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tcef; 1 vëwfvyfa&;ae@yëJ
อะคาน 1 ลุละเยเน ปแว
ตอนที่ 1 งานฉลองวันเอกราช
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
EdkifiH
ประเทศ
vm
มา
'g
นี่, นี้
yxrqHk;
อันดับแรก
t}udrf
ครั้ง
ausmif;om;tvJtvS,f
โครงการแลกเปลี่ยน
tpDtpOf
นักศึกษา
oif,l
ศึกษา, เรียนรู
a&mufzl;
เคยไปมา
aexdkifoëm;vm
ใชชีวิตอยู
pDpOfay;r,fhol
คนที่จะจัดเตรียมให
od
รู
0rf;om
ยินดี
av,mOfuëif;
สนามบิน
vm}udKay;
มารับ
tm;vHk;
ทั้งหมด
tqifajyacsmarm
สะดวกราบรื่น
เจาหนาที่ทาอากาศยานทั้งหลาย avqdyf0efxrf;awë
EdkifiHjcm;om;awë
ชาวตางชาติทั้งหลาย
ulnDay;
ใหความชวยเหลือ
=um=um
นานนาน
aejzpf
ไดอาศัยอยู
tcsdef
เวลา

“ไน งาน”
“ลา”
“ดา”
“ปะ ทะ มะ โซน”
“อะ เจน”
“เจา ตา อะ แล อะ แล อะ ซี
อะ ซิน”
“ติน ยู”
“เยาะ พู”
“เน ไท ตวา ลา”
“ซี ซีน เป แม ตู”
“ติ”
“วูน ตา”
“เล ยีน กวีน”
“ลา โจ เป”
“อา โล”
“อะ ซีน ปเย ชอ มอ”
“เล เซะ วูน ทาน ตเว”
“ไน งาน ชา ตา ตเว”
“กู ญี เป”
“จา จา”
“เน พยิ”
“อะ เชน”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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สิ่งของทั้งหลาย
ทั้งหมดเลย
ถนน
รถติด
ไป
ตามปกติ
วันนี้
งานรื่นเริง
จัดงาน, เฉลิมฉลอง
บางพวกบางสวน
ปด

ypPnf;awë
tukefyJ
vrf;
um;usyf
oëm;
yHkrSef
'Dae@
yëJvrf;
usif;y
wpfcsdK@
ydwf

“ป ซี้ ตเว”
“อะ โกน แบ”
“ลาน”
“กา จะ”
“ตวา”
“โปน มาน”
“ดี เน”
“ปแว ลาน”
“จี้น ปะ”
“ตะ โช”
“แปะ”

T : udkath(u) jrefrmEdkifiHudk vmwm 'g yxrqHk;t}udrfvm;&Sifh ?
A : [kwfuJhyg cifAs ? ausmif;om;tvJtvS,ftpDtpOfeJ@ jrefrmpm vmoif,l
awmhrSyJ a&mufzl;awmhw,f ?
T : uíefru oZifyg / udkath(u) aexdkifoëm;vmzdk@twëuf pDpOfay;r,fholyg ?
A : [kwfuJh od&wm0rf;omygw,f ? tckvdk av,mOfuëif;rSm vm}udKay;wm
aus;Zl;wifygw,f cifAs ?
T : tm;vHk; tqifajyacsmarmw,f r[kwfvm; ?
A : [kwfuJh / tqifajyygw,f cifAs ? avqdyf0efxrf;awëu EdkifiHjcm;om;awëudk
ulnDay;=uygw,f ?
T : b,favmuf=um=um aejzpfrvJ &Sifh ?
A : wpfESpfyg ? odwJhtcsdefuwnf;u 0rf;omaewm cifAs ?
T : ypPnf;awëu 'g tukefyJvm; ? oëm;=u&atmif ?
A : [kwfuJh / uíefawmfhypPnf;u 'gygyJ ?
T : vrf;rSm um; usyfEdkifw,f ?
A : bmjzpfvdk@vJAs ? yHkrSef um;usyfaeusyJvm;As ?
T : atmf / r[kwfygbl; ? 'Dae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@av ? yëJvrf;awë usif;yzdk@
wpfcsdK@vrf;awë ydwfxm;w,f ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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คําแปล บทสนทนาที่ 1
T : udkath(u) jrefrmEdkifiHudkvmwm 'g yxrqHk;t}udrfvm;&Sifh ?
โกเอก เมียนมาไนงานโก ลาตา ดา ปะทะมะโซน อะเจนลา ชิ่น
(คุณเอก ที่มาประเทศเมียนมา นี่เปนครั้งแรกหรือเปลาคะ)
A : [kwfuJhyg cifAs ? ausmif;om;tvJtvS,ftpDtpOfeJ@ jrefrmpm vmoif,l
awmhrSyJ a&mufzl;awmhw,f ?
โฮะแกปา คีนบยะ เจาตาอะแลอะแลอะซีอะซินแน เมียนมาซา ลาตีนยูตอมะแบ เยาะพูตอ
แต (ใชครับ, เมื่อไดมาศึกษาภาษาเมียนมาดวยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ถึงไดมา)
T : uíefru oZifyg / udkath(u) aexdkifoëm;vmzdk@twëuf pDpOfay;r,fholyg ?
จะมะกะ ตะซีน ปา โกเอก เนไท ตวาลาโพอะแตวะ ซีซีนเปแมตูปา
(ดิฉันคือตะซิน, เปนคนที่จะดูแลความเปนอยูของคุณเอก)
A : [kwfuJh od&wm0rf;omygw,f ? tckvdk av,mOfuëif;rSm vm}udKay;wm
aus;Zl;wifygw,f cifAs ?
โฮะแก ติยะตา วูนตาปาแต อะคุโล เลยีนกวี้นมา ลาโจเปตา เจซูตีนปาแต คีนบยะ
(ครับ ยินดีที่ไดรูจัก, ขอบคุณครับที่มารับที่สนามบินในเวลานี้)
T : tm;vHk; tqifajyacsmarmw,f r[kwfvm; ?
อาโลน อะซินปเยชอมอแต มะโฮะลา (ทุกอยาง สะดวกราบรื่นดี ใชหรือเปลา)
A : [kwfuJh / tqifajyygw,f cifAs ? avqdyf0efxrf;awëu EdkifiHjcm;om;awëudk
ulnDay;=uygw,f ?
โฮะแก อะซินปเยปาแต คีนบยะ เลเซะวูนทานตเวกะ ไนงานชาตาตเวโก กูญีเปจะปาแต
(ครับ, ราบรื่นดีครับ, เจาหนาที่สนามบินใหความชวยเหลือแกชาวตางชาติกัน)
T : b,favmuf=um=um aejzpfrvJ &Sifh ?
แบเลาะจาจา เน พยิมะแล ชิ่น (จะอยูไดนานสักเทาไรคะ)
A : wpfESpfyg ? odwJhtcsdefuwnf;u 0rf;omaewm cifAs ?
ตะนิปา ติแดอะเชนกะแดกะ วูตาเนตา คีนบยะ (หนึ่งปครับ, ตั้งแตไดรู ก็ดีใจอยูครับ)
T : ypPnf;awëu 'g tukefyJvm; ? oëm;=u&atmif ?
ปซี้ตเวกะ ดา อะโกนแปลา ตวาจะยะเอา (ขาวของนี่ หมดแคนี้หรือ, ไปกันเถอะ)
A : [kwfuJh / uíefawmfhypPnf;u 'gygyJ ?
โฮะเก จะนอปซี้กะ ดาปาแป (ครับ, ของของผม มีแคนี้แหละ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T : vrf;rSm um; usyfEdkifw,f ?
ลานมา กา จะไนแต (บนถนน รถอาจจะติด)
A : bmjzpfvdk@vJ As ? yHkrSef um;usyfaeusyJvm; As ?
บาพยิโลแลบยะ โปนมาน กา จะเนจะแปลา บยะ
(ทําไมหรือครับ, ปกติ รถติดอยูเปนประจําหรือเปลาครับ)
T : atmf / r[kwfygbl; ? 'Dae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@av ? yëJvrf;awë usif;yzdk@
wpfcsdK@vrf;awë ydwfxm;w,f ?
ออ มะโฮะปาบู ดีเนกะ เมียนมาลุละเยเนเล ปแวลานตเว จี้นปะโพ ตะโชลานตเว แปะทา
แต (ออ, ไมใชหรอก, วันนี้ เปนวันไดรับเอกราชของเมียนมา, ปดถนนบางสวนไวเพื่อจัด
งานเฉลิมฉลอง)
สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) uíefru oZifyg จะมะกะ ตะซินปา “ดิฉันคือตะซิน”
'gu av,mOfuëif;yg ดากะ เลยินกวี้นปา “นี่คือสนามบิน”
aus;Zl;wifygw,f เจซูตินปาแต “ขอบคุณ”
tm;vHk; tqifajyygvm; อาโลน อะซินปเยปาลา “ทุกอยาง ราบรื่นดีไหม”
xrif; pm;yg&Sifh ทะมี้นซาปาชิน “กินขาวเถอะคะ”
(2) od&wm 0rf;omygw,f ติยะตา วูนตาปาแต “ยินดีที่ไดรูจัก”
uíefawmf &efukef+rdK@udk oëm;w,f จะนอ ยานโกนมโยโก ตวาแต “ผมไปเมืองยางกุง”
uíefr ol@udk odygw,f จะมะ ตูโก ติปาแต “ดิฉันรูจักเขา”
uíefr xrif; qmw,f จะมะ ทะมี้น ซาแต “ดิฉันหิวขาว”
ol@rSm um; &Sdw,f ตูมา กา ชิแต “เขามีรถ”

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
วันเอกราช, วันประกาศอิสรภาพ vëwfvyfa&;ae@
&
ไดรับ

“ลุ ละ เย เน”
“ยะ”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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ckESpf
ป
แมแต, แมวา, ถึงขนาดที่วา, แมกระทั่ง awmif
&Sd+yD
มีไปแลว
wdkif;&if;om;
ชาวพื้นเมืองของประเทศ
tm;vHk;
ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
pnf;¶Hk;
สามัคคี, พรอมใจ
wnDw!ëwfwnf;
อยางเปนหนึ่งเดียว
awmif;
ขอ, เรียกรอง
zcif}uD;
บิดาผูยิ่งใหญ
wifpm;ac:
ที่ถูกตั้งชื่อ, ที่ถูกเรียกขาน
EdkifiHom;
สัญชาติ, เชื้อชาติ
txdrf;trSwfyëJ
งานเฉลิมฉลอง
wpfwdkif;jynfvHk;
ทั่วทั้งประเทศ
aysmfyëJ&ìifyëJawë
งานบันเทิง, งานสรรเสริญ
tm;upm;+ydKifyëJ
งานแขงขันกีฬา
ausmif;
โรงเรียน
&yfuëuf
ชุมชน, แขวง
awmfawmf
คอนขาง, มากมาย
aysmfp&m
นาสนุก
aumif;
ดี
t&rf;
อยางมาก, อยางแรง

“คุนิ”
“เตา”
“ชิ ปยี”
“ไต ยี้น ตา”
“อา โล”
“ซี้ โยน”
“ตะ ญี ตะ ุ แท”
“เตา”
“พะ คิน จี”้
“ติน ซา คอ”
“ไน งาน ตา”
“อะ เทน อะ มะ ปแว”
“ตะ ไต ปยี โลน”
“ปยอ ปแว ชวิน ปแว ตเว”
“อา กะ ซา ปไย ปแว”
“เจา”
“ยะ กแวะ”
“ตอ ตอ”
“ปยอ ซะ ยา”
“เกา”
“อะ ยาน”

A : Zefe0g&Dv 4 &ufae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@ vm; ?
T : [kwfygw,f ? Zefe0g&Dv 4 &ufae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@yg ?
A : vëwfvyfa&; &wJhckESpfu b,fckESpfygvJ ?
T : vëwfvyfa&; &wJhckESpfu 1948 ckESpfyg ?
A : 'gqdk vëwfvyfa&;&wm 69 ESpfawmif &Sd+yD ?
T : AdkvfcsKyfatmifqef;u wdkif;&if;om;tm;vHk;udk pnf;¶Hk;+yD; wnDw!ëwfwnf;
awmif;cJhwJh vëwfvyfa&;av ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : AdkvfcsKyfatmifqef;udk vëwfvyfa&;zcif}uD;vdk@ wifpm;ac:=uw,f r[kwfvm; ?
T : [kwfygw,f ? jrefrmEdkifiHom;wdkif;&if;om;tm;vHk;&JŒ vëwfvyfa&;zcif}uD;yg?
A : vëwfvyfa&;ae@txdrf;trSwfyëJ vkyf=uygovm; ?
T : jrefrmhvëwfvyfa&;ae@rSm wpfwdkif;jynfvHk; aysmfyëJ&ìifyëJawë usif;y=uw,f ?
A : tm;upm;+ydKifyëJa&m usif;y=uao;vm; ?
T : ausmif;awë / &yfuëufawërSm tm;upm;+ydKifyëJawë usif;y=uw,f ?
A : awmfawmfaysmfp&maumif;rSmyJ ?
T : [kwfw,f ? t&rf;udk aysmfp&maumif;w,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
A : Zefe0g&Dv 4 &ufae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@ vm; ?
ซันนะวารีละ เล แยะเนกะ เมียนมาลุละเยเน ลา
(วันที่ 4 เดือนมกราคม เปน วันเอกราชของเมียนมาหรือ)
T : [kwfuJh / Zefe0g&Dv 4 &ufae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@yg ?
โฮะแก, ซันนะวารีละ เล แยะเนกะ เมียนมาลุละเยเนปา
(ใช, วันที่ 4 เดือนมกราคม คือ วันเอกราชของเมียนมา)
A : vëwfvyfa&; &wJhckESpfu b,fckESpfygvJ ?
ลุละเย ยะแดคุนิกะ แบคุนิปาแล (ปที่ไดเอกราช คือ ปไหนหรือ)
T : vëwfvyfa&; &wJhckESpfu 1948 ckESpfyg ?
ลุละเย ยะแดคุนิกะ ตะเทาโกยาเลแซชิ คุนิปา (ปที่ไดเอกราช คือ ป 1948)
A : 'gqdk vëwfvyfa&;&wm 69 ESpfawmif &Sd+yD ?
ดาโซ ลุละเยยะตา เชาะแซโก นิเตา ชิปยี (อยางนี้ ที่ไดเอกราช ก็ตั้ง 69 ปแลว)
T : AdkvfcsKyfatmifqef;u wdkif;&if;om;tm;vHk;udk pnf;¶Hk;+yD; wnDw!ëwfwnf;
awmif;cJhwJh vëwfvyfa&;av ?
โบโจะเอาซานกะ ไตยี้นตาอาโลนโก ซี้โยนปยี้ ตะญีตะุแท เตาแคแด ลุละเยเล
(เปนเอกราชที่ชนพื้นเมืองทั้งหมดของประเทศรองขออยางเปนหนึ่งเดียว โดยนายพล
อองซานเปนผูรวบรวมความสามัคคี)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : AdkvfcsKyfatmifqef;udk vëwfvyfa&;zcif}uD;vdk@ wifpm;ac:=uw,f r[kwfvm; ?
โบโจะเอาซานโก ลุละเยพะคินจี้โล ตินซาคอจะแต มะโฮะลา
(เรียกขานนายพลอองซานกันวา บิดาแหงอิสรภาพ ใชไหม)
T : [kwfygw,f ? jrefrmEdkifiHom; wdkif;&if;om;tm;vHk;&JŒ vëwfvyfa&;zcif}uD;yg ?
โฮะปาแต, เมียนมาไนงานตา ไตยี้นตาอาโลนแย ลุละเยพะคินจี้ปา
(ใช, เปนบิดาแหงอิสรภาพของประชาชนชาวเมียนมาทุกชนเผา)
A : vëwfvyfa&;ae@txdrf;trSwfyëJ vkyf=uygovm; ?
ลุละเยเนอะเทนอะมะปแว โละจะปาตะลา (จัดทํางานเฉลิมฉลองวันเอกราชกันไหม)
T : jrefrmhvëwfvyfa&;ae@rSm wpfwdkif;jynfvHk; aysmfyëJ&ìifyëJawë usif;y=uw,f ?
เมียนมาลุละเยเนมา ตะไตปยีโลน ปยอ ปแว ชวิน ปแว ตเว จี้นปะจะแต
(ในวันเอกราช ทั่วทั้งประเทศ จัดงานรื่นเริงฉลองกัน)
A : tm;upm;+ydKifyëJa&m usif;y=uao;vm; ?
อากะซาปไยปแวยอ จี้นปะจะเตลา (แลวจัดงานแขงกีฬากันอีกดวยไหม)
T : ausmif;awë / &yfuëufawërSm tm;upm;+ydKifyëJawë usif;y=uw,f ?
เจาตเว, ยะกแวะตเวมา อากะซาปไยปแวตเว จี้นปะจะแต
(ตามโรงเรียน, เขตชุมชนตางๆ จัดงานแขงกีฬากัน)
A : awmfawmfaysmfp&maumif;rSmyJ ?
ตอตอปยอซะยาเกามาแบ (คงจะนาสนุกมากแนๆ เลย)
T : [kwfuJh / t&rf;udk aysmfp&maumif;w,f ?
โฮะแก, อะยานโก ปยอซะยาเกาแต (ใช, นาสนุกอยางมาก)
สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) Zefe0g&Dv 4 &ufae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@ vm; ซันนะวารีละ เล แยะเนกะ
เมียนมาลุละเยเน ลา “วันที่ 4 เดือนมกราคม เปนวันเอกราชเมียนมาหรือ”
olu ausmif;ol vm; ตูกะ เจาตู ลา “เขาเปนนักเรียนหญิงหรือ”
'D[m aps; vm; ดีฮา เซ ลา “นี่ ตลาดหรือ”
'g uíefr&JŒae&m vm; ดา จะมะแยเนยา ลา “นี่ ที่ของดิฉันหรือ”
tJ'D uav;u tm;upm;orm; vm; แอดี กะเลกะ อากะซาตะมาลา “เด็กคนนั้น
เปนนักกีฬาหรือ”
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา

-8-

(2) [kwfuJh / Zefe0g&Dv 4 &ufae@u jrefrmhvëwfvyfa&;ae@yg โฮะแก, ซันนะวารีละ
เล แยะเนกะ เมียนมาลุละเยเนปา “ใช, วันที่ 4 เดือนมกราคม คือ วันเอกราชเมียนมา”
[kwfuJh / olu ausmif;olyg โฮะแก, ตูกะ เจาตูปา “ใช เขาเปนนักเรียนหญิง”
[kwfuJh / 'D[m aps;yg โฮะแก, ดีฮา เซปา “ใช, นี่คือตลาด”
[kwfuJh / 'g &Sifh&JŒae&myg โฮะแก, ดา ชิ่นแยเนยาปา “ใช, นี่คือที่ของคุณ”
[kwfuJh / tJ'D uav;u tm;upm;orm;yg โฮะแก, แอดี กะเลกะ อากะซาตะมา
ปา “ใช, เด็กคนนั้นเปนนักกีฬา”
สุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา pOf;pm;p&maumif;wJhjrefrmhpum;yHk
“usD; bkwf¶dkao / bkwf usD;¶dkao จี้ โบะ โยเต, โบะ จี้ โยเต” แปลตรงวา “อีกาเคารพนก
กะปูดใหญ (นกกดเพลิง), นกกะปูดใหญ (นกกดเพลิง) เคารพอีกา” คําศัพทที่อยูในสุภาษิตนี้คือ
usD; จี้ แปลวา “อีกา” bkwf โบะ แปลวา “นกกะปูดใหญ (นกกดเพลิง)” ¶dkao โยเต แปลวา
“เคารพ”
ความหมายของสุภาษิตนี่คือ อีกาและนกกะปูดใหญ (นกกดเพลิง) ตางใหความเคารพให
เกียรติซึ่งกันและกัน โดยไมแบง รูปราง สี และเสียงของแตละตัวที่แตกตางกัน ซึ่งสอนใหรูวา “ทุก
คนควนเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน โดยไมแบงชนชั้น วรรณะ และหนาที่ทางสังคมของแตละคน”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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tcef; 2 jrefrmEdkifiHu w¶kwfESpfopful;yëJawmf
อะคาน 2 เมียนมา ไนงานกะ ตะโยะนิติกุ ปแวตอ
ตอนที่ 2 เทศกาลตรุษจีนในประเทศเมียนมา
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
xJ
ใน, ขางใน
ae
อาศัยอยู
w¶kwfvlrsdK;
ชาวจีน
awmfawmfav;
คอนขาง
[dk;t&ifuwnf;u
ตั้งแตสมัยกอนโนน
vëefcJhwJh
ที่ผานมา
ESpfaygif;
จํานวนปรวม
a&muf
ไปถึง, มาถึง
ESpfopful;
ขึ้นปใหม
yëJawmf
เทศกาล
w¶kwfwef;
ยานชาวจีน
trsm;pk
สวนมาก
ae&m
สถานที่
w¶kwfbHkausmif;
ศาลเจาจีน
t&rf;
อยางมาก, อยางแรง
ครึกครื้น, คึกคัก, พลุกพลาน pnfum;
AHk
กลอง
wD;
ตีสิ่งของดวยมือ, เลนเครื่องดนตรี
w¶kwfe*g;tu
การเชิดมังกร
wdk;e,m;tu
การเชิดสิงโต
wdkif
เสา
ay:
บน, เหนือ
u
เตนรํา

“แท”
“เน”
“ตะ โยะ ลู มโย”
“ตอ ตอ เล”
“โฮ อะ ยิน กะ แด กะ”
“ลุน แค แด”
“นิ เปา”
“เยาะ”
“นิ ติ กู”
“ปแว ตอ”
“ตะ โยะ ดาน”
“อะ มยา ซุ”
“เน ยา”
“ตะ โยะ โบน เจา”
“อะ ยาน”
“ซี กา”
“โบน”
“ตี้”
“ตะ โยะ นะ กา อะ กะ”
“โต นะ ยา อะ กะ”
“ไต”
“ปอ”
“กะ”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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อยากดู
ทุกๆ เมืองใหญ
ราวกับวา, อยางกับวา
ทั่วทั้งประเทศ
เวลา

=unfhcsif
+rdK@}uD;wdkif;
vdkvdk
wpfEdkifiHvHk;
tcsdef

“จี้ ชิน”
“มโย จี้ ไต”
“โล โล”
“ตะ ไน งาน โลน”
“อะ เชน”

A : jrefrmEdkifiHxJrSmaewJh w¶kwfvlrsdK;awë &Sdygovm; As ?
T : [kwfuJh / &Sdygw,f ? awmfawmfav; rsm;ygw,f &Sifh ?
A : [dk;t&ifuwnf;u aevm=uwmvm; As ?
T : [kwfuJh / vëefcJhwJh ESpfaygif; 1˜000 avmufuwnf;u a&mufae=uwmyg ?
A : w¶kwfESpfopful;yëJawmfudka&m usif;y=uygovm;As ?
T : [kwfuJh / 'gayr,fh &efukef+rdK@eJ@ rEWav;+rdK@u w¶kwfwef;ae&mrSmyJ 9 &uf avmuf
yëJusif;y=uw,f ?
A : w¶kwfvlrsdK;trsm;pk aewJhae&mawërSmyJ yëJvkyf=uwmayghaemf ?
T : [kwfuJh / w¶kwfbHkausmif;awërSm t&rf;udk pnfum;wmyJ &Sifh ?
A : w¶kwfAHk wD;+yD;uwJhe*g;tuudka&m u=uygovm; As ?
T : w¶kwfe*g;tueJ@ wdkifay:rSmuwJhwdk;e,m;tuvnf; u=uygw,f &Sifh ?
A : [kwfvm; / tJ'Dtuawëudk =unfhcsifvdkufwmAsm ?
T : xdkif;EdkifiHrSma&m w¶kwfESpfopful;yëJawmfudk vkyf=uygovm; &Sifh ?
A : xdkif;EdkifiHrSmawmh +rdK@}uD;wdkif;vdkvdkrSm w¶kwfESpfopful;yëJawmfudk vkyf=u ygw,f ?
T : 'gqdk xdkif;EdkifiH wpfEdkifiHvHk; w¶kwfESpfopful;tcsdefrSm awmfawmf pnfum; rSmyJ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
A : jrefrmEdkifiHxJrSmaewJh w¶kwfvlrsdK;awë &Sdygovm; As ?
เมียนมาไนงานแทมาเนแด ตะโยะลูมโยตเว ชิปาตะลา บยะ
(มีชาวจีนที่อาศัยอยูในประเทศเมียนมาหรือเปลาครับ)
T : [kwfuJh / &Sdygw,f ? awmfawmfav; rsm;ygw,f &Sifh ?
โฮะแก, ชิปาแต, ตอตอเล มยาปาแต ชิ่น (คะ, มีคะ, มีคอนขางมากเลยคะ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : [dk;t&ifuwnf;u aevm=uwmvm; As ?
โฮอะยินกะแดกะ เนลาจะตาลาบยะ (อยูกันมาตั้งแตสมัยกอนโนนเลยหรือครับ)
T : [kwfuJh / vëefcJhwJh ESpfaygif; 1˜000 avmufuwnf;u a&mufae=uwmyg ?
โฮะแก, ลุนแคแด นิเปา ตะเทา เลาะกะแดกะ เยาะเนจะตาปา
(คะ, อยูกันมาตั้งแตประมาณเมื่อ 1,000 ปกอนที่ผานมา)
A : w¶kwfESpfopful;yëJawmfudka&m usif;y=uygovm;As ?
ตะโยะนะติกูปแวตอโกยอ จี้นปะจะปาตะลาบยะ (แลวจัดงานตรุษจีนกันดวยหรือเปลาครับ)
T : [kwfuJh / 'gayr,fh &efukef+rdK@eJ@ rEWav;+rdK@u w¶kwfwef;ae&mrSmyJ 9 &uf avmuf
yëJusif;y=uw,f ?
โฮะแก, ดาเปแม ยานโกน มโยแน มานดะเล มโยกะ ตะโยะดานเนยามาแบ โก แยะ เลาะ
ปแวจี้นปะจะแต
(คะ, แตวา จัดกันแตที่ยานชาวจีนในเมืองยางกุงกับมัณฑะเลยประมาณ 9 วัน)
A : w¶kwfvlrsdK;trsm;pk aewJhae&mawërSmyJ yëJvkyf=uwmayghaemf ?
ตะโยะลูมโยอะมยาซุ เนแดเนยาตเวมาแบ ปแวโละจะตาปอนอ
(จัดงานกันแตตามสถานที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยูมากสินะ)
T : [kwfuJh / w¶kwfbHkausmif;awërSm t&rf;udk pnfum;wmyJ &Sifh ?
โฮะแก, ตะโยะโบนเจาตเวมา อะยานโก ซีกาตาแบ ชิ่น
(คะ, ตามศาลเจาจีนตางๆ คึกคักอยางมากเลยละคะ)
A : w¶kwfAHk wD;+yD;uwJhe*g;tuudka&m u=uygovm; As ?
ตะโยะโบน ตี้ปยี้กะแดนะกาอะกะโกยอ กะจะปาตะลา บยะ
(มีการตีกลองจีนแลวเชิดมังกรกันดวยหรือเปลาครับ)
T : w¶kwfe*g;tueJ@ wdkifay:rSmuwJhwdk;e,m;tuvnf; u=uygw,f &Sifh ?
ตะโยะนะกาอะกะแน ไตปอมากะแดโตนะยาอะกะแล กะจะปาแต ชิ่น
(มีการเชิดมังกรจีน กับเชิดสิงโตบนเสากันดวยคะ)
A : [kwfvm; / tJ'Dtuawëudk =unfhcsifvdkufwmAsm ?
โฮะลา, แอดีอะกะตเวโก จี้ชินไลตาบยา (จริงหรือ, อยากดูการเชิดเหลานั้นจังเลยครับ)
T : xdkif;EdkifiHrSma&m w¶kwfESpfopful;yëJawmfudk vkyf=uygovm; &Sifh ?
ไทไนงานมายอ ตะโยะนิติกูปแวตอโก โละจะปาตะลา ชิ่น
(แลวที่ประเทศไทยละ มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนกันหรือเปลาคะ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : xdkif;EdkifiHrSmawmh +rdK@}uD;wdkif;vdkvdkrSm w¶kwfESpfopful;yëJawmfudk vkyf=u ygw,f ?
ไทยไนงานมาตอ มโยจี้ไดโลโลมา ตะโยะนิติกูปแวตอโก โละจะปาแต
(ถาเปนที่ประเทศไทยละก็ จัดกันตามเมืองใหญแทบจะทุกเมืองเลยละ)
T : 'gqdk xdkif;EdkifiH wpfEdkifiHvHk; w¶kwfESpfopful;tcsdefrSm awmfawmf pnfum; rSmyJ?
ดาโซ ไทไนงาน ตะไนงานโลน ตะโยะนิติกูอะเชนมา ตอตอ ซีกา มาแบ
(ถาอยางนี้ ในชวงตรุษจีน ทั่วทั้งประเทศไทยคงจะครึกครื้นมากแนๆ เลย)
สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) jrefrmEdkifiHxJrSmaewJh w¶kwfvlrsdK;awë &Sdygovm; เมียนมาไนงานแทมาเนแด
ตะโยะลูมโยตเว ชิปาตะลา “มีชาวจีนที่อาศัยอยูในประเทศเมียนมาหรือเปลา”
&SdwJhydkufqHudk ay;yg ชิแดไปซานโก เปปา “ใหเงินที่มีเถิด”
ol uwJhtuudk odygovm; ตู กะแดอะกะโก ติปาตะลา
“รูจักการรําที่เคารําหรือเปลา”
a&mufwJhae&mrSm aew,f เยาะแดเนยามา เนแต “อาศัยอยูที่สถานที่ที่ไปถึง”
(2) [dk;t&ifuwnf;u aevm=uwmvm; โฮอะยินกะแดกะ เนลาจะตาลา
“อยูกันมาตั้งแตสมัยกอนโนนเลยหรือ”
&efukef+rdK@rSm olwdk@ awëŒ=uw,f ยานโกนมโยมา ตูโด ตเวจะแต “พวกเขาเจอกันที่
เมืองยางกุง”
olwdk@ bk&m;zl; oëm;=uw,f ตูโด พะยาพู ตวาจะแต “พวกเขาไปไหวพระกัน”
olwdk@ xrif;qdkifrSm xrif; pm;=uovm; ตูโด ทะมี้นไซมา ทะมี้น ซาจะตะลา
“พวกเขากินขาวกันที่รานขาวหรือ”

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
สํานักงานของรัฐบาล, สถานที่ราชการ tpdk;&¶Hk;
ausmif;
โรงเรียน
ydwf
ปด

“อะ โซ ยะ โยน”
“เจา”
“เปะ”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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หนึ่งวัน
ราน
หนึ่งสัปดาห
รานอาหาร
สวนมาก, ที่มากที่สุด
นี่, นี้
เวลา
ภายใน
กิน
ของกิน
ขนมเปยะ
ขนมเขง
ขนมเทียน
บะจาง
ลืม
เริ่ม
ขาย
ไปซือ้
ไปดวย, ตามไป
บุญคุณ

wpf&uf
qdkif
wpfywf
pm;aomufqdkif
trsm;qHk;
'D
tcsdef
twëif;
pm;
pm;p&m
yJrkef@
wDauëŒ
jymxkyf
0ufom;xrif;xkyf
arh
p
a&mif;
oëm;0,f
vdkufcJh
aus;Zl;

“ตะ แยะ”
“ไซ”
“ตะ ปะ”
“ซา เตาะ ไซ”
“อะ มยา โซน”
“ดร”
“อะ เชน”
“อะ ตวี้น”
“ซา”
“ซา ซะ ยา”
“แป โมน”
“ตี กเว”
“ปยา โทะ”
“แวะ ตา ทะ มี้น โดะ”
“เม”
“ซะ”
“เยา”
“ตวา แว”
“ไล แค”
“เจ ซู”

A : w¶kwfESpfopful;tcsdefrSm tpdk;&¶Hk;awë / ausmif;awë ydwf=uygovm; ?
T : ESpfopful;&uf wpf&ufyJ tpdk;&¶Hk;awë / ausmif;awë ydwf=uygw,f ?
A : w¶kwfvlrsdK;awë&JŒqdkifawëvnf; wpf&ufyJ ydwf=uygovm; ?
T : w¶kwfvlrsdK;awë&JŒqdkifawëu wpfywfavmuf ydwf=uygw,f ?
A : w¶kwfvlrsdK;awë&JŒqdkifawëu pm;aomufqdkifavmufyJvm; ?
T : [kwfuJh / trsm;qHk;uawmh pm;aomufqdkifawëygyJ ?
A : 'Dtcsdeftwëif; w¶kwfpm;p&mawëvnf; rpm;&awmhbl;aygh ?
T : w¶kwfESpfopful;tcsdefrSmyJ &wJhpm;p&mawë &Sdao;w,f ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : bmawëvJ As ?
T : yJrkef@ / wDauëŒ / jymxkyf / 0ufom;xrif;xkyf wdk@av ?
A : [m / [kwfom;yJ ? uíefawmf arhoëm;w,f ?
T : 'gqdk&if tJ'Dpm;p&mawë p+yD;a&mif;wJhtcsdefrSm uíefroëm;0,fwJhtcg udkath(u)
vnf; vdkufcJhaygh ?
A : [kwfuJh ? aus;Zl;ygyJ cifAs ?
T : &ygw,f &Sifh ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
A : w¶kwfESpfopful;tcsdefrSm tpdk;&¶Hk;awë / ausmif;awë ydwf=uygovm; ?
ตะโยะนิติกูอะเชนมา อะโซยะโยนตเว, เจาตเว เปะจะปาตะลา
(ในชวงเวลาตรุษจีน พวกที่ทําการรัฐบาล, พวกโรงเรียน ปดกันหรือเปลา)
T : ESpfopful;&uf wpf&ufyJ tpdk;&¶Hk;awë / ausmif;awë ydwf=uygw,f ?
นิติกูแยะ ตะแยะแบ อะโซยะโยนตเว, เจาตเว เปะจะปาแต
(ที่ทําการรัฐบาล, โรงเรียน ปดกันเฉพาะวันขึ้นปใหมวันเดียวเทานั้น)
A : w¶kwfvlrsdK;awë&JŒqdkifawëvnf; wpf&ufyJ ydwf=uygovm; ?
ตะโยะลูมโยตเวแยไซตเวแล ตะแยะแบ เปะจะปาตะลา
(พวกรานคาของชาวจีนก็ปดกันแควันเดียวดวยหรือ)
T : w¶kwfvlrsdK;awë&JŒqdkifawëu wpfywfavmuf ydwf=uygw,f ?
ตะโยะลูมโยตเวแยไซตเวกะ ตะปะเลาะ เปะจะปาแต
(พวกรานคาของชาวจีน ปดกันประมาณ 1 สัปดาห)
A : w¶kwfvlrsdK;awë&JŒqdkifawëu pm;aomufqdkifavmufyJvm; ?
ตะโยะลูมโยตเวแยไซตเวกะ ซาเตาะไซเลาะแบลา
(รานคาของชาวจีนนั้น เปนพวกรานอาหารเทานั้นหรือ)
T : [kwfuJh / trsm;qHk;uawmh pm;aomufqdkifawëygyJ ?
โฮะแก, อะมยาโซนกะดอ ซาเตาะไซตเวปาแบ
(คะ, สวนมากก็จะเปนพวกรานอาหารนั่นละ)
A : 'Dtcsdeftwëif; w¶kwfpm;p&mawëvnf; rpm;&awmhbl;aygh ?
ดีอะเชนอะตวี้น ตะโยะซาซะยาตเวแล มะซายะตอบูปอ
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T:
A:
T:

A:
T:

A:
T:

(ในชวงเวลานี้ คงจะไมไดกนิ ของกินของจีนแลวสิ)
w¶kwfESpfopful;tcsdefrSmyJ &wJhpm;p&mawë &Sdao;w,f ?
ตะโยะนิติกูอะเชนมาแบ ยะแดซาซะยาตเว ชิเตแต (ก็ยังมีของกินที่ไดในชวงตรุษจีนอยู)
bmawëvJ As ?
บาตเวแล บยะ (คืออะไรบางหรือครับ)
yJrkef@ / wDauëŒ / jymxkyf / 0ufom;xrif;xkyf wdk@av ?
แปโมน, ตีเกว, ปยาโทะ, แวะตาทะมีน้ โทะ โตเล
(ก็พวกขนมเปยะ, ขนมเขง, ขนมเทียน, บะจาง ไงละ)
[m / [kwfom;yJ ? uíefawmf arhoëm;w,f ?
ฮา, โฮะตาแบ, จะนอ เมตวาแต (โอ, จริงดวยสิ, ผมลืมไป)
'gqdk&if tJ'Dpm;p&mawë p+yD;a&mif;wJhtcsdefrSm uíefroëm;0,fwJhtcg udkath(u)
vnf; vdkufcJhaygh ?
ดาโซยิน แอดีซาซะยาตเว ซะปยี้เยาแดอะเชนมา จะมะตวาแวแดอะคา โกเอกแล ไลแคปอ
(ถาอยางนี้ เวลาที่เริ่มขายของกินพวกนี้ ตอนที่ดิฉันไปซื้อ คุณเอกก็ตามไปดวยสิ)
[kwfuJh ? aus;Zl;ygyJ cifAs ?
โฮะแก, เจซูปาแบ คินบยะ (ครับ ขอบคุณนะครับ)
&ygw,f &Sifh ?
ยะปาแต ชิ่น (ไมเปนไรคะ)

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) ESpfopful;&uf wpf&ufyJ tpdk;&¶Hk;awë / ausmif;awë ydwf=uygw,f นิติกูแยะ ตะ
แยะแบ อะโซยะโยนตเว, เจาตเว เปะจะปาแต “ที่ทําการรัฐบาล, โรงเรียน ปดกันเฉพาะ
วันขึ้นปใหมวันเดียวเทานั้น”
olu &efukef+rdK@yJ oëm;w,f ตูกะ ยานโกนมโยแบ ตวาแต “เขาไปเพียงแคที่เมืองยาง
กุง”
&efukef+rdK@rSm wpf&ufyJ aeyg ยานโกนมโยมา ตะแยะแบ เนปา “อยูเมืองยางกุงแควัน
เดียวเถิด”
pm;yJ pm;aew,f ซาแบ ซาเนแต “กินอยูอยางเดียวเลย”
(2) w¶kwfvlrsdK;awë&JŒqdkifawëvnf; wpf&ufyJ ydwf=uygovm; ตะโยะลูมโยตเวแย
ไซตเวกะ ซาเตาะไซเลาะแบลา “พวกรานคาของชาวจีนก็ปดกันแควันเดียวดวยหรือ”
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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olvnf; &efukef+rdK@udk oëm;w,f ตูแล ยานโกนมโยโก ตวาแต “เขาก็ไปเมืองยางกุง
ดวยเหมือนกัน”
uíefrvnf; wDauëŒudk }udKufw,f จะมะแล ตีกเวโก ไจแต “ดิฉันก็ชอบขนมเขงดวย
เหมือนกัน”
pm;p&mawëvnf; ygvmovm; ซาซะยาตเวแล ปาลาตะลา “มีพวกของกินมาดวย
หรือเปลา”
สุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา pOf;pm;p&maumif;wJhjrefrmhpum;yHk
“ig;a=umfr}udKuf a=umifrdkuf งาจอมะไจ เจาไม” แปลตรงวา “แมวที่ไมชอบปลาทอดเปนแมว
ไง” คําศัพทที่อยูในสุภาษิตนี้คือ ig; งา แปลวา “ปลา”, a=umf จอ แปลวา “ทอด, ผัด”, r}udKuf
มะ ไจ แปลวา “ไมชอบ”, a=umif เจา แปลวา “แมว”, rdkuf ไม แปลวา “โฉด, เลว, โงเขลา”
ความหมายของสุภาษิตนี่คือ แมวที่เห็นปลาทอด แตกลับไมยอมกิน ถือวาเปนแมวที่โงเขลา
ไมสมกับเปนแมว ซึ่งสอนใหรูวา “คนที่ไดรับโอกาสดีๆ แตไมยอมควาไว ถือวาเปนคนโง ซื่อบื้อ ไมรู
เรื่อง”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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tcef; 3 tmeENmapwDyëJawmf
อะคาน 3 อานานดาเซดี ปแว ตอ
ตอนที่ 3 งานวิหารอานันทเจดีย
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
ตามฤดูกาล
จัดงาน, เฉลิมฉลอง
งานฉลอง, พิธีการ
มี
มากมาย
เพิ่มอีก
ยุคพุกาม
งานฉลองพระ, เจดีย
เมืองพุกาม
วันที่
ปฏิทินเมียนมา
เปนไปตาม, เนื่องดวย
วันเพ็ญ
ครึกครื้นที่สุด, ยิ่งใหญที่สุด
กอนที่จะถึง
ตลอดทั้งหมด
พระสงฆ
จํานวนรูป
โดยไมหยุดพัก
สวดพระมหาปฏฐาน
เวลาที่เสร็จ
ของสังฆทาน
บริจาค, ทําบุญทําทาน

&moDtvdkuf
usif;y
yëJvrf;
&Sd
trsm;}uD;
aemufxyf
yk*Hacwf
bk&m;yëJ
yk*H+rdK@
&ufae@
jrefrmhhjyuQ'def
t&
vjynfhae@
tpnfum;qHk;
rwdkifcif
vHk;vHk;
bkef;}uD;
tyg;
rem;wrf;
yÏmef;&ëwf
+yD;wJhtcsdef
vSLbë,fypPnf;
vSL

“ยา ตี อะ ไล”
“จี้น ปะ”
“ปแว ลาน”
“ชิ”
“อะ มยา จี”้
“เนาะ ทะ”
“บะ กาน คิ”
“พะ ยา ปแว”
“บะ กาน มโย”
“แยะ เน”
“มยาน มา ปยะ กะ เดน”
“อะ ยะ”
“ละ ปเย เน”
“อะ ซี กา โซน”
“มะ ไต คิน”
“โลน โลน”
“โพน จี”้
“อะ ปา”
“มะ นา ดาน”
“ปะ ทาน ยุ”
“ปยี้ แด อะ เชน”
“ลู บแว ปยิ ซี”้
“ลู”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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เงิน

ydkufqH

“ไป ซาน”

A : jrefrmEdkifiHrSm &moDtvdkuf usif;ywJhyëJvrf;awë &Sdovm; As ?
T : [kwfuJh ? &moDtvdkuf usif;ywJhyëJawë trsm;}uD; &Sdygw,f ?
A : Zefe0g&DvxJrSm aemufxyf b,fvdkyëJrsdK;awë &SdygovJ As ?
T : yk*Hacwfuwnf;u vkyfvmwJh tmeENmbk&m;yëJ yk*H+rdK@rSm &Sdw,f ?
A : tmeENmbk&m;yëJudk Zefe0g&Dv b,fES&ufae@rSm usif;yygovJ As ?
T : tmeENmbk&m;yëJudk jrefrmhhjyuQ'deft& jymodkvjynfhae@rSm usif;yw,f ?
A : tmeENmbk&m;yëJu b,fES&uf usif;yygovJ As ?
T : 15 &uf usif;yw,f ? 'gayr,fh jymodkvjynfhae@u tpnfum;qHk;yJ ?
A : tmeENmbk&m;yëJudk b,fvdkusif;y=uygovJ ?
T : jymodkvjynfhae@rwdkifcif 3 &ufvHk;vHk; bkef;}uD;tyg; 1˜000 u 24 em&D rem;wrf;
yÏmef;&ëwf=uw,f ?
A : [kwfvm; ?
T : yÏmef;&ëwf+yD;wJhtcsdef vjynfhae@rSm tJ'Dbkef;}uD;awëudk vSLbë,fypPnf;awëeJ@
vSL=uw,f ?
A : ydkufqHaum vSLvdk@ &ygovm; ?
T : [kwfuJh / ydkufqHvnf; vSLvdk@&ygw,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
A : jrefrmEdkifiHrSm &moDtvdkuf usif;ywJhyëJvrf;awë &Sdovm; As ?
เมียนมาไนงานมา ยาตีอะไล จี้นปะแดปแวลานตเว ชิตะลาบยะ
(ที่ประเทศเมียนมา มีงานฉลองอะไรที่จัดตามฤดูกาลบางไหมครับ)
T : [kwfuJh ? &moDtvdkuf usif;ywJhyëJawë trsm;}uD; &Sdygw,f ?
โฮะแก, ยาตีอะไล จี้นปะแดแปวตเว อะมยาจี้ ชิปาแต
(คะ, มีงานฉลองที่จัดตามฤดูกาลมากมาย)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : Zefe0g&DvxJrSm aemufxyf b,fvdk yëJrsdK;awë &SdygovJ As ?
ซันนะวารีละแทมา เนาะทะ แบโล ปแวมโยตเว ชิปาตะแล บยะ
(ในเดือนมกราคม มีงานอะไรอีกบางครับ)
T : yk*Hacwfuwnf;u vkyfvmwJh tmeENmbk&m;yëJ yk*H+rdK@rSm &Sdw,f ?
บะกานคิกะแดกะ โละลาแด อานานดาพะยาปแว บะกานมโยมา ชิแต
(มีงานฉลองวิหารอานันทเจดียที่เมืองพุกาม ซึ่งจัดมาตั้งแตยุคพุกาม)
A : tmeENmbk&m;yëJudk Zefe0g&Dv b,fES&ufae@rSm usif;yygovJ As ?
อานานดาพะยาแปวโก ซานนะวารีละ แบนะแยะเนมา จี้นปะปาตะแลบยะ
(จัดงานฉลองวิหารอานันทเจดียในวันที่เทาไหร ของเดือนมกราคมหรือครับ)
T : tmeENmbk&m;yëJudk jrefrmhhjyuQ'deft& jymodkvjynfhae@rSm usif;yw,f ?
อานานดาพะยาปแวโก เมียนมาปยะกะเดนอะยะ ปยาโตละปเยเนมา จี้นปะแต
(จัดงานฉลองวิหารอานันทเจดียในวันเพ็ญ เดือนปยาโต ตามปฏิทินเมียนมา)
A : tmeENmbk&m;yëJu b,fES&uf usif;yygovJ As ?
อานานดาพะยาปแวกะ แบนะแยะ จี้นปะปาตะแล บยะ
(งานฉลลองวิหารอานันทเจดีย จัดกี่วันหรือครับ)
T : 15 &uf usif;yw,f ? 'gayr,fh jymodkvjynfhae@u tpnfum;qHk;yJ ?
แซงา แยะ จี้นปะแต, ดาเปแม ปยาโตละปเยเนกะ อะซีกาโซนแบ
(จัด 15 วัน, แตวา วันเพ็ญ เดือนปยาโต จะครึกครื้นที่สุดเลย)
A : tmeENmbk&m;yëJudk b,fvdkusif;y=uygovJ ?
อานานดาพะยาปแวโก แบโลจี้นปะจะปาตะแล (ฉลองวิหารอานันทเจดียกันอยางไรหรือ)
T : jymodkvjynfhae@rwdkifcif 3 &ufvHk;vHk; bkef;}uD;tyg; 1˜000 u 24 em&D
rem;wrf; yÏmef;&ëwf=uw,f ?
ปยาโตละปเยเนมะไตคิน โตน แยะโลนโลน โบนจี้อะปา ตะเทา กะ นะแซเล นายี มะนา
ดาน ปะทานยุจะแต (ตลอดทั้ง 3 วันกอนที่จะถึงวันเพ็ญ เดือนปยาโต พระสงฆรวม
1,000 รูป จะรวมกันสวดพระมหาปฏฐาน โดยไมหยุดพัก ตลอด 24 ชั่วโมง)
A : [kwfvm; ?
โฮะลา (จริงหรือ)
T : yÏmef;&ëwf+yD;wJhtcsdef vjynfhae@rSm tJ'Dbkef;}uD;awëudk vSLbë,fypPnf;awëeJ@
vSL=uw,f ?
ปะทานยุปยี้แดอะเชน ละปเยเนมา แอดีโพนจี้ตเวโก ลูบแวปซี้ตเวแน ลูจะแต
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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(เมื่อสวดพระมหาปฏฐานเสร็จ ในวันเพ็ญ จะรวมกันทําบุญถวายสังฆทานแกพระสงฆ
ทั้งหลายเหลานั้น)
A : ydkufqHaum vSLvdk@ &ygovm; ?
ไปซานกอ ลูโล ยะปาตะลา (แลวเงินละ ถวายไดไหม)
T : [kwfuJh / ydkufqHvnf; vSLvdk@&ygw,f ?
โฮะแก, ไปซานแล ลูโลยะปาแต (คะ, เงินก็ถวายไดดวย)
สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) jrefrmEdkifiHrSm &moDtvdkuf usif;ywJh yëJvrf;awë &Sdovm; มยานมาไนงานมา ยาตีอะ
ไล จี้นปะแดปแวลานตเว ชิตะลา “ที่ประเทศเมียนมา มีงานฉลองอะไรที่จัดตามฤดูกาลบาง
ไหมครับ”
tar bk&m;udk oëm;ygw,f อะเม พะยาโก ตวาปาแต “คุณแมไปเจดีย”
&moDu at;w,f ยาตีกะ เอแต “สภาพอากาศเย็น”
ydkufqH jynfhygovm; ไปซาน ปเยปาตะลา “เงินครบถวนไหม”
(2) jrefrmEdkifiHrSm &moDtvdkuf usif;ywJh yëJvrf;awë &Sdovm; มยานมาไนงานมา ยาตีอะ
ไล จี้นปะแดปแวลานตเว ชิตะลา “ที่ประเทศเมียนมา มีงานฉลองอะไรที่จัดตามฤดูกาลบาง
ไหมครับ”
aqmif;&moDrSm at;w,f เซายาตีมา เอแต “ในฤดูหนาว เย็น”
xrif;udk qdkifrSm pm;w,f ทะมี้นโก ไซมา ซาแต “กินขาวที่ราน”
aps;rSm acgufqëJ 0,fovm; เซมา เคาะซแว แวตะลา “ซื้อบะหมี่ที่ตลาดหรือ”

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
คนที่มา
มาก
เขตตางๆ, สถานที่ตางๆ
ชาวปาชาวเขา
เกวียน
แยกกัน, เรียงกัน

vmwJhol
rsm;
t&yf&yf
awmolawmifom;
vSnf;
toD;oD;pD

“ลา แด ตู”
“มยา”
“อะ ยะ ยะ”
“ตอ ตู เตา ตา”
“แล”
“อะ ตี้ ตี้ ซี”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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vSnf;wef;
ขบวนเกวียน
enf;
นอย
vmpwnf;cs
มาลงหลักปกฐาน, มาตั้งเพิงกระทอม
wpfrsdK;
แบบหนึ่ง, อยางหนึ่ง
pdw0f ifpm;p&maumif;
นาสนใจดี
'Davmufawmif
ถึงขนาดนี้, ถึงเพียงนี้
o'Ng
ศรัทธา
=unfhp&m
เพื่อการรับชม
wpfcgrS
สักครั้งเดียว
r=unfhzl;ao;
ยังไมเคยดู
Ak'<a[mwJh a&S;jzpf&yf
คําทํานายพระพุทธเจา
o¶kyfaqmifjy
แสดงใหเห็น, เลนละคร
vljyuf
ตัวตลก
oDcsif;qdk
รองเพลง
u
เตนรํา
azsmfajz
บันเทิง
rif;om;
เจาชาย, พระเอก
rif;orD;
เจาหญิง, นางเอก
aps;qdkif
รานคา
a'ocHpm;p&m
ของกินพื้นบาน
toHk;taqmif
ขาวของเครื่องใช
a&mif;
ขาย
=um;&
ไดยิน
tckyJ
เดี๋ยวนี้เอง, ตอนนี้เอง
oëm;csif
อยากไป

“แล ดาน”
“แน”
“ลา ซะ แต ชะ”
“ตะ มโย”
“เซะ วิน ซา ซะ ยา เกา”
“ดี เลาะ เตา”
“ตะ ดา”
“จี้ ซะ ยา”
“ตะ คา มะ”
“มะ จี้ พู เต”
“โบะ ดะ ฮอ แด เช พยิ ยะ”
“ตะ โยะ เซา ปยะ”
“ลู บแยะ”
“ตะ ชี้น โซ”
“กะ”
“พยอ พเย”
“มี้น ตา”
“มี้น ตะ มี้”
“เซ ไซ”
“เด ตะ คาน ซา ซะ ยา”
“อะ โตน อะ เซา”
“เยา”
“จา ยะ”
“อะ คุ แบ”
“ตวา ชิน”

A : tmeENmbk&m;yëJudk vmwJholawë rsm;ygovm; ?
T : rsm;wmaygh ? t&yf&yfu awmolawmifom;awë vSnf;toD;oD;pDeJ@ vm=uwm ?
A : 'gqdk bk&m;yëJvmwJhvSnf;wef;awëu enf;rSm r[kwfbl; ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T : vmpwnf;csaewJhvSnf;wef;awëuawmif wpfrsdK;pdwf0ifpm;p&m aumif;ao;w,f ?
A : yÏmef;&ëwf+yD;tvSLvkyfwmudk 'Davmufawmif o'Ng=uw,faemf ?
T : +yD;awmh =unfhp&m ZmwfyëJawë / t+idrfhawëvnf; &Sdao;w,f ?
A : jrefrmhZmwfyëJudk uíefawmf wpfcgrS r=unfhzl;ao;bl; ?
T : jrefrmhZmwfyëJawëu Ak'<a[mwJh a&S;jzpf&yfawëudk o¶kyfaqmifjywmav ?
A : t+idrfhqdkwmu vljyufawë ygwJh o¶kyfaqmifwm r[kwfvm; ?
T : [kwfw,f ? oDcsif;qdk / u+yD;azsmfajzwJh rif;om; / rif;orD;eJ@ vljyufawëygwm
t+idrfhav ?
A : tmeENmbk&m;yëJrSm aps;qdik fawëa&m &Sdygvm;As ?
T : a'ocH pm;p&mawë / toHk;taqmifawë a&mif;wJhqdkifawëvnf; renf;bl; ?
A : =um;&wmeJ@wif tckyJ bk&m;yëJudk oëm;csifvm+yD ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
A : tmeENmbk&m;yëJudk vmwJholawë rsm;ygovm; ?
อานานดาพะยาปแวโก ลาแดตูตเว มยาปาตะลา
(คนที่มางานฉลองวิหารอานันทเจดีย มากไหม)
T : rsm;wmaygh ? t&yf&yfu awmolawmifom;awë vSnf;toD;oD;pDeJ@ vm=uwm ?
มยาตาปอ, อะยะยะกะ ตอตูเตาตาตเว แลอะตี้ตี้ซีแน ลาจะตา
(มากสิ, ชาวปาชาวเขามากันกับเกวียนเปนลําลําจากที่ตางๆ )
A : 'gqdk bk&m;yëJvmwJhvSnf;wef;awëu enf;rSm r[kwfbl; ?
ดาโซ พะยาปแวลาแดแลดา นตเวกะ แนมา มะโฮะบู
(ถาอยางนี้ ขบวนเกวียนที่มางานฉลองพระคงจะไมนอยเลย)
T : vmpwnf;csaewJhvSnf;wef;awëuawmif wpfrsdK; pdwf0ifpm;p&maumif;ao;w,f?
ลาซะแตชะเนแดแลดานตเวกะเตา ตะมโยเซะวินซาซะยาเกาเตแต
(ขนาดขบวนเกวียนที่มาตั้งเพิงกระทอม ก็ยังนาสนใจดีอีก)
A : yÏmef;&ëwf+yD;tvSLvkyfwmudk 'Davmufawmif o'Ng=uw,faemf ?
ปะทานยุปยี้อะลูโละตาโก ดีเลาะเตา ตะดาจะแตนอ
(ศรัทธาการทําบุญทําทานหลังการสวดพระมหาปฏฐานถึงเพียงนี้เลยนะ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T : +yD;awmh =unfhp&m ZmwfyëJawë / t+idrfhawëvnf; &Sdao;w,f ?
ปยี้ตอ จี้ซะยา ซาปแวตเว, อะเญนตเวแล ชิเตแต
(แลวก็ ยังมีพวกการแสดงซาปแว, พวกอะเญนใหรับชมดวย)
A : jrefrmhZmwfyëJudk uíefawmf wpfcgrS r=unfhzl;ao;bl; ?
เมียนมาซาแปวโก จะนอ ตะคามะ มะจี้พูเตบู (ผมยังไมเคยดูซาปแวของเมียนมาเลยสักครั้ง)
T : jrefrmhZmwfyëJawëu Ak'<a[mwJh a&S;jzpf&yfawëudk o¶kyfaqmifjywmav ?
เมียนมาซาปแวตเวกะ โบะดะฮอแด เช พยิยะตเวโก ตะโยะเซาปยะตาเล
(ซาปแวของเมียนมาทั้งหลาย จะแสดงเรื่องคําทํานายพระพุทธเจาไงละ)
A : t+idrfhqdkwmu vljyufawë ygwJh o¶kyfaqmifwm r[kwfvm; ?
อะเญนโซตากะ ลู บแยะตเว ปาแด ตะโยะเซาตา มะโฮะลา
(ที่วาอะเญนนั้น คือการแสดงที่มีตัวตลกรวม ใชไหม)
T : [kwfw,f ? oDcsif;qdk / u+yD;azsmfajzwJh rif;om; / rif;orD;eJ@ vljyufawëygwm
t+idrfhav ?
โฮะแต, ตะชี้นโซ, กะปยี้ พยอพเยแด มี้นตา, มี้นตะมี้แน ลู บแยะตเวปาตา อะเญนเล
(ใช, ที่มีพระเอก, นางเอกกับตัวตลก รองเพลง เตนรําสรางความบันเทิงนั้น คืออะเญนละ)
A : tmeENmbk&m;yëJrSm aps;qdkifawëa&m &Sdygvm;As ?
อะนานดะพะยาปแวมา เซไซ ตเวยอ ชิปาลาบยะ
(ที่งานฉลองวิหารอานันทเจดีย มีรานคาทั้งหลายดวยหรือเปลาครับ)
T : a'ocH pm;p&mawë / toHk;taqmifawë a&mif;wJhqdkifawëvnf; renf;bl; ?
เดตะคาน ซาซะยาตเว, อะโตนอะเซาตเว เยาแดไซตเวแล มะแนบู
(พวกรานขายของกินพื้นบาน ขาวของเครื่องใชก็มีไมนอยเลย)
A : =um;&wmeJ@wif tckyJ bk&m;yëJudk oëm;csifvm+yD ?
จายะตาแนติน อะคุแบ พะยาปแวโก ตวาชินลาปยี
(เพียงแคไดยินเทานั้น อยากไปงานฉลองพระตอนนี้แลวเลย)
สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) tmeENmbk&m;yëJudk vmwJholawë rsm;ygovm; อานานดาพะยาปแวโก ลาแดตตู เว มยา
ปาตะลา “คนที่มางานฉลองวิหารอานันทเจดีย มากไหม”
pm;p&mudk rpm;ao;bl;vm; ซาซะยาโก มะซาเตบูลา “ยังไมกินของกินอีกหรือ”
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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aps;qdkifudk oëm;csifw,f เซไซโก ตวาชินแต “อยากไปรานคา”
tarhtoHudk =um;&w,f อะเมอะตานโก จายะแต “ไดยินเสียงคุณแม”
(2) tmeENmbk&m;yëJudk vmwJholawë rsm;ygovm; อานานดาพะยาปแวโก ลาแดตูตเว มยา
ปาตะลา “คนที่มางานฉลองวิหารอานันทเจดีย มากไหม”
aps;onfawë a&mif;ae=uw,f เซแตตเว เยาเนจะแต “พวกพอคาแมคากําลังขายของกัน
อยู”
a'ocHvlawë vm=uovm; เดตะคานลูตเว ลาจะตะลา “พวกคนพื้นเมืองมากันไหม”
vljyufawë o¶kyfaqmif=uwm &,f&w,f ลูบแยะตเว ตะโยะเซาจะตา ยียะแต “ที่พวก
ตัวตลกแสดงกันนั้น ไดหัวเราะ”
สุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา pOf;pm;p&maumif;wJhjrefrmhpum;yHk
“bk&m;vnf;zl; / vdyfOvnf;wl; พะยาแลวพู เละอุแลตู” แปลตรงวา “สักการะพระ
ดวย, ขุดไขเตาดวย” คําศัพทที่อยูในสุภาษิตนี้คือ bk&m; พะยา แปลวา “พระ” vnf; แล แปลวา
“ก็ดวย” zl; พู แปลวา “สักการะ” vdyfO เละอุ แปลวา “ไขเตา” wl; ตู แปลวา “ขุด”
ความหมายของสุภาษิตนี่คือ ในขณะที่ไปทําบางสิ่งบางอยาง แลวไดรับทําบางอยางที่มี
ผลประโยชนดีๆ ดวย ซึ่งสอนใหรูวา “เมื่อไรก็ตาม ทําอะไรก็ตาม ไมใชแคสนใจทําในสิ่งที่ตน
ตองการเทานั้น ควรสนใจไขวควาในโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนดีๆ ดวย”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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tcef; 4 jynfaxmifpkae@txdrf;trSwfyëJ
อะคาน 4 ปยีเทาซุเน อะเทน อะมะ ปแว
ตอนที่ 4 งานฉลองวันสหภาพ
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
วันอาทิตย
ถนนใหญ
ปด
จะเปนแนนอน
ธงสหภาพ
ลานจัตุรัสประชาชน
ขนสงไป, นําไป
งานอนุสรณ, งานฉลอง
สงตอกัน, สืบทอด
วัน
เริ่มขนสง
กอนที่จะถึง
ขอตกลง, สนธิสัญญา
เย็บ, ผูกมัด, ลงนาม
ทีละเมือง, เมืองหนึ่งสูอีกเมือง
ทั่วทั้งประเทศ
เวียนมา

we*FaEëae@
vrf;r}uD;
ydwf
vdrfhr,f
jynfaxmifpktvHawmf
jynfol@&ifjyif
o,foëm;
txdrf;trSwf
vufqifhurf;
&uf
p+yD;o,f
rwdkifcif
pmcsKyf
csKyf
wpf+rdK@+yD;wpf+rdK@
wpfEdkifiHvHk;
vSnfhvm

“ตะ นี้น กะ นเว เน”
“ลาน มะ จี้”
“เปะ”
“เลน แม”
“ปยี เทา ซุ อะ ลาน ตอ”
“ปยี ตู ยิน ปยิน”
“แต ตวา”
“อะ เทน อะ มะ”
“และ ซิ่น กาน”
“แยะ”
“ซะ ปยี้ แต”
“มะ ไต คิน”
“ซา โชะ”
“โชะ”
“ตะ มโย ปยี้ ตะ มโย”
“ตะ ไน งาน โลน”
“แล ลา”

W : roZif / uíefawmfu udkath(u) oli,fcsif; udk0if; yg ?
T : [kwfuJh / od&wm0rf;omygw,f ? udkath(u)a&m rygvmbl;vm; ?
W : udkath(u) rtm;vdk@yg ? uíefawmf &efukef+rdK@xJrSm av#mufvnfcsifvk@d
ajymjyay;vdk@ &ygrvm; ?
T : vmr,fh we*FaEëae@rSm jynfvrf;r}uD;udk ydwfvdrfhr,f ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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W : bma=umifhydwfwmygvJ As ?
T : jynfol@&ifjyifudk jynfaxmifpktvHawmf o,foëm;zdk@ ydwfwmyg ?
W : jynfol@&ifjyifudk jynfaxmifpktvHawmf bma=umifh o,foëm;wmvJ As ?
T : jynfol@&ifjyifrSm jynfaxmifpkae@txdrf;trSwfyëJ usif;yygvdrfhr,f &Sifh ?
W : atmf / [kwfvm; ? jynfaxmifpktvHawmfudk b,fuae o,fvmwmvJ As ?
T : jynfaxmifpkae@rwdkifcif 45 &uf uwnf;u p+yD; wpf+rdK@+yD;wpf+rdK@ vufqifhurf;
o,f=uwmyg &Sifh ?
W : atmf / [kwfvm; ? b,f+rdK@uae p+yD;o,fwmygvJ As ?
T : yifvHkpmcsKyfcsKyfwJh yifvHk+rdK@uae p+yD; tvHawmfudk o,fwmyg &Sifh ?
W : 'gqdk wpfEdkifiHvHk;rSm 45 &uf vSnfhvm+yD; &efukef+rdK@udk a&mufvmwmaygh ?
T : [kwfuJh&Sifh ?
W : jynfaxmifpkae@txdrf;trSwfyëJudk wpfEdkifiHvHk; 45 &ufawmif usif;y
ae=uwmayghaemf?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
W : roZif / uíefawmfu udkath(u) oli,fcsif; udk0if; yg cifAs ?
มะตะซีน จะนอกะ โกเอก ตะเงชีน โกวีนบา คีนบยะ
(มะตะซีน ผมเปนเพื่อนของคุณเอก ชื่อวีน ครับ)
T : [kwfuJh / od&wm0rf;omygw,f ? udkath(u)a&m rygvmbl;vm; ?
โฮะเก ตี่ยะดา วูนตาบาแด โกเอก ยอ มะปาลาบูลา
(คะ ยินดีที่ไดรูจัก คุณเอกไมมาดวยหรือ)
W : udkath(u) rtm;vdk@yg ? uíefawmf &efukef+rdK@xJrSm av#mufvnfcsifvdk@
ajymjyay;vdk@ &ygrvm; ?
โกเอก มะอาโลบา จะนอ ยังโกนมโยแทมา เชาแลชีนโล ปยอปยะเปโล ยะบามะลา
(คุณเอก ไมวางครับ ผมอยากเที่ยวในเมืองยางกุง ชวยแนะนําหนอยไดไหม)
T : vmr,fh we*FaEëae@rSm jynfvrf;r}uD;udk ydwfvdrfhr,f ?
ลาแม ตะนี้นกะนเวเนมา ปยีลานมะจี้โก เปะเลนแม
(วันอาทิตยที่จะถึงนี้ จะมีการปดถนนปยี)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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W : bma=umifhydwfwmygvJ As ?
บาเจา เปะตาปาแล บยะ (ทําไมถึงปดหรือครับ)
T : jynfol@&ifjyifudk jynfaxmifpktvHawmf o,foëm;zdk@ ydwfwmyg ?
ปยีตูยินปยินโก ปยีเทาซุอะลานตอ แตตวาโพ เปะตาปา
(ปดเพื่อจะนําธงสหภาพไปยังลานจัตุรัสประชาชน)
W : jynfol@&ifjyifudk jynfaxmifpktvHawmf bma=umifh o,foëm;wmvJ As ?
ปยีตูยินปยินโก ปยีเทาซุอะลานตอ บาเจา แตตวาตาแล บยะ
(ทําไมจึงตองนําธงสหภาพไปยังลานจัตุรัสประชาชนหรือครับ)
T : jynfol@&ifjyifrSm jynfaxmifpkae@txdrf;trSwfyëJ usif;yygvdrfhr,f &Sifh ?
ปยีตูยินปยินมา ปยีเทาซุเนอะเทนอะมะปแว จี้นปะปาเลนแม ชิ่น
(จะมีการจัดงานฉลองวันสหภาพที่ลานจัตุรัสประชาชนคะ)
W : atmf / [kwfvm; ? jynfaxmifpktvHawmfudk b,fuae o,fvmwmvJ As ?
ออ, โฮะลา, ปยีเทาซุอะลานตอโก แบกะเน แตลาตาแล บยะ
(ออ, หรือครับ, นําธงสหภาพมาจากที่ไหนหรือครับ)
T : jynfaxmifpkae@rwdkifcif 45 &uf uwnf;u p+yD; wpf+rdK@+yD;wpf+rdK@ vufqifhurf;
o,f=uwmyg &Sifh ?
ปยีเทาซุเนมะไตคิน เลแซงา แยะ กะแทกะ ซะปยี้ ตะมโยปยี้ ตะมโย และซิ่นกาน แตจะ
ตา ชิ่น
(เริ่มสงกันมาเปนทอดๆ จากเมืองหนึ่งสูเมืองหนึ่ง ตั้งแต 45 วันกอนจะถึงวันสหภาพคะ)
W : atmf / [kwfvm; ? b,f+rdK@uae p+yD; o,fwmygvJ As ?
ออ, โฮะลา, แบมโยกะเน ซะปยี้ แตตาปาแล บยะ
(ออ, จริงหรือ, เริ่มสงจากเมืองไหนหรือครับ)
T : yifvHkpmcsKyfcsKyfwJh yifvHk+rdK@uae p+yD; tvHawmfudk o,fwmyg &Sifh ?
ปนโลนซาโชะโชะแต ปนโลนมโยกะเน ซะปยี้ อะลานตอโก แตตาปา ชิ่น
(เริ่มสงธงจากเมืองปานโลนซึ่งเปนที่ลงนามขอตกลงปานโลนคะ)
W : 'gqdk wpfEdkifiHvHk;rSm 45 &uf vSnfhvm+yD; &efukef+rdK@udk a&mufvmwmaygh ?
ดาโซ ตะไนงานโลนมา แลแซงา แยะ แลลาปยี้ ยานโกนมโยโก เยาะลาตาปอ
(ถาอยางนี้ เวียนทั่วประเทศมา 45 วัน แลวมาถึงที่เมืองยางกุงสินะ)
T : [kwfuJh&Sifh ?
โฮะแกชิ่น (ถูกตองคะ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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W : jynfaxmifpkae@txdrf;trSwfyëJudk wpfEdkifiHvHk; 45 &ufawmif usif;y
ae=uwmayghaemf ?
ปยีเทาซุเนอะเทาอะมะปแวโก ตะไนงานโลน เลแซงา แยะเตา จี้นปะเนจะตาปอนอ
(จัดงานฉลองวันสหภาพกันยาวนานถึง 45 วันทั่วประเทศเลยสินะเนี่ย)
สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) vmr,fh we*FaEëae@rSm jynfvrf;r}uD;udk ydwfvdrfhr,f ลาแม ตะนี้นกะนเวเนมา ปยี
ลานมะจี้โก เปะเลนแม “วันอาทิตยที่จะถึงนี้ จะมีการปดถนนปยี”
reufjzef ausmif; ydwfvdrfhr,f มะแนะพยาน เจา เปะเลนแม “พรุงนี้ โรงเรียนจะปด”
olu uíefrtdrfrSm xrif; vmpm;vdrfhr,f ตูกะ จะมะเอนมา ทะมี้น ลาซาเลนแม
“เขาจะมากินขาวที่บานดิฉัน”
tar qlvdrfhr,f อะเม ซูเลนแม “คุณแมจะดุ”
(2) bma=umifhydwfwmygvJ บาเจา เปะตาปาแล “ทําไมถึงปดหรือ”
b,fuae แบกะเน “จากที่ไหน”
b,f+rdK@ แบมโย “เมืองไหน”
bma=umifh aemufusygvJ บาเจา เนาะจะปาแล “ทําไมถึงชา”, “ทําไมมาสาย”
b,fuae jyefvmygvJ แบกะเน ปยานลาปาแล “กลับมาจากที่ไหน”
b,f+rdK@udk oëm;vnfwmygvJ แบมโยโก ตวาแลตาปาแล “ไปเที่ยวเมืองไหนหรือ”

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
ออก
เวลา
ตั้งแต
ขามไป, ตัดผานไป, ลัดไป
อยางไร
ขบวนพาเหรด
แสดงศักยภาพกองกําลังทหาร
นาสนุก

xëuf
tcsdef
uwnf;u
jzwfoëm;
b,fvdk
tcrf;tem;eJ@av#muf
ppfa&;jy
aysmfp&m

“ทแวะ”
“อะ เชน”
“กะ แท กะ”
“พยะ ตวา”
“แบ โล”
“อะ คาน อะ นา แน เชาะ”
“ซิ เย ปยะ”
“ปยอ ซะ ยา”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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aumif;
ดี
,^faus;r_jyyëJ
งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
งานแขงขันการเขียนเรียงความ pmpDpmuHk;+ydKifyëJ
tm;upm; +ydKifyëJ
งานแขงขันกีฬา
crf;crf;em;em;
อยางยิ่งใหญ, เปนพิธีการ
wpfav#muf
ตลอดเสนทาง
wdkif;oljynfom;awë
ประชาชนทั้งหลาย
wef;pD
เรียงแถว, เขาแถว
+rdK@awmf
เมืองหลวง
tpdk;&¶Hk;
สํานักงานของรัฐบาล, สถานที่ราชการ
ydwf&uf
วันหยุด, วันปดทําการ

“เกา”
“ยิน เจ มุ ปยะ ปแว”
“ซา ซี ซา โกน ปไย ปแว”
“อา กะ ซา ปไย ปแว”
“คาน คาน นา นา”
“ตะ เชาะ”
“ไต ตู ปยี ตา ตเว”
“ตาน ซี”
“มโย ตอ”
“อะ โซ ยะ โยน”
“เปะ แยะ”

T : jynfaxmifpktvHawmf p+yD;xëufwJhtcsdefuwnf;u jzwfoëm;wJh+rdK@wdkif;rSm
yëJ usif;y+yD; }udKqdk=uw,f ?
W : b,fvdkyëJawë usif;y=uygovJ As ?
T : tcrf;tem;eJ@av#mufwm / ppfa&;jywmawëyg &Sifh ?
W : [kwfvm; ? awmfawmf aysmfp&maumif;r,f ?
T : +yD;awmh ausmif;wdkif;rSmvnf; ,^faus;r_jyyëJ / pmpDpmuHk;+ydKifyëJ / tm;upm;
+ydKifyëJawë vkyf=uw,f ?
W : jynfaxmifpkae@rSm &efukef+rdK@u jynfol@&ifjyifrmS a&m yëJ vkyf=uygovm; As ?
T : [kwfuJh / yëJudk crf;crf;em;em; usif;y=uygw,f ?
W : &efukef+rdK@ wpf+rdK@vHk;a&m tvHawmfudk }udKqdk=uygovm; ?
T : jynfvrf;wpfav#mufrSm wdkif;oljynfom;awë wef;pD+yD; }udKqdk=uw,f ?
W : jrefrmEdkifiH&J@+rdK@awmf aejynfawmfrSma&m yëJusif;yygovm; As ?
T : [kwfuJh / aejynfawmfrSmvnf; yëJusif;y=uygw,f ?
W : jynfaxmifpkae@u tpdk;&¶Hk;ydwf&ufa&m [kwfygovm; As ?
T : [kwfuJh &Sifh ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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คําแปล บทสนทนาที่ 2
T : jynfaxmifpktvHawmf p+yD;xëufwJhtcsdefuwnf;u jzwfoëm;wJh+rdK@wdkif;rSm yëJ
usif;y+yD; }udKqdk=uw,f ?
ปยีเทาซุอะลานตอ ซะปยี้ทแวะแดอะเชนกะแทกะ พยะตวาแดมโยไตมา ปแวจี้นปะปยี้ โจโซ
จะแต (ตั้งแตเวลาที่เริ่มนําธงสหภาพออกไป ทุกเมืองที่ผานไป จัดงานฉลองตอนรับกัน)
W : b,fvdkyëJawë usif;y=uygovJ As ?
แบโลปแวตเว จี้นปะจะปาตะแล บยะ (จัดงานแบบไหนกันหรือครับ)
T : tcrf;tem;eJ@av#mufwm / ppfa&;jywmawëyg &Sifh ?
อะคานอะนาแนเชาะตา, ซิเยปยะตาตเวปา ชิ่น
(ก็เปนพวกขบวนพาเหรดบาง, งานแสดงศักยภาพกองกําลังทหารบางคะ)
W : [kwfvm; ? awmfawmf aysmfp&maumif;r,f ?
โฮะลา, ตอตอ ปยอซะยาเกาแม (จริงหรือ, คงจะนาสนุกมากๆ แนเลย)
T : +yD;awmh ausmif;wdkif;rSmvnf; ,^faus;r_jyyëJ / pmpDpmuHk;+ydKifyëJ / tm;upm;
+ydKifyëJawë vkyf=uw,f ?
ปยี้ตอ เจาไตมาแล ยินเจมุปยะแปว, ซาซีซาโกนปไยปแว, อากะซาปไยปแวตเว โละจะแต
(แลวก็ ตามโรงเรียนตางๆ เอง ก็มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม, งานประกวดการเขียน
เรียงความ, งานแขงขันกีฬาตางๆ ดวย)
W : jynfaxmifpkae@rSm &efukef+rdK@u jynfol@&ifjyifrSma&m yëJ vkyf=uygovm; As ?
ปยีเทาซุเนมา ยานโกนมโยกะ ปยีตูยินปยินมายอ แปว โละจะปาตะลา บยะ
(ในวันสหภาพ มีการจัดงานกันที่ลานจัตุรัสประชาชนที่เมืองยางกุงดวยหรือเปลาครับ)
T : [kwfuJh / yëJudk crf;crf;em;em; usif;y=uygw,f ?
โฮะแก, ปแวโก คานคานนานา จี้นปะจะปาแต (คะ, จัดงานกันอยางยิ่งใหญเลย)
W : &efukef+rdK@ wpf+rdK@vHk;a&m tvHawmfudk }udKqdk=uygovm; ?
ยานโกนมโย ตะมโยโลนยอ อะลานตอโก โจโซจะปาตะลา
(แลวเมืองยางกุงทั้งเมืองละครับ ตอนรับธงกันดวยหรือเปลา)
T : jynfvrf;wpfav#mufrSm wdkif;oljynfom;awë wef;pD+yD; }udKqdk=uw,f ?
ปยีลานตะเชาะมา ไตตูปยีตาตเว ตานซีปยี้ โจโซจะแต
(ประชาชนทั้งหลายเขาแถวตอนรับกันตลอดเสนทางถนนปยี)
W : jrefrmEdkifiH&J@+rdK@awmf aejynfawmfrSma&m yëJusif;yygovm; As ?
มยานมาไนงานแยมโยตอ เนปยีดอมายอ ปแวจี้นปะปาตะลา บยะ
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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(แลวที่เมืองเนปยีดอ เมืองหลวงของประเทศเมียนมาละ มีการจัดงานฉลองไหมครับ)
T : [kwfuJh / aejynfawmfrSmvnf; yëJusif;y=uygw,f ?
โฮะแก, เนปยีดอมาแล ปแวจี้นปะจะปาแต (คะ, ที่เนปยีดอก็จัดงานกันดวย)
W : jynfaxmifpkae@u tpdk;&¶Hk;ydwf&ufa&m [kwfygovm; As ?
ปยีเทาซุเนกะ อะโซยะโยนเปะแยะยอ โฮะปาตะลา บยะ
(วันสหภาพ เปนวันหยุดของสํานักงานรัฐบาลดวย ใชไหมครับ)
T : [kwfuJh &Sifh ?
โฮะแก, ชิ่น (ใชคะ)
สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) jynfaxmifpktvHawmf p+yD;xëufwJhtcsdefuwnf;u jzwfoëm;wJh+rdK@wdkif;rSm yëJ
usif;y+yD; }udKqdk=uw,f ปยีเทาซุอะลานตอ ซะปยี้ทแวะแดอะเชนกะแทกะ พยะตวา
แดมโยไตมา ปแวจี้นปะปยี้ โจโซจะแต “ตั้งแตเวลาที่เริ่มนําธงสหภาพออกไป ทุกเมืองที่
ผานไป จัดงานฉลองตอนรับกัน”
xdkif;vlrsdK;wdkif; &mrm 9 bk&ifudk cspf=uw,f ไทลูมโยไต รามา โก บะยินโก ชิจะแต
“ชาวไทยทุกคน รักในหลวงรัชกาลที่ 9 กัน”
jywif;aygufwdkif;udk ydwfxm;yg ปยะดี้นเปาะไตโก เปะทาปา “ปดหนาตางทุกบาน
เอาไวเถิด”
we*FaEëae@wdkif; rdom;pk tvnfxëufw,f ตะนี้นกะนเวเนไต มิตาซุ อะแลทแวะแต
“ครอบครัวออกไปเที่ยวทุกวันอาทิตย”
(2) jynfaxmifpkae@rSm &efukef+rdK@u jynfol@&ifjyifrSma&m yëJ vkyf=uygovm; ปยีเทาซุ
เนมา ยานโกนมโยกะ ปยีตูยินปยินมายอ แปว โละจะปาตะลา “ในวันสหภาพ มีการจัดงาน
กันที่ลานจัตุรัสประชาชนที่เมืองยางกุงดวยหรือเปลา”
ola&m yëJudk twl vdkufvmw,f ตูยอ ปแวโก อะตู ไลลาแต “เขาเองก็ตามมาที่งาน
ดวย”
'Dqdkifu ypPnf;pHk+yD; aps;a&m oufomw,f ดีไซกะ ปยิซี้โซนปยี้ เซยอ แตะตาแต
“รานนี้ มีของครบ และราคาก็ยอมเยาดวย”
olwdk@rdom;pka&m tvnfxëufovm; ตูโดมิตา ซุยอ อะแลทแวะตะลา “ครอบครัว
ของพวกเขา ก็ออกเที่ยวดวยหรือ”
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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สุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา pOf;pm;p&maumif;wJhjrefrmhpum;yHk
“ESrf;wpfvHk;ESifh qDrjzpf นานตะโลน นิน ซี มะพยิ” แปลตรงวา “ดวยงาหนึ่งเมล็ดจะ
ไมไดน้ํามัน” คําศัพทที่อยูในสุภาษิตนี้คือ ESrf; นาน แปลวา “งา” wpfvHk; ตะโลน แปลวา
“หนึ่งเมล็ด” ESifh นิน แปลวา “ดวย” qD ซี แปลวา “น้ํามัน” rjzpf มะ พยิ แปลวา “ไมเปน,
ไมได”
ความหมายของสุภาษิตนี่คือ จะไมไดน้ํามันดวยงาหนึ่งเมล็ด หมายถึง เมื่องานที่ตองการ
ความสามัคคีจากหลายๆ คน หลายๆ ดาน แลวทําเพียงลําพัง หรือดีแคดานเดียวจะไมไดผล ซึ่งสอน
ใหรูวา “จะไดความสําเร็จเมื่อแสดงพลังสามัคคีกัน”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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tcef; 5 xreJyëJ
อะคาน 5 ทะมะแน ปแว
ตอนที่ 5 เทศกาลทะมะแน
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
aemuftywf
สัปดาหหนา
wuUodkvf
มหาวิทยาลัย
pkaygif;
รวบรวม, รวมกลุม , รวมกัน
vkyf
ทํา
vmjzpf
มาได
tif;0acwf
ยุคอังวะ
เทศกาลตามประเพณีเมียนมา jrefrmh¶dk;&myëJ
a&S;us
โบราณ
jrefrmhjyuQ'def
ปฏิทินเมียนมา
เดือนตะโปตแว ซิง่ เปนเดือน 11 ตามปฏิทิน wydk@wëJv
เมียนมาที่ตรงกับเดือนกุมภาพันธ
t&rf;
มากๆ
at;
เย็น
aumufOD;ay:wJhtcsdef
ชวงเวลาตนฤดูของขาวใหม
aumufOD;qef
ขาวสารใหมจากตนฤดู
tm[m&jynfh
มีคุณคาทางโภชนาการ
usef;rma&;
สุขภาพ
twëuf
สําหรับ
aumif;
ดี
tckvdk
ตราบเทาที, เปนตอนนี้
csuf
หุงตม, ประกอบอาหาร
pm;
กิน
pm;p&m
ของกิน

“เนา อะ ปะ”
“แตะ กะ โต”
“ซุ เปา”
“โละ”
“ลา พยิ”
“อีน วะ คิ”
“เมียนมา โยยา ปแว”
“เช จะ”
“เมียนมา แปยะ คะ เดน”
“ตะ โป ตแว ละ”
“อะยาน”
“เอ”
“เกา อู ปอ แต อะเชน”
“เกา อู ซาน”
“อา ฮา ระ ปเย”
“จาน มา เย”
“อะ ตแวะ”
“เกา”
“อะ คุ โล”
“แชะ”
“ซา”
“ซาซะยา”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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ชนิดหนึ่ง
สมัยโบราณที่กษัตริยปกครอง
ความสามัคคีกัน
แสดง, ใหดู
อาหาร

wpfrsdK;
bk&iftkyfcsKyfwJha&S;acwf
pkaygif;nD!ëwfr_
jy
tpm;tpm

“ตะ มโย”
“บะยีน โอะโชะแต เชคิ”
“ซุ เปา ญี ุ มุ”
“ปยะ”
“อะซา อะซา”

T : aemuftywf wuUodkvfrSm pkaygif;vkyfwJhxreJyëJudk udk0if; vmjzpfrvm; ?
W : xreJyëJqdkwm b,fvdkyëJrsdK;vJ As ?
T : tif;0acwfuwnf;u vkyfvmwJhjrefrmh¶dk;&myëJ wpfyëJyg &Sifh ?
W : atmf / awmfawmf a&S;uswJhjrefrmh¶dk;&myëJyJ ?
T : azazmf0g&Dvu jrefrmhjyuQ'defrSm 11 vajrmuf wydk@wëJv / t&rf;at;w,f ?
W : [kwfw,faemf ?
T : +yD;awmh azazmf0g&Dvu aumufOD;ay:wJhtcsdefvnf; jzpfw,f ?
W : aumufOD;qefu tm[m& jynfh+yD; usef;rma&;twëuf aumif;w,f ?
T : xreJu tckvdkat;wJhtcsdefrSm aumufOD;qefudk pkaygif;csuf+yD;pm;wJh jrefrmh¶dk;&m
pm;p&m wpfrsdK;av ?
W : yëJvkyf+yD;pm;wJh jrefrmh¶;dk &mpm;p&mvm; ?
T : bk&iftkyfcsKyfwJha&S;acwfuwnf;u vkyfvmwJh pkaygif;nD!ëwfr_udk jywJh
tpm;tpmav ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
T : aemuftywf wuUodkvfrSm pkaygif;vkyfwJhxreJyëJudk udk0if; vmjzpfrvm;?
เนาอะปะ แตะกะโตมา ซุเปาโละแต ทะมะแนปแวโก โกวีน ลาพยิมะลา (สัปดาหหนา
เทศกาลทะมะแนทรี่ วมกลุมกันจัดทําที่มหาวิทยาลัยนั้น คุณวีนจะมาไดหรือเปลา)
W : xreJyëJqdkwm b,fvdkyëJrsdK;vJ As ?
ทะมะแนปแว โซดา แบโล ปแว มโย แล บยะ
(เทศกาลทะมะแนคือ เทศกาลแบบไหนครับ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T : tif;0acwfuwnf;u vkyfvmwJhjrefrmh¶dk;&myëJ wpfyëJyg &Sifh ?
อีนวะคิ กะแดกะ โละลาแด เมียนมา โยยา ปแว ตะปแวปา ชิน
(เทศกาลตามประเพณีเมียนมาหนึ่งเทศกาลที่จัดกันมาตั้งแตยุคอังวะ คะ)
W : atmf / awmfawmf a&S;uswJhjrefrmh¶dk;&myëJyJ ?
ออ ตอตอ เชจะแด เมียนมา โยยา ปแว แบ
(ออ เทศกาลตามประเพณีเมียนมาที่คอนขางโบราณเลย)
T : azazmf0g&Dvu jrefrmhjyuQ'defrSm 11 vajrmuf wydk@wëJv / t&rf;at;w,f ?
เพพอวารีละกะ เมียนมาแปยะคะเดนมา แซตะละ มเยา ตะโปตแวละ อะยานเอแต
(เดือนตะโปตแวที่เปนเดือน 11 ตามปฏิทินเมียนมาซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธนั้น อากาศ
เย็นมาก)
W : [kwfw,faemf ?
โฮะแตนอ (ใชซี่นะ)
T : +yD;awmh azazmf0g&Dvu aumufOD;ay:wJhtcsdefvnf; jzpfw,f ?
ปยีตอ เพพอวารีละกะ เกาอูปอแตอะเชนแล พยิแต
(แลวก็เดือนกุมภาพันธนั้นเปนชวงเวลาตนฤดูของขาวใหมดวย)
W : aumufOD;qefu tm[m& jynfh+yD; usef;rma&;twëuf aumif;w,f ?
เกาอูซานกะ อาฮาระปเยปยี จานมาเยอะตแวะ เกาแด
(ขาวสารใหมจากตนฤดูมีคณ
ุ คาทางโภชนาการแลว ดีตอสุขภาพ)
T : xreJu tckvdkat;wJhtcsdefrSm aumufOD;qefudk pkaygif;csuf+yD;pm;wJh jrefrmh¶dk;&m
pm;p&m wpfrsdK;av ?
ทะมะแนกะ อะคุโล เอแตอะเชนมา เกาอูซานโก ซุเปาแชะปยี้ซาแด เมียนมาโยยา ซาซะยา
ตะมโยเล (ทะมะแนเปนอาหารประเพณีเมียนมาชนิดหนึ่ง ที่รวมคนกันประกอบอาหาร
โดยขาวสารใหมจากตนฤดู แลวกินกันในชวงเวลาอากาศเย็นแบบนี้)
W : yëJvkyf+yD;pm;wJh jrefrmh¶dk;&mpm;p&mvm; ?
ปแวโละปยีซาแด เมียนมาโยยา ซาซะยาลา
(อาหารตามประเพณีเมียนมาที่จัดงานแลวกินกันหรือ)
T : bk&iftkyfcsKyfwJha&S;acwfuwnf;u vkyfvmwJh pkaygif;nD!ëwfr_udk jywJh
tpm;tpmav ?
บะยีน โอะโชะแต เชคิ กะแดกะ โละลาแด ซุเปาญีุมุโก ปยะแด อะซาอะซาเล (อาหารที่
ทํากันมาตั้งแตสมัยโบราณที่กษัตริยปกครอง ซึ่งเปนอาหารที่แสดงถึงความสามัคคี)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา

- 36 -

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) aemuftywf wuUodkvfrSm pkaygif;vkyfwJhxreJyëJudk udk0if; vmjzpfrvm; เนาอะปะ
แตะกะโตมา ซุเปาโละแต ทะมะแนปแวโก โกวี้น ลาพยิมะลา “สัปดาหหนา เทศกาลทะ
มะแนที่รวมกลุมกันจัดทําที่มหาวิทยาลัยนั้น คุณวีนจะมาไดหรือปเลา”
uíefru jrefrmEdkifiHom; jzpfygw,f จะมะกะ เมียนมาไนงานตา พยิปาแด “ดีฉันเปน
ชาวเมียนมา”
aemuftywf &efukef+rdK@udk oëm;jzpfvdrfhr,f เนาอะปะ ยานโกน มโยโก ตวาพยิ เลนแม
“สัปดาหหนา จะไดไปยางกุง”
tarhtwëuf pm;p&m 0,fjzpfvm; อะเมอะตแว ซาซะยา แวพยิลา “ไดซื้ออาหาร
สําหรับคุณแมไหม”
(2) tif;0acwfuwnf;u vkyfvmwJhjrefrmh¶dk;&myëJ wpfyëJyg อีนวะคิ กะแดกะ โละลาแด
เมียนมาโยยา ปแว ตะปแวปา “เทศกาลตามประเพณีเมียนมาหนึ่งเทศกาลที่จัดกันมาตั้งแต
ยุคอังวะ”
uíefru tarhudk cspfw,f จะมะกะ อะเมโก ชิแต “ดีฉันรักคุณแม”
pm;p&mudk aps;u 0,fvmr,f ซาซะยาโก เซกะ แวลาแม “จะซื้อของกินมาจากตลาด”
ausmif;u jyefvmw,f เจากะ ปยานลาแต “กลับมาจากโรงเรียน”

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
ชวงเวลาอากาศเย็น
คนแตละคน, ซึ่งกันและกัน
ชวย
ขิงแก
ถั่วลิสง
งา
ตัดเปนแผนไว, ตัดเปนชิ้นบางๆ
มะพราวแกหั่น

&moDat;wJhtcsdef
wpfa,mufeJ@wpfa,muf
ulnD
csif;
ajryJ
ESrf;
yg;yg;vSD;xm;
tkef;oD;pdwf

“ยาตี เอ แต อะเชน”
“ตะเยา แน ตะเยา”
“กูญ”ี
“ชีน”
“มเย แป”
“นาน”
“ปาปา ลี้ ทา”
“โอน ตี้ เซะ”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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ธัญพืช
แตกละเอียดไป
จนถึง
นวดคนอาหารใหเขากัน
เรียก
เปลี่ยนคําเรียก
บางพื่นที่อื่น ๆ
เพียงแคหนึ่งเดือน
ในอดีตที่ผานมา
ในปจจุบันนี้, ตอนนี้
ทุกเวลา
ทําอาหารกิน
ยังคงทําอยางตอเนื่อง

aumufyJoD;ESH
ausoëm;
txd
ESJay;&
ac:
tac:ajymif;
wpfcsdK@t&yf
wpfvwnf;
t&ifwkef;u
tck
tcsdefra&ë;
vkyfpm;
qufvkyfae=uao;

“เกา แป ตี้ นาน”
“เจ ตวา”
“อะที”่
“แน เป ยะ”
“คอ”
“อะ คอ ปเยา”
“ตะ โช อะยะ”
“ตะละแด”
“อะยีน โตน กะ”
“อะ คุ”
“อะเชน มะยเว”
“โละซา”
“แซะ โละ เน จะ เต”

W : xreJudk bma=umifh pkaygif;+yD; csuf=uygovJ As ?
T : &moDat;wJhtcsdefrSm wpfa,mufeJ@wpfa,muf ulnD+yD;csuf=uwma=umifh
pkaygif;+yD;csufjzpfwmyg ?
W : xreJudk bmeJ@csufygovJ As ?
T : aumufOD;qef / csif; / ajryJ / ESrf; / yg;yg;vSD;xm;wJhtkef;oD;pdwfwdk@eJ@ csufygw,f ?
W : tm[m&jynfhwJh aumufyJ oD;ESHawë csnf;yJ ?
T : [kwfw,f ?
W : bma=umifh xreJvdk@ ac:wmvJ As ?
T : aumufOD;qef ausoëm;wJhtxd ESJay;&vdk@ xrif;ESJ vdk@ac:wmav ?
W : xrif;ESJ qdkwmuae tac:ajymif;+yD; xreJ vdk@ jzpfoëm;w,feJ@wlw,f ?
T : [kwfw,f ? wpfcsdK@t&yfrSm ESrf;reJ vdk@vnf; ac:=uw,f ?
W : xreJudk wydk@wëJv wpfvwnf;rSmyJ yëJvkyf+yD; csuf=uwmvm; ?
T : t&ifwkef;uawmh wydk@wëJv wpfvrSmyJ xreJudk yëJvkyf+yD; csuf=uw,f ?
W : 'gqdk tck b,ftcsdefrSma&m vkyf=uygvJ ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T : tcsdefra&ë; vkyfpm;=uw,f ? 'gayr,fh xreJyëJudkawmh qufvkyfae=uao; w,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
W : xreJudk bma=umifh pkaygif;+yD; csuf=uygovJ As ?
ทะมะแนโก บาเจา ซุเปาปยี แชะจะปาตะแล บยะ
(ทําไมรวมคนกันแลวประกอบอาหารทะมะแน ครับ)
T : &moDat;wJhtcsdefrSm wpfa,mufeJ@wpfa,muf ulnD+yD;csuf=uwma=umifh
pkaygif;+yD; csufjzpfwmyg ?
ยาตีเอแตอะเชนมา ตะเยาแนตะเยา กูญีปยีแชะจะดาเจา ซุเปาปยีแชะพยิตาปา
(เพราะตอนชวงเวลาอากาศเย็นชวยทําอาหารซึ่งกันและกัน ก็เลยรวมคนกันแลวไดประกอบ
อาหาร)
W : xreJudk bmeJ@csufygovJ As ?
ทะมะแนโก บาแนแชะปาตะแล บยะ (ทะมะแนประกอบดวยอะไร ครับ)
T : aumufOD;qef / csif; / ajryJ / ESrf; / yg;yg;vSD;xm;wJhtkef;oD;pdwfwdk@eJ@ csufygw,f ?
เกาอูซาน ชีน มเยแป นาน ปาปาลี้ทาแตโอนตี้เซะโตแน แชะปาแด
(ทําดวยขาวสารใหมจากตนฤดู ขิงแก ถั่วลิสง งา มะพราวแกหั่นเปนชิ้นบางๆ)
W : tm[m&jynfhwJh aumufyJoD;ESHawëcsnf;yJ ?
อาฮาระปเยแต เกาแปตี้นานตเวชี้แบ (ธัญพืชทั้งหลายที่มีคุณคาทางโภชนาการทั้งนั้น)
T : [kwfw,f ?
โฮะแต (ใช)
W : bma=umifh xreJvdk@ ac:wmvJ As ?
บาเจา ทะมะแนโล คอตาแล บยะ (ทําไมถึงเรียกวา ทะมะแน ครับ)
T : aumufOD;qef ausoëm;wJhtxd ESJay;&vdk@ xrif;ESJ vdk@ac:wmav ?
เกาอูซาน เจตวาแดอะที่ แนเปยะโล ทะมี้นแน โลคอตาเล
(นวดคนจนถึงขาวสารใหมแตกละเอียดไปแลวใหเขากัน ก็เลยเรียกวา ทะมี้นแน)
W : xrif;ESJ qdkwmuae tac:ajymif;+yD; xreJ vdk@ jzpfoëm;w,feJ@wlw,f ?
ทะมี้นแน โซตากะเน อะคอปเยาปยี้ ทะมะแน โล พยิตวาแตแน ตูแด
(นาจะเปลี่ยนคําเรียกจากเปนคํา ทะมี้นแน ใกลเปน ทะมะแน ละมั้ง)
T : [kwfw,f ? wpfcsdK@t&yfrSm ESrf;reJ vdk@vnf; ac:=uw,f ?
โฮะแต ตะโชอะยะมา นานมะแน โลแล คอจะแด
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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W:

T:

W:
T:

(ใช บางพื่นที่อื่นๆ เรียกกันวา นานมะแน ดวย)
xreJudk wydk@wëJv wpfvwnf;rSmyJ yëJvkyf+yD; csuf=uwmvm; ?
ทะมะแนโก ตะโปตแวละ ตะละแดมาแป ปแวโละปยี้ แชะจะตาลา
(ประกอบอาหารทะมะแนโดยจัดงานเพียงแคในเดือนตะโปตแว เดือนเดียวเทานั้นหรือ)
t&ifwkef;uawmh wydk@wëJv wpfvrSmyJ xreJudk yëJvkyf+yD; csuf=uw,f ?
อะยีนโตนกะตอ ตะโปตแวละ ตะละมาแป ทะมะแนโก ปแวโละปยี้ แชะจะแด
(ในอดีตที่ผานมา ประกอบอาหารทะมะแนโดยจัดงานเพียงแคในเดือนตะโปตแว เดือนเดียว
เทานั้น)
'gqdk tck b,ftcsdefrSma&m vkyf=uygvJ ?
ดาโซ อะคุ แบอะเชนมายอ โละจะปาแล (ถาอยางนั้น ตอนนี้ทําในชวงเวลาไหนดวยละ)
tcsdefra&ë; vkyfpm;=uw,f ? 'gayr,fh xreJyëJudkawmh qufvkyfae=uao; w,f ?
อะเชนมะยเว โละซาจะแด ดาเปแม ทะมะแนปแวโกดอ แซะโละเนจะเตแด
(ทํากินกันทุกเวลา แตวาเทศกาลทะมะแนยังคงทําอยางตอเนื่อง)

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) xreJudk bma=umifh pkaygif;+yD; csuf=uygovJ ทะมะแนโก บาเจา ซุเปาปยี แชะจะปา
ตะแล “ทําไมรวมคนกันแลวประกอบอาหารทะมะแน”
bk&m;udk oëm;+yD; tarhudk }udKay;yg พะยาโก ตวาปยี้ อะเมโก โจเปบา
“ไปที่เจดียแลวรับแมใหเถะ”
xrif;udk pm;yëJrSm xdkif+yD;pm;yg ทะมีนโก ซะปแวมา ไท ปยี้ซาปา “นั่งที่โตะแลวกิน
อาหารเถะ”
um;pD;+yD;vmovm; กาซี้ปยี้ ลาตะลา “นั่งรถมาหรือ”
(2) xreJudk bmeJ@csufygovJ ทะมะแนโก บาแนแชะปาตะแล
“ทะมะแนประกอบดวยอะไร”
xrif;udk yef;uefeJ@ xnfhay;w,f ทะมี้นโก บะกานแน แทเปแด “ใสขาวใหดวยจาน”
ausmif;udk um;eJ@ oëm;ovm; เจาโก กาแน ตวาตะลา
“ไปโรงเรียนโดยรถยนตหรือเปลา”
tareJ@taz bk&m;udk oëm;r,f อะเมแนอะเพ พะยาโก ตวาแม
“แมและพอจะไปที่เจดีย”
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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สุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา pOf;pm;p&maumif;wJhjrefrmhpum;yHk
“tac:omuëJ / xreJESifh ,m*k twlwl อะคอ ตา กแว ทะมะแน นิ ยากุ อะตูตู”
แปลตรงว า “แคก ารเรื อกแตกต างกัน ข าวใหม ที่ผั ดด วยธัญ พืช และข าวตม โอ ตนั้ นเหมื อนกัน ”
คําศัพทที่อยูในสุภาษิตนี้ คือ tac: อะคอ แปลวา “การเรือก” om ตา แปลวา “แคนั้น”
uëJ กแว แปลวา “แตกตาง” xreJ ทะมะแน แปลวา “ขาวใหมที่ผัดดวยธัญพืช” ESifh นิน แปลวา
“และ, กับ” ,m*k ยากุ แปลวา “ขาวตมโอต” twlwl อะตูตู แปลวา “เหมือนกัน”
ความหมายของสุภาษิตนี่คือ สองสิ่งที่แตกตางกันในรูปโฉมภายนอกและลักษณะอยางมาก
แตที่จริงเปนสิ่งเดียวกัน ซึ่งสอนใหรูวา “บางครั้งเราไมควรจะตัดสินใจจากลักษณะที่ปรากฏเห็นที่
แตกตางกัน เพราะมันอาจจะเปนสิ่งเดียวกับที่เรารูอยูแลว”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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tcef; 6 ref;pufawmf&mbk&m;yëJ
อะคาน 6 มานแซะตอยา พะยา ปแว
ตอนที่ 6 งานเจดียมานแซะตอยา
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
tck
ตอนนี้, ในเวลานี้
xJ
ใน
&Sd
มี
em;
ใกล
acsmif;
ลําธาร
ab;
ขาง
eHrnf}uD;
มีชื่อเสียง
wpfEdkifiHvHk;
ทั้งประเทศ
vdkvdk
เกือบทั้งหมด, ราวกับวา, เหมือนกับวา
bk&m;zl;ol
ผูแสวงบุญ
um;
รถ
ae@
วัน
&uf
วันที่, ลําดับวัน
vv,f
กลางเดือน
awmfawmf=um=um
คอนขางนาน, นานมาก
vkyf
ทํา
p ump tcsdefydkif;
ชวงเวลาที่เริ่มตน
vl odyfrpnf
คนไมมาก
bk&m;yëJudkvmwJhol
คนที่มางานเจดีย
rsm;
มาก
vqef;
ขางขึ้น, ชวงตนเดือน
+yD;cgeD;tcsdef
เวลาที่ใกลจะเสร็จสิ้น, เวลาที่ใกลจะจบ
vl t&rf;rsm;
คนเยอะมาก

“อะ คุ”
“แท”
“ชิ”
“นา”
“เชา”
“เบ”
“นาน แม จี้”
“ตะ ไน งาน โลน”
“โล โล”
“พะ ยา พู ตู”
“กา”
“เน”
“แยะ”
“ละ แล”
“ตอ ตอ จา จา”
“โละ”
“ซะ กา ซะ อะ เชน ไป”
“ลู เตะ มะ ซี”
“พะยา ปแว โก ลา แด ตู”
“มยา”
“ละ ซาน”
“ปยี้ คา นี้ อะ เชน”
“ลู อะ ยาน มยา”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : tck azazmf0g&DvxJrSm bmyëJawë usif;y=uygao;vJ As ?
T : ref;pufawmf&mbk&m;yëJ &Sdygao;w,f &Sifh ?
A : b,f+rdK@rSmvkyfwJh bk&m;yëJygvJ As ?
T : rauë;wdkif; rif;bl;+rdK@em;u ref;acsmif;ab;rSm&SdwJh a&ìpufawmfbk&m;yëJyg ?
A : ref;pufawmf&mbk&m;yëJu eHrnf}uD;ygovm; As ?
T : [kwfuJh / wpfEdkifiHvHk;vdkvdk oëm;=uwJhbk&m;yëJyg &Sifh ?
A : [kwfvm; / b,fvdkoëm;vdk@ &ygovJ As ?
T : bk&m;zl;olwdkif;vdkvdk um;eJ@yJ oëm;=uygw,f &Sifh ?
A : a&ìpufawmfbk&m;yëJu b,fae@rSm usif;y=uygovJ As ?
T : azazmf0g&Dvv,favmufup+yD; {+yDvv,favmuf txd bk&m;yëJudk
vkyf=uygw,f ?
A : bk&m;yëJ&ufu awmfawmf=um=um vkyfwmygvm; ?
T : [kwfuJh / bk&m;yëJ pumptcsdefydkif;avmufrSmawmh vl odyfrpnfao;ygbl; ?
A : b,ftcsdefydkif;avmufrSm bk&m;yëJudkvmwJhol rsm;ygovJ As ?
T : {+yDvqef;avmufup+yD; bk&m;yëJ+yD;cgeD;tcsdefrSm vl t&rf;rsm;ygw,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
A : tck azazmf0g&DvxJrSm bmyëJawë usif;y=uygao;vJ As ?
อะคุ เพพอวารีละแทมา บาปแวตเว จี้นปะจะปาเตแล บยะ
(ในเดือนกุมภาพันธนี้ มีการจัดงานอะไรอีกบางหรือครับ)
T : ref;pufawmf&mbk&m;yëJ &Sdygao;w,f &Sifh ?
มานแซะตอยาพะยาปแว ชิปาเตแต ชิ่น (ยังมีงานเจดียมานแซะตอยาอีกคะ)
A : b,f+rdK@rSmvkyfwJh bk&m;yëJygvJ As ?
แบมโยมาโละแด พะยาปแวบาแล บยะ (เปนงานที่จัดที่เมืองไหนหรือครับ)
T : rauë;wdkif; rif;bl;+rdK@em;u ref;acsmif;ab;rSm&SdwJh a&ìpufawmfbk&m;yëJyg ?
มะกเวไต มี้นบูมโยนากะ มานเชาเบมาชิแด ชเวแซะตอพะยาปแวบา
(เปนงานเจดียชเวแซะตอที่อยูขางๆ ลําธารมานที่ใกลกับเมืองมี้นบู มณฑลมะกเว)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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A : ref;pufawmf&mbk&m;yëJu eHrnf}uD;ygovm; As ?
มานแซะตอยาพะยาปแวกะ นานแมจี้ปาตะลา บยะ
(งานเจดียมานแซะตอยา มีชื่อเสียงไหมครับ)
T : [kwfuJh / wpfEdkifiHvHk;vdkvdk oëm;=uwJhbk&m;yëJyg &Sifh ?
โฮะแก, ตะไนงานโลนโลโล ตวาจะแดพะยาปแวปา ชิ่น
(คะ, เปนงานเจดียที่เหมือนกับวาไปกันทั้งประเทศเลยคะ)
A : [kwfvm; / b,fvdkoëm;vdk@ &ygovJ As ?
โฮะลา, แบโลตวาโล ยะปาตะแล บยะ (จริงหรือ, ไปไดอยางไรหรือครับ)
T : bk&m;zl;olwdkif;vdkvdk um;eJ@yJ oëm;=uygw,f &Sifh ?
พะยาพูตูไตโลโล กาแนแบ ตวาจะปาแต ชิ่น
(ก็เหมือนกับวา ผูแสวงบุญทุกคน ไปกันดวยรถยนตนี่ละคะ)
A : a&ìpufawmfbk&m;yëJu b,fae@rSm usif;y=uygovJ As ?
ชเวแซะตอพะยาปแวกะ แบเนมา จี้นปะจะปาตะแล บยะ
(งานเจดียชเวแซะตอ จัดกันในวันไหนหรือครับ)
T : azazmf0g&Dvv,favmufup+yD; {+yDvv,favmuf txd bk&m;yëJudk
vkyf=uygw,f ?
เพพอวารีละแลเลาะกะซะปยี้ เอปยีละแลเลาะ อะทิ พะยาปแวโก โละจะปาแต
(จัดงานเจดียกันโดยเริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ จนถึงประมาณกลางเดือน
เมษายน)
A : bk&m;yëJ&ufu awmfawmf=um=um vkyfwmygvm; ?
พะยาปแวแยะกะ ตอตอจาจา โละตาปาลา (ชวงวันงานเจดียจัดกันคอนขางนานเลยหรือ)
T : [kwfuJh / bk&m;yëJ pumptcsdefydkif;avmufrSmawmh vl odyfrpnfao;ygbl; ?
โฮะแก, พะยาปแว ซะกาซะอะเชนไปเลาะมาตอ ลู เตะมะซีเตปาบู
(คะ, ชวงแรกๆ ที่จัดงานเจดียนั้น คนยังไมคอยมาก)
A : b,ftcsdefydkif;avmufrSm bk&m;yëJudkvmwJhol rsm;ygovJ As ?
แบอะเชนไปเลาะมา พะยาปแวโกลาแดตู มยาปาตะแล บยะ
(คนที่มางานเจดียจะมากในชวงเวลาไหนหรือครับ)
T : {+yDvqef;avmufup+yD; bk&m;yëJ+yD;cgeD;tcsdefrSm vl t&rf;rsm;ygw,f ?
เอปยีละซานเลาะกะซะปยี้ พะยาปแวปยี้คานี้อะเชนมา ลู อะยานมยาปาแต
(เริ่มตั้งแตประมาณตนเดือนเมษายน จนใกลจะหมดงานเจดีย คนเยอะมาก)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) tck azazmf0g&DvxJrSm bmyëJawë usif;y=uygao;vJ อะคุ เพพอวารีละแทมา บาป
แวตเว จี้นปะจะปาเตแล “ในเดือนกุมภาพันธนี้ มีการจัดงานอะไรอีกบางหรือ”
bk&m;yëJ+yD;awmh b,fudk oëm;=uao;vJ พะยาปแวปยี้ตอ แบโก ตวาจะเตแล
“พองานเจดียจบแลว ยังไปที่ไหนกันอีกหรือ”
xrif;eJ@[if;a&m pm;ao;vm; ทะมี้นแนฮี้นยอ ซาเตลา
“แลวขาวกับกับขาวละ ยังกินอีกหรือเปลา”
tckxd eHrnf}uD;aeao;w,f อะคุทิ นานแมจี้เนเตแต “ยังคงมีชื่อเสียงอยูจนถึงตอนนี้”
'DypPnf;udk b,frSm a&mif;ao;vJ ดีปซี้โก แบมา เยาเตแล
“ของนี้ ยังขายที่ไหนอีกหรือ”
acsmif;xJrSmvnf; a&ul;ao;w,f เชาแทมาแล เยกูเตแต
“ยังวายน้ําในลําธารนั้นดวย”
(2) azazmf0g&Dvv,favmuf up+yD; {+yDvv,favmuf txd bk&m;yëJudk
vkyf=uygw,f เพพอวารีละแลเลาะกะซะปยี้ เอปยีละแลเลาะ อะทิ พะยาปแวโก โละจะ
ปาแต “จัดงานเจดียกันโดยเริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ จนถึงประมาณ
กลางเดือนเมษายน”
reufydkif;avmufrSm awëŒ=ur,f มะแนะไปเลาะมา ตเวจะแม
“จะพบกันประมาณชวงเชา”
xrif;udk ol@avmufyJ yef;uefxJ xnfhay;yg ทะมี้นโก ตูเลาะแบ บะกานแท แทเปปา
“ใสขาวสวยในจานใหเทาๆ เขาเถิด”
bk&m;zl;olawë ta,muf 30 avmuf vm=uw,f พะยาพูตูตเว อะเยาะ โตนแซ
เลาะ ลาจะแต “ผูแสวงบุญ มากันราวๆ 30 คน”
ol@tdrfu vrf;tqHk;avmufrSm &Sdw,f ตูเอนกะ ลาอะโซนเลาะมา ชิแต
“บานของเขา อยูแถวทายถนน”
pmtkyf 3 tkyfavmuf vdkcsifwmvm; ซาโอะ โตนโอะเลาะ โลชินตาลา
“อยากไดหนังสือสัก 3 เลมหรือ”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
รอยพระพุทธบาท
หนวยนับ “องค”
บนเขา
ใตเขา, เชิงเขา
ขึ้น
สักการะ
บันได
ผูมาแสวงบุญทั้งหลาย
สถานที่สําหรับพักแรม
มี
ริมลําธาร
ตลอดแนว, ตลอดเสนทาง
กระทอมไมไผชั่วคราว
พักแรม
อื่นๆ, อยางอื่น
ชุมชนและถิ่นที่อยูตางๆ
มาขาย
ของที่เปนผลิตภัณฑชนเผา
ซื้อ
ทั่วทั้งประเทศ
เลนน้ํา

bk&m;ajcawmf&m
ql
awmifay:
awmifatmuf
wuf
zl;
avScg;
bk&m;vmzl;olawë
wnf;cdpk &mae&m
&Sd
acsmif;ab;
wpfav#muf
,m,D0g;wJawë
wnf;
wjcm;
te,fe,f t&yf&yf
vm+yD;a&mif;
wdkif;&if;jzpfypPnf;
0,f
wdkif;jynftESH@
a&upm;

“พะ ยา เช ตอ ยา”
“ซู”
“เตา ปอ”
“เตา เอาะ”
“แตะ”
“พู”
“เล กา”
“พะ ยา ลา พู แด ตู ตเว”
“แต โค ซะ ยา เน ยา”
“ชิ”
“เชา เบ”
“ตะ เชาะ”
“ยา ยี วา แต ตเว”
“แต”
“ตะ ชา”
“อะ แน แน อะ ยะ ยะ”
“ลา ปยี้ เยา”
“ไต ยี้น พยิ ป ซี”้
“แว”
“ไต ปยี อะ นาน”
“เย กะ ซา”

A : a&ìpufawmfbk&m;yëJu bma=umifh eHrnf}uD;wmygvJ As ?
T : a&ìpufawmfbk&m;rSm bk&m;ajcawmf&m 2 ql &Sdvdk@ eHrnf}uD;wmyg ?
A : bk&m;ajcawmf&m 2 ql awmif &Sdw,fvm; ?
T : [kwfuJh / awmifay:rSm wpfqleJ@ awmifatmufrSm wpfqlyg ?
A : awmifay:u bk&m;ajcawmf&mudk b,fvdkwuf+yD;zl;vdk@&ovJ As ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T : awmifay:udk avScg;eJ@ wufvdk@&ygw,f ?
A : bk&m;vmzl;olawë wnf;cdkp&mae&ma&m &Sdygovm; As ?
T : [kwfuJh / ref;acsmif;ab;wpfav#mufu ,m,D0g;wJawërSm bk&m;vmzl;olawë
wnf;vdk@&ygw,f ?
A : bk&mzl;+yD; wjcm;aum bmvkyfvdk@&ygao;vJ As ?
T : te,fe,f t&yf&yfuawmif vm+yD;a&mif;wJh wdkif;&if;jzpfypPnf;awë
0,fvdk@&w,f ?
A : wdkif;jynftESH@u ypPnf;awëawmif a&ìpufawmfbk&m;yëJrSm &w,fvm; ?
T : [kwfw,f / +yD;awmh ref;acsmif;xJrSmvnf; a&upm;vdk@&ao;w,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
A : a&ìpufawmfbk&m;yëJu bma=umifh eHrnf}uD;wmygvJ As ?
ชเวแซะตอพะยาปแวกะ บาเจา นานแมจี้ตาปาแล บยะ
(งานเจดียชเวแซะตอ ทําไมถึงมีชื่อเสียงหรือครับ)
T : a&ìpufawmfbk&m;rSm bk&m;ajcawmf&m 2 ql &Sdvdk@ eHrnf}uD;wmyg ?
ชเวแซะตอพะยามา พะยาเชตอยา นะ ซู ชิโล นานแมจี้ตาปา
(เพราะที่เจดียชเวแซะตอ มีรอยพระพุทธบาท 2 องค จึงไดมีชื่อเสียง)
A : bk&m;ajcawmf&m 2 ql awmif &Sdw,fvm; ?
พะยาเชตอยา นะ ซู เตา ชิแตลา (มีรอยพระพุทธบาทถึง 2 องคเลยหรือ)
T : [kwfuJh / awmifay:rSm wpfqleJ@ awmifatmufrSm wpfqlyg ?
โฮะแก, เตาปอมา ตะซูแน เตาเอาะมา ตะซูปา
(คะ, ที่บนเขา มี 1 องค กับที่เชิงเขา มี 1 องค)
A : awmifay:u bk&m;ajcawmf&mudk b,fvdkwuf+yD;zl;vdk@&ovJ As ?
เตาปอกะ พะยาเชตอยาโก แบโลแตะปยี้พูโลยะตะแล บยะ
(จะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่อยูบนเขาไดอยางไรหรือครับ)
T : awmifay:udk avScg;eJ@ wufvdk@&ygw,f ?
เตาปอโก เลกาแน แตะโลยะปาแต (ขึ้นเขาโดยทางบันไดได)
A : bk&m;vmzl;olawë wnf;cdkp&mae&ma&m &Sdygovm; As ?
พะยาลาพูตูตเว แตโคซะยาเนยายอ ชิปาลา บยะ
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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T:

A:

T:

A:

T:

(มีสถานที่สําหรับผูแสวงบุญพักแรมดวยหรือเปลาครับ)
[kwfuJh / ref;acsmif;ab;wpfav#mufu ,m,D0g;wJawërSm bk&m;vmzl;olawë
wnf;vdk@&ygw,f ?
โฮะแก, มานเชาเบตะเชาะกะ ยายีวาแตตเวมา พะยาลาพูตูตเว แตโลยะปาแต
(คะ, ผูแสวงบุญสามารถพักแรมตามกระทอมไมไผชั่วคราวตลอดแนวริมลําธารมานได)
bk&mzl;+yD; wjcm;aum bmvkyfvdk@&ygao;vJ As ?
พะยาพูปยี้ ตะชากอ บาโละโลยะปาเตแล บยะ
(สักการะพระแลว ยังทําอะไรอยางอื่นไดอีกบางครับ)
te,fe,f t&yf&yfuawmif vm+yD;a&mif;wJh wdkif;&if;jzpfypPnf;awë
0,fvdk@&w,f ?
อะแนแน อะยะยะกะเตา ลาปยี้เยาแด ไตยิ้นพยิปซี้ตเว แวโลละแต (สามารถซื้อของที่เปน
ผลิตภัณฑชนเผาตางๆ ที่ถึงกับนํามาขายจากชุมชนและถิ่นที่อยูตางๆ ได)
wdkif;jynftESH@u ypPnf;awëawmif a&ìpufawmfbk&m;yëJrSm &w,fvm; ?
ไตปยีอะนานกะ ปซี้ตเวเตา ชเวแซะตอพะยาปแวมา ยะแตลา
(ถึงกับมีของจากทั่วทั้งประเทศอยูที่งานเจดียชเวแซะตอดวยหรือ)
[kwfw,f / +yD;awmh ref;acsmif;xJrSmvnf; a&upm;vdk@&ao;w,f ?
โฮะแต, ปยี้ตอ มานเชาแทมาแล เยกะซาโลยะเตแต
(คะ, แลวก็ ยังเลนน้ําในลําธารมานไดอีกดวย)

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
(1) bk&m;ajcawmf&m 2 ql awmif &Sdw,fvm; พะยาเชตอยา นะ ซู เตา ชิแตลา
“มีรอยพระพุทธบาทถึง 2 องคเลยหรือ”
ausmif;udk xrif;bl;awmif ,loëm;w,f เจาโก ทะมี้นบูเตา ยูตวาแต
“ถึงกับเอากลองขาวไปโรงเรียน”
olwdk@u uíefrtdrfudkawmif vmvnf=ur,fwJhvm; ตูโดกะ จะมะเอนโกเตา ลาแล
จะแมแดลา “แมกระทั่งบานของดิฉัน พวกเขาก็จะมาเที่ยวกัน อยางนั้นหรือ”
vSwmrS ewforD;vdk@awmif xifrdw,f ละตามะ นะตะมีโ้ ลเตา ทินมิแต
“สวย จนถึงกับเผลอคิดไปวาเปนนางฟา”
ysif;vëef;vdk@ tdyfawmif tdyfcsifvm+yD ปยี้นลูนโล เอะเตา เอะชินลาปยี
“เบื่อมากจน งวงนอนแลว”
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
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'Dudkvmzdk@ ol@udkawmif ajym+yD;ae+yD ดีโกลาโพ ตูโกเตา ปยอปยี้เนปยี
“ถึงกับบอกใหเขามาที่นี่แลว”
(2) awmifay:u bk&m;ajcawmf&mudk b,fvdkwuf+yD;zl;vdk@&ovJ เตาปอกะ พะยาเชตอ
ยาโก แบโลแตะปยี้พูโลยะตะแล “จะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่อยูบนเขาไดอยางไร
หรือ”
'Drkef@udk pm;vdk@&ygovm; ดีโมนโก ซาโลยะปาตะลา “กินขนมนี้ไดไหม”
[kwfuJh / 'Drkef@udk pm;vdk@&ygw,f โฮะแก, ดีโมนโก ซาโลยะปาแต “คะ, กินขนมนี้ได”
'Dae&mrSm xdkifvdk@&ygw,f ดีเนายามา ไทโลยะปาแต “นั่งที่ตรงนี้ได”
cifAsm;udk zkef;qufvdk@&rvm; คินบยาโก โพนแซะโลยะมะลา “จะโทรหาคุณไดไหม”
um;eJ@ oëm;vdk@&rvm; กาแน ตวาโลยะมะลา “จะไปกับรถยนตไดไหม”
สุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา pOf;pm;p&maumif;wJhjrefrmhpum;yHk
“tdrf omvdk@ {nfhvm เอน ตา โล แอ ลา” แปลตรงวา “บานรมรื่น แขกจึงมา” คําศัพท
ที่อยูในสุภาษิตนี้คือ tdrf เอน แปลวา “บาน” om ตา แปลวา “รมรื่น, สงบสุข” vdk@ โล แปลวา
“เพราะวา” {nfh แอ แปลวา “แขก” vm ลา แปลวา “มา”
ความหมายของสุภาษิตนี่คือ สถานการณในบานรมรื่นดี แขกจึงไปมาหาสูเยี่ยมเยือนกัน ซึ่ง
สอนใหรูวา “ถาสถานการณในประเทศบานเมืองสงบสุขดี ก็จะมีผูคนจากทุกทิศทุกทางแวะเวียนมา
เที่ยว”

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา

