tcef; 27 rdom;pk (1)
อะคาน 27 มิ ตา ซุ (1)
ตอนที่ 27 ครอบครัว (1)
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;om; 1 :
trsdK;orD; :
trsdK;om; 1 :
trsdK;orD; :

r*Fvmyg q&mr ? b,foëm;rvdk@ygvJ cifAs ?
atmf / armif t'Daqmf(e) / q&mr pm=unfhwdkufu pmtkyf iSm;vm+yD;
¶Hk;cef;udk jyefrvdk@uëJŒ?
q&mr pmtkyfawëudk uíefawmfwdk@ 0dkif;o,fay;&ygrvm; ?
at; æ at; / aumif;+yDuë,f ?

trsdK;om; 1 :

q&mr / 'D[m uíefawmfh nDav;yg ? ol@eHrnf 0d¶dk@ vdk@ac:ygw,f ?

trsdK;om; 2 :
trsdK;orD; :

od&wm 0rf;omygw,f q&mr ?

trsdK;om; 2 :

'DESpf uíefawmf wuUodkvf yxrESpf wufyg+yD ? tpfudkqDudk vmvnf&if;eJ@
tpfudku wuUodkvfxJ vdkufjyaewmyg q&mr ?
rif;wdk@rSm armifESr tm;vHk; b,fESa,muf &SdvJuëJŒ?

trsdK;orD;

:

rif; tpfudkqDudk vmvnfwmvm;uëJŒ ?

trsdK;om; 1 :

tm;vHk;aygif; 4 a,mufyg cifAs ? uíefawmfwdk@u tvwfyg ?

trsdK;om; 2 :

uíefawmfwdk@txufrSm tpfr wpfa,mufeJ@ uíefawmfhatmufrSm nDr
wpfa,mufygcifAs ?
rif;wdk@tpfreJ@nDru b,frSm ausmif;wuf=uovJuëJŒ ?

trsdK;orD;

:

trsdK;om; 1 :
trsdK;orD; :

tpfru ausmif;+yD;oëm;yg+yD ? tck tvkyfvkyfaeyg+yD cifAs ?

trsdK;om; 1 :
trsdK;orD; :

nDru 'DESpf wuUodkvf0ifwef;pmar;yëJ ajzygr,f cifAs ?

trsdK;om; 2 :
trsdK;orD;

:

atmf [kwfvm; / aumif;wmaygh ?
armifESrawë&JŒ toufu odyfrjcm;=ubl;yJ ? aumif;wmaygh ? wdkifyifazmf
wdkifyifzuf&wmaygh ?
tpfudk@vdkyJ uíefawmfvnf; q&mrqDrSm wynfhcH+yD; jrefrmpm
vmoifcsifygw,f cifAs ?
rif;ua&m jrefrmpmudk pdw0f ifpm;vm; ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;om; 2 :
trsdK;orD; :
trsdK;om; 2 :
trsdK;orD; :
trsdK;om; 1 :

[kwfuJhyg ? jrefrmpum; bmomjyefwJhol jzpfcsifygw,f ?
usdK;pm;aygh ? q&mrrSm&SdwJh ynmawëudk vdkcsifwJhwynfhawë twëuf ay;zdk@
toifhyJ ?
[kwfuJhyg cifAs ?
uJ / pmtkyfawëudk 'Dpm;yëJay:rSmom wifxm;vdkuf ? aus;Zl;yJuëJŒ ?
&ygw,f q&mr ?

คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูชาย 1 : r*Fvmyg q&mr ? b,foëm;rvdk@ygvJ cifAs ?
มีนกะลาปา ซะยามะ แบตวามะโลปาแล คีนบยะ
(สวัสดีครับอาจารย กําลังจะไปไหนเหรอครับ)
ผูหญิง : atmf / armif t'Daqmf(e) / q&mr pm=unfhwdkufu pmtkyf iSm;vm+yD; ¶Hk;cef;udk
jyefrvdk@uëJŒ?
ออ เมา อดิศร ซะยามะ ซาจี่ไดกะ ซาโอะ งาลาปยี้ โยนคานโก ปยานมะโลแกว
(ออ นายอดิศร ครูยืมหนังสือมาจากหอสมุดแลว กําลังจะกลับไปที่หองทํางานนะ)
ผูชาย 1 : q&mr pmtkyfawëudk uíefawmfwdk@ 0dkif;o,fay;&ygrvm; ?
ซะยามะ ซาโอะตเวโก จะนอโด ไวแตเปยะปามะลา
(จะใหพวกผมชวยถีอหนังสือของอาจารยไหมครับ)
ผูหญิง : at; æ at; / aumif;+yDuë,f ?
เอ... เอ เกาปยีกแว (อืม... ดีเลย)
ผูชาย 1 : q&mr / 'D[m uíefawmfh nDav;yg ? ol@eHrnf 0d¶dk@ vdk@ac:ygw,f ?
ซะยามะ ดีฮา จะนอญีเลปา ตูนานแม วิโรจน โลคอปาแด
(อาจารยครับ นี่นองชายของผม เขาชื่อวาวิโรจนครับ)
ผูชาย 2 : od&wm 0rf;omygw,f q&mr ?
ติยะดา วูนตาปาแด ซะยามะ (ยินดีที่ไดรูจักครับ อาจารย)
ผูหญิง : rif; tpfudkqDudk vmvnfwmvm;uëJŒ ?
มี้น อะโกซีโก ลาแลตาลาแกว (เธอมาเที่ยวหาพี่ชายเหรอ)
ผูชาย 2 : 'DESpf uíefawmf wuUodkvf yxrESpf wufyg+yD ? tpfudkqDudk vmvnf&if;eJ@
tpfudku wuUodkvfxJ vdkufjyaewmyg q&mr ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูหญิง

:

ผูชาย 1 :

ผูชาย 2 :

ผูหญิง

:

ผูชาย 1 :

ผูหญิง

:

ผูชาย 1 :

ผูหญิง

:

ดีนิ จะนอ แตะกะโต ปะทะมะนิ แตะปาปยี อะโกซีโกลาแลยี้นแน อะโกกะ แตะกะโตแท
ไลปยะเนตาปา ซะยามะ (ปนี้ผมขึ้นปหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลว ระหวางที่มาเที่ยวหา
พี่ชาย พี่ก็เลยพามาแนะนําสถานที่ในมหาวิทยาลัยครับอาจารย)
rif;wdk@rSm armifESr tm;vHk; b,fESa,muf &SdvJuëJŒ?
มี้นโดมา เมานะมะ อาโลน แบนะเยาะ ชิแลแกว
(พวกเธอมีพี่นองทั้งหมดกี่คนเหรอ)
tm;vHk;aygif; 4 a,mufyg cifAs ? uíefawmfwdk@u tvwfyg ?
อาโลนเปา เล เยาะปา คีนบยะ จะนอโดกะ อะละปา
(รวมทั้งหมด 4 คนครับ พวกผมเปนคนกลาง)
uíefawmfwdk@txufrSm tpfr wpfa,mufeJ@ uíefawmfhatmufrSm nDr
wpfa,mufyg cifAs ?
จะนอโดอะแทะมา อะมะ ตะเยาะแน จะนอเอาะมา ญีมะ ตะเยาะปาคีนบยะ
(พวกผมมีพี่สาวหนึ่งคนกับนองสาวหนึ่งครับ)
rif;wdk@tpfreJ@nDru b,frSm ausmif;wuf=uovJuëJŒ ?
มี้นโดอะมะแนญีมะกะ แบมา เจาแตะจะตะแลแกว
(พี่สาวกับนองสาวของพวกเธอ เรียนกันที่ไหนหรือ)
tpfru ausmif;+yD;oëm;yg+yD ? tck tvkyfvkyfaeyg+yD cifAs ?
อะมะกะ เจาปยี้ตวาปาปยี อะคุ อะโละโละเนปาปยีคีนบยะ
(พี่สาวเรียนจบแลว ตอนนี้ ทํางานแลวครับ)
atmf [kwfvm; / aumif;wmaygh ?
ออ โฮะลา เกาตาปอ (ออ อยางนั้นเหรอ ก็ดีนะ)
nDru 'DESpf wuUodkvf0ifwef;pmar;yëJ ajzygr,f cifAs ?
ญีมะกะ ดีนิ แตะกะโตวินตานซาเมปแว พเยปาแมคีนบยะ
(นองสาวจะสอบเขามหาวิทยาลัยปนี้ครับ)
armifESrawë&JŒ toufu odyfrjcm;=ubl;yJ ? aumif;wmaygh ? wdkifyifazmf
wdkifyifzuf&wmaygh ?
เมานะมะตเวแยอะแตะกะ เตะมะชาจะบูแป เกาตาปอ ไตปนพอ ไตปนแพะยะตาปอ
(อายุของบรรดาพี่นองไมไดตางกันเทาไหรเลยนี่นา ก็ดีนะ จะไดเปนเพื่อนเปนที่ปรึกษาให
กัน)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูชาย 2 : tpfudk@vdkyJ uíefawmfvnf; q&mrqDrSm wynfhcH+yD; jrefrmpm vmoifcsifygw,f
cifAs ?
อะโกโลแป จะนอแล ซะยามะซีมา ตะแบคานปยี้ เมียนมาซาลาตินชินปาแด ซะยามะ
(ผมก็อยากจะเรียนรูภาษาเมียนมา เปนลูกศิษยของอาจารยเหมือนพี่ชายครับ)
ผูหญิง : rif;ua&m jrefrmpmudk pdw0f ifpm;vm; ?
มีนกะยอ เมียนมาซาโก เซะวินซาลา (เธอเองก็สนใจภาษาเมียนมาดวยเหรอ)
ผูชาย 2 : [kwfuJhyg ? jrefrmpum; bmomjyefwJhol jzpfcsiyf gw,f ?
โฮะแกปา เมียนมาซะกา บาตาปยานแดตู พยิชินปาแด
(ครับ อยากเปนลามภาษาเมียนมา)
ผูหญิง : usdK;pm;aygh ? q&mrrSm&SdwJh ynmawëudk vdkcsifwJhwynfhawëtwëuf ay;zdk@
toifhyJ ?
โจซาปอ ซะยามะชิแตปนญาตเวโก โลชินแดตะแบตเว อะแตวะ เปโพ อะติ่นแป
(พยายามนะ ความรูที่ครูมีพรอมที่จะมอบใหสําหรับลูกศิษยที่ตองการอยูแลว)
ผูชาย 2 : [kwfuJhyg cifAs ?
โฮะแกปา คีนบยะ (ครับ)
ผูหญิง : uJ / pmtkyfawëudk 'Dpm;yëJay:rSmom wifxm;vdkuf ? aus;Zl;yJuëJŒ ?
แก ซาโอะตเวโก ดีซะแปวปอมาตา ตินทาไล เจซูแปแกว
(เอาละ วางหนังสือทั้งหลายไวบนโตะนี่แหละ ขอบใจนะ)
ผูชาย 1 : &ygw,f q&mr ?
ยะปาแด ซะยามะ (ไมเปนไรครับอาจารย)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
pm=unfhwdkuf
pmtkyf
iSm;
±Hk;cef;
ÿdkif;o,fay;
eHrnf
ÿrf;om
vnf

ซา จี่ ไต
ซา โอะ
งา
โยน คาน
ไว แต เป
นาน แม
วูน ตา
แล

หอสมุด
หนังสือ
ยืม, เชา
หองทํางาน, สํานักงาน
ชวยขนให
ชื่อ
ยินดี, ดีใจ
เที่ยว

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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wuUodkvf
yxr
tpfudk
nDav;
armifESr
tvwf
txuf
tpfr
nDr
ausmif;wuf
ausmif;+yD;
tck
tvkyfvkyf
wuUodkvfÿifwef;pmar;yëJ
touf
jcm;
wdkifyifazmf wdkifyifzuf
wynfh
pdwfÿifpm;
bmomjyef
usdK;pm;
ynm
twëuf
toifh

แตะ กะ โต
มหาวิทยาลัย
ปะ ทะ มะ
ลําดับที่หนึ่ง, อันดับหนึ่ง
อะ โก
พี่ชาย
ญี เล
นองชาย (คําเรืยกจากผูชาย)
เมา นะ มะ
พีน่ อง
อะ ละ
ลําดับกลาง, คนกลาง
อะ แทะ
เบื้องบน, ขางบน
อะ มะ
พี่สาว
ญี มะ
นองสาว
เจา แตะ
เรียนหนังสือ, ไปโรงเรียน
เจา ปยี้
โรงเรียนเลิก, เรียนจบ
อะ คุ
ตอนนี้
อะ โละ โละ
ทํางาน
แตะ กะ โต วิน ตาน ซา เม แปว การสอบเขามหาวิทยาลัย
อะ แตะ
อายุ
ชา
แตกตาง
ไต ปน พอ ไต ปน แพะ
เพื่อนที่ปรึกษา
ตะ แบ
ลูกศิษย
เซะ วิน ซา
สนใจ
บา ตา ปยาน
แปลภาษา, ลาม
โจ ซา
พยายาม
ปน ญา
ความรู, ปญญา
อะ แตวะ
สําหรับ
อะ ติ่น
พรอม, พอดี, พอใช

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
1. tpfudk@vdkyJ uíefawmfvnf; jrefrmpm vmoifcsifygw,f
อะโกโลแป จะนอแล เมียนมาซาลาตินชินปาแด (ผมก็อยากจะเรียนรูภาษาเมียนมาเหมือนพี่ชาย)
1.1 tarhvdkyJ tpfrvnf; vSygw,f อะเมโลแป อะมะแล ละปาแด (พี่สาวก็สวยเหมือนกับแม)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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1.2 tzdk;vdkyJ tazvnf; awmfygw,f อะโพโลแป อะเพแล ตอปาแด (พอก็เกงเหมือนกับปู)
1.3 nDav;vdkyJ nDrav;vnf; vkyfEdkifygw,f ญีเลโลแป ญีมะเลแล โละไนปาแด
(นองสาวก็ทําไดเหมือนกับนองชาย)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;orD;

: armif t'Daqmf(e) / q&mr rSwfrdoavmuf rif;ajymzl;wm rif;rdbxJu
wpfa,mufu jrefrmaoë;ygw,f r[kwfvm; ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJh cifAs ? uíefawmfwdk@tazbufu tzdk;u jrefrmyg ?
trsdK;orD; : tzëm;ua&m bmvlrsdK;vJ ?
trsdK;om; 1 : tzëm;u rëefyg ? tarbufuawmh tm;vHk; xdkif;yg cifAs ?
trsdK;orD; : tazbufu OD;av; / ta':awëu xdkif;rSmyJ ae=uovm; ?
trsdK;om; 2 : OD;}uD;eJ@ a':}uD;u olwdk@rdom;pkawëeJ@ jrefrmjynfrSm aeygw,f ?
tazwpfa,mufwnf; tareJ@ vufxyf+yD; xdkif;rSm aewmyg ?
trsdK;orD; : atmf / 'gqdkd&if rif;wdk@ t&ifxJu jrefrmpum; ajymwwf+yD;om; aygh ?
trsdK;om; 2 : tazeJ@ajymwJh tdrfoHk;pum; enf;enf;avmufyJ wwfygw,f ?
trsdK;orD; : rif;wdk@ armifESrawëxJrSm b,folu jrefrmpum;udk tajymEdkifqHk;vJ ?
trsdK;om; 1 : tpfryg ? tpfru jrefrmpm ta&; / tzwfaum &ygw,f cifAs ?
trsdK;orD;

: jrefrmjynfu rif;wdk@&JŒ armifESr wpf0rf;uëJawëeJ@ jrefrm pum;ajym
avhusifhaygh ?
trsdK;om; 2 : tazu uíefawmfwdk@ 2 a,mufudk OD;}uD;qDrSm tvkyf oëm;vkyaf pcsif
ygw,f ?
trsdK;orD; : aumif;wmaygh ? 'geJ@ rif;wdk@ tpfru ydkwwf+yD; bmvdk@ ol@udk rvkyfcdkif;vJ ?
trsdK;om; 1 : tck tpfru OD;}uD;eJ@twl tvkyfvkyfaewmyg ? OD;}uD;u om;orD;
r&Sdygbl; ? uíefawmfwdk@ tpfrudk tarëpm;tarëcH arë;pm;xm;wmygcifAs ?
trsdK;orD; : atmf / 'Dvdkudk; ?
trsdK;om; 2 : a':}uD;uvnf; uíefawmfwdk@rdom;pkudk jrefrmjynfrSm ajymif;aeapcsif
ygw,f ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;orD;

: aqërsdK;rdom;pk cspfcspfcifcif twlwl tvkyfvkyf=uwm aumif;wmaygh
uë,f ?

คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูหญิง : armif t'Daqmf(e) / q&mr rSwfrdoavmuf rif;ajymzl;wm rif;rdbxJu
wpfa,mufu jrefrmaoë;ygw,f r[kwfvm; ?
เมาอดิศร ซะยามะ มะมิตะเลาะ มี้นปยอพูตา มี้นมิบะแทกะ ตะเยาะกะ เมียนมาตเวปาแต
มะโฮะลา
(นายอดิศร เทาที่ครูจําได เธอเคยบอกวา พอแมของเธอคนหนึ่งมีเชื้อสายเมียนมาไมใชเหรอ)
ผูชาย 1 : [kwfuJh cifAs ? uíefawmfwdk@tazbufu tzdk;u jrefrmyg ?
โฮะแก คินบยะ จะนอโดอะเพแบะกะ อะโพกะ เมียนมาปา
(ใชครับ คุณปูของพวกผมเปนคนเมียนมาครับ)
ผูหญิง : tzëm;ua&m bmvlrsdK;vJ ?
อะพวากะยอ บาลูมโยแล (แลวคุณยาละ เชื้อชาติอะไร)
ผูชาย 1 : tzëm;u rëefyg ? tarbufuawmh tm;vHk; xdkif;yg cifAs ?
อะพวากะมูนปา อะเมแบะกะดอ อาโลน ไทปาคีนบยะ
(คุณยาเปนคนมอญ สวนฝงทางแมเปนคนไทยทั้งหมดครับ)
ผูหญิง : tazbufu OD;av; / ta':awëu xdkif;rSmyJ ae=uovm; ?
อะเพแบะกะ อูเล อะดอตเวกะ ไทมาแป เนจะตะลา
(ลุงปานาอาฝงคุณพอทั้งหมดก็อยูกันที่ประเทศไทยเหรอ)
ผูชาย 2 : OD;}uD;eJ@ a':}uD;u olwdk@rdom;pkawëeJ@ jrefrmjynfrSm aeygw,f ?
tazwpfa,mufwnf; tareJ@ vufxyf+yD; xdkif;rSm aewmyg ?
อูจี้แน ดอจี้กะ ตูโดมติ าซุตเวแน เมียนมาปยีมาเนปาแด อะเพตะเยาะแท อะเมแน และทะ
ปยี้ ไทยมาเนตาปา
(คุณลุงกับคุณปาอยูที่ประเทศเมียนมากับครอบครัวของพวกเขา คุณพอคนเดียวที่แตงงาน
กับคุณแมแลวอยูที่ไทย)
ผูหญิง : atmf / 'gqdkd&if rif;wdk@ t&ifxJu jrefrmpum; ajymwwf+yD;om; aygh ?
ออ ดาโซยิน มี้นโด อะยินแทกะ เมียนมาซะกา ปยอตะปยี้ตาปอ
(ออ ถาอยางนั้น พวกเธอก็พูดภาษาเมียนมาเปนกัน ตองแตแรกแลวสินะ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูชาย 2 : tazeJ@ajymwJh tdrfoHk;pum; enf;enf;avmufyJ wwfygw,f ?
อะเพแนปยอแด เอนโตนซะกา แนแนเลาะแป ตะปาแด
(เปนแคนิดหนอยเทาที่ใชพูดคุยกับคุณพอในบาน)
ผูหญิง : rif;wdk@ armifESrawëxJrSm b,folu jrefrmpum;udk tajymEdkifqHk;vJ ?
มี้นโด เมานะมะตเวแทมา แบตูกะ เมียนมาซะกาโกอะปยอไนโซนแล
(ในบรรดาพี่นองของพวกเธอ ใครที่พูดภาษาเมียนมาไดมากที่สุด)
ผูชาย 1 : tpfryg ? tpfru jrefrmpm ta&; / tzwfaum &ygw,f cifAs ?
อะมะปา อะมะกะ เมียนมาซา อะเย อะพะกอ ยะปาแดคีนบยะ
(พี่สาวครับ พี่สาวไดทั้งการเขียน การอานภาษาเมียนมาครับ)
ผูหญิง : jrefrmjynfu rif;wdk@&JŒ armifESr wpf0rf;uëJawëeJ@ jrefrmpum;ajym avhusifhaygh ?
เมียนมาปยีกะ มี้นโดแยเมานะมะ ตะวูนแกวตเวแน เมียนมาซะกาปยอ เลจิ่นปอ
(ก็ฝกพูดภาษาเมียนมากับลูกพี่ลูกนองของพวกเธอที่ประเทศเมียนมาสิ)
ผูชาย 2 : tazu uíefawmfwdk@ 2 a,mufudk OD;}uD;qDrSm tvkyf oëm;vkyf apcsifygw,f ?
อะเพกะ จะนอโด นะ เยาะโก อูจี้ซีมา อะโละ ตวาโละเชชินปาแด
(คุณพออยากใหพวกผมสองคน ไปทํางานกับคุณลุง)
ผูหญิง : aumif;wmaygh ? 'geJ@ rif;wdk@ tpfru ydkwwf+yD; bmvdk@ ol@udk rvkyfcdkif;vJ ?
เกาตาปอ ดาแน มี้นโด อะมะกะ โปตะปยี้ บาโล ตูโกมะโละไคแล
(ก็ดีสิ วาแต พี่สาวพวกเธอผูดเกนกวาแลว ทําไมไมใหเขาไปทํางานละ)
ผูชาย 1 : tck tpfru OD;}uD;eJ@twl tvkyfvkyfaewmyg ? OD;}uD;u om;orD; r&Sdygbl; ?
uíefawmfwdk@ tpfrudk tarëpm;tarëcH arë;pm;xm;wmygcifAs ?
อะคุ อะมะกะ อูจี้แนอะตู อะโละโละเนาตาปา อูจี้กะ ตาตะมี้ มะชิปาบู จะนอโด อะมะโก
อะมเวซาอะมเวคาน เมวซาทาตาปาคินบยะ
(ตอนนี้ พี่สาวก็กําลังทํางานอยูกับคุณลุง คุณลุงไมมีลูก รับเลี้ยงพี่สาวไวเปนทายาทสืบทอด
มรดก)
ผูหญิง : atmf / 'Dvdkudk; ?
ออ ดีโลโก (ออ อยางนี้นี่เอง)
ผูชาย 2 : a':}uD;uvnf; uíefawmfwdk@rdom;pkudk jrefrmjynfrSm ajymif;ae apcsifygw,f ?
ดอจี้กะแล จะนอโดมิตาซุโก เมียนมาปยีมา ปเยาเนเซชินปาแด
(คุณปาเองก็ อยากใหครอบครัวของพวกผมยายไปอยูที่ประเทศเมียนมา)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูหญิง

: aqërsdK;rdom;pk cspfcspfcifcif twlwl tvkyfvkyf=uwm aumif;wmayghuë,f ?
ซเวมโย มิตาซุ ชิชิคินคิน อะตูตู อะโละโละจะตา เกาตาปอกแว
(การที่เครือญาติครอบครัวทํางานดวยกันอยางรักใครกลมเกลียวเปนสิ่งที่ดีนะ)

คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
rSwfrd
oavmuf
ajymzl;
rdb
jrefrmaoë;
taz
tar
tzdk;
tzëm;
vlrsdK;
rëef
aqërsdK;
OD;av;
ta':
OD;}uD;
a':}uD;
jrefrmjynf
wpfa,mufwnf;
vufxyf
t&if
wwf
Edkif
tdrfoHk;pum;
qHk;
jrefrmpum;

มะ มิ
ตะ เลาะ
ปยอ พู
มิ บะ
เมียนมา เตว
อะ เพ
อะ เม
อะ โพ
อะ พวา
ลู มโย
มูน
ซเว มโย
อู เล
อะ ดอ
อู จี้
ดอ จี้
เมียนมา ปยี
ตะ เยาะ แท
และ ทะ
อะ ยิน
ตะ
ไน
เอน โตน ซะ กา
โซน
เมียนมา ซะ กา

จําได
เทาที่
เคยบอก, เคยพูด
พอแม
สายเลือดเมียนมา
พอ
แม
ปู, ตา
ยา, ยาย
เชื้อชาติ
มอญ
เครือญาติ
อา, นา (ผูชาย)
อา, นา (ผูหญิง)
ลุง
ปา
ประเทศเมียนมา
เพียงคนเดียว
แตงงาน
กอนอื่น, แตแรก
ทําเปน, สามารถ
ทําได, ทําไหว
คําพูดคุยในบาน
ที่สุด
ภาษาเมียนมา (ภาษาพูด)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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jrefrmpm
ta&;
tzwf
armifESrwpfÿrf;uëJ
avhusifh
apcsif
om;orD;
tarëpm;tarëcH
arë;pm;
cspfcspfcifcif

เมียนมา ซา
อะ เย
อะ พะ
เมา นะ มะ ตะ วูน แกว
เล จิ่น
เซ ชิน
ตา ตะ มี้
อะ มเว ซา อะ มเว คาน
มเว ซา
ชิ ชิ คิน คิน

ภาษาเมียนมา (ภาษาเขียน)
การเขียน
การอาน
ลูกพี่ลูกนอง
ฝกฝน
อยากให
ลูกชายลูกสาว
สืบทอดมรดก
ชุบเลี้ยง, อุปถัมภ
รักใครกลมเกลียว

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
1. rif;wdk@ jrefrmpum; ajymwwf+yD;om;aygh มี้นโด เมียนมาซะกา ปยอตะปยี้ตา ปอ
(พวกเธอพูดภาษาเมียนมาเปนกันอยูแลวสินะ)
1.1 b,folu jrefrmpum;udk tajymEdkifqHk;vJ แบตูกะ เมียนมาซะกาโก อะปยอไนโซนแล
(ใครพูดภาษาเมียนมาไดมากที่สุด)
1.2 &efukef+rdK@udk oëm;wwfw,f ยานโกนมโยโก ตวาตะแต
(ไปเมืองยางกุงเปน หมายความวา มีความรูในวิธีการเดินทางไปยางกุงเปนอยางดี)
1.2 &efukef+rdK@udk oëm;Edkifw,f ยานโกนมโยโก ตวาไนแต (ไปเมืองยางกุงได หมายความวา
สามารถจะไปยางกุงได หรือ มีเวลาวางที่จะไปได แตไมรูเสนทางหรือรายละเอียดของการ
เดินทาง)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
ธรรมเนียมเรียกคนแปลกหนาที่ประเทศเมียนมา จะนิยมใชสรรพนามที่เราใชเรียกญาติของเรา
ถาเปนคนที่มีอายุ มักจะใชคําวา ลุง หรือปา เพื่อเปนการยกยองใหเกียรติตามวัย สวนบุคคลอื่นๆ ก็มักจะใช
คําวา พี่ นอง เรียกคนเหลานั้น เหมือนกับธรรมเนียมของประเทศไทย

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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tcef; 28 rdom;pk (2)
อะคาน 28 มิ ตา ซุ (2)
ตอนที่ 28 ครอบครัว (2)
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;om; 1 : AdkufqmvS+yD ? tazeJ@ taruvnf; ckxdvnf; jyefra&mufEdkifao;bl; ?
trsdK;om; 2 : tzdk; / tzëm; eJ@ oëm;awëŒ&if b,fwkef;u jrefjref jyefvmzl;vdk@wkef; ?
trsdK;orD;

: tzdk;wdk@eJ@ twlaewJh a':av;eJ@vJ rawëŒ&wm wpfvavmuf &Sd+yD qdk+yD;
oëm;wmqdkawmh awmfawmfeJ@ jyefrSm r[kwfbl; ?
trsdK;om; 2 : uíefawmfvnf; qm+yD tpfr ? tazeJ@ tarudk rapmifhyJ xrif; t&if
pm;vdk@&rvm; ?
trsdK;orD; : uJ uJ / tJ'gqdk&if tazeJ@ tartwëuf t&if owfowf OD;cs ay;xm;r,f ?
trsdK;om; 1 : zkef;oH=um;w,f ? uíefawmf oëm;udkifvdkufr,faemf ?
trsdK;orD; : xëef;xëef; vm / tpfrudk ul+yD;xrif;yëJ 0dkif;jyifay; ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJh tpfr ?
trsdK;orD;

: tazeJ@ tartwëuf OD;cs+yD; z,fxm;zdk@ tpfr cyf+yD;&if wdk@armifESrawëpm;zdk@
cyfvdkufaemf ?
trsdK;om; 1 : owif;aumif; AsdK@ ?
trsdK;om; 2 : bmvJ ? tazwdk@ tjyifuae pm;p&m 0,fvmr,fwJhvm; ?
trsdK;om; 1 : 'Dae@ a':av;tdrfrSm tkef;xrif; csufpm;=uw,f ? uíefawmfwdk@ armifESr
awëyg vdkufvmr,fxifvdk@wJh ? tm;vHk; odkufodkuf0ef;0ef;&Sdw,fqdk+yD; tzëm;
udk,fwdkif csufwm ?
trsdK;orD; : tzëm;vuf&m rpm;&wmawmif =umvS+yD ? tzëm;csufwJh pm;p&mwdkif; pm;vdk@
aumif;rSaumif; ?
trsdK;om; 1 : taru xrif;rpm;&ao;bl;qdk&if csuf+yD;om;awëudk odrf;xm;zdk@ zkef;quf+yD;
vSrf;ajymwm ?
trsdK;om; 2 : 'DvdkrSef;od&if tpxJu vdkufoëm;&&if taumif;om; ?
trsdK;orD;

: tarwdk@u tckjyefvmawmhrvm; ? =umOD;rSmvm; ? bmwJhvJ ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;om; 1 : tarwdk@u tjyefenf;enf;aemufusr,f ? tJ'ga=umifh tpfudki,fu tck
vmydk@rSm ?
trsdK;orD; : ckewkef;uawmh qmvScsnf&JŒqdk ? apmifh=urvm; ?
trsdK;om; 2 : tqmajy a&aomuf+yD; apmifhr,f ?
trsdK;om; 1 : uíefawmf tpfrudk ul+yD;0dki;f odrf;ay;r,fav ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูชาย 1 : AdkufqmvS+yD ? tazeJ@ taruvnf; ckxdvnf; jyefra&mufEdkifao;bl; ?
ไบซาละปยี อะเพแนอะเมกะแล คุทิแล ปยานมะเยาะไนเตบู
(หิวแลว พอกับแมก็ยังไมกลับมาอีก)
ผูชาย 2 : tzdk; / tzëm; eJ@ oëm;awëŒ&if b,fwke;f u jrefjref jyefvmzl;vdk@wkef; ?
อะโพ อะพวา แน ตวาเตวยิน แบโดนกะ มยานมยาน ปยานลาพูโลโดน
(ถาไปพบตากับยายแลว เคยกลับมาเร็วที่ไหนเลา)
ผูหญิง : tzdk;wdk@eJ@ twlaewJh a':av;eJ@vJ rawëŒ&wm wpfvavmuf&Sd+yD qdk+yD;
oëm;wmqdkawmh awmfawmfeJ@ jyefrSm r[kwfbl; ?
อะโพโดแน อะตูเนแต ดอเลแนแลมะตเวยะดา ตะละเลาะชิปยีโซปยี ตวาดาโซดอ ตอตอแน
ปยานมา มะโฮะบู (ที่ไปนี่ก็เพราะอยากจะเจอกับนาที่อยูดวยกันกับตา ไมไดเจอกันเปน
เดือนแลว คงไมกลับงายๆ หรอก)
ผูชาย 2 : uíefawmfvnf; qm+yD tpfr ? tazeJ@ tarudk rapmifhyJ xrif; t&if
pm;vdk@&rvm; ?
จะนอแลว ซาปยี อะมะ อะเพแนอะเมโก มะเซาแป ทะมี้นอะยิน ซาโลยะมะลา
(ผมก็หิวเหมือนกันพี่ กินกอนโดยไมรอพอกับแมไดไหม)
ผูหญิง : uJ uJ / tJ'gqdk&if tazeJ@ tartwëuf t&if owfowf OD;cs ay;xm;r,f ?
แก แก แอดาโซยิน อะเพแนอะเมอะแตวะ อะยิน ตะตะ อูชะเปทาแม
(เอาละ เอาละ ถาอยางนั้น ตักแบงไวใหพอกับแมกอน)
ผูชาย 1 : zkef;oH=um;w,f ? uíefawmf oëm;udkifvdkufr,faemf ?
โพนตานจาแด จะนอ ตวาไกไลแม (ไดยินเสียงโทรศัพท เดี๋ยวผมจะไปรับใหนะ)
ผูหญิง : xëef;xëef; vm / tpfrudk ul+yD;xrif;yëJ 0dkif;jyifay; ?
ทูนทูน ลา อะมะโก กูปยี้ทะมี้นแปว ไวปยินเป
(ทูนทูน มานี่ ชวยพี่ตั้งโตะกับขาวดวย)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูชาย 2 : [kwfuJh tpfr ?
โฮะแก อะมะ (ครับพี่)
ผูหญิง : tazeJ@ tartwëuf OD;cs+yD; z,fxm;zdk@ tpfr cyf+yD;&if wdk@armifESrawëpm;zdk@
cyfvdkufaemf ?
อะเพแนอะเมอะแตวะ อูชะปยี้ แพทาโพ อะมะ คะปยี้ยิน โดเมานะมะตเวซาโพ คะไลนอ
(หลังจากพี่ตักแบงใหสําหรับพอกับแมแลว คอยตักสําหรับพี่นองเรากันนะ)
ผูชาย 1 : owif;aumif; AsdK@ ?
ตะดิ้นเกาบโย (ขาวดีจา)
ผูชาย 2 : bmvJ ? tazwdk@ tjyifuae pm;p&m 0,fvmr,fwJhvm; ?
บาแล อะเพโด อะปยินกะเน ซาซยา แวลาแมแตลา
(อะไรหรือ พอกับแมจะซื้อของกินมาจากขางนอกเหรอ)
ผูชาย 1 : 'Dae@ a':av;tdrfrSm tkef;xrif; csufpm;=uw,f ? uíefawmfwdk@ armifESrawëyg
vdkufvmr,fxifvdk@wJh ? tm;vHk; odkufodkuf0ef;0ef;&Sdw,fqdk+yD; tzëm; udk,fwdkif
csufwm ?
ดีเน ดอเลเอนมา โอนทะมี้น แชะซาจะแด จะนอโด เมานะมะตเวปา ไลลาแมทินโลแต อา
โลน ไตไตวูนวูนชิแตโซปยี้ อะพวาโกได แชะตา
(วันนี้ที่บานนาทํา ขาวกะทิกัน เขาคิดวาพวกผมจะไปดวย คุณยายคิดวาอยูพรอมหนาพรอม
ตากัน เลยลงมือทําเองเลย )
ผูหญิง : tzëm;vuf&m rpm;&wmawmif =umvS+yD ? tzëm; csufwJh pm;p&mwdkif; pm;vdk@
aumif;rSaumif; ?
อะพวาและยา มะซายะดาเดา จาละปยี อะพวา แชะแด ซาซะยาได ซาโลเกามะเกา
(ไมไดกินฝมือคุณยายนานมากแลว อาหารทุกอยางที่คุณยายทํา อรอยทุกอยาง)
ผูชาย 1 : taru xrif;rpm;&ao;bl;qdk&if csuf+yD;om;awëudk odrf;xm;zdk@ zkef;quf+yD;
vSrf;ajymwm ?
อะเมกะ ทะมี้นมะซาเตบูโซยิน แชะปยี้ตาตเวโก เตนทานโพ โพนแซะปยี้ ลานปยอตา
(คุณแมโทรมาบอกวา ถายังไมไดกินขาว ใหเก็บกับขาวที่ทําเอาไวกอน)
ผูชาย 2 : 'DvdkrSef;od&if tpxJu vdkufoëm;&&if taumif;om; ?
ดีโลมานติยิน อะซะแทกะ ไลตวายะยิน อะเกาตา
(ถารูตั้งแตแรก ไปดวยกันก็ดี)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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: tarwdk@u tckjyefvmawmhrvm; ? =umOD;rSmvm; ? bmwJhvJ ?
อะเมโดกะ อะคุปยานลาดอมะลา จาโอนมาลา บาแตแล
(คุณแมกําลังจะกลับมาแลวหรือ จะนานไหม ยังไงละ)
ผูชาย 1 : tarwdk@u tjyef enf;enf;aemufusr,f ? tJ'ga=umifh tpfudki,fu tck
vmydk@rSm ?
อะโดกะ อะปยานแนแนเนาะจะแม แอดาเจา อะโกแงกะอะคุลาโปมา
(คุณพอคุณแมจะกลับชาหนอย เดี๋ยวตอนนี้พี่ชายคนเล็กจะมาสงให)
ผูหญิง : ckewkef;uawmh qmvScsnf&JŒqdk ? apmifh=urvm; ?
คุนะโดนกะดอ ซาละชีแยโซ เซาจะมะลา (เมื่อกี้บอกวาหิวมากไมใชหรอ จะรอกันไหม)
ผูชาย 2 : tqmajy a&aomuf+yD; apmifhr,f ?
อะซาปเย เยเตาะปยี้ เซาแม (จะดื่มน้ํารอแกหิวแลวกัน)
ผูชาย 1 : uíefawmf tpfrudk ul+yD;0dkif;odrf;ay;r,fav ?
จะนอ อะมะโก กูปยี้ไวเตนเปแมเล (ผมจะชวยพี่เก็บให)
ผูหญิง

คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
Adkufqm
ckxd
taz
tar
tzdk;
tzëm;
a':av;
tpfr
armifESr
t&if
owfowf
OD;cs
zkef;oH
xrif;yëJ
z,fxm;

ไบ ซา
คุ ทิ
อะ เพ
อะ เม
อะ โพ
อะ พวา
ดอ เล
อะ มะ
เมา นะ มะ
อะ ยิน
ตะ ตะ
อู ชะ
โพน ตาน
ทะ มีน้ แปว
แพ ทา

หิว
จนถึงตอนนี้
พอ
แม
ปู, ตา
ยา, ยาย
อา, นา (ผูหญิง)
พี่สาว
พี่นอง
กอนอื่น
ตางหาก, โดยเฉพาะ
กราบ, แบงอาหารใหกอน
เสียงโทรศัพท
สํารับขาว
แบงเผื่อไว

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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cyf
odkufodkuf0ef;0ef;
vuf&m
zkef;quf
vSrf;ajym
tqmajy
a&aomuf
0dkif;odrf;

คะ
ไต ไต วูน วูน
และ ยา
โพน แซะ
ลาน ปยอ
อะ ซา ปเย
เย เตาะ
ไว เตน

ตัก
พรอมหนาพรอมตา
ฝมือ
โทร.
บอกจากระยะไกล
รองทอง, แกหิว
ดื่มน้ํา
ชวยเก็บ

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
pm;p&mwdkif; pm;vdk@aumif;rSaumif; ซาซะยาได ซาโลเกามะเกา (อาหารทุกอยาง อรอยทุกอยาง)
1. olu pmudk zwfrSzwf ตูกะ ซาโก พะมะพะ
(เขาอานหนังสืออยางจริงจังมาก หรือ เขาอานหนังสือ อานแลว อานอีก)
2. taru tvkyfudk vkyfrSvkyf อะเมกะ อะโละโก โละมะโละ
(คุณแมทํางานจริงจังมาก หรือ คุณแมทํางานไมหยุด)
3. 'Dae@ wu,fudk ysif;rSysif; ดีเน ตะแกโก ปยิ้นมะปยิ้น (วันนี้ เบื่อมากจริงๆ หรือ ขี้เกียจมากจริงๆ)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;om; 2 : tpfr / bmawë tvkyf ±SKyfaewmvJ ?
trsdK;orD; : oDwif;uíwfvjynfhae@rSm vdkufuefawmhzdk@ pm&if; vkyfaewm ?
trsdK;om; 1 : &r,fhrkef@zdk;pm&if;vm; / tawmfyJ ?
trsdK;orD;

: vdkufuefawmh+yD; &r,fhrkef@zdk;pm&if; r[kwfbl; ? b,foludk bmeJ@uefawmhzdk@
qdkwJh pm&if;av ?
trsdK;om; 2 : bmuëmvdk@vJ tpfr ? vdkufuefawmhwm cH&wJholwdkif;u rkef@zdk;ay;wmyJ ?
trsdK;orD; : 'DnDtpfudk 2 a,mufuawmhav / 'gyJodw,f ?
trsdK;om; 1 : +yD;cJhwJhESpfu ESpfzufvHk;u tzdk;awëu rkef@zdk; trsm;qHk; ay;w,f ? 'DESpfaum
b,favmuf&OD;rvJ rodbl; ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;orD;

: ukodkvf&zdk@ vl}uD;aqërsdK;awëudk vdkufuefawmhwmuae tukodkvfawmh
jzpfawmhrSmyJ ?
trsdK;om; 2 : ae@wdkif; uefawmhvdk@&wmyJ ? bmjzpfvdk@ oDwif;uíwfvjynfhae@ rSm
uefawmhwmu ydkukodkvf&wmvJ tpfr ?
trsdK;orD; : jrwfpëmbk&m;u wm0wöomur,fawmfudk w&m;a[m+yD; vl@jynfudk
qif;vmwJhae@ rdk@vdk@av ?
trsdK;om; 2 : atmf / [kwf+yD ? em;vnfyg+yD ?
trsdK;orD; : ESpfzufvHk;u tzdk;tzëm;awëudk iSufodkufeJ@ uefawmhr,f ?
trsdK;om; 1 : OD;}uD; / OD;av;awëudk ykqk;d eJ@ uefawmh&if aumif;r,feJ@ wlw,f ?
trsdK;om; 2 : a':}uD; qHk;oëm;wm 0rf;enf;p&myJ ? ruefawmh&awmhbl; ?
trsdK;orD;

: armifESr0rf;uëJawëxJu udk,fhxuftoufydk}uD;wJholudkvnf; uefawmh&
OD;r,faemf ?
trsdK;om; 1 : armifESr0rf;uëJawëudkawmh vufaqmifeJ@ ruefawmh awmhbl; ?
trsdK;orD; : rkef@zdk;usawmh vdkcsifw,fr[kwfvm; ?
trsdK;om; 2 : tpfrudk uefawmhwJhtcg uíefawmfhudk rkef@zdk;rsm;rsm; ydkay;aemf ?
trsdK;orD; : tdrftvkyf t&if0dkif;vkyfay;OD; ? tar ±Hk;u jyefvm&if ryifyef;&atmif ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJh ? uíefawmf rD;yl oëm;wdkufay;r,f ?
trsdK;om; 1 : uíefawmf wHjrufpnf;vSnf;+yD; =urf; wdkufay;r,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูชาย 2 : tpfr / bmawë tvkyf ±SKyfaewmvJ ?
อะมะ บาตเวอะโละโชะเนตาแล
(พี่ครับ งานยุงอะไรอยูเหรอ)
ผูหญิง : oDwif;uíwfvjynfhae@rSm vdkufuefawmhzdk@ pm&if; vkyfaewm ?
ตะดี้นจุละปเยแนมา ไลกะดอโพ ซายี้นโละเนตา
(กําลังทําบัญชีที่จะไปไหวตอนวันเพ็ญเดือนตะดี้นจุ)
ผูชาย 1 : &r,fhrkef@zdk;pm&if;vm; / tawmfyJ ?
ยะแมโมนโพซายี้นลา อะตอแป
(บัญชีคาขนมที่จะไดเหรอ พอดีเลย)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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: vdkufuefawmh+yD; &r,fhrkef@zdk;pm&if; r[kwfbl; ? b,foludk bmeJ@ uefawmhzdk@qdkwJh
pm&if;av ?
ไลกะดอปยี้ ยะแมโมนโพซายี้นมะโฮะบู แบตูโก บาแนกะดอโพโซแด ซายี้นเล
(ไมใชบัญชีคาขนมที่จะไดหลังจากไปไหวแลวหรอก เปนบัญชีที่วา จะไหวใคร ดวยของอะไร
ตางหาก)
ผูชาย 2 : bmuëmvdk@vJ tpfr ? vdkufuefawmhwm cH&wJholwdkif;u rkef@zdk;ay;wmyJ ?
บากวาโลแล อะมะ ไลกะดอตาคานยะแดตไู ดกะ โมนโพเปตาแป
(ตางกันตรงไหนละพี่ คนที่รับไหวทุกคนก็ใหคาขนมกันทั้งนั้น)
ผูหญิง : 'DnDtpfudk 2 a,mufuawmhav / 'gyJodw,f ?
ดีญีอะโก นะ เยาะกะดอเล ดาแปติแด (พี่นอง 2 คนนี้ละก็ คิดอยูแคนี้ละ)
ผูชาย 1 : +yD;cJhwJhESpfu ESpfzufvHk;u tzdk;awëu rkef@zdk; trsm;qHk; ay;w,f ? 'DESpfaum
b,favmuf&OD;rvJ rodbl; ?
ปยี้แคแดนิกะ นะแพะโลนกะ อะโพตเวกะ โมนโพอะมยาโซนเปแด ดีนิกอ แบเลาะยะโอนมะ
แล มะติบู
(ปที่ผานมา คุณตากับคุณปู ใหคาขนมมากที่สุด ปนี้ ไมรูจะไดอีกเทาไหรนะ)
ผูหญิง : ukodkvf&zdk@ vl}uD;aqërsdK;awëudk vdkufuefawmhwmuae tukodkvfawmh
jzpfawmhrSmyJ ?
กุโตยะโพ ลูจี้ซเวมโยตเวโก ไลกะดอตากะเน อะกะโตดอ พยิดอมาแป
(แทนที่จะไดบุญจากการไปไหวญาติผูใหญ จะกลายเปนวาไดบาปแทนเสียแลว)
ผูชาย 2 : ae@wdkif; uefawmhvdk@&wmyJ ? bmjzpfvdk@ oDwif;uíwfvjynfhae@ rSm
uefawmhwmu ydkukodkvf&wmvJ tpfr ?
เนได กะดอโลยะดาแป บาพยิโล ตะดี้นจุละปเยเนมา กะดอดากะ โปกุโตยะตาแล อะมะ
(ก็กราบไหวไดทุกวันอยูแลว ทําไมการที่กราบไหวในวันเพ็ญเดือนตะดิ้นจุจึงจะไดบุญมากกวา
ละพี่)
ผูหญิง : jrwfpëmbk&m;u wm0wöomur,fawmfudk w&m;a[m+yD; vl@jynfudk
qif;vmwJhae@ rdk@vdk@av ?
มยะซวาพะยากะ ตาวะติ่นตากะแมดอโก ตะยาฮอปยี้ ลูปยีโกซี้นลาแดเนโมโลเล
(เพราะวาเปนวันที่พระพุทธเจาผูประเสริฐเสด็จลงสูโลกมนุษย หลังจากเทศนาพระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรคชั้นดาวดึงสไง)
ผูหญิง

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูชาย 2 : atmf / [kwf+yD ? em;vnfyg+yD ?
ออ โฮะปยี นาแลปาปยี (ออ ครับ เขาใจแลว)
ผูหญิง : ESpfzufvHk;u tzdk;tzëm;awëudk iSufodkufeJ@ uefawmhr,f ?
นะแพะโลนกะ อะโพอะพวาตเวโก แงะไตแน กะดอแม
(จะไหวคุณปูคุณยา คุณตาคุณยาย ดวยรังนก)
ผูชาย 1 : OD;}uD; / OD;av;awëudk ykqdk;eJ@ uefawmh&if aumif;r,feJ@ wlw,f ?
อูจี้ อูเลตเวโก ปะโซแน กะดอยิน เกาแมแนตูแด
(คิดวาไหวบรรดาคุณลุง คุณอาผูชาย คุณนาผูชายดวยโสรงนาจะดี)
ผูชาย 2 : a':}uD; qHk;oëm;wm 0rf;enf;p&myJ ? ruefawmh&awmhbl; ?
ดอจี้ โซนตวาดา วูนแนซยาแป มะกะดอยะดอบู
(เสียใจที่คุณปาเสียไป ไหวไมไดอีกแลว)
ผูหญิง : armifESr0rf;uëJawëxJu udk,fhxuftoufydk}uD;wJholudkvnf; uefawmh&
OD;r,faemf ?
เมานะมะวูนแควตเวแทกะ โกแทะอะแตะโปจี้แดตโู กแล กะดอยะโอนแมนอ
(จะตองไหวคนที่มีอายุมากกวาเราในบรรดาลูกพี่ลูกนองดวยนะ)
ผูชาย 1 : armifESr0rf;uëJawëudkawmh vufaqmifeJ@ ruefawmh awmhbl; ?
เมานะมะวูนแควตเวโกดอ และเซาแน มะกะดอ ดอบู
(บรรดาลูกพี่ลูกนองนี่ ไมไหวดว ยของแลวละ)
ผูหญิง : rkef@zdk;usawmh vdkcsifw,f r[kwfvm; ?
โมนโพจะดอ โลชินแดมะโฮะลา (ทีคาขนมละ อยากได ไมใชเหรอ)
ผูชาย 2 : tpfrudk uefawmhwJhtcg uíefawmfhudk rkef@zdk;rsm;rsm; ydkay;aemf ?
อะมะโก กะดอแดอะคา จะนอโก โมนโพมยามยา โปเปนอ
(เวลาที่ไหวพี่ ใหคาขนมผมเยอะๆ นะ)
ผูหญิง : tdrftvkyf t&if0dkif;vkyfay;OD; ? tar ±Hk;ujyefvm&if ryifyef;&atmif ?
เอนอะโละ อะยินไวโละเปโอน อะเม โยนกะปยานลายิน มะปนบานยะเอา
(ชวยทํางานบานใหดวยสิ ถาคุณแมกลับมาจากที่ทํางาน จะไดไมเหนื่อย)
ผูชาย 2 : [kwfuJh ? uíefawmf rD;yloëm;wdkufay;r,f ?
โฮะแก จะนอ มีบูตวาไตเปแม (ครับ ผมจะไปรีดผาให)
ผูชาย 1 : uíefawmf wHjrufpnf;vSnf;+yD; =urf;wdkufay;r,f ?
จะนอ ตะบะแยะซี้แลปยี้ จานไตเปแม (ผมจะไปกวาดพื้นแลวถือพื้นให)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
tvkyf±SKyf
oDwif;uíwf
vjynfhae@
uefawmh
pm&if;
rkef@zdk;
+yD;cJhwJhESpf
ESpfzufvHk;
trsm;qHk;
ukodkvf
vl}uD;aqërsdK;
tukodkvf
jrwfpëmbk&m;
wmÿwöom
r,fawmf
w&m;a[m
vl@jynf
qif;vm
rdk@vdk@
em;vnf
iSufodkuf
ykqdk;
qHk;oëm;
ÿrf;enf;p&m
rD;ylwdkuf
wHjrufpnf;vSnf;
=urf;wdkuf

อะ โละ โชะ
ตะ ดี้น จุ
ละ ปเย เน
กะ ดอ
ซะ ยี้น
โมน โพ
ปยี้ แค แด นิ
นะ แพะ โลน
อะ มยา โซน
กุ โต
ลู จี้ ซเว โมย
อะ กุ โต
มยะ ซวา พะ ยา
ตา วะ ติน ตา
แม ดอ
ตะ ยา ฮอ
ลู ปยี่
ซี้น ลา
โม โล
นา แล
แงะ ไต
ปะ โซ
โซน ตวา
วูน แน ซยา
มี ปู ไต
ตะ มแยะ ซี้ แล
จาน ไต

งานยุง
เดือนตะดี้นจุ
วันเพ็ญ, วันขึ้น 15 ค่ํา
กราบไหว
บัญชีรายชือ
คาขนม
ปที่ผานมา
ทั้งสองฝง
มากที่สุด
กุศล, บุญ
ญาติผูใหญ
อกุศล, บาป
พระพุทธเจา
สวรรคชั้นดาวดึงส
พระพุทธมาดา
เทศนาธรรม
โลกมนุษย
ลงมา
เพราะวา
เขาใจ
รังนก
โสรง
เสีย (ชีวิต) ไป
เสียใจ
รีดผา
กวาดพื้น
ถูพื้น

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
rkef@zdk;usawmh vdkcsifw,fr[kwfvm; โมนโพจะดอ โลชินแด มะโฮะลา
(ทีคาขนมละ อยากได ไมใชเหรอ)
1. xrif;usawmh pm;w,f ทะมี้นจะดอ ซาแด (ทีขาวละ กิน) แตไมกินอยางอื่น
2. ol@usawmh ay;w,f ตูจะดอ เปแด (ทีเขาละ ให) แตไมใหคนอื่น
3. tpfru uíefawmfhusawmh rajymbl; อะมะกะ จะนอจะดอ มะปยอบู (ทีผมละ พี่ไมบอกเลย)
แตบอกคนอื่น
เกร็ดนารูจากเมียนมา
ธรรมเนียมการไปไหวญาติผูใหญของเมียนมา ตามวัฒนธรรมดั้งเดิม สวนใหญจะนิยมทํากันในชวง
เทศกาล oDwif;uíwfvjynfhae@ [ตะดี้นจุ ละปยี่เน] (วันเพ็ญเดือนตะดี้นจุ – ชวงครึ่งเดือนหลังของเดือน
ตุลาคมถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน นับเปนเดือนที่ 7 ของปฏิทินเมียนมา) และอีกชวงหนึ่งที่
จะทํากันก็คือ ในชวงปใหมของเมียนมา (สงกรานต) แตไมคอยเนนเทาไหร จะเนนเทศกาลวันเพ็ญเดือน
ตะดี้นจุ เปนหลัก
เปนวัฒนธรรมตามประเพณีของศาสนาพุทธ ซึ่งจะไปไหวญาติผูใหญ ที่มีวัยวุฒิสูงกวาในครอบครัว
ของตน นัดกันที่บานของคุณปู หรือคุณตา คลายๆ กับรวมญาติกัน เปนการไปกราบไหว เพื่อขอขมาลาโทษ
หรือขอพรจากผูใหญ ที่แมจะแกกวาเพียงแคชั่วโมงเดียวก็ไหวกัน

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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tcef; 29 {nfhcHjcif; (1)
อะคาน 29 แอ คาน ชี้น (1)
ตอนที่ 29 การรับแขก (1)
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;om; 1 : nDav; / wpfqdwfavmufyg ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJhyg ?
trsdK;om; 1 : 'gu q&mra':olZmEë,f&JŒtdrfvm; rodbl; ?
trsdK;om; 2 : [kwfygw,f ? bmudpP&SdygovJ ?
trsdK;om; 1 : q&mr &Sdygovm; ? aus;Zl;jyK+yD; atmifausmfvmw,fvdk@ ajymay;yg ?
trsdK;om; 2 : &ygw,f cifAs ? c% apmifhyg ? q&mr / tdrfa&SŒrSm udkatmifausmf
a&mufaeygw,f cifAs ?
trsdK;orD; : atmf / armifatmifausmfvm; ? tdrfxJudk ac:vdkufav ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJhyg cifAs ? udkatmifausmf / ÿifyg cifAs ? q&mr apmifhaeygw,f ?
ypPnf;awë uíefawmf ÿdkif;o,fay;&ygrvm; ?
trsdK;om; 1 : &ygw,f ? odyfrav;ygbl; ?
trsdK;orD;

: armifatmifausmf / rif;xdkif;EdkifiHu jyefvm+yDvm; ? tm;vHk;
tqifajyw,faemf ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg q&mr ? tm;vHk; tqifajyygw,f cifAs ? 'D[mu xdkif;EdkifiHu
vufaqmifypPnf;yg cifAs ?
trsdK;orD; : at; / xëef;xëef; / q&mr pm;yëJay:rSm oëm;xm;ay;uë,f ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJhyg q&mr ? a&aEë;=urf; ,lOD;rvm; cifAs ?
trsdK;orD; : at; / bD±dkay:rSm a&aEë;u&m; &Sdw,f ? a=umiftdrfxJu rkef@pdrf;aygif;yg
,lvmay;aemf ? armifatmifausmf rjyefcif rkef@pm;oëm;OD; ?
trsdK;om; 1 : &ygw,fcifAs q&mr ? uíefawmf reufjzef c&D;xyfoëm;zdk@ jyifqifvdk@
r+yD;ao;ygbl; ?
trsdK;orD; : atmf [kwfvm; ? 'geJ@ b,fawmhrS ausmif;udk vmEdkifrvJ ?
trsdK;om; 1 : aemuftywf Ak'<[l;ae@ uíefawmf ausmif; oëm;ygr,f cifAs ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;orD;

: uJ a&mh / 'gu 'Dwpfywf twëuf tdrfpm ? vkyfzdk@ rarheJ@aemf ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg ? uíefawmfoëm;vdkufygOD;r,f cifAs ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูชาย 1 : nDav; / wpfqdwfavmufyg ?
ญีเล ตะเซะ เลาะปา (ขอโทษครับนองชาย)
ผูชาย 2 : [kwfuJhyg ?
โฮะแกปา (ครับ)
ผูชาย 1 : 'gu q&mra':olZmEë,f&JŒtdrfvm; rodbl; ?
ดากะ ซะยามะดอตูซานแวแยเอนลา มะติบู
(ไมทราบวา นี่ใชบานของอาจารยตูซาร นวยหรือเปลา)
ผูชาย 2 : [kwyf gw,f ? bmudpP&SdygovJ ?
โฮะปาแด บาเกะซะชิปาตะแล (ใชครับ มีธุระอะไรเหรอ)
ผูชาย 1 : q&mr &Sdygovm; ? aus;Zl;jyK+yD; atmifausmfvmw,fvdk@ ajymay;yg ?
ซะยามะ ชิปาตะลา เจซูปยุปยี้ เอาจอลาแดโลปยอเปปา
(อาจารยอยูไหม รบกวนชวยบอกใหหนอยวา เอาจอมา)
ผูชาย 2 : &ygw,f cifAs ? c%apmifhyg ? q&mr / tdrfa&SŒrSm udkatmifausmf
a&mufaeygw,f cifAs ?
ยะปาแดคินบยะ คะนะ เซาปา ซะยามะ เอนเชมา โกเอาจอ เยาะเนปาแดคินบยะ
(ไดครับ รอสักครู อาจารยครับ คุณเอาจอมาอยูที่หนาบานครับ)
f m; ? tdrfxJudk ac:vdkufav ?
ผูหญิง : atmf / armifatmifausmv
ออ เมาเอาจอลา เอนแทโก คอไลเล (ออ นายเอาจอเหรอ เรียกเขามาในบานสิ)
ผูชาย 2 : [kwfuJhyg cifAs ? udkatmifausmf / ÿifyg cifAs ? q&mr apmifhaeygw,f ?
ypPnf;awë uíefawmf ÿdkif;o,fay;&ygrvm; ?
โฮะแกปา คินบยะ โกเอาจอ วินปา คินบยะ ซะยามะ เซาเนปาแด ปซี้ตเว จะนอ ไวแตเป
ยะปามะลา
(ครับ คุณเอาจอ เขามาครับ อาจารยรออยู จะใหผมชวยยกของไหม)
ผูชาย 1 : &ygw,f ? odyfrav;ygbl; ?
ยะปาแด เตะมะเลปาบู (ไมเปนไร ไมคอยหนักเทาไหร)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูหญิง

ผูชาย 1

ผูหญิง

ผูชาย 2

ผูหญิง

ผูชาย 1

ผูหญิง

ผูชาย 1

: armifatmifausmf / rif;xdkif;EdkifiHu jyefvm+yDvm; ? tm;vHk;
tqifajyw,faemf ?
เมาเอาจอ มี้นไทไนงานกะ ปยานลาปยีลา อาโลน อะซินปเยแดนอ
(นายเอาจอ เธอกลับมาจากประเทศไทยแลวเหรอ ทุกอยางราบรื่นดีสินะ)
: [kwfuJhyg q&mr ? tm;vHk; tqifajyygw,f cifAs ? 'D[mu xdkif;EdkifiHu
vufaqmifypPnf;yg cifAs ?
โฮะแกปา ซะยามะ อาโลน อะซินปเยปาแดคินบยะ ดีฮากะ ไทไนงานกะ และเซาปซี้
ปาคินบยะ (ครับอาจารย ทุกอยางราบรื่นดีครับ นี่เปนของฝากจากประเทศไทยครับ)
: at; / xëef;xëef; / q&mr pm;yëJay:rSm oëm;xm;ay;uë,f ?
เอ ทูนทูน ซะยามะ ซะแบวปอมา ตวาทาเปกแว
(อืม ทูนทูน ไปวางไวบนโตะของอาจารยทีสิ)
: [kwfuJhyg q&mr ? a&aEë;=urf; ,lOD;rvm; cifAs ?
โฮะแกปา ซะยามะ เยนวยจาน ยูโอนมะลา คินบยะ
(ครับอาจารย จะรับชาจีนอีกไหมครับ)
: at; / bD±dkay:rSm a&aEë;u&m; &Sdw,f ? a=umiftdrfxJu rkef@pdrf;aygif;yg
,lvmay;aemf ? armifatmifausmf rjyefcif rkef@pm;oëm;OD; ?
เอ บีโรปอมา เยนเวกะยา ชิแด เจาเอนแทกะ โมนเซนเปาปา ยูลาเปนอ เมาเอาจอ
มะปยานคิน โมนซาตวาโอน
(อืม กาน้ํารอนมีอยูบนตู เอาขนมโมนเซนเปาในตูกับขาวใหดวยนะ นายเอาจอ กินขนม
กอน แลวควยกลับนะ)
: &ygw,fcifAs q&mr ? uíefawmf reufjzef c&D;xyfoëm;zdk@ jyifqifvdk@
r+yD;ao;ygbl; ?
ยะปาแดคินบยะ ซะยามะ จะนอ มะแนะพยาน คะยี้ทะตวาโพ ปยินซินโล มะปยี้เตปาบู
(ไมเปนไรครับอาจารย ผมยังจัดเตรียมเพื่อเดินทางตอวันพรุงนี้ไมเสร็จ)
: atmf [kwfvm; ? 'geJ@ b,fawmhrS ausmif;udk vmEdkifrvJ ?
ออ โฮะลา ดาแน แบตอมะ เจาโก ลาไนมะแล
(ออ งั้นเหรอ วาแต เมื่อไหรถึงจะมาโรงเรียนไดละ)
: aemuftywf Ak'<[l;ae@ uíefawmf ausmif; oëm;ygr,f cifAs ?
เนาะอะปะ โบะดะฮูเน จะนอ เจาตวาปาแมคินบยะ
(วันพุธ สัปดาหหนา ผมจะไปโรงเรียนครับ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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: uJ a&mh / 'gu 'Dwpfywf twëuf tdrfpm ? vkyfzdk@ rarheJ@aemf ?
แก ยอ ดากะ ดีตะปะ อะแตวะ เอนซา โละโพ มะเมแนนอ
(เอาละ นี่เปนการบานสําหรับสัปดาหนี้ อยาลืมทํานะ)
ผูชาย 1 : [kwfuJhyg ? uíefawmfoëm;vdkufygOD;r,f cifAs ?
โฮะแกปา จะนอตวาตวาไลปาโอนแม คินบยะ (ครับ ผมไปกอนนะครับ)
ผูหญิง

คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
wpfqdwfavmufyg
udpP
aus;Zl;jyK+yD;
c%
apmifh
tdrfa&SŒ
tdrfxJ
ac:
ÿif
av;
tqifajy
a&aEë;=urf;
bD±dk
ay:
a&aEë;u&m;
a=umiftdrf
rkef@
,lvmay;
rjyefcif
reufjzef
c&D;
xyfoëm;
jyifqif

ตะ เซะ เลาะ ปา
เกะ ซะ
เจ ซู ปยุ ปยี้
คะ นะ
เซา
เอน เช
เอน แท
คอ
วิน
เล
อะ ซิน ปเย
เย นเว จาน
บี โร
ปอ
เย นเว กะ ยา
เจา เอน
โมน
ยู ลา เป
มะ ปยาน คิน
มะ แนะ พยาน
คะ ยี้
ทะ ตวา
ปยิน ซิน

ขออนุญาต, ขอโทษ
กิจธุระ
ขอความกรุณา
สักครู
รอ
หนาบาน
ในบาน
เรียก
เขา
หนัก
สะดวก, ราบรื่น
น้ําชารอน, ชาจีน
ตู
บน
กาน้ํารอน
ตูกับขาว
ขนม
เอามาให
กอนจะกลับ
วันพรุงนี้
การเดินทาง
ไปอีก
เตรียมการ, จัดเตรียมความพรอม

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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aemuftywf
Ak'<[l;ae@
'Dwpfywf
twëuf
tdrfpm
vkyf
arh

เนาะ อะ ปะ
โบะ ดะ ฮู เน
ดี ตะ ปะ
อะ แตวะ
เอน ซา
โละ
เม

สัปดาหหนา
วันพุธ
สัปดาหนี้
สําหรับ
การบาน
ทํา
ลืม

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
aus;Zl;jyK+yD; atmifausmfvmw,fvdk@ ajymay;yg เจซูปยุปยี้ เอาจอลาแดโล ปยอเปปา
(ขอความกรุณาบอกใหวา เอาจอมา)
1. aus;Zl;jyK+yD; ÿdkif;o,fay;yg เจซูปยุปยี้ ไวแตเปปา (กรุณาชวยขนใหเถอะ)
2. aus;Zl;jyK+yD; pmtkyf iSm;ay;yg เจซูปยุปยี้ ซาโอะ งาเปปา (กรุณาใหยืมหนังสือ)
3. aus;Zl;jyK+yD; 'DrSm apmifhaeyg เจซูปยุปยี้ ดีมา เซาเนปา (กรุณารออยูตรงนี้)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;om; 1 : q&mrygvm; ? ºuëyg cifAs ? b,fvdkvkyf+yD; a&mufvmwmygvJ cifAs ?
trsdK;orD; : at;uë,f ? 'Dae@ tm;vdk@ ausmif;ol ausmif;om;awëtdrfudk
vdkufav#mufvnfwmav ?
trsdK;om; 1 : atmf / [kwfuJh cifAs ? xdkifygOD; cifAs ?
trsdK;om; 2 : r*Fvmyg cifAs q&mr ? vufzuf&nfav; aomufyg cifAs ?
trsdK;orD; : atmf / aumif;+yD ? a[h / uërf;tpf}uD;ygvm; ? rif;wdk@ uërf; pm;=uw,faygh
av ?
trsdK;om; 2 : r[kwfygbl; cifAs ? tazh{nfhonfwcsdKŒu uërf;pm;vdk@ tar
jyifxm;ay;wmyg ?
trsdK;om; 1 : rkef@vufaumufyg ,lvmav nDav; ? q&mr pm;=unfhyg cifAs ?
uíefawmfhtpfr}uD; udk,fwdkifvkyfxm;wmyg ? 'DreufrSyJ vwfvwfqwfqwf
a=umfwmyg cifAs ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;orD;

: [kwfvm; ? t&rf;csdKovm; rodbl; ? q&mru tcsdK odyfr}udKufvSbl;uëJŒ ?
trsdK;om; 1 : xef;nufudk enf;enf;yJoHk;ygw,f cifAs ? uíefawmfwdk@ rdbvnf; tcsdK
a&Smif&ygw,f ? q&mÿef rSmxm;vdk@yg ?
trsdK;om; 2 : 'DrSmyg / q&mr ? oHk;aqmifyg cifAs ?
trsdK;orD; : 'Dae@ vmwmu xëef;xëef;&JŒ tdru
f dk vmvnf&if; ol@ausmif;trSwf
ta=umif; aqë;aEë;csifvdk@ ?
trsdK;om; 1 : tazeJ@taru tjyifoëm;aeygw,f cifAs ?
trsdK;orD; : q&mr ajymcsifwmu ocFsmq&meJ@ odyH̀q&mrwdk@u xëef;xëef;udk &efukefrSm
oëm;+ydKif+yD;ajzcdkif;rvdk@ ?
trsdK;om; 2 : uíefawmf ajzEdkifyghrvm; cifAs ?
trsdK;orD;

: udk,hfudk,fudk ,Hk=unf&rSmaygh ? zdwfpmeJ@ tpDtpOf tcsuftvufawëu
wevFmae@rSm ydk@vmvdrfhr,f ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg q&mr ? uíefawmf tazwdk@tarwdk@eJ@ wdkifyif vdkufygOD;r,f cifAs ?
trsdK;orD; : aumif;+yD ? q&mr jyefvdkufOD;r,faemf ? rif;wdk@ rdbawëudkvnf;
E_wfqufa=umif; ajymay;yg ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg q&mr ?
trsdK;om; 2 : uíefawmf vrf;r}uD;txd vdkufydk@ay;yg&ap cifAs ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูชาย 1 : q&mrygvm; ? ºuëyg cifAs ? b,fvdkvkyf+yD; a&mufvmwmygvJ cifAs ?
ซยามะปาลา จวะปา คินบยะ แบโลโละปยี เยาะลาตาแล คินบยะ
(อาจารยเหรอครับ เชิญครับ ไปยังไงมายังไงครับเนี่ย)
ผูหญิง : at;uë,f ? 'Dae@ tm;vdk@ ausmif;ol ausmif;om;awëtdrfudk
vdkufav#mufvnfwmav ?
เอกแว ดีเน อาโล เจาตูเจาตาตเวเอนโก ไลเชาะแลตาเล
(ก็นี่แหละ วันนี้วางก็เลยไลเที่ยวเยี่ยมบานของบรรดานักเรียนนะ)
ผูชาย 1 : atmf / [kwfygovm; cifAs ? xdkifygOD; cifAs ?
ออ โฮะปาตะลา คินบยะ ไทปาโอน คินบยะ
(ออ เหรอครับ นั่งกอนครับ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูชาย 2 : r*Fvmyg cifAs q&mr ? vufzuf&nfav; aomufyg cifAs ?
มินกะลาปา คินบยะ ซยามะ ละแพะเยเล เตาะปา คินบยะ
(สวัสดีครับอาจารย เชิญดื่มน้ําชาครับ)
ผูหญิง : atmf / aumif;+yD ? a[h / uërf;tpf}uD;ygvm; ? rif;wdk@ uërf;pm;=uw,fayghav ?
ออ เกาปาปยี เฮ กูนอิจี้ปาลา มี้นโด กูนซาจะแดปอเล
(ออ ดีเลย เอะ เชี่ยนหมากนี่ พวกเธอกินหมากกันดวยหรือไง)
ผูชาย 2 : r[kwfygbl;cifAs ? tazh{nfhonfwcsdKŒu uërf;pm;vdk@ tar jyifxm;ay;wmyg ?
มะโฮะปาบู คินบยะ อะเพแอแตตะโชกะ กูนซาโล อะเม ปยินทาเปตาปา
(ไมใชหรอกครับ แขกบางคนของคุณพอกินหมาก คุณแมก็เลยจัดเตรียมไวให)
ผูชาย 1 : rkef@vufaumufyg ,lvmav nDav; ? q&mr pm;=unfhyg cifAs ?
uíefawmfhtpfr}uD; udk,fwdkifvkyfxm;wmyg ? 'DreufrSyJ vwfvwfqwfqwf
a=umfwmyg cifAs ?
โมนและเกาะปายูลาเล ญีเล ซยามะ ซาจี่ปา คินบยะ จะนออะมะจี้ โกไตโละทาตาปา
ดีมะแนะมะแป ละละซะซะ จอตาปาคินบยะ (เอาขนมวงมาดวยสินองชาย อาจารยลอง
กินดูครับ พี่สาวของผมทําเอาไวเอง เพิ่งทอดสดๆ ใหมๆ เมื่อเชานี้เองครับ)
ผูหญิง : [kwfvm; ? t&rf;csdKovm; rodbl; ? q&mru tcsdK odyrf }udKufvSbl;uëJŒ ?
โฮะลา อะยานโชตะลามะติบู ซยามะกะ อะโชเตะมะไจละบูแกว
(จริงเหรอ ไมรูหวานมากไหมนะ อาจารยไมคอยชอบของหวานเทาไหรนะ)
ผูชาย 1 : xef;nufudk enf;enf;yJ oHk;ygw,f cifAs ? uíefawmfwdk@ rdbvnf; tcsdK
a&Smif&ygw,f ? q&mÿef rSmxm;vdk@yg ?
ทะแญะโก แนแนแป โตนปาแด คินบยะ จะนอโดมบิ ะแล อะโช เชายะปาแต ซยาวุน มาทา
โลปา (ใชน้ําตาลปกแคนิดหนอยเองครับ พอแมของพวกผมก็ตองเลี่ยงของหวาน
เหมือนกัน คุณหมอทานสั่งเอาไว)
ผูชาย 2 : 'DrSmyg / q&mr ? oHk;aqmifyg cifAs ?
ดีมาปา ซยามะ โตนเซาปาคินบยะ (นี่ครับ อาจารย เชิญรับประทานครับ)
ผูหญิง : 'Dae@ vmwmu xëef;xëef;&JŒtdrfudk vmvnf&if; ol@ ausmif;trSwfta=umif;
aqë;aEë;csifvdk@ ?
ดีเนลาตากะ ทูนทูน แย เอนโก ลาแลยี้น ตูเจาอะมะอะเจา ซเวนเวชินโล
(ที่มาวันนี้ ในระหวางที่เยี่ยมบานของทูนทูน ก็อยากจะหารือเรื่องผลการเรียนของเขา)
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ผูชาย 1 : tazeJ@taru tjyifoëm;aeygw,fcifAs ?
อะเพแนอะเมกะ อะปยิน ตวาเนปาแดคินบยะ (คุณพอกับคุณแม ไปขางนอกอยูครับ)
ผูหญิง : q&mr ajymcsifwmu ocFsmq&meJ@ odyH̀q&mrwdk@u xëef;xëef;udk &efukefrSm
oëm;+ydKif+yD;ajzcdkif;rvdk@ ?
ซยามะ ปยอชินดากะ ตินชาซยาแน เตะปานซยามะโดกะ ทูนทูนโก ยานโกนมา ตวาปไยป
ยี่ฃพเยไคมะโล (ที่อาจารยอยากจะพูดคือ อาจารยวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรเขา
จะใหทูนทูน ไปแขงการสอบที่ยางกุงนะ)
ผูชาย 2 : uíefawmf ajzEdkifyghrvm; cifAs ?
จะนอ พเยไนปามะลา คินบยะ (ผมจะสอบไหวเหรอครับ)
ผูหญิง : udk,fudk,fudk ,Hk=unf&rSmaygh ? zdwfpmeJ@ tpDtpOf tcsuftvufawëu
wevFmae@rSm ydk@vmvdrfhr,f ?
โกโกโก โยนจียะมาปอ เพะซาแน อะซีอะซินอะแชะอะและตเวกะ ตะนินลาเนมา โปลาเลน
แม (จะตองเชื่อมั่นในตัวเองสิ หนังสือเชิญ กับขอมูลกําหนดการจะสงมาวันจันทร)
ผูชาย 1 : [kwfuJhyg q&mr ? uíefawmf tazwdk@tarwdk@eJ@ wdkifyif vdkufygOD;r,f cifAs ?
โฮะแกปา ซยามะ จะนอ อะเพโด อะเมโดแน ไตบินไลปาโอนแม คินบยะ
(ครับ อาจารย ผมจะปรึกษากับคุณพอคุณแมกอนครับ)
ผูหญิง : aumif;+yD ? q&mr jyefvdkufOD;r,faemf ? rif;wdk@ rdbawëudkvnf; E_wfqufa=umif;
ajymay;yg ?
เกาปยี ซยามะ ปยานไลโอนแมนอ มี้นโดมิบะตเวโกแล โนะแซะเจา ปยอเปปา
(ไดจะ อาจารยจะกลับกอนละนะ ฝากทักทายคุณพอคุณแมของพวกเธอดวย)
ผูชาย 1 : [kwfuJhyg q&mr ?
โฮะแกปา ซยามะ (ครับอาจารย)
ผูชาย 2 : uíefawmf vrf;r}uD;txd vdkufydk@ay;yg&ap cifAs ?
จะนอ ลานมะจี้อะทิ ไลโปเปปายะเซ คินบยะ (ใหผมไดไปสงจนถึงถนนใหญนะครับ)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
ºuë
ausmif;olausmif;om;
av#mufvnf
xdkif

จวะ
เจา ตู เจา ตา
เชาะ แล
ไท

ดําเนิน, เชิญ
นักเรียน
เตร็ดเตร, เที่ยวเยี่ยม
นั่ง
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aomuf
uërf;
uërf;tpf
{nfhonf
wcsdKŒ
rkef@vufaumuf
udk,fwdkif
a=umf
tcsdK
}udKuf
xef;nuf
oHk;
a&Smif
q&mÿef
rSm
oHk;aqmif
ausmif;trSwf
ta=umif;
aqë;aEë;
csif
tjyif
ocsFm
odyH̀
bmom
+ydKif
cdkif;
ajz
,Hk=unf
udk,fhudk,fudk ,Hk=unf
zdwfpm

เตาะ
กูน
กูน อิ
แอ แต
ตะ โช
โมน และ เกาะ
โก ได
จอ
อะ โช
ไจ
ทะ แญะ
โตน
เชา
ซะ ยา วุน
มา
โตน เซา
เจา อะ มะ
อะ เจา
ซเว นเว
ชิน
อะ ปยิน
ติน ชา
เตะ ปาน
บา ตา
ปไย
ไค
พเย
โก โก โก
โยน จี
เพะ ซา

ดื่ม
หมากพลู
เชี่ยนหมาก, ตลับหมาก
แขกผูมาเยือน
บางสวน
ขนมวง
ดวยตัวเอง
ทอด
ของหวาน
ชอบ
น้ําตาลปก
ใช
หลีกเลี่ยง
หมอ, แพทย
สั่ง
รับประทาน
ผลการเรียน
เรื่องราว
ปรึกษา, หารือ
อยาก
ขางนอก
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
วิชา, ภาษา, ศาสนา
แขงขัน
ใชให
ตอบคําถาม
เชื่อถือ, ศรัทธา
เชื่อมั่นในตัวเอง
หนังสือเชิญ
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tpDtpOf
tcsuftvuf
wdkifyif
E_wfquf

อะ ซี อะ ซิน
อะ แชะ อะ และ
ไต บิน
โนะ แซะ

กําหนดการ, แผนการ
ขอมูล
ปรึกษา
ทักทาย

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
wevFmae@rSm ydk@vmvdrfhr,f ตะนินลาเนมา โปลาเลนแม (จะสงมาวันจันทร)
1. avhusifhcef;vkyf&if usef;rma&;aumif;ygvdrfhr,f เลจินคานโละยิน จานมาเยเกาปาเลนแม
(ถาออกกําลังกาย สุขภาพจะดี)
2. pmzwf&if ajzEdkifygvdrfhr,f ซาพะยิน พเยไนปาเลนแม (ถาอานหนังสือ จะสอบได)
3. ol vkyfay;ygvdrfhr,f ตู โละเปปาเลนแม (เขาจะทําให)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
ตั้งแตสมัยโบราณจนบัดนี้ ชาวเมียนมายังคงนิยมกินหมากกันอยู ไมเฉพาะแคคนแก คนหนุมคนสาว
ก็นิยม เชื่อกันวา เคี้ยวหมากแลวจะทําใหฟนแข็งแรง ไมเปนโรคฟนตางๆ
ในอดีต หมากเปนของกินที่กินกันทั้งในรั้วในวังและนอกวัง เชี่ยนหมากจึงเปนสิ่งของอยางหนึ่งที่จะ
แสดงถึงฐานะ และตําแหนงดวย มีธรรมเนียมปฏิบัติที่กษัตริยจะพระราชทานเชี่ยนหมากใหเปนของรางวัล
หรือของประดับตําแหนง
อยางไรก็ตาม ในอดีต ถนนหนทางเปนพื้นดิน หากบวนน้ําหมากก็ซึมลงไปดิน และจางหายไป แต
เดี๋ยวนี้ พื้นถนนลาดยางหรือเทปูน เมื่อบวนน้ําหมากลงไปแลว กลายเปนคราบแหง สีแดงๆ ลางไมออก จึง
ไมคอยนาดูเทาไหร
ในปจจุบัน รัฐบาลเมียนมาไดออกกฎหมายหามกินหมากในที่สาธารณะ โดยจะมีคาปรับเปนเงิน
2,000 จั๊ด ไมไดหามกินเสียทีเดียว แตใหกินใหเปนที่ และบวนน้ําหมากใสภาชนะใหเรียบรอย ที่ประเทศ
เมียนมาจะมีรานขายหมากเยอะมาก แมแตในเมืองไทยเอง ก็มีหลายที่ โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนที่มีชาว
เมียนมาอาศัยอยู ลองไปหาซื้อกินกันดู
รสชาติของหมาก ก็จะฝาดๆ รอนๆ นิดหนอย ที่เมียนมาจะกินกันหลายรูปแบบ เชน ถาชอบหวานๆ
ก็ใสมะพราว หรือน้ําหวาน หรือผลไมแชอิ่ม สวนคนที่ไมชอบหวานๆ ก็จะใสยาเสนเขาไปแทน และยังมี
เครื่องหอม เครื่องเทศตางๆ ดวย
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tcef; 30 {nfhcHjcif; (2)
อะคาน 30 แอ คาน ชี้น (2)
ตอนที่ 30 การรับแขก (2)
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;om; 1 : rif;udk tdrftxd vmcdkif;&wm awmfawmftm;emygw,fuëm ?
trsdK;om; 2 : &ygw,f ? txkyftydk;ursm;aew,fqdkawmh uíefawmf ul&rSmaygh As ?
trsdK;orD;

: a[h / jyefvm+yDayghav ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg tpfr ? 'Dae@ aps;ÿ,fvmwmrsm;vdk@ tazmf wpfa,mufu
ÿdkif;o,fay;ygw,f ?
trsdK;orD; : [kwfvm; ? ypPnf;awë cs+yD;&if tat; aomuf=uOD;rvm; ? tpfr
vdarRmf&nf azsmfxm;w,f ?
trsdK;om; 1 : xëef;xëef; / rif; tpfreJ@ c% aeOD;aemf ? udk,f a& oëm;csdK;vdkufOD;r,f ?
trsdK;orD; : oëm;yguë,f ? rif; tazmfudk tpfr {nfhcHay;yghr,f ? rif;eHrnfu
xëef;xëef;vm; ? tpfr awëŒzl;ovdkyJ ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJhyg ? udkatmifausmf&JŒarë;ae@rSm tvSLvkyfwkef;u uíefawmfvnf;
vmygw,f cifAs ?
trsdK;orD; : atmf / wuUodkvfuayghaemf ? vdarRmf&nf aomufvdkufygOD; ?
trsdK;om; 2 : aus;Zl;wifygw,f cifAs ?
trsdK;orD; : tckyJ tpfr [if;csuf+yD;w,f ? npm pm;+yD;rS jyefygaemf ? uJ tpfr xrif;yëJ
oëm;jyifvdkufOD;r,f ?
trsdK;om; 2 : tpfr bmulnDay;&rvJ cifAs ?
trsdK;orD;

: &ygw,fuë,f ? rif;u {nfhonfyJ[m ? at;at;aq;aq; aeaemf ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJh cifAs ? tJ'gqdk uíefawmf tdrfpmvkyf&if;eJ@ udkatmifausmfudk
apmifhvdkufygOD;r,f ?
trsdK;om; 1 : xrif;pm;+yD;&if rif;udk qdkifu,feJ@ vdkufydk@ay;r,f ? tdrfa&mufwmeJ@
at;at;aq;aq; em;&atmif ?
trsdK;om; 2 : at; / aumif;om;yJ ? 'geJ@ pum;rpyf t*Fvdyftbd"mef c% iSm;yg ?
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trsdK;om; 1 : &ygw,f ? oëm;,lvdkufOD;r,f ? xrif; rpm;cif tqmajy tat; ,lvm+yD;
aomufxm;&atmif ?
trsdK;orD; : tdrfpm vkyf+yD;=urS pm;r,f r[kwfvm; ? tpfr wDAD xdkif=unfh+yD;
apmifhaer,faemf ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg / tpfr ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูชาย1 : rif;udk tdrftxd vmcdkif;&wm awmfawmftm;emygw,fuëm ?
มี้นโก เอนอะทิ ลาไคยะตา ตอตออานาปาแดกวา
(ที่ตองใหนายมาถึงบาน เกรงใจจริงๆ เลยนะ)
ผูชาย2 : &ygw,f ? txkyftydk;ursm;aew,fqdkawmh uíefawmf ul&rSmayghAs ?
ยะปาแด อะโทะอะโปกะ มยาเนแตโซดอ จะนอ กูยะมาปอบยะ
(ไมเปนไร ขาวของสัมภาระเยอะอยูนะนี่ ผมก็ตองชวยสิครับ)
ผูหญิง : a[h / jyefvm+yDayghav ?
เฮ ปยานลาปยีปอเล
(อาว กลับมาแลวเหรอ)
ผูชาย1 : [kwfuJhyg tpfr ? 'Dae@ aps;ÿ,fvmwmrsm;vdk@ tazmf wpfa,mufu
ÿdkif;o,fay;ygw,f ?
โฮะแกปา อะมะ ดีเน เซแวลาตามยาโล อะพอ ตะเยาะกะ ไวแตเปปาแด
(ครับพี่ วันนี้ซื้อของมาเยอะ เพื่อนคนหนึ่งก็เลยชวยขนให)
ผูหญิง : [kwfvm; ? ypPnf;awë cs+yD;&if tat; aomuf=uOD;rvm; ? tpfr vdarRmf&nf
azsmfxm;w,f ?
โฮะลา ปซี้ตเว ชะปยี้ยิน อะเอ เตาะจะโอนมะลา อะมะ เลนมอเย พยอทาแด
(งั้นเหรอ ถาวางของทั้งหมดเสร็จแลว จะดื่มเครื่องดื่มเย็นกอนไหม พี่เพิ่งชงน้ําสมไว)
ผูชาย1 : xëef;xëef; / rif; tpfreJ@ c% aeOD;aemf ? udk,f a&oëm;csdK; vdkufOD;r,f ?
ทูนทูน มี้น อะมะแน คะนะ เนโอนนอ โก เย ตวาโชไลโอนแม
(ทูนทุน นายอยูกับพี่สาวกอนสักครูนะ พี่จะไปอาบน้ํากอนละ)
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ผูหญิง : oëm;yguë,f ? rif; tazmfudk tpfr {nfhcHay;yghr,f ? rif;eHrnfu xëef;xëef;vm; ?
tpfr awëŒzl;ovdkyJ ?
ตวาปากแว มี้น อะพอโก อะมะ แอคานเปปาแม มี้นนานแมกะ ทูนทูน ลา อะมะ ตเวพูตะโล
แป (ไปเถอะนา พี่จะรับรองเพื่อนของเธอให เธอชื่อ ทูนทูน เหรอ คลับคลายคลับคลาวา
เคยเห็นนะ)
ผูชาย2 : [kwfuJhyg ? udkatmifausmf&JŒarë;ae@rSm tvSLvkyfwkef;u uíefawmfvnf;
vmygw,f cifAs ?
โฮะแกปา โกเอาจอแยเมวเนมา อะลูโละโดนกะ จะนอแลลาปาแด คินบยะ
(ครับ ตอนที่ทําบุญวันเกิดของพี่เอาจอ ผมก็มาดวยครับ)
ผูหญิง : atmf / wuUodkvfuayghaemf ? vdarRmf&nf aomufvdkufygOD; ?
ออ แตะกะโตกะปอนอ เลนมอเย เตาะไลปาโอน
(ออ จากมหาวิทยาลัยสินะ ดื่มน้ําสมเสียกอนสิ)
ผูชาย2 : aus;Zl;wifygw,f cifAs ?
เจซูตินบาแดคินบยะ (ขอบคุณครับ)
ผูหญิง : tckyJ tpfr [if; csuf+yD;w,f ? npm pm;+yD;rS jyefygaemf ? uJ tpfr xrif;yëJ
oëm;jyifvdkufOD;r,f ?
อะคุแป อะมะ ฮี้นแชะปยี้แด ญะซา ซาปยี้มะ ปยานปานอ แก อะมะ ทะมีนแปว ตวาปยิน
ไลโอนแม
(พี่เพิ่งจะทํากับขาวเสร็จตอนนี้เอง กินอาหารค่ําเสร็จกอนแลวคอยกลับนะ เอาละ พี่จะไป
เตรียมสํารับขาวกอน)
ผูชาย2 : tpfr bmulnDay;&rvJ cifAs ?
อะมะ บากูญีเปยะมะแล คินบยะ (จะใหชวยอะไรไหมครับพี่)
ผูหญิง : &ygw,fuë,f ? rif;u {nfhonfyJ[m ? at;at;aq;aq; aeaemf ?
ยะปาแตแกว มี้นกะ แอแตแปฮา เอเอเซเซ เนนอ
(ไมเปนไรจะ เธอเปนแขกนะ อยูเฉยๆ สบายๆ เถอะนะ)
ผูชาย2 : [kwfuJh cifAs ? tJ'gqdk uíefawmf tdrfpmvkyf&if;eJ@ udkatmifausmfudk
apmifhvdkufygOD;r,f ?
โฮะแก คินบยะ แอดาโซ จะนอ เอนซาโละยี้นแน โกเอาจอโก เซาไลปาโอนแม
(ครับ ถาอยางนั้น ผมจะทําการบานไปพลางๆ รอพี่เอาจอกอนละกันครับ)
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ผูชาย1 : xrif; pm;+yD;&if rif;udk qdkifu,feJ@ vdkufydk@ay;r,f ? tdrf a&mufwmeJ@
at;at;aq;aq; em;&atmif ?
ทะมี้น ซาปยี้ยิน มี้นโก ไซแกแน ไลโปเปแม เอน เยาะตาแน เอเอเซเซ นายะเอา
(ถากินขาวเสร็จแลว จะเอารถมอเตอรไซคไปสงนาย พอไปถึงที่บาน จะไดพักสบายๆ)
ผูชาย2 : at; / aumif;om;yJ ? 'geJ@ pum;rpyf t*Fvdyftbd"mef c% iSm;yg ?
เอ เกาตาแป ดาแน ซะกามะซะ อินกะเละอะบิดาน คะนะ งาปา
(อืม ก็ดีครับ วาแตวา ยืมพจนานุกรมอังกฤษสักครูเถอะ)
ผูชาย1 : &ygw,f ? oëm;,lvdkufOD;r,f ? xrif;rpm;cif tqmajy tat; ,lvm+yD;
aomufxm;&atmif ?
ยะปาแด ตวายูไลโอนแม ทะมี้นมะซาคิน อะซาปเย อะเอ ยูลาปยี้ เตาะทายะเอา
(ไดสิ จะไปเอาใหกอน จะไดไปเอาเครื่องดื่มเย็นๆ มาไวดื่มรองทองกอนจะกินขาว)
ผูหญิง : tdrfpmvkyf+yD;=urS pm;r,f r[kwfvm; ? tpfr wDAD xdkif=unfh+yD;
apmifhaer,faemf ?
เอนซาโละปยี้จะมะ ซาแม มะโฮะลา อะมะ ทีบี ไทจี่ปยี้ เซาเนแมนอ
(จะทําการบานกันเสร็จกอนแลวคอยกินใชไหม พี่จะนั่งดูทีวีรอนะ)
ผูชาย1 : [kwfuJhyg / tpfr ?
โฮะแกปา อะมะ (ครับพี่)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
tm;em
txkyftydk;
cs
tat;
vdarRmf&nf
azsmf
a&csdK;
{nfhcH
awëŒzl;
arë;ae@
tvSLvkyf

อา นา
อะ โทะ อะ โป
ชะ
อะ เอ
เลน มอ เย
พยอ
เย โช
แอ คาน
ตเว พู
มเว เน
อะ ลู โละ

เกรงใจ
หีบหอสัมภาระ
วาง
เครื่องดื่มเย็น
น้ําสม
ชง
อาบน้ํา
รับรองแขก
เคยพบเจอ
วันเกิด
ทําบุญทําทาน
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[if;csuf
npm
at;at;aq;aq;
qdkifu,f

ฮี้น แชะ
ญะ ซา
เอ เอ เซ เซ
ไซ แก

ทํากับขาว
อาหารค่ํา
สบายๆ
รถจักรยานยนต, รถมอเตอรไซค

em;
pum;rpyf
t*Fvdyf
tbd"mef
tqmajy
wDAD

นา
ซะ กา มะ ซะ
อิน กะ เละ
อะ บิ ดาน
อะ ซา ปเย
ตี บี

พัก
เปลี่ยนเรื่องคุย, วาแตวา
อังกฤษ
พจนานุกรม
รองทอง, คลายความหิว
โทรทัศน, ทีวี

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
xrif;rpm;cif ทะมี้นมะซาคิน (กอนจะกินขาว)
1. tvkyf rvkyfcif อะโละ มะโละคิน (กอนจะทํางาน)
2. ausmif; roëm;cif เจา มะตวาคิน (กอนจะไปโรงเรียน)
3. tem;r,lcif อะนามะยูคิน (กอนจะพักผอน)
4. avhusifhcef; rvkyfcif เลจี่นคาน มะโละคิน (กอนจะออกกัมลังกาย)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;om; 1 : r*Fvmyg cifAs ? b,foleJ@awëŒcsifygovJ cifAs ?
trsdK;orD; : OD;cspfOD;eJ@ a':rdk;wkd@&Sdygovm; ?
trsdK;om; 1 : taztarwdk@u bkef;}uD;ausmif;udk oëm;ygw,f cifAs ? rëef;vëJ wpfem&D
avmufrS jyefa&mufygr,f cifAs ?
trsdK;om; 2 : atmf / a':at;ygvm; cifAs ? r*Fvmyg cifAs ? tdrfxJudk ºuëyg cifAs ?
trsdK;orD;

: at; / aumif;+yD ? rif;u xëef;xëef; r[kwfvm; ? rawëŒ&wm awmfawmf
=umvS+yDaemf ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;om; 2 : [kwfuJhyg ta': ? xdkifygOD; cifAs ? aemufqHk;t}udrf awëŒ=uwm ta':u
EdkifiHjcm;oëm;wJhae@ avqdyfrSm qHk=uwkef;uyg ? tck jyefvmyg+yDvm; cifAs ?
trsdK;orD; : tvkyfu tm;vyf&ufcëifh&vdk@ tdrfudk c% jyefvmwmav ? 'geJ@ ckeu
b,folvJ ? ta': rjrifzl;bl; ?
trsdK;om; 2 : atmf / uíefawmf&JŒtpfudk}uD;yg ? olu rJaqmufrSm i,fi,f uwnf;u
ausmif;oëm;wufygw,f ?
trsdK;om; 1 : oHk;aqmifyg cifAs ?
trsdK;orD; : tif; / aus;Zl;ygyJuë,f ? rif;u udkcspfOD;&JŒom;}uD;ayghaemf ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg ? uíefawmf atmifausmfyg cifAs ?
trsdK;orD; : rif;wdk@ rdb jyefvmcgeD;yg+yD xifw,f ?
trsdK;om; 2 : tck wpfem&Dxdk;awmhr,fqdkawmh eD;yg+yD cifAs ?
trsdK;om; 1 : ta': ta&;}uD;wJhudpP&Sdygovm; cifAs ? wu,fvdk@ oëm;p&m&Sd&if
uíefawmfwdk@udk rSmxm;vnf; &ygw,f ?
trsdK;orD; : ta&;awmh r}uD;ygbl;uëJŒ ? ta':u aps;oëm;+yD;rS jyefvm&if
aumif;rvm;vdk@ pOf;pm;aewmyg ?
trsdK;om; 1 : aps;u eD;eD;av;rSmygyJ ? uíefawmfvdkufydk@ay;ygr,f ? uíefawmfvnf;
ÿ,fp&m&Sdygw,f cifAs ?
trsdK;om; 2 : tdrfa&SŒrSm um;oH=um;&ygw,f ? taztarwkd@ jyefvm+yD eJ@wlw,f cifAs ?
trsdK;orD;

: aumif;+yD ? 'gqdk&if aemufrSyJ aps;oëm;awmhr,fuë,f ?
trsdK;om; 1 : [kwfuJhyg cifAs ? uíefawmf t&if oëm;vdkufygOD;r,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูชาย 1 : r*Fvmyg cifAs ? b,foleJ@awëŒcsifygovJ cifAs ?
มีนกะลาปาคินบยะ แบตูแน ตเวชินปาตะแลคินบยะ
(สวัสดีครับ ตองการพบกับใครครับ)
ผูหญิง : OD;cspfOD;eJ@ a':rdk;wkd@&Sdygovm; ?
อูชิอูแน ดอโมโดชิปาตะลา
(คุณชิ๊อูกับ คุณโม อยูไหม)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน

- 37 -

ผูชาย 1 : taztarwdk@u bkef;}uD;ausmif;udk oëm;ygw,f cifAs ? rëef;vëJ wpfem&DavmufrS
jyefa&mufygr,f cifAs ?
อะเพอะเมโดกะ โพนจี้เจาโก ตวาปาแดคินบยะ มูนแลวตะนายีเลาะมะ ปยานเยาะ
ปาแมคินบยะ
(คุณพอคุณแม ไปวัดครับ จะกลับมาประมาณบายโมงครับ)
ผูชาย 2 : atmf / a':at;ygvm; cifAs ? r*Fvmyg cifAs ? tdrfxJudk ºuëyg cifAs ?
ออ ดอเอปาลา คินบยะ มีนกะลาปา คินบยะ เอนแทโก จวะปา คินบยะ
(ออ คุณอาเอเหรอครับ สวัสดีครับ เชิญเขามาในบานครับ)
ผูหญิง : at; / aumif;+yD ? rif;u xëef;xëef; r[kwfvm; ? rawëŒ&wm awmfawmf
=umvS+yDaemf ?
เอ เกาปยี มี้นกะ ทูนทูน มะโฮะลา มะเตวยะตา ตอตอจาละปยีนอ
(อืม ไดจะ เธอนี่ ทูนทูน ใชไหม ไมไดเจอกันนานมากๆ เลยนะ)
ผูชาย 2 : [kwfuJhyg ta': ? xdkifygOD; cifAs ? aemufqHk;t}udrf awëŒ=uwm ta':u
EdkifiHjcm;oëm;wJhae@ avqdyfrSm qHk=uwkef;uyg ? tck jyefvmyg+yDvm; cifAs ?
โฮะแกปา อะดอ ไทปาโอนคินบยะ เนาะโซนอะเจน ตเวจะตา อะดอกะ ไนงานจาตวาแตเน
เลเซะมา โซนจะโตนกะปา อะคุ ปยานลาปาปยีลาคินบยะ
(ครับคุณอา นั่งกอนครับ ครั้งสุดทายที่พบกัน เปนที่สนามบินตอนวันที่คุณอาเดินทางไป
ตางประเทศ ตอนนี้ กลับมาแลวเหรอครับ)
ผูหญิง : tvkyfu tm;vyf&ufcëifh&vdk@ tdrfudk c% jyefvmwmav ? 'geJ@ ckeu
b,folvJ ? ta': rjrifzl;bl; ?
อะโละกะ อาละแยะควิ่นยะโล เอนโก คะนะ ปยานลาตาเล ดาแน คุนะกะ แบตูแล อะดอ
มะมยินพูบู (เพราะไดวันหยุดจากที่ทํางาน ก็เลยกลับมาบานสักพักนะ วาแต เมื่อครูนี้
ใครกัน อาไมเคยเห็น)
ผูชาย 2 : atmf / uíefawmf&JŒtpfudk}uD;yg ? olu rJaqmufrSm i,fi,f uwnf;u ausmif;
oëm;wufygw,f ?
ออ จะนอแย อะโกจี้ปา ตูกะ แมเซาะมา แงแงกะแทกะ เจาตวาแตะปาแด
(ออ พี่ชายคนโตของผมครับ เขาไปเรียนหนังสือที่แมสอดตั้งแตเด็กเด็ก)
ผูชาย 1 : oHk;aqmifyg cifAs ?
โตนเซาปาคีนบยะ
(รับประทานเถอะครับ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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ผูหญิง

ผูชาย 1
ผูหญิง

ผูชาย 2

ผูชาย 1

ผูหญิง

ผูชาย 1

ผูชาย 2

ผูหญิง

: tif; / aus;Zl;ygyJuë,f ? rif;u udkcspfOD;&JŒom;}uD;ayghaemf ?
อี้น เจซูปาแปกแว มี้นกะ โกชิอูแย ตาจี้ปอนอ
(อืม ขอบใจจะ เธอนี่เปนลูกชายคนโตของพี่ชิ๊อูสินะ)
: [kwfuJhyg ? uíefawmf atmifausmfyg cifAs ?
โฮะแกปา จะนอ เอาจอปาคินบยะ (ครับ ผม เอาจอ ครับ)
: rif;wdk@ rdb jyefvmcgeD;yg+yD xifw,f ?
มี้นโด มิบะ ปยานลาคานี้ปาปยี ทินแด
(คิดวาพอแมของพวกเธอคงจะใกลเวลากลับมาแลวสินะ)
: tck wpfem&Dxdk;awmhr,fqdkawmh eD;yg+yD cifAs ?
อะคุ ตะนายีโทดอแมโซดอ นี้ปาปยีคินบยะ
(ตอนนี้ จะบายโมงแลว ก็ใกลแลวละครับ)
: ta': ta&;}uD;wJhudpP&Sdygovm; cifAs ? wu,fvdk@ oëm;p&m&Sd&if uíefawmfwdk@udk
rSmxm;vnf; &ygw,f ?
อะดอ อะเยจี้แดเกะซะชิปาตะลาคินบยะ ตะแกโล ตวาซยาชิยิน จะนอโดโก มาทาแลยะปา
แด (คุณอา มีธุระสําคัญอะไรหรือเปลาครับ ถามีอะไรที่จะตองไป สั่งไวกับพวกผมก็ไดครับ)
: ta&;awmh r}uD;ygbl;uëJŒ ? ta':u aps;oëm;+yD;rS jyefvm&if aumif;rvm;vdk@
pOf;pm;aewmyg ?
อะเยดอ มะจี้ปาบูแกว อะดอกะ เซตวาปยี้มะ ปยานลายินเกามะลาโล ซี้นซาเนตาปา
(ก็ไมไดสําคัญมากหรอกจะ อากําลังคิดอยูวาจะไปตลาดกอนแลวคอยกลับมาดีไหม)
: aps;u eD;eD;av;rSmygyJ ? uíefawmfvdkufydk@ay;ygr,f ? uíefawmfvnf;
ÿ,fp&m&Sdygw,fcifAs ?
เซกะ นี้นี้เลมาปาแป จะนอไลโปเปปาแม จะนอแล แวซยาชิปาแดคินบยะ
(ตลาดอยูไกลๆ นี้เอง ผมจะไปสงใหครับ ผมก็มีของที่จะซือเมือนกัน)
: tdrfa&SŒrSm um;oH =um;&ygw,f ? taztarwkd@ jyefvm+yD eJ@wlw,f cifAs ?
เอนเชมา กาอะตานจายะปาแต อะเพอะเมโด ปยานลาปยีแนตูแดคินบยะ
(ไดยินเสียงรถที่หนาบาน เหมือนกับวา คุณพอคุณแมกลับมาแลวครับ)
: aumif;+yD ? 'gqdk&if aemufrSyJ aps;oëm;awmhr,fuë,f ?
เกาปยี ดาโซยิน เนาะมะแป เซตวาดอแมกแว
(ดีจะ ถาอยางนั้น จะไปตลาดทีหลังก็แลวกันจะ)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน

- 39 -

ผูชาย 1 : [kwfuJhygcifAs ? uíefawmf t&ifoëm;vdkufygOD;r,f ?
โฮะแกปา คินบยะ จะนอ อะยินตวาไลปาโอนแม
(ครับ ผมจะไปกอนเลยละกันนะครับ)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
awëŒcsif
bkef;}uD;ausmif;
rëef;vëJ
=um
aemufqHk;t}udrf
awëŒ=u
EdkifiHjcm;
avqdyf
tm;vyf&uf
cëifh&
cke
jrifzl;
rJaqmuf
ta&;}uD;
oëm;p&m
pOf;pm;
ÿ,fp&m
um;
toH
=um;

ตเว ชิน
โพน จี้ เจา
มูน แลว
จา
เนาะ โซน อะ เจน
ตเว จะ
ไน งาน จา
เล เซะ
อา ละ แยะ
ควิ่น ยะ
คุ นะ
มยิน พู
แม เซาะ
อะ เย จี้
ตวา ซยา
ซี้น ซา
แว ซยา
กา
อะ ตาน
จา

ตองการพบ
วัด
หลังเที่ยง, ชวงบาย
นาน
ครั้งสุดทาย
พบเจอกัน
ตางประเทศ
ทาอากา
วันหยุด
ไดรับอนุญาต
เมื่อครูนี้
เคยเห็น
อําเภอแมสอด
สําคัญ, เรงดวน
เรื่องที่จะตองไป
คิด
ของที่จะตองซื้อ
รถยนต
เสียง
ไดยิน
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สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
rawëŒ&wm awmfawmf=umvS+yDaemf มะตเวยะดา ตอตอจาละปยีนอ
(ที่ไมไดเจอกัน นานมากๆ แลวนะ)
1. odyfr}udKufvSbl; เตะมะไจละบู (ไมคอยชอบมากสักเทาไหร) คือ ดูดี, รสชาดดี, คุณภาดี แต
ไมชอบโดยสวนตัว
2. =unfh&wm aumif;vSw,f จี่ยะดา เกาละแด (ดูดีมากๆ)
3. pdk;vSw,f โซละแด (หวั่นเกรงมากๆ)
4. usef;rmvSw,f จาน มา ละแด (เขงแรงมากๆ)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
การรับแขกที่ประเทศเมียนมา จะมีการเสนอขนมขบเคี้ยว อาหารวาง หรือเครื่องดื่มใหกับแขกโดย
ตลอด ถาตรงกับเวลากินขาว ก็จะชวนกินขาวดวย แตสําคัญ ตามวัฒนธรรมเมียนมา จะถือกันมากวา เมื่อ
เจาบานเสนอใหแลว แขกจะตองกินหรือดื่ม ไมอยางนั้นจะถือวาเปนการเสียมารยาทมาก
ถาเราไมอยากกินหรือดื่ม ตองหามเจาบานตั้งแตตอนที่เขาจะเตรียมของมารับรองเราวา เราอิ่ม
มาแลว หรือปฏิเสธไปอยางสุภาพ และขอบคุณในน้ําใจ เวลารับแขก มักจะจัดเพียงแคพอกิน ไมไดเยอะ
มากมาย จึงควรกินใหหมด
ของขบเคี้ยวที่นิยมใชรับแขกก็คือ ขนมเมียนมา เชน rkef@pdrf;aygif; [โมน เซน เบา] (ขนมขาวจาว)
vufzuf [ละ แพะ] (เมี่ยง) vufzufokyf [ละแพะโตะ] (ยําเมี่ยง, ยําใบชา) หรือ xef;nuf [ทะแญะ]
(น้ําตาลปก) เครื่องดื่ม ก็มักจะเปนน้ําเย็น น้ําหวาน น้ําผลไม
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tcef; 31 bkef;}uD;ausmif; ESifh bk&m;apwD
อะคาน 31 โพนจี้เจา นิน พยาเซดี
ตอนที่ 31 การไปวัดและเจดีย
---------------------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;om; 2 : tpfr / rdk;awmifrvif;ao;bl; / wpftdrfvHk; b,foëm;=urvdk@vJ ?
trsdK;orD; : 'Dae@ bke;f }uD;ausmif;rSm aqërsdK;awëtm;vHk;pk+yD;vkyfwJh 0gqdkouFef;uyfyëJ
&Sdw,fav ? tckyJ oëm;=uawmhrSm ?
trsdK;om; 1 : tpfudkvnf; rif;udk apmifhraeEdkifbl;uëm ? [kdrSm yëJtwëuf ulvkyfp&mawë
&Sdao;w,f ?
trsdK;om; 2 : 'gqdk uíefawmf aemufrSvdkufcJhr,f / &rvm; ?
trsdK;orD;

: bkef;}uD;ausmif;udkawmh rif; vmwwfw,faemf ?
trsdK;om; 2 : &ygw,f ? 'Davmufuawmh rSwfrdygw,f tpfr& ?
trsdK;orD; : bkef;}uD;ausmif;0u rkcfOD;rSmxJu zdeyfcíwf+yD; 0ifaemf ?
trsdK;om; 1 : "rRm±HkxJrSm vSLbë,fypPnf;awë pkxm;+yD; tJ'DrSmyJ w&m;em=u&rSm
r[kwfvm; tpfr ?
trsdK;orD; : [kwfw,fav ? odrfxJudk t&if0if+yD; bk&m;uefawmhOD;aemf ?
trsdK;om; 2 : odrfu b,fem;rSmvJ ? b,ftcsdef w&m; p emrSmvJ ?
trsdK;orD; : odrfu rkcf0u0if+yD;&if b,fzufu 'kwd,ajrmuf taqmuftOD; yJ ?
trsdK;om; 1 : w&m;em+yD;rS bkef;}uD;awë qërf;bkef;ay; rSmqdkawmh reuf udk; em&Davmuf
pr,fxifw,faemf ?
trsdK;orD; : rif;vmwJhtcsdef odrf&J@ab;uuyf&uf "rRm±HkxJudkyJ wef;vmwm
aumif;r,fxifw,f ?
trsdK;om; 1 : q&mawmf w&m;a[m&if wu,fhudk em;axmifvdk@aumif;w,f ?
rDatmifvm ?
trsdK;orD; : vSLbë,fypPnf;awë uyfwJhtcsdefudkrDatmifvmaemf ? w&m;em +yD;wmeJ@
uyf+yD; a&pufcs tr#a0rSm ?
trsdK;om; 2 : uíefawmfu EdkifiHjcm;rSmaeawmh w&m;rem&wm awmfawmf awmif=um+yD ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;orD;

: rif;a&mufvmwJhtcsdefrSm p+yD; w&m;,lae=u&if udk,fh[mudk,f
a&SŒydkif;em;udk oëm;+yD;xdkifaemf ?
trsdK;om; 2 : aemufem;rSmyJ xdkifvdk@ r&bl;vm; ?
trsdK;om; 1 : a,mufsm;awëu a&SŒqHk;rSm bkef;}uD;awëeJ@ eD;wJhae&mrSm xdkif&w,f ?
trsdK;orD;

: +yD;&if oDv&SifeJ@ a,m*Dawë ? +yD;rS omrmefrdef;rawëu aemufqHk;rSm
xdkif&w,f ?
trsdK;om; 2 : atmf / [kwfuJhyg ?
คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูชาย 2 : tpfr / rdk;awmif rvif;ao;bl; / wpftdrfvHk; b,foëm;=urvdk@vJ ?
อะมะ โมเตามะลี้นเตบู ตะเอนโลน แบตวาจะมะโลแล
(พี่ครับ ฟายังไมสวางเลย ทั้งบานกําลังจะไปไหนกัน)
ผูหญิง : 'Dae@ bkef;}uD;ausmif;rSm aqërsdK;awëtm;vHk;pk+yD;vkyfwJh 0gqdkouFef; uyfyëJ
&Sdw,fav ? tckyJ oëm;=uawmhrSm ?
ดีเน โพนจี้เจามา ซเวมโยตเวอาโลนซุปยี้โละแด วาโซตินกานกะปแว ชิแดเล อะคุแป ตวา
จะดอมา
(วันนี้ ที่วัดมีงานถวายผาอาบน้ําฝน ที่ญาติๆ รวมกันจัดทําไง กําลังจะไปกันแลวละ)
ผูชาย 1 : tpfudkvnf; rif;udk apmifhraeEdkifbl;uëm ? [kdrSm yëJtwëuf ulvkyfp&mawë
&Sdao;w,f ?
อะโกแล มี้นโก เซามะเนไนบูกวา โฮมา ปแวอะแตวะ กูโละซยาตเว ชิเตแด
(พี่เองก็รอนายอยูไมได ที่โนนยังมีเรื่องใหชวยจัดชวยทําสําหรับงานอีก)
ผูชาย 2 : 'gqdk uíefawmf aemufrSvdkufcJhr,f / &rvm; ?
ดาโซ จะนอ เนาะมะไลแคแม ยะมะลา
(ถาอยางนั้น ผมจะตามไปทีหลังนะ ไดไหมครับ)
ผูหญิง : bkef;}uD;ausmif;udkawmh rif; vmwwfw,faemf ?
โพนจี้เจาโกดอ มี้น ลาตะแดนอ (เธอไปวัดเปนสินะ)
ผูชาย 2 : &ygw,f ? 'Davmufuawmh rSwfrdygw,f tpfr& ?
ยะปาแด ดีเลาะกะดอ มะมิปาแด อะแมยะ
(ไดสิครับ แคนี้เอง จําไดสิครับพี่)
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ผูหญิง

ผูชาย 1

ผูหญิง

ผูชาย 2

ผูหญิง

ผูชาย 1

ผูหญิง

ผูชาย 1

ผูหญิง

: bkef;}uD;ausmif;0u rkcfOD;rSmxJu zdeyfcíwf+yD; 0ifaemf ?
โพนจี้เจาวะกะ โมะอูมาแทกะ พะนะชุปยี้ วินนอ
(ถอดรองเทาที่ซุมประตูที่ปากทางเขาวัดแลวคอยเขานะ)
: "rRm±HkxJrSm vSLbë,fypPnf;awë pkxm;+yD; tJ'DrSmyJ w&m;em=u&rSm r[kwfvm;
tpfr ?
ดามมาโยนแทมา ลูบแวปซี้ตเว ซุทาปยี้ แอดีมาแป ตะยานาจะยะมา มะโฮะลา อะมะ
(รวมพวกสังฆทานไวที่ธรรมศาลาแลว จะตองฟงธรรมกันที่นั่น ใชไหมครับพี่)
: [kwfw,fav ? odrfxJudk t&if0if+yD; bk&m;uefawmhOD;aemf ?
โฮะแดเล เตนแทโก อะยินวินปยี้ พะยากะดอโอนนอ
(ใชแลวละ เขาไปที่อุโบสถแลวกราบไหวพระกอนดวยนะ)
: odrfu b,fem;rSmvJ ? b,ftcsdef w&m; p emrSmvJ ?
เตนกะ แบนามาแล แบอะเชน ตะยา ซะ นามาแล
(อุโบสถอยูตรงไหน จะเริ่มฟงธรรมเวลาไหน)
: odrfu rkcf0u0if+yD;&if b,fzufu 'kwd,ajrmuf taqmuftOD; yJ ?
เตนกะ โมะวะกะวินปยี้ยิน แบแบะกะ ดุติยะมเยาะ อะเซาะอะอูแป
(อุโบสถ คือ เขามาจากมุขประตูทางเขาแลว อาคารหลังที่ 2 ทางดานซาย)
: w&m; em+yD;rS bkef;}uD;awë qërf;bkef;ay; rSmqdkawmh reuf udk; em&Davmuf
pr,fxifw,faemf ?
ตะยา นาปยี้มะ โพนจี้ตเว ซูนโพนเป มาโซดอ มะแนะโกนายีเลาะ ซะแมทินแดนอ
(เมื่อฟงธรรมเสร็จแลว พระถึงจะฉันภัตตาหาร คิดวาคงจะเริ่มสัก 9 โมงเชาสินะครับ)
: rif;vmwJhtcsdef odrf&J@ab;uuyf&uf "rRm±HkxJudkyJ wef;vmwm aumif;r,f
xifw,f ?
มี้นลาแดอะเชน เตนแยเบกะกะแยะ ดามมาโยนแทโกแป ตานลาดา เกาแมทินแด
(ตอนเธอมา พี่วา ตรงดิ่งมาที่ธรรมศาลาอยูเลียบขางๆ อุโบสถเลย คงจะดี)
: q&mawmf w&m;a[m&if wu,fhudk em;axmifvdk@aumif;w,f ? rDatmifvm ?
ซยาดอ ตะยาฮอยิน ตะแกโก นาเทาโลเกาแด มีเอาลา
(ถาพระอาจารยเทศนาธรรม นาฟงจริงๆ มาใหทัน)
: vSLbë,fypPnf;awë uyfwJhtcsdefudkrDatmifvmaemf ? w&m;em +yD;wmeJ@ uyf+yD;
a&pufcs tr#a0rSm ?

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน

- 44 -

ผูชาย 2 :

ผูหญิง

:

ผูชาย 2 :
ผูชาย 1 :

ผูหญิง

:

ผูชาย 2 :

ลูบแวปซี้ตเว กะแดอะเชนโกมีเอาลานอ ตะยานาปยี้ดาแน กะปยี้ เยแซะชะ อะมยะเวมา
(มาใหทันเวลาถวายสังฆทานนะ ทันทีที่ฟงธรรมเสร็จจะถวาย แลวกรวดน้ํา)
uíefawmfu EdkifiHjcm;rSmaeawmh w&m;rem&wm awmfawmf awmif=um+yD ?
จะนอกะ ไนงานจามาเนดอ ตะยามะนายะดา ตอตอเดาจาปยี
(ผมอยูที่ตางประเทศ ก็เลยไมไดฟงธรรมนานพอสมควรแลว)
rif;a&mufvmwJhtcsdefrSm p+yD; w&m;,lae=u&if udk,fh[mudk,f a&SŒydkif;em;udk
oëm;+yD;xdkifaemf ?
มี้นเยาะลาแดอะเชนมา ซะปยี้ ตะยายูเนจะยิน โกฮาโก อะเชไปนาโก ตวาปยี้ไทนอ
(เวลาที่เธอมาถึง ถากําลังเริ่มสวดมนตกันอยูแลวละก็ เธอไปนั่งที่ดานหนาเอาเองนะ)
aemufem;rSmyJ xdkifvdk@ r&bl;vm; ?
เนาะนามาแป ไทโลมะยะบูลา (นั่งอยูที่ดานหลังไมไดเหรอครับ)
a,mufsm;awëu a&SŒqHk;rSm bkef;}uD;awëeJ@ eD;wJhae&mrSm xdkif&w,f ?
เยาะจาตเวกะ เชโซนมา โพนจี้ตเวแน นี้แดเนยามา ไทยะแด
(พวกผูชาย ตองนั่งอยูที่ดานหนาสุดใกลๆ กับพระ)
+yD;&if oDv&SifeJ@ a,m*Dawë / +yD;rS omrmefrdef;rawëu aemufqHk;rSm xdkif&w,f ?
ปยี้ยิน ตีละชินแนยอกีตเว ปยี้มะ ตามานเมนมะตเวกะ เนาะโซนมา ไทยะแด
(ถัดมา ก็พวกแมชีกับนักบวช แลวถึงจะเปน ผูหญิงธรรมดา ไดนั่งอยูดานหลังสุด)
atmf / [kwfuJhyg ?
ออ โฮะแกปา (ออ ครับ)

คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
aqërsdK;
0gqdkouFef;uyfyëJ

ซเว มโย
วา โซ ติน กาน กะ ปแว

rkcfOD;
zdeyfcíwf
"rRm±Hk
vSLbë,fypPnf;
w&m;em
w&m;a[m

โมะ อู
พะ นะ ชุ
ดาม มา โยน
ลู บแว ป ซี้
ตะ ยา นา
ตะ ยา ฮอ

เครือญาติ
งานถวายชุดจีวรเดือนวาโซ (งานถวาย
ผาอาบน้ําฝน)
ซุมประตู (มุขประตู)
ถอดรองเทา
ธรรมศาลา
สังฆทาน (ของถวายทําบุญ)
ฟงธรรม
เทศนาธรรม

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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odrf
bk&m;
uefawmh
taqmuftOD;
qërf;bkef;ay;
uyf
a&pufcs tr#a0
EdkifiHjcm;
a,mufsm;
oDv&Sif
a,m*D
omrmef
rdef;r
aemufqHk;

เตน
พะ ยา
กะ ดอ
อะ เซาะ อะ อู
ซูน โพน เป
กะ
เย แซะ ชะ อะ มยะ เว
ไน งาน จา
เยาะ จา
ตี ละ ชิน
ยอ กี
ตา มาน
เมน มะ
เนาะ โซน

อุโบสถ (โบสถ)
พระพุทธเจา, พระพุทธรูป, เจดีย
กราบไหว
อาคาร (ตึก)
ฉันภัตตาหาร
ถวาย
กรวดน้ํา
ตางประเทศ
ผูชาย
แมชี
นักบวช (โยคี)
สามัญ (ธรรมดา)
ผูหญิง
ทายสุด, หลังสุด

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
"rRm±HkxJudkyJ wef;vmwm aumif;r,fxifw,f ดามมาโยนแทโกแป ตานลาตา เกาแมทินแด
(ตรงดิ่งมาที่ธรรมศาลาเลย คงจะดี)
1. aps;udk tdrfuae wef;vmw,f เซโก เอนกะเน ตานลาแด (ตรงดิ่งจากบานมาตลาด)
2. ausmif;uae wef;vmygvm; เจากะเน ตานลาปาลา (ตรงดิ่งมาจากโรงเรียนสิ)
3. tdrfudk wef;jyefvmcJhw,f เอนโก ตานปยานลาแคแด (ตรงดิ่งกลับมาบานแลว)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;orD;

: reufjzef tarharë;ae@aemf ? reufydkif; bkef;}uD;ausmif;rSm qërf;auí;tvSL
&Sdw,f ? apmapm x=u / odvm; ?
trsdK;om; 2 : xHk;pHtwdkif; naeydkif;rSm bk&m;oëm;=ur,f r[kwfvm; ?
trsdK;om; 1 : aocsmwmaygh ? ar;ae&ao;w,fuëm ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวัน
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trsdK;om; 2 : 'gqdk nae ausmif;uae bk&m;udk wef;+yD;vmcJhr,fav ?
trsdK;orD; : awmifzufrkcf0bufu apmifhaecsnf ? tpfrwdk@ a&mufwJhtcsdef rif;zdeyfudk
wcgwnf; um;xJodrf;xm;vdk@&atmif ?
trsdK;om; 2 : um;&yfwJhae&mem;rSmvm; ?
trsdK;orD;

: tif; / [kwfw,f ? rif;t&if a&mufESifhr,fqdk&if bk&m; apmif;wef;aps;u
bk&m;yef; 0,fxm;ygvm; ?
trsdK;om; 2 : taru ol@pdwf}udKufa&ë;&rSauseyfwm tpfrvnf; od&J@om;eJ@ ?
trsdK;om; 1 : yHkrSefuawmh oajy!ëef@eJ@yJ uefawmhaeus&,f ? tareJ@tpfrwdk@ a&mufrSyJ
0,fvnf;&ygw,f tpfr&JŒ ?
trsdK;orD; : taru bk&m;&ifjyifay:u a*gyu±Hk;rSm a&ìqdkif; oëm;vSLOD;rSm aocsmw,f ?
trsdK;om; 1 : uíefawmf tazeJ@twlvdkuf+yD; tv,fypP,mrSm bk&m; oëm;&Sdcdk;r,faemf ?
trsdK;om; 2 : uíefawmfvnf; twlvdkufr,f ?
trsdK;orD;

: aumif;+yDav ? +yD;&if tazeJ@twlwl jyefqif;vdkufvmaemf ?
trsdK;om; 1 : uíefawmfwdk@ bk&m;&Sdcdk;+yD;vdk@ qif;vm&if taru bk&m; a&oy`g,fvdk@awmif
+yD;rSmr[kwfao;bl; ?
trsdK;orD; : 'gqdk tarharë;ae@ paea'gifhrSm apmifhaer,fav ?
trsdK;om; 2 : [kwfuJhyg tpfr ?
trsdK;orD; : wpfrdom;pkvHk; twlwljyefqHk=u+yD;rS bk&m;&ifjyifawmfay:rSm vuf,m&pf
ywf+yD; zl;=uwmaygh ?
trsdK;om; 1 : uíefawmfwdk@ arë;eHa'gifhawërSmvnf; bk&m;a&oy`g,f+yD; rD; ylaZmfcsifao;
w,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูหญิง : reufjzef tarharë;ae@aemf ? reufydkif; bkef;}uD;ausmif;rSm qërf;auí;tvSL
&Sdw,f ? apmapm x=u / odvm; ?
มะแนะพยาน อะเม มเวเนนอ มะแนะไป โพนจี้เจามา ซูนจเวอะลูชิแด ซอซอ ทะจะ ติลา
(พรุงนี้วันเกิดคุณแมนะ ชวงเชามีงานทําบุญถวายภัตตาหารที่วัด ตื่นกันแตเชานะ รูไหม)
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ผูชาย 2 : xHk;pHtwdkif; naeydkif;rSm bk&m;oëm;=ur,f r[kwfvm; ?
โทนซานอะไต ญะเนไปมา พะยาตวาแม มะโฮะลา
(เหมือนอยางเคย จะไปเจดียกันตอนชวงเย็น ใชไหมเหรอครับ)
ผูชาย 1 : aocsmwmaygh ? ar;ae&ao;w,fuëm ?
เตชาดาปอ เมเนยะเตแดกวา (แนนออยูแลว ยังจะถามอีก)
ผูชาย 2 : 'gqdk nae ausmif;uae bk&m;udk wef;+yD;vmcJhr,fav ?
ดาโซ ญะเน เจากะเน พะยาโก ตานปยี้ลาแคแมเล
(ถาอยางนั้น ตอนเย็น จะตรงดิ่งจากโรงเรียนไปที่เจดียเลยนะ)
ผูหญิง : awmifzufrkcf0ubufu apmifhaecsnf ? tpfrwdk@a&mufwJh tcsdef rif;zdeyfudk
wcgwnf; um;xJodrf;xm;vdk@&atmif ?
เตาแพะโมะวะกะแบะกะ เซาเนเช อะมะโดเยาแดอะเชน มี้นพะนะโก ตะคาแท กาแทเตน
ทาโลยะเอา (รออยูที่ปากทาง ดั่งมุขทิศใตก็แลวกัน เวลาที่พวกพี่ไปถึง จะไดเก็บรองเทา
เธอไวในรถเสียทีเดียว)
ผูชาย 2 : um;&yfwJhae&mem;rSmvm; ?
กายะแดเนยานามาลา (ตรงใกลๆ กับที่จอดรถเหรอครับ)
ผูหญิง : tif; / [kwfw,f ? rif;t&if a&mufESifhr,fqdk&if bk&m; apmif;wef; aps;u
bk&m;yef; 0,fxm;ygvm; ?
อี้น โฮะแด มี้นอะยิน เยาะนิ่นแมโซยิน พะยาเซาตานเซกะ พะยาปาน แวทาปาลา
(อืม ใชแลว ถานายไปถึงกอนละก็ ซื้อดอกไมไหวพระที่ตลาดตรงบันไดมุขไวสิ)
ผูชาย 2 : taru ol@pdwf}udKufa&ë;&rS auseyfwm tpfrvnf; od&J@om;eJ@ ?
อะเมกะ ตูเซะไจ ยเวยะมา เจนะดา อะมะแล ติแยตาแน
(พี่ก็รูๆ อยูนะวา คุณแมจะตองเลือกดวยตัวเองถึงจะพอใจ)
ผูชาย 1 : yHkrSefuawmh oajy!ëef@eJ@yJ uefawmhaeus ? tareJ@tpfrwdk@ a&mufrSyJ
0,fvnf;&ygw,f tpfr&JŒ ?
โปนมานกะดอ ตะปเยุนแนแป กะดอเนจะ อะเมแนอะมะโดเยาะมะแป แวแลยะปาแด อะ
มะแย (ปกติ ก็ไหวกันอยูดวยยอดหวา เอาไวแมกับพี่ไปถึงแลว คอยซื้อก็ไดนะครับพี่)
ผูหญิง : taru bk&m;&ifjyifay:u a*gyu±Hk;rSm a&ìqdkif;oëm;vSLOD;rSm aocsmw,f ?
อะเมกะ พะยายินปยินปอกะ กอปะกะโยนมา ชเวไซตวาลูโอนมาเตชาแด
(คุณแม คงจะไปบริจาคแผนทองคําเปลวที่สํานักงานกรรมการ บนลานหนาพระเจดียอีก
แนๆ เลย)
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ผูชาย 1 : uíefawmf tazeJ@twlvdkuf+yD; tv,fypP,mrSm bk&m; oëm;&Sdc;dk r,faemf ?
จะนอ อะเพแนอะตูไลปยี้ อะแลปซะยานมา พะยา ตวาชิโคแมนอ
(ผมจะไปไหวพระที่ระเบียงชั้นกลางของเจดียกับคุณพอนะครับ)
ผูชาย 2 : uíefawmfvnf; twlvdkufr,f ?
จะนอแล อะตูไลแม (ผมก็จะไปดวยครับ)
ผูหญิง : aumif;+yDav ? +yD;&if tazeJ@twlwl jyefqif;vdkufvmaemf ?
เกาปยีเล ปยี้ยิน อะเพแนอะตูตู ปยานซี้นไลลานอ
(จะ เสร็จแลวก็กลับลงมาพรอมๆ กับคุณพอนะ)
ผูชาย 1 : uíefawmfwdk@ bk&m;&Sdcdk;+yD;vdk@ qif;vm&if taru bk&m; a&oy`g,fvdk@awmif
+yD;rSmr[kwfao;bl; ?
จะนอโด พะยาชิโคปยี้โล ซี้นลายิน อะเมกะ พะยาเยตะแปโลเตา ปยี้มามะโฮะเตบู
(ตอใหพวกผมไหวพระเสร็จแลวลงมา คุณแมก็คงยังสรงน้ําพระไมเสร็จหรอกครับ)
ผูหญิง : 'gqdk tarharë;ae@ paea'gifhrSm apmifhaer,fav ?
ดาโซ อะเมมเวเน ซะเนเดามา เซาเนแมเล
(ถาอยางนั้น ก็จะรออยูตรงมุมไวพระประจําวันเสาร วันเกิดของคุณแมนะ)
ผูชาย 2 : [kwfuJhyg tpfr ?
โฮะแกปา อะมะ (ครับ พี่)
ผูหญิง : wpfrdom;pkvHk; twlwljyefqHk=u+yD;rS bk&m;&ifjyifawmfay:rSm vuf,m&pf ywf+yD;
zl;=uwmaygh ?
ตะมิตาซุโลน อะตูตูปยานโซนจะปยี้มะ พะยายินปยินดอปอมา และยายิปะปยี้ พูจะดาปอ
(ใหเจอกันทั้งครอบครัวพรอมหนาพรอมตากอน แลวคอยเวียนขวาวนรอบนมัสการบนลาน
หนาพระเจดียกันนะ)
ผูชาย 1 : uíefawmfwdk@ arë;eHa'gifhawërSmvnf; bk&m;a&oy`g,f+yD; rD; ylaZmfcsifao;w,f ?
จะนอโด มเวนานเดาตเวมาแล พะยาเยตะแปปยี้ มี้ปูซอชินเตแด
(พวกผมก็อยากจะสรงน้ําพระกับบูชาไฟที่มุมไวพระประจําวันเกิด ดวย)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
arë;ae@
reufjzef
reufydkif;

มเว เน
มะ แนะ พยาน
มะ แนะ ไป

วันเกิด
พรุงนี้
ชวงเชา
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naeydkif;
qërf;auí;tvSL
rkcf0
apmif;wef;
aps;
bk&m;yef;
oajy!ëef@
uefawmh
bk&m;&ifjyifawmf
a*gyu±Hk;
a&ìqdkif;
tv,fypP,m
&Sdcdk;
a&oy`g,f
paea'gifh
vuf,m&pf
ywf
zl;
arë;eHa'gifh
rD;ylaZmf

ญะ เน ไป
ซูน จเว อะ ลู
โมะ วะ
เซา ตาน
เซ
พะ ยา ปาน
ตะ ปเย ุน
กะ ดอ
พะ ยา ยิน ปยิน ดอ
กอ ปะ กะ โยน
ชเว ไซ
อะ แล ป ซะ ยา
ชิ โค
เย ตะ แป
ซะ เน เดา
และ ยา ยิ
ปะ
พู
มเว นาน เดา
มี้ ปู ซอ

ชวงเย็น
ทําบุญถวายภัตตาหาร
ปากทางเขามุขประตู
บันไดมุข
ตลาด
ดอกไมสําหรับไหวพระ
ยอดหวา
กราบไหว
ลานหนาพระเจดีย
สํานักงานกรรมการ
แผนทองคําเปลว
ระเบียงชั้นกลางของเจดีย
กราบไหวพระ
สรงน้ําพระ
มูมประจําวันเสาร
เวียนขวา
วนรอบ
นมัสการ
ประจําวันเกิด
บูชาไฟ

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
tareJ@tpfrwdk@ a&mufrSyJ อะเมแนอะมะโด เยาะมะแป (เมื่อคุณแมกับพี่สาวมาถึง)
1. aqërsdK;awë ซเวมโยตเว (พวกเครือญาติ หรือ เครือญาติทั้งหลาย)
2. a,mufsm;awë เยาะจาตเว (พวกผูชาย หรือ ผูชายทั้งหลาย)
3. oDv&SifeJ@ a,m*Dawë ตีละชินแน ยอกีตเว
(พวกแมชีและนักบวช หรือ แมชีและนักบวชทั้งหลาย)
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เกร็ดนารูจากเมียนมา
ปกติเวลาไปวัด หรือเจดีย ชาวเมียนมานิยมนําดอกไมไปไหวดวย ก็ใชกันหลายประเภทแตที่เนนเปน
หลัก คือ oajy!ëef@ [ตะปเยุน] ยอดหวา ซึ่งถือกันวา ยอดหวาเกี่ยวของกับชัยชนะ เอาชนะสิ่งตางๆ
เวลาจะขอพร ไหวพระ ถือเปนตนไมมงคลของเมียนมา
ที่เมียนมา จะใชดอกบัวเมื่อเปนเรื่องที่เนนดานศาสนามากๆ หรือมีความสําคัญสูง
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