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Kính thưa quý độc giả,

Tiếp theo số báo này sẽ là số báo đặc biệt của tạp chí Văn Hóa Phật Giáo 
mừng Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất 2018, được phát hành vào ngày 1-2-
2018. Số báo đặc biệt mừng Xuân (số báo kép 290+291) còn mang ý nghĩa 
đánh dấu việc VHPG bước vào năm hoạt động thứ 14; sau 13 năm hoạt động 
với nhiều nỗ lực và nhiều khó khăn. Kính mong quý độc giả hoan hỷ đón nhận 
số báo đặc biệt này, như một sự cổ vũ đối với VHPG trong giai đoạn sắp tới.

Nhân đây, chúng tôi xin nhắc lại một số đề nghị đã được nêu lên trong một 
vài số báo trước đối với quý vị cộng tác viên:

Thứ nhất, xin quý vị chỉ gửi đến VHPG những sáng tác chưa từng phổ biến 
trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.

Thứ hai, nếu là văn xuôi, vui lòng gửi về những bài viết không quá ngắn 
(không dưới 900 từ) và cũng không quá dài (không nhiều hơn 4.500 từ).

Thứ ba, không cần gửi kèm ảnh minh hoạ nếu như ảnh minh hoạ chỉ là sao 
chép trên các trang mạng hoặc lấy từ internet. Chỉ gửi ảnh minh họa khi ảnh đó 
thuộc tác quyền của người viết bài.

Ngoài ra, xin gửi bài viết về địa chỉ e-mail chính thức của toà soạn: 
toasoanvhpg@gmail.com; bài viết được trình bày bằng font chữ Times New 
Roman, không có định dạng riêng, tất cả chú thích đặt ở cuối bài.

Rất mong những đề nghị trên được chấp nhận để toà soạn có được thuận lợi 
trong việc tiếp nhận tác phẩm của quý vị.

Trước thềm Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất 2018, xin 
kính chúc quý độc giả, cộng tác viên, ân nhân và thân 

hữu có những hoạt động chuẩn bị đón Xuân thật vui 
tươi. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ quý vị luôn được 
nhiều hạnh lạc.

  Văn Hoá Phật Giáo
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S Ư Ơ N G  M A I 

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động, không sầu,

Không uế nhiễm, an ổn,

Là điềm lành tối thượng. 

(Kinh Phật tự thuyết)

Ảnh: Nguyễn Đình Niêm
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X Ã H Ộ I

Đăng Chín thân mến,
Nhận tin nhắn của bạn hỏi thăm và đề 

nghị cho nhận xét về nước Úc, thật khó 
cho mình khi mới bay qua đây hơn mười 
ngày nên cảm nhận không tránh khỏi 

chủ quan. Tuy vậy trong hơn một tuần ở Melbourne 
(ba ngày kia ở Sydney), mình cũng hiểu một cách tổng 
quát vì sao mới đây, Economist Intelligence Unit (EIU) 
- một cơ quan chuyên phân tích và nghiên cứu kinh 
tế thuộc Tập đoàn Economist của Anh - đã xếp hạng 
Melbourne là thành phố đáng sống số một thế giới 
năm 2017. Đây là năm thứ 7 liên tiếp thành phố này 
được xếp ở thứ hạng cao nhất trong bản khảo sát chất 
lượng sống ở 140 thành phố trên thế giới. Kết quả đánh 
giá dựa trên sự ổn định của quốc gia, kinh tế, văn hóa 
và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Cần biết Úc 
có hai thành phố nữa là Adelaide và Perth nằm trong 
top 10 của bảng xếp hạng này.

Melbourne là thành phố lớn nhất bang Victoria, 
thành lập từ 1835, và là thành phố lớn thứ hai ở Úc. Địa 

danh “Melbourne” dùng để gọi tên toàn bộ vùng đô thị 
rộng hơn 9.900km2 gồm nhiều khu dân cư khác nhau; 
đồng thời cũng là tên gọi phần trung tâm nội ô thành 
phố. Trải qua nhiều thập niên phát triển và nhập cư ồ 
ạt, Melbourne đã trở thành nhà của hơn 4,5 triệu người 
đến từ hàng trăm nước trên thế giới. Đã có thời gian 
Melbourne là thủ đô của Úc ngay sau khi Liên bang 
Úc được thành lập (1901-1927). Hồi ấy, Melbourne là 
một trong những đô thị hào hoa và thịnh vượng bậc 
nhất thế giới trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX với những 
dòng người nhập cư đổ xô đi tìm vàng.

Ấn tượng của mình trong những ngày ở đây là sự 
thanh bình của nó mà trong một bài viết trước đây, 
mình cũng bày tỏ ước vọng về một xã hội yên vui. Đọc 
báo chỉ thấy toàn tin tức mà không có nhiều vụ án 
mạng. Thời gian mình ở đây có hai vụ nổi cộm: vụ thứ 
nhất là việc một bà lão nuôi thú cưng bị chó cắn, sau 
đó mới phát hiện chó nuôi đích thị là một con dingo 
(chó hoang); và vụ thứ hai gây chấn động mạnh, một 
kẻ liều mạng người Afghanistan có cảm tình với IS đâm 

N G U Y Ê N  CẨN
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với những đồng bạc ít ỏi mình kiếm được, dù là cô sinh 
viên làm thêm hay ông kỹ sư thâm niên. Mức đãi ngộ 
khá công bình theo giá trị công việc. Mình hỏi mấy cô 
cậu sinh viên Việt Nam chạy bàn trong mấy nhà hàng 
ở khu Người Việt thì mấy cháu cho biết cũng vui khi có 
việc làm, tiền công dao động từ 12 AUD cho đến 17 AUD 
một giờ tùy quán, mà quán người Việt thường trả ở mức 
thấp. Nhưng làm vài ngày trong tuần là các cháu đủ trả 
tiền ăn và tiền nhà rồi. Một số đại học có quy định trong 
mỗi học kỳ (semester), sinh viên không được làm quá 20 
giờ/tuần để đảm bảo phẩm chất việc học. Thành phố 
này có số lượng sinh viên quốc tế thuộc loại đông nhất 
trên thế giới, sau London, New York và Paris. Theo một 
thống kê cũ, Úc xếp thứ 5 về điểm đến hàng đầu của 
sinh viên quốc tế (chiếm 8% số lượng du học sinh toàn 
cầu). Úc có đến 43% tỷ lệ dân số học đại học, chỉ sau 
một vài nước như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Mỹ. 
Một vị giáo sư ở đây cho mình biết 89% nam giới và 79% 
nữ giới có bằng đại học đều có việc làm, tương đương 
với mức trung bình của OECD*. Đây là một tin hấp dẫn 
không chỉ vì những sinh viên tốt nghiệp, kể cả du học 
sinh, kiếm được mức lương phù hợp, mà còn vì những 
người có trình độ giáo dục cao cho thấy họ hài lòng với 
cuộc sống. Du học sinh phải đóng học phí tương đối 
cao nhưng việc làm thêm ngoài giờ luôn có sẵn để giúp 
họ trang trải phần nào. Khi ra trường, họ cũng có thể 
xin việc làm và trở thành “thường trú nhân” nếu ngành 
nghề đó đang có nhu cầu ở Úc. Họ sẽ được chấm theo 
một thang điểm khách quan và bình đẳng về cơ hội ở 
lại, trong đó tiếng Anh là một tiêu chuẩn bắt buộc; với 
sinh viên VN, họ thấy lo nhất về mặt này.

Người ta đánh giá các trường học của Úc thuộc 
số các trường học tốt nhất trên thế giới. Theo những 
người từng học ở đây thì ngoài việc gíáo dục trung-
tiểu học là bắt buộc và miễn phí (ít nhất cho đến lớp 
10, nếu không muốn học tiếp lớp các 11, 12 và trong 
học trình có thể kéo dài 13 năm) thì giáo dục của Úc có 
những đặc điểm sau:

- Quy mô lớp học nhỏ (tối đa 30 học sinh trong một 
lớp).

- Các giáo viên có trình độ từ đại học trở lên và được 
hưởng chế độ đãi ngộ khá tốt.

- Cơ sở vật chất áp dụng công nghệ cao, kết nối với 
internet.

- Nhiều chương trình “năng khiếu và tài năng” để bồi 
dưỡng cho các học sinh có năng khiếu đặc biệt. Ngoài 
ra, có các chương trình “thành tích cao” cho các học 
sinh đứng đầu những môn học.

Học sinh học hết lớp 10 sẽ được nhận chứng chỉ tốt 
nghiệp, với tấm bằng này, học sinh có thể bắt đầu đi 
làm hoặc đăng kí chương trình học nghề, tuy nhiên 
không được phép học lên đại học.

Năm học lớp 11 và 12 cung cấp nhiều môn lựa 
chọn hơn như tin học, vẽ, kịch… Học sinh có thể chọn 

xe vào 12 người trên đường Flinders, khiến đài truyền 
hình dành hầu hết thời lượng đưa tin. Báo chí phê phán 
tai nạn tăng cao ở Melbourne khi có đến 27 người chết 
(?) trong năm 2017. (Chợt nhớ con số gần 9.000 người 
chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam mà báo chí vừa 
tổng kết và được đánh giá là giảm nhiều so với 2016!).

Đường phố khu trung tâm cũng khá sầm uất, đông 
đúc nhưng hết sức trật tự, vỉa hè thông thóang dù có 
những nghệ sĩ ôm trống ôm đàn hát ca ồn ào nhưng 
không ai phiền lòng; mà khách đi đường còn dừng lại, 
lắng nghe, và giúp đỡ bằng cách để lại những đồng 
tiền. Hệ thống giao thông công cộng cực kỳ ưu việt 
đến mức mình chưa thấy ở thành phố nào mà độ bao 
phủ lại rộng khắp đến thế, kể cả ở Mỹ hay các nước 
châu Âu. Bạn có thể đi bất kỳ đâu bằng xe điện hoặc 
xe lửa, nếu chịu khó tìm đường và các chuyến xe qua 
ứng dụng trên điện thoại. Cả thời gian xe sắp đến cũng 
được dự báo khá chính xác. Theo một người sống lâu 
năm cho biết: ngoài hệ thống xe điện gần như lớn nhất 
trên thế giới, thì có đến 300 tuyến xe buýt và hệ thống 
xe lửa với hơn 15 đường ray. Cô bạn ở Sydney nói người 
trên 60 tuổi chỉ cần bỏ ra 2.5 AUD là có thể đi suốt ngày 
bất cứ nơi đâu, riêng thứ bảy chủ nhật thì miễn phí.

Ở đây bạn có thể không tìm ra nhiều cơ hội kiếm 
tiền “chụp giựt” bằng cách chạy “cò”, chạy “aff airs” như 
ở xứ mình, nơi có nhiều người giàu bất ngờ và nhanh 
chóng. Nhưng bất kỳ ai đến đây đều cảm thấy hài lòng 
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được nâng cao và tôn trọng hơn. Mình được biết, về kinh 
tế thì Melbourne còn là trung tâm thương mại, tài chính 
quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 
được xếp hạng thứ 30 trên bảng Chỉ số Trung tâm Tài 
chính Toàn cầu. Cảng Melbourne là hải cảng vận chuyển 
hàng hóa lớn nhất nước Úc. Khộng những thế, đối với 
người dân xứ sở kangoroo thì Melbourne còn đảm 
nhiệm vai trò “kinh đô văn hóa” nước nhà, và là nơi khởi 
nguồn của nền điện ảnh truyền hình Úc, nơi khai sinh ra 
môn bóng đá Úc với khoảng 10 đội hiện nay. Thành phố 
này còn được liệt kê trong danh sách các Thành phố Văn 
chương UNESCO, và là thiên đường của âm nhạc, kịch 
nói, nghệ thuật truyền thống và nhiều loại hình nghệ 
thuật đường phố đặc sắc. Melbourne cũng là quê nhà 
của những ban nhạc hip hop Úc lớn nhất, thường được 
biết đến với tên “Melburn” hoặc “The Burn” qua những 
phong cách văn hóa độc đáo. 

Suy nghĩ miên man về một xã hội bình yên với 
những con người luôn sống có ý thức, tổ chức, kỷ luật, 
nhường nhịn. Mình lên xe điện, họ tự động nhường 
ghế cho mình khi thấy mình lớn tuổi. Vào quán hay đi 
bất kỳ đâu họ cũng không quá vội vã, chụp giựt, hầm 
hố, căng thẳng. Nhìn vào gương mặt, thấy ai cũng toát 
lên vẻ nhẫn nại, chịu đựng và không vọng động. Tại 
sao? Nước mình tự hào là theo Phật giáo đến 80% mà 
hành xử chả có nét gì “Phật giáo” cả - không một chút 
kham nhẫn, nhường nhịn, chia sẻ… Mình tự hỏi: Tại 
sao những kẻ nhập cư kia, trừ một số ít mang theo tập 
quán xấu từ nơi ra đi còn thì họ cũng phải sống hòa 
nhập và tuân thủ như những người bản xứ. Ông chủ 
những xí nghiệp, nhà máy hay thậm chí hàng quán ở 
đây phải tuân thủ ý thức môi trường triệt để, tuyệt đối 
vệ sinh theo những quy định nghiêm ngặt. Ông cậu 
mình ở Sydney, chủ một quán phở lớn ở đó, cho biết 
chỉ cần một người ăn có chuyện gì đó là cả ban Kiểm 
tra Y tế xuống. Ổng nói đùa: Khoảng mấy chục người 
trúng độc là con thấy ngài Bộ trưởng xuất hiện liền! 
Chợt nhớ trước khi qua đây xem TV thấy chiếu tình 
trạng ô nhiễm ở con sông Nhuệ ngoài Bắc, nước đen 
thui mà chẳng biết ai làm, và chẳng thấy ai có trách 
nhiệm xử lý mà dân thì cần nước tưới rau, nuôi tôm… 
Họ than thở “Chúng tôi đang bị giết lần mòn”. Buồn! 

Ghé qua nhà sách, tình cờ bắt gặp một quyển sách 
“Conscious Capitalism” của John Mackey và Rajendra 
Sisodia, đọc thử vài chương thấy toát lên nhiều ý lạ mà 
có thể Melbourne hay nước Úc cũng đang thừa hưởng 
phần nào cái nguyên lý ấy. Có ai đó cho rằng người ta 
đang cần liều thuốc giải độc kỳ diệu cho chủ nghĩa tư 
bản đang khủng hoảng, Mackey và Sisodia đưa ra tầm 
nhìn thuyết phục và đầy cảm hứng về dạng thức mới 
của chủ nghĩa tư bản dựa trên giá trị, lại được thúc đẩy 
bởi mục đích. Tác giả đưa ra bốn nguyên lý mang tính 
nền tảng của Chủ nghĩa tư bản ý thức: mục đích cao đẹp 
hơn, tích hợp các bên có lợi ích liên quan, nền văn hóa ý 

những môn sở trường của mình hoặc các môn bổ trợ 
cho nghề nghiệp tương lai hay học tập sau này. Học 
sinh hết lớp 12 sẽ được chính quyền cấp bằng tốt 
nghiệp trung học để có thể đi làm hoặc theo học tiếp 
tại các trường đại học.

Theo tạp chí Sydney Morning Herald, các trường học 
của Úc còn có chức năng chuẩn bị cho học sinh vào 
đời: phát triển các kỹ năng giao tiếp, ý thức kỷ luật. Họ 
cũng tin tưởng mạnh mẽ các lợi ích của việc đào tạo 
toàn diện, bao gồm làm việc theo nhóm, thể hiện bản 
thân và phát triển cá nhân thông qua lớp ngoại khóa.

Còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD)* khi công bố báo cáo về 35 nền giáo dục lớn thì 
Úc đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng những quốc 
gia “chịu chi” nhất của OECD chỉ sau một số nước châu 
Âu như Luxembourg, Thụy Sĩ, Na Uy… tổng chi tiêu 
cho giáo dục công và tư của Australia chiếm 5,6% GDP, 
cao hơn mức trung bình là 5,2%. Tiền tài trợ cho trường 
tiểu học tính trên mỗi học sinh ở Australia là 8.289 USD, 
mức trung bình của OECD là 8.477 USD. Nhưng đầu tư 

cho giáo dục cấp trung học cơ sở lại cao hơn 10.932 
USD so với 9.811 USD.

Nhiều gia đình Việt Nam đầu tư cho con sang bên 
đây ngay từ bậc trung học theo chế độ homestay khá 
đắt đỏ nhưng bắt buộc vì Chính phủ Úc không cho 
phép trẻ dưới 18 tuổi mà không có người giám hộ. 

Một điều mà những người thân của mình thích 
nước Úc là chế độ Săn sóc sức khỏe (Medicare) miễn 
phí nếu bạn là người có quốc tịch hoặc là thường trú 
nhân (permanent resident). Họ đánh giá chế độ y tế 
của Úc còn ưu việt hơn nhiều nước ở chỗ hầu như bạn 
không mất một xu nào, và nguyên tắc cư xử khi vào 
bệnh viện là hoàn toàn bình đẳng.

Chín thân, 
Những ngày ở bên này, mình lang thang đi vào rất 

nhiều siêu thị, trung tâm thương mại. Mình cứ vào thoải 
mái, khỏi gửi túi xách, ba-lô gì cả… Có hôm loay hoay 
đến 11 giờ khuya mới hay là không còn ai tính tiền. Hỏi 
bảo vệ, ổng nói: Anh tự tính tiền, cà thẻ, rồi ra về… Hoàn 
toàn tự giác. Tự dưng mình cảm thấy giá trị con người 
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thức, và lãnh đạo có ý thức. Văn hóa có ý thức (Conscious 
Culture) sẽ lấy chiến lược làm thức ăn cho bữa trưa của 
mình. Nhà quản trị thông thái Peter Drucker đã nói 
thẳng như thế, vì ông đã nhận diện ra chìa khóa dẫn đến 
thành công cho doanh nghiệp. Văn hóa gồm những giá 
trị đại diện cho những nguyên lý và những phương thức 
ứng xử trong quan hệ xã hội của Doanh nghiệp Ý thức 
(DNYT), cho phép nó tác động đến những hành động 
và việc kết nối giữa các thành viên với nhau vì mục đích 
của công ty, vì con người và quy trình. Chủ nghĩa tư bản 
ý thức (Conscious Capitalism - CNTBYT) lý luận rằng 
chúng ta cần hồng cầu để sống cũng như doanh nghiệp 
cần lợi nhuận, nhưng mục đích của đời sống không chỉ 
là tạo hồng cầu cũng như doanh nghiệp không chỉ làm 
ra lợi nhuận. Các doanh nghiệp có ý thức phải nghĩ đến 
cái gì ngoài lợi nhuận. Mục đích cao cả làm ta hứng 
khởi và khiến ta hành động. Nó khiến ta thức dậy mỗi 
sớm mai, giúp ta đủ nghị lực vượt qua những thời điểm 
khó khăn và là ngôi sao dẫn đường khi ta lạc lối. Bằng 
cách tập trung vào những mục đích sâu xa hơn, DNYT 
tạo cảm hứng, khiến ta dấn thân và đem lại sức sống 
cho những Thành viên trong Cộng đồng Doanh nghiệp 
(stakeholders). Khách hàng, nhân viên và những người 
có mối liên hệ khác đều tin tưởng và thương yêu công ty 
với những mục đích gây cảm hứng cho họ ..

Nhà tự nhiên học John Muir nhận xét rằng: “Khi 
bạn kéo mạnh một vật gì đó trong tự nhiên, bạn thấy 
nó gắn bó với mọi thứ khác trong vũ trụ”. Đây cũng là 
trường hợp của các doanh nghiệp vốn nằm trong một 
mạng lưới tinh vi và tương tức tương sinh với nhau.

Thế nên, khác với những doanh nghiệp tin rằng họ 
tồn tại để tối đa hóa lợi nhuận đem lại cho cổ đông, 
CNTBYT chú trong hệ thống sinh thái quanh nó, nghĩa 
là phải tạo ra và tối ưu hóa giá trị cho tất cả các thành 
viên doanh nghiệp. Họ hiểu rằng những thành viên 
kiên định mạnh mẽ và tận tụy sẽ đem lại sự bền vững 
và sức sống mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Họ nhận ra 
rằng không có nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, 
các nguồn quỹ, cộng đồng ủng hộ, và hệ thống sinh 
thái bền vững, sẽ không có công việc kinh doanh nào 
cả. DNYT là một mô hinh 3-win (cả 3 cùng thắng) đem 
lại lợi nhuận bền vững cho cổ đông.

Cuối cùng, họ đề cập đến “Lãnh đạo có ý thức”. Mình 
nhớ Robert Greeleaf, tác giả của “Nhà lãnh đạo làm 
thuê” (Servant Leader) từng nhận xét rằng “Nhà lãnh 
đạo tốt trước tiên phải là người làm công tốt”. Họ chú 
trọng đến “chúng ta” hơn là “cái tôi”. Họ tạo hứng khởi, 
nuôi dưỡng sự chuyển hóa, và đem lại những điều tốt 
đẹp nhất chung quanh họ.

Họ hiểu vai trò của họ là phụng sự tổ chức, phục vụ 
con người trong tổ chức, và tạo ra giá trị mới cho các 
thành viên. Họ nhận ra vai trò không thể thiếu của văn 
hóa và chú tâm vun xới Văn hóa Ý thức ấy qua niềm tin 
và sự tận tụy.

Đó không chỉ là chiến thuật hay chiến lược để phục 
vụ kinh doanh trước mắt, mà chính là đại diện cho 
những nhân tố thiết yếu của một triết lý kinh doanh 
hòa hợp, lâu dài, bền vững, lý tưởng, có thể giúp tất 
cả các lãnh đạo doanh nghiệp, các doanh nhân khởi 
nghiệp để xây dựng và điều hành những doanh nghiệp 
có ý thức, cân bằng giữa lợi nhuận và đạo đức xã hội, 
mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của doanh nghiệp và 
cuộc đời doanh nhân. 

Chúng ta hiểu ý nghĩa của giáo lý Duyên khởi. Duyên 
chính là điều kiện sống, là môi trường, là cái cớ làm cho 
nhân phát triển hay tàn lụi. Có những hạt giống không 
tốt lắm nhưng trong môi trường lành mạnh, cũng sẽ tự 
điều chỉnh thành tốt. Bằng chứng là nhiều người Việt 
thành công khi ra hải ngoại, họ tuân thủ luật pháp, gìn 
giữ môi sinh. Còn khi về nước, hạt giống tốt nhưng 
trồng trên đất cằn, thiếu phân, thiếu sự chăm sóc… 
thì cũng không đâm chồi được! Hoặc họ cảm thấy vi 
phạm pháp luật cũng chẳng sao, nên gây ô nhiễm, nên 
xử lý bừa bãi… Lãnh đạo như người trồng cây phải 
ươm giống tốt, để rồi phát triển theo duyên, luôn luôn 
chăm sóc (nhà Phật gọi là tăng thượng duyên), liên tục 
(đẳng vô gián duyên) và bồi đắp cho đủ điều kiện ra 
quả tốt (sở duyên duyên). Ngẫm lại nền giáo dục hay 
nền kinh tế chúng ta hiện nay đang rất cần những cái 
duyên lành ấy. Cái nhân từng người với cái nhân xã hội 
là hai nhưng có phần tương tức tương sinh trong đó.

Mình sẽ mua thêm một quyển cho bạn đọc để hiểu 
thêm về sự chuyển hướng của Chủ nghĩa Tư bản hiện 
nay mà chính chúng ta còn đang gắn cái đuôi “định 
hướng Xã hội Chủ nghĩa” cho nó. 

 Viết đến đây nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối nhưng mặt trời 
chưa muốn lặn. Mình muốn ra ngoài đi ngang công viên 
hít thở một ít khí trời mùa hạ. Thời tiết ở đây đỏng đảnh 
lắm bạn ạ. Buổi trưa có khi 28 độ nhưng đến tối nhiệt độ 
chỉ còn 14 độ! Nghe nói cơn bão ở quê nhà cũng chuyển 
hướng, yếu dần phải không? Hãy cầu mong như thế! 

Chúc bạn những ngày đầu năm Dương lịch thật 
nhiều niềm vui mới! 

Chú thích: 
(*) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (tiếng Anh: 

Organization for Economic Co-operation and Development; 
viết tắt: OECD, tiếng Pháp: Organisation de coopération et 
de développement économiques, OCDE) có mục đích tìm ra 
các chính sách phát triển kinh tế cùng phúc lợi của người 
dân. Đây là một diễn đàn dành cho các thành viên, hiện là 
chính phủ của 34 nước kinh tế thị trường phát triển nhất thế 
giới cũng như 70 nước không phải là thành viên, cùng nhau 
bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề kinh 
tế cũng như các vấn đề chung khác. Hiện OECD có 34 thành 
viên, hầu hết trong số đó là các quốc gia có thu nhập cao.

Trụ sở của tổ chức hiện nay cũng như tiền thân OEEC 
trước đó từ năm 1949 là ở Lâu đài La Muette ở Paris.
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V Ă N  H Ó A

Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo Việt 
Nam diễn ra từ ngày 04 đến ngày 07 
tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, thủ 
đô Hà Nội. Đại hội qui tụ 165 đại biểu đại 
diện cho chín tổ chức Giáo hội, Hệ phái 

đang sinh hoạt tại Việt Nam, thành lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. 

Đại hội đã nhất tâm suy tôn Hòa thượng Thích 
Đức Nhuận lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Trước khi nhận sự suy tôn của Đại hội, Hòa 
thượng Thích Đức Nhuận đã kiến nghị ba điểm với Đại 
hội và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trong đó có một 
điểm là: Giáo hội Phật giáo Việt Nam được phép mở ba 
trường Đại học Phật giáo tại ba miền đất nước (miền 
Bắc tại Hà Nội; miền Trung tại thành phố Huế; miền 
Nam tại TP.Hồ Chí Minh) và các trường Cơ bản Phật học 
tại các tỉnh, thành trong cả nước. Nếu chấp thuận, thì 
Hòa thượng mới đảm nhiệm chức vụ Pháp chủ. Đại hội 
và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chấp thuận kiến 
nghị của Đức Pháp chủ GHPGVN.    

Từ sau Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam, Nghị 
quyết Đại hội ngày 07-11-1981 được triển khai, Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu - Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni 
Trung ương, năm 1992 Hòa thượng kiêm nhiệm Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐTS, Hòa thượng đã nỗ lực thực hiện 
lời khuyến nghị của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN.

Sau Đại hội, ngày 14-11-1981, trường Cao cấp Phật 
học Việt Nam cơ sở I tại Hà Nội chính thức khai giảng 
tại chùa Quán Sứ. Tháng 10-1983, trường Cao cấp Phật 
học Việt Nam cơ sở II tại TP.Hồ Chí Minh chính thức khai 
giảng tại Thiền viện Vạn Hạnh số 716 nay là 750 đường 

Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận theo Quyết định số 
160/UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 17-10-1983. Đến năm 
1997, trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại TP.Huế 
chính thức khai giảng tại chùa Báo Quốc, phường Đúc, 
TP.Huế theo Quyết định số 07/CP ngày 22-4-1997 cho 
phép mở trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Huế. 
Đến tháng 6 năm 1997 thực hiện Quyết định số 19/
CP của Ban Tôn giáo Chính phủ ký ban hành ngày 23-
6-1997 về việc cho phép các trường Cao cấp Phật học 
thuộc Giáo hội được phép đổi tên là Học viện Phật giáo 
Việt Nam. Qua đó, trường Cao cấp Phật học Việt Nam 
tại Huế chính thức gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Huế, là Đại học Phật giáo tại miền Trung do Hòa 
thượng Thiện Siêu làm Viện trưởng; Hòa thượng Thiện 
Châu làm Phó Viện trưởng Thường trực; Hòa thượng 
Chơn Thiện làm Phó Viện trưởng. Sau khi Hòa thượng 
Thiện Châu viên tịch, Hòa thượng Chơn Thiện đảm 
nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Thường trực.

Với châm ngôn Văn - Tư - Tu, như lời Hòa thượng 
Thích Thiện Siêu, Viện trưởng sáng lập, đã huấn thị: 
“Châm ngôn của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế 
là Văn - Tư - Tu, tức là nghe giảng và thu thập kiến thức 
từ giáo lý của Đức Phật qua kinh điển, lời giảng dạy của 
thiện trí thức giáo thọ sư; tư duy, suy nghĩ, phân tích những 
điều đã được nghe, được chấp nhận; tu tập, thực hành và 
phát huy những gì đã được nghe biết, được tư duy và chấp 
nhận. Tất cả đều đưa đến trí tuệ sáng suốt và sự nghe biết, 
sự tư duy, sự tu tập, giúp các Tăng Ni sinh phát triển trí tuệ. 
Trí tuệ là Phật trí, trí tuệ soi sáng con đường giải thoát, trí 
tuệ vạch ra phương cách hành động, trí tuệ giúp từ bi phát 
triển. Trí và Bi là cốt lõi tạo nên tích cách nhân bản của Phật 

Hai tâm nguyện 
cùng một mục đích

T H Í C H  T H IỆN  N HƠN
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giáo. Học viện nỗ lực nhằm phát triển Văn huệ, Tư huệ, Tu 
huệ ở mỗi Tăng Ni sinh. Chúng tôi mong được góp phần cụ 
thể vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho người tu học trên 
đường tự giải thoát, giải thoát tha nhân, phục vụ hữu hiệu 
cho xã hội và đất nước…”. Trung thành với châm ngôn ấy, 
trong 20 năm qua Học viện không ngừng phát triển và 
trưởng thành từ cơ sở vật chất ban đầu tạm đặt tại chùa 
Báo Quốc, cách đây hơn 80 năm là Đại học Phật giáo 
đầu tiên tại Trung phần của Phật giáo Việt Nam. Sang 
niên học 1998-1999, cơ sở Học viện được dời về chùa 
Hồng Đức, số 109 đường Minh Mạng, xã Thủy Xuân, 
nay là phường Thủy Xuân cách TP.Huế 10km. Đến năm 
2014, được sự giúp đỡ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 
đã cấp cho Học viện 25,6 hecta đất tại phường An Tây, 
TP.Huế nằm trong dãy núi Thiên Thai cách TP.Huế 5km 
để xây dựng cơ sở mới của Học viện theo Quyết định 
số 2526/QĐ/UBND do Chủ tịch Nguyễn Văn Cao ký ban 
hành ngày 07-12-2011. Qua hơn hai năm thi công của 
Tập đoàn Vingroup, công trình gồm chùa Giác Hoàng 
và các hạng mục của Viện đã hoàn thành giai đoạn 1 và 
đưa vào sử dụng từ niên khóa 2017-2019, xứng đáng là 
cơ sở giáo dục hiện đại mang tầm quốc tế và khu vực 
Đông Nam Á.

Với tinh thần thắp sáng nguồn trí tuệ, giảng dạy cho 
người học không biết mỏi mệt (Truyền đăng tục diệm, 
Giáo nhơn bất quyện) dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng 
Thiện Siêu, Viện trưởng, và với một Hội đồng Điều hành, 
Ban Giảng huấn có bề dày kinh nghiệm trong công tác 
quản lý giáo dục qua nhiều giai đoạn khác nhau của lịch 
sử Phật giáo Việt Nam, Học viện đã có 164 Tăng Ni sinh 
tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa I. Đến tháng 10-2001, 
Hòa thượng Viện trưởng viên tịch, Giáo hội đã bổ nhiệm 
Hòa thượng Chơn Thiện, Phó Viện trưởng Thường trực, 
làm Viện trưởng cho đến năm 2016. 

Với chặng đường 20 năm, Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Huế đã chiêu sinh, đào tạo tổng cộng được 
chín khóa, trong đó bảy khóa với hơn 1.000 Tăng Ni 
sinh tốt nghiệp Cử nhân Phật học và hiện tại Học viện 
đang đào tạo 374 Tăng Ni sinh khóa VIII và khóa IX.

Qua sự lãnh đạo của Hòa thượng Viện trưởng Thích 
Thiện Siêu (1997-2001), Hòa thượng Viện trưởng Thích 
Chơn Thiện (2001-2016) và Hòa thượng Viện trưởng 
Thích Hải Ấn (2016 đến nay) là thời gian 20 năm. 20 
năm không phải là dài so với quá trình phát triển mang 
tính kế thừa truyền thống giáo dục Phật giáo Cố đô 
Huế hơn 100 năm qua, nhưng có một ý nghĩa vô cùng 
to lớn và đặc biệt, là một quá trình lịch sử tồn tại và 
phát triển của Đại học Phật giáo Việt Nam trong lòng 
GHPGVN và Phật giáo Cố đô Huế, từng là cái nôi của 
Giáo dục Đại học Phật giáo Việt Nam đã đào tạo các 
nhà lãnh đạo GHPGVN thời cận hiện đại. 

Thế rồi, 36 năm qua từ khi thực hiện lời khuyến nghị 
của Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận cũng như 
20 năm qua của Hòa thượng Thiện Siêu, Phó Chủ tịch 

Thường trực, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, 
Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Cố 
đô Huế đã trở thành hiện thực và có kết quả nhất định 
trong chương trình giáo dục đào tạo Tăng Ni tài đức có 
học, có hạnh của GHPGVN và sự chắp cánh bay xa, bay 
cao trong vòm trời Chánh pháp Như Lai ở thế kỷ XXI 
và những thế kỷ tiếp theo mang tính hội tụ và lan tỏa 
không những trong nước mà còn ảnh hưởng đến các 
nước trên thế giới. Quả thực như người xưa đã nói: “Vì lợi 
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. 

Người đó là sứ giả Như Lai, Trung tôn trong Đại chúng, 
Phúc điền của chúng sanh, là nhân tài, là nguyên khí 
của GHPGVN. Đây cũng là tâm nguyện của hai Trưởng 
lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ thứ nhất 
GHPGVN, và Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung 
ương, Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại TP.Huế. Tâm nguyện ấy luôn chói sáng và soi đường 
cho mọi thế hệ đi theo con đường giáo dục hướng nội, 
nhân bản, đạo đức, giải thoát trong mọi thời đại. Như 
Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Viện trưởng sáng lập, mỗi 
khi giảng dạy cho Tăng Ni sinh, Hòa thượng thường viện 
dẫn bài kệ của Tổ 
Phúc Hậu - Tổ 
đình Báo Quốc, 
Huế như sau: 
“Kinh điển lưu 
truyền tám vạn tư. 
Học hành không 
thiếu cũng không 
dư. Một năm tính 
lại đà quên hết. 
Chỉ nhớ trên đầu 
một chữ Như”. 

Về phần mình, 
Ban Thường trực 
HĐTS, Ban Giáo 
dục Phật giáo của Giáo hội sẽ không ngừng hỗ trợ Hội 
đồng Điều hành Học viện thực hiện có hiệu quả Quyết 
định của Chính phủ tại số 3580/CP ngày 09-11-2017 và 
Ban Tôn giáo Chính phủ tại số 1340/TGCP ngày 15-11-
2017 về việc cho phép các Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh, và TP.Cần Thơ được 
chính thức đào tạo theo chương trình cấp Thạc sĩ và 
Tiến sĩ Phật học từ đầu năm 2018. Qua đó, sẽ mở ra 
một chương trình đào tạo giáo dục cao nhất trong hệ 
thống Giáo dục Phật giáo của Giáo hội nói chung, Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Huế nói riêng. 

Chúc Hội đồng Điều hành Học viện hoàn thành công 
tác kế thừa, phát triển giáo dục Phật giáo trên nền tảng 
Bát Chánh đạo xuyên qua Giới Định Tuệ trong hiện tại 
và tương lai. Chúc Lễ Kỷ niệm 20 năm hình thành và 
phát triển Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thành 
công tốt đẹp. 
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V Ă N  H Ọ C

Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh 
Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. 

Nú i chẳ ng cầ n cao, chỉ  cầ n có  tiên ở  thì  nổ i tiế ng 
Nướ c chẳ ng cầ n sâu, chỉ  cầ n có  rồ ng số ng thì  linh thiêng. 

Lưu Vũ  Tí ch, mộ t văn nhân đờ i Đườ ng, đã  thể  hiệ n cố t 
cá ch như thế  trong bà i “Lậ u thấ t minh”, tứ c Bà i minh về  
căn nhà  quê mù a. 

Cũ ng vớ i ý  tứ  ấ y, Tri phủ  phủ  Điệ n Bà n Nguyễ n Đì nh 
Tiế n đã  viế t bà i bia kí  dự ng trên chù a Linh Ứ ng nú i Ngũ  
Hà nh để  ca ngợ i một vị thiề n sư đạo hạnh, có nhiều 
đóng góp đối với sự phát triển sâu rộng của Phật giáo 
Ngũ Hành Sơn nói riêng và Phật giáo Quảng Nam-Đà 
Nẵng nói chung, đó là Thiền sư Ấn Lan-Tổ Huệ-Từ Trí 
(1852-1921). Ngài là vị thiề n sư đầ u tiên đượ c triề u đì nh 
nhà  Nguyễ n sắ c tứ  Tăng cang kiêm quả n hai chù a Tam 
Thai, Linh Ứ ng. Vậ y Từ  Trí  đạ i sư là  ngườ i công hạ nh như 
thế  nà o mà  đượ c ví  như “tiên nhân” là m nên danh tiế ng 
củ a Ngũ  Hà nh Sơn xưa nay đượ c xem là  thắ ng cả nh bậ c 
nhấ t trờ i Nam? Albert Sallet trong chuyên khả o củ a mì nh 
về  nú i Ngũ  Hà nh có  nhắ c đế n vị  thiề n sư nà y vớ i lò ng 
khâm phụ c kí nh ngưỡ ng đạ o hạ nh tu trì 1.  Tá c giả  Lê Xuân 
Thông trong bà i “Thiề n sư đầ u tiên củ a Phậ t giá o Quả ng 
Nam - Đà  Nẵ ng đượ c triề u Nguyễ n sắ c chuẩ n Tăng cang” 
đăng trên tạp chí Văn Hó a Phậ t Giá o cũ ng đã  nó i khá  rõ  
về  hà nh trạ ng củ a ngà i2.  Chú ng tôi trong bà i viế t nà y chỉ  
dừ ng lạ i ở  việ c phiên dị ch văn bia chù a Linh Ứ ng vớ i đầ y 
đủ  nguyên văn chữ  Há n, phiên âm và  dị ch nghĩ a như 
một minh chứng cụ thể, sống động mà người đương 
thời cảm nhận về đạo cao đức trọng của ngài. 

Cũng xin được nói thêm, rằng vào thời điểm người 
viết tiếp cận (năm 2012), bia nà y vẫ n cò n nguyên dạng, 
nét chữ khắc rõ  ràng vớ i kiể u chữ  chân phương, né t khắ c 
sâu và  í t có  dấ u hiệ u mò n mờ , được dựng trên một tảng 
đá vuông đặt trước sân vườn chùa Linh Ứng (như thấy 
trong hình ảnh kèm theo). Tuy nhiên, sau nhiề u lầ n bị  
dị ch chuyể n vị  trí , đế n nay, không mấ y ai rõ  tung tí ch 
củ a nó  ở  đâu trên nú i Ngũ  Hà nh, nên việ c tiế p cậ n xem 

chừ ng khó  khăn vớ i nhữ ng ai muố n thực mục sở thị. Sau 
đây là toàn văn bài văn bia tại chùa Linh Ứng:

Chữ  Há n
山 有 仙 則 名 地 以 人 而 勝 五 行 山 我 南 

之 第 一 名 勝 也 山 有 三 台 靈 應 二 寺 敕 賜 
僧 綱 阮 式 齋 法 名 印 蘭 升 平 安 平 人 也 年 
少 悟 禪 於 嗣 德 拾 玖 年 訪 仙 峰 入 靈 應 寺 
寺 之 住 持 密 行 和 尚 衣 傳 之 建 福 元 年 法 
號 慈 智 大 師 同 慶 貳 年 為 靈 應 寺 住 持 四 
五 齋 壇 均 預 尊 証 成 泰 柒 年 欽 差 南 義 總 
督 大 臣 阮 大 人 察 咨 僧 徒 信 服 科 範 諳 詳 
舉 充 僧 綱 兼 三 台 靈 應 二 寺 十 二 年 十 一 
月 蒙 賜 有 心 像 教 四 字 蛟 花 朱 漆 金 高 掛 
十 四 年 奉 御 本 寺 齋 壇 又 蒙 賞 五 福 銀 錢 
二 枚 佛 力 皇 恩 六 袞 以 前 功 圓 行 滿 矣 迨 
維 新 五 年 猶 以 禪 堂 狹 窄 增 構 精 廬 一 座 
在 靈 應 寺 有 名 曰 禪 流 尊 斯 堂 也 

海 月 長 凝 三 眛 印 山 雲 默 證 六 如 緘 雙 
臺 者 其 辟 障 之 境 歟 空 洞 者 其 探 玄 之 窟 
歟 大 壑 盈 盈 長 天 一 色 又 其 澄 心 之 景 致 
歟 溯 夫 一 千 年 前 五 行 一 海 島 一 千 年 後 
五 行 一 名 山 五 行 山 之 名 於 我 南 固 自 有 
天 然 其 勝 也 雖 然 不 有 仙 骨 難 叩 玄 惟 保 
佛 心 始 拓 禪 梵 式 齋 此 身 佛 耶 仙 耶 彼 其 
潮 自 雷 喧 心 自 寂 海 同 天 際 性 同 圓 此 人 
而 得 此 山 得 得 而 來 蓋 亦 仙 而 佛 也 禪 流 
尊 有 堂 則 其 自 來 色 相 兮 量 式 齋 其 為 禪 
流 之 尊 乎 噫 山 有 五 行 僧 有 五 通 天 作 之 
合 在 此 山 中 式 齋 和 尚 萬 古 高 風

皇 朝 維 新 玖 年 乙 卯 春 奠 磐 府 知 府 阮 
廷 薦 謹 記 秀 才 武 弘 勁 檢 原 平 順 按 察 
使 阮 德 筠 斧 正 沐 恩 弟 子 秀 才 胡 陞 嬴 
奉 書 奠 盤 府 知 府 膺 革 教 授 武 泰 仝 潤 九 
品 黃 文 笑 鐫 

Phiên âm 
Sơn hữ u tiên tắ c danh, đị a dĩ  nhân nhi thắ ng. Ngũ  

Hà nh Sơn ngã  Nam chi đệ  nhấ t danh thắ ng dã . Sơn 
hữ u Tam Thai, Linh Ứ ng nhị  tự  sắ c tứ  Tăng cang Nguyễ n 

Văn bia “Núi nhờ người mà nổi danh”  
trên chù a Linh Ứng núi Ngũ Hành

Bài & ảnh:  Đ I N H  T H Ị   T O A N
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Thứ c Trai phá p danh Ấ n Lan, Thăng Bì nh, An Bì nh nhân 
dã . Niên thiế u ngộ  thiề n, ư Tự  Đứ c thậ p cử u niên phỏ ng 
tiên phong nhậ p Linh Ứ ng tự . Tự  chi trụ  trì  Mậ t Hà nh Hòa 
thượ ng y bá t truyề n chi. Kiế n Phú c nguyên niên, phá p 
danh Từ  Trí  đạ i sư. Đồ ng Khá nh nhị  niên vi Linh Ứ ng tự  
trụ  trì , tứ  ngũ  trai đà n quân dự  tôn chứ ng. Thà nh Thá i thấ t 
niên, Khâm sai Nam Nghĩ a Tổ ng đố c đạ i thầ n Nguyễ n đạ i 
nhân sá t tư Tăng đồ  tí n phụ c khoa phạ m am tườ ng, cử  
sung Tăng cang kiêm Tam Thai, Linh Ứ ng nhị  tự . Thậ p nhị  
niên thậ p nhấ t nguyệ t mông tứ  hữ u tâm tượ ng giá o tứ  
tự , giao hoa châu tấ t kim tướ ng cao quả i. Thậ p tứ  niên 
phụ ng ngự  bổ n tự  trai đà n hự u mông thưở ng ngũ  phú c 
ngân tiề n nhị  mai. Phậ t lự c hoà ng ân lụ c cổ n dĩ  tiề n công 
viên hà nh mã n hỹ . Đã i Duy Tân ngũ  niên do dĩ  thiề n 
đườ ng hiệ p trá ch, tăng cấ u tinh lư nhấ t tò a tạ i Linh Ứ ng 
tự , hữ u danh viế t Thiề n lưu tôn tư đườ ng dã . 

Hả i nguyệ t trườ ng ngưng tam muộ i ấn, sơn vân mặ c 
chứ ng lụ c như giam. Song đà i giả  kỳ  tí ch chướ ng chi 
cả nh dư! Không độ ng giả  kì  thá m huyề n chi quậ t dư! Đạ i 
há c doanh doanh trườ ng thiên nhấ t sắ c, hự u kì  trừ ng 
tâm chi cả nh trí  dư! Tố  phù nhấ t thiên niên tiề n Ngũ  
Hà nh nhấ t hả i đả o. Nhấ t thiên niên hậ u Ngũ  Hà nh  nhấ t 
danh sơn. Ngũ  Hà nh Sơn chi danh ư ngã  Nam cố  tự  hữ u 
thiên nhiên kì  thắ ng dã . Tuy nhiên bấ t hữ u tiên cố t nan 
khấ u huyề n huyề n, duy bả o Phậ t tâm thủ y thá c thiề n 
phạ m. Thứ c Trai thử  thân Phậ t da! Tiên da! Bỉ  kì  triề u tự  
lôi chuyên, tâm tự  tị ch hả i đồ ng thiên tế  tí nh đồ ng viên. 
Thử  nhân nhi đắ c, thử  sơn đắ c đắ c nhi lai cái diệ c Tiên nhi 
Phậ t dã . Thiề n lưu tôn hữ u đườ ng tắ c kì  tự  lai sắ c tướ ng 
hề ! Lượ ng Thứ c Trai kì  vi thiề n lưu chi tôn. Ô hô! Sơn hữ u 
Ngũ  Hà nh Sơn, tăng hữ u ngũ  thông thiên tá c chi hợ p tạ i 
thử  sơn trung, Thứ c Trai Hò a thượ ng vạ n cổ  cao phong.

Hoà ng triề u Duy Tân cử u niên Ấ t Mã o xuân. Điệ n Bà n 
phủ  Tri phủ  Nguyễ n Đì nh Tiế n cẩ n kí . Tú  tà i Võ  Hoằ ng 
Kỉ nh kiể m. Nguyên Bì nh Thuậ n Á n sá t sứ  Nguyễ n Đứ c 
Quân phủ  chí nh. Mộ c ân đệ  tử  Tú  tà i Hồ  Thăng Doanh 
phụ ng thư. Điệ n Bà n phủ  Tri phủ  ung cá ch, Giá o thụ  Võ  
Thá i đồ ng nhuậ n. Cử u phẩ m Hoà ng Văn Tiế u tuyên.

Dịch nghĩa
Núi nhờ tiên mà nổi tiếng, đất nhờ người tài mà trở 

nên đẹp đẽ. Núi Ngũ Hành ở nước Nam ta là đệ nhất 
thắng cảnh. Núi có vị Sắc tứ Tăng cang ở hai chùa Tam 
Thai và Linh Ứng là Nguyễn Thức Trai, pháp danh Ấn Lan, 
người An Bình, huyện Thăng Bình. Lúc niên thiếu giác 
ngộ Phật pháp, vào năm Tự Đức thứ 19, ông theo gót 
tiên lên núi ở tại chùa Linh Ứng; Trụ trì của chùa là Mật 
Hành hòa thượng đã truyền y bá t cho ông; năm đầu niên 
hiệu Kiến Phúc, được ban pháp hiệu là Từ Trí đại sư; năm 
Đồng Khánh thứ 2, làm trụ trì chùa Linh Ứng; nhiều lần 
dự  ngôi tôn chứng trong các trai đàn. Năm Thành Thái 
thứ 7, Khâm sai Nam Nghĩa Tổng đốc đại thần Nguyễn 
đại nhân tổ chức sát hạch Tăng đồ, tín phục sự am tường 
khoa phạm của sư nên cử sung chức Tăng cang hai chùa 
Tam Thai, Linh Ứng; tháng 11 năm [Thành Thái] thứ 12, 

ngài được ban tặng 4 chữ “Hữu Tâm Tượng Giáo” sơn son 
thếp vàng treo cao; năm [Thành Thái] thứ 14, vua ngự 
đến lễ trai đàn do bổn tự tổ chức, lại ban thưởng ngũ 
phúc ngân tiền; nhờ Phật lực lẫn Hoàng ân, sư được ban 
cho 6 chiếc cà-sa tưởng thưởng cho công hạnh viên 
mãn. Đến năm Duy Tân thứ 5, do thiền đường chật hẹp 
nên ngài xây dựng lại một tòa nhà cao đẹp ở bên phải 
chùa Linh Ứng, gọi là Thiền lưu tôn tư đường vậy. 

Trăng biển mãi in ấn tam muội; mây núi vẫn chứa 
kệ lục như. Song đài3 là nơi trừ  bỏ  chướ ng khí  ư! Động 
Huyền Không là nơi để con người khám phá sự huyền 
diệu ư! Hang lớn hốc sâu như chứa cả khoảng trời rộng 
một màu xanh sắc, lại là cảnh trí có thể thanh lọc tâm hồn 
con người ư! Nhớ lại một ngàn năm trước, Ngũ Hành là 
một hải đảo. Một ngàn năm sau, Ngũ Hành là một danh 
sơn. Danh thắng Ngũ Hành Sơn ở nước Nam ta từ xưa đã 
là nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy không có cốt cách 
tiên nhân thì khó tạo huyền linh, nhưng gìn giữ Phật tâm 
thì vẫn nâng cao Thiền phạm. Thức Trai này thân là  Phật 
ư! là  tiên ư! Nước triều kia vốn là tự tiếng sét đánh, tâm tự 
tĩnh lặng giữa biển khơi, cùng 
trời đất giao hòa để chân tính 
về cùng một thể. Người này mà 
đắc đạo, cũng như núi kia đắc 
đạo thì cái sự đắc ấy đại để cũng 
là Tiên, là Phật cả. Chư tôn Thiền 
đức đã có tự viện thì sắc tướng 
sẽ tự đến. Lượng xét, Thức Trai là 
bậc tôn quý của Thiền lưu vậy. 
Ôi! Núi có Ngũ Hành, tăng có 
ngũ thông, do trời tạo tác mà 
hợp ở giữa núi này, cao phong 
của Hòa thượng Thức Trai lưu 
mãi vạn đời!

Xuân Ất Mão, Hoàng triều 
Duy Tân năm thứ 9. Tri phủ  phủ  Điệ n Bà n Nguyễ n Đì nh 
Tiế n kí nh ghi. Tú  tà i Võ  Hoằ ng Kỉ nh kiểm xét. Nguyên 
Á n sá t sứ  Bì nh Thuậ n Nguyễ n Đứ c Quân sửa chính. Mộc 
ân đệ tử Tú  tà i Hồ  Thăng Doanh phụ ng thư. Tri phủ  phủ  
Điệ n Bà n đã  nghỉ  hưu cù ng Giá o thụ  Võ  Thá i nhuậ n sắc. 
Cử u phẩ m Hoà ng Văn Tiế u khắc bia. 

Chú thích: 
1. Albert Sallet (2002), “Nú i đá  hoa cương (Ngũ  Hà nh Sơn)”, 

Nhữ ng ngườ i bạ n cố  đô Huế  (B.A.V.H), tậ p XI, 1924, Nxb Thuậ n 
Hó a, Huế , tr.127-128. 2. Lê Xuân Thông (2014), “Thiề n sư đầ u 
tiên củ a Phậ t giá o Quả ng Nam-Đà  Nẵ ng đượ c triề u Nguyễ n sắ c 
chuẩ n Tăng cang”, Văn Hó a Phậ t Giá o, số  207, tr.42-43. 3. Song 
đài: ý  chỉ  Vọ ng Hả i đà i và  Vọ ng Giang đà i.

Tài liệu tham khảo:
1. Albert Sallet (2002), “Nú i đá  hoa cương (Ngũ  Hà nh Sơn)”, 

Nhữ ng ngườ i bạ n cố  đô Huế (B.A.V.H), tậ p XI, 1924, Nxb Thuậ n 
Hó a, Huế , tr127-128. 2. Lê Xuân Thông (2014), “Thiề n sư đầ u 
tiên củ a Phậ t giá o Quả ng Nam-Đà  Nẵ ng đượ c triề u Nguyễ n sắ c 
chuẩ n Tăng cang”, Văn Hó a Phậ t Giá o, số  207, tr.42-43.
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P H Ậ T  P H Á P

Một luận đề tuyệt đối quan trọng của đạo 
Phật dễ gây phản ứng ngộ nhận đối với 
những ai lần đầu tiếp xúc với Phật giáo là 
lời tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật: Năm 
uẩn không phải mình. 

Đạo Phật gọi con người (puggala) là năm uẩn 
(pancakkhandhà), một hợp thể gồm có sắc uẩn (rùpa-
khandha), thọ uẩn (vedanà-khandha), tưởng uẩn (sannà-
khandha), hành uẩn (sankhàra-khandha), thức uẩn 
(vinnàna-khandha), và xác nhận năm uẩn do nhân duyên 
mà có mặt, không do ai tạo ra, là vô thường, khổ đau và 
vô ngã. Đây là cái nhìn trí tuệ của đạo Phật, lưu xuất từ 
tuệ giác giải thoát của Đức Thế Tôn Chánh đẳng giác. 

Trong kinh văn sớm nhất của đạo Phật, bậc Giác ngộ 
nói về con người năm uẩn: 

“Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? 
Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẩn…

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sắc? Bốn đại chủng 
và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Này các Tỷ-kheo, 
đấy được gọi là sắc. Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập 
khởi. Do các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Và con 
đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường Thánh đạo 
Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định…

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ-kheo, 
có sáu thọ thân này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc 
sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân 
xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. 
Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ 
đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa 
đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy… 
chánh định…

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng? Này các Tỷ-kheo, 
có sáu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. Do 
xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường 
Thánh đạo tám ngành đưa đến tưởng đoạn diệt, tức là 
chánh tri kiến… chánh định… 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Có sáu tư thân 
này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành 
tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đây là 
con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến đoạn diệt, tức là 
chánh tri kiến… chánh định…

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Có sáu thức thân 
này, này các Tỷ -kheo, (tức là) nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên   thức tập khởi. Do 
danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường 

 không phải của mình
N G U Y Ê N  P HƯỚC
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Thánh đạo tám ngành đưa đến thức đoạn diệt, tức là 
chánh tri kiến… chánh định”1.

Như vậy, theo phân tích của Đức Phật thì con người 
là một hợp thể gồm năm thành phần nương vào nhau 
mà tồn tại, gọi là sắc uẩn (thân thể), thọ uẩn (cảm giác), 
tưởng uẩn (tri giác), hành uẩn (ý chí) và thức uẩn (tri 
thức). Mỗi thành phần như vậy lại do các điều kiện khác 
tạo nên, trùng trùng duyên khởi; không có gì được xem 
là nguyên nhân đầu tiên hay duy nhất làm phát sinh một 
sự vật hay hiện tượng trong thế giới hiện hữu. Mọi sự 
vật và hiện tượng đều do nhân duyên hợp lại mà thành 
và biến mất cũng hoàn toàn do nhân duyên. Con người 
năm uẩn là do nhân duyên mà có mặt, tồn tại nhờ ngoại 
duyên, không có tự tánh độc lập hay ngã, không tách rời 
thế giới bên ngoài. Phân tích con người ngũ uẩn thành 
một hiện tượng trùng trùng duyên khởi như vậy là đặc 
điểm của trí tuệ Phật giáo, cho thấy vì sao đạo Phật quan 
niệm hiện hữu (con người và cuộc đời) do nhân duyên 
sinh, tồn tại hỗ tương, là vô thường, khổ, vô ngã2. Chính 
cái nhìn trí tuệ này có sức mạnh xua tan mọi tập quán mê 
chấp của chúng sinh, giải thoát con người khỏi mọi mắt 
xích trói buộc của thế giới khổ đau sinh tử luân hồi.  

Thông thường, con người sống ở đời suy nghĩ và ứng 
xừ theo thói quen gắn liền với ngã tính. Khi con người tiếp 
xúc với thế giới chung quanh, những gì mắt thấy, tai nghe, 
mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý nhận thức đều gắn 
liền với ý niệm “tôi” và “của tôi”. Nào là “tôi thấy”, “tôi nghe”, 
“tôi biết”, “tôi vui”, “tôi buồn”, “tôi thành công”, “tôi thất bại”. 
Tất cả chỉ là ý niệm chấp thủ của con người liên quan đến 
quá trình hiện hữu. Theo quan niệm Duyên khởi của đạo 
Phật thì thực sự có sự thấy, nghe, biết, vui, buồn, thành 
công, thất bại phát sinh do nhân duyên nhưng không có 
ai thấy, nghe, biết, vui, buồn, thành công hay thất bại3. Tất 
cả những hiện tượng ấy chỉ là sự vận hành của ngũ uẩn, sự 
hành hoạt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoàn toàn do 
duyên mà sinh và diệt, không có thực thể, không tồn tại 
mãi, không phải của con người, vì con người không nắm 
bắt được, không làm chủ được. Nói cách khác, những gì 
mà con người cho là “tôi” hay “của tôi” chẳng qua chỉ là các 
hiện tượng có mặt do duyên và kết thúc cũng do duyên, 
không phải của ai, không dính dáng đến người nào, vì 
con người hoàn toàn bất lực, không nắm bắt được chúng, 
không làm chủ được chúng4. Chúng hợp và tán hoàn 
toàn do nhân duyên. Đây là quan niệm vô ngã trong giáo 
lý của đạo Phật, theo đó con người năm uẩn được xem là 
biến hoại khổ đau, nhưng không có ai là người đau khổ, 
vì năm uẩn là vô ngã, không phải của mình.   

Trong bài pháp thứ hai giảng cho năm người bạn cũ 
tại Isipatana sau ngày giác ngộ, nhờ đó cả năm vị lần lượt 
chứng quả vô sanh, Thế Tôn xác chứng năm uẩn là vô ngã:   

“Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu 
sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể 
được các sắc như sau: ‘Mong rằng sắc của tôi là như thế 
này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!’. Và này 

các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc đi đến bệnh hoạn, 
và không thể có được các sắc: ‘Mong rằng sắc của tôi như 
thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!’.

Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu 
thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể 
được thọ như sau: ‘Mong rằng thọ của tôi như thế này! 
Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!’. Và này các 
Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ đi đến bệnh hoạn, và 
không thể có được các thọ: ‘Mong rằng thọ của tôi như thế 
này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!’.

Tưởng là vô ngã…
Các hành là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu các hành là 

ngã, thời các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể 
được các hành như sau: ‘Mong rằng các hành của tôi như 
thế này! Mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế 
này!’. Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô ngã. Do vậy, các 
hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các hành: 
‘Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong rằng các 
hành của tôi không phải như thế này!’.

Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã, thời 
thức không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được thức 
như sau: ‘Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng 
thức của tôi chẳng phải như thế này!’. Và này các Tỷ-kheo, 
vì thức là vô ngã. Do vậy, thức đi đến bệnh hoạn, và không 
có thể có được thức: ‘Mong rằng thức của tôi như thế này! 
Mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!’”5.

Trong một văn cảnh khác, Thế Tôn luận chứng cho du 
sĩ ngoại đạo Saccaka thấy năm uẩn là vô ngã, không phải 
của mình, vì không ai có quyền hành gì đối với sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức: 

  “- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: 
‘Sắc là tự ngã của ta’, Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy và 
có nói được rằng: ‘Sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi 
không phải như thế này’ không?

- Thưa không, Tôn giả Gotama.
- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: ‘Thọ 

là tự ngã của ta’, Ông có quyền hành gì đối với thọ ấy và có 
nói được, rằng: ‘Thọ của tôi phải như thế này, thọ của tôi 
không phải như thế này’ không?

- Thưa không, Tôn giả Gotama.
- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: 

‘Tưởng là tự ngã của ta’, Ông có quyền hành gì đối với tưởng 
ấy và có nói được rằng: ‘Tưởng của tôi phải như thế này, 
tưởng của tôi không phải như thế này’ không? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama.
- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: ‘Các 

hành là tự ngã của ta’, Ông quyền hành gì đối với tự ngã ấy 
và có nói được rằng: ‘Các hành của tôi phải như thế này, các 
hành của tôi không phải như thế này’ không? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama.
- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: 

‘Thức là tự ngã của ta’, Ông quyền hành gì đối với tự ngã 
ấy và có nói được rằng: ‘Thức của tôi phải như thế này, thức 
của tôi không phải như thế này’ không? 
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 - Thưa không, Tôn giả Gotama.
- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay 

vô thường?
- Vô thường, Tôn giả Gotama.
- Cái gì vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc?
- Là khổ, Tôn giả Gotama. 
- Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý chăng khi 

chánh quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi’?

- Thưa không, Tôn giả Gotama.
- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thọ… Tưởng… 

Các hành… Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thức là 
thường hay vô thường?

- Vô thường, Tôn giả Gotama. 
- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
- Là khổ, Tôn giả Gotama. 
- Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý chăng khi 

chánh quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi’?

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 
- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Ai ái luyến khổ, 

chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói: ‘Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’. Người ấy 
có thể liễu tri cái khổ của tự mình hay có thể sống trừ diệt 
khổ không?

- Làm sao có thể được, Tôn giả Gotama? Không thể như 
vậy, Tôn giả Gotama”6.

Các luận chứng của Đức Phật về năm uẩn là vô thường, 
khổ, vô ngã mở ra một thế giới mới cho tư duy nhận thức 
và mục tiêu của đời sống nhân loại. Đó là con người và thế 
giới này không do ai tạo ra, hiện hữu do nhân duyên, lệ 
thuộc lẫn nhau, chuyển biến và sanh diệt liên tục, thuộc 
bản chất khổ đau, không ai nắm bắt được, không ai làm 
chủ được. Đã là thế giới chịu sự biến hoại, khổ đau, không 
thường hằng, không ai làm chủ được, không ai can thiệp 
được thì không có gì là tuyệt đối an toàn trên cuộc đời này 
để cho con người có thể nương tựa hay nắm giữ, cũng 
không có mục tiêu nào quan trọng hơn cho con người 
theo đuổi, ngoài việc nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới 
mê lầm khổ đau. Đây hẳn là cái nhìn cứu khổ tuyệt đối lớn 
lao mà nhân loại may mắn thừa hưởng được nhờ sự xuất 
hiện hy hữu của bậc Chánh đẳng giác trong cuộc đời. 

Kinh Tương ưng bộ cho biết, trước lúc giác ngộ, Đức 
Phật từng ưu tư: “Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não, 
bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi 
đau khổ này, không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau 
khổ này, không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và 
chết”7. Rồi Ngài quyết tâm xuất gia tìm kiếm chân lý thoát 
khổ và sau đó đã đạt được mục tiêu giải thoát khổ đau 
sinh tử luân hồi, trở thành một con người giác ngộ. 

Với sự chứng ngộ đầy đủ về thế giới khổ đau và con 
đường ra khỏi thế giới luân hồi khổ đau, mỗi lời dạy của 
Đức Phật (Buddhasàsana) đều tập trung làm sáng tỏ 
hai vấn đề: khổ (dukkha) và diệt khổ (dukkhanirodha). 

Theo lời Phật thì ngũ uẩn (con người và thế giới này) 
là chỗ tích tập và hiện hành của mọi bất hạnh khổ đau 
bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, gọi là khổ uẩn 
(dukkhakkhandha). Cái khối ngũ uẩn khổ đau đang có 
mặt ấy là hệ quả do tâm thức mê lầm tạo ra, nghĩa là do 
vô minh và tham ái mà hiện hữu, và sẽ tiếp tục kéo dài 
mãi mãi cho đến khi nào chúng sinh hiểu ra tính chất 
phiền toái đáng chán của nó và quyết tâm buông bỏ 
nó. Do đó, nếu không nhận ra bản chất vô thường, khổ, 
vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sinh tâm hân 
hoan thích thú và ái luyến chúng thì sẽ tiếp tục rơi vào 
mê lầm, tiếp tục mời gọi khổ đau tái sinh. Trái lại, nếu 
thấy rõ tính chất phiền toái khổ đau của thế giới ngũ uẩn 
và quyết tâm buông bỏ nó, không hân hoan thích thú, 
không mong muốn kéo dài khối khổ đau ấy thì hết mê 
lầm, hết khổ đau bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Bậc Giác ngộ tuyên bố về nguyên nhân của khổ và sự 
diệt khổ:       

“Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ sắc, người ấy hoan hỷ khổ. 
Ai hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy không giải thoát khỏi khổ. 
Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thọ… Này các Tỷ-kheo, ai hoan 
hỷ tưởng… Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ các hành…

Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thức, người ấy hoan hỷ khổ. 
Ai hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy không giải thoát khỏi khổ.

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ sắc, người ấy 
không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, Ta nói, người 
ấy giải thoát khỏi khổ. Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan 
hỷ thọ… Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ tưởng… Và 
này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ các hành…

Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ thức, người ấy 
không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy 
giải thoát khỏi khổ”8.

Lời Phật nhắc cho chúng ta rằng có thái độ hân hoan tự 
mãn về sắc (thân thể), thọ (cảm giác), tưởng (tri giác), hành 
(ý chí), thức (tri thức), cho rằng chúng là của mình thì rơi 
vào mê lầm, khổ đau, tiếp tục mời gọi khổ đau tái sinh. Trái 
lại, không hân hoan tự mãn về thế giới ngũ uẩn, không 
xem chúng là của mình thì không mê lầm, không khổ đau, 
không mời gọi khổ đau sinh tử luân hồi. Kinh Phật nói rõ 
kẻ vô văn phàm phu thiếu hiểu biết rơi vào sầu, bi, khổ, ưu, 
não do đồng hóa năm uẩn là mình và của mình. Trái lại, vị 
đa văn Thánh đệ tử không rơi vào sầu, bi, khổ, ưu, não vì 
không xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức là “tôi” và “của tôi”:     

“Ở đây, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu không thấy 
rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các bậc 
Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong sắc. Vị ấy bị ám ảnh: ‘Sắc là ta, sắc là của ta. Do bị 
ám ảnh: ‘Sắc là ta, sắc là của ta’ khi sắc biến hoại, đổi khác; do 
sắc biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não!

Vị ấy quán thọ như là tự ngã… Vị ấy quán tưởng như là 
tự ngã… Vị ấy quán các hành như là tự ngã…
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 Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy bị 
ám ảnh: ‘Thức là ta, thức là của ta’ khi thức biến hoại, đổi 
khác; nên do thức biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, 
khổ, ưu, não!

Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu rõ các bậc 
Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các 
bậc Thánh, hiểu rõ các bậc Chân nhân, thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, không 
quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh: 
‘Sắc là ta, sắc là của ta’. Do vị ấy không bị ám ảnh: ‘Sắc là ta, 
sắc là của ta’ khi sắc biến hoại, đổi khác; nên không do sắc 
biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não!

Không quán thọ như là tự ngã… Không quán tưởng 
như là tự ngã… Không quán các hành như là tự ngã…

Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy 
không bị ám ảnh: ‘Thức là ta, thức là của ta’. Do vị ấy không 
bị ám ảnh: ‘Thức là ta, thức là của ta’ khi thức biến hoại, đổi 
khác; nên không do thức biến hoại, đổi khác mà khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não!”9. 

Nhìn chung, năm uẩn hình thành nên con người và 
thế hiện tượng nhưng con người không phải là chủ nhân 
thực sự của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người có mặt 
và tồn tại nhờ vào sự hòa hợp của năm uẩn nhưng năm 
uẩn không phải của con người. Đó là nhận thức đúng 
đắn giúp cho con người đi ra khỏi mê lầm khổ đau. 

Lẽ thường, mọi phiền muộn khổ đau của con người 
đều bắt nguồn từ ý niệm sai lầm về một bản ngã (atta) 
thường hằng gắn liền với đời sống của mỗi cá thể. Đó 
là ý tưởng “tôi” và “của tôi” trôi chảy trong đời sống cảm 
thức của con người, theo đó mọi giá trị vật chất và tinh 
thần được thiết lập. Nào là con của tôi, tài sản của tôi, tôi 
sung sướng, tôi sầu khổ, tôi thành công, tôi thất bại. Tất 
cả chỉ là ý niệm chấp thủ liên quan đến quy trình hiện 
hữu do nhân duyên hay sự vận hành vô chủ của năm 
uẩn: sắc thọ, tưởng, hành, thức. Kinh Pháp cú nói rằng 
người ngu si thiếu hiểu biết rơi vào lo âu sầu não khi 
nghĩ rằng con là của tôi, tài sản là của tôi; vì chính bản 
thân mình (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) còn không tồn 
tại thì nói gì đến con của tôi, tài sản của tôi?10 Kinh Xà 
dụ cũng xác nhận kẻ vô văn phàm phu thường xuyên 
rơi vào lo âu sầu muộn do chấp sắc, thọ, tưởng, hành, và 
những gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý 
thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: “Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”11. 

Như vậy, chính để đánh đổ tập quán chấp thủ mê 
lầm dẫn đến khổ đau này của chúng sinh mà Đức Phật 
nhấn mạnh về vô ngã, một phương tiện khuyên nhắc 
mọi người buông bỏ ý niệm sai lầm về tự ngã, “tôi” hay 
“của tôi”, để chứng đắc tâm giải thoát, tâm an lạc; kỳ thực 
không có cái gì trong con người hay trên cuộc đời này 
được xem là ngã cả. Vì không có cái gọi là ngã thực sự 

nên mọi ý niệm chấp trước liên quan đến bản ngã, “tôi” 
hay “của tôi”, đều là mê lầm và đưa đến khổ đau. Đức Phật 
xác nhận: “Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy Ngã luận thủ 
nào mà Ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não”12.

Bậc Giác ngộ dạy các Tỷ-kheo thực hành buông bỏ 
mọi ý niệm chấp trước đối với năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, những thứ không phải của mình, để thoát ly 
khổ đau, thực chứng Niết-bàn an lạc: 

“Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Thầy, hãy từ 
bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Thầy.

Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Thầy?
Sắc, này các Tỷ-kheo, không phải của các Thầy, hãy từ 

bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Thầy.
Thọ, này các Tỷ-kheo, không phải của các Thầy, hãy từ 

bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Thầy.
Tưởng, này các Tỷ-kheo…
Các hành, này các Tỷ-kheo…
Thức, này các Tỷ-kheo, không phải của các Thầy, hãy từ 

bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Thầy.
Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành 

cây, lá của Jetavana này, và đốt chúng hay tùy theo duyên 
sử dụng chúng. Các Thầy có nghĩ rằng: “Người ấy mang 
chúng tôi, hay đốt, hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi”?

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái ấy 
không phải chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải 
thuộc tự ngã của chúng con.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sắc không phải của các 
Thầy, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Thầy. Thọ không phải của các Thầy… Tưởng không 
phải của các Thầy. Các hành không phải của các Thầy… 
Thức không phải của các Thầy, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Thầy”13.

Như vậy, con người tự mời gọi khổ đau do mê chấp 
năm uẩn là “tôi” và “của tôi”; buông bỏ ý niệm “tôi” và “của 
tôi” thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức có thay đổi biến hoại 
thế nào cũng không làm cho mình sầu muộn. Vì năm 
uẩn không phải của mình. Có sự kiện năm uẩn khổ đau 
hiện hành nhưng không có người khổ là thế.  

Chú thích: 
1. Kinh Thủ chuyển, Tương ưng bộ. 
2. Kinh Có nhân là vô thường, Kinh Có nhân là khổ, Kinh Có 

nhân là vô ngã, Tương ưng bộ. 
3. Kinh Moliya Phagguna, Tương ưng bộ; Thanh tịnh đạo, tập 

2, tr.324, Thích nữ Trí Hải dịch, Nxb Hồng Đức, 2014. 
4. Đại kinh Saccaka, Trung bộ. 
5. Kinh Năm vị, Tương ưng bộ. 
6. Tiểu kinh Saccaka, Trung bộ. 
7. Kinh Thành ấp, Tương ưng bộ.
8. Kinh Hoan hỷ, Tương ưng bộ. 
9. Kinh Nakulapità, Tương ưng bộ. 
10. Kinh Pháp cú, kệ số 62. 
11. Kinh Xà dụ, Trung bộ. 
12. Kinh Xà dụ, Trung bộ. 
13. Kinh Không phải của các ông, Tương ưng bộ. 
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L Ờ I  P H Ậ T  T R O N G  Đ Ờ I  S Ố N G

Tại sao có vô minh và các nghiệp? 
Kinh Lăng-già nói: 
“Như nhãn thức, các thức khác cũng vậy. Ở 

nơi tất cả các căn, vi trần, lỗ chân lông, mắt… 
chuyển thức hoặc sanh ngay, thí như gương 

sáng hiện các sắc tướng, hoặc dần sanh, giống như gió 
mạnh thổi nước đại dương. Biển tâm cũng vậy, gió cảnh 
giới thổi khiến khởi các sóng thức, tương tục không dứt. 

Đại Huệ! Nhân và tướng được tạo ra chẳng phải một 
chẳng phải khác, nghiệp và sanh tướng ràng buộc khít 
khao với nhau, do chẳng rõ tự tánh của sắc, thanh… 
nên năm thức nơi thân chuyển. Cùng với năm thức thân, 
do phân biệt sai khác các cảnh tướng mà có ý thức sanh. 
Nhưng các thức ấy không nghĩ, “chúng ta đồng thời làm 
nhân cho nhau”, mà ở nơi cảnh giới do tự tâm hiện bèn 
phân biệt bám nắm khiến khởi sanh cùng lúc, chứ không 
có tướng sai biệt mỗi cái có cảnh giới riêng…

Đại Huệ! Hành tướng của tạng thức vi tế như vậy, chỉ 
những vị tu hành như thật, dùng lực trí huệ biết tướng các 
địa, khéo đạt nghĩa câu, đã rộng tích tập thiện căn ở các 
cõi Phật, chẳng vọng phân biệt cái thấy của tự tâm… mới 
có thể biết. Những người tu hành có thể thấy sự phân biệt 
trôi chảy của tự tâm, được chư Phật quán đảnh, Bồ-tát vây 
quanh, biết được các cảnh giới tạo nên bởi tâm, ý, ý thức, 
vượt được đại dương sanh tử do vô minh và ái nghiệp”.

Qua đoạn kinh này, chúng ta thấy hoạt động của 
thức đã sanh ra thế giới như chúng ta thấy nghe hay 
biết như thế nào, điều mà kinh nói là “cảnh giới do tự 
tâm hiện”, “các cảnh giới tạo nên bởi tâm, ý, ý thức”.

Kinh không bác bỏ rằng không có “thế giới khách 
quan”. Kinh nói, “gió cảnh giới khởi khiến các sóng thức 
tương tục không dứt”. Thế giới có chuyển động, gió 
cảnh giới có thổi, nhưng cái gì chuyển động, chuyển 
động như thế nào, gây ra tác động như thế nào ở thân 
tâm chúng ta thì đó là do thức. Sự hiểu biết, nhận thức 
của chúng ta đều do thức. Nếu đứng về bình diện thế 
giới nguyên tử, chỉ có những nguyên tử chuyển động, 
nhưng chúng ta thấy ra gió chuyển động, gió ấy mát 
hay nóng, êm dịu hay nguy hiểm, làm nghĩ đến quá 
khứ hay tương lai… đó là do năm thức giác quan và 
ý thức tương tác lẫn nhau mà có. Và thật sự, chúng 
ta kinh nghiệm có gió chuyển động vì thức chúng ta 
chuyển động. Nói theo ngày nay là thế giới là sự diễn 
dịch của các giác quan, hệ thống thần kinh và ý thức 
riêng của mỗi người. “Nhân và tướng được tạo ra chẳng 

phải một chẳng phải khác, nghiệp và sanh tướng ràng 
buộc khít khao với nhau, do chẳng rõ tự tánh của sắc, 
thanh… nên năm thức nơi thân chuyển. Cùng với năm 
thức thân, do phân biệt sai khác các cảnh tướng mà có 
ý thức sanh. Ở nơi cảnh giới do tự tâm hiện bèn phân 
biệt bám nắm khiến khởi sanh cùng lúc, chứ không có 
tướng sai biệt mỗi cái có cảnh giới riêng”.

Đây là điều Duy thức nói: “Ba cõi duy tâm, muôn 
pháp duy thức”. Con chó không thể thấy màu đỏ, chỉ 
nhìn thấy màu sắc trên thang màu xanh và vàng. Con 
người có thể thấy quang phổ đầy đủ màu sắc. Trái lại, 
chó nghe và ngửi tốt hơn nhiều so với con người. Dơi 
thì không thấy, chỉ tránh chướng ngại bằng sóng âm 
thanh. Xác súc vật chết, con người thì cảm thấy hôi, 
nhiều loài vật lại thích. Nước là sự chết đối với con 
người, không khí là sự sống của con người; con cá 
ngược lại, nước là sự sống của nó và không khí là sự 
chết của nó. Mỗi loài tuỳ theo thức của loài mình mà 
thấy thế giới khác nhau.

Ngay với con người, lưỡng tính sóng hạt cũng cho 
thấy “cái khách quan” là không thể xác định chắc chắn 
được. Sóng thì không phải là hạt, hạt không phải là 
sóng; nhưng khi dùng hệ thống quy chiếu là sóng thì 
nó là sóng, khi xem nó là hạt thì nó là hạt. Lý thuyết 
tương đối cũng nói rằng thời gian và không gian 
không phải là những định lượng tuyệt đối, mà tuỳ 
thuộc vào con người sống ở hệ thống nào, tốc độ di 
chuyển ra sao.

Ý thức là “tự tánh vọng kế”, “tự tánh duyên khởi”. 
Bằng sự phân biệt và huân tập thêm phân biệt, chuyển 
động để sáng tạo thêm phân biệt, từ thế giới thứ nhất 
là thiên nhiên như nó kinh nghiệm, ý thức đã tạo ra 
một thế giới thứ hai, một thế giới nhân tạo là nền văn 
minh như chúng ta đã thấy. Thế giới nhân tạo ấy là một 
tiến bộ lớn trong quá trình tiến hoá của loài người, 
giúp con người sống tốt đẹp nơi trái đất này. Nhưng 
rốt ráo thì ý thức ấy chỉ là tự tánh vọng kế và tự tánh 
duyên khởi, nó không thể tự đủ cho chính nó; nó vô tự 
tánh nên không thật, như huyễn. Điều đó đưa đến bất 
toại nguyện, khổ đau như số phận của con người.

Ý thức không tự đủ vì nó phải dựa vào năm thức giác 
quan để sanh và phải dựa vào một đối tượng để hiện 
hữu. Như Husserl, người sáng lập Hiện tượng luận, đã 
nói: “Ý thức là ý thức về cái gì”, nghĩa là ý thức bao giờ 
cũng phân chia, phân biệt thành chủ thể và đối tượng; 

Vòng vây của sanh tử
là vòng vây của thức

N G U YỄN  T HẾ  ĐĂN G
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nó chỉ sống được trong sự phân biệt ấy. Chủ thể và đối 
tượng là giới hạn của ý thức, là sự khổ đau của ý thức.

Ý thức chỉ hoạt động tốt khi có ngôn ngữ. Ngôn 
ngữ là một quy ước giả lập lấy thân thể con người làm 
hệ quy chiếu: trên dưới, cao thấp, nóng lạnh, đẹp xấu, 
sống chết, thọ yểu… Ngôn ngữ, dù là ngôn ngữ của 
toán học, vẫn là quy ước, bị giới hạn (Định lý Bất toàn 
của Godel). 

Ngôn ngữ giới hạn thì thế giới của con người cũng 
giới hạn. Ludwig Wittgeinstein nhận định: “Những giới 
hạn của ngôn ngữ của tôi là những giới hạn của thế 
giới của tôi”. Và thức vẫn đang huân tập thêm phân 
biệt, thêm những kinh nghiệm mới để củng cố cho nó, 
cho sự vô tự tánh của nó, cho thế giới của nó.

Tóm lại, chúng ta sống trong một thế giới do mình tạo 
ra bằng năm thức giác quan và ý thức, bằng những 
chủng tử tập khí ở những đời trước còn 
nằm trong tạng thức A-lại-da. Thế 
giới do thức tạo ra ấy chỉ là chân 
lý tương đối. Vì tôi là người 
nên thức tôi cùng một 
cộng nghiệp với loài 
người, có căn bản là 
thức của loài người, 
tôi thấy thế giới như 
loài người thấy, tôi 
vui sướng như loài 
người vui sướng, 
tôi khổ đau như 
loài người khổ đau. 
Nhưng thế giới do 
thức biến hiện ra 
ấy chỉ là chân lý 
tương đối, thế mà 
người bình thường 
cho là chân lý tuyệt 
đối. Vô thường mà cho là 
thường, vô ngã mà cho là 
ngã, khổ mà cho là lạc, bất tịnh 
mà cho là thanh tịnh. Chính cái 
“cho là” vô minh ấy đưa đến khổ đau. 
Không khổ đau sao được khi toàn bộ cuộc đời 
của mình đều có căn cứ là sự mê lầm nên luôn luôn kết 
thúc bằng bất toại nguyện, thất vọng, vỡ mộng.

Đây là điều đạo Phật gọi là hư vọng, như huyễn như 
mộng, hoa giữa hư không, mơ tưởng người gái bằng đá 
sanh con, ngồi chờ hoa giữa hư không kết thành trái…

Kinh nói đó là “… do chẳng rõ tự tánh của sắc, 
thanh… nên năm thức nơi thân chuyển. Cùng với năm 
thức thân, do phân biệt sai khác các cảnh tướng mà có 
ý thức sanh”. Chuyển động có nghĩa là sanh khởi; và 
sự chuyển động và sanh khởi này cứ “tương tục không 
dứt” như kinh nói: “Phàm phu không biết danh là giả 
lập, tâm theo đó chuyển trôi, thấy thảy thảy tướng, vọng 

tưởng ra cái tôi và cái của tôi, nhiễm trước với sắc, che 
chướng thánh trí, khởi tham sân si. Tạo tác các nghiệp 
như tằm nhả tơ kén, vọng tưởng tự trói, sa vào các nẻo 
của biển lớn sanh tử, như bánh xe kéo nước, tuần hoàn 
không dứt. Không biết các pháp như huyễn, như ảo ảnh, 
như trăng trong nước, do tự tâm hiện, do phân biệt hư 
vọng mà khởi, lìa người bám giữ và tướng được bám giữ 
cùng sanh trụ diệt, cho rằng từ Tự tại, thời tiết, vi trần, 
Thắng tánh… mà sanh, theo danh tướng mà trôi lăn”.

Vòng vây của sanh tử là vòng vây của thức. Duy thức 
quy trách nhiệm về chính mỗi người. Không đổ lỗi cho 
những gì cao hơn mình, không đổ lỗi cho trời đất, cho 
người khác hay thiên ma quỷ thần nào cả. Thức con 
người đã tự buộc lấy thì thức con người phải tự mở lấy. 
Và đạo Phật với lòng từ bi sâu rộng đã chỉ rõ từng chi 

tiết cách mở thoát (giải thoát).
Đoạn kinh ở trên đã chỉ rõ: các thức 

nương vào nhau để chuyển và 
sanh. Các thức “đồng thời 

làm nhân cho nhau”, nghĩa 
là các thức không độc 

lập, không tự đứng 
một mình, chúng là 

duyên sanh nên vô 
tự tánh, do đó, sản 
phẩm biến hoá 
của chúng là sắc, 
thanh… cũng 
vô tự tánh. Vô 
tự tánh nên như 
huyễn như mộng. 
Đây là “thấy như 

thật” chân lý tương 
đối, tức là thế giới 

tương đối chúng ta 
đang sống.

Căn bản để giải toả 
và cắt đứt vòng ràng buộc 

của thức tức vòng ràng buộc 
của sanh tử là “hai vô ngã” như 

kinh đã nói. Hai vô ngã là người vô 
ngã và pháp vô ngã; hay vô tự tánh của 

người và của pháp. Hai vô ngã này trong hệ thống Duy 
thức là quán sát người và pháp đều không thật, như 
mộng như huyễn, vì do các thức duyên khởi nương 
dựa vào nhau mà có:

Các thức uẩn có năm
Như bóng cây trong nước
Thảy đều như huyễn mộng
Chớ nên vọng phân biệt.
Ba cõi như sóng nắng     
Huyễn mộng và vòng tóc
Nếu quán được như thế
Rốt ráo được giải thoát.  
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H Ư Ơ N G  Đ Ạ O

Xin giải thích ngay về ý nghĩa của ba chữ trên. 
Hạnh có nghĩa là việc làm, là hạnh nguyện, 
là thực hành một bổn phận hay một trách 
nhiệm nào đó. Còn Khất có nghĩa là xin. Xin 
những gì người khác cho mình. Người cho 

được gọi là kẻ bố thí. Còn người nhận được gọi là khất 
sĩ. Thực nghĩa là đồ ăn, món ăn, cách ăn hay thực phẩm 
dùng để nuôi dưỡng thân tứ đại nầy.

Ngày xưa khi Phật còn tại thế, cứ mỗi sớm mai khi 
hừng đông vừa ló dạng là Ngài và cả Tăng đoàn gồm 
hơn 1.000 người chia ra từng nhóm nhỏ rồi thong thả 
đi vào xóm, vào chợ, vào nhà cư sĩ, vào nhà ngoại đạo, 

không phân biệt người giàu sang, kẻ bình dân hạ tiện, 
hoặc giả bất cứ giai cấp nào ở trong xã hội Ấn Độ thời 
bấy giờ. Đây là cái cớ, cái duyên để chư Tăng, Ni có cơ 
hội gần gũi, tiếp xúc với mọi người và cũng là dịp để 
người Tăng sĩ thực hiện tinh thần vô trụ, tinh thần bất 
chấp của một con người, thường thường hay xây dựng 
trên mỗi tự ngã của từng cá nhân.

Đức Phật, một bậc Thầy của Trời và Người; nhưng 
Ngài vẫn thể hiện hạnh khất thực. Vì lẽ, không phải 
Ngài chỉ đi xin ăn tầm thường hay bình thường như 
những người thiếu thốn miếng cơm manh áo, mà Ngài 
đi xin tấm lòng từ bi và xin tấm lòng vị tha của con 

T H Í C H  N HƯ  Đ IỂN
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người, để họ có cơ hội khai mở, để họ có nhân duyên 
gieo trồng căn lành cho chính họ; chứ không phải Ngài 
hay chư Tăng vì thiếu khả năng sản xuất, thiếu điều 
kiện sinh sống, mới đi ăn xin.

Có một lần vị Bà-la-môn bảo rằng:  “Sa-môn Cồ-đàm 
và những đệ tử của ông ta làm biếng, không có khả năng 
tạo ra vật thực để dùng; nên mới đi xin như thế”. Đức Phật 
không phản ứng, Ngài từ tốn trả lời rằng: “Ta và đệ tử 
của ta mỗi ngày vẫn đi cày xới ruộng tâm của mình đấy 
chứ! Sau một thời gian gieo hạt giống giới đức, ruộng 
ấy sẽ trổ hoa thơm và cuối cùng Tăng đoàn sẽ gặt hái 
được những kết quả là giác ngộ và giải thoát”. Điều này 
cho chúng ta thấy rằng Ngài và chúng đệ tử của Ngài 
không phải là những người lánh nặng tìm nhẹ, mà còn 
gia công tu tập, hành thiền nhiều hơn là những người 
làm ruộng bình thường nữa.

Khi thọ giới Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni, chúng ta hiểu 
ý nghĩa của những từ nầy là khất sĩ, bố ma, và phá ác. 
Nghĩa là người xuất gia là kẻ khất sĩ. Bên dưới đi xin 
thức ăn đồ uống để nuôi sống tấm thân tứ đại nầy và 
bên trên mong đền được bốn ơn nặng của quốc gia, 
cha mẹ, Thầy Tổ và chúng sanh. Khi thực hành những 
hạnh nguyện ấy cần phải hàng phục ma quân từ bên 
trong như tham nhũng, chấp thủ và cả bên ngoài như 
sự lười biếng, sợ hãi… Đây được gọi là bố ma. Khi đi 
khất thực hay lúc hành hạnh Tỳ-kheo có nghĩa là chính 
người Tăng sĩ ấy phải diệt trừ những niệm ác của tham, 
sân, si để giới định huệ được thăng hoa trong cuộc 
sống nội tâm của mình. Trong oai nghi tế hạnh của 
người xuất gia có cả một chương dạy rõ ràng về việc 
đi khất thực nầy.

Cho đến nay sau hơn 2.500 năm lịch sử, các xứ Phật 
giáo Nam tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, 
Cam-bốt… chư Tăng vẫn còn thực hành hạnh khất thực 
mỗi ngày và quanh năm suốt tháng 365 ngày vào buổi 
sáng tinh sương khi mọi sinh hoạt của phố thị hay làng 
xóm sắp bắt đầu. Những Tăng sĩ đi khất thực có thể đi 
chân trần, đôi khi cũng có nơi mang dép, thong thả đến 
trước từng cửa nhà, cửa tiệm của thí chủ; người ta cho, 
cúng cái gì thì mình nhận vật ấy. Nếu đứng chừng năm 
phút, không có người mang đến cúng dường, người 
khất sĩ cũng vẫn hoan hỷ ra đi. Khi đi đúng một con 
đường hay một xóm đã được quy định thì chư Tỳ-kheo 
lại trở về chùa. Họ sẽ mang tất cả những vật thực ấy 
dâng lên trước bàn Phật rồi tụng kinh cúng dường Phật. 
Sau đó họ đem phần khất thực ấy chia làm ba phần. Một 
phần để vị Tăng sĩ ấy dùng cho đến trưa trong ngày đó. 
Một phần cho người khác tại chùa hay người bịnh; một 
phần nữa bố thí cho chim muông hay những loài thú 
khác. Như vậy mỗi phần đi khất thực về, đều được chia 
thanh tịnh bằng bốn cách như trên.

Khi đạo Phật được truyền qua Trung Quốc vào đầu 
thế kỷ thứ nhất, chư Tăng ngoại quốc và chư Tăng 
Trung Quốc vẫn hành trì hạnh khất thực như thế. 

Nhưng vì thời tiết, khí hậu ở phương Bắc không giống 
như phương Nam; nghĩa là trời vào Đông ở phương 
Bắc tuyết rơi lạnh lẽo, sự sinh hoạt bị thu hẹp vào bên 
trong, không phô trương ra ngoài như các xứ Nam 
phương; nên chư Tăng chỉ đi khất thực vào mùa Xxuân, 
hạ và thu; còn mùa đông thì tự nấu nướng bên trong 
tự viện của mình. Từ bao đời nay bài thơ:

Nhứt bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vi sanh tử sự
Thuyết pháp độ xuân thu.

Nghĩa:
Một bát, cơm ngàn nhà
Một thân, muôn dặm xa
Chỉ vì sự sanh tử
Thuyết pháp tháng ngày qua.

Đây chính là hình ảnh đẹp nhất của người tu khi hóa 
duyên vô ngại tự tại như thế. Tài sản riêng của chư Tăng 
chỉ có ba y và một bình bát. Chính bình bát ấy đã đi vào 
đời, đi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc. Sự hiện diện của chư 
Tăng đã xoa dịu được phần nào nỗi khổ đau của trần 
thế. Đây là một bài pháp không lời, đã nói lên được tất 
cả hạnh nguyện của người Tăng sĩ cũng như những cư 
sĩ tại gia khi thực hành hạnh bố thí.

Có một lần ngài A-nan đi khất thực và đến xin nước 
uống nơi một cô gái thuộc giai cấp Chiên-đà-la. Nàng 
ta sợ và từ chối, rằng, “Con không dám cho nước ngài. Vì 
ngài thuộc giai cấp quý tộc; còn con thuộc giai cấp tôi tớ 
trong xã hội, làm sao dám gần ngài”. Bấy giờ, ngài A-nan 
bảo: “Ta xin nước chứ có xin giai cấp của ngươi đâu!”. 
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn của ngài A-nan như thế 
đủ cho chúng ta thấy rằng đạo Phật là một đạo từ bi, 
không có giai cấp. Cho nên Đức Phật dạy rằng: “Không 
có sự phân biệt giữa giai cấp và tôn giáo khi máu người 
cùng đỏ và nước mắt người cùng mặn”. 

Đức Phật cũng đã dạy trong giới luật rất kỹ là chư 
Tăng chỉ đi khất thực vào buổi sáng và qua khỏi giờ 
ngọ không được đi. Lý do là trong thời Đức Phật còn 
tại thế có một vị Tỳ-kheo thân hình rất xấu xí, ông ta 
hay đi xin vào buổi tối để tránh sự dòm ngó của mọi 
người. Một hôm nọ đến nhà một nữ thí chủ để khất 
thực. Chẳng may lúc ấy sét đánh ngang trời. Vị thí chủ 
ấy thấy được nhan sắc dị hợm của vị Tỳ-kheo kia, trông 
giống như quỉ Dạ-xoa; nên nàng ta ngất xỉu và bị sẩy 
thai. Kể từ đó về sau, Đức Phật chế luật cho chư Tăng 
không được đi khất thực sau giờ ngọ.

Khi Phật giáo được du nhập vào miền Bắc thuộc 
Đại thừa Phật giáo như Mông Cổ, Đại Hàn, Trung Hoa, 
Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng, Bhutan… tuy chư Tăng 
Ni không thực hành hạnh khất thực mỗi ngày như 
chư Tăng các xứ Nam tông; nhưng trong khi cúng quá 
đường, chư Tăng vẫn hành trì đúng như pháp khất 
thực trong luật dạy. 
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Đầu tiên chư Tăng Ni nâng bát cơm lên trán, kiết ấn 
cam-lồ và tụng: Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ-
lô-giá-na Phật … Đó là thể hiện sự tôn kính với chư 
Phật. Kế đó vị chủ lễ gắp bảy hạt cơm cho vào chén 
nhỏ đọc bài kệ như sau: 

Pháp lực bất tư nghì
Từ bi vô chướng ngại
Thất liệp biến thập phương
Phổ thí châu sa giới
Án độ lợi ích tóa ha (3 lần).

Nghĩa:
Pháp lực khó nghĩ bàn
Từ bi không ngăn trở
Bảy hạt biến mười phương
Thí cho khắp mọi nơi
Án độ lợi ích tóa ha (3 lần).

Sau đó cho thị giả đem thức ăn, uống ấy ra bên 
ngoài sân và đọc bài kệ xuất sanh:

Đại bàng, kim xí điểu
Khoáng dã, quỷ thần chúng
La Sát quỷ tử mẫu
Cam Lồ tất sung mãn
Án mục đế sa ha (3 lần).

Nghĩa:
Đại bàng chim cánh vàng
Cùng với loài quỷ thần
Mẹ con quỷ La-sát
Đượm nhuần ơn mưa dịu
Án mục lục lăng tóa ha (3 lần).

Sau khi thị giả tống thực xong, vị Chủ sám xướng lễ và 
chư Tăng Ni sớt bát cơm ra một phần. Đây gọi là lưu phạn. 
Cơm nầy không nên dùng lại khi ở bàn quá đường. Vì lẽ 
cơm nầy dùng để cho người khác, ý nói là người bịnh hay 
người làm công quả. Phần còn lại trong bát, để chính cho 
mình dùng. Do vậy phải lượng sức mình dùng bao nhiêu 
thì để lại trong bát bấy nhiêu. Như vậy cũng đầy đủ bốn 
pháp cúng dường trước khi dùng cơm trưa; mặc dầu chư 
Tăng Ni Bắc tông không đi khất thực.

Trước khi dùng cơm chính thức, chư Tăng Ni niệm 
tam đề, ngũ quán như sau:

Nguyện đoạn nhứt thiết ác
Nguyện tu nhứt thiết thiện
Nguyện độ nhứt thiết chúng sanh.

Nghĩa:
Nguyện bỏ tất cả các việc ác
Nguyện làm tất cả những việc lành
Nguyện độ tất cả chúng sanh.

Sau đó chư Tăng Ni mang bình bát ngang ngực 
thầm niệm kệ ngũ quán như sau:

Nhứt, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ
Nhị, thốn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng

Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông
Tứ, chánh sự lương dược, vị liệu hình khô
Ngũ, vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thí thực.

Nghĩa:
Một, kể công nhiều ít, so kia chỗ đem đến
Hai, xét đức hạnh mình, đủ thiếu mới nhận của 

cúng dường
Ba, đề phòng tâm tham lam, vì tham là cội gốc
Bốn, là vị thuốc hay, dùng để chữa bịnh gầy
Năm, nguyện thành đạo nghiệp, mới thọ cơm nầy.

Như thế trong tất cả 3.000 oai nghi tế hạnh của một 
người xuất gia, riêng cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái tu, cái 
học… đã chiếm gần trọn vẹn cả một đời người rồi. Do 
đó họ luôn luôn bận rộn và nhờ bận rộn như thế, họ 
mới có thể kiểm soát thân tâm của mình.

Người cúng dường, kẻ nhận sự cúng dường và của 
cúng dường thanh tịnh được gọi là “đẳng tam luân 
không tịch”. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể cúng dường 
tứ vật dụng lên chư Tăng. Đó là thuốc thang, chỗ ở, đồ 
mặc và thức ăn. Ngày nay chúng ta thỉnh thoảng thấy 
chư Tăng Ni còn được cúng dường cả tịnh tài nữa mà 
ngày xưa không có. Vì lẽ ngày xưa Đức Phật và chư Tăng 
đi bộ, không dùng phương tiện di chuyển bằng xe cộ 
hay máy bay như ngày hôm nay; nên không cần đến 
phương tiện nầy; nhưng ngày nay xã hội đã đổi khác 
sau hơn 2.500 năm lịch sử. Do vậy cần phải có phương 
tiện nầy; nếu không, chư Tăng Ni sẽ khó có điều kiện 
để di chuyển và thực hiện những Phật sự khác như: lập 
chùa, đúc tượng, tô chuông, in ấn kinh sách…

Người cúng dường đã có tâm thanh tịnh như vậy, 
thì kẻ nhận cúng dường cũng phải có tâm thanh tịnh; 
không mong cầu được cúng nhiều hay ít; cũng chẳng 
phải tìm đến tín chủ giàu sang để được nhận sự cúng 
dường. Tất cả đều bình đẳng. Cuối cùng là vật dâng 
cúng ấy phải thanh tịnh. Nếu một trong hai hay một 
trong ba không thanh tịnh thì kẻ cúng và người nhận 
sự cúng dường cũng có phước đức; nhưng không được 
trọn vẹn như cả ba đều được thanh tịnh.

Người bố thí có hai cách. Đó là nội tài và ngoại tài. 
Nội tài tức là phần có ở bên trong thân thể của mình. 
Ngoại tài là phần có ở ngoài thân thể của mình. Phần 
bên trong cũng chia ra làm hai phần. Đó là phần ý 
hướng đến sự bố thí cúng dường và ý chí ấy hướng 
đến phần hành động phát tâm cúng dường. Phần bên 
ngoài chia ra làm hai phần. Đó là tài sản của bản thân 
của mình như: mắt, tai, mũi, lưỡi, tim, thận, gan… hay 
tài sản như vàng bạc ngọc ngà châu báu, vợ, con cung 
điện, đất đai… Ngày xưa, khi Đức Phật còn tu Bồ-tát 
hạnh, Ngài đã dùng nội tài và ngoại tài để bố thí trọn 
vẹn; nên gọi đây là “bố thí bất nghịch ý”. Đã có lúc Ngài 
đã thí mạng mình để cứu đói mẹ con của sư tử. Nhiều 
khi Ngài bố thí cả vợ con và đất nước như trong câu 
chuyện “Cặp mắt Thái tử Câu-na-la”. Trong đời hiện tại 
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Ngài đã để lại phía sau lưng mình nào là lầu đài cung 
điện, vợ đẹp con ngoan, danh thơm tiếng tốt… tất cả 
chỉ đổi lại bằng một đời sống khất sĩ và những hạnh 
nguyện lợi tha.

Việt Nam chúng ta cũng có được những ông vua 
hiểu đạo như Trần Thái Tông ở vào thế kỷ thứ XIII, khi 
vào núi Yên Tử để chỉ mong cầu làm Phật, khi gặp Quốc 
sư Phù Vân và nhà vua đã nói rằng, Trẫm xem ngai vàng 
như đôi dép bỏ. Quả thật đây là một câu nói nặng ngàn 
cân, hơn tất cả những công án Thiền khác, mà lâu nay 
chúng ta vẫn thường hay quán chiếu đến. Chính đây là 
bố thí ngoại tài, không sai chút nào.

Đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu ở Đàng Trong vào 
thế kỷ thứ XVIII đã nhờ ngài Thạch Liêm Thích Đại Sán 
khai tâm cho và Quốc chúa đã thọ Bồ-tát giới với đạo 
hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân và ở cuối đời Quốc chúa 
đã tuyên bố rằng “Cả một đời làm chúa của ta, chưa 
bằng một cây tích trượng của Thiền sư đặt nơi Phương 
trượng đường”. Quả thật đây là Phật pháp; đây là chân 
lý, mà mấy ai hiểu rõ được tận cùng ý nghĩa của những 
câu nói của các bậc vua quan đã vang bóng một thời.

Bên Trung Quốc vào đời nhà Thanh nhằm vào thế 
kỷ thứ XVII, vua Khang Hy, vua Càn Long… cũng đều 
tuyên bố rằng, “Cả một đời làm vua của Trẫm, không 
bằng đời sống nửa ngày của Thiền sư hoặc nửa chiếc y 
vàng của một bậc trên đường giác ngộ”. Lâu nay con 
người ai ai cũng muốn soán đoạt ngai vàng khi có cơ  
hội; nhưng khi đã được làm vua, làm chúa rồi, họ chán 
ngấy với quyền quý và cung phi mỹ nữ; nào rượu, nào 
thịt, nào danh, nào lợi… Tất cả cũng chỉ là ảo ảnh phù 
du mà thôi. Do đó đã có rất nhiều ông vua, bà hoàng 
hậu hay cung tần mỹ nữ, quan quân trong nhiều triều 
đại ở nhiều nước khác nhau đã bỏ lại sau lưng tất cả; 
chỉ để mong làm thân khất sĩ, thực hành hạnh nguyện 
từ bi lợi tha của chư Phật trong bao đời.

Ở các xứ Nam tông, người tại gia hộ trì Tam bảo 
bằng cách bố thí cúng dường để mong cho kiếp sau 
của mình có đời sống cao đẹp hơn, giàu có hơn và 
sống cuộc đời hạnh phúc hơn. Còn ở các xứ Bắc tông, 
đa phần chư Tăng Ni và Phật tử đều hành Bồ-tát hạnh; 
cho nên phần bố thí cúng dường về nội tài và ngoại tài 
như trên chỉ mang tính cách xả bỏ; chứ không mang 
tính cách cầu phước. Vì lẽ như trong kinh Kim cang, 
Phật đã dạy cho ngài Tu-bồ-đề rằng: “Dầu cho vị thí 
chủ đó của cải giàu có không cùng. Vàng, bạc, lưu ly, xa 
cừ, xích châu, mã mão, san hô, hổ phách, trân châu… 
nhiều đến nỗi chất cao như núi Tu-di và mỗi ngày ba 
lần người thí chủ ấy đem của đáng giá kia cúng dường 
mười phương chư Phật từ sáng, trưa, chiều và cứ như 
thế trải dài trong vô lượng kiếp. Đấy cũng chưa bằng 
người trì tụng, biên chép và hiểu rõ nghĩa lý của một 
câu kinh hay một bài kệ”. Trong kinh Kim cang có 32 
đoạn tất cả. Những đoạn chính nhấn mạnh về tánh 
không, chúng ta thấy được như sau:

Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng
Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai.

Nghĩa:
Phàm những gì có hình tướng, tất cả đều là hư vọng
Nếu thấy các tướng, không phải là tướng, thì liền 

thấy Như Lai.

Đa phần chúng ta chấp vào cái có, đôi khi lại chấp 
vào cái không. Cái nào rồi cũng bị chấp vào nhị nguyên 
cả. Do đó, nếu người hiểu đạo vượt thoát lên cả hai 
cách chấp biên kiến nầy, tức sẽ thấy được tánh của 
Như Lai. Vì lẽ:

Như Lai giả vô sở tòng lai, diệc vô sở khứ, cố danh 
Như Lai

Nghĩa:
Như Lai nghĩa là chẳng từ nơi nào đến, lại cũng 

chẳng có nơi nào để đi; nên gọi là Như Lai.

Đấy là như như bất động, là thể tánh trạm nhiên của 
sự giác ngộ và giải thoát. Vốn những điều này không 
có hình tướng nên chẳng cần tìm cầu.

Hoặc giả bài kệ khác trong kinh Kim cang như sau:
Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhơn hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai.

Nghĩa:
Nếu dùng sắc để thấy Ta
Dùng âm thanh để cầu Ta
Kẻ nầy làm việc tà
Chẳng thể thấy được Như Lai.

Như vậy bất cứ ai, làm bất cứ cái gì, theo tinh thần 
Đại thừa Phật giáo mà còn mong cầu, thì người đó 
quyết chắc rằng vẫn còn xa cách với bờ mé giác ngộ 
và giải thoát, ngay cả vật bố thí, cúng dường. Do vậy, 
“đẳng tam luân không tịch” là điều căn bản và quan 
trọng nhất khi hành hạnh bố thí. Điều quan trọng 
hơn nữa là chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của kinh và ý 
nghĩa của việc bố thí, thì công đức của sự bố thí kia mới 
được viên mãn. 
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Pháp là cách thức, là con đường hay phương 
pháp, đạo lý để khai mở sự mê mờ của tâm 
thức và có khả năng chuyển hóa khổ đau 
đến an lạc, giải thoát niết-bàn. Pháp là lời 
dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành 

Tam tạng kinh điển (Tipitaka). Pháp vị là vị giải thoát. 
Không có công năng đưa đến an lạc giải thoát thì đó 
không phải là giáo pháp của Đức Phật. Trong A-tỳ-đạt-
ma tập dị môn túc luận, Tôn giả Xá-lợi-phất giải thích rõ 
ràng, với đại ý, Chánh pháp là phương pháp giúp cho 
hành giả tu tập tăng trưởng thiện pháp, giác ngộ giải 
thoát; các pháp như Tứ thánh đế hay Nhân duyên… 
được gọi là Chánh pháp. Đối với pháp Tứ thánh đế hay 
những thánh pháp khác, nếu người nào dùng tâm 
hoan hỷ nghe, hoan hỷ tư duy, hoan hỷ thọ trì, cho 
đến hoan hỷ chứng đạt, như vậy mới gọi là lắng nghe 
Chánh pháp. Do vậy, là người con Phật bất luận lúc 
nào, nếu có pháp hội thì nên đến để nghe.

Kinh Niết-bàn dạy: “Nếu lìa bốn pháp này mà được an 
lạc thanh tịnh thì điều đó không thể có được. 

Những gì là bốn? 
1. Thân cận thiện tri thức.  
2. Tín tâm nghe pháp.  
3. Chánh niệm tư duy.  
4. Như thật tu tập”.

Thân cận thiện tri thức1 là gần gũi thân thiết với những 
người tốt lành. Nghe tiếng đức hạnh gọi là tri, thấy hình 
dung cung kính gọi là thức. Người sơ cơ muốn thành tựu 
đạo quả phải thân gần thiện tri thức. Vì nương vào bậc 
thiện tri thức để được dạy bảo. Gần bạn tốt cầu mong 
sự giúp đỡ để tăng tiến, được mọi sự trợ duyên mới an 
tâm học đạo. Vì vậy, thiện tri thức là yếu tố quan trọng 
để mọi người thành tựu đạo nghiệp. Hơn nữa, khi thân 
cận với bậc thiện tri thức, mình luôn được diễm phúc là 
nghe những điều mới mẻ, chưa từng nghe, để trau dồi 
thêm sự hiểu biết và kinh nghiệm cho bản thân.

Tín tâm nghe pháp là luôn có niềm tin bất hoại đối 
với diệu lý từ pháp. Tâm không khởi lên sự nghi ngờ 
hay do dự đối với đạo lý giải thoát của Đức Phật.
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năm đối tượng giảng pháp mà người nghe không nên 
khởi tâm phân biệt, đó là:

Khi nghe pháp thì phải nên nhất tâm lãnh thọ, 
không nên khởi niệm rằng vị Pháp sư này không hành 
trì luật nghi; nay ta không nên nghe pháp. 

Nếu khởi niệm như vậy gọi là:
“Hoại giới bất tác dị ý”.
Khi nghe pháp nên nhất tâm thâm nhập, không nên 

phân biệt vị Pháp sư này thuộc họ tộc thấp kém; ta nay 
không nên nghe pháp. Nếu khởi niệm như vậy gọi là 
“Hoại tộc bất tác dị ý”.

Khi nghe pháp, nên nhất tâm hiểu rõ, không nên 
cho rằng vị Pháp sư này hình dung xấu xí, nay ta không 
nên nghe pháp. Nếu khởi ý niệm như vậy thì gọi là 
“Hoại sắc bất tác dị ý”.

Khi nghe pháp, nên nhất tâm tín giải, không nên so 
sánh vị Pháp sư này dùng từ ngữ không văn hoa chải 
chuốt; ta nay không nên nghe vị pháp sư này giảng. 
Nếu khởi lên niệm tưởng như vậy thì gọi là “Hoại văn 
bất tác dị ý”.

Khi nghe pháp, nên nhất tâm lãnh hội, không nên 
đố kị vị pháp sư này có lời nói thô, không có từ tâm, 
không dịu dàng, ta nay không nên nghe pháp. Nếu 
nghĩ như vậy thì gọi là “Hoại mỹ bất tác dị ý”.

Hành giả khi nghe pháp mà không khởi lên sự phân 
biệt, suy tưởng những điều như vậy thì sẽ được hưởng 
nhiều lợi ích. Người nghe pháp muốn được thâm hiểu 
trọn vẹn ý nghĩa thì nên tác quán năm vấn đề sau:

Khi nghe pháp, phải tưởng niệm đây là Chánh pháp 
tôn quý, hy hữu, khó gặp nên ta phải trân quý, gọi là 
“Tác bảo tưởng”.

Chúng sanh nghe pháp liền nghĩ pháp như con mắt, 
khai mở sự hôn ám cho ta, khiến sanh trí huệ, gọi là 
“Tác nhãn tưởng”.

Người nghe pháp thấy được Chánh pháp như mặt 
trời quang rạng, chiếu soi cùng khắp đại địa, gọi là “Tác 
minh tưởng”.

Khi nghe pháp, hành giả nghĩ rằng pháp này khiến ta 
đạt đến niết-bàn và công đức thù thắng của quả Bồ-đề, 
niệm tưởng như vậy gọi là “Tác đại quả công đức tưởng”.   

Trong khi nghe pháp, hành giả nên biết đối với 
pháp hiện tại tuy chưa chứng đắc niết-bàn và đạo quả 
bồ-đề, mà phải nên như thật tu tập chỉ quán, loại trừ 
các tội cấu, được sự hoan hỷ lớn, nên gọi là “Tác vô tội 
đại thích duyệt tưởng”.

Nghe pháp phải nên suy nghĩ để hiểu, hiểu pháp 
không phải chỉ để đàm luận, nghiên cứu, mà hiểu rồi 
thì phải nên áp dụng tu tập để đạt được sự an lạc tự nội, 
tức là hiểu đạo qua sự thực nghiệm bằng con đường tu 
đạo và hành đạo. Cho nên, khi đạt đạo là lúc mới thực 
sự học đạo và hiểu đạo. Vì học đạo và hiểu đạo đúng 
đắn mới đạt đến được quả vị chứng đạo đích thực.

Giữa cuộc đời với bao phiền muộn, chúng ta luôn bị 
vô minh và tham ái ràng buộc trong vòng khổ lụy, tâm 

Chánh niệm tư duy là khi nghe pháp phải chuyên 
chú để khéo tư duy về lời dạy đó; tức khéo thực hành 
như lý tác ý, không khởi lên phi như lý tác ý.

Như thật tu tập là khi đã nghe pháp, đã chánh niệm 
tư duy thì cứ như pháp mà tu hành. Đây là tiến trình 
kết hợp từ tam huệ, gồm Văn huệ, Tư huệ và Tu huệ, 
để thành tựu trọn vẹn ý nghĩa của sự tu tập thánh đạo 
giải thoát.

Nghe pháp là cơ hội để tiếp cận và thấu hiểu lời dạy 
của Đức Phật nhằm áp dụng hành trì tu tập, gạn lọc 
thân tâm, thăng tiến đạo nghiệp. Đây là cơ hội để hành 
giả kết duyên, gieo trồng thiện căn đối với Phật pháp. 
Tuy nhiên, với nhiều pháp hội thì các vị Pháp sư trình 
bày bài giảng với nhiều nội dung và phương cách khác 
nhau, nên người nghe pháp rất dễ sanh tâm so sánh 
hơn thua, hay dở, vô tình biến vấn đề đi nghe pháp 
trở thành đối tượng để bàn luận mà không thâm nhập 
được diệu lý từ buổi pháp thoại, làm mất ý nghĩa và lợi 
ích thiết thực từ việc nghe pháp. Nhằm tránh cho hành 
giả vướng mắc trong tình trạng này, theo bộ Du-già, có 

T H Í C H  T R U N G  ĐỊN H
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là vị Pháp sư nào giảng, ta cũng nên cung kính để lắng 
nghe pháp. Vì họ là người đang trình bày lại diệu lý của 
pháp để hướng dẫn chúng ta đến bờ an vui giải thoát. 

Nếu chúng ta “Lắng nghe Chánh pháp” đúng pháp 
sẽ sanh trưởng những công đức như sau: Trong kinh 
Quảng nghĩa Pháp môn quyển thứ nhất, có ghi lại rằng 
nếu ai lắng nghe Chánh pháp, sẽ có mười pháp sanh 
khởi, có khả năng thành tựu bát-nhã. Thứ nhất, được 
thân cận thiện tri thức, thiện tri thức là người hướng 
dẫn và giúp đỡ cho chúng ta trên con đường học tập 
Phật pháp; thứ hai, có khả năng trì giới; thứ ba, tâm 
mong cầu giải thoát; thứ tư, hoan hỷ đón nhận thiện 
pháp; thứ năm, hoan hỷ cúng dường Pháp sư; thứ sáu, 
theo thời hỏi pháp; thứ bảy, lắng nghe Chánh pháp; 
thứ tám, hằng tu tập Chánh pháp; thứ chín, khởi tâm 
xa lìa ác pháp; thứ mười, suy nghĩ Chánh pháp (suy 
nghĩ Chánh pháp ở đây được nêu lên là Tứ chánh cần).

Như vậy, nghe pháp vừa là dịp để hiểu pháp và hành 
pháp, mang lại an lạc giải thoát cho tự thân, lại vừa có 
được những công đức thù thắng. Trên đời có ba điều 
khó, đó là: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, 
chúng Tăng khó gặp. Nếu được làm thân người, được 
nghe diệu pháp, được gặp chúng Tăng thì người ấy hội 
đủ nhân duyên thù thắng. Do vậy, cần phải biết trân 
quý để lắng nghe diệu pháp.

Con người ta khổ không phải vì không có hay thiếu 
phương tiện sống, mà khổ vì thiếu cách sống và một 
hướng đi đúng với bản thân. Chúng ta hiểu rõ rằng khi 
lắng nghe Chánh pháp phải nghe bằng tâm cung kính, 
tâm thanh tịnh, tâm hỷ lạc, tâm chuyên nhất, không 
khởi tâm hồ nghi, tâm hủy báng Chánh pháp, đồng 
thời luôn suy tưởng rằng chúng ta đang bị bệnh sanh 
tử luân hồi đeo mang, cần phải lắng nghe Chánh pháp, 
lấy Chánh pháp làm ngọn đèn soi sáng và thực hành 
pháp để thoát ly khổ đau sanh tử. 

Chú thích: 
1. Thiện tri thức có ba: 
(a). Giáo thọ thiện tri thức: Thuyết giảng truyền trao lời 

của thánh nhân gọi là giáo, mong cho người thâm hiểu 
thực hành gọi là thọ. Thầy giáo thọ là người khéo tùy thuận 
phương tiện, thông đạt các pháp để khai mở mọi chướng 
ngại sai lầm cho người học trò; nhờ đó, người học trò được 
soi sáng mở mang, nên được gọi là giáo thọ thiện tri thức. 

(b). Đồng hành thiện tri thức: Là người bạn thân thiết luôn 
giúp đỡ, khuyên nhắc cho ta trong suốt cuộc đời tu tập. Như ngọc 
thường dũa, dao thường mài, huân tập tâm tánh kiên định, chí 
khí tự tin, cùng đồng một chí hướng thượng. Như sống trong một 
nhà, đi trong một thuyền, nên gọi là đồng hành thiện tri thức. 

(c). Ngoại hộ thiện tri thức: Là tất cả mọi người, trực tiếp 
hoặc gián tiếp, xa hay gần đều đồng trợ duyên cho ta về 
nhiều mặt trong cuộc sống. Hoặc vật chất, hoặc tinh thần, 
đều nhờ các vị thiện tri thức trợ duyên bên ngoài mà được an 
ổn, nên gọi là ngoại hộ thiện tri thức.

hồn ta có nhiều bế tắc, oán kết triền miên. Nghe pháp 
là dịp để chúng ta an định nơi cõi lòng, suy nghiệm về 
diệu lý nhiệm mầu để gội rửa cấu uế của tâm, cởi bỏ 
mọi ràng buộc. 

Ánh sáng Phật pháp sẽ soi rọi cho chúng ta vững 
vàng đi qua màn đêm vô minh đen tối, khai dòng tuệ 
giác để tiến bước trên con đường chánh đạo giải thoát. 
Cố nhiên, người nghe pháp phải biết trạch pháp và 
biết nương vào tứ y, đó là: Y pháp bất y nhân (Nương 
vào pháp chứ không nương tựa vào người nói pháp); 
Y nghĩa bất y ngữ (Nương vào nghĩa lý chứ không phải 
nương tựa vào ngôn ngữ văn tự); Y trí bất y thức (Nương 
tựa vào trí không nương tựa vào thức. Vì trí là chắc thật, 
quyết trạch rạch ròi mọi sự việc, còn thức là dễ sai lầm) 
và Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (Liễu nghĩa là sự khế 
hội hiểu biết đúng đắn, bất liễu nghĩa tức là không khế 
hội, không biết đúng đắn về pháp). 

Có như vậy chúng ta mới không bị phân tâm, và biết 
định hướng cho mình một pháp tu phù hợp với căn 
cơ của chính mình. Và điều quan trọng nhất đó là tâm 
kính pháp trong mình vẫn là bất thối chuyển. Nên luôn 
hướng tâm quay trở về nương tựa pháp, lấy pháp làm 
thầy đưa đường chỉ lối cho chúng ta vượt khỏi bể khổ 
sanh tử luân hồi.

Ngày nay, chúng ta sống cách quá xa thời Đức Phật, 
nên không thể nghe lời giảng pháp cao quý từ kim khẩu 
của Phật hay các vị thánh tăng A-la-hán. Bây giờ, chúng 
ta chỉ có thể nghe pháp từ những vị Pháp sư có sự hiểu 
biết và kinh nghiệm trong con đường tu tập. Có khi 
chúng ta nghe lời pháp từ vị Pháp sư nổi tiếng đạo cao 
đức trọng, nhưng cũng có khi chúng ta nghe lời giảng 
pháp từ vị Pháp sư bình thường hoặc những vị thiện tri 
thức chỉ bày cho mình. Khi được nghe pháp từ những vị 
ấy chúng ta phải có tâm cung kính lắng nghe. Bất luận 
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Cho dù sự thực hành thiền định của chúng 
ta có đạt đến bất kỳ mức độ nào đi nữa, 
vẫn luôn luôn có những chướng ngại. 
Người Tây Tạng nói đến sự chướng ngại 
bằng từ parche mà nghĩa gốc của từ này là 

“một điều gì đó chặn đứng sự tiến bộ”. Quả thực, đôi 
khi càng thực hành chúng ta càng gặp nhiều chướng 
ngại; nhưng nếu hiểu được rằng chướng ngại chính là 
một phần của con đường giải thoát thì chúng ta lại có 
thể học được nhiều điều từ những sự cản trở ấy. Các 
chướng ngại có thể là những thông điệp, báo cho 
ta biết rằng ta cần phải tỉnh thức và nhìn thẳng vào 
những gì đang diễn ra. Ở một mức độ thâm sâu hơn, 
chúng ta có thể bao gồm cả những chướng ngại đưa 
vào trong hành trình của mình.

Có những chướng ngại ngoại vi, những chướng 
ngại nội tại và những chướng ngại bí mật. 

Một chướng ngại ngoại vi là bất kỳ điều gì thuộc 
ngoại giới khiến ta xao lãng sự phát triển của mình với 
tư cách một hành giả. Chẳng hạn, luôn luôn bận rộn 
với công việc là một chướng ngại cho việc thực hành. 
Lo lắng thái quá cho công việc gia đình cũng ảnh 
hưởng đến sự thực hành. Giải trí cũng có thể là một 
chướng ngại: một thú vui thu hút cuộc đời của ta, 
thế rồi thình lình ta buông bỏ việc thực hành. Ở 
một mức độ tinh tế hơn, nếu tâm ta không ngớt 
tìm kiếm một hình thức giải trí có giá trị, rõ ràng 
điều đó cũng là một chướng ngại. 

Những chướng ngại ở cấp độ nội tại 
có liên quan đến sự thực hành của ta. 
Chướng ngại nội tại thông thường 
nhất là khái niệm. Sức mạnh cản trở 
của khái niệm có thể biểu hiện ở việc 
bám chặt vào một ý tưởng đặc biệt, 
là điều bắt đầu làm lung lay quyết 
tâm của chúng ta đối với việc 

thực hành. Một biểu hiện khác liên quan đến khái niệm 
là tính lan man của nó khiến hành giả không thể tập 
trung vào đối tượng thiền định của mình - tâm thức 
của chúng ta thường xuyên lang thang, và thế là năng 
lực tập trung của chúng ta hoàn toàn bị phân tán. Một 
chướng ngại nội tại khác là tình cảm mãnh liệt. Khi 
chúng ta bị xâm chiếm bởi sự giận dữ, ý muốn trả đũa, 
lòng ghen tỵ, nỗi ham muốn... sự tiến bộ của chúng ta 
trong vai trò một hành giả sẽ bị ảnh hưởng. 

Những chướng ngại ở mức độ huyền bí là tác động 
của quan điểm. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ con đường, 
thiếu niềm tin vào giáo pháp. Rõ ràng, nếu tâm ta có 
nhen nhóm sự nghi ngờ thì thật khó để yên tâm hành 
trì; và ngay cả nếu có ngồi thiền đi chăng nữa, ta cũng 
chẳng thực hiện được bất kỳ một chút tiến bộ nào. 
Chúng ta coi việc hành trì chỉ là điều thứ yếu trong 
những hoạt động hàng ngày của mình, và sự phát 
triển tâm linh của ta càng lúc càng kém thích đáng. 
Thế là con đường giải thoát của ta tiêu vong, lối sống 
của ta trở thành lối sống thế tục. Chúng ta đánh mất 

tinh thần kỷ luật, mất giới thể, thiếu tinh 
thần khôi hài và không còn lòng hăng 

say. Việc dẹp bỏ hoàn toàn những 
chướng ngại loại này để trở về với 
chánh kiến là khía cạnh ẩn mật 
trong công trình của chính chúng 
ta. Nói chung, mọi chướng ngại 

đều có liên quan với nghiệp 
và duyên. Những chướng 

ngại đều có sự kết hợp đặc 
biệt với những điều kiện 
môi trường mà chúng 

ta từng tạo ra. Chúng 
dính líu đến những 

tập khí của thân, 

S A K Y O N G  M I P H A M  R I N P O C H E
N G U YỄN  VĂN  N HẬT  dịch
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khẩu và ý; vốn mang bản chất nghiệp lực. Về phần thân 
hành, trường hợp tệ hại nhất là việc giết người hay gây 
hại cho người khác. Đối với khẩu hành, khi dùng lời để 
làm nhục người khác là đã gây ra những nghịch duyên. 
Những chướng ngại đối với ý hành xảy ra khi ta tạo 
nên một môi trường không lành mạnh cho tâm thức, 
chẳng hạn việc khao khát quá mức hay ghét bỏ quá 
mức đối với một người khác. Từ những hành động bất 
thiện như thế, các chướng ngại có khuynh hướng nảy 
nở. Mọi điều ta nói hay làm đều tạo ra năng lượng và 
tần số, có khả năng thu hút các chướng ngại. 

Biện pháp đối trị giúp tạo ra những điều kiện làm 
biến mất các chướng ngại trong việc thực hành của ta 
là gì? Ở mọi cấp độ, biện pháp đối trị căn bản vẫn là 
chánh niệm. Một hành giả từng bị xe đụng có lần đến 
hỏi cha tôi, Đại sư Chogyam Trungpa, tại sao điều đó 
đã xảy ra. Trong thâm tâm, vị hành giả ấy nghĩ rằng 
một nghiệp xấu nào đó trong quá khứ của mình đã là 
nguyên nhân của tai nạn. Trước sự ngạc nhiên của vị 
hành giả nọ, cha tôi bảo rằng sở dĩ ông ấy bị tai nạn chỉ 
vì ông ấy thiếu sự chú ý.

Thật dễ để có sự chú ý ở mức độ thiết thực, chẳng hạn 
như nhìn trái nhìn phải trước khi băng ngang một con 
đường; nhưng chánh niệm thì vượt ra ngoài việc chú 
tâm và quan sát đúng mức những hiện tượng trong đời 
sống thông thường của ta. Tốc độ là kẻ thù của chánh 
niệm; chúng ta thường quên để không nhìn kỹ vào 
những gì đang diễn ra. Khi chúng ta kiêu ngạo và thô 

lỗ, không thèm chú tâm đến thân khẩu ý của mình, một 
chướng ngại liền xuất hiện. Thế rồi chúng ta ngạc nhiên 
về điều vừa xảy ra. Tại mọi cấp độ thực hành của mình, 
ta đều cần phải chú tâm vào cuộc sống của ta và đánh 
giá nó cho đúng mực. Sự đối trị của những chướng ngại 
nội tại chính là việc thực hành. Trong việc thực hành 
sự an chỉ (samatha), ta dùng khoảnh khắc hiện tại làm 
điểm quy chiếu cho việc liên kết với tâm và khắc phục sự 
tán loạn của tâm. Việc cột chặt tâm vào hơi thở là cách 
chúng ta học tập về sự chú tâm và tỉnh thức. Nếu chúng 
ta cảm thấy có chướng ngại bởi một tình cảm mãnh liệt, 
có hai biện pháp mà ta có thể áp dụng: Trường hợp ta 
đã phát triển được sự thực hành của mình đến mức chỉ 
cần kiểm soát hơi thở đều là đủ để buông bỏ một tình 
cảm mãnh liệt, thế thì đó là điều ta nên làm. Kỹ thuật thứ 
hai là hãy tháo rời cái tình cảm mãnh liệt ấy ra bằng cách 
chiêm nghiệm về nó. Chúng ta bắt đầu điều tra về cảm 
giác ấy bằng cách tự hỏi, “Tại sao ta lại ghen tỵ? Điều 
gì đã khiến ta có cảm giác như vậy?”. Trong việc chiêm 
nghiệm về những lý do khiến các tình cảm tiêu cực của 
ta được tập hợp lại - cũng như cách chúng tạo ra sự đau 
đớn, khổ sở, lo lắng cho ta - chúng ta có thể bắt đầu tách 
rời chúng ra. Kỹ thuật này khiến cho chánh niệm và tỉnh 
giác trở nên mạnh mẽ hơn nữa. 

Lười biếng là một chướng ngại lớn đến mức nó 
đáng được quan tâm đặc biệt. Lười biếng có thể khiến 
chúng ta “quên” hẳn chỗ ngồi thiền của mình. Nó còn 
có thể biểu hiện qua trạng thái của một kẻ lúc nào 
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sắc hơn việc thực hành và sự tiến bộ hướng đến chứng 
ngộ của mình. Với chánh niệm, tỉnh giác và quyết tâm 
trong chính kiến, ta có khả năng đạt được mục tiêu 
trong việc thực hành của mình và có một sự tin tưởng 
sâu sắc về con đường. Những phẩm chất đó mang 
lại cho ta một cảm tưởng hạnh phúc và thỏa mãn về 
bất kỳ điều gì chúng ta thực hiện. Điều này cho phép 
chúng ta mang tất cả mọi sự việc vào hoạt động thực 
hành của mình, kể cả gia đình ta và công việc của ta. 
Nếu ta có thể giữ vững tâm của mình trong việc thực 
hành, ngay cả những khía cạnh thế tục trong đời sống 
của chúng ta cũng không còn là chướng ngại. Từng 
có những hành giả nổi tiếng tuyên bố rằng mọi trở 
ngại chính là con đường giải thoát của họ. Đây chính 
là một khía cạnh của một giáo pháp gọi là cuồng tuệ 
- hoan hỷ trong sự thách thức và những chướng ngại. 
Tuy nhiên, hầu hết những hành giả bình thường như 
chúng ta vẫn cần phải thực hiện được sự ổn định của 
tâm thức trước khi có thể nói “Hãy mang cho tôi những 
chướng ngại”. Chúng ta cần phát triển sự am hiểu sâu 
sắc về những kinh nghiệm và tình cảm của mình trước 
khi ta có thể vượt qua chúng theo cách này.

Thực hành đều đặn, nuôi dưỡng sự thanh thản và 
lòng từ, luôn luôn làm mới niềm cảm hứng… là những 
yếu tố căn bản trong việc đối phó với những chướng 
ngại. Bằng phương pháp tiến hành từng bước này, lần 
lần ta xây dựng được tâm buông xả. Điều gì là những 
dấu hiệu cho thấy rằng ta thực sự có tiến bộ? Đó là khi 
thân hành, tâm hành và ý hành của chúng ta trở nên 
thanh thoát hơn. Dần dần, chúng ta sẽ có khả năng chịu 
đựng mọi khó khăn mà không hề phàn nàn. Đến mức 
chúng ta có thể bắt đầu chào đón mọi chướng ngại như 
một cơ hội để dấn thân vào các hoạt động đầy giới đức: 
nhẫn nại, bố thí, giữ gìn giới luật, thiền định, cố gắng; và 
cuối cùng, yếu tố kết hợp với chúng - tuệ giác - cắm rễ 
sâu vào việc nhìn thấy sự thật như chính nó. Với sự thực 
hành và việc thay đổi một thái độ, bất kỳ điều gì xảy ra 
trên con đường của chúng ta - dù tốt hay xấu - đều giảm 
sức mạnh gây chướng ngại của chúng đối với hành trình 
giải thoát của một hành giả.         

Nguyên tác: The Path Through Obstacles, Sakyong 
Mipham Rinpoche.

Nguồn: Lion’s Roar, https://www.lionsroar.com/the-path-
through-obstacles/

Tác giả: Sakyong Mipham Rinpoche là lãnh đạo dòng 
truyền thừa Shambhala, một trong những dòng Mật tông 
Tây Tạng, và hệ thống Trung tâm Thiền định Shambhala, một 
mạng lưới toàn cầu những trung tâm ẩn tu, tự viện, trường 
đại học và các hoạt động Phật giáo khác, từng được xây dựng 
bởi thân phụ của ông là ngài Chogyam Trungpa Rinpoche, 
một vị Lạt-ma cao cấp thuộc dòng Nyingma của Mật giáo Tây 
Tạng, một trong những người đóng góp những cố gắng đầu 
tiên trong việc đưa Phật giáo vào Hoa Kỳ.

cũng bận rộn mà chẳng có ích lợi cho bất kỳ việc gì, 
hoặc - ở đầu bên kia của toàn bộ cái chuỗi biểu hiện 
này - như cảm giác của một kẻ đã hoàn toàn ngã lòng. 
Ngay cả khi ta đã ngồi xuống trong tư thế thiền định, 
sự lười biếng vẫn có thể ngăn cản để ta không liên hệ 
gì được với kỹ thuật thực hành thích hợp. Mặc dù sự 
lười biếng xảy ra ở bất kỳ cấp độ nào, thực ra sự lười 
biếng luôn luôn liên kết với quan điểm của ta. Cách đối 
trị với sự lười biếng là có một cảm hứng mới. Chúng ta 
cần đến việc bắt đầu một lần nữa.

Để có được một sự bắt đầu mới, chúng ta không 
thể nghĩ về phía trước; thay vào đó, chúng ta cần nghĩ 
ngược lại. Điều gì đã gợi cảm hứng cho ta khiến ta thực 
hành lần đầu tiên? Việc trở thành một hành giả thật ra 
có ý nghĩa gì? Thắp sáng trở lại niềm cảm hứng của ta 
cũng có nghĩa là nối kết lại với với lòng từ và tâm bi của 
ta, thắp sáng trở lại bồ-đề tâm của ta, cái tâm của sự 
tỉnh giác. Khi tiếp xúc với lòng từ và tâm bi, ta đặt niềm 
tin của mình vào việc thực hành thiền định. Kết quả là 
ta làm sáng tỏ mục tiêu và sự cam kết của mình, điều 
giúp ta vượt qua sự lười biếng. Kế đó, ta có thể đưa 
biện pháp đối trị ấy lên đến một mức độ sâu hơn bằng 
việc chỉ cần dìm tâm thức của mình vào sâu trong bản 
chất tối hậu của chính nó.

Việc giải quyết những trở ngại ở mức độ ngoại vi, 
nội tại và bí mật mang lại cho ta cách thức để học được 
điều gì đó từ những chướng ngại ấy. Áp dụng những 
biện pháp đối trị, chúng ta sử dụng chúng để làm sâu 



28                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   15 - 1 - 2018

Con người thật của con người chính là cái 
tâm. Tâm còn gọi là ý. Bản thân máu thịt 
con người khi không có tâm ý hiện hữu thì 
chỉ là một khối thịt vô tri vô xúc, gọi đó là 
chết; ngược lại là sống khi tâm ý hiện hữu 

bên trong thân người (thể hiện qua bộ  nã o). Thế nên 
tâm ý gọi là đà sống của con người. Từ chỗ này, ta hiểu 
thêm rằng sống chính là biết. Thức vốn là tiếng Hán-
Việt, có nghĩa là biết. Cho nên tính chất của tâm-ý là 
nhận biết nhiề u thứ ; dù cho bản thân con người đang 
còn tươi tốt hay bất động tan rã, cái biết của tâm-ý vẫn 
còn, không mất. Khi hai chữ tâm và ý đi cùng với chữ 
thức thì ta có Tâm thức và Ý thức.

Tính chất cái biết của tâm và ý thường hiện hữu ở 
hai trường hợp: một là thanh tịnh trong sáng (tâm thức 
ý thức của người có hành trì Phật pháp); hai là ô nhiễm, 
đen tối thường gọi là tâm vô minh (tâm ý của người 
chạy đuổi theo dục vọng trần cảnh). 

Tâm thanh tịnh trong sáng của chúng sinh được 
Đức Phật xác định chính là Phật tánh, là Như Lai tạng, 
đúng như lời Phật nó i, “Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh”. Phật tánh là tánh thường hằng thanh tịnh, vắng 
lặng tuyệt đối, không sanh không diệt, không luân hồi. 
Nhưng sở dĩ chúng sanh bị sinh tử luân hồi là do bị cá c 
chất ô nhiễm (phiề n nã o dà y đặ c) bao phủ Phật tánh, 
là m cho Phậ t tá nh bị  lu mờ  gọ i là  vô minh, tứ c là  tâm 

 củ a con ngườ i
ĐỨ  C  HẠ  N H
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ý không cò n sá ng suố t, không thấ y đượ c lẽ  phả i, điề u 
trá i, số ng đờ i gian á c. Cá i tâm con ngườ i phà m phu bị 
ô nhiễm đen tối đó được kinh Lăng-già thay vào bằng 
cụm từ thức A-lạ i-da để biểu thị cho Phậ t tá nh con 
ngườ i bị  lu mờ , tâm ý con người bị mất tánh trong sáng, 
luôn bị tham-sân-si làm cho vọng động, điên đả o. Cho 
nên con người thật của con người hoặc là một người có 
tâm Phật, tâm Bồ -tá t, tâm Thá nh hiề n thật sự, hoặc là có 
tâm A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh thật sự; chứ  không thể  
nử a thá nh, nử a phà m. Qua đây, ta thấ y đã là ngườ i Phậ t 
tử  thì ai cũ ng muố n mì nh có  tâm Phậ t hoặc tâm Bồ -tá t, 
tệ lắm cũng là tâm Thánh hiền, không ai muố n mì nh có  
tâm phà m; tâm ba đườ ng á c lạ i cà ng không!

Con người có tâm Phật thật thì tâm đó chính là 
tâm vô ngã, không còn vọng động, không còn mọi ý 
niệm về  tôi và của tôi: không cực đoan, không cố chấp, 
không nghi ngờ, không bực tức trướ c lời chê, không 
vui sướng trướ c lời khen, vân vân.

Nói rõ hơn, người có tâm Phật thật thì không còn 
chứa đựng những thứ vô minh phiền não trong tâm, 
luôn luôn đuổi những thứ khách trần đó ra khỏi ngôi 
nhà tâm linh Như Lai của mình. Ngược lại, ai mà còn 
chất chứa những thứ khách trần ô nhiễm đó trong lòng 
thì chưa phải là người Phật tử thậ t trong Tăng đoà n củ a 
Phậ t ở mọ i thờ i đạ i.

Người có tâm Phật thật, nhất định là trong lúc vận 
hành tu tập luôn luôn tự giác đưa tâm mình an trú trong 
chánh niệm, tỉnh thức một cách thường trực không gián 
đoạn, không cần ai nhắc nhở , dù ở hoàn cảnh đầy hạnh 
phúc hay gặp cảnh buồn phiền, tâm vẫn không bị mất 
tánh giác. Nói theo Duy thức học, tính chất của thứ c 
A-lại-da là hằng chuyển chứ không bất động như sỏi đá. 
Hằng là không gián đoạn. Hằng chuyển là biến chuyển 
không ngừng trên dò ng só ng một tị nh, hai độ ng. Tuy 
biến chuyển như vậy, thức A-lại-da vẫn luôn luôn là một 
dòng sinh hoạt linh động liên tục. Vừa liên tục, vừa thay 
đổi, đó là sức sống của muôn loài hữu tình chú ng sanh 
nói chung, sức sống loà i người nói riêng. Sức sống ở đây 
chính là sức sống của tâm-ý. Sức sống của tâm-ý trong 
bản thân máu thịt con người hiện tại như thế nào, qua 
bên kia cõi chết, nó như thế ấy, không khác, đúng theo 
quy luật: tất cả nghiệp nhân thiện, ác của đời này là quả 
báo nghiệp của đời sau.

Nói một cách khác, con người hiện tại có tâm ý Phật 
thật đó là có năng lực thác sinh vào các cõi Phật. Tâm 
ý có tánh thật của các loài trời, người, Atula, địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh thì sẽ thác sinh vào cõi của các loài 
ấy sau khi chết.

Tất cả tâm-ý thật của con người nói trên, tánh nào 
nhiều nhất có trọng lượng cao nhất thì sẽ nổi lên trên, 
đè bẹp các tánh khác nằm dưới đáy củ a kho tàng Thứ c 
A-lại-da. Ngườ i Phậ t tử  thậ t, dĩ  nhiên tá nh chấ t Phậ t 
nổ i lên trên, đè  bẹ p và  tiêu diệ t nhữ ng tá nh á c trượ c 
và  tống khứ ra khỏ i kho tà ng Thứ c A-lại-da thanh 

tị nh. Ngườ i Phậ t tử  Việ t Nam nế u có  quyêt tâm tu tậ p 
Phậ t phá p, thì  nhớ  đưa tâm mì nh luôn hằ ng chuyể n 
trên dò ng só ng thanh tị nh đú ng như lờ i chư Phậ t dạ y: 
“Đừ ng là m cá c việ c á c, luôn là m cá c việ c là nh, giữ  tâm 
hồ n cho thanh tị nh”. Ngườ i Phậ t tử  thậ t là  chỗ  đó . 

Dò ng só ng thanh tị nh, có  nghĩ a là  cá i tâm “không 
nghĩ  thiệ n, không nghĩ  á c”. Tâm đứ ng yên mộ t chỗ  
nhưng nó  luôn hằ ng chuyể n, chứ  không cứ ng đơ như 
sỏ i đá . Hằ ng chuyể n mà đứ ng yên nà y, giố ng như 
độ ng cơ chong chó ng củ a má y bay trự c thăng. Đó  là  
trạ ng thá i tỉ nh thứ c; dù  cho đi, đứ ng, nằ m, ngồ i, nhì n, 
ngó , nó i năng… tâm vẫ n hằ ng chuyể n trên dò ng só ng 
thanh, như má y bay trự c thăng bay đó  bay đây hay 
đứng nguyên một chỗ, thì chong chó ng củ a nó  vẫ n 
hằ ng chuyể n xoay trò n không dừng nghỉ.

Cũ ng như vậ y, tâm tỉ nh thứ c củ a cá c hà nh giả  tu thiề n 
đị nh hay tu tị nh độ , tấ t cả  đều không bị  lay độ ng trướ c 
cả nh trầ n. Nó i theo lý  củ a Thiề n là “đố i cả nh vô tâm”, dù  
cho đi giữ a trườ ng đờ i mà  tâm vẫn không bị  đờ i chinh 
phụ c. Người tu được coi là  ngườ i bộ  hà nh cô đơn trên 
mọ i nẻ o đườ ng đờ i đầ y phong ba bã o tá p với sắ c trầ n 
quyế n rũ . Điề u nà y đượ c thấ y trong kinh Sộ ng mộ t mì nh. 
Số ng mộ t mì nh ở  đây không có  nghĩ a là  lã nh đạ m, cô 
đơn trong bố n bứ c tườ ng, không nó i năng, không tiế p 
xú c ai cả , mà  là  có được cá i tâm luôn cả nh tỉ nh cả nh 
giá c mì nh; luôn không có  khá i niệ m thương, ghé t, đố  
kỵ  mọ i đố i tượ ng, không nó i thầ m, không dá n nhã n, gọ i 
là  niệ m vô niệ m, có  nghĩ a là  mộ t niệ m thôi, không có  
niệ m thứ  hai xen kẽ  và o. Mộ t niệ m đó  chính là  chá nh 
niệ m; niệ m Phậ t hay tâm an trú  trong tiĩnh lặ ng cũ ng 
gọ i là  chá nh niệ m. Điề u nà y đượ c thấ y ở hình ảnh của 
ngài Bồ -đề -đạ t-ma ngồ i nhì n và o bứ c tườ ng. Chỉ  nhì n 
thôi, không suy nghĩ , tư duy điề u gì  cả . Tất nhiên, Bồ -
đề -đạ t-ma cũ ng có  lú c đứ ng dậ y để  uố ng nướ c, ăn cơm, 
tắ m gộ i… nhưng, tâm ngà i an trú  trong chá nh niệ m, 
chứ  đâu ngồ i nhì n vá ch mã i suố t chín năm. Trong thờ i 
gian chín năm đó , có  nhì n và o vá ch 60% thiề n tọ a, 40% 
ăn uố ng, nghỉ  ngơi, tắ m gộ i, thay y á o. Dĩ  nhiên ngà i ngủ  
ngồ i trong lú c nhì n vá ch.

Nhờ tính chất của tâm luôn vô thường biến chuyển 
không gián đoạn đó mà người Phật tử có thể sử dụng 
tâm ý của mình, làm chủ tâm mình, bắt nó phải vừa 
thải hồi những chủng tử ô nhiễm xấu ác ra khỏi tâm 
thức, vừa ngăn ngừa không cho các chủng tử xấu ác 
ô nhiễm sẵn có trong tâm tái hiện hành trỗi dậy; đồng 
thời vừa tiếp tục cho vào tâm thức những chủng tử 
thanh tịnh trong sáng. Cứ như thế mà thực hành một 
cách thường xuyên thì nhất định, một giờ nào đó, ngày 
nào đó, tâm quý vị sẽ bừng tỉnh giác ngộ. Từ đó, con 
người chúng ta là con người Phật thật. Không Phật thì 
cũng Bồ-tát. Không Bồ-tát thì cũng Thanh văn, Duyên 
giác. Tệ  lắ m thì cũng đượ c ngôi vị  Trời, Người. Đừ ng để  
bị  rơi và o ba đườ ng á c (ngạ  quỷ , đị a ngụ c, sú c sanh).

Thật sự, nếu chúng ta quyết tâm thực hành đúng 



VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   15 - 1 - 201830                      

đắn những phương pháp vừa trình bày để chuyển hóa 
tâm vô minh, ô nhiễm của ta thành thanh tịnh, trong 
sáng trên sự vận hành của đời sống thực hôm nay, 
chúng ta đã có được ngay tâm Phật thật rồi. Có được 
Phật thật trong tâm ngay lúc còn sống mới là quan 
trọng. Cho nên chư Tổ mới nói: Tự tánh Di-đà có ngay 
trong tâm khi đang niệm Phật tu Tịnh độ, đúng với câu 
“Cực lạc là đây, không đâu xa”. 

Tịnh độ có ngay trong ta-bà. Tịnh độ có ngay trong 
thế gian. Tịnh độ có ngay trong lòng ta. Niết-bàn có 
ngay trong tâm ta khi tâm ta hết vọng động. Hay nói 
khác hơn “Vô ngã là Niết-bàn”, chính là lúc những ô 
nhiễm, vô minh phiền não trong tâm chúng ta đã và 
đang tuần tự bị rục rã lặn chìm, bị đẩy ra khỏi ngôi 
nhà tâm linh do chúng ta quyết tâm tống khứ chúng, 
vì chúng là những khách trần phàm tục ở đậu. Cho 
nên đã đến lúc cần phải đuổi hết chúng ra khỏi ngôi 
nhà tâm linh của ta. Chẳng những đuổi hết ra, mà còn 
ngăn chặn, không tiếp rước khách trần mới nữa, dù 
cho khách trần đó cao thượng, trân quý đến đâu, vẫn 
không tiếp vào. 

Có thể nói đây là thời điểm kiết thất - kiết Phật thất 
trong tâm thường xuyên - không hạn định, trên suốt 
vận hành của đời sống, quyết tâm buông xả tất cả vô 
minh, phiền não, ác trược, ngã mạn ra khỏi tâm thức. 
Nói rõ hơn, Phật tử chúng ta, nếu đã là người đang tu 
học, thực tập Phật pháp cho việc giải thoát sinh tử ở 
mai sau, không thể không kiết Phật thất trong tâm 
thường xuyên. Tức là tâm Phật thất chứ không phải 
bản thân Phật thất, cho nên mặc dù bản thân hiện hữu 
giữa cõi đời đầy ô trược phải đối phó trước cuộc mưu 
sinh hay tồn tại ở ngoại điện thiền môn đầy thị phi 
phiền não cho việc tu tập Phật pháp. Tâm an định tỉnh 
thức như vậy hoàn toàn không phải là tâm bi quan, 
chán đời, ủ dột. 

Ngược lại, đó là tâm rất trong 
sáng tinh anh, thấy biết tất 
cả thực tướng của vạn 

hữu là vô ngã, gọi là thấy như thật. Tâm ta được an định 
trong sáng, tinh anh như vậy là do bảy quan năng xúc 
giác của ta đã được thuần thục an nhiên tịnh mặc trước 
các sắc trần thị phi tại thế gian hay ngoại điện thiền 
môn. Nên chi tâm thức bên trong cũng theo đó mà an 
định, thức tỉnh, không vọng động. Đó là tâm Phật, là 
người có Phật thật trong tâm.

Qua lời lý giải về người có tâm Phật thật vừa rồi, mỗi 
người Phật tử chúng ta, nếu thật sự quyết tâm tu tập 
Phật pháp để được có tâm thanh tịnh trong sáng mà 
giải thoát, hãy tự mình nhìn lại tâm mình gọi là phản 
quan tự kỷ để xem xét rà lại tâm ta đã có tâm Phật, tức 
là tâm thanh tịnh trong sáng thật sự chưa. Nếu đã có 
Phật trong tâm, thì nhất định chúng ta thấy Phật hiện 
hữu ngay trong tâm chúng ta. Thấy Phật trong tâm 
không giống như thấy Phật trên bàn khi mình chắp tay 
ngưỡng vọng rồi lễ  lạy.

Thấy Phật trong tâm là tâm ta luôn thanh tịnh, tỉnh 
thức và vô ngã một cách bình đẳng không hạn định, 
không hẹn ước thời gian và không gian, lúc nào tâm 
ta cũng hằng chuyển trên dòng tâm vô ngã gọi là tâm 
bình thị đạo. Thị ở đây có nghĩa là thấy, đạo là chơn lý, 
lẽ phải.

Khi tâm ta được thanh tịnh vô ngã một cách thường 
xuyên, không bị cuốn hút vào biển sắc là lúc tâm ta có 
trí tuệ Phật, từ đó ta thấy được đạo gọi là liễu đạo. Khi 
được liễu đạo, thì đạo hiện ra sờ sờ trước mắt ở mọi 
bản thể vạn hữu và con người chung quanh ta và kể cả 
ở trong bài học Phật pháp không đâu xa.

Khi tâm ta được có  Phậ t đạo hay Bồ -tá t đạo rồi, bấy 
giờ thân tâm ta liền tự động hành đạo một cách tinh 
tấn, tự tại, an nhiên, hanh thông, dù nơi chốn hành đạo 
là ở xã hội thế gian đầy sắc tướng trên vận hành mưu 
sinh hay Phật sự tại chốn thiền môn có nhiều nhân 

tâm sai khác; vì Phật đạo mà ta đang hành 
trì vẫn hiện hữu trong tâm ta một 

cách vững chắc. Cũng có thể 
nói đây là thời điểm tâm ta 
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được giác ngộ chơn lý vô ngã, tánh không; giác ngộ 
con đường giải thoát đích thực rõ ràng, không còn mơ 
hồ, không nghi ngờ gì nữa.

Thấy đạo, hành đạo, và đạt đạo là do năm thức bên 
ngoài gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đã  thanh tị nh 
tương quan mật thiết với Phậ t tâm bên trong.

Lấy thí dụ việc thấy đạo, hành đạo, và đạt đạo ở mắt. 
Khi mắt ta nhìn vào thân thể một người khác, tâm ta 
liền quán niệm về đạo lý nhân duyên. Ta thấy ngay 
thân xác ấy sở dĩ có được là do tinh khí cha mẹ của 
người ấy hòa hợp lại và thức A-lạ i-da được thác sinh 
vào. Sau khi được sinh ra, lại nhờ trước hết là không 
khí, hơi ấm, ánh sáng; kế đó là sữa mẹ rồi quần áo, nước 
uống, thức ăn và sự chăm sóc của mẹ cha, cũng như 
nhiều điều kiện khác nữa giúp vào bản thân người đó 
được sống suốt cả cuộc đời, vân vân. Nhưng thân xác 
ấy cũng không thể tồn tại mãi được, mà sẽ phải già, 
bệnh rồi chết. Qua giờ phút quán niệm đó ta đã thấy 
được đạo lý nhân duyên giả hợp tạo thành bản thể sự 
vật và con người. Ta đã thấy được đạo lý vô ngã, tức là 
con người và sự vật trên đời không thể tự nó có hình 
tướng. Sau khi có hình tướng nó bị tan rã. Từ chỗ này 
ta thấy được đạo lý vô thường về sinh và diệt, trong 
đó có bản thân ta. Điều đáng nói là đối với người Phật 
tử thật, dù có bị  sinh bị diệt, sẽ  không cò n bị trôi lăn 
trong luân hồi nữ a. Với người Phật tử thật, nế u trở  lạ i 
là m ngườ i, thì  đó là do sở  nguyệ n độ sanh mà  nhậ p 
thai, chứ  không do lự c dẫ n nghiệ p.

Khi thấy rõ những đạo lý đó thì đó cũng chính là 
lúc Phật tánh trong tâm ta hiện hữu và vươn lên, là 
thời điểm thấy đạo và hành đạo song song nhau một 
cách hanh thông tự nhiên; không còn do dự, không 
còn khái  niệm, không còn phân tích các đối tượng mắt 
tai thấy nghe nữa. Tai nghe, mắt thấy hình tướng âm 
thanh mà tâm ta vẫn không có khái niệm, phân tích gì 
nữa về âm thanh, hình tướng của các đối tượng. Tâm 
thức ta an trú vào yên lặng, không thấy bị lay động như 
vậy gọi là thấy như thật. 

Ngườ i Phậ t tử  tu hà nh Phậ t phá p thậ t đề u thấ y như 
thậ t. Tức là tâm không còn khởi lên ý niệm thắc mắc về 

hình tướng của vô số vạn hữu tại sao to, lớn, ngắn, dài, 
xanh, đỏ, cao, rộng, nóng, lạnh, có nước, không nước, 
lạnh, nóng… Bởi vì bản thể của vạn hữu vốn do các 
duyên giả hợp mà có như vậy rồi, cũng như bản thể 
vạn hữu bị tan rã là do các duyên tan rã trở về không. 
Đó là thấy thự c tướng của vạn phá p đề u vô ngã . Bấy 
giờ, khi mắt ta nhìn vào thân tướng con người, tâm 
thức ta cũng an trú vào yên lặng, không bị lay động, 
dù cho thân tướng mà mắt ta tiếp xúc là nam hay nữ, 
là già hay trẻ, là đẹp hay xấu, là người có địa vị hay tầm 
thường, là người hiền lành hay hung ác, là người khiêm 
tốn hay cao ngạo… Do tâm ta an trú vào yên lặng như 
thế, mọi ý niệm thương hay ghét, ca ngợi hay chê bai, 
xu nịnh hay dèm xiểm, tâng bốc hay nguyền rủa… đều 
không khởi lên. Tâm thức và năm giác quan cùng yên 
lặng trước mọi người như vậy là do đã thấy được quả 
báo thiện ác của từng người vốn đã như vậy rồi. Tâm 
thức và năm giác quan cùng im lặng. Sự im lặng này 
gọi là im lặng như Chánh pháp.

Im lặ ng như Chá nh phá p, tứ c là  thân ta đố i diệ n 
trướ c mọ i hì nh tướ ng, âm thanh củ a đờ i, mà  tâm ta 
không bị  đờ i chi phố i, thì  ta là  Phậ t tử  thậ t. Nó i như lờ i 
củ a Phậ t: “Ta sanh ra giữa đời, lớn lên trong đời, Ta chinh 
phục đời, không bị đời làm ô nhiễm, Ta là Phật”. 

Như vậy quý vị Phật tử nào tâm không bị đời làm ô 
nhiễm một cách thường hằng, vị ấy là Phật. Phậ t là  như 
vậ y, đâu đò i hỏ i gì  khá c hơn!

Qua lời giảng luận khế lý tâm Phật thật vừa rồi, chúng 
ta hãy xét lại xem tâm mình đã có được tâm Phật thật 
như vậy chưa. Nếu có, hãy khẳng định đó chính là năng 
lực đưa thức A-lạ i-da của chúng ta tuần tự đi lên từng 
nấc thang trong sáng thánh thiện, để rồi cuối cùng đượ c 
chuyể n hó a thành Bạ ch tị nh thứ c, đạt ngôi vị Phậ t thừ a, 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác; tức là con đường 
không còn sinh, không còn tử, đó là Phật. 

Là Phật tử học và tu tập Phật pháp để tìm cầu con 
đường giải thoát sanh tử , giữa hai cái tâm thật – tâm 
Phật thậ t và tâm phà m tụ c thậ t - chúng ta chọn tâm 
thật nào? Chắc chắn chúng ta sẽ chọn tâm Phật thật; vì 
chúng ta là  ngườ i Phậ t tử  thậ t.  
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Đạo Phật dùng hoa sen làm biểu pháp: 
sống trong bùn nhơ vẫn thanh sạch và 
nở những đóa tinh khôi nhất. Hoa sen 
là “quốc hoa” ở Tây phương Cực lạc. Kinh 
thuộc Tịnh Độ tông đặc biệt miêu tả 

khung cảnh trang nghiêm tịnh khiết cõi này. Phật A-di-
đà đưa ra lời đại nguyện, nếu ai tinh ròng niệm danh 
hiệu của Ngài, tương lai sẽ được sanh về nước đó. Hễ ai 
phát tâm niệm Phật, trong ao sen báu ở Cực lạc quốc 
sẽ nở một bông hoa. Nhất hướng chuyên niệm nương 
vào lực của Thập thiện nghiệp, hoa sen càng lớn và rực 
rỡ; người tu đến lúc lâm chung, chí hướng “mười niệm” 
sau rốt liền được hóa sanh từ hoa sen, vĩnh viễn thoát 
khổ hưởng lạc, thoát luân hồi sáu cõi trừ phi người ấy 
phát nguyện trở lại ta-bà rộng độ chúng sanh. 

Kinh Pháp hoa chép câu chuyện về người tiều phu 
gieo nhân lành chỉ với một câu “Nam-mô Phật”, mãi tới 
hơn năm trăm kiếp sau hạt giống này mới nẩy mầm 
và ông đã vượt thoát sanh tử. Câu hồng danh A-di-đà 
Phật được niệm bởi tín tâm và với sự thấu hiểu sâu 
sắc Chánh pháp, nó mãi là chủng tử dẫu người ấy 
trôi qua vô số kiếp. Cũng vậy, sen một khi 
vắng bặt hương và sắc màu sự sống, cội rễ 
tưởng tan trong bùn đất một ngày đẹp 
trời bỗng lại vươn lên những mầm 
xanh tươi bất diệt tại hồng trần. 

Tết năm ngoái tôi về thăm ba 
mẹ. Quê đã vắng nhiều những 
mái nhà tranh. Về vội đi vội, 
không biết rằng quê mình 
đang dần hình thành một 
mái ấm viên mãn. Hôm nay 
có người bạn gọi điện, bảo 
tớ đang ở quê, về chơi cho vui, 
ta viếng chùa. Một ngôi chùa. 
Niềm vui dâng ngập. Cái tin khiến con 
tim tắc nghẹn, muốn ứa nước mắt. Nơi quê 
xa có ba mẹ, họ hàng, bà con lối xóm… 
những người ngày đêm tôi chỉ mong một 
điều duy nhất là ai cũng sẽ đến với Phật, sớm 
nhận chân bể Khổ. 

Quê nhà đang có một vườn hoa Phật pháp. Hoa 
nở rộ quanh năm không héo tàn như chính trong 
khu vườn ở Cực lạc thế giới. Những bông 

hoa từ bi trí tuệ khiến tâm trở nên bình lặng trước dòng 
đời cuộn chảy. Tôi bỗng nhớ quê. Nhớ cái vùng chiêm 
trũng nghèo khó nay được khoác tấm áo mới. Quê đã 
bớt bao gia đình lầm lũi “ăn nước đái muối” vẫn không 
đủ tiền chu cấp cho con đến trường. Anh đầu tôi ngày 
xưa cũng nghỉ học đi buôn cùng ba mẹ chèo chống qua 
cơn bĩ cực. Nhiều bạn tôi nay thành đạt ngoài sức tưởng 
tượng. Có đứa sắm cả ô-tô chạy quanh đường làng chật 
hẹp, cha mẹ nở mày nở mặt. Nào hay cuộc đời không 
gặp Phật pháp thảy đều phù vân. Thời xưa mắc bệnh 
đậu mùa là hết chữa. Người ta trầm trồ; nhờ nền y học 
phương Tây phát triển hóa giải nhiều căn bệnh nan y, 
mà không tự hỏi thời nay loài người đã khống chế được 
nhiều bệnh quái gở khác? Bao người từng đứng bên bờ 
vực chết, y học loại khỏi danh sách chữa trị, họ chuyên 
tâm một lòng tin Phật niệm Phật chẳng những trở về từ 
cõi chết mà còn sống lâu sống khỏe. Tịnh tông khuyên 
người niệm “Nam mô A-di-đà Phật”, thực hành suốt 
ngày đêm. Nếu lúc nào cũng nhớ niệm Phật thành tâm, 
người ấy tiêu tai miễn nạn. Phật luôn nhắc phải tin ở 

mình. Phải tin, chính mình là Phật chưa thành 
và sẽ thành. “Tâm tác tâm thị A-di-đà 

Phật” (Tâm này làm Phật, tâm này là 
Phật). Tin Phật trong mình là 

sự thật. Nhẹ nhàng với mọi 
thứ, không tham đắm 

không dính mắc, 
tập bớt nóng giận 

chấp trước phiền 
não, tập yêu thương 

mọi người và loài vật, 
Phật tánh mới có cơ 

duyên hé lộ. 
Tin trong ta có Phật tánh 

là tin Phật trên cao. Nếu 
chưa tin trong ta có Phật 
mà hướng lên cao lạy lục 

cầu xin ấy là mù quáng, là 
ảo tưởng hướng ngoại tìm 

cầu. Đạo Phật phải mang 
danh tôn giáo cũng chính 

bởi những người còn thiếu 

N HỤY N G U Y Ê N
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duyên như vậy. Cần phá bức tường kiếp trước kiếp sau. 
Khư khư giữ mỗi kiếp này, chúng ta nhìn đời dường như 
bất công. Nhân quả ba đời (không hẳn từ ông đến cháu; 
mà có khi ta gieo phước đời này, mãi đến ba kiếp, có 
khi hằng chục hàng trăm kiếp sau… mới nhận được ơn 
báo). Phật đưa ra những định giới đo lường một người 
tốt thật sự như Ngũ giới, Thập thiện. Ta lại thường nuông 
chiều bản năng nhảy khỏi khuôn vàng đó. Hòa thượng 
Tịnh Không - người được nhiều đại học danh tiếng như 
Griffi  th, Queensland… tặng bằng Tiến sĩ Danh dự – lúc 
giảng kinh Địa Tạng có nêu tiêu chuẩn được thân người 
kiếp sau trước hết phải dựa vào phước thứ nhất thuộc 
Tam phước trong Quán kinh: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng 
sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập thiện nghiệp”. Không 
làm được thì phước lớn đến mấy có ở đời này cũng chỉ 
hưởng trong tam đồ ở kiếp sau. Trong một buổi giảng 
kinh Vô lượng thọ, Hòa thượng còn nhắc lại: Tu theo 
Thập thiện ít nhất đạt 80%, kiếp sau mới có được thân 
người. So với tiêu chuẩn Phật ví trong kinh, cánh cửa này 
hãy còn rộng. Thập ác đối nghịch với Thập thiện, gồm: 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm (thân nghiệp), vọng ngữ, 
lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ (khẩu nghiệp), tham, sân, si 
(ý nghiệp). Trừ một giới không uống rượu, còn lại Thập 
thiện đã bao hàm Ngũ giới. Trong Tịnh Tu Tiệp Yếu, cư 
sĩ Hạ Liên Cư (được xem là Bồ-tát tái lai) soạn trên tinh 
thần kinh Vô lượng thọ, có đoạn dành cho người tu tụng 
đọc hàng ngày: “Vạn đức hồng danh năng diệt chúng 
tội. Quả năng nhất hướng chuyên niệm, tự nhiên cấu 
chướng tiêu trừ, bất đản đạo tâm thuần thục, thả khả 
phước huệ tăng trưởng, lâm mạng chung thời thánh 
chúng hiện tiền, từ bi gia hựu, linh tâm bất loạn, tiếp 
dẫn vãng sanh Tây phương Cực lạc thế giới”. 

Trong Tam giới có Tam thiện đạo và Tam ác đạo. 
Chúng sanh trong Tam thiện đạo có ba hạng: thiên nhân, 
người và loài phi thiên nhân. Trong đời ai phước báu lớn 
lắm mới lên được cõi trời. Đứng ngoài khuôn khổ Thập 
thiện, dẫu phước lớn, chết rồi dễ đầu thai trong ác đạo 
chịu khổ luân phiên dễ hơn trở bàn tay. Kinh Pháp cú 
viết Phật pháp bao giờ cũng khó nghe. Nên Lão Tử mới 
thấy “kẻ hạ sĩ nghe nói đến Đạo thì cả cười”. Đạo thì đứa 
lên tám cũng nhớ cũng hiểu mà đến ông già tám mươi 
chưa chắc làm nổi. Phật luôn dạy hãy biết đứng về phía 
thiện giúp đời, một lòng cống hiến làm lợi Chánh pháp. 
Nhiều cuộc đời chỉ là một canh bạc đỏ đen bất tận. Đến 
lúc nợ nần chồng chất, ái biệt ly khổ, tuyệt đường máu 
mủ tìm đến cái chết hòng tránh nghiệp quả, không hay 
hành động ấy tội lãnh tương đương giết một sinh mạng. 
Qua bên kia mới sáng mắt, nhưng đã muộn! Người biết 
niệm Phật lạy Phật nghiệp đã không nặng đến vậy, ít ra 
nghiệp sẽ được chia thành từng gói nhỏ. Nhân duyên 
nghiệp báo quay vòng. 

Là Bồ-tát “đầu thai” xuống trần gian hóa độ, thì họ 
cũng với nghị lực phi thường nhẫn đến những điều 
người đời không thể nhẫn, khổ đến những điều khó ai 

vượt qua. Đó là “niềm cảm hứng” cho đời sau soi mình 
tinh tấn hành Pháp, gỡ khỏi xác thân thô uế danh văn 
lợi dưỡng. Cái tồn tại vĩnh viễn hết đời này qua đời khác 
sao ta không trân trọng lại chăm sóc cái tạm bợ? Thập 
ác làm tâm ô nhiễm nghiêm trọng; tâm bệnh thì thân 
bệnh. Phật lúc rời nhân gian có để lại kinh điển - chính 
là dược liệu. Tôi đọc kinh không hiểu liền nghe giảng, 
nghe thấu rồi tập buông bỏ; ai từ bi hơn thì tự giác giác 
tha, xả kỷ vị nhân. Lời vị Đại sư Tây Tạng Tsong Khapa: 
“Tinh thần lợi tha là thái độ thông minh nhất chúng ta 
có thể có được để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của chính 
mình”. Bớt chạy theo ta-bà, tâm dần bình lặng, còn lo gì 
đến thân bệnh? Ra ngoài Thập thiện tức ta không chịu 
uống thuốc đắng giã tật, ai uống thay ta cũng đâu lành 
bệnh. Phật muốn chúng ta tự ngộ, học rồi hành, tự khám 
phá linh tâm, tất cả đức tướng trí tuệ sẵn có trong ấy. 
Ngài Huệ Năng lúc chứng ngộ đã reo lên: “Nào ngờ tự 
tánh vốn trọn đủ”; khế hợp với kinh điển: “Phật do tâm 
sanh, tâm tùy Phật hiện, tâm ngoại vô cảnh, toàn Phật 
thị tâm”. Hướng ngoại tìm cầu chẳng khác khom lưng 
sửa bóng mình. “Con người không cần phải bận tâm lo 
lắng đến vận mệnh thế giới, vì đó không phải là vấn đề 
của hắn, mà chỉ lo giải quyết vấn đề riêng tư của chính 
mình, tức là vấn đề giải phóng, giải thoát”. (Henry Miller, 
Phạm Công Thiện dịch). Lục tổ Thiền tông nhắc nhở: 
“Bậc chân tu không thấy lỗi người”. Hành Thập thiện đến 
tâm sáng trưng mới có thể sửa người. Sửa mình, người 
tự khắc sẽ tốt. Sửa tâm đến cả những con sóng ngầm ý 
nghiệp cũng biết gục đầu sám hối thì Phật nào chẳng 
muốn xoa đầu thọ ký. 

Ta cõng nghiệp từ muôn kiếp, muốn tiêu trừ không 
gì hơn niệm Phật lạy Phật. Một người hy sinh lợi ích của 
mình cho kẻ khác, có đáng cúi lạy?; còn Đức Phật cứu 
khổ muôn loài trong Tam giới lẽ nào không xứng lễ lạy 
suốt đời. Cúi mình lễ Phật, cái ngã, cái tham sân và si 
mạn ắt nhẹ bớt. Thanh sạch lạy Phật niệm Phật; đêm 
nằm dứt hẳn mọi sự, quyết nắm câu “A-di-đà Phật” trôi 
vào giấc ngủ kỳ thôi. Từ đêm qua ngày từ ngày sang 
đêm ta quên tịnh niệm, lúc gặp ma chướng sẽ không 
còn nhớ Phật là ai. Tu để có được một cái chết thảnh 
thơi an lạc, cao hơn là được chúng thánh và Phật hiện 
thân tiếp dẫn chính là bảo vệ thành công mỹ mãn Luận 
án Cuộc đời. Chỉ từ một đến mười niệm lúc lâm chung, 
song có được phước báu vô lượng đó đòi hỏi phải trì 
niệm hồng danh và hành Thập thiện suốt đời không 
buông lung. Hành đến mức tự niệm, không khởi ý mà 
trong tâm cứ vang vang “A-di-đà Phật”, là thời khắc của 
cực lạc bắt đầu. Chợt nhớ Thái tử Tất-đạt-đa từ trong 
nhung lụa vương quyền nhận ra cái hữu hạn đời người 
liền buông trọn thế sự tu hành quyết ra khỏi Tam giới, 
chứng Vô thượng Bồ-đề. Đi qua những ao sen cuối hạ, 
nhìn những đóa sen rụi tàn mới thấm “nỗi đau” của chư 
Phật Bồ-tát nguyện vì chúng sanh mà trở lại bể khổ 
trầm luân…
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Nguyễn Đình Chiểu còn gọi là Đồ Chiểu. 
Ông sinh năm 1822 tại làng Tân Khánh, 
huyện  Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh 
Gia Định. Lúc nhỏ, theo cha ra Huế học 
tập, đến năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) thi 

trường Gia Định, đỗ Tú tài. Năm 24 tuổi đang ở Huế 
chờ khoa thi Hương thì được tin mẹ mất tại Gia Định, 
ông vội vã trở về quê nhà cư tang. Giữa đường vì quá 
thương nhớ mẹ, ông sinh bệnh nên mù cả hai mắt. Dịp 
này ông đã được một y sư truyền cho nghề thuốc để 
chữa bệnh cứu người.

Khi Pháp xâm chiếm Gia Định (1859), ông về Cần 
Giuộc mở trường dạy học, đến khi Cần Giuộc thất thủ, 
ông lại dời về Ba Tri (Bến Tre). Thực dân Pháp âm mưu 
xâm chiếm các tỉnh Nam phần, vì mù lòa không thể 
tham gia chiến trận, nhưng ông vẫn đặt lòng kỳ vọng 
vào cuộc kháng chiến của nghĩa quân, nhất là cuộc 
kháng chiến của Trương Định, một người bạn thân 
thiết của mình.

Trong sự nghiệp văn chương, ông chủ trương 
dùng ngòi bút để biểu hiện đạo lý và chiến đấu cho 
sự nghiệp chính nghĩa. Có thể nói, ông làm thơ là để 
“chở đạo, sửa đời và dạy người”. Do đó, mỗi vần thơ 
của ông đều ngụ ý khen chê công bằng, rạch ròi, bộc 
lộ một tấm lòng thương dân, yêu nước. Sự nghiệp văn 
chương của ông, có thể chia thành hai thời kỳ sáng 
tác; trong giai đoạn đầu, ông viết “Lục Vân Tiên” và 
“Dương Từ-Hà Mậu”. Có thể xem đây là thời kỳ khẳng 

định tư tưởng nhân nghĩa, tấm lòng yêu nước thương 
dân của ông. 

Từ ngày quân Pháp đánh chiếm Gia Định (1859) cho 
đến khi qua đời (1888), giai đoạn này ngòi bút của ông 
gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân mất 
nước. Trong nhiều tác phẩm như  “Chạy giặc”, “Văn tế 
nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Lục tỉnh sĩ dân trận vong”, ông đã 
lên án mạnh mẽ quân xâm lược, đồng thời ca ngợi tinh 
thần nghĩa khí và những tấm gương chiến đấu anh 
dũng của nhân dân.

Dù ở giai đoạn nào, trong các tác phẩm của mình 
ông cũng sử dụng chữ Nôm, cùng với ngôn ngữ nghệ 
thuật bình dị, giàu sức gợi cảm, khiến cho tác phẩm có 
sức thu hút mạnh mẽ người đọc, nhất là đối với người 
dân Nam Bộ.

Chính vì tư tưởng của ông như thế, thực dân Pháp 
muốn đem các đặc ân để hậu đãi nhưng ông nhất định 
từ khước, cố giữ phẩm hạnh thanh cao cho đến lúc 
cuối đời (1888). Chúng biết rằng Lục Vân Tiên là một 
tác phẩm nghệ thuật ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của 
người dân Nam Bộ, nên sau khi chiếm trọn các tỉnh 
miền Đông, cùng với việc phiên dịch Gia Định thành 
thông chí của Trịnh Hoài Đức, G. Aubaret đã dịch tập 
thơ này sang tiếng Pháp và cho xuất bản rộng rãi. 
Trong lời tựa, G. Aubaret đã viết:

“Chúng tôi rất tiếc không đủ thì giờ đăng chú thích đầy 
đủ. Đó là một sự thiếu sót lớn. Có lẽ sau này, chúng tôi có 
được thì giờ rảnh rang để mà làm việc ấy…”.

T Ô N  T HẤT  T HỌ

Nguyễn Đình Chiểu
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Trên tờ báo L’Indépendant de Saigon (1883) của 
Pháp có bài viết thuật lại sự kiện viên chủ tỉnh Bến Tre 
là Michel Ponchon đã tìm đến gặp ông. Qua cuộc tiếp 
xúc này, viên chủ tỉnh đã vô cùng khâm phục về nhân 
cách và lối sống đạo đức của ông. Xin được thuật lại 
nguyên văn bài báo trên tờ Nam Kỳ tuần báo, số ra ngày 
26-6-1943:

“… Cụ Đồ Chiểu nằm trên giường vì đang cơn bệnh 
nặng. Người ta đã lén tôi mà cho cụ hay trước việc tôi 
đến, nên cụ trỗi dậy tiếp tôi. Cụ Đồ là một ông già cao 
lớn đẹp đẽ, gương mặt trầm tĩnh, xanh xao đầy vẻ tao 
nhã. Lời nói của cụ rất thanh tao, trôi chảy và tôi nghe 
cụ nói được rõ ràng đầy đủ. Về phần tôi thì khác hẳn, 
cụ không nghe được tôi vì cụ đã hoàn toàn điếc. Chỉ có 
đôi ba người quen gần cụ là có thể nói cho cụ nghe hiểu 
mà thôi. Sau vài câu chuyện về sức khỏe của cụ thì đề 
cập tới việc quan trọng của tôi, nhưng không hy vọng 
thành công. Cụ Đồ Chiểu tỏ thật với tôi rằng sức khỏe 
và trí nhớ của cụ đã giảm nên thêm phần khó khăn cho 
cụ trong việc nhuận chính bản thơ Lục Vân Tiên theo 
một bản in của người Tàu. Tôi bèn bàn cùng cụ để cho 
những người đã quen với cái thính quan bất trị ngâm 
thơ Lục Vân Tiên theo một bản in của người Tàu, rồi cụ 
chỉ những câu thừa nên bỏ, những câu trật nên sửa và 
những câu bị bớt nên thêm vào. Cụ nhận làm cái công 
việc có phần nhọc nhằn ấy.

Rồi tôi tặng cụ một quyển Lục Vân Tiên chữ Nôm rất 
đẹp. Cụ muốn cảm ơn tôi theo lễ tục của người Việt Nam. 

Tôi bèn nhờ người nói lại rằng giữa cụ và tôi không nên 
giữ lễ, tôi còn trẻ không dám làm phiền cụ điều chi hơn là 
xin cụ đối đãi với tôi như một bực lão thành thông thái 
tiếp một người bạn ngoại quốc rất hâm mộ cụ.

Giao kết xong, tôi tiếp tục hầu chuyện cùng cụ. Thật là 
một tinh thần thanh cao và rất mực khiêm tốn; cụ nói với 
tôi rằng: cụ rất đỗi ngạc nhiên mà thấy ngày nay người ta 
để ý tới cụ, và trước khi tôi nói với cụ điều gì – vả lại điều 
đó tôi cũng không muốn nói – cụ đã hiểu ý. Cụ bảo tôi 
rằng cụ lấy làm vinh hạnh được người đời chú trọng tới 
văn phẩm của cụ và chiếu cố đến thân phận cụ. Ngoài 
ra, cụ khước từ tất cả các món thưởng lệ bằng tiền 
bạc, vì đời sống của cụ cũng đầy đủ và chút thanh 
danh mà người đời bao quanh tên tuổi của cụ cũng 
đủ làm cho cụ thỏa mãn rồi.

Tôi rất vui thích được nghe bậc lão thành ấy bày tỏ 
một cách hết sức tự nhiên những tâm tình tốt đẹp hiếm 
có trong lòng. Tất cả những người có mặt tại đó – nên biết 
là đông lắm – đều kính cẩn nghe cụ nói, vì ai cũng đều tôn 
trọng cụ…” .

(theo Nam Kỳ tuần báo, tlđd)

Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu cho chúng ta thấy rằng 
ông là một nhà nho tiết tháo, sống theo đạo nghĩa, tuy 
mù lòa và gặp lúc biến loạn mà vẫn giữ được phẩm 
cách thanh cao. Ông không chỉ là người con có hiếu, 
người thầy mẫu mực, mà còn là một nhà thơ yêu nước, 
đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cho hậu thế. 
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Nhà văn Anh George Orwell từng đưa ra 
khái niệm “Ngôn ngữ hủ bại”. Trong tác 
phẩm “1984”, Orwell nhắc đến một xã hội 
mà cơ quan chuyên cung cấp thông tin 
bịa đặt thì được gọi là Bộ Chân Lý. Tổ chức 

chuyên nghe lén, bí mật điều tra, bắt bớ người vô tội vạ 
được gọi là Bộ Hữu Ái. Nơi phát động chiến tranh được 
gọi là Bộ Hòa Bình. 

Theo học giả Trương Duy Nghinh, Trung Quốc, hình 
thức hủ bại ngôn ngữ có ba đặc điểm. 

Thứ nhất: “Đội lên hành vi xấu xa cái mũ đẹp đẽ, sử 
dụng từ ngữ nghe rất kêu, nhưng nói một đằng làm 
một nẻo”. 

Thứ hai: “Lấy khẩu hiệu thay cho luận chứng, phân tích”. 
Thứ ba: “Sử dụng ngôn từ nhằm che đậy, bảo vệ những 

giá trị về bản chất không thể duy trì, thậm chí ngay cả 
nhà phát ngôn cũng không hề thực hiện”.1

Quan sát từ những biểu hiện phong phú, sống động 
trong đời sống, ngôn ngữ hủ bại hết sức đa dạng, phức 
tạp mà hậu quả của nó là dẫn tới sự sa đọa về đạo đức, 
trượt giá về ý nghĩa khiến cho công năng giao tiếp của 
ngôn ngữ và nhịp cầu gặp gỡ, giao lưu giữa con người 
với nhau bị trở ngại, thậm chí gây hiểu nhầm tai hại. 

Cách mạng văn hóa Trung Quốc giữa thập niên 60 
của thế kỷ XX thực chất là một cuộc hủy hoại di sản 
văn hóa truyền thống. Phong trào “Đại nhảy vọt” là một 
bước lùi về tư duy phát triển. 

Ở nước ta, thứ ngôn ngữ “ấm ớ hội tề”, tư duy theo 
lối thư lại tràn từ bộ máy hành chính vào cuộc sống, 
giăng mắc như tơ trên các khẩu hiệu, biểu ngữ, nhuộm 
một màu đồng phục trong đời sống… như Ngày hiến 
máu nhân đạo gọi là Ngày hội hiến máu nhân đạo; thi 
tốt nghiệp gọi là Lễ bảo vệ luận văn; sinh viên âm nhạc 
biểu diễn kết thúc khóa học, gọi là Báo cáo tốt nghiệp; 
Nghệ sĩ gọi là Chiến sĩ trên mặt trận văn hóa; Phá hoại 
đền chùa, miếu phủ gọi là Bài trừ mê tín dị đoan; Học 
nhồi sọ gọi là Giáo dục tư tưởng… 

Rồi những câu ngớ ngẩn, như “Tuần lễ hưởng ứng 
học tập suốt đời”, “ASEAN một cộng đồng, một bản sắc” 
hay phổ biến như: “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Cổng 
trường em xanh, sạch đẹp an toàn”, “Mỗi thầy giáo, cô 
giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, bệnh viện 
có: “Tất cả vì bệnh nhân thân yêu”, “Lương y như từ mẫu”, 
“Tiếp đón niềm nở, vui vẻ nhẹ nhàng, trau dồi y đức, rèn 
luyện chuyên môn, nâng cao chất lượng”, công trình xây 
dựng có: “Tính mạng con người là trên hết”, “An toàn là 
bạn, tai nạn là thù”, tỉnh nào có tỉ lệ học sinh thất học, 
trẻ suy dinh dưỡng cao, có: “Trẻ em hôm nay, thế giới 

và sự trượt giá về ý nghĩa
L Ê  HẢ I  ĐĂN G



xắn, những phong trào ngớ ngẩn không thể nào đi vào 
hiện thực. Như vậy, vô tri và vô sỉ chính là hai mặt của 
một hành động mang tên nhân họa.    

Bức tranh đa sắc trong cuộc sống rất có thể bị che 
đậy bởi thứ diễn ngôn tương phản với thực tế. Quan 
trọng hơn, chúng không cung cấp cho nhà quản lý lẫn 
người bị quản lý chỉ báo trung thực về đời sống. 

Trung thực vốn là một giá trị loài người theo đuổi 
suốt trường kỳ lịch sử. Trung thực không chỉ là mệnh 
lệnh đạo đức mà còn là đòi hỏi về nhận thức. Trong 
hoạt động điều tra tội phạm, người ta áp dụng hình 
thức hỏi cung như một biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm 
hiểu động cơ phạm pháp của kẻ phạm tội. Như vậy, 
dù một người từng mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng 
chưa chắc đã thiếu trung thực. Nếu con người coi nói 
dối, thiếu trung thực là chuyện bình thường, điều đó sẽ 
khởi đầu cho chuỗi sai lầm mang tính nhân quả. 

Ngôn ngữ hủ bại tuy không nguy hiểm như tình 
trạng hủ bại trong kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo 
dục… nhưng là cội nguồn của tất cả. Vì, con người nói 
chung đều tư duy bằng ngôn ngữ. Nói như nhà triết 
học Karl Marx, “Ngôn ngữ là hiện thực của tư tưởng”. 

Khi hiện thực của tư tưởng bị suy đồi, nó tác động 
trực tiếp vào đời sống bằng những biểu hiện giả dối, 
ngụy tạo, đặc biệt không phản ánh đúng sự thật. Sự 
trượt giá về ý nghĩa của ngôn ngữ tất yếu dẫn tới trở 
ngại trong phương cách phản ánh hiện thực và là một 
trong những con đường ngắn nhất đi vào thế giới tâm 
hồn con người.  

Chú thích: 
1. http://fi nance.ifeng.com/news/special/beiyoucai3/. 
2. www.youtube.com/watch?v=PA8fYcJl0dM.

CAÁC ÀÚN VÕ, CAÁ NHÊN
TÙÅNG BAÁO VHPG NÙM 2018

Ban Biïn têåp Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àaä nhêån àûúåc möåt söë thû àïì nghõ tùång baáo, Toâa soaån àaä chuyïín 
àïì nghõ trïn àïën caác àún võ, caác doanh nhên Phêåt tûã vaâ thên hûäu; nùm múái 2018, caác caá nhên, 
àún võ hûúãng ûáng tùång baáo Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àïën caác chuâa, trûúâng Phêåt hoåc, trung têm xaä höåi 
troån nùm vúái danh saách nhû sau:

Möåt àöåc giaã : 50 cuöën/kyâ
ââÖ. Phaåm Vùn Nga : 46 cuöën/kyâ 
Ö. Vuä Chêìm, Vina Giêìy        : 40 cuöën/ky
Baâ Huyânh Kim Lûu        : 30 cuöën/kyâ
Nhaâ haâng Tib, Hai Baâ Trûng   : 25 cuöën/kyâ
Cư sĩ Lương Trung Hiếu : 12 cuốn/kỳ
Cö Nga : 10 cuöën/kyââ
PT. Têm Hiïìn, Têm Hoa (USA) : 10 cuöën/kyâ
Ö. Huyânh Vùn Löåc, Q.BT : 10 cuöën/kyâ 
Nhaâ saách Thaái Haâ : 10 cuöën/kyâ
Bà Lý Thu Linh : 10 cuöën/kyâ
Bà Phạm Thị Vinh : 10 cuöën/kyâ
Mỹ thuật tượng Zen Art : 10 cuöën/kyâ
Cô Huệ Hương :   9 cuöën/kyâ
Ô. Bùi Phong Lưu :   8 cuöën/kyâ

Höìng Phuác & Xuên An :   6 cuöën/kyâ
BS Trần Ngọc Đỉnh :   6 cuöën/kyâ
Ô. Võ Ngọc Khôi :   5 cuöën/kyâ
Baâ Tön Nûä Thõ Mai, Q.BT  :   5 cuöën/kyâ
Cûãa haâng Têm Thuêån :   5 cuöën/kyâ
Cö Diïåu Àõnh :   5 cuöën/kyâ
Phật tử Trûúng Troång Lúåi :   5 cuöën/kyâ
Hoàng Mỹ - Thiên An :   5 cuöën/kyâ
Phêåt tûã Nguyên Hòa :   4 cuöën/kyâ
Cô Nguyễn Cao Nguyệt Ánh :   4 cuöën/kyâ
Baâ Lï Tûå Phûúng Thuáy :   3 cuöën/kyâ
Bà Phaåm Thõ Kim Anh :   3 cuöën/kyâ
Hoàn Ái - Huệ Minh :   3 cuöën/kyâ
Ö. Taå Hûäu Chung :   3 cuöën/kyâ
Chõ Tuyïìn, Cty Cú khñ Mï Linh :   2 cuöën/kyâ

Cty Nïën Haånh Phuác, Q.BT :   2 cuöën/kyâ
Cty TNHH Theáp Thiïn Têm :   2 cuöën/kyâ
Cty Tên Hiệp, Q.6 :   2 cuöën/kyâ
Nguyïîn Duäng :   2 cuöën/kyâ
Phật tử Quảng Kính :   2 cuöën/kyâ
Cö Hoaâng Thoaåi Chêu :   1 cuöën/kyâ
PT. Nguyïn Thuêån :   1 cuöën/kyâ
Töíng söë baáo tùång kyâ naây:             366 cuöën
Moåi thöng tin vïì chûúng trònh tùång baáo 
àïën caác chuâa, trûúâng, thû viïån, trung têm 
xaä höåi…, xin liïn laåc: Toâa soaån, 294 Nam Kyâ 
Khúãi Nghôa, P.8, Q.3. TP.Höì Chñ Minh;
Phoâng Phaát haânh VHPG : (028) 3 8484 335 
Email: toasoanvhpg@gmail.com

Ban Biïn têåp
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ngày mai”, “Tất cả vì đàn em thân yêu”, “Mỗi ngày đến 
trường là một ngày vui”… 

Cũng theo học giả Trương Duy Nghinh: “Đa số nhân 
họa đều hình thành bởi kết quả của đa số vô tri cộng với 
thiểu số vô sỉ”2. 

Sự mai một của văn hóa nghệ thuật truyền thống 
suốt một thời gian dài minh chứng cho nhận định này. 
Rất nhiều di sản truyền thống từng đứng bên bờ diệt 
vong không phải do tác động của chiến tranh, mà bởi 
những hành động vô tri giữa thời bình. Tất nhiên, nếu 
không có sự tiếp tay của đa số vô tri, di sản truyền 
thống không thể bị bức hại một cách không thương 
tiếc. Mặt khác, nếu không có sự hỗ trợ của thiểu số vô 
sỉ, đội lên trên hành động vô tri chiếc mũ đẹp đẽ, xinh 
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T Ả N  V Ă N

Trong những điện thư gửi cho bạn hữu anh 
em, nhà thơ Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc) 
thường cho đọc những bài thơ ngắn mà anh 
thường gọi là “thơ trời ơi.” Trời ơi là chuyện 
không đâu. Trời ơi là tiếng kêu ngạc nhiên. 

Trời ơi để diễn tả sau đó một vui mừng, một âu yếm. 
Trời ơi là tiếng than trong cơn bi sầu. Trời ơi đôi khi lại 
là bótay.com. Mà vì sao lại thốt lên như thế? Vì cảnh đời 
tang thương ngẫu lục. Vì sáng trưa chiều tối vút qua 
thoắt cái tất cả đều biến dịch trong từng khoảnh khắc. 
Trời ơi, mới hôm qua thôi…

Đến và đi là chuyện thường, biết những thay đổi 
kia là đương nhiên, thế nên, như hành giả đi ngao du 
trong đất trời thưởng thức phút giây đang đến rồi đi 
không vướng bận, sảng khoái đón nhận tất cả như 
chuyện trời ơi mà nhắn nhe chia sẻ với bạn đồng hành.

Đó là một thái độ sống nhẹ thường với cuộc phù du. 
Cho nên những bài thơ ngắn này là những trân trọng bật 
sáng ngay phút giây lúc đang là. Như Thiền sư Chadgud 
nói, “Thể xác, lời nói, ý nghĩ của chúng ta biến dịch nhanh 
như thời gian mũi kim xuyên qua cánh hoa hồng”. Trong 
tích tắc ấy, nhà thơ đã cảm nhận cái trùng phùng của 
nghìn năm và phút giây, xẹt qua cảm xúc tức thì, lóe lên 
trong từng nhích kim xuyên qua thời gian lá mỏng.

Tôi cảm nhận như thế vì tính nhanh và chậm cùng 
cư ngụ trong mỗi bài thơ của Đỗ Nghê. Cảm xúc như 
một đường tơ nối nghìn dặm không gian, thời gian vào 
lúc con chữ tượng nên lời thơ.

Giữa đêm
Thức giấc
Giữa ngày…
Boston, 1993.
(Trái đất, tr.7)

Tôi thấy cả một nỗi trăn trở trên ba dấu chấm kia… 
Lăn về phía đêm hay ngày… lăn qua trở lại bỗng thấy 
phương em mặt trời đang chiếu sáng, trời ơi quê nhà! 

Thử hỏi nỗi nhớ xuyên qua đêm và ngày để thấy đây và 
kia gần quá trong một thức giấc? 

Tiếng quạ vừa nhấn chiều thu, phản xạ là giật mình 
bật ra ánh chớp nỗi xa nhà, kêu, nhớ quá, kêu nhanh 
như vừa thả dây cung. Cái rơi xuống của mũi tên nhớ là 
một nỗi im lặng dài. Mà âm ba cảm xúc ngân ngân… Tôi 
không nhớ một nhà phê bình văn học đã nói, đó là “tính 
trì cửu và trực tốc ở một bài thơ”, tôi rất thích ý lời này, và 
thấy thật đúng trong không khí thơ ngắn Đỗ Nghê.

Chiều thu
Nghe tiếng quạ

Giật mình
Nỗi xa nhà

Nhớ sao
Mà nhớ

Quá!
Boston 1993
(Thu, tr.74)

Khởi đi từ cánh hoa vàng phố thị, người chỉ thấy nhà 
cao, đi khơi khơi qua những con đường rồi lọt vào cơn 
gió bấc nhà quê, vỡ trái tim xanh nỗi nhớ nhà, thử hỏi 
thời gian giữa cánh hoa vàng và cơn gió bấc?

Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết

Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay xuân về
Vỡ òa ngực biếc!
(Gió bấc, tr.67)

qua những bài thơ ngắn của Đỗ Nghê
N G U YỄN  T H Ị  K H Á N H  M I N H
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Trong một tức thì nhìn thôi, mà mùa đang ở đang 
qua, mà xong bao đời lá, nhờ biết lẽ thay đổi mà người 
sống rất trọn vẹn từng chớp mi, vậy không phải sao, 
người sống được miên viễn trong khoảnh khắc? 

Còn cây 
           trơ lại với cành
Với linh hồn lá 
           ngập ngừng trút qua…
Boston, 1993
(Đông Boston, tr.72)

Cũng vậy ở bài thơ sau, tính nhanh chậm xô thời 
gian chập chùng trên cảm xúc chợt đến, ai ngàn năm 
xa kia bỗng trở thành một làn thơm tho. Trong cột gỗ 
vô tri bỗng nghe hồn Đường thi ngân nga trên nét 
khắc nghìn xưa. Chắc là phút giây thinh lặng lắm nên 
đôi bên có sức thần thông giao cảm nhau? 

Dưới những tàng cây
Con đường quanh co
Khúc khuỷu

Ai đã qua đây
Ngàn năm cũ
Mà hơi thở còn thơm tho vậy

Ta sờ tay vào cột gỗ
Nghe thì thầm
Đẽo gọt
Nét Đường thi.
1995
(Văn Miếu, tr.77)

Thời gian ở đây quả là một con đường bất tận của 
không điểm bắt đầu không nơi kết thúc, mang mang 
tự hỏi quê nhà ấy là đâu, là nơi chôn nhau cắt rốn hay là 
nơi mà sinh tử chạm nhau để kết thúc và bắt đầu. Cũng 
như một vòng biến hóa của hạt nước kia,

Lâu không về thăm quê
Những người xưa biền biệt
Lũ trẻ lớn lên
Ngơ ngác
“ Ủa, chú là ai?
Làm sao chú biết…?”
(Về thăm quê, tr.52)

Nước từ đâu đến
Nước trôi về đâu
Từ con suối nhỏ
Từ dòng sông sâu
Từ khe núi lở
Từ dưới nhịp cầu

Từ cơn thác lũ
Từ giọt mưa rơi

Nước đến từ đâu
Nước trôi về đâu
Từ cơn gió thoảng
Từ làn mây trôi
Từ hơi biển mặn
Từ phía mặt trời

Nước vẫn muôn đời
Không đi chẳng đến
Ai người nỡ hỏi
Nước đến từ đâu
Ai người nỡ hỏi
Nước trôi về đâu…
Paris, 1997
(Nước, tr.9)

Ta bay vù vù trong không gian
Mà cứ tưởng nằm im
Trên gối

Mỗi ngày ta rơi rụng
Mỗi ngày ta phục sinh
Mà cứ tưởng không hề thay đổi…
(Vô thường, tr.49)
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Ở Hội An sớm, thấy rõ sự thay đổi nối tiếp nhau theo 
thời gian trong một vài bước, bước vừa chạm xuống 
bước cất lên, trăng đã tàn, Hội An, ta và gà cùng giật 
mình vì tiếng chổi sớm, ba câu đầu đều động, nhưng 
tiếng “gà gáy vàng trong sương” lại u tĩnh vậy…

Hội An còn ngái ngủ
Mái chùa ôm vầng trăng
Giật mình nghe tiếng chổi
Gà gáy vàng trong sương
(Hội An sớm, tr.38)

Đâu có gì thường còn, sự vật cùng ý nghĩ ta cứ 
quay như kính vạn hoa, vậy nên nhắn bạn đồng hành 
hãy yêu thương nhau ngay lúc này, tại đây, cái sắc 
màu vừa hiện,

Giả sử sóng thần ập vào Nha Trang
Ập vào Mũi Né
Anh chỉ kịp quẳng em lên một chiếc thuyền thúng
Vút qua những ngọn dừa
Những đồi cát trắng

Em nhớ mang theo đôi quả trứng
Vài nắm cơm
Vài hạt giống
Đừng quên mấy trái ớt xanh…

Biết đâu mai này
Ta làm An Tiêm
Trở về làng cũ
Nơi này ta sẽ gọi là Nha Trang
Nơi kia gọi là Mũi Né…

Cho nên
Sao chẳng sớm mà thương nhau hơn?…
2011
(Giả sử, tr.21)

Trong tập những bài thơ ngắn này, tôi xúc động 
nhất là bài về Mẹ và những bài về đứa con gái yểu 
mệnh La Ngà, đọc lên là thấy tim mình phản xạ để đập 
đồng hành với cảm xúc của người thơ,

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
2012
(Bông hồng cho Mẹ, tr.12)

Đâu còn khái niệm sinh tử mất còn, rờ rỡ từng bước 
hiện thực trong phút giây giao cảm nhất của con và 
Mẹ, lạ thay phút chia ly lại hoan hỷ đến thế…

Có rơi rụng mới có đâm chồi, có ngày qua đi mới có 
ngày nay, như hạt nước kia, dòng sông kia luôn chảy 
và biến hóa phát sinh ra cái khác, có phải người thơ 
đã nhận biết và chấp nhận nhẹ nhàng những đổi thay, 
sinh hoại diệt, nên có được an nhiên tự tại, không còn 
đinh ninh vào ý nghĩ lẫn sự vật?

Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…

Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai

Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài…
(Giỗ một dòng sông, tr.28)

Có chút man mác nguyện cầu trong tình ý bài thơ 
này ở những “cứ, hoài…”
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Mỗi năm
Mỗi người
Thêm một tuổi
Chỉ mình con
Mãi mãi
Tuổi đôi mươi…
1990
(La Ngà 3, tr.26)

Ba dạy con
Mỗi ngày
Một chút

Không bài học nào
Như ba đã học
Từ con

Nỗi mất!
1990
(La Ngà 5, tr.27)

Thử đặt mình vào khoảng thời gian con mãi mãi đôi 
mươi và cha mỗi ngày một thêm tuổi, thì mới thấm 
thía cảm động nỗi mất con để lại cho cha, và từ đây cha 
lại học thêm được cách vượt qua phiền não.

Từ đó mà tôi hiểu nghĩa lý bài thơ: 
Đừng nói điều hạnh phúc 
Chẳng ai tin đâu 
Hãy nhắc điều bất hạnh 
Ai nấy đều vui…
   (Niềm tin, tr.54)) 

Nhắc có nghĩa là chia sẻ, là thương và hiểu, nhắc để 
cùng nhau tìm cách vượt qua nỗi đau, và vui vì hiểu ra 
lẽ vô thường.

Việc cùng-tìm cách vượt qua mọi phiền não nghiệp 
chướng là nguyện của người đang tu tập? 

Tham chẳng còn
Sân cũng hết
Si đã tuyệt

Niết-bàn
Tịch diệt
Để làm chi?
(Ngộ, tr.51)

Khi đoạn diệt được tham sân si thì người hẳn sẽ đạt 
được thân tâm thanh tịnh. Nhưng người tu kia lại tự 
hỏi Để làm chi, hưởng một mình sao? Khi tôi hỏi, nhà 
thơ bảo, “Niết-bàn này chỉ là ‘hóa thành’ như trong kinh 
Pháp hoa nói, còn phải tiến thêm: Phát tâm Bồ-đề để 
tiếp tục hành Bồ-tát đạo với lòng từ bi và trí huệ, không 

chỉ tự lợi mà còn lợi tha”. (A. Tôi thấy thích thú khi đã 
viết từ bài Niềm tin trên, tôi vô tình chạm khẽ vào tự 
lợi lợi tha này).

Trong một bài giảng của Thầy Thích Quảng Lục chùa 
Hội Phước cũng nói, “Có nhiều hành giả đắm chìm trong 
cảnh giới an lạc tịch tĩnh mà quên mất chí nguyện chia 
sẻ cho người khác nên đạo hạnh của họ cũng dừng lại ở 
mức tương đối, vì chỉ có tâm mở rộng đến tha nhân thì 
trí tuệ mới trải rộng khắp…”. Ra để làm chi là một nhắc 
nhở về một chặng đường tiếp nối của đạo hạnh.

Con đường rất dài… và phải chăng phải tu tập hằng 
ngày để mình được vững vàng và theo khả năng đó 
mà chia sẻ nhắc nhở người khác? Như người thơ đã và 
đang theo đuổi hằng ngày qua những bài thơ bài viết 
của mình?

Thiền. Tôi rất thích một thiền đường có lần tôi đến 
đứng nhìn vào qua ô cửa sổ. Ở đó, thời gian không gian 
và ý tưởng gặp nhau ở nhịp nhàng hơi thở. Cái không 
khí lắng trong ấy như tỏa ra bao phủ và thấm vào người 
tôi. Tôi thích một góc nhỏ trong nhà nơi tôi tập thiền 
để chữa bịnh, người bạn bảo, cứ tập trung vào hơi thở, 
nhưng, bao nhiêu thứ trong đầu cứ lăng xăng, tôi thầm 
nguyện, bước đầu rồi sẽ vượt qua, vượt thêm để đạt 
được chánh niệm tự thân, vượt nữa… “Hãy nhắm mắt 
lại, và nghĩ đến niệm lành cho chính bạn, nếu bạn không 
thể cảm thấy một khát vọng chân thực cho hạnh phúc riêng 
của bạn - sẽ không có cách nào bạn có thể chân thực ước 
muốn cho kẻ khác có hạnh phúc” (Đại sư Thanissaro).

Thả lỏng toàn thân
Như treo móc áo
Ngồi xếp bằng tròn
Vai ngang lưng sổ
Dõi theo hơi thở
Như mượn từ xa
Khi vào khi ra
Khi sâu khi cạn
Chú tâm quãng lặng 
Pranasati
Hơi thở xẹp xì
Thân tâm an tịnh
Không còn ý tưởng
Chẳng có thời gian
Hạt bụi lang thang
Dính vào hơi thở
Duyên sinh vô ngã
Ngũ uẩn giai không
Từ đó thong dong
Thõng tay vào chợ…
(Vè Thiền tập, tr.96)

Lại nghe nói, tu ở chợ mới thật là công đức viên 
mãn, vì tới đây hành giả đã thực sự “tâm bồ-đề kiên cố” 
thõng tay vào chợ để lợi tha… 



VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   15 - 1 - 201842                      

Vào năm 1946, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
đưa ra định nghĩa về sức khỏe: “Sức khỏe 
không chỉ là không bệnh tật mà là trạng thái 
hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần 
và xã hội”. Định nghĩa này cho thấy thân 

và tâm của con người dính liền với nhau như hình với 
bóng, và có sức khỏe có nghĩa “thân tâm an lạc”. 

Làm sao để có “thân tâm an lạc”? 
Câu hỏi này cũng được đặt ra từ lâu lắm rồi. Không 

phải đợi đến bây giờ, thời mà tiến bộ khoa học, trong 
đó có y học, phát triển như vũ bão và đạt được những 
thành quả đáng kinh ngạc, mới có những hướng dẫn 
về bảo vệ sức khỏe đáng tin cậy. Mà từ rất lâu, có những 
khuyên bảo về tạo ra, duy trì và tăng cường sức khỏe 
của người xưa rất đáng suy ngẫm. Người xưa đã từng 
khuyên hãy sống sao cho đạt: “Ngủ không mộng mị, 
thức chẳng lo âu, ăn không cầu kỳ, thở thật thâm sâu”. 

Ngủ không mộng mị
Giấc ngủ không phải là sự ngưng 

nghỉ hoạt động hoàn toàn mà là 
một dạng đặc biệt của hoạt 
động cơ thể giúp cơ thể phục 

hồi năng lượng đã tiêu hao khi thức. Giấc ngủ không 
mộng mị là giấc ngủ đủ, sâu và là cách phục hồi sinh lực 
tốt nhất. 

Ta cần biết, giấc ngủ là một hiện tượng sinh lý 
có nhịp điệu gồm nhiều chu kỳ (mỗi chu kỳ kéo dài 
khoảng 90 phút). Mỗi chu kỳ gồm nhiều giai đoạn: 
bắt đầu ngủ, ngủ sâu, ngủ thật sâu, và sau cùng là ngủ 
nghịch thường (paradoxic sleep). Ngủ nghịch thường 
còn gọi là ngủ với chuyển động mắt nhanh hay giấc ngủ 
REM (Rapid Eye Movement sleep), chiếm 25% chu kỳ, 
và các giấc mơ thường xảy ra trong giai đoạn này. Còn 
các giai đoạn trước giai đoạn REM tức bắt đầu ngủ, ngủ 
sâu, ngủ thật sâu được gọi là giấc ngủ NREM (viết tắt 
Non Rapid Eye Movement sleep), tức là ngủ với không 
chuyển động mắt nhanh, chiếm 75% chu kỳ giấc ngủ. 
Ngủ có đủ REM và không REM thì mới say giấc nồng. 
Nếu ngủ sâu thì dù có nằm mộng, khi thức dậy chẳng 
nhớ gì hết. 

Thời lượng trung bình của giấc ngủ 
đủ khoảng 8 tiếng nhưng không nhất 

thiết luôn luôn như vậy (có người 
ngủ đủ với ít hơn hoặc nhiều hơn 
so với 8 tiếng). Dấu hiệu cho biết 

N G U YỄN  HỮU  ĐỨC
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ngủ đủ là có sự  sảng khoái, tươi tỉnh, thoải mái khi thức 
giấc, làm việc bình thường vào ban ngày. Ngày nay, 
khoa học đã chứng minh ngủ đủ sẽ có sức khỏe tốt, 
còn thiếu ngủ sẽ bị đủ thứ bệnh. 

Như vậy, giấc ngủ thật sự rất quan trọng đối với sức 
khỏe. Và “ngủ không mộng mị” là điều mà cuộc sống 
mọi người hướng tới và là một phản ánh cho thấy cuộc 
sống đã đạt phần nào “thân tâm an lạc”.

Thức chẳng lo âu
Trong cuộc sống hiện nay, làm sao từ lúc sáng sớm 

thức dậy đến lúc tối mịt ngủ vùi mà hoàn toàn không 
có giây phút lo âu quả là chuyện rất khó. Chính cái gọi 
là “stress” thường xuyên trĩu nặng trong tâm hồn mà 
ta cứ cảm thấy lo âu chẳng ít thì nhiều. Stress là gì mà 
ghê gớm vậy?

Stress là những áp lực về mặt tâm lý và những biến 
động trong gia đình, trong xã hội tác động lên con 
người gây mất cân bằng. Đáp ứng của con người bị 
stress là cảm thấy có “sự căng thẳng, lo âu”. 

Ta cần lưu ý, stress không phải luôn luôn là xấu. Với 
liều lượng vừa phải, chính stress giúp ta có sự hưng 
phấn, cảnh giác, tập trung cao độ để đối phó lại tình 
huống không thuận lợi. Ta sẽ có những suy nghĩ tích 
cực, tìm cách làm chủ thực tế, quyết tâm giải quyết 
khủng hoảng đó và thường là thành công trong việc 
vượt qua stress mà chẳng cảm thấy quá lo âu. 

Tuy nhiên, nếu stress cứ lặp đi lặp lại và ta không 
làm chủ được nó, không thích ứng với những biến 
đổi do nó đưa đến, cơ thể ta sẽ bị rối loạn về mặt thể 
chất và tâm thần. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh 
khi bị stress, cơ thể có những biến đổi (có sự tăng 
tiết hormon như các glucocorticoid, adrenalin ở tuyến 
thượng thận, somatostatin, prolactin, endorphin ở 
hệ thần kinh…) mà những biến đổi này có thể trở 
thành nguy cơ gây bệnh (như bệnh viêm loét dạ dày-
tá tràng và nhiều bệnh khác). Ngoài các rối loạn thể 
chất kể trên, stress thường xuyên cũng dễ đưa đến 
các rối loạn tâm thần như: mất ngủ, suy nhược tâm 
thần, trầm cảm… Như vậy, rõ ràng là “thức chẳng lo 
âu” cũng là điều mà cuộc sống mọi người hướng tới 

và là một phản ánh cho thấy cuộc sống đã đạt phần 
nào “thân tâm an lạc”.

Ăn không cầu kỳ
Ăn không cầu kỳ là ăn “đủ” và ăn “lành”. Trước hết 

là ăn uống sao cho đầy đủ và cân bằng 5 nhóm chất 
dinh dưỡng (nhóm chất đạm, chất béo, chất đường bột, 
vitamin và chất khoáng). Chữ “cân bằng” trong ăn uống 
rất quan trọng. Ta không nên ăn thừa mứa quá nhiều mà 
thật vừa đủ chất đạm, chất béo, chất đường bột (nhiều 
người tán dương không ăn đạm động vật như heo, bò, 
gia cầm… để cải thiện môi sinh và hạn chế bệnh tật) . 
Nên ăn nhiều rau cải tươi, trái cây, các loại ngũ cốc còn 
nguyên vì những thứ này rất tốt cho sức khỏe. Ăn “lành” 
còn có nghĩa là biết cách ăn uống như: luôn thực hiện 
“ăn chín, uống sôi”; thức ăn cũ cần nấu chín kỹ trước khi 
ăn; bảo quản tốt thực phẩm đã chế biến, chống ruồi, 
gián, bụi bặm xâm nhập; rửa tay bằng xà bông trước khi 
ăn và sau khi đi vệ sinh và lao động v.v… 

Thở thật thâm sâu
Nhờ hô hấp thở ra hít vào mà cơ thể ta mới được 

cung cấp đủ dưỡng khí (tức oxy) từ khí trời đưa vào 
và thải bỏ thán khí (tức CO2) từ trong cơ thể ra ngoài. 
Nhờ hít thở mà duy trì sự sống. Hít thở bình thường chỉ 
dùng một phần hai lá phổi. Còn thở thật thâm sâu là 
hít thở với gần trọn cả hai lá phổi, với cơ hoành hoạt 
động tích cực xoa bóp các phủ tạng ở bụng. Thở thâm 
sâu không chỉ cho ta nguồn sống nhờ thu thật nhiều 
khí oxy, thải cho gần hết khí CO2  ở phổi, mà còn tác 
động giúp thanh lọc tâm ý. 

Thở thật thâm sâu là hít thở với trạng thái tỉnh thức 
hoàn toàn: “Hít vào, thấy bụng phình ra; Thở ra, thấy 
bụng xẹp lại”. Và với tâm ý thanh tịnh: “Hít vào tâm tĩnh 
lặng, thở ra miệng mỉm cười”, và với tâm hân hoan, như 
Đức Phật Thích-ca trong kinh Niệm xứ và niệm hơi thở 
đã cho thấy: “Với tâm hân hoan, tôi thở vào; Với tâm 
hân hoan, tôi thở ra…” để như thế mà đi vào thiền và 
buông xả. Rồi, nhờ năng lượng của niệm và định, ta sẽ 
bắt đầu quán chiếu sâu sắc vào thân thể, tâm thức và 
hoàn cảnh. Để đem lại an lạc hạnh phúc cho ta và cho 
cả thế gian này.  
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1Ngồi chồm hổm cột lại mấy nuột lạt cho chắc 
cái nôm cá, cụ Sáu nghe tiếng Hai Sấm nằm 
trên võng dỗ con ngủ bằng lời ru buồn: 

Ai về giồng Dứa qua truông 
Gió lay bông sậy bỏ buồn cho em.

Cụ ngừng tay, vấn thuốc mồi lửa, hút… Khói thuốc 
chờn vờn bay từng sợi tràn ra mái hiên.

“Buồn thì thúi ruột, sầu thì nát tâm can!  Bây đừng 
chàng ràng hai thứ đó mà mang tâm bịnh, không thuốc 
chi chữa khỏi, à nha!”, cụ càm ràm đứa con gái đầu lòng 
vừa đẻ một con đã góa chồng.

Không gian chiều tịch mịch ở xứ Ba Giồng1, cái xứ 
từ thời nội tổ của cụ bỏ đất quê Phong Điền vào đây 
rất sớm để khẩn hoang. Nói đúng hơn, nội tổ của cụ 
đùm túm con cháu chạy về phương Nam là để lánh 
nạn binh đao trong cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn. Cụ 
từng nghe người cao tuổi trong tộc họ kể lại, rằng “… 
gốc gác tộc họ nhà mình là ở ven sông Thác Ma, người 
làng gọi là sông Độc. Đó chính là nơi sông Bồ và sông 
Quảng Trị hội tụ. Nguồn sông Bồ ở núi Truồi hùng vĩ, giẫy 
giụa như rắn bị đập đầu giữa rặng Trường Sơn; khi thuần 

phục, nó chảy qua miền cát trắng các truông Phò Trạch; 
rồi đỏng đảnh cái xuân thì, con sông mang từng hạt phù 
sa núi rừng theo nước bồi lắng cánh đồng Kế Môn vàng 
lúa; trước lúc thả mình vô phá Tam Giang, nó chẳng quên 
mảnh đất Vân Trình… Có điều, những dòng sông nơi bản 
quán ấy chỉ hiền hòa và đẹp như dải lụa vào mùa Xuân-
Hè; nhưng tới mùa Thu-Đông, sau những cơn mưa mù 
trời thúi đất, nó trở chứng gây lũ lụt dữ dội và tàn phá 
những gì con người đã gầy dựng được ngay chính nơi nó 
từng âu yếm chảy qua…”. 

Nhiều đêm cụ thao thức, nhiều đêm cụ ngó chòm 
sao phương Bắc, mong một lần về thăm cố hương của 
dòng tộc.

* * *

Phía hậu đất Ba Giồng là rừng ngập nước chạy lút 
vô miệt Đồng Tháp Mười, nơi đầy rẫy côn trùng độc 
hại và thú dữ rình rập. Thời còn phải khẩn hoang, 
những người lưu dân đi lập nghiệp vẫn thường thốt 
lên những lời than để rồi trở thành ca dao: 

Tới đây xứ sở lạ lùng 
Con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng ghê. 

Đất phương Nam ngày cũ
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“Thì, thánh thần hay ma quỷ đều từ tâm can của 
mình. Trong can ẩn chứa thần khí, nhưng ít hay nhiều 
thì… còn tùy!”.

Cụ Sáu vò đầu thằng cháu với bàn tay kém lực. Cu 
Lì chợt thấy thương ngoại, và nó ngầm hiểu rằng sức 
ngoại nó đã đi vào buổi hoàng hôn.

2Đêm mồng mười tháng ba, tiết thanh minh 
còn treo lơ lửng ánh trăng non trên cánh đồng 
nhấp nhô chỗ thấp chỗ cao, người ta thường 

gọi là gò nổng. Cụ Sáu phần tuổi cao, phần bị chướng 
khí chói nước nơi đất lạ nên đã vướng bịnh nhiều ngày. 
Dẫu thuốc thang, cúng vái quỷ thần cũng chẳng giúp 
cụ gượng dậy nổi. Lần hồi, cụ Sáu thở hơi thở đuối 
dần… Một hôm, cụ Sáu tỉnh táo và có lẽ đó là lần tỉnh 
táo cuối cùng của cụ. Và cụ dặn dò má con thằng cu 
Lì “đại bi không khóc” khi ngoại về đoàn tụ với ông bà. 
Má Hai nuốt ngược nước mắt vào lòng; còn thằng cu Lì 
không mần được như má nên nó chạy ra bến nước cho 
dòng nước mắt chảy theo dòng rạch quê người.

Cụ Sáu thương con gái sa vô cảnh mẹ góa, con côi, 
thương thằng cháu ngoại thông minh lanh lẹ; mai nầy 
vào chốn phong trần, biết nó có chống chọi nổi sự 
khốc liệt của cuộc đời chăng?

Bóng tối kéo lê thê qua cánh đồng Hòa Thuận. Cụ 
Sáu nhoài người, tay mần mò tìm kiếm thằng cu Lì. 
Thoáng nghe má gọi giựt ngược, thằng nhỏ chạy trối 
chết vô nhà, ôm lấy ngoại. Hai cẳng chân ngoại nó lạnh 
dần lên xương sống, bàn chưn ngoại lạnh ngắt. 

Chim cú đậu trên ngọn tre già cất tiếng kêu liên hồi 
rồi vụt bay!

* * *

Trời nắng chang chang, cu Lì mồ hôi mồ kê ướt đầm 
mình, đội thúng trái thị vừa đi vừa hát nghêu ngao 
trong niềm hứng khởi. Nó chắc mẻm rằng má Hai sẽ 
vui và khen thưởng công lao nó trèo lên tuột xuống 
cây thị cổ thụ mọc ở khuôn mộ ông bà Tang, mà thân 
cây hai người chưa chắc đã ôm xuể.

“Cu Lì! Mầy đội thúng gì nặng chình chịch vậy?”, cậu Tư 
Xệ, người quen lối xóm, đương lui cui sửa cái ách cày ở 
mé chái nhà hỏi vọng ra.

“Trái thị, cậu Tư ơi! Ngày mốt chưng cúng, giỗ ông 
ngoại”, cu Lì ráng gân cổ, dõng dạc nói to.

Tư Xệ nghe nó nói, phủi tay bỏ dở công việc, lật đật 
chạy ra ngõ.

“Chết rồi! Sao mầy dám cả gan hái trái thị ở mộ ông 
bà Tang?”.

Cu Lì không hiểu ất giáp gì, nó tỉnh bơ đi một nước 
về nhà.

Chiều hôm đó, thằng cu sốt li bì. Nhà hết gạo nấu 
cháo, cậu Tư vét khạp gạo còn được nửa gáo dừa đem 
qua cho má con nó.

“Sớm mai, thím biểu nó đội thúng trái thị ra mộ ông bà 

Thằng cu Lì, cháu ngoại cụ Sáu, vừa chèo ghe trên 
rạch ông Tang, vừa sực nhớ những chuyện đời do ông 
ngoại lúc sinh thời thường kể.

Cụ Sáu nói: “Trước khi đất Gia Định có bộ máy hành 
chính của nhà Nguyễn2 thì Dương Ngạn Địch cùng quân 
tướng người Hoa thuộc phong trào phản Thanh phục 
Minh được chúa Nguyễn Phúc Tần cho phép tới hạ lưu 
phía tả ngạn sông Tiền lập Mỹ Tho đại phố. Thiệt ra, lưu 
dân đã đến khai hoang sinh sống ở xứ sở nầy từ rất sớm”. 

Cu Lì hỏi ngoại: “Từ rất sớm là từ lúc nào hả ngoại?”. 
Cụ Sáu ôm nó trọn lỏn vô lòng nựng nịu vì thích 

thằng cháu ngoại hay hỏi cắc cớ và bất ngờ. 
Cụ Sáu chậm rãi trả lời chớ không vội vã như cái 

đêm gấp rút dọn nhà từ xứ Ba Giồng xuống đất Hòa 
Thuận lánh nạn: “Ba Giồng có khu đất thánh của giáo xứ 
Ba Giồng thuộc Trấn Định, nhiều bia mộ khắc hình thánh 
giá với những chữ số chỉ rõ thời điểm năm 16633…”.

Khi cụ Sáu chưa nói hết câu, cu Lì đã vói tay vuốt 
chòm râu ông ngoại, lém lỉnh buông ra một câu lý luận: 
“Vậy, từ rày con không còn sợ thánh thần ma quỷ nơi đất 
địa nầy nữa; bởi tất cả đều là người mình chớ chẳng phải 
kẻ xa lạ, phải hôn ngoại?”.

T RẦN  BẢO  ĐỊN H
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Tang trả lại; đồng thời, khấn vái tạ lỗi với ông bà, bởi nó 
là con nít nên chưa hiểu trời cao đất dầy”, lúc ra về, cậu 
Tư còn dặn đi dặn lại.

3Nghe nói cố tổ Lê Phước Tang vốn người đất 
Lam Kinh. Khi chốn quê bước vào buổi thời 
cuộc nhiễu nhương, lại thêm cảnh  phủ chúa 

cung vua, cố tổ họ Lê Phước bỏ đất Lam Kinh chạy vô 
Đàng Trong và ngụ cư đất Thuận Hóa.

Tương truyền, tháng 7 năm Ất Dậu (1705), cố tổ họ 
Lê Phước theo Cai cơ Nguyễn Cửu Vân vô Nam. Xong 
việc an dân và mở mang vùng đất mới, Cai cơ Nguyễn 
Cửu Vân được chúa Nguyễn thăng chức Trấn Biên 
doanh phó tướng vào năm1711, thì cũng là lúc cố tổ 
họ Lê Phước rời quân ngũ, đưa cả gia 
đình dòng tộc vào khai hoang vùng 
đất Trà Lọt, Sầm Giang, Cai Lậy.

Họ Lê Phước khởi nghiệp từ vàm 
rạch Chanh - có người gọi rạch Tranh. 
Đó là cái vàm của con rạch nhỏ nối 
sông Vàm Cỏ Tây dẫn nước về Ba Giồng 
tạo nên vùng đất trù phú và cũng là 
nơi nổ ra những cuộc giao tranh dữ dội 
giữa quân Tây Sơn với quân Nguyễn 
Ánh. Tình thế ngày một bất an, gia đình 
Lê Phước Tang dời về vùng đất Cai Lậy 
khẩn hoang lập làng Hòa Thuận. Tại 
đây, ông cùng vợ là bà Ụt huy động lưu 
dân khắp xứ tụ về, đào kinh  dẫn thủy 
nhập điền lay động vùng đất ngủ hàng ngàn năm thức 
dậy. Rồi, cái ngày con kinh hoàn thành cũng là ngày vợ 
ông nở nhụy khai hoa. Cô con gái đó được ông bà đặt tên 
Nàng Rồng và con kinh kia từ ấy mang tên cô!

* * *

Một đêm, ông Tang ngồi thầm hút thuốc trên bộ 
ván, lắng nghe tiếng mưa rơi lúc nhặt lúc khoan kéo 
dài qua xóm nhỏ. Bất chợt, ông nghe lao xao của 
những bước chưn gấp gáp ở vạt đất đầu hồi.

Vá hình như có ai đó dỡ tấm thảo bạt chui vô nhà.
“Ông Năm ơi, mau giúp cháu!”, tiếng nói khẽ, nhưng 

cũng quen quen. 
Qua ánh sáng chớp giựt của sấm sét lọt khe vách, 

ông Tang nhận ra người.
“Trời đất! Hai Duyệt!”.
Ông nhảy xổ tới ôm Hai Duyệt, đứa cháu nội người 

bạn của ông, bất kể Hai Duyệt mình mẩy ướt nhẹp, 
quần áo bùn sình. Nghe Hai Duyệt thưa chuyện, vợ 
chồng ông vui ra mặt và đồng ý che chở Nguyễn Ánh 
cùng đoàn tùy tùng lánh nạn trước sự truy sát của 
quân Tây Sơn.

Hầu chuyện với Nguyễn Ánh, ông thưa rằng: 
“Ông nội Hai Duyệt là Lê Văn Hiếu, với tui vốn chỗ 

thân tình có qua lại với nhau. Từ khi, ông nội của cháu 
Hai trúng gió chết, ba của chú Hai là Lê Văn Toại bỏ 
vàm Trà Lọt, Hòa Khánh dời về rạch Gầm, làng Hưng 
Long sinh sống thì tui ít lui tới, vì tuổi cao sức ngày một 
yếu và đất địa nầy bây giờ ngày một mất an ninh”.

Rồi, ông bộc bạch tấm chơn tình:
“Nghe cháu Hai theo phò chúa, cả nhà tui mừng lắm!”.

* * *

Cánh đồng Hòa Thuận nằm chết dí dưới cái nắng 
quái chiều hôm. Ba cha con ông Tang tiễn Nguyễn Ánh 
cùng Hai Duyệt và đoàn tùy tùng đi một đoạn đường 
tre khuất dạng người. 

Một hôm, ngồi tước lá dừa bện 
áo tơi đi mưa, bà Ụt hỏi chồng: 
“Tui nghe đầu trên xóm dưới, thiên 
hạ to nhỏ xầm xì, rằng ‘Chúa ra đi 
có gởi long bào, vàng bạc lại cho 
mình giữ…’.  Việc đó, có hay không 
vậy mình!”.

Ông Tang dụi dụi tàn thuốc vào 
gốc xoài, cười ngất: “Nếu chúa có gởi 
thì tui giao mình giữ, chớ tui mần sao 
giữ?”.

“Mình nói vậy, tui yên cái bụng 
rồi. Bởi, ông ngoại sắp nhỏ lúc sinh 
thời thường dạy con cháu  ‘Làm 
bạn với vua như chơi với cọp, giữ đồ 

của chúa khác gì uống thuốc độc vô người’. Tui chỉ e…”. 
Bà Ụt bỏ dở câu nói trong lúc hai tay vẫn không ngừng 

công việc. Để vợ vững tin sau khi đã yên cái bụng, ông 
Tang nói nhỏ vô tai bà: “Nguyễn Ánh chỉ là chúa, chớ đâu 
là vua mà có long bào! Miếng ăn còn khi đói khi no, dân 
đùm dân bộc trong những lúc trốn chui trốn nhủi quân Tây 
Sơn… thì lấy đâu ra vàng bạc mà gìn với gìữ!”.

Như sực nhớ điều gì, ông Tang tằng hắng mấy tiếng 
rồi thấp giọng: “Lúc Hai Duyệt cõng chúa và dắt  bầu 
đoàn thê tử của chúa qua khỏi rặng tre già cuối xóm để 
xuống ghe, mình còn hối hả chạy theo ra tới bến nước, 
gửi chút bạc tiền cho chúa làm lộ phí trốn Tây Sơn”.

Vợ chồng ngó nhau cười. Nụ cười thiệt tình hiểu 
ý nhau.

Áng chừng nửa năm sau, Nàng Rồng mắc bịnh thời 
khí qua đời. Mất đứa con gái cưng, ông bà Tang chẳng 
khác chi người thất hồn lạc vía, suốt ngày than khóc rồi 
ngã bịnh và ngày một trầm trọng dẫu rằng hai đứa con 
trai hết lòng chăm sóc, khuyên nhủ.

* * *

Những tháng cuối năm 1784, quân xâm lược Xiêm 
đã chiếm đóng từ rạch Trà Lọt (Cái Bè) tới rạch Trà Tân 
(Cai Lậy). Trai tráng quanh vùng Ba Rài, Long Tiên, Bàn 
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Long, Kim   Sơn, Long Hưng, chợ Giữa… háo hức gia 
nhập nghĩa binh của cậu Bốn4 chuẩn bị đánh Xiêm, 
trước khi chúng động binh tấn công Mỹ Tho đại phố 
hòng tiến về Gia Định. 

Hai người con trai của ông Tang là Lê Phước Tánh 
tục gọi Ba Gương, Lê Phước Thỏa tục gọi Tư Sen, dù sức 
khỏe hơn người nhưng vẫn chần chừ do dự, tiến thoái 
lưỡng nan.

“Đánh Xiêm thì có khác gì đánh chúa Nguyễn Ánh; 
bởi chúa Nguyễn Ánh rước Xiêm về. Đánh vậy, có phải 
là đánh vào cái đạo nghĩa chúa-tôi? Nhược bằng không 
đánh, an phận thủ thường hoặc theo chúa những mong 
giữ tình nghĩa cũ, thì mặt mũi nào dám nhìn cục đất nơi 
ta đương sống”.

Trăng khuya nghiêng chếch vòm tre như chở dòng 
suy nghĩ nghiêng chếch vào trái tim Ba Gương, đập 
nhịp đập rối ren thời sự. Tư Sen thao thức trở mình, ngó 
lên bàn ba má.

“Đánh thôi, đại huynh! Chúa chẳng ra chúa thì đâu 
phải chúa”.

* * *

Đại quân Tây Sơn dưới sự thống lĩnh của Nguyễn 
Huệ đã đến Trấn Định đúng lúc làm nức lòng người. 
Dân chúng Sầm Giang một lòng hợp tác với Nguyễn 
Huệ đánh quân xâm lược Xiêm.

Ba con rạch: Gầm - Xoài Mút - Rau Răm như ba mũi 
tên rời khỏi dây cung từ lòng người Sầm Giang nhấn 
chìm quân Xiêm xuống đáy sông Tiền và chúng vĩnh 
viễn làm ma khách! 

Mùa hè năm 1785, Ba Gương và Tư Sen giúp Đô đốc 
Trấn của Tây Sơn mở con kinh tắt ngang rạch Chanh 
băng qua cái bàu bèo rộng lớn, biến chỗ hiểm yếu 
thành một hào lũy ngăn chặn quân Nguyễn Ánh. Phải 
chăng người đời sau gọi trại ra là kinh Bà Bèo? 

Thế sự mang mang, ơn nghĩa không che nổi hận 
thù trong lòng Nguyễn Ánh. Vừa lên ngôi, Nguyễn 
Ánh xử tử Ba Gương, Tư Sen; đồng thời, truy bức dòng 
họ Lê Phước  “tru di tam tộc” và  “tịch thu toàn bộ điền 
sản”. Riêng ông bà Tang dù đã ra người thiên cổ5 vẫn bị 
đánh roi lên mộ và mộ bị xích xiềng, vì cái tội dưỡng bất 
giáo để hai đứa con phạm tội đại nghịch bất đạo.

4Tư Xệ phụ má Hai bưng thúng trái thị để 
trước đầu ngôi cổ mộ ông bà Tang, miệng 
khấn vái lầm thầm; thằng cu Lì quỳ miết bên 

bệ mộ. Nhang khói, tàn vàng bay lãng đãng trời quê. 
Từ đó, chiều nào cu Lì cũng ra mộ thấp nhang, quét 
dọn, chẳng khác chi người giữ mộ.

Như một quy ước, hễ cứ đến đêm trăng rằm trong 
tháng, có một tốp người bí mật tụ về dưới gốc cây thị 
nơi mộ ông bà Tang. Cu Lì tò mò rình coi, sự rình coi 
của cu Lì không qua mắt được tốp người bí mật đó. Nó 
bị bắt tại trận. Té ra người bắt nó chính là cậu Tư Xệ. Và 

tốp người bí mật kia là nghĩa binh của thủ lãnh Thiên 
Hộ Dương đang trong thời kỳ  “tức kỳ yểm cổ” (im cờ 
giấu trống) để xây dựng căn cứ Đồng Tháp Mười chống 
quân xâm lược Pháp.

“Tui giao thằng nhỏ cho chị Hai; và từ rày biểu nó khỏi 
ra mộ ông bà Tang nhang khói quét dọn”.

Đứng chết trân, hồi lâu má Hai nắm tay Tư Xệ: “Sao 
cậu không cho nó theo anh em để sau nầy nó được bằng 
chị bằng anh?”.

* * *

Trăng đêm hè sáng vằng vặc. Cánh đồng Cái Bè, Cái 
Thia mờ sương. Cu Lì bấy giờ đã trở thành dũng sĩ dưới 
trướng Đốc binh Kiều. Đường ngang ngõ tắt vào Gò 
Tháp nó thuộc làu; Mỹ Qúi, Cai Lậy, Mỹ Trà… như nó 
rành như rành lòng bàn tay. 

Trước đêm công đồn Mỹ Trà, cu Lì xuống Cái Tàu gặp 
cậu Tư Xệ đang đào hào lũy cho kế hoạch đả viện.

“Mai nầy nếu cậu có dịp về Hòa Thuận,  cậu giao vật 
nầy cho má cháu và cậu nhớ thắp dùm cháu nén nhang 
nơi mộ ông bà Tang!”.

Tư Xệ chưa kịp phản ứng, cu Lì vội tháo sợi dây 
chuyền đeo nơi cổ, một kỷ vật của má Hai cho con 
trước lúc tiễn con vô Gò Tháp theo nghĩa quân Thiên 
Hộ Dương.

Đêm 21 rạng 22 tháng 7 năm 1865, cu Lì cùng nghĩa 
binh tấn công dữ dội và triệt hạ đồn Mỹ Trà; xém chút 
nữa, nó thộp đầu tên huyện Lộc.

Cu Lì không lui về Cái Thia, nó quay xuống Cái Tàu 
hợp sức đánh chặn đám quân Pháp từ Sài Gòn xuống 
cứu viện. Hai làng Mỹ Trà, Mỹ Ngãi bị quân Pháp và bọn 
vong nô giết sạch, đốt phá sạch.

Thằng cu Lì con của má Hai, đứa cháu thông minh 
lanh lẹ của cụ Sáu, đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến lũy 
chống quân thù xâm lược. 

 Chú thích:
1. Ba Giồng, gồm: a) giồng Dứa ở xã Phước Thạnh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; b) giồng Cát hay giồng Nhị 
Bình (còn gọi là giồng Giữa vì nằm giữa hai giồng kia) ở xã 
Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; c) giồng Thuộc 
Nhiêu chạy dài từ hai xã Dưỡng Điềm, Điềm Hy, huyện Châu 
Thành đến xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (căn 
cứ Vương Hồng Sển và Tạ Chí Đại Trường, theo chỉ dẫn của 
Nguyễn Ngọc Tường).

2. Năm 1679, chúa Nguyễn Phúc Tần cho phép Dương 
Ngạn Địch lập Mỹ Tho đại phố. Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc 
Chu sai Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược xứ Gia Định.

3. Khu đất thánh Ba Giồng, nay thuộc ấp Tân Quới, xã Tân 
Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

4. Lê Xuân Giác, người làng Kim Sơn thuộc Sầm Giang.
5. Phần mộ ông bà Tang ở xã Long Khánh, huyện Cai Lậy 

(Tiền Giang) và có con rạch được dân chúng đặt tên là rạch 
Ông Tang.
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Tôi thường thấy lòng mình bộn bề mỗi độ gió 
về. Ngoài sân, cành mai bắt đầu xuất hiện 
những cánh hoa vàng rực se nồng trong cái 
nắng cuối năm. Gió nấn ná phía cuối vườn, 
lướt nhẹ qua cánh đồng mới gặt thoang 

thoảng mùi rơm vụ mùa. Trời trong vắt, vài ánh mây 
lững lờ trôi về cuối đồng xa tít. Hình như chim chóc 
cũng chuộng cái tiết trời bướng bỉnh nửa ấm áp nửa 
lạnh sắt se này; chúng bay về đậu trước sân nhà, trên 
đám cỏ hay trên đỉnh những cây rơm khô lô nhô giữa 
đồng, kêu inh ỏi. 

Ngồi trong nhà trông thấy mấy đứa trẻ hàng xóm tụ 
tập ra đồng bẫy chim, mẹ tôi mắng vọng: “Đám trẻ bọn 
bây phá quá! Tết nhứt đến nơi mà cũng không tha cho lũ 
chim vô tội vạ”. 

Nghe được tiếng mẹ tôi mắng, bọn trẻ thôi không bẫy 
chim. Chúng rủ nhau ra đồng đốt những gốc rạ còn trơ 
sau vụ gặt. Ở quê tôi, cuối năm người ta thường đốt đồng 
để gốc rạ cháy thành tro bón đất chuẩn bị cho mùa vụ 
năm sau. Giữa trưa trời nắng, mỗi khi thấy ngọn khói rạ 
bay lên lửng lơ giữa đồng là ba tôi vội vã chạy ra xem; ông 
luôn sợ mấy cây rơm bén lửa cháy trụi không có thức ăn 
cho trâu bò khi chờ mùa lúa mới. Có lúc, tôi ngồi vắt vẻo 
trên cây ổi sau nhà nhìn ra cười và lắc đầu. Trẻ con mà!

Từ khi gia đình tôi rời mảnh đất nghèo thuộc một 
vùng quê nhỏ ở tận miền Trung xa xôi vào Nam sinh 
sống, mẹ tôi luôn sầu muộn vào những ngày sắp Tết. 

Mãi đến bây giờ tôi vẫn không quên cái vị hoa cỏ 
của dải đất quanh năm nắng gió, mùi biển mặn, mùi 
ngai ngái của những dòng sông bắt nguồn từ trung 
du cuộn theo màu đất đỏ rồi đổ dần về biển. Tất cả 
thấm sâu vào tâm hồn tôi. Miền Trung đã xa, căn nhà 
cũ, mảnh đất cũ cũng đã xa. Gia đình tôi đã sống trọn 
tám, chín năm cuộc đời trên một miền đất mới mà 
trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Miền Nam, những 
cánh đồng vàng, những dòng sông nhỏ; nhưng mùi 
biển mặn không còn. Giữa cánh đồng có đường tàu 
sắt chạy qua, một ga xép nhỏ với những hàng quán 
liêu xiêu bán vài thứ hàng hóa lèo tèo cho khách qua 
đường. Tàu đi trong bình minh và tàu về khi hoàng hôn 
nhuộm đỏ chân trời. Những ngày giáp Tết, tàu lại càng 
đông khách hơn. Nhìn những chuyến tàu đông nghẹt 
người, tôi thầm nghĩ rằng họ về quê đón Tết. 

Nao nao trong lòng, tôi buột miệng hỏi mẹ: “Mấy 
năm rồi mình không về miền Trung đón Tết, mẹ nhỉ?”.

Mẹ tôi im lặng mất một lúc rồi mới đáp bâng quơ: “Ừ 
nhỉ! Cũng lâu rồi!”.

Tôi hỏi tiếp: “Hay năm nay mấy mẹ con mình sắp xếp 
về ngoài đó một lần, được không mẹ? Con nhớ xóm làng 
ngoài đó quá!”.

Mẹ tôi không trả lời. Mẹ nhìn ra xa, tôi thấy mẹ dụi 
mắt không biết tại gió hay tại mẹ sắp khóc khi tôi khơi 
lại ký ức về một miền quê đã lùi xa vào dĩ vãng. Tôi 
biết mẹ cũng muốn về, cũng muốn tay bắt mặt mừng 

H O À N G  K H Á N H  D U Y
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dân tị nạn. Tôi khóc, ba tôi bất lực khuỵu xuống giữa 
biển người mênh mông. Tìm mãi không gặp, gia đình 
tôi ngậm ngùi rời Diêm Phổ tiếp tục chặng hành trình 
của mình, không em. Tôi vẫn hay lặng lẽ dò dẫm trên 
sân ga mỗi sớm mỗi tối, hi vọng nhìn thấy bóng hình 
đứa em máu thịt năm nào. Bây giờ chắc em tôi đã lớn 
và không còn làm nũng như xưa; chị Hoa bảo anh em 
ruột rà nhất định sẽ nhận ra nhau dẫu thời gian phủ mờ 
lên quá vãng. Tôi tin vậy. Mẹ tôi mòn mỏi chờ mong.

Tàu cứ lặng lẽ đến rồi đi. Mẹ tôi cứ lặng lẽ sớm gánh 
hàng ra ga xép bán, tối lại lủi thủi gánh đòn gánh về 
nhà, có bữa còn hàng, có bữa hết nhẵn. Tiền hàng mẹ 
tôi đựng trong cái túi nhái con con. Bóng mẹ chập 
choạng rồi khuất dần trong bóng hoàng hôn trùm phủ 
đồng chiều.

Đêm cuối năm, trời lạnh. Gió bấc thổi qua cánh 
đồng vào trong gian nhà trống hoác. Ba vẫn chưa về, 
mẹ ngồi bên ngọn đèn vá lại chiếc áo cho ba, mắt nhìn 
về khoảng không mù khơi xa tít. 

Tôi lí nhí: “Tết đến nhanh quá, mẹ nhỉ?”.
“Nhanh thật! Loay hoay là Tết lại về. Các con cũng đã 

lớn hết cả rồi!”.
Bỗng dưng tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ: 

“Con nhớ nhà cũ, nhớ em Mi quá, mẹ ơi!”.
Tiếng khóc của tôi làm mẹ cũng nghẹn ngào. Mẹ 

kéo chiếc áo vá dở của ba lên chùi nước mắt. Chị Hoa 
bảo người già thường khó khóc, vậy mà nước mắt mẹ 
vẫn tuôn, nước mắt thành dòng chảy qua bao năm 
tháng cuộc đời, chảy qua bao nếp nhăn, bao nhọc 
nhằn gian khó. Tôi ngả đầu vào lưng mẹ, mẹ xoa đầu 
rồi ôm tôi vào lòng. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể mẹ và mùi 
thơm phả ra từ khuôn miệng móm mém nhai trầu. Bất 
giác, bóng mẹ cong cong chập chờn trên vách lá.

Đêm cuối năm, hoa mai ngan ngát sân nhà.
Đêm cuối năm, miền quê thanh tĩnh. Trẻ con hội tụ 

đốt lửa rơm, ca hát rộn ràng.
Đêm cuối năm, mẹ khóc.
Trong đầu tôi lại thấp thoáng hình ảnh nhà cũ thân 

thương, khoảng sân rộng để anh em tôi nô đùa, nói 
nói cười cười. Tôi nhớ những bóng hình người quê lam 
lũ, tảo tần mà nghĩa tình đôn hậu; nhớ giọng nói miền 
Trung của bà, của mẹ, của những người xóm quê thân 
thuộc mỗi lần gọi điện thoại đường dài vào Nam vẫn 
không quên hỏi mẹ: “Giừ mi ở chộ mô rứa?”…

Ba chưa về.
Mẹ bảo: “Chắc ba mầy lại đi ra sân ga đợi xem có ai về 

muộn thì đưa họ về với gia đình cho kịp giao thừa”.
Tôi nhắm mắt, nghĩ vu vơ một lúc rồi đáp: “Năm nào 

ba cũng ở sân ga đến tận khuya mới về”.
Mẹ trả lời:  “Ừ, chắc ổng nhớ quê”.
Hai mẹ con ngồi yên. Thời gian trôi qua kẽ lá. Cánh 

đồng chìm hoang hoải trong đêm tịch mịch, yên bình.
Khuya nay, có đoàn tàu nào về ngang qua cánh đồng 

hoang vắng. Tiếng còi hú dài xé toạc thinh không… 

với những người từng sớm tối có nhau, có hạt gạo củ 
khoai cũng sẵn sàng chia nhau mỗi nhà một ít. Đôi mắt 
mẹ tôi đỏ hoe, bóng chiều ngập đầy trong mắt mẹ. 

“Mẹ cũng nhớ quê lắm! Nhưng không được đâu, con ạ!”.
Nhiều lần tôi tự nhủ: Miền Trung với miền Nam, 

cách nhau có một khoảng giữa hai đầu tàu mà sao 
như xa xôi vời vợi. Tôi muốn về đó một chuyến, tôi 
muốn ôm gói lên tàu ngủ một giấc sớm mai là đến 
miền quê yêu dấu; nhưng tôi chưa đủ lớn để làm được 
điều đó. Tôi sợ mình lại lạc lõng giữa một sân ga nào 
đó trên đường đi như đứa em gái năm xưa, nó cũng bị 
lạc mất trong lúc cả gia đình dọn nhà vào Nam tìm đất 
hứa. Tôi sợ mình mãi mãi không nhìn thấy mặt ba mẹ, 
không thể trở về. Mỗi lúc có chuyến tàu nào về ngang, 
dừng lại ga ít phút, mẹ tôi cũng lần theo các toa tàu 
nhìn vào bên trong. Chắc mẹ tìm em! Tôi thường nhìn 
thấy mẹ lén quệt nước mắt trong những chiều buồn 
hay những khi tôi vô tình xoa đầu bé gái con của chị 
Hoa hàng nước: ‘Phải con Mi còn chắc nó cũng bằng 
chừng này rồi, mẹ nhỉ?!’…

* * * 
Đùng một cái, gia đình tôi suy sụp. Việc làm ăn của 

ba thua lỗ, mẹ chọn cách bán trọn căn nhà và mảnh đất 
để gỡ rối cho ba. Số tiền trả nợ còn dư chút đỉnh, ba mẹ 
và anh em tôi dắt díu vào miền Nam tìm kế sinh nhai. 
Em tôi lạc mất tại sân ga Diêm Phổ, mẹ tôi đau đớn kêu 
gào, người ta nhìn gia đình tôi như nhìn những người 
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Tiếng chuông chùa vào hạ, tôi về chùa lễ Phật. 
Hoa sen nở hồng, lá sen xoe tròn mắt lá. Một 
người đàn bà nghèo khổ. Tôi thấy một người 
đàn bà nghèo khổ đang ngồi dưới gốc bồ-
đề. Mặt mũi lấm lét và hơi tỏ vẻ hổ thẹn. Tôi 

thấy chú Hoa. Chú Hoa mặc chiếc áo sang trọng đang 
đi đi lại lại dưới gốc cây bồ-đề để tìm vật gì đó. Người 
đàn bà nghèo khổ ngồi lặng im run rẩy. Người đàn bà 
không dám nhích chân đi chỗ khác, mặt người đàn bà 
bỗng xanh xao tím tái. Chú Hoa lại gần, mặt chú tỏ vẻ 
nghi ngờ về điều gì đó từ người đàn bà kia. Chú nhìn 
người đàn bà hỏi khẽ: “Này cô ơi!”.

Người đàn bà trả lời ấp úng: “Chào chú… chú muốn 
hỏi gì… gì sao?”.

Chú Hoa càng nghi ngờ hơn nữa, nhưng chú vẫn giữ 
thái độ tôn trọng người đàn bà: “Chào cô… chuyện là 
như thế này. Hồi nãy tôi có đi qua gốc cây này và tôi có 
đánh rơi một cái ví”.

Người đàn bà nhìn đăm đăm vào mắt chú Hoa: “Chú 
giúp tôi, chồng tôi mới chết cách đây một tháng… chú 
giúp tôi”.

Người đàn bà ngồi co lại, mắt long lanh đăm đăm 
như muốn khóc.

Chú Hoa nhìn người đàn bà với đôi mắt khinh bỉ và 
lời nói có vẻ nặng nề hơn trước: “Vậy cô có thấy cái ví 
của tôi đâu không”.

Người đàn bà dường như không nghe rõ câu hỏi 
của chú Hoa. Hai tay người đàn bà ôm chặt lấy túi xách 
mà khóc… từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. 

Những chiếc lá đầu mùa hạ rơi xuống gốc bồ-đề. 
Mặt lá còn xanh, trên cuống lá vẫn còn in đậm từng vết 
răng nhỏ. Cuống lá đen sì. Thỉnh thoảng có vài con sâu, 
con nái rớt xuống cùng những chiếc lá. Người đàn bà 
bỗng thét lên rùng rợn: “Chú ơi! Cứu tôi… cứu tôi”.

Người đàn bà ngất đi. Chú Hoa như người mất hồn. 
Máu, chú Hoa thấy máu đang chảy ra phía dưới chân 
người đàn bà. Từng giọt máu đang chảy ứa ra khắp mặt 
đất: “Người đàn bà mang thai”.

Chú Hoa thấy cái bụng người đàn bà mang thai 
đang căng lên. Chú quên đi việc cái ví bị mất, chú 
thảng thốt gọi: “Cô ơi! Cô có sao không”. 

Người đàn bà nằm thở mệt nhọc. Sau khi ngất đi 
người đàn bà đã tỉnh dậy mà thở như thế. Chú Hoa gọi 
xe cấp cứu. Chú đã đi theo người đàn bà ấy lên xe.

Chiều nay tiếng xe cấp cứu kêu vang khắp trên 
những con đường. Tôi thấy đất trời lúc giao mùa thật 

nặng nề và khó chịu làm sao. Chiều gió thổi nên hơi 
lạnh. Tôi nghe thấy tiếng khóc: “Oa… oa… oa”.

Tiếng khóc bật dậy, tôi thấy một khối sầu nhân thế 
đang dần vỡ tung ra khỏi cuộc sống xung quanh tôi. 
Hàng vạn tia nắng ấm áp của buổi chiều mùa hạ đang 
tràn qua từng cành cây kẽ lá của cây bồ-đề.

Hôm nay chú Hoa vào chùa lễ Phật. Một vị sư già từ 
trong am bước ra, trên tay cầm một vật gì đó rất gọn. Chú 
Hoa chấp tay chào sư. Vị sư già cầm lấy tay chú Hoa rồi trao 
cho chú cái ví mà chú đã đánh mất. Vị sư già nói: “Hoa à! Ta 
trao lại cho con cái ví con đã bỏ quên trên bàn tay tượng Phật”.

Chú Hoa chợt nhớ lại khi chú lấy tiền trong ví bỏ vào 
thùng để làm công đức, chú đã bỏ quên ví tiền trên 
bàn tay tượng Phật.

Chú Hoa cúi đầu chắp tay khi vị sư già đang đưa mắt 
nhìn lên những hàng ngói đã ngả màu rong rêu.

* * *
Ngồi nhìn ra phía núi… ánh chiều đã buông xuống 

khu nghĩa trang trước mặt, tiếng chuông chùa vẫn còn 
văng vẳng đâu đó trong tiềm thức của tôi. Tôi chợt mơ 
hồ về một kí ức xa xôi… Hình như là kí ức về chị tôi.

“Ừ! Đúng rồi, chị tôi hồi ấy chưa chồng”.
Chị tôi đang đi qua đường. Tóc chị tôi bay lên. Xẹt, 

một chiếc xe máy chạy nhanh qua. Tôi thấy khoảnh 
khắc giữa sự sống và cái chết. Tim tôi ngừng đập, sau 
vài giây tôi mới lấy lại được cảm giác. 

Chị tôi suýt chết, tôi nghĩ vậy… vì chiếc xe chạy qua 
rất nhanh. Xe chạy áp sát vào người chị tôi, nhưng chị 
tôi không hề có cảm giác gì cả. Xe chạy qua và chị tôi 
quay lại nhìn tôi cười. 

Tôi không hiểu vì sao lúc ấy trên mắt tôi, trên mắt 
tôi đang chảy từng dòng nước mắt. Tôi thấy chị tôi lúc 
ấy rất quan trọng đối với cuộc đời của tôi . Tôi đi qua 
đường rồi cầm lấy tay chị.

Hai chị em tôi về quê sau một chuyến đi dài ngày ở 
Vân Canh. Ngõ vắng, mẹ tôi đang cuốc đất đắp đường. 
Chiều nay nắng êm ả lắm, từng cụm bông cúc nở vàng, 
tôi nghe man mác hơi mùa trong chiếc lá cuối hạ. Mây 
trắng trôi nhẹ nhàng và mây đen cũng đã bắt đầu trộn 
lẫn vào mây trắng, gió từ đâu thổi về nghe rất êm. Chị 
tôi ra bến sông gánh nước còn tôi thì ngồi nhìn những 
hạt mưa phùn rơi lất phất đang đậu trên mái tóc chị tôi.

Mắt tôi mơ màng đến kì lạ. Tôi nghe thấy tiếng xẹt 
đang lao vút vào tôi. Trời đổ sét, từng tia đỏ ối đã làm 
tôi giật mình mà tỉnh mộng. Tôi chạy vào nhà khi chị tôi 
vẫn còn gánh nước ở bến sông.

T RẦN  Q UỐC  T O À N
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Từ ngày huynh đệ chúng tôi được tiếp nhận 
trùng kiến ngôi cổ tự Thiền Lâm đến nay, thời 
gian gần 30 năm, đã có nhiều nhà nghiên cứu, 
nhà báo giới thiệu lịch sử chùa Thiền Lâm. 
Các bài viết đăng trong các sách viết về chùa 

ở Thuận Hóa Phú Xuân, chùa Huế, danh lam xứ Huế,… 
Nhờ các bài viết ấy mà ngôi cổ tự lịch sử hầu như đã bị 
lãng quên đã được đánh thức.

Qua đó tôi có duyên gặp nhà nghiên cứu Tâm Hằng 
Nguyễn Đắc Xuân. Vốn đã biết nhau từ thời an trú ở Tổ 
đình Tường Vân, nên gặp gỡ, trao đổi với nhau trong tình 
huynh đệ rất tâm đắc. Với vốn hiểu biết rộng, trong tay 
có tư liệu về nhiều mặt, Tâm Hằng đã nhiệt tình giúp 
thầy trò chúng tôi hiểu được những viên gạch, đá các 
loại của các kiến trúc cổ bị chôn vùi dưới lòng đất trong 
sân vườn chùa Thiền Lâm. Những gạch, đá ấy là những gì 
không thể xóa được của quãng lịch sử bi tráng nhất của 
ngôi chùa nầy. Sau bao năm nghiên cứu, Tâm Hằng mới 
thấy được: Thiền Lâm là một ngôi chùa nhỏ do các chúa 
Nguyễn lập nên trong khuôn viên phủ Dương Xuân trên 
gò Dương Xuân (sau nầy gọi là gò Bình An). Năm 1694, 
chúa Nguyễn Phúc Chu cho người sang Quảng Đông mời 
Hòa thượng Thích Đại Sán sang  Đại Việt hoằng pháp. Hòa 
thượng sang và được trú tại chùa Thiền Lâm. Để có đủ chỗ 
mở các giới đàn lớn cho hàng ngàn Tăng chúng ở Thuận 
Hóa và Quảng Nam đến thọ giới, chúa cho nâng cấp chùa 
Thiền Lâm lên thành 
một thiền viện lớn. 
Thời Tây Sơn chiếm 
Thuận Hóa Phú 
Xuân, Nguyễn Huệ/
Quang Trung chiếm 
phủ Dương Xuân 
làm Dinh/Cung điện 
Đan Dương, cơ sở 
chùa/viện mật, triều 
Quang Toản táng 
vua cha ngay trong 
Cung điện Đan 
Dương. Sau đó triều 
Quang Toản trong 
tay Thái sư Bùi Đắc 
Tuyên đã sử dụng 

chùa Thiền Lâm làm dinh riêng của mình, biến chùa 
thành Cung đình đầu triều Quang Toản. Đến đầu thế 
kỷ XIX, Nguyễn Vương (sau nầy  là vua Gia Long), về lại 
Phú Xuân, rồi “vì chín đời mà trả thù”, đã triệt hạ toàn bộ 
những gì liên quan đến triều Tây Sơn trên gò Dương Xuân 
chôn sâu xuống đất. Các kiến trúc của chùa Thiền Lâm có 
liên quan nên cùng chung số phận. 

Đối với lịch sử, chùa Thiền Lâm là thiền viện lớn nhất 
đầu tiên ở Nam Hà và cũng là Cung đình triều Quang 
Trung - Quang Toản ở Huế.

Cuộc đối đầu khốc liệt nhất giữa nhà Tây Sơn và nhà 
Nguyễn diễn ra trên gò Dương Xuân. Chùa Thiền Lâm 
trên gò Dương Xuân còn lưu dấu sự có mặt của cả hai 
triều đại.

Kết luận nầy đã được Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, khẳng định trong kết 
luận Hội thảo Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn ở Huế, 
được tổ chức tại Huế vào ngày 30-10-2015.

Chùa Thiền Lâm có được trang sử bi tráng mà vẻ vang 
nầy là nhờ sự nỗ lực không ngừng của nhà nghiên cứu 
Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân và nhóm nghiên cứu của 
ông. Thầy và trò chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị.

Thành quả nghiên cứu lịch sử này là một hạnh phúc 
lớn cho thầy trò chùa Thiền Lâm, đồng thời nó cũng 
đặt ra cho thầy trò chúng tôi nhiều việc không kém 
phần khó khăn: Cơ sở chùa hiện nay không xứng với 

vị trí lịch sử của chùa, đối với lịch sử Phật 
giáo Huế, cũng như đối với lịch sử văn 
hóa Cố đô. Ngày nay tìm đâu được những 
pháp khí vô giá của chùa đã thất lạc? 
Làm sao khai quật những vật liệu cổ còn 
ẩn mình dưới lòng đất ở nhiều nơi trong 
khuôn viên chùa? Làm sao biết được nội 
dung các bia biển đã bị mài, đục, xóa hết 
chữ còn lưu giữ trong khuôn viên chùa?…

Tất cả những sự việc ấy ngoài khả năng 
của thầy trò chúng tôi. Tứ chúng chùa Thiền 
Lâm xin ngưỡng vọng sự giúp đỡ của các cơ 
quan chức năng nhà nước, các nhà nghiên 
cứu, các mạnh thường quân… trong việc 
phục dựng chùa Thiền Lâm tương xứng với 
vai trò mà lịch sử đã giao cho chùa. 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Lời tòa soạn: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo có nhận được bài viết sau đây do Hòa thượng Thích Chơn Trí, Trụ 
trì chùa Thiền Lâm, Huế, nhờ đăng tải, nhằm cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và các nhà nghiên 
cứu khác góp công trong việc phát hiện di tích ngôi cổ tự này.   

T H Í C H  C HƠN  T R Í
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T H Ơ

Sám
  T R À  K I M  H U Y

Làm thân khách ngụ giữa trần
Tâm hằng bất định phân vân khó lường
Nói cười trước cảnh nhiễu phương
Vô tâm vô thức đâu tường lòng chân.

Lúc tham - ố lúc hận - sân
Lúc vui lúc khóc trí thân lụy phiền
Thiện duyên khổ ác hiện tiền
Bờ mê bến giác kề liền một bên.

Từ bi dưới bóng trui rèn
Lời kinh giới pháp là đèn soi tâm
Hướng về đất Phật bờ nhân
Lắng lòng gội rửa bụi trần đa mang
Thành tâm đón ánh đạo vàng
Mong oan nghiệp giải ý thân an lành.

Tánh Phật trong ta
     T Á N H  T H IỆN

Ta buông bỏ rong chơi trong cõi tạm
Có sá gì một hình bóng mỹ nhân
Đêm về nhìn trăng sáng giữa trời trong
Xem thế sự như mây ngàn gió bạt.

Buồn làm chi cho cuộc đời bi đát
Sống vui cùng với tâm thiện ý ngay
Ta chẳng mong tranh chấp giữa đời này
Tự thua thiệt để thắng mình trước hết.

Rồi mai đây ta đi vào cõi chết
Vẫn vui cười mà chẳng thấy chơi vơi
Tánh Phật trong ta vẫn mãi sáng ngời
Càng hiện hữu không bao giờ mất cả.

Đi qua mùa nhớ
  N G U YỄN  H O À I  Â N

Còn đường cong vệt nắng
Chiều bẽn lẽn phía chân mây
Gió heo may nghiêng trời thu mộng
Một bàn tay run rẩy giữa hư không.

Cánh chim bặt tăm ngày bảng lảng
Bóng hoàng hôn lấp liếm trêu ngươi
Đìu hiu một góc trời riêng lẻ
Đếm giọt sầu trên mắt lá li ti.

Ai tiễn ai mùa đi trong héo hắt?
Nước dưới chân cầu họa nét vầng mây
Nghe mưa đổ giăng tràn lên giấc nhớ
Bỏ quên tình quá vãng buổi tương tư.

Đau đáu một kiếp độc hành
Ngọn cỏ trồi giữa mặt đất khô hanh
Qua mùa bão nhặt hoa về ươm nắng
Khép vành khuya trổ kín những mùa trăng.Chiều quê

 T ỊN H  B Ì N H

Nắng vàng lên sắc lá
Chiều êm ả dần buông
Ao nhà sôi tăm cá
Lạc lõng một cánh chuồn
Cánh đồng cò bay lả
Lúa mắc cỡ ửng vàng
Nhịp khua đò thong thả
Lưng trời mây bay ngang
Đàn trâu nằm nhai cỏ
Gà mái tục gọi con
Nhà ai bếp lửa đỏ
Phảng phất mùi cơm ngon
Đường quê dường vội vã
Nhà nông gánh lúa về
Gió vui phù mát quá
Nhộn nhịp bước chân đê...
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Tiền, em 
 và dòng sống
            M I Ê N  ĐỨC  T HẮN G

Bốn mùa em còn thở
Sự sống buộc dòng sông trôi đi 
Sự sống buộc dòng sông trả về
Trôi đi lòng oán hận
Rước về cõi binh đao… thế thôi
Em cầm xấp tiền nặng
Em theo một dòng sông
Buồn chưa hề tắt nghỉ. Em trôi
Đồng tiền trôi. Tiền sinh. Tiền nở
Thời gian là dòng sông
Dòng sông là dòng đời. Chẳng lạ
Đồng tiền có vú như bao động vật sinh sôi
Tiền rõ là động vật có vú sinh sôi
Tiền trôi. Em trôi. Anh trôi.
Chúng ta trôi… theo đồng tiền
Em sinh nở. Em sinh sôi.
Muộn phiền cũng từ đó. Bất hạnh cũng từ đây.
Chúng làm nên lịch sử… đồng tiền
Chúng làm nên lịch sử con người.
Tiền là động vật có vú anh ơi.

Bóng nguyên sơ
  T RƯỜN G  K H Á N H

Mưa chan ướt đẫm đồi tây,
Gió khô khóc lạnh rét lây ráng chiều.
Miên man bóng xế liêu xiêu,
Bỏ rơi sắc tướng bồng phiêu dấu hời.

Nét nguyên sơ hiện đầy vơi,
Cánh chim trắng lạnh bên trời mù tăm.
Mây về tụ nghiệp ăn năn,
Dõi theo sáu nẻo gót bầm sắc không.

Khói mù lạc bước giữa dòng,
Bến bờ khổ đế mặn nồng nghiệp vay.
Nẻo trần bạc trắng cơn say,
Nghe chuông chùa điểm vơi đầy nguồn tâm.

Vẫy tay chào nghiệp bao lần,
Khói mù lạc kiếp xa dần bến mê.
Tịnh tâm tìm lối đi về,
Sơ nguyên hiện đến đường quê Di-đà.

Thương nắng vào đông
  T R À  K I M  L O N G

Sáng nay trời nắng mây xanh
Mấy con chim hót trên cành líu lo
Lối vào xóm nhỏ quanh co
Tiếng người hàng xóm chuyện trò râm ran.

Ngồi trong cửa sổ nhìn sang
Vườn cây đọng lá khẽ khàng gió đưa
Lung linh mấy giọt nước thừa
Dư âm rớt lại trận mưa đêm rồi.

Lần tay đếm thử tuổi đời
Mới hay đã thuộc vào thời lão nhiêu
Ngọt ngào đắng cay cũng nhiều
Chưa quên hết được những điều ước mơ.

Hình như nơi cuối phương chờ
Cũng đang nắng trải đường tơ dịu dàng
Tiết trời vừa độ đông sang
Nhìn thương chút nắng muộn màng mới lên.
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T R U Y Ệ N  N G Ắ N

Trước khi lão Mộc về làng, xóm giềng đã điên 
đầu vì mất cắp, từ gà vịt đến chó mèo rồi 
xoong chậu, cả lư đồng trong mấy nhà thờ 
họ… cũng bị rinh cả cụm. Mỗi lần mất của, 
lòng người như xa thêm một tí, người ta nhìn 

nhau bằng ánh mắt “nội soi”, dè chừng; liền đó kẻ khả 
nghi bị đưa vào tầm ngắm. Lúc trước người ta nghi 
mông lung nhưng sau này thì dồn vào Mộc, khi lão lò 
dò quay về làng sau bao năm biệt tích.

Theo những bậc cao niên, gần năm mươi năm trước, 
một đứa trẻ chưa rụng rốn, đỏ như hòn máu, được 
quấn trong mớ giẻ rách bị bỏ rơi trước cổng chùa đầu 
xóm. Một người phụ nữ luống tuổi đơn thân trong 
làng đã ôm nó về. Người mẹ nghèo ấy không sống tới 
ngày con trưởng thành để được nhờ, thế là cậu lại bơ 
vơ. Như cái cây mọc hoang ít được bón chăm uốn nắn, 
nó từng ngả nghiêng bầm dập. Đứa bé sớm hai lần mồ 
côi ấy chính là lão Mộc bây giờ.

Mười sáu tuổi, Mộc bỏ làng ra đi, chẳng ai biết đi 
đâu; mãi khi tên cậu bị đưa lên báo, láng giềng mới hay. 
Thì ra cậu xuôi về phương Nam; rời cái liềm cái cuốc thì 
cầm cái bay viên gạch đứng trên giàn giáo. Thế rồi một 
mùa mưa dai dẳng kéo theo những ngày dài ăn không 
nằm chờ đã đẩy cậu rẽ vào ngõ cụt. Đó là buổi chiều 
u ám, nằm trong lán chất đầy xi-măng và sắt thép, cậu 
buồn bã nhìn mưa rơi, với túi lép bụng xẹp. Tiếng dầu 
mỡ xào nấu xèo xèo lẫn mùi thơm điếc mũi phả ra từ 
nhà bên khiến cái đói càng cào cấu tâm can.

Chờ đêm xuống, cậu vọt hàng rào qua nhà bên rồi bu 
theo đường ống nước leo lên, chui qua cửa thông gió, 
tìm đến nơi từng dậy mùi khiêu khích cơn đói. Cậu rón 
rén vào bếp, những mong đem lại sự thỏa mãn tức thời 
cho cái dạ dày trống rỗng. Lập cập luống cuống khiến 
cậu sơ sẩy. Sau tiếng kêu thảng thốt của chiếc vung bị rớt 
xuống nền nhà, điện bật sáng. Bà cụ chủ nhà từ buồng 
ngủ vọt ra, co rúm như bị điện giật, hốt hoảng: “Cướp, 
cướp!”. Kẻ cắp thẳng tay xô chủ nhà vô tường, tông cửa 
nhào ra đường nhưng không thoát. Bà cụ trọng thương 
nhưng may là bảo toàn được tính mạng.

Ba năm tù là cái giá Mộc phải trả cho tội lỗi của mình. 
Ra tù, cậu lại lơ ngơ vô định; không biết về đâu, đành 
trụ lại vùng rừng núi heo hút, cách trại giam không xa. 
Khởi đầu là làm thuê cho các chủ trang trại rồi lần hồi 
Mộc cũng có được rừng rẫy riêng. Nghịch cảnh là trong 
khi lũ gà vịt bò dê không ngừng sinh sôi dưới đôi tay 
cần mẫn thì người chủ của chúng vẫn một mình một 

bóng. Mộc quen lặng lẽ cùng những đồi bạch đàn, sao 
đen… từng ngày vươn cao khép tán cùng đàn gia cầm 
gia súc vây quanh. Lão vẫn đơn độc, cả khi tóc đã ngả 
màu, báo hiệu tuổi già đang thấp thoáng phía trước. 
Cuộc sống của lão bị đảo lộn khi cả vùng núi rừng tĩnh 
mịch bị di dời giải tỏa rồi đào bới san lấp, mở đường xây 
dựng nhà máy thủy điện. Thế là lão lếch thếch về làng.

Chuyện buồn đau thuở thiếu thời tưởng đã vùi theo 
thời gian, nay lại lẽo đẽo theo lão về quê. Dường như 
mỗi khi mất trộm, người ta lại nghĩ ngay đến Mộc, 
nhìn lão với đôi mắt soi mói, ghẻ lạnh. Trong những 
đám hiếu hỉ hay họp thôn, nhiều người không muốn 
ngồi gần lão, có chăng chỉ gắng gượng. Chuyện ở quê 
giống như bình thông nhau, trong nhà chưa tỏ ngoài 
ngõ đã tường, kết nối nhanh như mạng xã hội nhưng 
Mộc thì ngoại lệ. Rất ít khi láng giềng qua lại tâm tình 
với lão. Lão buồn, chỉ cúi mặt, thở dài. Sống giữa người 
người nhưng Mộc thấy lẻ loi hơn cả những ngày một 
mình nơi rừng sâu núi thẳm.

Bà Năm Dụng ở sát nhà Mộc, mỗi lần mất cắp lại 
chõ mồm qua hàng rào chửi như bão giông sấm sét. 
Nếu bị nguyền rủa mà chết thì lão đã bị bà biến thành 
ma từ lâu rồi. Mặc bà hàng xóm phun lời lời ác độc như 
những loạt đạn bắn thẳng, lão vẫn lặng im, cùng lắm 
là ra đồng hoặc tạm thời “lánh nạn” đâu đó. Đã thế, bà 
càng chửi ác, gần như nhằm thẳng mặt: “ Quân khốn 
nạn! Còn ai bắt gà vào đây nữa, nếu không phải cái 
thằng quen trộm cắp từ thuở mới nứt mắt kia?!” Người 
bị nghi vẫn im, chỉ có lũ chó ầm ĩ đáp trả mớ âm thanh 
hỗn độn khiến Năm Dụng càng “lên cơn”. Chỉ đến khi 
ông trưởng thôn can ngăn, bà mới chịu “tắt đài”. Ông 
bảo kẻ hồ đồ rằng đừng nghi ngờ chửi bới lung tung 
mà mang tội và điếc tai hàng xóm, đừng định kiến thù 
dai mà hại mình hại người.

Mỗi lần trong xóm mất cắp, trưởng thôn có vẻ bứt 
rứt lắm. Ông đến tận “hiện trường” điều nghiên, từ 
nhìn dấu chân rồi lần theo ngõ ngách ra vào của kẻ 
trộm. Chẳng biết ông nghi ai nhưng sau mỗi vụ bất 
lương, ông thường gặp thằng Binh ở cuối xóm. Đang 
học lớp 11, Binh bỏ ngang rồi nhập bọn với đám  chơi 
bời trên thị trấn. Nó lang thang như kẻ vô gia cư, ngủ 
ngày đi đêm như con vạc; uống rượu hút thuốc liên 
miên bát ngát. Trưởng thôn đến tận nhà cảnh báo ba 
mẹ Binh rồi kéo thằng nhỏ ra gặp riêng. Ông nhắc nhở 
những biểu hiện bất thường của nó rồi buông lời xa xôi 
“gần mực đen gần đèn sáng”; “nhàn cư vi bất thiện”. Ông 

N G U YỄN  T RỌN G  H OẠT
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còn dằn mặt: “Đi đêm lắm coi chừng có ngày gặp ma!”. 
Nó dạ dạ như bắp rang nhưng chẳng biết có làm theo 
lời ông không.

Với lão Mộc, trưởng thôn là người gần gũi. Ông 
thường ghé nhà lão uống nước hút thuốc, rề rà tán 
dóc cả buổi. Lão ngồi lặng rưng rưng mỗi khi nghe 
ông biểu dương trong các cuộc họp. Chuyện là thấy 
bà con, nhất là tụi nhỏ vọt qua những con kênh hay 
bị trượt ngã, lấm lem bùn đất, nên lão lui cui chặt dừa 
bắc ngang kênh làm cầu tạm. Cũng một mình, lão vần 
đá xếp thành bậc lên xuống ở ao làng để người làng 
bước chân xuống lên được dễ dàng. Thấy lão chặt tre 
găm dọc bờ sông, nhiều người trố mắt, tưởng khùng; 
nhưng mấy năm sau tre mọc thành lũy, giữ yên bến 
bờ trước những mùa lụt… Những chuyện nhỏ ấy, lão 
làm xong rồi quên; nhưng trưởng thôn thì nhớ, lại nhắc 
đến trong các buổi họp dân khiến lão vui vui.

Một tối, bà Năm Dụng lật đật chạy qua nhà trưởng 
thôn, hớt hải: “Thằng Binh với lão Mộc!!!”.

Trưởng thôn giật giọng: “Bọn họ làm sao?”.
Đáp lại là giọng hổn hển: “Hình như đang bày mưu 

tính kế!”.
Bà chỉ về phía nhà Mộc rồi cầm tay ông kéo đi. 

Đến sát bờ rào nhà lão, cả hai nhẹ chân, lắng tai, 
căng mắt hệt như lính trinh sát. Trong ngôi nhà 
nhỏ bên kia rào, hai người đang ngồi đối diện 
qua chiếc bàn con, dáng lờ mờ dưới ánh sáng 
leo lắt đỏ quạch của bóng đèn quả ớt. Họ thì 
thầm. Giọng lão Mộc ồm ồm, muốn nhỏ cũng 
chẳng được; thằng Binh thì run run, giọng 
lòe nhòe, đứt đoạn. Hắn ngước nhìn lão, 
vẻ xót thương: “Bị người ta nghi ăn cắp 
sao chú không nói gì?”.

Sau tiếng thở dài là giọng buồn 
buồn: “Họ đâu điểm mặt chỉ tên mà 
mình lên tiếng. Tao cũng khổ tâm lắm 
nhưng biết làm sao!?”.

Thằng Binh ngập ngừng một lúc 
rồi trải lòng, mắt nhìn lảng ra sân; 
giọng đột ngột nhỏ lại: “Thấy chú 
bị oan cháu day dứt lắm, nên đã 
đoạn tuyệt thói chôm chỉa từ lâu 
rồi, chú ạ”.

Cả hai lặng im, lão ngả người 
trên ghế, ngước nhìn trần nhà. 
Nó len lén nhìn lão, chờ đợi. Lâu 
sau, lão xoay người nhìn kẻ đối 
diện, miệng nhoẻn nụ cười buồn, 
đưa ngón tay dứ dứ trước mặt nó: 
“Thì ra là mày. Nhưng mày bỏ được 
tính xấu ấy là quý rồi”.

Nhưng thằng bé vẫn chưa 
thôi day dứt: “Thấy chú bị mang 
tiếng xấu, cháu không chịu được; 

định thú nhận với bà con để minh oan cho chú”.
Lão nhăn mặt suy tư rồi bất ngờ nhỏm dậy, lắc 

đầu lia lịa, vung tay chém gió, hệt như cái ba-ri-e dập 
xuống: “Không nên!”.

Thằng Binh tròn mắt: “Sao vậy, chú?”.
Giọng lão Mộc chậm rãi, ngỡ như có nước thấm 

trong từng lời: “Tao từng đi tù, giờ tiếp tục bị nghi ăn 
cắp, đau lắm! Nhưng ráng chịu được. Vả lại, tao chẳng có 
bà con ruột thịt nên không ai phải liên lụy”, lão dừng lời, 
nhìn thẳng mặt nó, hạ giọng, “Mày còn trẻ, còn ông bà 
cha mẹ rồi mai chiều có vợ con nữa…Nhưng mang tiếng 
là thằng ăn cắp thì sống sao nổi!?”.

Nó cúi mặt, ngồi bất động. Lão cầm tay nó, lặp lại 
những lời an ủi: “Mày đã bỏ thói chôm chỉa là được rồi; 
đó cũng là cách sám hối; không cần phải nói ra”. 

Nghe tiếng chân bước vội, cả hai cùng ngoảnh ra, 
sửng sốt thấy bà Năm Dụng và ông trưởng thôn đang 
vào sân. Kẻ đứng người ngồi, họ im lặng nhìn nhau, bối 
rối. Bất chợt bà Năm Dụng bước tới, đưa hai tay nắm 
lấy bàn tay lão Mộc, miệng ngắc ngứ như muốn nói 
điều gì mà không nói được. 
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N É T  Đ Ẹ P

Khác với các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, 
Huế sẽ là thành phố kiểu mẫu trong tương 
lai của Việt Nam.

Tình trạng ô nhiễm đô thị hiện nay
Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe và sinh mạng của con người ở 
các nước đang phát triển và phát triển. Trong thông 
cáo báo chí do Liên Hiệp Quốc công bố năm 2017 có 
đoạn: “Ô nhiễm không khí là mối đe dọa nghiêm trọng… 
không khí bị nhiễm độc làm gia tăng nguy cơ con người 
mắc các chứng bệnh đột quỵ, tim mạch, ung thư và bệnh 
hô hấp, trong đó có cả bệnh hen suyễn”.

Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng “… trẻ 
em, phụ nữ mang thai, người già, người sức khỏe yếu và 
người sống trong các cộng đồng nghèo là những đối 
tượng dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng ô nhiễm 
không khí”. Đặc biệt, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc 
(UNICEF), hiện có 300 triệu trẻ em - chiếm gần 1/7 tổng 
số trẻ em trên toàn thế giới - sống ở những khu vực bị 
nhiễm độc không khí ngoài trời trầm trọng nhất.

Theo nguồn tin từ Hãng AFP (Mỹ), hiện nay toàn cầu cứ 8 
người chết thì sẽ có 1 người là do tình trạng ô nhiễm không 
khí gây ra. Đây thực sự là một vấn đề đáng báo động mà Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) đã từng lên tiếng cảnh báo.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã liên tục đưa ra cảnh báo 
Việt Nam là quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí đặc 
biệt cao so với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương. Việt Nam có tới hơn nửa tổng số ngày trong năm 
có chất lượng không khí kém. Theo số liệu thống kê của 
Bộ Y tế, những năm gần đây, các bệnh về đường hô hấp 
có tỷ lệ mắc cao nhất trên toàn quốc và một trong các 
nguyên nhân là ô nhiễm không khí.

Ước tính năm 2013 Việt Nam có đến 40.000 người 
tử vong có nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm không 
khí. Thiệt hại về người dẫn đến thiệt hại về kinh tế, 
xét ở góc độ kinh tế cá nhân. Tổng số người chết do ô 
nhiễm không khí (2013) nếu quy ra con số thiệt hại về 
kinh tế tương đương từ 5-7% GDP.

Một trong những nguyên nhân ô nhiễm không khí là 
do dân số quá cao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 
tính đến năm 2015, TP.HCM có tổng diện tích 2.095,5km2, 
dân số 8.136.300 người. Như vậy, mật độ dân số ở thành 
phố này là 3.888 người/km2, cao nhất cả nước. Hà Nội có 

tổng diện tích 3.324,5km2, dân số 7.216.000 người; mật 
độ dân số của Hà Nội là 2.171 người/km2, cao thứ hai.

Trong đó, Hà Nội là một trong những thành phố có 
mức độ ô nhiễm không khí cao trên thế giới. Lượng bụi 
PM2.5 (loại bụi nguy hiểm nhất, có thể thẩm thấu, hấp 
thụ vào máu) trung bình năm ở Hà Nội lên tới 50,5μg/
m3, gấp 5 lần theo khuyến nghị của WHO (10μg/m3). 

Không chỉ Hà Nội, TP.HCM đang có nguy cơ gia tăng 
ô nhiễm không khí. Trong quý 1/2017, ở TP.HCM có 6 
ngày vượt Quy chuẩn quốc gia, tương ứng 78 ngày vượt 
chuẩn WHO. Còn trong quý 3/2017, ở TP.HCM có 1 ngày 
vượt Quy chuẩn quốc gia và 39 ngày vượt chuẩn WHO. 
Số giờ trong nhóm không tốt cho sức khỏe trong quý 
3/2017 là 13,6%. Lượng bụi PM2.5 tại TP.HCM là 28,23 
μg/m3, cao hơn ngưỡng quy chuẩn trung bình năm 
theo quy định của Việt Nam (25 μg/m3).  

Huế: thành phố đảm bảo 
không gian sống cho con người
Đến năm 2015, dân số thành phố Huế là 354.124 

người trên tổng diện tích là 70,67km2. Tuy nhiên, với 
mô hình phát triển là “thành phố xanh”, Huế đang là 
thành phố có không gian đảm bảo dành cho sức khỏe 
của con người.

Huế - bài thơ đô thị - với nét sâu lắng, nên thơ, trữ 
tình đã hấp dẫn biết bao lữ khách lại qua. Đến với Huế 
là đến với vùng đất của di sản, đến với những dấu tích 
về một thời vàng son của những cung điện, đền đài, 
lăng tẩm. Nhưng Huế còn là thành phố của màu xanh, 
của thiên nhiên hài hòa, mang đến cho du khách nhiều 
cơ hội nghỉ dưỡng tuyệt vời!

Đầu tiên là sông Hương núi Ngự. Núi Ngự là bức bình 
phong màu xanh che chắn thành phố Huế, gắn liền với 
sông Hương tươi mát chảy vào lòng thành phố Huế. Bởi 
thế khi đến thăm Huế, thi sĩ Bùi Giáng đã viết rằng: 

Dạ thưa xứ Huế bây giờ 
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương.

Thống kê cũng cho biết, Trung tâm Công viên cây xanh 
Huế hiện đang quản lý hơn 62 nghìn cây xanh đường phố. 
Dự án trồng cây xanh đường phố giai đoạn 2012-2017 cũng 
đặt mục tiêu 18 nghìn cây xanh. Các con đường mang màu 
sắc xanh trong lòng thành phố Huế đã tác động tích cực 
đến đời sống người dân Huế và du khách đến Huế. Chẳng 
hạn, trong tâm khảm người dân Huế, đường Lê Duẩn được 

thành phố kiểu mẫu của tương lai
N G U YỄN  VĂN  T O À N
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gọi là đường “Phượng bay” do hai bên được trồng che phủ 
bởi màu xanh của cây phượng. Trong âm nhạc, bài hát 
“Mưa hồng” (Trịnh Công Sơn) cũng có đoạn: 

Đường phượng bay mù không lối vào 
Hàng cây lá xanh gần với nhau. 

để chỉ về con đường đầy màu xanh này.
Ngoài diện tích cây xanh trên từng tuyến phố, các 

công viên cũng đóng góp không nhỏ vào những mảng 
xanh đẹp cho thành phố Huế. Có thể kể đến là công 
viên Lê Lợi, công viên Thương Bạc, công viên Nguyễn 
Văn Trỗi… với những bóng cây xanh mát che chở cho 
những ghế đá công viên để mọi người ai cũng có 
không gian thư thái và yên tĩnh.

Đến năm 2016, theo báo cáo của Uỷ ban Nhân dân 
thành phố Huế, mật độ cây xanh (công viên, đường phố, 
thảm cỏ) đạt 12,9m2/người. Đó là chưa tính cây xanh 
trong vườn nhà dân, đất vườn ươm, cây công sở, cây xanh 
trong hệ thống di tích, rừng cảnh quan. Thú vị nhất ở Huế 
là hiện còn hàng trăm ngôi nhà vườn với hệ thống cây 
xanh bao phủ, có giá trị cả về văn hóa và lịch sử; chính 
những khu vườn này đã tạo thành một tổng thể cây xanh 
cho đô thị Huế đầy ấn tượng. Có thể nói, thành phố Huế 
là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước. 

Cây xanh, mặt nước trong đô thị có thể làm giảm nhiệt 
độ không khí từ 3,3°C đến 3,9°C khi diện tích đất cây xanh 
đạt 20% đến 50% diện tích đất đô thị. Cây xanh đô thị có 
thể hấp thụ từ 40% đến 50% cường độ bức xạ mặt trời. 
Cây xanh hai bên đường phố có thể giảm lượng bụi trong 
không khí đối với những tầng trên của nhà cao tầng từ 
30-60%. Trung bình một hecta rừng hay vườn cây rậm rạp 
có thể hấp thụ 1.000kg CO2 và thải ra 730kg O2 mỗi ngày. 
Như vậy, theo tính toán, mỗi người dân đô thị cần diện 
tích khoảng 10m2 cây xanh hoặc 25m2 thảm cỏ để đảm 
bảo không khí trong lành cho cuộc sống. 

Do đó, với 12,9m2/người (công viên, đường phố, 
thảm cỏ), chưa tính cây xanh trong vườn nhà dân, 
đất vườn ươm, cây công sở, cây xanh trong hệ thống 
di tích, rừng cảnh quan, thành phố Huế xứng đáng là 

thành phố kiểu mẫu trong tương lai của Việt Nam.
Nếu tính cả tổng thể tỉnh Thừa Thiên Huế thì điều 

này càng thể hiện rõ. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã vinh dự có 
cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp là Vườn quốc gia Bạch 
Mã. Khu vườn quốc gia này thuộc địa phận hai huyện 
Phú Lộc và Nam Đông, cách thành phố Huế 60km về 
phía Nam. Vườn quốc gia Bạch Mã còn giữ được hầu 
như nguyên vẹn những thảm thực vật phong phú và 
những cánh rừng nguyên sinh xanh bát ngát… Đặc 
biệt, khí hậu ở đây gần giống Ðà Lạt, Sa Pa, Tam Ðảo, 
nhưng do gần biển nên nhiệt độ mùa đông không bao 
giờ xuống dưới 4ºC, và nhiệt độ cao nhất vào mùa hè ít 
khi vượt quá 26ºC. Các chuyên gia nước ngoài đã đánh 
giá Bạch Mã là một trong những vùng khí hậu dễ chịu 
nhất của những nơi nghỉ ở vùng núi Đông Dương. Đây 
thực sự là một địa điểm lý tưởng để du lịch sinh thái kết 
hợp nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, nhắc đến cảnh quan du lịch xanh của 
Huế, ít ai đến Huế mà không nhớ rừng thông Thiên 
An. Rừng thông Thiên An thuộc xã Thủy Bằng, huyện 
Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, với cảnh quan không 
kém gì những rừng thông ở Đà Lạt. Khu rừng thông 
này đã đi vào lòng người xứ Huế với những kỳ nghỉ 
dưỡng không thể nào quên. 

Nguồn: vietnamtourism.com

Nguồn: vietnamnet.vn



58                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   15 - 1 - 2018

Người ta ước lượng có khoảng 44.000 công trình lịch 
sử, và một phần đáng kể trong đó đang trong quá trình 
hư hại. Một nửa của di sản là ở trong những cộng đồng 
nông thôn ít hơn 2.000 dân.  Ở các cộng đồng với quy mô 
đó, nếu phải chọn giữa cứu vãn nhà thờ và xây trạm nước 
lọc, thì chắc họ không chọn nhà thờ. Nhưng với lương 
tâm và trách nhiệm cộng đồng, họ cũng lo lắng cho di 
sản. Mỗi người đóng góp một ít, tích tiểu thành đại, vì họ 
hiểu nhà nước không có cách gì.

Stéphane Bern cùng làm việc với Bộ Văn hóa và Viện 
Di sản, thỏa thuận tiến hành trong năm 2018 cứu vãn 14 
công trình tiêu biểu, và phát động một cuộc vận động 
cứu di sản. 14 công trình đó là gì? Stéphane Bern cho 
biết: “Trong 13 vùng hành chính của nước Pháp, chúng 
tôi chọn một công trình trong mỗi vùng, công trình 
thứ 14 dành cho lãnh thổ hải ngoại. Chú ý đến mỗi loại 
tiêu biểu: lâu đài, nhà thờ, vườn, tư gia những nhân vật 
kiệt xuất, di sản tôn giáo, di sản kỹ nghệ, thợ thuyền, di 
sản đậm tính bản xứ - ví dụ một vòi nước máy hay một 
lò bánh mì. Như thế, người ta không kết tội tôi không 
muốn cứu nhà thờ và lâu đài. Tôi cũng muốn người ta 
thôi xét nét những chủ sở hữu của những lâu đài như 
những nhà giàu trong khi họ dốc cạn túi để giữ gìn 
những viên đá cổ. Khi tôi quay những cảnh phim “Ngôi 
làng được người Pháp thích nhất” hay “Những bí mật lịch 
sử”, tôi gặp những người sống rất dè sẻn. Chúng tôi quay 
phim những phòng khách lớn, nhưng phía sau những 
bức màn đẹp đẽ thì không có gì là huy hoàng. Tôi mong 
nhà nước đánh thuế nhiều hơn những du thuyền và xe 
hơi hạng sang, chứ không phải những lâu đài.” Stéphane 
Bern lưu ý tình trạng những lâu đài, những ngôi nhà cổ 
có giá trị như là di tích, có nguy cơ biến mất khi những 
nhà giàu Qatar và Trung Quốc sẵn sàng mua.

Đáp câu hỏi, làm sao vận động được nguồn tài trợ 
lớn để cứu vãn di sản, Stéphane Bern khuyên nên noi 
theo Vương quốc Anh, hàng năm tổ chức xổ số lấy tiền 
tu sửa những cảnh quan cần được bảo vệ; mỗi lần như 
thế đem lại từ 20 đến 30 triệu euros. Một thực tế khác ở 
nước Anh cũng đáng được chú ý: Câu lạc bộ Di sản Quốc 
gia. Câu lạc bộ có 4 triệu hội viên, mỗi người đóng từ 
150 đến 200 euros mỗi năm. Tiền thu được dùng để giữ 
gìn và phục hưng tất cả những công trình được quản lý 
bởi Cơ quan Di sản Anh. Ngược lại, những thành viên 
câu lạc bộ có thẻ hội viên để thăm viếng những công 
trình và có một lần trong mỗi tháng dự một sự kiện tại 
một trong những công trình đó.

Riêng chuyện nhà thờ, đây là ý kiến của Stéphane 

C A O  H U Y H Ó A

Nước Pháp nổi tiếng về những kiến trúc lịch 
sử, những viện bảo tàng, những địa chỉ văn 
hóa, cảnh quan thiên nhiên, vườn tượng, 
nhà thờ… được rất nhiều người trên thế 
giới mến mộ. Di sản quốc gia của Pháp là 

rất phong phú, tuy nhiên, cũng vì quá phong phú, quá 
nhiều, với đủ quy mô, nên đang lâm vào tình trạng không 
được bảo vệ tốt, nhiều công trình bị hư hại, cần phải được 
trùng tu và bảo quản khẩn cấp trong điều kiện nhà nước 
Pháp khó khăn về tài chính.

Cuối tháng Chín năm 2017, Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron đã giao cho ông Stéphane Bern một 
sứ mạng, trên tinh thần tự nguyện, đó là kiểm kê di sản 
Pháp để cứu khẩn cấp và tìm những nguồn tài trợ mới. 
Stéphane Bern là nhà báo, chuyên gia cổ động và giới 
thiệu chương trình nổi tiếng trên truyền thanh và truyền 
hình, nhà văn Pháp-Luxembourg, nhà nghiên cứu về 
tầng lớp quý tộc và hoàng gia ở châu Âu, đã nhận được 
nhiều bằng khen của nhiều nước.

Phóng viên Laurène Champalle báo Le Parisien Cuối 
tuần đã có cuộc trò chuyện với ông Stéphane Bern và đưa 
lên mạng ngày 12/11/2017. Tuy chuyện bảo tồn di sản 
mang tính đặc thù của mỗi quốc gia, nhưng những vấn 
đề khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính, về sự đóng 
góp của cộng đồng, thì mọi nước đều có tương đồng, dĩ 
nhiên là ở nước ta cũng vậy. Trên tinh thần đó, những suy 
nghĩ và dự định của Stéphane Bern giúp người đọc có cái 
nhìn nhiều chiều về bảo tồn di sản, một vấn đề lớn của 
mỗi nước, mỗi cộng đồng dân cư.
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Bern: “Cần khẩn cấp trả tiền khi vào nhà thờ. Nước chúng 
ta là nước duy nhất, ở đó người ta vào nhà thờ miễn phí. 
Một thành phố như Paris không còn nữa những phương 
tiện giữ gìn di sản tôn giáo. Ở London, vào thánh đường 
Westminster phải chi 24 euros!”.

Tất cả những ý kiến và dự định của ông Stéphane Bern 
đều dễ được xã hội đồng thuận, chỉ trừ chuyện trả tiền để 
vào nhà thờ thì dư luận phán xét nhiều, tựu trung có hai 
chiều đối nghịch. Tờ báo mạng La Vie, chuyên về thời sự 
của Giáo hội Thiên Chúa giáo Pháp, đã phân tích kỹ vấn 
đề này. Quan điểm của người thực dụng là, nghe tin rừng 
ở đâu bị cháy thì lập tức đi cứu rừng, còn quan điểm của 
những người chủ trương miễn phí vào nơi thờ phụng là 
không có chuyện thu tiền, đó là vấn đề nguyên tắc.

Về phía những người thực dụng, đứng trước những cơ 
sở tôn giáo bị hư hại nặng, họ cảm thấy như mệnh lệnh 
khiến họ hành động, cụ thể là đề nghị thu tiền tham quan 
những cơ sở tôn giáo cần thiết phải cứu vãn cấp thời và 
cũng tùy địa phương, bổ sung vào nguồn ngân sách của 
nhà nước. Nếu cứ để miễn phí, những công trình tôn giáo 
đã bỏ qua “lộc trời” quan trọng. Nhưng việc thu phí không 
được đụng chạm việc thờ phụng thiêng liêng. Cần phân 
biệt giữa du khách và tín đồ, cho nên phải tạo lối đi riêng 
vào nhà thờ cho hai loại đối tượng này, hoặc có thể miễn 
phí cho mọi người trong những giờ hành lễ.

Về phía những người chủ trương miễn phí vào nhà thờ, 
thì đây là nguyên tắc của Giáo hội Thiên Chúa giáo tại 
Pháp: “Việc tham quan những cơ sở và những động 
sản trưng bày, đã được xếp hạng, là có tính công cộng, 
không chịu thuế, cũng không trả khoản tiền nào”, đó 
là Điều 17, Luật năm 1905, được dẫn ra trong hội nghị 
các giám mục ở Pháp mới đây. Hội nghị này đã ra một 
thông điệp, rất cương quyết: “Vào nhà thờ là miễn phí”.  
Trong thời đại đầy tiếng ồn và nhiều bất hạnh, những 
nơi an bình và thiên về nội tâm phải được dành cho tất 
cả mọi người. Buộc người vào nhà thờ trả tiền là giới hạn 
con người hiệp thông với Thượng đế. Điều này cũng có 
nghĩa là biến nhà thờ thành viện bảo tàng. Du khách 
đến nhà thờ thì tâm thế không giống như khi đi tham 
quan các địa chỉ du lịch khác. Không kể du khách là tín 
đồ Thiên Chúa giáo, “đàng sau mỗi du khách, có thể ẩn 
tàng một tín-đồ-sẽ-trở-thành”.

Như một sự dung hòa, đây là ý kiến của Philippe de 
Cuverville, quản lý Vương cung Thánh đường Paris: Có 
nhiều cách nhận được nguồn tài trợ mà không đụng 
đến chuyện miễn phí. Chẳng hạn, những tours tham 
quan nhà thờ Notre-Dame và kho tàng đã phải trả tiền. 
“Mọi người đều ý thức rằng, việc gìn giữ những công 
trình này là vô cùng tốn kém. Vì lý do đó, chúng tôi đã 
tạo lập tổ chức Avenir du patrimoine à Paris (Tương lai di 
sản ở Paris), tương tự như một tổ chức tại Mỹ “Friends 
of Notre-Dame de Paris” (Những người bạn của Notre-
Dame de Paris) cho phép chúng tôi nhận những nguồn 
tài trợ tại Mỹ”. Những người có trách nhiệm tài chính của 

giáo phận Paris cũng nghiêng về chuyện thu tiền những 
bảng quảng cáo trên công trường của một vài nhà thờ 
lớn ở Paris. Cám ơn ông Stéphane Bern “đã quan tâm 
đến nhà thờ”, người quản lý Vương cung Thánh đường 
Paris kết luận: “Cần phải tìm ra ý tưởng để giải quyết vấn 
đề, nhưng không được bán linh hồn”.
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Những người có tôn giáo hoặc có tín ngưỡng thì chắc 
là đồng tình với quan điểm của nhà thờ Thiên Chúa giáo 
ở Pháp: Nơi thờ phụng tôn giáo không chỉ dành cho chức 
sắc tôn giáo, cho tín đồ, mà còn cho mọi người, không đòi 
hỏi điều kiện vào cổng. Ở nước ta, từ xa xưa, cổng chùa 
là rộng mở cho mọi người. Ngay ở các chùa, các thiền 
viện có rất đông du khách, là địa chỉ hấp dẫn các tours du 
lịch và khách hành hương thập phương, như chùa Thiên 
Mụ, Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Bạch Mã, Thiền 
viện Phước Sơn… thì những nơi này Phật tử hay không 
Phật tử, người Việt hay không phải là người Việt đều tham 
quan và cúng bái tự do. Người đến cứ tự nhiên đến, còn 
chuyện bảo tồn, cứu vãn chùa thì có… có “đàn na tín thí” 
cúng dường, có “long thần hộ pháp” gia hộ - một ẩn dụ về 
niềm tin - nếu chùa đúng là chùa.

Trở về chuyện bảo tồn di sản ở Pháp, người đứng 
mũi chịu sào dư luận Stéphane Bern đã tự nguyện xông 
pha vào những nơi điêu tàn của di sản để tìm cách cứu 
vãn, xứng đáng với niềm tin của ông Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron tuổi trẻ tài cao. Một chuyện lạ, trong 
chuyện đại sự như thế, niềm tin sao lại đặt cho một người 
ở ngoài hệ thống công quyền, một chuyên gia cổ động 
(animateur), nhà báo, nhà nghiên cứu trong lãnh vực 
hẹp? Phải chăng điều đó phát huy vai trò và trách nhiệm 
cá nhân trong một nền dân chủ? 

Tài liệu sử dụng: 
- “Il faut faire payer l’entrée des cathédrales”, trên trang mạng 

Le Parisien week-end, 12/11/2017. 
- Pourquoi l’entrée payante des cathédrales fait (presque) 

l’unanimité contre elle, trên trang mạng La Vie, 16/11/2017.



   

Vào ngày 5/1/2018, hữu duyên tôi theo Đoàn Tâm Tài Đất 
Việt do cô Hồ Thanh Thủy, trưởng đoàn đến làm việc với 
các chùa thuộc địa giới phía Bắc của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai, trong đó có Phước An tự. 
Đại đức Thích Minh Đạt, trụ trì, vui vẻ đón Đoàn và tiếp trong 

phòng dành cho trụ trì. Căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc 
bàn và 6 ghế cùng với các bằng khen và kỷ niệm chương, lịch 
chùa mà thôi.

Qua trao đổi, thầy Minh Đạt cho chúng tôi biết với mong 
muốn thực hiện sứ mạng và phát huy vai trò: 

Tác Như Lai sứ
Hành Như Lai sự.

Ngoài việc chăm lo sự tu học cho Phật tử như giảng pháp, tổ 
chức hàng tuần 2 khóa tu Niệm Phật từ 18g – 20 giờ có khoảng 
200 Phật tử tham dự và khóa lễ Sám hối vào các ngày 14, Rằm, 
30 và Mồng một có khoảng hơn 250 người tham dự… Nhà chùa 
tuy kinh tế còn eo hẹp, nhưng vào những dịp lễ lớn như Phật 
Đản, Vu Lan, Thương binh Liệt sĩ (27/7) , thể hiện đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, những Anh hùng, Liệt sĩ và nhân dân đã hy 
sinh thân mình cho đất nước được an vui như ngày hôm nay… 
Thầy và Phật tử gói ghém mỗi đợt được trên 300 phần quà cùng 
những chiếc xe lăn nghĩa tình để san sẻ yêu thương đến với 
thương bệnh binh, các mẹ Việt Nam Anh hùng ở địa phương và 
các bà con nghèo, khuyết tật, người già neo đơn, khó khăn cơ 
nhỡ ở trong chiến khu D.

Qua những hình ảnh thân thương của thầy Minh Đạt và phái 
đoàn TTXH Báo Giác Ngộ - Phân Chi hội Phật giáo chùa Hòa 
Quang do Ni trưởng TN Như Trí, trưởng đoàn cùng chư Ni và 
các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tặng quà cho bà con 
nghèo ở chiến khu D; nhìn nét mặt mọi người hân hoan, vui 
mừng, đón nhận quà, thấy mà thương vô cùng. Đa phần bà con 
gầy ốm, da đen sạm, nét khắc khổ hằn lên từng khuôn mặt... 
Về tâm linh, bà con nương nhờ chỉ có duy nhất ngôi Đạo tràng 
Niệm Phật Thiền Lâm. Trước khi chia tay đạo tràng, Ni trưởng TN 
Như Trí, trưởng đoàn, chư Ni và đại chúng toàn đoàn TTXH đồng 
kính chúc: Đại đức Thích Minh Đạt, quý vị lãnh đạo chính quyền 
địa phương và ban ngành đoàn thể cùng bà con được vô lượng 
phước báu, vạn sự kiết tường, thân tâm an lạc. 

Được biết, thầy Minh Đạt có thiện duyên với Phật, từ lúc còn 
là học sinh cấp 2. Duyên khởi từ việc cha già bị bệnh gần như 
bại liệt (hồi đó vùng U Minh, Ngọc Hiển, Cà Mau đa phần bị 
bệnh này), cậu học trò thương cha đã vào chùa phát nguyện 

xin tu 6 tháng để làm công quả đền ơn chư Phật, sau là sám hối 
các nghiệp chướng cho cha. Hoàn mãn về nhà, nhưng lòng cậu 
học sinh từ dạo ấy chỉ luôn nhớ câu kinh, tiếng kệ, nhớ lời giảng 
pháp của Sư Ông trụ trì; nên cậu ta quyết tâm xin cha mẹ cho đi 
tu; cũng phải xin năm lần, bảy lượt cha mẹ mới đồng ý cho lên 
chùa xuất gia với Sư Ông  Thích Trí Đức, chùa Vĩnh Hòa, Bạc Liêu 
với pháp danh là Minh Đạt. Sau khi Sư Ông viên tịch, thầy Minh 
Đạt tiếp tục tu học theo sự dìu dắt của TT.Thích Thiện Quang (là 
đệ tử của Sư Ông Thích Trí Đức), trụ trì chùa Quan Âm.

Thầy theo học Trung cấp Phật học khóa đầu tiên được khai mở 
ở Bạc Liêu, tiếp đến học khóa Cao đẳng Phật học, một thời gian 
rồi thầy xin tạm ngưng để du phương tham vấn học đạo với chư 
tôn đức Khất Sĩ và Nam tông. Sau đó, thầy Minh Đạt lên TP.HCM rồi 
ra Thiền viện Thường Chiếu xin với TT. Thích Nhật Quang (nay là 
HT.Thích Nhật Quang) cho thầy được chuyên tu và thầy cung kính 
thọ nhận lời khuyến tấn cao quý của Hòa thượng: “Thầy tu là tốt 
nhưng nên học ngành Hoằng pháp để sau này làm việc cho Giáo hội 
và tiêu nghiệp cho chính mình cùng giúp đỡ cho Tăng Ni, Phật tử”. Thời 
gian sau này, Giáo hội mở khóa Hoằng pháp Trung cấp (tại Thành 
phố Hồ Chí Minh), thầy xin ghi danh theo học hết Trung cấp rồi 
lên Cao cấp Hoằng pháp và hiện nay thầy đang hoàn thành Luận 
án Tiến sĩ về chuyên đề Giáo dục tại Malaysia. Trong thời gian theo 
học Hoằng pháp, thầy đăng ký xin vào Tiểu ban hoằng pháp vùng 
sâu, vùng xa. Trong một lần thầy Minh Đạt đi hoằng pháp ở vùng 
chiến khu D. Đến nơi đây chỉ có Đạo tràng Niệm Phật Thiền Lâm là 
duy nhất nhưng sinh hoạt Phật sự còn hạn chế. Một thời gian sau, 
thầy quản tự Đạo tràng Niệm Phật Thiền Lâm mãn duyên ra đi. Thầy 
Minh Đạt được sự tin tưởng của thầy quản tự (tiền nhiệm) chuyển 
giao và Phật tử bổn tự nhất tâm cung thỉnh thầy về đảm trách quản 
tự đạo tràng từ đó cho đến nay. 

Vâng theo lời dạy chư Thầy Tổ :
Phật giáo trường tồn nhờ Tăng già hoằng hóa
Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm.

Hành đạo nơi đây được mười năm, tiếng lành đồn xa, Giáo hội 
quan tâm và được HT.Thích Minh Chánh, Trưởng BTS GHPGVN 
tỉnh Đồng Nai và TT.Thích Hải Thành, Trưởng BTS GHPGVN huyện 
Vĩnh Cửu mời thầy Minh Đạt về làm việc và bổ nhiệm chính thức 
làm trụ trì Phước An Tự vào năm 2015. Ngoài ra, thầy còn đảm 
trách Phó Trưởng BTS GHPGVN H.Vĩnh Cửu kiêm Trưởng ban 
Hoằng pháp…

Lúc bấy giờ Phước An Tự đã xuống cấp, để đảm bảo an toàn 
cho Phật tử tu học lúc trời trở gió, mưa lớn. Được sự cho phép của 

Chánh điện đang chờ… để hoàn thiệnĐại đức Thích Minh Đạt, trụ trì đứng trước ngôi Phước An Tự
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Giáo hội và sự chấp thuận của chính quyền địa phương và các 
ban ngành, thầy Minh Đạt chính thức động thổ trùng tu tôn tạo 
Phước An Tự vào ngày 14/4/2016 trên khuôn viên 1.000m2. Ngày 
động thổ được chư tôn đức chú nguyện, Thượng tọa Trưởng BTS 
H.Vĩnh Cửu ủng hộ tịnh tài và sau đó thêm một niềm vui là chính 
quyền hỗ trợ 300 bao xi-măng cùng một số tịnh tài, đáp ứng kịp 
thời cho chùa đang gặp lúc thiếu vật tư xây dựng…

Hoạt động của Phước An Tự luôn phát triển dựa trên mối 
quan hệ tương quan mật thiết giữa Đạo pháp - Dân tộc cùng 
đồng hành để mang lại lợi ích cho nhân dân xã hội, đem đến 
cuộc sống an vui cho cộng đồng theo đức tính Từ Bi Hỷ Xả của 
Đức Phật. Rất đáng trân trọng.

Chúng tôi được biết, chùa đang còn chật vật tài chính để hoàn thiện ngôi chánh điện, kính mong quý Phật tử gần xa 
phát tâm hùn phước góp phần hoàn mãn. Xin hoan hỷ liên lạc theo điện thoại 0120 8898999 để biết thêm chi tiết.

CHÙM ẢNH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN tại 
Chiến khu D của Đoàn TTXH Báo Giác Ngộ
Phân chi nhánh PG chùa Hòa Quang do 
Ni trưởng TN Như Trí trưởng đoàn.

Ni trưởng TN Như Trí, trưởng đoàn Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, Phân chi hội PG chùa 
Hòa Quang tặng quà tại chiến khu D - Đại đức Thích Minh Đạt, đại diện cho BTS kiêm 
Trưởng ban Hoằng pháp H.Vĩnh Cửu tiếp Đoàn và trao tặng thư cảm ơn

Ni sư TN Như Hội, Phó BTS GHPGVNH H.Trảng Bom, Đồng Nai kết hợp cùng Phái đoàn Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, Phân chi hội 
PG chùa Hòa Quang tặng quà tình thương cho bà con nghèo

Đại đức Thích Minh Đạt và Ni trưởng TN 
Như Trí, trưởng đoàn, phát biểu trong Lễ 
khai mạc tặng quà tại chiến khu D

Ni trưởng, trưởng đoàn tặng quà cho các em học sinh nghèo tại 
huyện Vĩnh Cửu - Đại đức Thích Minh Đạt tiếp đoàn

Ni trưởng trưởng đoàn phát biểu chia tay và chúc mọi điều tốt lành 

Đại đức Thích Minh Đạt cùng đại diện chính quyền địa phương 
phát biểu cảm tưởng và cám ơn Phái đoàn TTXH Báo Giác Ngộ, 
Phân chi hội PG chùa Hòa Quang



Nhiễm trùng đường tiểu (UTI) là nhiễm trùng do vi 
khuẩn, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của đường 
tiểu, bao gồm thận, bàng quang và niệu đạo. 

Khi một số vi khuẩn có hại đi vào đường tiểu từ bên ngoài, 
chúng sẽ nhanh chóng di chuyển bên trong và gây ra các 
triệu chứng.

Một số triệu chứng chính của UTI là đau vùng chậu, đi tiểu 
thường xuyên, cảm giác nóng và đau trong khi đi tiểu, ngứa 
ở bộ phận sinh dục, có máu trong nước tiểu, cúm, xuất dịch 
âm đạo... Cả nam và nữ đều có thể bị UTI. Tuy nhiên, bệnh này 
phổ biến hơn ở phụ nữ.

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đại 
học Đài Loan cho thấy các chế phẩm từ quả nam việt quất 
(cranberry) giúp ngăn bệnh nhiễm trùng đường tiểu tái phát.  

Dưới đây là một vài nguyên nhân không ngờ gây ra 
UTI, mà cả nam và nữ cần lưu ý để ngăn ngừa bệnh, theo 
boldsky: 

Táo bón
Khi táo bón, phân không thể đi ra dễ dàng, người bệnh 

thường căng cơ trực tràng để đẩy phân ra ngoài. Khi có nhiều 
áp lực lên các cơ trực tràng, bàng quang cũng có thể bị viêm 
và nhiễm trùng gây ra bệnh UTI.

Tiêu chảy
Tiêu chảy ngược lại với táo bón, người bị tiêu chảy có 

phân lỏng, do nhiễm trùng dạ dày hoặc vì các lý do khác. Các 
vi khuẩn trong phân lỏng bị nhiễm độc có thể đi vào đường 
tiểu, vì trực tràng và niệu đạo ở gần đường tiểu nên có thể 
gây nhiễm trùng đường tiểu.

nguyên nhân gây nhiễm trùng 
đường tiểu mà bạn không ngờ!

Quả nam việt quất 
giúp ngăn bệnh 
nhiễm trùng đường 
tiểu tái phát

Bệnh tiểu đường
Bệnh tiểu đường là tình trạng rối loạn chuyển hóa, trong đó 

cơ thể không sản sinh ra đủ insulin. Do đó, làm tăng mức đường 
huyết. Nồng độ glucose trong máu cao có thể không được lọc 
ra và có thể ở lại thận, nên gây nhiễm trùng đường tiểu.

Các nghiên cứu về tình dục không được bảo vệ, cho thấy 
sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục có thể làm giảm 
nguy cơ mắc UTI. Đặc biệt, trong tình dục không an toàn, vi 
khuẩn trên bộ phận sinh dục của người phối ngẫu có thể đi 
vào đường tiểu, gây nhiễm trùng.

Nín tiểu quá lâu
Thói quen xấu - nín tiểu với mức độ thường xuyên có thể 

đẩy vi khuẩn vào đường tiết niệu và gây nhiễm trùng.
Uống thêm nước 
để giảm nhiễm trùng đường tiểu
Các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy một giải pháp đơn giản 

để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu, đó là uống thêm nước. 
Mất nước
Nếu bị mất nước vì tình trạng sức khỏe đặc biệt, bạn 

không thể đi tiểu đủ thì vi khuẩn và chất độc sẽ bị mắc kẹt 
trong thận và dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu. Ngoài ra, nếu 
không uống đủ nước có thể gây ra bệnh UTI.

Sử dụng thuốc ngừa thai
Sử dụng thuốc ngừa thai có thể gây ra những thay đổi nội 

tiết tố nhất định trong cơ thể, có liên quan đến UTI. Ngoài 
ra, sử dụng các hình thức kiểm soát sinh đẻ khác cũng có 
thể đưa vi khuẩn vào niệu đạo của phụ nữ, gây nhiễm trùng 
đường tiểu, theo boldsky.

Sỏi thận
Một trong những dấu hiệu thầm lặng của nhiễm trùng 

đường tiểu là sỏi thận, đó là một tình trạng nghiêm trọng. 
Những viên sạn có trong thận có thể gây viêm ở đường tiết niệu. 

Sử dụng các sản phẩm vệ sinh nữ
Nhiều phụ nữ sử dụng các sản phẩm vệ sinh làm sạch âm 

đạo chứa các hóa chất cũng có thể kích thích sự phát triển 
của vi khuẩn trong đường tiểu, gây nhiễm trùng.

Ăn thịt không đảm bảo vệ sinh
Nếu bạn là người ăn thịt từ những nơi buôn bán 

không vệ sinh, đặc biệt là thịt gà, cũng có thể là một 
trong những nguyên nhân gây ra UTI, vì các loại thịt 

này chứa vi khuẩn E. coli xâm nhập hệ thống của 
bạn và lây nhiễm vào thận và đường tiết niệu, 

theo boldsky.

Ngọc Lam

(Nguồn: Thanh 
Niên Online ngày 

02/01/2018)
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Tầng 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn
3 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM. Tel: 0938734035

“Chuyên giao-nhận hàng hóa, VHP và tranh tượng Phật giáo quốc tế”

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Khung cảnh ấm cúng, thanh nhã và lịch sự
Với các món ăn chay tinh khiết, nấu theo lối Huế thuần túy

Chay
Vegetarian

Restaurant

 Đặc biệt: Bánh bèo, bánh nậm, bánh bột 
lọc, cuốn diếp, cuốn rối, bánh ướt cuốn vạn 
hoa, gỏi vả trộn, gỏi mít trộn, cơm sen, bún 
Huế, cơm hến chay, bún hến chay…

Giờ mở cửa: Từ 6 giờ - 22 giờ 
Buổi sáng: Còn có điểm tâm, cà-phê 
         và nước uống

 Địa chỉ: 11 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, 
    Q.1, TP.HCM
 Điện thoại: (028) 384 82612 - 0909 023469 
         hoan hỉ gặp anh Lãnh (quản lý)
 Website: nhahangchayvietan.com
 Email: nhahangchayvietan.com 

Trân trọng kính mời

 Quý độc giả có nhu cầu viết bài và chụp ảnh về nhà hàng chay, quảng bá thương hiệu
     hay đưa tin về công tác từ thiện, chuyên mục y tế cũng như đăng quảng cáo… 
 Xin vui lòng liên hệ: đạo hữu Pháp Tuệ 
 ĐT: 0913 810 082                 Email: bongnguyen.vhpg@gmail.com

 Cung caáp nguyeân vaät lieäu duøng trong saûn xuaát neán: Höông 
lieäu, daàu parafill, saùp, rau caâu, ly thuûy tinh, tem, tim ñeøn…
 Chuyeân saûn xuaát caùc loaïi saùp neán thôm ngheä thuaät, neán ly cao 
caáp… Nhaän ñôn ñaët haøng theo yeâu caàu cuûa quyù khaùch.
Ñaëc bieät: Coù giaù öu ñaõi ñaëc bieät ñoái vôùi quyù khaùch mua soá löôïng nhieàu.

Caàn tìm ñaïi lyù ôû caùc chuøa, tænh thaønh trong caû nöôùc
Nhaø xöôûng: 205B/28 AÂu Cô, P.5, Q.11, TP.HCM

Ñieän thoaïi: (08) 62738.228 - 38656.506 - Fax: (08) 3865.6506
Email: quangnghecandle@yahoo.com.vn 

Website: www.quangnghecandle.com

NGOÂ HUEÄ PHÖÔNG - DÑ: 0989 183 398

Chân thành cảm ơn Quý khách đã ủng hộ sản phẩm 
Nến Quang Nghệ trong suốt thời gian qua
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 Ấn Độ - Nepal - Tiểu Tây Tạng: 17N16Đ: Phật tử: 1.350 USD, Quý Tăng Ni: 1.050 USD
 Ấn Độ - Nepal - Tứ Động Tâm: 12N11Đ: Phật tử: 1.250 USD, Quý Tăng Ni: 1.000 USD
 Singapore - Malaysia - Indonesia: 6N5Đ: 10,9 triệu 
 Hàn Quốc - Seoul - Nami - Jeju: 6N5Đ: 16,8 triệu
 Campuchia - Thái - Myanmar - Lào: 12N11Đ: 9 triệu
 Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Đài Nam: 5N4Đ: 10,9 triệu
 Thái Lan: 5N4Đ (buffe 86 tầng): 5,490 triệu
 Myanmar - Yangon - Tảng Đá Vàng - Thanlyin: 5N4Đ: 10,9 triệu
 Xuyên Việt: 17N17Đ: 7,5 triệu

Đặc biệt: 
hỗ trợ ưu đãi cho 

khách nhóm, đạo tràng.

Địa chỉ: 896A/10 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM - Web: dulichsenan.com 
Liên hệ: 08.6275.2790 - 0909.97.2016 (Pháp Đức) - 0938.912.417 (Ms.Thanh Lan)

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ SEN ẤN

P H Á T  H À N H  V À O  N G ÀY  1  V À  1 5  H À N G  T H Á N G

VĂN HÓA PHẬT GIÁO đã có mặt tại các phòng phát hành Kinh sách 
và các sạp báo trong thành phố. Giá: 20.000 đồng
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Nhà xưởng: 225B, Tổ 5, Thiên Bình, Tam Phước, TP.Biên Hòa - Đồng Nai 
Văn phòng công ty: 363B đường Ống nước Thô, khu phố Tân An, 

phường Tân Đông, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Website: tuongdamyhao.com - Email: dieukhacdamyhao@gmail.com

Nghệ nhân NGUYỄN ĐỨC THÌN
Giám đốc. DĐ: 0989 212189 - 0122 868 7979

Giao hàng tận nơi - Uy tín - Chất lượng là trên hết
Kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề.

CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ

MỸ HẢO
Chuyên thiết kế & Thi công

Tượng đài  
Tượng tôn giáo  

Tượng nghệ thuật
Lăng mộ  

Cổng tam quan, lan can 
Tranh phù điêu, các linh vật 

Mọi chi tiết xin liên hệ
Tòa soạn: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Phòng Phát hành

ĐT: (84-28) 3 8484 335
DĐ: 0906 934 252 
(Ngô Văn Thông)




	Bia 1_VHPG_289_18.pdf
	Bia 2_Tuong Phat_VHPG_289_18
	01_TrongSoNay_VHPG_289_18
	02_ThuToaSoan_VHPG_289_18
	03_SuongMai_VHPG_289_18
	04-07_CanhThuTuM_VHPG_289_18
	08-09_HaiTamNguyen_VHPG_289_18
	10-11_VanBia_VHPG_289_18
	12-15_NamUan_VHPG_289_18
	16-17_VongVayCuaSanhTu_VHPG_289_18
	18-21_HanhKhatThuc_VHPG_289_18
	22-24_BietLangNghePhap_VHPG_289_18
	25-27_ConDuongXuyenNCN_VHPG_289_18
	28-31_ConNguoiThat_VHPG_289_18
	32-33_SenNoGiuaVuonHoa_VHPG_289_18
	34-35_NguyenDinhChieu_VHPG_289_18
	36-37_NgonNguHuBai-BOX_VHPG_289_18
	38-41_ThoDoNghe_VHPG_289_18
	42-43_XinChucThanTamAnLac_VHPG_289_18
	44-47_DauChanLuuDan_VHPG_289_18
	48-49_CoiTau_VHPG_289_18
	50_TiengChuongChua_VHPG_289_18
	51_HanhPhuc&NguongVong_VHPG_289_18
	52-53_Tho_VHPG_289_18
	54-55_TN-KeCap_VHPG_289_18
	56-57_Hue_VHPG_289_18
	58-59_ChuyenBaoTonDiSan_VHPG_289_18
	60-61_PR_Phuoc An Tu_VHPG_289_18
	62_Y te_VHPG_289_18
	63_Ads_VHPG_289_18
	64_DTA-VA-SGPK_VHPG_289_18
	Bia 3_MyHao-ToanTap_VHPG_289_18
	Bia 4_Ad_TonHoaSen_VHPG_289_18


<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 /Warning
  /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 /Warning
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


