ตอนที่ 21 Hồ Tây (โห่ ไต)
ทะเลสาบตะวันตก
ทะเลสาบตะวันตกตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮานอย มีพื้นที่ประมาน 500 เฮคเตอร์ เส้นทางรอบ
ทะเลสาบยาวประมาน17 กิโลเมตร ทะเลสาบตะวันตก คือมุมโรแมนติกที่สวยที่สุดในภาพสีฮานอย
ต่อไปขอเชิญฟังบทสนทนาระหว่างนานาและน้้า นานาและน้้าท้างานกลุ่มในหัวข้อ ฮานอยในสายตาของ
ฉัน สองคนก้าลังคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวว่าควรเลือกที่ไหนดี
Nana: Nám ơi, tuần sau chúng mình phải thuyết trình về chủ đề “Hà Nội trong mắt tôi” cho cô
giáo nghe bằng tiếng Việt rồi. Mình định làm về chủ đề Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, cậu
thấy thế nào?
(นานา : น้้า เอย, ต่วน เซา ชุง้ หมิ่ง ฝาย เทวี๊ยด จิ่นห์ เหว่ ฉู เด่ “ห่า โหน่ย จรอง มัด้ โตย” ชอ โก เซ้า แง บั่ง
เตี๊ยง เหวียด โส่ย. หมิ่ง ดิง่ ห์ หล่าม เหว่ ฉู เด่ โห่ ห่วาน เกี๊ยม หว่า โฟ้ โก๋ ห่า โหน่ย,เกิ่ว เท้ย เท้ หน่าว?)
นานา : น้้าคะ อาทิตย์หน้าพวกเราน้าเสนอเกี่ยวกับ”ฮานอยในสายตาของฉัน”ให้อาจารย์ฟังโดยใช้ภาษาเวียดนาม
แล้ว ฉันตัง้ ใจจะท้าหัวข้อเกี่ยวกับทะเลสาบคืนดาบและถนนเก่าแก่ฮานอย คุณเห็นเป็นยังไงบ้าง
Nám: Hai địa điểm đó nhiều người biết rồi vì rất nổi tiếng, mình định làm về hồ Tây, một địa
điểm du lịch cũng rất hấp dẫn ở Hà Nội.
(น้้า : ฮาย เดี่ย เดี๋ยม ด๊อ เหยี่ยว เหงื่อย เบี๊ยด โส่ย หวี่ เซิ้ด โหน่ย เตี๊ยง, หมิ่ง ดิง่ ห์ หล่าม เหว่ โห่ เต็ย, โหมด เดีย่
เดี๋ยม ซู หลิก กุ่ม เซิ้ด เฮิ้บ เสิน เอ๋อ ห่า โหน่ย)
น้้า : สถานที่2แห่งนั้นหลายคนรู้จักแล้วเพราะขึ้นชื่อมาก, ฉันตัง้ ใจจะท้าเกีย่ วกับทะเลสาบตะวันตก สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งก็น่าสนใจมาก
Nana: Vậy thì chúng mình làm về hồ Tây nhé, thế cậu có những thông tin gì rồi?
(นานา : เหว่ย ถิ จุ๊ง หมิ่งห์ หล่าม เหว่ โห่ เต็ย แย้, เท้ เกิ่ว ก๊อ หยึง ทง ติน สี่ โส่ย?)
นานา : งั้นพวกเราท้าเกี่ยวกับทะเลสาบตะวันตกนะคะ คุณมีข้อมูลอะไรแล้วบ้าง?
Nám: Cậu biết không hồ Tây là hồ nước ngọt lớn nhất Hà Nội đấy. dây cũng là địa điểm để
ngắm bình minh và hoàng hôn nữa.
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(น้้า : เกิ่ว เบี๊ยด คม โห่ เต็ย หล่า โห่ เนื้อก หง่อด เลิ้น เยิ้ด ห่า โหน่ย เด๊ย, เด็ย กุ๋ม หล่า เดีย่ เดี๋ยม เด๋ งัม้ บิ่งห์
มิง์ หว่า ห่วาง โฮน เหนือ)

Commented [r1]:

น้้า : คุณรู้มั้ยว่าทะเลสาบตะวันตกเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดที่ฮานอย,นี่ก็เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกและ
พระอาทิตย์ขึ้นอีกด้วย
Nana: Ồ vậy à, thế ở hồ Tây có điều gì đặc biệt?
(นานา : โอ่ เหว่ย อ่า, เท้ เอ๋อ โห่ เต็ย ก๊อ เดี่ยว สี่ ดัก เบี่ยด?)
นานา : งั้นหรอ ที่ทะเลสาบตะวันตกมีอะไรพิเศษ
Nám: Ở đây có rất nhiều chùa, có chùa Trấn Quốc là chùa lâu đời nhất Hà Nội, chùa Vạn Niên là
chùa gỗ có tuổi đời hơn 1000 năm đấy, ngoài ra còn có Phủ Tây Hồ, vào ngày rằm và mùng 1
rất đông Phật Tử đến đây.
(น้้า : เอ๋อ เด็ย ก๊อ เซิ้ด เหยี่ยว ฉัว่ , ก๊อ ฉัว่ เจิ่น ก๊วก หล่า ฉัว่ เลิว เด่ย เยิ้ด ห่า โหน่ย, ฉัว่ หว่าน เนียน หล่า ฉัว่
โก๋ ก๊อ ต๋วย เด่ย เฮิน โหมด หงิ่น นัม เด๊ย, หงว่าย ซา ก่อน ก๊อ ฝู เต็ย โห่ , หว่าว หงั่ย สั่ม หว่า หมุ่ง โหมด เซิ้ด
ดมห์ เฝิ่ด ตือ๋ เด๊น เด็ย)
น้้า : ทีน่ ี่มีวัดเยอะมาก วัดที่มีมานานที่สุดที่ฮานอย มีวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่มีมานานที่สุดในฮานอย วัดหว่านเนียน
เป็นวัดไม้ที่มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี นอกจากนั้นยังมีศาลาเตยโห่ ในวันเพ็ญและวันที่1พุทธศาสนิกชนมาที่นี่เยอะ
มาก
Nana: Thế thì chúng mình sẽ giới thiệu nhiều hơn về những địa điểm này trong bài thuyết trình
nhé. Mình nghe nói, ở đây còn có nhiều làng nghề trồng cây cảnh phải không?
(นานา : เท้ ถี่ ชุ้ง หมิ่งห์ แส เซ้ย เถี่ยว เหยี่ยว เฮิน เหว่ หยึง เดีย่ เดี๋ยม หนั่ย จรอง บ่าย เทวี้ยด จิ่งห์ แย้. หมิ่งห์
แง น้อย, เอ่อ เด็ย ก่อน ก๊อ เหยี่ยว หล่าง เหง่ จร่ม เก็ย แก๋งห์ ฝาย คม?)
นานา : งัน้ พวกเราจะแนะน้าสถานที่เหล่านี้ให้มากขึ้นในบทน้าเสนอนะคะ ฉันได้ยินว่าที่นี่ยังมีหลายหมู่บ้านที่มี
อาชีพปลูกไม้ประดับใช่มั้ย?
Nám: Đúng đấy, nổi tiếng nhất là đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, cá cảnh Yên Phụ, sen Quảng Bá.
Vào mùa xuân thì cậu sẽ thấy đào và quất ngập tràn đường phố. Ở đây còn có hồ sen rất đẹp,
sen nở rộ vào tháng 5 tháng 6 nữa.
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(น้้า : ดุม๊ เด๊ย, โหน่ย เตี๊ยง เยิ้ด หล่า ด่าว เหยิ่ด เติน, ก๊วด ตือ้ เลียน, ก๊า แก๋ง เอียน ฝุ แซน กว๋าง บ๊า. หว่าว หมั่ว
ซวน ถี่ เกิ่ว แส เท้ย ด่าว หว่า ก๊วด เหงิ่บ จร่าน เดื่อง โฟ้. เอ่อ เด็ย ก่อน ก๊อ โห่ แซน เซิ้ด แด่บ, แซน เหนอ โสะ
หว่าว ท้าง นัม ท้าง เซ้า เหนือ)
น้้า : ใช่ ขึ้นชื่อที่สุดคือดอกท้อ เหยิด เติน ส้มจี๊ดตื๊อเลียน ปลาเอียนฟุที่เลี้ยงไว้ดูเล่น ดอกบัวกว๋างบ๊า ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ คุณจะเห็นดอกท้อและส้มจี๊ดเต็มถนน ที่นี่ยังมีทะเลสาบดอกบัวสวยมาก ดอกบัวบานสะพรั่งในช่วงเดือน
พฤษภาคมและเดือนมิถุนายน
Nana: Mình thấy nhiều người đi chụp ảnh với sen hồ Tây lắm.
(นานา : หมิ่งห์ เท้ย เหยี่ยว เหงื่อย ดี ฉุบ แอ๋งห์ เว้ย แซน โห่ เต็ย ล้้า)
นานา : ฉันเห็นหลายคนไปถ่ายรูปกับดอกบัวที่ทะเลสาบตะวันตก
Nám: Không chỉ chụp ảnh thôi đâu, mọi người còn rủ nhau đi uống trà sen vào sáng sớm rồi đi
mua hoa ở chợ hoa Quảng Bá nữa.
(น้้า : คม ฉี ฉุบ แอ๋งห์ โทย เดิว, หม่อย เหงื่อย ก่อน สู เหยา ดี อ๊วง จ่า แซน หว่าว ซ้าง เซิม้ โส่ย ดี มัว ฮวา เอ๋อ
เฉอะ ฮวา กว๋าง บ๊า เหนือ)
น้้า : ไม่เพียงถ่ายรูปอย่างเดียวหรอก ทุกคนยังชวนกันไปดื่มชาดอกบัวตอนเช้าตรู่ แล้วไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดดอกไม้
กว๋าง บ๊า อีกด้วย
Nana: Thế chúng mình cũng đi đi, chụp ảnh làm kỉ niệm và thu thập tài liệu cho bài thuyết trình
nữa.
(นานา : เท้ จุ้ง หมิ่งห์ กุ๋ม ดี ดี, ฉุบ แอ๋งห์ หล่าม กี่ เหนี่ยม หว่า ทู เถิ่บ ต่าย เหลี่ยว ชอ บ่าย เทวี้ยด จิ่งห์ เหนือ)
นานา : งั้นพวกเราไปกันเถอะ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเก็บข้อมูลส้าหรับการน้าเสนอ
Nám: Ý tưởng lớn gặp nhau rồi, mình cũng đang định rủ cậu tới đó. Sau đó, đi ăn bánh tôm Hồ
Tây và hóng gió ở đường Thanh Niên.
(น้้า : อี๊ เตื๋อง เลิ้น กับ เหยา โส่ย, หมิ่งห์ กุ๋ม ดาง ดิง่ ห์ สู เกิ่ว เต๊ย ด้อ. เซา ด้อ, ดี อัน แบ๊งห์ โตม โห่ เต็ย หว่า
ฮ้อง ซ้อ เอ่อ เดื่อง แทงห์ เนียน)
น้้า : ไอเดียใหญ่มาเจอกันแล้ว ฉันก็ตั้งใจจะชวนคุณไปเช่นกัน หลังจากนั้นไปกินขนมกุ้งและตากลมที่ถนนแทง
เนียน
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Nana: À, đường Thanh Niên nằm giữa hai hồ là hồ Tây và hồ Trúc Bạch phải không?
(นานา : อ่า, เดื่อง แทง เนียน หนั่ม เสือ ฮาย โห่ หล่า โห่ เต็ย หว่า โห่ จุ๊ก แบ่ค ฝาย คม?)
นานา : อ่า ถนนแทงเนียนตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบตะวันตกและทะเลสาบชุกแบคใช่มั้ย ?
Nám: Ừ, đây là con đường lãng mạn nhất Hà Nội đấy, bây giờ là mùa hè nên hai bên đường
ngập tràn màu đỏ của hoa phượng và màu tím hoa bằng lăng đấy.
(น้้า : อื่อ, เด็ย หล่า กอน เดื่อง หลาง หมั่น เยิ้ด ห่า โหน่ย เด๊ย, เบ็ย เส่อ หล่า หมั่ว แห่ เน็น ฮาย เบ็น เดื่อง เหงิ่บ
จ่าน เหม่า ด๊อ กั๋ว ฮวา เฝื่อง หว่า เหม่า ติม๊ ฮวา บั่ง ลัง เด๊ย)
น้้า : อื้อ นี่เป็นเส้นทางที่โรแมนติกที่สุดในฮานอย ตอนนี้เป็นฤดูร้อนสองข้างถนนจึงเต็มไปด้วยสีแดงของดอกหาง
นกยูงและสีม่วงของต้นตะแบก
Nana: Vậy à, thế chúng mình mặc áo dài Việt Nam lên đó chụp ảnh đi. Mình sẽ mang máy ảnh
đi để chụp nhé.
(นานา : เหว่ย อ่า, เท้ ชุ้ง หมิ่งห์ หมัก อ๊าว ส่าย เหวี่ยด นาม เล็น ด๊อ ฉุบ แอ๋งห์ ดี.หมิ่งห์ แส มาง มั้ย แอ๋งห์ ดี เด๋
ฉุบ แย้)
นานา : งั้นพวกเราใส่ชุดอ๊าวส่ายเวียดนามไปถ่ายรูปที่นั่น ฉันจะเอากล้องไปถ่ายรูปนะ
Nám: Tuyệt quá, thế cuối tuần này đi luôn nhé.
(น้้า : เทวี้ยด กว๊า, เท้ ก๊วย ต่วน หนั่ย ดี ลวน แย้)
น้้า : เยื่ยมมาก งั้นวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปเลยนะ
ไวยากรณ์
Định (ดิง่ ห์)
ตั้งใจ

Tôi định đi mua sắm ở Muang thong thani
vào thứ 7.
(โตย ดิง่ ห์ ดี มัว ซั้ม เอ๋อ เมือง ทอง ธานี หว่าว ทื้อ
ไบ๋)
ฉันตั้งใจไปช๊อปปิ้งที่เมืองทองธานีในวันเสาร์
Họ định về Thái Lan tuần sau.
(ห่อ ดิ่งห์ เหว่ ท้าย ลาน ต่วน เซา)
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พวกเขาตั้งใจกลับประเทศไทยอาทิตย์หน้า
Nhất (เยิ้ด)
ที่สุด

Bánh tôm ngon nhất Hà Nội là bánh tôm Hồ
Tây.
(แบ๊งห์ โตม งอน เยิ้ด ห่า โหน่ย หล่า แบ๊งห์ โตม โห่
เต็ย)
ขนมกุ้งที่อร่อยที่สุดที่ฮานอยคือขนมกุ้งทะเลสาบ
ตะวันตก
Mùa thu là mùa đẹp nhất Hà Nội.
(หมั่ว ทู หล่า หมั่ว แด่บ เยิ้ด ห่า โหน่ย)
ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่สวยที่สุดที่ฮานอย

Có điều gì đặc biệt (ก๊อ เดี่ยว สี่ ดัก เบียด)
มีอะไรเป็นพิเศษ

Ẩm thực Hồ Tây có điều gì đặc biệt?
(เอิ๋ม ถึก โห่ เต็ย ก๊อ เดี่ยว สี่ ดัก เบียด?)
อาหารที่ทะเลสาบตะวันตกมีอะไรเป็นพิเศษ
Buổi chiều ở Hồ Tây có gì đặc biệt?
(บ๋วย เฉี่ยว เอ๋อ โห่ เต็ย ก๊อ สี่ ดัก เบียด?)
ตอนบ่ายที่โห่เตยมีอะไรพิเศษ
ดอกบัว
วิหารกว๊านแท้ง
วัดหว่านเนียน
วัดเจิ้นก๊วก
วัดกิมเลียน
วัดตื้อเลียน
ดอกหางนกยูง
ดอกตะแบด
สีแดง
สีม่วง
สีเขียว
สีฟ้า

Hoa sen (ฮวา แซน)
Đền Quán Thánh (เด่น กว๊าน แถ่งห์)
Chùa Vạn Niên (ฉัว่ หว่าน เนียน)
Chùa Trấn Quốc (ฉัว่ เจิ๊น ก๊วก)
Chùa Kim Liên (ฉัว่ กิม เลียน)
Chùa Tứ Liên (ฉัว่ ตือ๊ เลียน)
Hoa phượng (ฮวา เฟือง)
Hoa bằng lăng (ฮวา บั่ง ลัง)
Màu đỏ (เหม่า ด๋อ)
Màu tím (เหม่า ติ๊ม)
Màu xanh (เหม่า แซงห์)
Màu xanh da trời
(เหม่า แซงห์ ซา เจ่ย)
Màu hồng (เหม่า ห่ง)
Màu vàng (เหม่า หว่าง)
Màu trắng (เหม่า จรั๊ง)
Màu đen (เหม่า แดน)

สีชมพู
สีเหลือง
สีขาว
สีด้า
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ทะเลสาบตะวันตกคือโลกของสายลมแห่งความบริสุทธิ์ ความอิสระและมีท่วงท้านอง ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็
ยังคงเป็นสถานที่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอันไม่มีที่สิ้นสุดของกวี นักประพันธ์ ศิลปิน มีบทเพลง บทกวีจ้านวนมาก
เกี่ยวกับทะเลสาบตะวันตก
ทะเลสาบตะวันตกสวยงามไม่เพียงผิวน้้าสีเขียวที่กว้างใหญ่ แต่ยังมีสีม่วงจากสารเจ้า กลีบดอกไม้สีชมพู สี
แดง ท้าให้หวนคิดถึงฤดูร้อน ความเวิ้งว้างท้าให้รู้สึกถึงความเศร้าโศกของบรรยากาศในตอนบ่ายของฤดูหนาว
ความระยิบระยับของแสงแดดยามเช้าที่บริสุทธิ์ ซึ่งทะเลสาบตะวันตกสวยเพราะราวกับหัวใจที่โอบกอดเราไม่ว่าเรา
จะทุกข์หรือสุขอย่างไร ทะเลสาบตะวันตกกลายเป็นจุดนัดพบอีกแห่งหนึ่งที่ทุกคนมักจะไปถึง มีคนค้นพบมุมข้าง
ทะเลสาบเพื่อกินลมชมวิว จิบกาแฟ มีร้านกาแฟเล็กๆริมถนน เพลิดเพลินไปกับทอดมันกุ้งที่มีชื่อเสียง กินไอศกรีม
ในภัตตาคารที่หรูหรา ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ หรือกลางทะเลสาบ หรือบนเรือ และยังมีคนที่ชอบมาเดินเล่นรอบๆ
ทะเลสาบเท่านั้น เพื่อซึมซับบรรยากาศในขณะที่ก้าลังจะไปที่อื่นหรือกลับบ้าน วันที่คนเยอะที่สุดคือวันสุดสัปดาห์
ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาที่ทะเลสาบตะวันตกมาก จนบ่อยครั้งท้าให้ถนนแทงเนียนแออัด ทะเลสาบตะวันตกไม่ได้เป็น
เพียงสถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอีกด้วย
รอบๆ
ทะเลสาบปัจจุบันนี้มีเจดีย์ โบสถ์ วัด ประมาน 21แห่งที่ได้จัดอันดับระดับประเทศในโบราณสถานที่มีชื่อเสียงเช่น
วัดเฉินก๊วก วัดหว่านเนียน วิหารกว๋านแท้ง คนที่ไปถึงแล้วยังได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของสิ่งก่อสร้างของศาล
เจ้า,วัดที่เก่าแก่ ในอดีตเท่านั้น ยังมาเพื่อขอความโชคดี โชคลาภ และท้าบุญ คนจะมากที่สุดในวันเพ็ญ วันที่ 1 ของ
ทุกเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และเทศกาลเต็ด
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