｓｔｅｉ
ｔｏｉｓｓａ ｊａ ｍＵ１ｓｓａ ｏｐｐｉｌａｉｔｏｋｓｉｓｓａ， ｊｏｔｔａ ｋｏｕｌｕｔ ｅｉｖａｔ ｖｉｅｒａａｎｔｕｉｓｉ
ｔｙｂｅｌさｍａｓｔさも

８０

Ａｍｍａｔｔ「ｏｐｅｔＵｓｔａ ａｎｔａｖｉｅｎ ｏｐｐｉｌａｉｔｏｓｔｅｎ ｙｌｅｉｓａｉｎｅｉｄｅｎ ｏｐｅｔｔａｊｆｅｎ
ｔｕｌｉｓｉ ｔａｖａｎｏｍａｆｓｅｎ ｓｅｋａ ａｍｍａｔｉｌｌｉｓｅｎ ｅｔｔａ ｏｐｅｔｕｓａｌａｎｓａ ｋｏｕｌｕ−

Ｔａｐａｕｋｓｉｓｓａ， ｊｏｌｌｏｉｎ ｔｕｌｅｖｉｅｎ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｎｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ｏｎ ｖａｉｋｅａ
ｈａｎｋｋｉａ ｔｙｂｋｏｋｅｍｕｓｔａ， ｔｕｌｉｓｉ ｈａｒｋｉｔａ ｙｋｓｉｋｋｂｊｅｎ ｐｅｒｕｓｔａｍｉｓｔａ
ｏＰｅｔｔａｊａｎｋｏｕｌｕｔｕｓｌａｉｔｏｓｔｅｎ ｙｈｔｅｙｔｅｅｎ・ Ｎａｌｓｓ教 ｙｋｓｉｋじｉｓｓａ ｔｕｏｔｅｔ−

Ｓｉｌｌｏｉｎ ｋｕｎ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓ ｋ蓑ｓｉｔｅｔａさｎ ｊａｔｋｕｖａｎａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎａ，

ｅｒｉｔｙｉｓｔｉｅｄｏｔｊａ ｔａｉｄｏｔ ｏｐｅｔｕｓａｌａｌｔａａｎ。

Ｔｕｌｉｓｉ ｔａｒｊｏｔａ ｖａｉｈｔｅｌｅｖｉａ ｊａ ｊｏｕｓｔａｖｉａ ｋｏｋｏ− ｊａ ｏｓａ−ａｉｋａｏｐｉｓｋｅｌｕ‐
ｏｈｊｅｌｍｉａ， ｊｏｔｋａ ｓｏｖｅｌｔｕｖａｔ ｅｒｌ ｏｌｏｓｕｈｔｅｉｓｔａ ｔｕｌｅｖｌｅｎ ｏｐｅｔｔａｊａ−
ｋａｎｄｉｄａａｔｔｉｅｎ ｊａ ｏｐｐｉｌａｓｒｙｈｍａｎ ｔａｌ −ｒｙｈｍｆｅｎ ｅｒｉｋｏｉｓｖａａｔｉｍｕｋｓｉｉｎ．

ｊｏｓ ａｍｍａｔｔｉａｌａ ｅｄｅｌｌｙｔｔさき ｔｕｔｋｉｍｕｓｔａ ｊａ ｋｙｋｙａ ｔｅｈｄ召 ｔｅｏｒｅｅｔ−
ｔｉｓｉａ ａｎａｌｙｙｓｅｊａ， ｋｕｔｅｎ ｅｓｉｍｅｒｋｌｋｓｉ ｉｎｓｉｎｂｂｒｉｔｅｋｎｉｉｋｋａ
ｅｄｅｌｌｙｔｔきき， ｏｐｅｔｔａｊａｎａ ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ ｙｌｉｏｐｉｓｔｏｌｌｉｎｅｎ ｋｏｕｌｕｔｕｓ

８４．

Ｋａｉｋｋｉｅｎ ａｍｎａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｓａ ｔｙじｓｋｅｎｔｅｌｅｖ『ｅｎ ｏＰｅｔｔａｊｉｅｎ ａｎ
ｉ
ｍａｔｉｌ‐
ｌｉｓｅｎ ｖａｌｍｅｎｎｕｋｓｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓｉｓａｌｔａａ：
ａ）

８１

ｂ）

ｋａｓｖａｔｕｓｐｓｙｋｏｌｏ９ｉａａ ｊａ −ｓｏｓｉｏｌｏｇｉａａ， ｊｏｔｋａ ｓｏｖｅｌｔｕｖａｔ ｅｒｉｔｙｉ−

ｃ）

ｅｒｉｔｙｌｓｉａ ｏｐｅｔｕｓｍｅｎｅｔｅｍｉａ， ｊｏｔｋａ ｓｏｐｉｖａｔ ｔｕｌｅｖａｎ ｏｐｅｔｔａｊａｎ

ｓｅｓｔｉ ｔｕｌｅｖａｎ ｏｐｅｔｔａｊａｎ ｖａｓｔｕｕｌｌａ ｏｌｅｖａｎ ｒｙｈｍａｎ ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｅｎも
ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓａｌａａｎ ｊａ ｏｐｅｔｅｔｔａｖｉｅｎ ｒｙｈｍｉｅｎ ｔａｒｐｅ・ｓｌ・ｎ ｓｅｋさ
ｏＰｅｔｕｓｔａ ｏＰｉｓｋｅｌｉｊａｎ ｔｙじｓｋｅｎｔｅｂ′
ｎ ａｒＶｉｏｉｎｔｉａ ｊａ ｌｕｏｋａｎ ｊｏｈ−
ｔａｍｉｓｔａ ｖａｒｔｅｎ；
ｄ）

ｅｔｔａ ａｊａｎｍｕｋａｉｓｉａ ｍｅｎｅｔｅｌｍｉａ ｊａ ａｉｎｅｉｓｔｏｉａ ｋａｙｔｅｔａａｎ ｍｙｏｓ

ｏｐｅｔｕｓｏｈｊｅｌｍａｎａ， ｊｏｈｏｎ ｐａｔｅｖｙｙｓｖａａｔｌｍｕｋｓｅｎａ ｎａ『ｎ ｏｌｌｅｎ ｏｎ ｔｏｉｓｅｈ
ｏｈｊｅｌｍａｔ ｔｕｌｌｓｌ ｓｕｕｎｎｉｔｅｌｍａ ｐｉｔａｅｎ ｍｉｅｌｅｓｓａ ｓｅｕｒａａｖａｔ ｔａｖｏｉｔｔｅｅｔ：
．
ｉａ ｋｏｋｏ ｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ａｍｍａｔｔｉｋｕｎ‐
ａ） ｏｐｅｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉｅｎ ｔｕｌｅｅ ｐｉｔａａ ｙｌ
ｔａａ ｋｏｓｋｅｖａａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｊａ ａｍｍａｔｉｌｌｉｓｅｎ ｖａｌｍｅｎｎｕｋｓｅｎ ｋｏｒｋｅａａ
ｔａｓｏａ ｓｅｋａ ｐｙｒｋｉａ ｋｏｈｏｔｔａｍｅａｎ ｙ．ｅｉｓｖａａｔｉｍｕｋｓｉａも

ｈａｒｉａａｎｔｕｍｉｓｔａ ｋａｌｋｋｉｅｎ ｎｙｋｙａｆｋａｉｓｔｅｎ ｏｐｅｔｕｓｍｅｎｅｔｅｌｍｉｅｎ ｊ
ａ
ｌｉｎｅｉｄｅｎ ｖａｌｉｎｔａａｎ ｊａ ｋさｙｔｔｂｂｎ ｓｉｌｌａ ｅｄｅｌｌｙｔｙｋｓｅｌｌａ
ａｐｕｖａ
う

Ａｍｍａｔｔｉｏｐｅｔｕｋｓｅｎ ｏｐｅｔｔａｊａｋｏｕｌｕｔｕｓ ｔｕｉｉｓｉ ａｎｔａａ ｋｏｌｍａｎｎｅｎ ａｓｔｅｅｎ
ａｓｔｅｅｎ ｔａｉ Ｖａｓｔａａｖａｎ ｋｏｕｌｕしｕｋｓｅｎ ｓｕｏｒｉｔｔａｍｉｎｅｎ． Ｋａｉｋｋｉ ｏｐｅｔｕｓ‐

ｋａｓｖａｔｕｓｏｐｐｉａ ｓｅｋａ ｙｌｅｉｓ− ｅｔｔａ ｅｒｉｋｏｉｓｅｓｔｉ ａｎ
ｌ
ｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋ−
Ｓｅｅｎ ｓｏｖｅｌｌｅｔｔｕｎａ；

ｔｕｋｓｅｎ ｌｉｓａｋｓｉ ｓａａｄａ ｅｒｉｔｙｉｓｔａ ｋｏｕｌｕｔｕｓｔａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ
ｔａｖｏｉｔｔｅｉｓｉｍ ｊａ ｖａａｔｍｕｋｓｉｉｎ ｐｅｒｅｈｔ
｝ｍｉｓｅｋｓｉ．

ｏｐｅｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉｅｎ ｔｕｌｅｅ ｖａｒｍｉｓｔａａ， ｅｔｔさ ｏｐｅｔｔａｊａ ｐａｔｅｖｙｙｄｅｌ‐
‐
ｌａａｎ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｌｍｍａｎ ｖ該ｈａｎａ ｌｉｓｉ
ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅ
ｉ
ｌｌａ Ｐｙｓｔｙｙ ｏＰｅｔ‐
ｔａｍａａｎ ｍｙｏｓ ｍｕｉｔ
ａ ｒｙｈｍｉａ ｋｕｉｎ ｎｉｉｔも ｊｏｉｔａ ｖａｒｔｅｎ ｈａｎｅｔ

ｊｏｓ ｏｐｌｓｋｅｌｉｊｏｉｔａ ｋｏｕｌｕｔｅｔａａｎ ｔｅｋｎｉｋｏｉｋｓｉ ｔａｉ ｋｅｓｋｉｔａｓｏｎ
ｌｕｕｍｍｉｎ ｓｏｐｉｖａｌｌａ ｋａｙｔａｎｎｂｎ ｋｏｋｅｍｕｋｓｅｌｌａ ｈａｎｋｉｔＵｔ ｔｉｅｄｏｔ

ｏｐｅｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉｅｎ ｔｕｌｅｅ ｋｅｈｉｔｔささ ｔｕｌｅｖａｎ ｏｐｅｔｔａｊａｎ ｏｐｅｔｔａｍｉｓ−

ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｏｐｅｔｔａｉａｉｎｖａｌｍｅｎｎｕｓｏｈｊｅｌｍｉｓｓａｉ
ｅ）

ｈａｒｉａａｎｔｕｍｉｓｔａ ｓｏｐｉｖａｎ ｏｐｅｔｕｓａｉｎｅｉｓｔｏｎ ｖａｌｍｉｓｔａｍｉｓｅｅｎｊ
ａ
ｔｕｏｔｔａｍｉｓｅｅｎ・ Ｔａｍａ ｏｎ ｅｒ→ｔｙｉｓｅｎ ｔ該ｒｋｅささ ｎｉｉｓｓ
ｉ
ｉ ｔａｐａｕｋｓ→ｓｓａ９
Ｊｏ・ｓｓａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｏｐｅｔｕｓａｉｎｅｉｓｔｏｓｔａ ｏｎ ｐｕｕｔｅｔｔａ；

ｆ）

ｏｈｊａｔｕｎ ｏｐｅｔｕｓｈａｒｊｏｉｔｔｅｌｕｎ ｊａｋｓｏ ｅｎｎｅｎ ｏｐｅｔｔａｉａｎ ｔｏｉｍｅｅｎ
ｎｉｍｅａｍｉｓｔさも

３３

３２

９）

ｆｎｔ
ｊｏｈｄａｎｔｏ ｏｐ

す
ｍａｔ．ｎｖａｈｎｎａｎ ｏｈｊａｕｋｓｅｎ ｍｅｎｅｔｅｌｍｌｎ
ｊａ ａｎ

Ｈａｌｌｉｎｔｏ− ｊａ ａｎ
ｉ
言
ｎａｔｉｎｖａｌｌｎｎａｎ ｏｈｉａｕｓｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｔａ

ｉ
ｉ
ｓｅｋａ ｋｏｕｌｕｎ ｈａｌｌｍｔｏｔｅｈｔ
ｖｌｉｎｉ
ｈ）

８５。

ｐｅｒｕｓｔｅｅｌｌｌｎｅｎ ｔｕｒｖａｌｌｌｓｕｕｓｔｏｉｍｅｎｐｌｔｅｌｄｅｎ ｔｕｎｔｅｍｕｓ， ｊｏｓｓａ

８９。

ＨａｌｌｉｎｎｏＨｉｎｅｎ ｖａｓｔｕｕ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｏｐｅｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉｓｔａ ｐｉｔａｉｓｉ

１ ｏｐｅｔｔａａ ｔｕｒＶａ＝１ｓ１ａ ｔｙｂＳｋｅｎ‐
ｅバｔｙ１ｓｅＳｔ１ ｔａｈｄｅｎれｅｔａａｎ ｋｙｋｙ２

ｋｕｕｌｕａ ｈｅｎｋｉｌｏｉｌｌｅ， ｉｏｉ ａ ｏｎ ｓｅｕｒａａｖａｔ ｐａｔｅｖｙｙｄｅｔ：

ｔｅｌｙｔａｐｏｊａ ｓｅｋａ ｔａｐａ ｏｌｌａ ｈｙＶヨｎａ ｅｓｉｍｅｒｋｋｉｎａ・

ａ）

ｊｏｎｋｉｎ ａｍｍａｔｔｉｋ。ｕｌｕｔｕｓａｌａｎ ｏｐｅｔｕｓｋｏｋｅｍｕｓも

ｂ）

ｏｐｉｓｋｅｌｕｎ ｊａ ｔｙｂｋｏｋｅｍｕｋｓｅｎ ａｖｕ ａ ｈａｎｋｉｔｔｕ ｐａｔｅｖｙｙｓ ｊｏｌｌａｋｉｎ

Ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｓｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ｖａｌｍｅｎｔａｍｌｓｅｓｔａ ｖａｓｔａａｖｌｅｎ ｈｅｎｋｉｌｂｌｄｅｎ

ｏｈｉｅｌｍａａｎ ｋｕｕｌｕｖａｌｌａ ａｌａｌｌａ；

ｔｕｌｌｓｉ ｏＨａ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｉｍｍａｎ ｐａｔｅｖｉａ ａｌａｌｌａａｎ；
ａ）

Ｃ）

ａｍｍａｔｔｌｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｅｒｉｋｏｉｓａｌｏｊｅｎ ｖａｓｔａａｖｉｅｎ ｏｐｅｔｔａｊａｋｏｕｌｕｔ‐

ｋｏｋｏｎａｉｓｎａｋｅｍｙｓ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｔａ ｙ．ｅｅｎＳａ ｊａ ５ｅｎ ｅｒ．
ｐｕｏｌｔｅｎ ｋｅｓｋｉｎａｉ５ｉｓｔａ ５ｕｈｔｅｉｓｔａも

ｔａｉｌｅｎ ｔｕｌｉｓｌ ｔａｙｔｔａ種 ａｌａｎｓａ ＰａｔｅＶｙｙｓＶａａｔｉｍｕｋｓｅｔ． Ｎｉｌｄｅｎ

ｄ）

ｈａｎｉｎｎｏｎｉｓｔｅｎ ｍｅｎｅｔｅｌｍｌｅｎ ｔｕｎｔｅｍｕｓ．

ｔｕｌｅｅ ｖａｓｔａｔａ ｍｕｌｄｅｎ ｋｏｒｋｅａｍｍａｎ ａｓｔｅｅｒ
ｌｌａｌｔｏｓｔｅｎ ｏｐｅｔｕｓｏｈ−
ｊｅｌ話ｓｓａ ｔｏｉｍｉｖｉｅｎ ｅｒｉｋｏｉｓａｉｎｅｌｄｅｎ ｏｐｅｔｔａｊｉｅｎ ｐａｔｅｖｙｙｓｖａａｔ −

９０。

ｍｕｋｓｉａ，１
ｎｙｂｓ ｍｔａ ｔｕｌｅｅ ａｋａｔｅｅｍｓｉｍ ｉｏｐｐｕｔｕｔｋｌｎｔｏｉｈｉｎ ｊａ
ｂ）

Ａｍｍａｔｔｉｏｐｐｉ．ａｉｔｏｓｔｅｎ ｊｏｈｔａｊｉｌ疑 ｔｕＴｉｓｉ ｏ・ｉａ ｒｉｉｔｔａｖａｓｔｉ ｈａｌ．ｉｎｎ。Ｔ一
１ｉｓｔａ ａｐｕａ， ｎｉｌｎ ｅｔｔａ ｈｅ ｖｏｉｖａｔ ｋａｙｔｔａａ ｓｕｕｒｉｍｍａｎ ｏｓａｎ ｔｙじａｉａｓ−

ｔｙｄｋｏｋｅｍｕｋｓｅｅｎも

ｉｅｔｅｅｌｌｉｓｔｅｎ ｔｅｈｔａｖｉｅｎ ｈｏｉｔａ‐
ｔａａｎ ｔきｒｋｅｉｄｅｎ ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｌｌｉｓｔｅｎ ｊａ ｔ

ｋｏｕｆｕｔｔａｊｉｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｉｔｓｅ ｏｌｌａ ｏｐｅｔｔａｊａｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｋａｓｖａｔｕｋ−

ｒ
ｎｌｓｅｅｎ． Ａｍｍａｔｔｉｏｐｐｉｌａｌｔｏｋｓｉｓｓａ ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ ｒｉｉｔｔａｖａｓｔｉ ｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｔａａ

ｓｅｌｌｌｓｅｅｎ ｖａｌｍｅｎｎｕｋｓｅｅｎ ｐｅｒｅｈｔｙｎｅｆｔａ ｋｏｋｅｎｅｌｔａ ａｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕ−

ｓｅｕｒａａｖｉｅｎ ｐａｌｖｅｌｕｊｅｎ ｊａｒｉｅｓｔａｍｉｓｅｋｓｉ；

ｏｐｅｔｔａｉｌａ ｊａ ｈｅ ｌａ ｔｕｌｌｓｉ ｏｌｌａ ｋｏｒｋｅｉｎ ｅｒｉｔｙｉｓａｌａｎ ｐａｔｅｖｙｙｓ。

ａ）
ｂ）

８６。

ＡｍｍａｔｔｉｋｏｕｌｕｏＰｅｔｔａｊｉｅｎ ｖａｌｍｓｔｕｋｓｅｓｔａ ｖａｓｔａａｖａｎ ｈｅｎｋｉｌｂｓｔじれ ｔｕｌｉｓ

。ｐｉｓｋｅｌｉｊｏｌｄｅｎ ｎｅｕｖｏｎｔａ ｉａ ｃｈｉａｕｓも
ｋａｉｋｅｎ ｋａｙｔほれｎｂｎ ｔｙｂｎ ｊａ ｋｏｋｅｉｌｕｔｏｉｍｉｎｎａｎ ｖａｌｍｉｓｔｅｌｕ， ｏｈｊａｕｓ
ｊａ ｋｏｏｒｄｉｎｏｉｎｔｉも

ｌｉｓｉ ｓｕｏｄａ
ａｋｔｉｉｖｌｓｅｓｔｉ ｏｓａｌｌｉｓｔｕａ ａｌａｎｓａ ｔｕｔｋｉｍｕｓｔｙｂｈｂｎ， ｊｏｈｏｎ ｔｕ

Ｃ）

ｍａｈｄｏｌｌｌｓｕｕｓ ｏｐｅｔｕｓＶｅ１Ｖｏｌｌｌｓｕｕｄｅｎ ｌｏ簾ａｓｓａ ａｓｌａｎｍｕｋａｉｓｉｎ ｊａｒｉｅｓ−

ｔｙｂｔｉｌｏｉｅｎ ｉａ 了ａｂｏｒａｔｏｒｉｏｉｄｅｎ ｖａｌｉｎｅｉｄｅｎ， ｌａｉｔｔｅｉｓｔｏｉｅｎ ｉ
ａ
ｔｙｂｋａｌｕｉｅｎ ｈｕｏｌｔｏ．

ｔｅｌｙｉｎ．
９１．
８７．

Ｈａｌｌｉｎｔｏｈｅｎｋｉｌｏｓｔｂｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓｅｕｒａｔａ ｕｕｓｉａ ｈａｌｌｉｎｎｏｌｌｉｓｌａ ｍｅｎｅ七ｅｌｍｌａ

ｏｐｅｔｕｓｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｔａａ ｔｕｌｉｓｉ ｒｏｈｋａｌｓｔａ ｊａｔｋａｍａａｎ ｏｐｉｎｔｏｊａａｎ ｉｏｎａｋｉｎ

ｉｄ ｓｕｕｎｔａｕｋｓｉａ ｊａｔｋｏｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ａｖｕｌｌａ。 Ｔｕｌｅｖａｎ ｈａｌｌｉｎｔｏｈｅｎｋｉｌｏｓｔｂｎ

ｖａｌｉｔｓｅｍａｌｌａａｎ ｅｒｌｋｏｉｓａｌａｌｌａ ｊａ ｈｅｌ＝ｅ ｔｕｌｉｓｉ ｌＯＶｔａａ ｓｌｉｈｅｎ ｔａｒ‐
ｐｅｅｌｌｌｓｅｔ ｋｅｉｎｏｔ。 Ｔａｍａｎ ｈｙｖｉｎ ｅｒｌｌａｉｓｉｓｓａ ｍｕｏｄｏｉｓｓａ ｔａｒｉｏｔｕｎ ｋｏｕｌｕ−

ｐｉｔａｉｓｉ ｓａａｄａ ｅｒｉｋｏｉｓｋｏｕＩＵｔｕｓｔａ ｈａｌｌｉｔａｋｓｅｅｎ ｔｙｂｈｂｎｓａ ｌｉｉｔｔｙｖａｔ
ｍｅｎｅｔｅｌｍａｔｊａ ｋｙｓｙ
『
ｎｙｋｓｅｔ。 Ｔａ擬ａｎ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓｆｓａｌｔ覆さ：

ｔｕｋｓｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓｉｓａｌｔａａ：

ａ）

ｏｐｅｔｕｓｈａｎｉｎｔｏｏｎ ｓｏｖｅｎｅｔｕｔ ｊｏｈｔｏｍｅｎｅｔｅ．ｍａｔ争

ｂ）

ｈａｌｌｉｎｔｏｈｅｎｋｉｌｏｓｔｂｎ ｖａｓｔｕｕ＝ａ ｏｌｅｖｉｅｎ ｏｈｊｅｌｍｉｅｎ ｂｕｄｊｅｔｉｎｖａｌ−

ａ）

ｅｒｉｋｏｉｓａ１ｏｊｅｎ ｔｉｅｔ。ｊｅｎ ｊａ ｔａｉｔｏゴｅｎ ｓａａｎｎｂｉｌｌｓｔａ ａｊａｎｍｕｋａｉｓ−

ｂ）

ａｍｍａｔｔｉｔａｌｔｏｊｅｎ ｊ
ａ −ｔｉｅｔｏｊｅｎ ｓａａｎｎｂｌｌｉｓｔａ ａｉａｎｍｕｋａｉｓｔａｍｌｓｔａ；

Ｃ）

ｌｌａ
ｓａきｎｎｂ ｌｓｅｓｔｆ ｔｏｉｓｔｕｖａａ ｔｙじｓｋｅｎｔｅｌｙａ ｅｒｌｋｏｉｓａｌａａｎ ｌｉｌｔｔｙｖａ

ｔａｍｉｓｔａ；

ａｍ
ｎａｔｔｉｓｅｋｔｏｒｉｌｌａ．
１
８８．

ｏｐｅｔｔａｊａｎ ｓａａｖｕｔｕｋｓｅｔ ｊａｔｋｕｖａｓｓａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｓｓａ ｔｕｌｉｓｉ ｏｔｔａａ ｈｕｏ‐

ｍｏｏｎ ｓｉｌｌｏｉｎ， ｋｕｎ ｖｉｒａｎｏｍａｉｓｅｔ ｈａｒｋｉｔｓｅｖａｔ ｏｐｅｔｔａｊａｎ ｖｌｒａｓｓａ
ｅｔｅｎｅｍｓｅｎ， ｖｌｒｋａＶｕｏｓｉｅｎ ｍａ該ｒａｈ ｊ
ａ ｖｉｒｋａ−ａｓｅｍａｎ ｋｙｓ顕ｎｙｋｓｉａ。

ｍｉｓｔｅｌｕｍｅｎｅｔｅ．ｍａｔも
ｃ）

９２．

ｓｕｕｎｎｉｔｔｅｌｕｍｅｎｅｔｅｌｍａｔ。

Ａｍｍｄｔｉｎｖａｌｉｎｎａｎ ｏｈｊａｕｓｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｎａｎ ｔｕｌｉｓｉ ｓａａｄａ ｔｅｈｔａｖｉｉｎｓａ ｅｒｉ−
ｔｙｉｓｖａｌｍｅｎｎｕｓｔａ ｒｉｉｐｐｕｍａｔｔａ ｓｉｉｔａラ １
く
ｏｏｓｔｕｕｋｏ ｈｅｎｋｉ．ｂｓｔｂ ａｓｌａｎｔｕｎ−
ｔｉｊｏｉｓｔａ ｖａｉ ｏｓｉｔｔａｉｎ ｏｈｉａｕｓｔａ ａｎｔａｖｉｓｔａ ｏｐｅｔｔａｉｌｓｔａ． Ｔａｓｓａ ｖａｌ−
ｍｅｎｎｕｋｓｅｓｓａ ｔｕｌｉｓｌ ｏｐｅｔｔａａ ｐａｉｎｏｋｋａａｓｔｉ ｐｓｙｋｏｌｏ９ｉａａ， ｐｅｄａ９ｏ９ｉａａ，
ｓｏｓｉｏｌｏｑｌａｄ ｉａ ｔａｌｏｕｓｔｉｅｔｅｉｔａ。 ｏｈｉａｕｓｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｎａｎ ｔｕｌｉｓｉ ｐｙｓｔｙａ
！
ｏｂｉｅ
くｔｉｉｖｉｓｅぢｔｉ ａｒｖｌｏ１ｍａａｎ ｋ。ｕｌｕｔｅｔｔａｖｉｅｎ ｓＯＶｅｌｔｕｖｕｕｔｔａ， ｋｉｌｎｎｏｓ−
ｔｕｓｔａ ｊａ ｍｏｔｉｖａｄｔｉｏｔａ ｔｅｈｔａｖｉｉｎｓａ ｊａ ｈｅｎｋｉｌｂｋｕｎｎｄｌｌａ ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ

３４

３５

ａｊａｎｋｏｈｔａｉ５ｔａ ｔｆｅｔ。ａ ａｍｍａｔｔｆ− ｊａ ｋ。ｕｌｕｔｕｓｍａｈｄｏｌｌ１５ｕｕｋｓｉｓｔａ． Ｋｏｕｌｕ−

Ｃ）

ｏｐｅｔｕｓａｉｎｅｌｓｔｏａ ｊａ −Ｖａｈｎｅ．ｓｔｏａ豪

ｔｕｓａｉｋａｎａａｎ ｈｅｌｄａｎ ｔｕｌｌｓｌ ｈａｎｋｋｌａ ｖａｌｉｔｂｎｔａ ｔ『ｅｔｏａ ｔａｌｏｕｓ‐ ｊａ ｔｙｂ‐

ｄ）

ｌｉｎｅｉｄｅｎ ｋａｕｔｔａ ｌａｈｅｔｅｔｔａｖｉも ｔ
ｊｏｕｋｋｏｔｉｅｄｏｔｕｓｖａ
ｌｅｄｏｔｔａｖｉａ
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