tcef; 1 &efukef+rdK@ (1)
อะคาน 1 ยาน โกน มโย (1)
ตอนที่ 1 เมืองยางกุง (1)
--------------------------------------------------------------

บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;orD; : udkaerdk; / uíefr 'DrSm ?
trsdK;om; : rpENm / aeaumif;w,faemf ? vm}udKay;wm aus;Zl;yJAsm ?
trsdK;orD; : [kwfuJh ? 'Dae@ tm;aew,fav ? vrf;c&D; tqifajyw,faemf ?
trsdK;om; : [kwu
f Jh ? tm;vHk; at;at;aq;aq;ygyJ ?
trsdK;orD; : ypPnf;tm;vHk;u 'gyJvm; ?
trsdK;om; : [kww
f ,f ? avqdyfuae b,fvdkoëm;=urvJ ?
trsdK;orD; : uíefr um; ,lvmw,f ? [dkbufrSm &yfxm;w,f ?
trsdK;om; : [dkw,fudk 'Davmuf reuftapm}uD; 0ifvdk@&yghrvm; ?
trsdK;orD; : [dkw,f bëwfuifvkyfwkef;u uíefr ajymxm;+yD;om;yg ?
trsdK;om; : av,mOftcsdefu t&rf;apmawmh uíefawmf t&rf;tm;emwmyJ ?
trsdK;orD; : &ygw,f ? oli,fcsif;awëyJ ? 'Davmufawmh ulEdkifygw,f ?
trsdK;om; : tJ'gqdk [dkw,frSm tdwfawë 0ifxm;+yD; a&ìwd*Hkbk&m;udk oëm;zl;&atmif ?
trsdK;orD; : yxrqHk;a&mufwJhtcsdef a&ìwd*Hkbk&m;udk t&ifqHk;oëm;wm r*Fvm &Sdwmaygh ?
trsdK;om; : +yD;rS reufpm oëm;pm;=uwmaygh ?
trsdK;orD; : jrefrmjynfudk jyefra&mufwm b,favmuf=um+yDvJ ?
trsdK;om; : ESpfaygif; 20 ausmf+yD ? tm;vHk;u topfvdkyJ ?
trsdK;orD; : b,favmuf=um=um aejzpfrSmvJ ?
trsdK;om; : okawoepmwrf;twëuf tcsuftvufpkaqmif;rSmqdkawmh ADZm
&oavmuf ae&rSmyJ ?
trsdK;orD; : uíefrtm;&if oëm;csifwJhae&mawëudk vdkufydk@ay;r,fav ?
trsdK;om; : 'Dae@ a&ìwd*Hkbk&m;udk t&ifqHk;oëm;r,fav ?
trsdK;orD; : aumif;yg+yDwJh&Sif ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูหญิง : udkaerdk; / uíefr 'DrSm ?
โกเนโม จะมะ ดีมา (โกเนโม ดิฉัน อยูนี่)
ผูชาย : rpENm / aeaumif;w,faemf ? vm}udKay;wm aus;Zl;yJAsm ?
มะซานดา เนเกาแตนอ ลาโจเปตา เจซูแปบยา
(มะซานดา สบายดีนะ ขอบคุณนะครับ ที่มารับให)
ผูหญิง : [kwfuJh ? 'Dae@ tm;aew,fav ? vrf;c&D; tqifajyw,faemf ?
โฮะแก ดีเน อาเนแตเล ลานคะยี้ อะซินปเยแตนอ
(คะ วันนี้วางอยูไง การเดินทางราบรื่นนะคะ)
ผูชาย : [kwfuJh ? tm;vHk; at;at;aq;aq;ygyJ ?
โฮะแก อาโลน เอเอเซเซปาแป (ครับ ทุกอยางราบรื่นเลย)
ผูหญิง : ypPnf;tm;vHk;u 'gyJvm; ?
ปซี้อาโลนกะ ดาแปลา (ของทั้งหมด แคนี้เหรอ)
f ,f ? avqdyfuae b,fvdkoëm;=urvJ ?
ผูชาย : [kww
โฮะแต เลเซะกะเน แบโลตวาจะมะแล (ใช จะไปจากทาอากาศยานกันอยางไร)
ผูหญิง : uíefr um; ,lvmw,f ? [dkbufrSm &yfxm;w,f ?
จะมะ กา ยูลาแต โฮแบะมา ยะทาแต (ดิฉันเอารถยนตมา จอดไวทางดานโนน)
ผูชาย : [dkw,fudk 'Davmuf reuftapm}uD; 0ifvdk@&yghrvm; ?
โฮแตโก ดีเลาะ มะแนะอะซอจี้ วินโลยะปามะลา
(เชาขนาดนี้ จะเขาโรงแรมไดหรือ)
ผูหญิง : [dkw,f bëwfuifvkyfwkef;u uíefr ajymxm;+yD;om;yg ?
โฮแต บุกินโละโตนกะ จะมะ ปยอทาปยี้ตาปา
(ตอนที่ทําการจองโรงแรม ดิฉันบอกเอาไวแลวละ)
ผูชาย : av,mOftcsdefu t&rf; apmawmh uíefawmf t&rf; tm;emwmyJ ?
เลยินอะเชนกะ อะยานซอดอ จะนอ อะยานอานาตาแป
(เวลาเครื่องบิน เชามากๆ ผมเกรงใจมากๆ เลยครับ)
ผูหญิง : &ygw,f ? oli,fcsif;awëyJ ? 'Davmufawmh ulEdkifygw,f ?
ยะปาแต ตะแงจี้นตเวแป ดีเลาะดอ กูไนปาแต
(ไมเปนไร เพื่อนๆ กัน เรื่องแคนี้ พอชวยได)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : tJ'gqdk [dkw,frSm tdwfawë 0ifxm;+yD; a&ìwd*Hkbk&m;udk oëm;zl;&atmif ?
แอดาโซ โฮแตมา เอะตเว วินทาปยี้ ชเวดะโกนพะยาโก ตวาพูยะเอา
(ถาอยางนั้น เอากระเปาเขาไปไวที่โรงแรมแลว ไปกราบเจดียชเวดากองนะ)
ผูหญิง : yxrqHk; a&mufwJhtcsdef a&ìwd*Hkbk&m;udk t&ifqHk;oëm;wm r*Fvm&Sdwmaygh ?
ปะทะมะโซน เยาะแดอะเชน ชเวดะโกนพะยาโก อะยินโซนตวาตา มินกะลาชิตาปอ
(เวลาที่ถึงครั้งแรก แลวไปเจดียชเวดากองกอน เปนเรื่องมงคลดีนะ)
ผูชาย : +yD;rS reufpm oëm;pm;=uwmaygh ?
ปยี้มะ มะแนะซา ตวาซาจะตาปอ (เสร็จแลว คอยไปกินขาวเชากันนะ)
ผูหญิง : jrefrmjynfudk jyefra&mufwm b,favmuf=um+yDvJ ?
มยานมาปยีโก ปยานมะเยาะตา แบเลาจาปยี้แล
(ไมไดกลับมาประเทศเมียนมา นานเทาไหรแลวเหรอ)
ผูชาย : ESpfaygif; 20 ausmf+yD ? tm;vHk;u topfvdkyJ ?
นิเปา นะแซ จอปยี อาโลนกะ อะติโลแป (20 กวาปแลว ทุกอยางเหมือนใหมหมดเลย)
ผูหญิง : b,favmuf=um=um aejzpfrSmvJ ?
แบเลาะจาจา เนพยิมาแล (จะอยูไดนานเทาไหรหรือ)
ผูชาย : okawoepmwrf;twëuf tcsuftvuf pkaqmif;rSmqdkawmh ADZm &oavmuf
ae&rSmyJ ?
ตุเตตะนะซาตานอะแตวะ อะแชะอะและซุเซามาโซดอ บีซายะตะเลาะ เนยะมาแป
(จะตองเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัย ก็คงตองอยูเทาที่ไดวีซามานั่นละ)
ผูหญิง : uíefr tm;&if oëm;csifwJhae&mawëudk vdkufydk@ay;r,fav ?
จะมะ อายิน ตวาชินแดเนยาตเวโก ไลโปเปแมเล
(ถาดิฉันวาง จะไปสงใหตามสถานที่ที่อยากไปนะ)
ผูชาย : 'Dae@ a&ìwd*Hkbk&m;udk t&ifqHk;oëm;r,fav ?
ดีเน ชเวดะโกนพะยาโก อะยินโซนตวาแมเล
(วันนี้ก็เลย จะไปเจดียชเวดากองเปนอันดับแรกกอนเลยไง)
ผูหญิง : aumif;yg+yDwJh&Sif ?
เกาปาปยีแตชิน (ดีแลวเจาคะ)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
'DrSm
aeaumif;
vrf;c&D;
tqifajy
tm;vHk;
at;at;aq;aq;
ypPnf;
'gyJ
avqdyf
oëm;
um;
,lvm
[dkbuf
&yfxm;
'Davmuf
reuftapm}uD;
0if
bëwfuifvkyf
ajym
av,mOf
tcsdef
t&rf;
tm;em
ulEdkif
tdwf
bk&m;
yxrqHk;
t&ifqHk;
reufpm

ดี มา
เน เกา
ลาน คะ ยี้
อะ ซิน ปเย
อา โลน
เอ เอ เซ เซ
ป ซี้
ดา แบ
เล เซะ
ตวา
กา
ยู ลา
โฮ แบะ
ยะ ทา
ดี เลาะ
มะ แนะ อะ ซอ จี้
วิน
บุ กิน โละ
ปยอ
เล ยิน
อะ เชน
อะ ยาน
อา นา
กู ไน
เอะ
พะ ยา
ปะ ทะ มะ โซน
อะ ยิน โซน
มะ แนะ ซา

ตรงนี้, ที่นี่
อยูสบาย, สบายดี
การเดินทาง, เสนทาง
ราบรื่น, บรรลุเปาหมาย
ทั้งหมด, ทุกอยาง
สบายๆ, สะดวกสบาย
ขาวของ
แคนี้
ทาอากาศยาน
ไป
รถยนต
เอามา
ทางดานโนน
จอดไว
ขนาดนี้, ประมาณนี้
เชาตรู, เชามาก
เขา
ทําการจอง
พูด, บอก
เครื่องบิน
เวลา
อยางมาก, อยางแรง
เกรงใจ
ชวยได
กระเปา
พระพุทธเจา, พระพุทธรูป, เจดีย
อันดับแรกสุด
กอนอื่น
อาหารเชา

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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jyefa&muf
topf
okawoepmwrf;
tcsuftvuf
pkaqmif;
ADZm

ปยาน เยาะ
อะ ติ
ตุ เต ตะ นะ ซา ตาน
อะ แชะ อะ และ
ซุ เซา
บี ซา

กลับถึง, กลับมา
ของใหม
งานวิจัย
รายละเอียด, เนื้อหา, ขอมูล
เก็บรวบรวม, เก็บสะสม
วีซา

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
avqdyfuae b,fvdkoëm;=urvJ เลเซะกะเน แบโลตวาจะมะแล
(จะไปจากทาอากาศยานกันอยางไร)
1. olwdk@ twl xdkifae=uw,f ตูโด อะตู ไทเนจะแต (พวกเขา นั่งอยูดวยกัน)
2. oDcsif; twl qdk=ur,f ตะชี้น อะตู โซจะแม (จะรองเพลงรวมกัน)
3. uav;awë upm;ae=uw,f กะเลตเว กะซาเนจะแต (พวกเด็กๆ กําลังเลนกัน)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;om; : b,ftcsdefyJjzpfjzpf a&ìwd*Hkbk&m;udk vm&if pdwfat;csrf;&w,f ?
trsdK;orD; : awmifbufrkcfu wufr,faemf ?
trsdK;om; : awmifbufrkcfrSm "mwfavScg;&Sdw,f r[kwfvm; ?
trsdK;orD; : wjcm;rkcfawërSmvnf; "mwfavScg; wyfxm;+yD;+yD ?
trsdK;om; : apmif;wef;u bk&m;yef;aps;onfawë &Sdao;vm; ?
trsdK;orD; : &Sdw,f ? t&ifutwdkif;yJ ? bmrS rajymif;vJbl; ?
trsdK;om; : &efukef+rdK@&JŒ b,fae&muyJjzpfjzpf =unfh&if a&ìwd*Hkbk&m;udk jrifae&w,faemf?
trsdK;orD; : um;xJrSmyJ zdeyfudk cíwfxm;cJhr,f ? udkifxm;aep&mrvdkatmif ?
trsdK;om; : [kwfuJh ? "mwfavScg;u rwufyJ apmif;wef;uae wuf&atmif ?
trsdK;orD; : bmjzpfvdk@ apmif;wef;uae wufcsifwmvJ ?
trsdK;om; : bk&m;apmif;wef;aps;udk vërf;vdk@ ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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trsdK;orD; : b,fEdkifiHrSmrS bk&m;apmif;wef;aps; r&Sdbl;aemf ?
trsdK;om; : [kww
f ,f ? bk&m;toHk;taqmif / bk&m;&Sdckd;zdk@yef; bk&m;apmif;wef;aps;rSm
tukef&w,f ?
trsdK;orD; : w&m;"rRpmtkyfawëvnf; &w,fav ?
trsdK;om; : aemuf+yD; apmif;wef;ab; eH&Hu Ak'<jzpfp^f yHkum;csyfawëudkvnf;
pdwf0ifpm;w,f ?
trsdK;orD; : uJ bk&m;uefawmhzdk@ bmyef;0,fcsifvJ ?
trsdK;om; : oajy!ëef@eJ@yJ uefawmhr,fav ?
trsdK;orD; : za,mif;wdkifrD;aum ylaZmfcsifao;vm; ?
trsdK;om; : [kwfuJh ? tarì;wdkifyg ,lr,faemf ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูชาย : b,ftcsdefyJjzpfjzpf a&ìwd*Hkbk&m;udk vm&if pdwfat;csrf;&w,f ?
แบอะเชนแปพยิพยิ ชเวดะโกนพะยาโก ลายิน เซะเอชานยะแต
(ไมวาเวลาไหนก็ตาม ถาไดมาเจดียชเวดากอง รูสึกจิตใจสงบเยือกเย็น)
ผูหญิง : awmifbufrkcfu wufr,faemf ?
เตาแบะโมะกะ แตะแมนอ (จะขึ้นจากมุขประตูทางทิศใตนะ)
ผูชาย : awmifbufrkcfrSm "mwfavScg; &Sdw,f r[kwfvm; ?
เตาแบะโมะมา ดะเลกา ชิแต มะโฮะลา (มุขประตูทางทิศใต มีลิฟต ใชไหม)
ผูหญิง : wjcm;rkcfawërSmvnf; "mwfavScg; wyfxm;+yD;+yD ?
ตะชาโมะตเวมาแล ดะเลกา ตะทาปยี้ปยี
(มุขประตูทางดานอื่นๆ ก็ติดตั้งลิฟตเอาไวเสร็จแลวดวยเหมือนกัน)
ผูชาย : apmif;wef;u bk&m;yef;aps;onfawë &Sdao;vm; ?
เซาดานกะ พะยาปานเซแตตเว ชิเตลา
(พวกคนขายดอกไมไหวพระตรงขั้นบันไดยังมีไหม)
ผูหญิง : &Sdw,f ? t&ifutwdkif;yJ ? bmrS rajymif;vJbl; ?
ชิแต อะยินกะอะไตแป บามะ มะปเยาแลบู
(มี เหมือนเมื่อกอนเลย ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : &efukef+rdK@&JŒ b,fae&muyJjzpfjzpf =unfh&if a&ìwd*Hkbk&m;udk jrifae&w,faemf ?
ยานโกนมโยแย แบเนยากะแปพยิพยิ จี่ยิน ชเวดะโกนพะยาโก มยินเนยะแตนอ
(ไมวาจะดูจากที่ไหนของเมืองยางกุง จะมองเห็นเจดียชเวดากองนะ)
ผูหญิง : um;xJrSmyJ zdeyfudk cíwfxm;cJhr,f ? udkifxm;aep&m rvdkatmif ?
กาแทมาแป พะนะโก ชุทาแคแม ไกทาเนซยา มะโลเอา
(จะถอดรองเทาเอาไวในรถ จะไดไมตองคอยถือเอาไว)
ผูชาย : [kwfuJh ? "mwfavScg;u rwufyJ apmif;wef;uae wuf&atmif ?
โฮะแก ดะเลกากะ มะแตะแป เซาตานกะเน แตะยะเอา
(ครับ ขึ้นไปทางขั้นบันไดโดยไมขึ้นลิฟตกันนะ)
ผูหญิง : bmjzpfvdk@ apmif;wef;uae wufcsifwmvJ ?
บาพยิโล เซาตานกะเน แตะชินตาแล (ทําไมถึงอยากจะขึ้นจากทางขั้นบันไดละ)
ผูชาย : bk&m;apmif;wef;aps;udk vërf;vdk@ ?
พะยาเซาดานเซโก ลูนโล (เพราะคิดถึงตลาดขั้นบันไดของเจดียนะ)
ผูหญิง : b,fEdkifiHrSmrS bk&m;apmif;wef;aps; r&Sdbl;aemf ?
แบไนงานมามะ พะยาเซาดานเซ มะชิบูนอ
(ไมวาจะประเทศไหน ก็ไมมีตลาดขั้นบันไดของเจดียน ะ)
ผูชาย : [kwfw,f ? bk&m;toHk;taqmif / bk&m;&Sdcdk;zdk@yef; bk&m;apmif;wef;aps;rSm
tukef&w,f ?
โฮะแต พะยาอะโตนอะเซา พะยาชิโคโพปาน พะยาเซาดานเซมา อะโกนยะแต
(ใช ทั้งสังฆภัณฑ ดอกไมไหวพระ หาไดจากตลาดขั้นบันไดของเจดียทั้งหมดเลย)
ผูหญิง : w&m;"rRpmtkyfawëvnf; &w,fav ?
ตะยาดามมะซาโอะตเวแล ยะแตเล (พวกหนังสือธรรมะก็ไดดวยนะ)
ผูชาย : aemuf+yD; apmif;wef;ab;eH&Hu Ak'<jzpfp^f yHkum;csyfawëudkvnf; pdwf0ifpm;w,f ?
เนาะปยี้ เซาตานเบนานยานกะ โบะดะพยิซิน โปนกาชะตเวโกแล เซะวินซาแต
(แลวก็ สนใจพวกภาพจิตรกรรมพุทธประวัติที่อยูบนผนังของตลาดขั้นบันไดดวยเหมือนกัน)
ผูหญิง : uJ bk&m;uefawmhzdk@ bmyef;0,fcsifvJ ?
แก พะยากะดอโพ บาปานแวชินแล
(เอาละ อยากซื้อดอกไมอะไรสําหรับไหวพระละ)
ผูชาย : oajy!ëef@eJ@yJ uefawmhr,fav ?
ตะปเยุนแนแป กะดอแมเล (จะไหวกับยอดหวานี่ไงละ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูหญิง : za,mif;wdkifrD;aum ylaZmfcsifao;vm; ?
พะเยาไดมี้กอ ปูซอชินเตลา (อยากจะถวายกับเทียนดวยไหม)
ผูชาย : [kwfuJh ? tarì;wdkifyg ,lr,faemf ?
โฮะแก อะมเวไตปา ยูแมนอ (ครับ จะเอาธูปดวยนะ)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
pdwfat;csrf;
awmifbufrkcf
wuf
"mwfavScg;
wjcm;
apmif;wef;
bk&m;yef;
aps;onf
twdkif;
ajymif;vJ
=unfh
jrif
zdeyf
cíwfxm;
udkifxm;
bmjzpfvdk@
vërf;
EdkifiH
bk&m;toHk;taqmif
w&m;"rRpmtkyf
ab;eH&H
Ak'<jzpfp^f
yHkum;csyf
pdwf0ifpm;

เซะ เอ ชาน
เตา แบะ โมะ
แตะ
ดะ เล กา
ตะ ชา
เซา ตาน
พะ ยา ปาน
เซ แต
อะ ไต
ปเยา แล
จี่
มยิน
พะ นะ
ชุ ทา
ไก ทา
บา พยิ โล
ลูน
ไน งาน
พะ ยา อะ โตน อะ เซา
ตะ ยา ดาม มะ ซา โอะ
เบ นาน ยาน
โบะ ดะ พยิ ซิน
โปน กา ชะ
เซะ วิน ซา

จิตใจสงบเยือกเย็น
มุขประตูทิศใต
ขึ้น
ลิฟต
อื่นๆ
ขั้นบันได, ทางเดินเขาเจดียที่มีหลังคา
ดอกไมสําหรับไหวพระ
พอคาแมคา
รูปแบบ, เยี่ยงอยาง
เปลี่ยนแปลง
ดู
มองเห็น
รองเทา
ถอดเอาไว
ถือเอาไว
เพราะอะไร
คิดถึง
ประเทศ
ของใชพระสงฆ, สังฆภัณฑ
หนังสือธรรมะ
ฝาผนัง
พุทธประวัติ
ภาพจิตรกรรม
สนใจ

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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uefawmh
za,mif;wdkif
rD;
ylaZmf
tarì;wdkif

กะ ดอ
พะ เยา ได
มี
ปู ซอ
อะ มเว ได

กราบไหว
เทียนไข
ไฟ
บูชา
ธูป

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
awmifbufrkcfu wufr,faemf เตาแบะโมะกะ แตะแมนอ (จะขึ้นจากมุขประตูทางทิศใต)
1. olu tdrf jyefawmhr,f ตูกะ เอน ปยานดอแม (เขาจะกลับบานแลว)
2. taru xrif;[if; csuf+yD; ydk@ay;r,f อะเมกะ ทะมี้นฮี้น แชะปยี้ โปเปแม
(คุณแมจะทําอาหารแลวสงให)
3. reufjzefrS tvkyf0ifr,f มะแนะพยานมะ อะโละวินแม (วันพรุงนี้ถึงจะเขางาน)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
ชื่อของเจดียชเวดากองนั้น ควรออกเสียงในทางที่ถูกตองเหมือนคนเมียนมา ในภาษาเมียนมาออก
เสียงวา “ชเว ดะโกน” ชเว หมายถึง ทอง, ดะโกน เปนชื่อเมืองที่ตั้งอยู ดังนั้นจึงสามารถแปลเปน "ทอง
จากเมืองดะโกน"

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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tcef; 2 a&ìwd*Hk (1)
อะคาน 2 ชเว ดะ โกน (1)
ตอนที่ 2 ชเวดากอง (1)
----------------------------------------------------------บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;orD; : bk&m;yef; &+yD ? bk&m;udk wpfywf t&if ywf+yD;rS uefawmh&atmif ?
trsdK;om; : reufapmapm &Sif;+yD; at;csrf;vdkufwmaemf ?
trsdK;orD; : [kwfw,f ? reufapmapmrSm bk&m;udk vmwJhol enf;w,f ?
trsdK;om; : 'D[mawëudk wefaqmif;vdk@ ac:w,f r[kwfvm; ?
trsdK;orD; : [kwfw,f ? apmif;wef;uae bk&m;&ifjyifudk 0ifwJhae&mudk wefaqmif;vdk@
ac:w,f ?
trsdK;om; : 'gqdk Z&yfua&m ?
trsdK;orD; : Z&yfu bk&m;¶kyfwk &Sd+yD; trdk;eJ@ bk&m;&Sdcdk;+yD; em;wJhae&mav ?
trsdK;om; : apwD}uD; ywfywfvnf a&ìjym;awë tjynfhuyfxm;wm vSvdkufwm ?
trsdK;orD; : bk&m;eJ@ywfouf&if oy`g,fw,fvdk@ oHk;&w,f ?
trsdK;om; : qnf;vnf;oHav;awëuvnf; pdwfcsrf;omp&m aumif;vdkufwm ?
trsdK;orD; : xD;awmfeJ@pdefzl;awmfudk [dkae&mu rSefajymif;eJ@ =unfhvdk@ &w,f ?
trsdK;om; : [m / vuf0wfvufpm; ausmufrsuf&wemawë rsdK;pHk aewmyJ ?
trsdK;orD; : acwftqufqufu =unfndKwJholawë vSL'gef;xm;wmav ?
trsdK;om; : a&S;acwf&wemawëqdkawmh awmfawmfav; wefzdk;}uD;rSmyJ ?
trsdK;orD; : [kww
f ,f ? wefzdk;jzwfzdk@awmif cufw,f ?
trsdK;om; : jrefrmvlrsdK;awë bk&m;w&m; =unfndK=uyHku b,fvlrsdK;rSmrS rawëŒEdkifbl;
aemf ?
trsdK;orD; : bk&m;w&m;twëuf tvSLtwef;vkyfzdk@ b,fawmhrS rwëef@wdk=ubl; ?
trsdK;om; : +yD;awmh ºuëm;ºuëm;0g0gvnf; rae=ubl; ?
trsdK;orD; : Ak'w
< &m;twdkif;yJ wif;wdrfa&mifh&J=uw,f ?
trsdK;om; : uJ / quf+yD; av#muf=unfh=uOD;pdk@ ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูหญิง : bk&m;yef; &+yD ? bk&m;udk wpfywf t&if ywf+yD;rS uefawmh&atmif ?
พะยาปาน ยะปยี พะยาโก ตะปะ อะยีน ปะปยี้มะ กะดอยะเอา
(ไดดอกไมไหวพระแลว วนรอบเจดียหนึ่งรอบกอนแลวคอยไหวกัน)
ผูชาย : reufapmapm &Sif;+yD; at;csrf;vdkufwmaemf ?
มะแนะซอซอ ชี้นปยี้ เอชานไลตานอ (เวลาเชาตรู โลงและเย็นสบายจังเลยนะ)
ผูหญิง : [kwfw,f ? reufapmapmrSm bk&m;udk vmwJhol enf;w,f ?
โฮะแต มะแนะซอซอมา พะยาโก ลาแตตู แนแต (ใช เวลาเชาตรู คนมาเจดียมีนอย)
ผูชาย : 'D[mawëudk wefaqmif;vdk@ ac:w,f r[kwfvm; ?
ดีฮาตเวโก ตะเซาโล คอแต มะโฮะลา (พวกนี้เรียกวาซุมใชไหม)
ผูหญิง : [kwfw,f ? apmif;wef;uae bk&m;&ifjyifudk 0ifwJhae&mudk wefaqmif;vdk@ ac:w,f?
โฮะแต เซาตานกะเน พะยายินปยินโก วินแดเนยาโก ตะเซาโล คอแต
(ใช บริเวณจากขั้นบันไดจนถึงลานเจดีย เรียกวา ซุม)
ผูชาย : 'gqdk Z&yfua&m ?
ดาโซ ซะยะ กะยอ (ถาอยางนั้น พลับพลา ละ)
ผูหญิง : Z&yfu bk&m;¶kyfwk &Sd+yD; trdk;eJ@ bk&m;&Sdcdk;+yD; em;wJhae&mav ?
ซะยะกะ พะยาโยะตุ ชิปยี้ อะโมแน พะยาชิโคปยี้ นาแตเนยาเล
(พลับพลาก็คือที่ที่มีพระพุทธรูปตั้งอยูและมีหลังคา ใหกราบไหวพระแลวนั่งพักไงละ)
ผูชาย : apwD}uD; ywfywfvnf a&ìjym;awë tjynfhuyfxm;wm vSvdkufwm ?
เซดีจี้ปะปะแล ชเวปยาตเว อะปเยกะทาตา ละไลตา
(รอบๆ องคเจดีย ปดทองคําไวจนเต็ม สวยจังเลย)
ผูหญิง : bk&m;eJ@ ywfouf&if oy`g,fw,fvdk@ oHk;&w,f ?
พะยาแน ปะแตะยิน ตะแปแตโล โตงยะแต
(ถาเกี่ยวของกับพระ ตองใชวา งดงามนาเลื่อมใส)
ผูชาย : qnf;vnf;oHav;awëuvnf; pdwfcsrf;omp&m aumif;vdkufwm ?
ซี้แลตานเลตเวกะแล เซะชานตาซยา เกาไลตา (เสียงกระดิ่งนั้นก็นาสบายใจจังเลย)
ผูหญิง : xD;awmfeJ@ pdefzl;awmfudk [dkae&mu rSefajymif;eJ@ =unfhvdk@ &w,f ?
ที้ตอแน เซนพูตอโก โฮเนยากะ มานปเยาแน จี่โลยะแต
(สามารถดูเศวตฉัตรกับปนเพชรผานทางกลองสองทางไกลที่ตรงโนนได)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : [m / vuf0wfvufpm; ausmufrsuf&wemawë rsdK;pHk aewmyJ ?
ฮา และวุและซา เจาะแมยะยะตะนาตเว มโยโซน เนตาแป
(โอโห เครื่องประดับ เพชรพลอยอัญมณี เต็มไปหมดเลย)
ผูหญิง : acwftqufqufu =unfndKwJholawë vSL'gef;xm;wmav ?
คิอะแซะแซะกะ จีโญแดตตู เว ลูดานทาตาเล
(คนที่เคารพบูชาทั้งหลายจากรุนสูรุนตั้งแตสมัยโบราณ บริจาคเอาไวไงละ)
ผูชาย : a&S;acwf &wemawëqdkawmh awmfawmfav; wefzdk;}uD;rSmyJ ?
เชคิ ยะตะนาตเวโซดอ ตอตอเล ตานโพจี้มาแป
(เปนอัญมณีของโบราณอยางนี้ คงจะมีคามากๆ แนเลย)
ผูหญิง : [kwfw,f ? wefzdk;jzwfzdk@awmif cufw,f ?
โฮะแต ตานโพ พยะโพเตา แคะแต (ใช ขนาดจะประเมินคา ก็ยาก)
ผูชาย : jrefrmvlrsdK;awë bk&m;w&m; =unfndK=uyHku b,fvlrsdK;rSmrS rawëŒEdkifbl; aemf ?
มยานมาลูมโยตเว พะยาตะยา จีโญจะโปนกะ แบลูมโยมามะ มะตเวไนบู นอ
(การบูชาพระพุทธพระธรรมตามแบบอยางชาวเมียนมานั้น ไมอาจเห็นไดจากคนชาติอื่นเลย
นะ)
ผูหญิง : bk&m;w&m;twëuf tvSLtwef;vkyfzdk@ b,fawmhrS rwëef@wdk=ubl; ?
พะยาตะยาอะแตวะ อะลูอะตานโละโพ แบดอมะ มะตุนโตจะบู
(เพื่อการทําบุญทําทานถวายพระพุทธพระธรรมแลวละก็ ไมวาเมื่อไหร ไมหวงกันหรอก)
ผูชาย : +yD;awmh ºuëm;ºuëm;0g0gvnf; rae=ubl; ?
ปยี้ดอ จวาจวาวาวาแล มะเนจะบู (แลวก็ไมโออวดกันดวย)
ผูหญิง : Ak'<w&m;twdkif;yJ wif;wdrfa&mifh&J=uw,f ?
โบะดะตะยาอะไตแบ ตี้นเตน เยาแย จะแต (สมถะกันตามพระพุทธธรรมบัญญัติ)
ผูชาย : uJ / quf+yD; av#muf=unfh=uOD;pdk@ ?
แก แซะปยี้เชาะจี่จะโอนโซ (เอาละ เดินดูตอกันเถอะ)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
bk&m;yef;
uefawmh
reufapmapm
&Sif;

พะ ยา ปาน
กะ ดอ
มะ แนะ ซอ ซอ
ชี้น

ดอกไมไหวพระ
ไหว
เวลาเชาตรู
โลง, ปลอดโปรง

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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at;csrf;
bk&m;&ifjyif
Z&yf
bk&m;&Sdcdk;
a&ìjym;
tjynfh
uyf
qnf;vnf;oH
pdwfcsrf;om
xD;awmf
pdefzl;awmf
rSefajymif;
=unfh
vuf0wfvufpm;
ausmufrsuf&wem
rsdK;pHk
acwftqufquf
=unfndK
vSL'gef;
wefzdk;}uD;
wefzdk;jzwf
cuf
awëŒ
bk&m;w&m;
tvSLtwef;
wëef@wdk
ºuëm;ºuëm;0g0g
Ak'<w&m;
twdkif;
wif;wdrfa&mifh&J

เอ ชาน
พะ ยา ยิน ปยิน
ซะ ยะ
พะ ยา ชิ โค
ชเว ปยา
อะ ปเย
กะ
ซี้ แล ตาน
เซะ ชาน ตา
ที้ ตอ
เซน พู ตอ
มาน ปเยา
จี่
และ วุ และ ซา
เจาะ แมยะ ยะ ตะ นา
มโย โซน
คิ อะ แซะ แซะ
จี โญ
ลู ดาน
ตาน โพ จี้
ตาน โพ พยะ
แคะ
ตเว
พะ ยา ตะ ยา
อะ ลู อะ ตาน
ตุน โต
จวา จวา วา วา
โบะ ดะ ตะ ยา
อะ ไต
ตี้น เตน เยา แย

เย็นสบาย
ลานเจดีย
พลับพลา, ศาลา
กราบพระ
แผนทองคํา
เต็มจํานวน
ติด
เสียงกระดิ่ง
สบายใจ
เศวตฉัตร
ปนเพชรประดับยอดเจดีย
กลองสองทางไกล
ดู
เครื่องประดับ
เพชรพลอยอัญมณี
หลากหลาย, ครบถวน, มากมาย
จากรุนสูรุนตั้งแตสมัยโบราณ
สักการะบูชา
บริจาค
มีคาสูง
ประเมินคา
ยาก
พบเจอ
พระพุทธพระธรรม
การทําบุญทําทาน, การบริจาค
ขี้หวง, ตระนิ
โออวด
พระพุทธธรรม
แบบอยาง, เยี่ยงอยาง
สมถะ, พึงพอใจในสิ่งที่มี

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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quf+yD;av#muf=unfh

แซะ ปยี้ เชา จี่

เดินดูตอไป

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
reufapmapm &Sif;+yD; at;csrf;vdkufwmaemf มะแนะซอซอ ชี้นปยี้ เอชานไลตานอ
(เวลาเชาตรู โลงและเย็นสบายจังเลยนะ)
1. 'Drkef@udk pm;csifvdkufwm ดีโมนโก ซาชินไลตา (อยากกินขนมนี้จังเลย)
2. 'Duav;u cspfp&m aumif;vdkufwm ดีกะเลกะ ชิซะยา เกาไลตา (เด็กคนนี้ นารักจังเลย)
3. jrefrmEdkifiHudk oëm;vnfcsifvdkufwm มยานมาไนงานโก ตวาแลชินไลตา
(อยากไปเที่ยวประเทศเมียนมาจังเลย)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;orD; : 'Dbufu taqmuftOD;u a&ìwd*Hkbk&m;ordkif;ta=umif; a&;xm;wJh
ae&mav ?
trsdK;om; : 0if=unfhcsifvdkufwm ? b,ftcsdef zëifhrSmvJ ?
trsdK;orD; : reuf 8 em&DcëJuae nae 6 em&Davmuftxd zëifhw,f ?
trsdK;om; : tawmfyJ ? bk&m; &Sdcdk;+yD;wJhtcsdefavmufqdk&if zëifh+yD ?
trsdK;orD; : qufav#muf=unfh=u&atmif ?
trsdK;om; : 'Dbufu tqifhqifheJ@u apwDvm; ?
trsdK;orD; : r[kwfbl; ? rif;wkef;rif;}uD; wifcJhwJhxD;awmfta[mif;udk odrf;xm;wm ?
trsdK;om; : 'Db,fbufu acgif;avmif;}uD;u t}uD;}uD;yJ ?
trsdK;orD; : a&ìwd*HkapwD wnfwJhtcsdefwnf;u oëef;xm;wJhacgif;avmif;}uD;av ?
trsdK;om; : apwD}uD;ywfvnfu apwD&Hawëudk wpfqlcsif; aemufrS vdkufzl;OD;r,f ?
trsdK;orD; : acgif;avmif;awëvnf; rsdK;pHk &Sdw,f ? oëef;wJhtcsdefcsif;vnf; rwl=ubl; ?
trsdK;om; : pdwf0ifpm;p&m aumif;vdkufwm ?
trsdK;orD; : aemufae@awëusrS tcsdef,l+yD; aoaocsmcsm vdkuf=unfhav ?
trsdK;om; : bk&m;ay:u oef@&Sif;a&;tvkyform;awëu 0wfpm;xm;wm tysHpm;
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ygyJvm; ?
trsdK;orD; : tJ'g oef@&Sif;a&;tvkyform; r[kwfbl; ? &ifjyifay:rSm wHjrufpnf; vSnf;+yD;
ukodkvf,lae=uwm ?
trsdK;om; : atmf [kwfvm; ? aumif;vdkufwmaemf ?
trsdK;orD; : wpfa,mufcsif;pDa&m / toif;tzëJŒcsif;pDa&m vkyfwwf=uw,f ?
trsdK;om; : xl;qef;w,f ? wjcm; EdkifiHawërSm rjrifzl;bl; ?
trsdK;orD; : wpfEdkifiHeJ@ wpfEdkifiH t,ltqcsif;awmh b,fwl=urvJ ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูหญิง : 'Dbufu taqmuftOD;u a&ìwd*Hkbk&m;ordkif;ta=umif; a&;xm;wJh ae&mav ?
ดีแบะกะ อะเซาะอะอูก ะ ชเวดะโกนพะยา ตะไมอะเจา เยทาแดเนยาเล
(อาคารดานนี้เปนที่ที่เขียนบันทึกเรื่องราวตํานานของเจดียชเวดากองไวไงละ)
ผูชาย : 0if=unfhcsifvdkufwm ? b,ftcsdef zëifhrSmvJ ?
วินจี่ชินไลตา แบอะเชน พวิ่นมาแล (อยากเขาไปดูจังเลย จะเปดเวลาไหน)
ผูหญิง : reuf 8 em&DcëJ uae nae 6 em&Davmuftxd zëifhw,f ?
มะแนะ ชิ นายีแคว กะเน ญะเน เชาะ นายีเลาะอะทิ พวิ่นแต
(เปดตั้งแต 8 โมงครึ่ง จนถึง 6 โมงเย็น)
ผูชาย : tawmfyJ ? bk&m; &Sdcdk;+yD;wJhtcsdefavmufqdk&if zëifh+yD ?
อะตอแป พะยา ชิโคปยี้แดอะเชนเลาะโซยิน พวิ่นปยี
(พอดีเลย เวลาที่กราบพระเสร็จก็เปดแลว)
ผูหญิง : qufav#muf=unfh=u&atmif ?
แซะเชาะจี่จะยะเอา (เดินดูกันตอเถอะ)
ผูชาย : 'Dbufu tqifhqifheJ@u apwDvm; ?
ดีแบะกะ อะซิ่นซิ่นแนกะ เซดีลา (ที่เปนชั้นๆ ทางดานนี้ เปนเจดียเหรอ)
ผูหญิง : r[kwfbl; ? rif;wkef;rif;}uD; wifcJhwJhxD;awmfta[mif;udk odrf;xm;wm ?
มะโฮะบู มี้นโดนมิ้นจี้ ตินแคแด ที้ตออะเฮาโก เตนทาตา
(ไมใช เปนที่เก็บเศวตฉัตรเกาๆ ที่กษัตริยมี้นโดนเคยสถาปนาถวาย)
ผูชาย : 'Db,fbufu acgif;avmif;}uD;u t}uD;}uD;yJ ?
ดีแบแบะกะ เคาเลาจี้กะ อะจี้จี้แป (ระฆังใหญทางดานซายนี้ ใหญจริงๆ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูหญิง : a&ìwd*HkapwD wnfwJhtcsdefwnf;u oëef;xm;wJh acgif;avmif;}uD;av ?
ชเวดะโกนเซดี แตแดอะเชนแทกะ ตูนทาแด เคาเลาจี้เล
(เปนระฆังใหญที่หลอไวตั้งแตเมื่อตอนที่สรางเจดียชเวดากองไงละ)
ผูชาย : apwD}uD;ywfvnfu apwD&Hawëudk wpfqlcsif; aemufrS vdkufzl;OD;r,f ?
เซดีจี้ปะแลกะ เซดียานตเวโก ตะซูชี้ เนาะมะ ไลพูโอนแม
(จะกราบไหวเจดียแ ตละองที่อยูร ายรอบเจดียองคประธานในคราวหลัง)
ผูหญิง : acgif;avmif;awëvnf; rsdK;pHk &Sdw,f ? oëef;wJhtcsdefcsif;vnf; rwl=ubl; ?
เคาเลาตเวแล มโยโซน ชิแต ตูนแดอะเชนชี้นแล มะตูจะบู
(ระฆังทั้งหลาย ก็มีหลากหลายรูปแบบ เวลาที่หลอก็แตกตางกันในแตละใบ)
ผูชาย : pdwf0ifpm;p&m aumif;vdkufwm ?
เซะวินซาซยา เกาไลตา (นาสนใจจังเลย)
ผูหญิง : aemufae@awëusrS tcsdef,l+yD; aoaocsmcsm vdkuf=unfhav ?
เนาะเนตเวจะมะ อะเชนยูปยี้ เตเตชาชา ไลจี่เล (ไวหาเวลามาดูแบบละเอียดวันหลังสิ)
ผูชาย : bk&m;ay:u oef@&Sif;a&;tvkyform;awëu 0wfpm;xm;wm tysHpm; ygyJvm; ?
พะยาปอกะ ตานชิ้นเย อะโละตะมาตเวกะ วุซาทาตา อะปยานซา ปาแปลา
(ที่คนงานทําความสะอาดบนเจดียแตงกันไว เพื่อใหดูโดนเดนเหรอ)
ผูหญิง : tJ'g oef@&Sif;a&;tvkyform; r[kwfbl; ? &ifjyifay:rSm wHjrufpnf; vSnf;+yD;
ukodkvf,lae=uwm ?
แอดา ตานชี้นเยอะโละตะมา มะโฮะบู ยินปยินปอมา ตะแมยะซี้ แลปยี้ กุโต ยูเนจะตา
(นั่นไมใชคนงานทําความสะอาดหรอก กวาดลานเพื่อเอาบุญเอากุศลกันตางหาก)
ผูชาย : atmf [kwfvm; ? aumif;vdkufwmaemf ?
ออ... โฮะลา เกาไลตานอ (ออ จริงเหรอ ดีจังเลยนะ)
ผูหญิง : wpfa,mufcsif;pDa&m / toif;tzëJŒcsif;pDa&m vkyfwwf=uw,f ?
ตะเยาะชี้นซียอ อะตี้นอะแพวชี้นซียอ โละตะจะแต
(บางก็ทํากันเองคนเดียว บางก็ทํากันเปนหมูคณะ)
ผูชาย : xl;qef;w,f ? wjcm; EdkifiHawërSm rjrifzl;bl; ?
ทูซานแต ตะชา ไนงานตเวมา มะมยินพูบู (แปลกดี ไมเคยเห็นที่ประเทศอื่นๆ)
ผูหญิง : wpfEdkifiHeJ@ wpfEdkifiH t,ltqcsif;awmh b,fwl=urvJ ?
ตะไนงานแน ตะไนงาน อะยูอะซะชีด้ อ แบตูจะมะแล
(แตละประเทศ จะมีความเชื่อถือเหมือนกันไดอยางไร)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
taqmuftOD;
ordkif;
ta=umif;
a&;xm;
0if=unfh
zëifh
tqifhqifh
wif
ta[mif;
odrf;xm;
b,fbuf
acgif;avmif;}uD;
t}uD;}uD;
wnf
oëef;
ywfvnf
apwD&H
zl;
pdwf0ifpm;
aemufae@
tcsdef,l
aoaocsmcsm
oef@&Sif;a&;tvkyform;
0wfpm;
tysHpm;
wHjrufpnf;
vSnf;
ukodkvf,l

อะ เซาะ อะ อู
ตะ ไม
อะ เจา
เย ทา
วิน จี่
พวิ่น
อะ ซิ่น ซิ่น
ติน
อะ เฮา
เตน ทา
แบ แบะ
เคา เลา จี้
อะ จี้ จี้
แต
ตูน
ปะ แล
เซ ดี ยาน
พู
เซะ วิน ซา
เนาะ เน
อะ เชน ยู
เต เต ชา ชา
ตาน ชี้น เย อะ โละ ตะ มา
วุ ซา
อะ ปยาน ซา
ตะ แมยะ ซี้
แล
กุ โต ยู

อาคาร, สิ่งปลูกสราง
ตํานาน, ประวัติศาสตร
เรื่องราว
เขียนไว, บันทึกไว
เขาดูเขาชม
เปด
เปนชั้นๆ เปนขั้นๆ
ตั้ง, ยก, สถาปนา
ของเกา
เก็บไว
ดานซาย
ระฆังใหญ
ขนาดใหญ
สราง
หลอ
โดยรอบ, ลอมรอบ
เจดียท ี่อยูรอบ
กราบไหวบูชา
สนใจ
วันหลัง
หาเวลา, ใชเวลา
อยางละเอียดถี่ถวน, อยางแนนอน
คนงานทําความสะอาด
สวมใส, แตงกาย
โดดเดน, สวยงาม
ไมกวาด
กวาด
เอาบุญเอากุศล

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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xl;qef;
wjcm;EdkifiH
t,ltq
wl

ทู ซาน
ตะ ชา ไน งาน
อะ ยู อะ ซะ
ตู

แปลกประหลาด
ประเทศอื่น
ความเชื่อถือ
เหมือน

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
apwD}uD;ywfvnfu apwD&Hawëudk wpfqlcsif; aemufrS vdkufzl;OD;r,f
เซดีจี้ ปะแลกะ เซดียาน ตเวโก ตะซูชี้ เนาะมะ ไลพูโอนแม
(จะกราบไหวเจดียแตละองที่อยูรายรอบเจดียองคประธานในคราวหลัง)
1. tjyifudk wpfa,mufcsif; oëm;yg อะปยินโก ตะเยาะชี้น ตวาปา (ไปขางนอกทีละคนเถอะ)
2. pmudk wpfvHk;csif; zwf=unfhr,f ซาโก ตะโลนชี้น พะจี่แม (จะลองอานทีละตัวอักษรทุกตัว)
3. wpftdwfcsif; xnfhay;w,f ตะเอะชี้น แทเปแต
(ใสใหทีละกระเปา หรือ ใสใหในกระเปาแตละใบ)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
นอกจากกวาดลานเจดียเอาบุญเอากุศลแลว นิยมทํากันอีกบาง คือ การทําความสะอาดขี้เถาธูป
ขี้เถาเทียน กวาดใบไมบนพื้น ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดทุกชนิดในชีวิตประจําวัน

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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tcef; 3 a&ìwd*Hk (2)
อะคาน 3 ชเว ดะ โกน (2)
ตอนที่ 3 ชเวดากอง (2)
------------------------------------------------------------บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;orD; : bk&m;awmh wpfywf ywf+yD;oëm;+yD ? udk,fhae@eHaxmifhawërSm oëm;uefawmh
=updk@ ?
trsdK;om; : uíefawmfu paeaxmifh As ?
trsdK;orD; : paeaxmifhu 'Da&SŒem;av;wif&,f ?
trsdK;om; : bk&m;&Sdcdk;+yD; yef;udk b,frSmvSL&rSmvJ ?
trsdK;orD; : paeeH+*dK[fwdkifrSm vSLwJhyef;xnfhzdk@tdk; csdwfxm;w,f ?
trsdK;om; : atmf / [kwfuJh ? +yD;awmh rD;ylaZmfzdk@ua&m ae&m owfrSwfxm;vm; ?
trsdK;orD; : [kwfuJh / owfrSwfxm;ygw,f ? 'Du oHjym;awë pDxm;wJhae&mav ?
trsdK;om; : tarì;wdkifvnf; 'Dae&mrSmyJ xëef;&rSmayghaemf ?
trsdK;orD; : [kwfw,f ? avwdkufawmh }udK;pm;+yD; xëef;&vdrfhr,f ?
trsdK;om; : &ygw,f ? ta=umif;r&SdvSygbl; ?
trsdK;orD; : trd_ufypfcsif&if [dkbufem;rSm trd_ufxnfhwJhjcif; &Sdw,f ?
trsdK;om; : a&oy`g,fwmuawmh uíefawmf rSwfrdaeao;w,f ?
trsdK;orD; : bk&m;¶kyfwkudk t&ifqHk; a&oy`g,f &w,fav ?
trsdK;om; : +yD;&if ae@eH+*dK[fwdkifeJ@ ae@eHwd&p>mef / [kwfw,faemf ?
trsdK;orD; : rSwfrdao;om;yJ ? uíefr apmifhaeay;&rvm; ?
trsdK;om; : aeygap rpENm ? uíefawmf bk&m;&Sdcdk;wm =umvdrfhr,f ?
trsdK;orD; : tJ'gqdk uíefrae@eH t*FgaxmifhrSm bk&m;&Sdcdk;+yD; udkaerdk;udk apmifhaer,fav ?
trsdK;om; : [kwfuJh / uíefawmf &Sdcdk;+yD;&if nm&pf ywfav#muf+yD; vdkufcJhr,f ?
trsdK;orD; : [kwu
f Jh / tcktcsdefu vl odyfr¶_yfawmh &Sm&wm rcufygbl; ?
trsdK;om; : bk&m;&ifjyifay:rSm vrf;aysmufp&mta=umif;awmh r&SdEdkifygbl; ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูหญิง : bk&m;awmh wpfywf ywf+yD;oëm;+yD ? udk,fhae@eHaxmifhawërSm oëm;uefawmh =updk@ ?
พะยาดอ ตะปะ ปะปยี้ตวาปยี โกเนนานเดาตเวมา ตวากะดอจะโซ
(เวียนรอบเจดียเสร็จไปแลว 1 รอบ ไปไหวที่มุมประจําวันของตัวเองกันเถอะ)
ผูชาย : uíefawmfu paeaxmifh As ?
จะนอกะ ซะเนเดาบยะ (ผม มุมวันเสารครับ)
ผูหญิง : paeaxmifhu 'Da&SŒem;av;wif&,f ?
ซะเนเดากะ ดีเชนาเลตินแย (มุมวันเสาร อยูขางหนานี่เอง)
ผูชาย : bk&m;&Sdcdk;+yD; yef;udk b,frSmvSL&rSmvJ ?
พะยาชิโคปยี้ ปานโก แบมาลูมาแล (ไหวพระเสร็จ จะตองวางดอกไมทไี่ หวตรงไหน)
ผูหญิง : paeeH+*dK[fwdkifrSm vSLwJhyef;xnfhzdk@tdk; csdwfxm;w,f ?
ซะเนนานโจไตมา ลูแดปาแทโพโอ เชะทาแต
(ที่เสาประจําดวงวันเกิดของวันเสารมีหมอสําหรับใสดอกไมที่ไหวแขวนเอาไว)
ผูชาย : atmf / [kwfuJh ? +yD;awmh rD;ylaZmfzdk@ua&m ae&m owfrSwfxm;vm; ?
ออ โฮะแก ปยี้ดอ มี้ปูซอโพกะยอ เนยา ตะมะทาลา
(ออ ครับ แลวก็ เพื่อที่จะจุดเทียนละ มีกําหนดที่เอาไวไหม)
ผูหญิง : [kwfuJh / owfrSwfxm;ygw,f ? 'Du oHjym;awë pDxm;wJhae&mav ?
โฮะแก ตะมะทาปาแต ดีกะ ตานปยาตเว ซีทาแดเนยาเล
(คะ กําหนดเอาไว ที่ที่มีแผนเหล็กวางเรียงไวนี้ไงละ)
ผูชาย : tarì;wdkifvnf; 'Dae&mrSmyJ xëef;&rSmayghaemf ?
อะมเวยไดแล ดีเนยามาแป ทูนยะมาปอนอ (ธูปก็ตองจุดที่ตรงนี้ดวยสินะ)
ผูหญิง : [kwfw,f ? avwdkufawmh }udK;pm;+yD; xëef;&vdrfhr,f ?
โฮะแต เลไตดอ โจซาปยี้ ทูนยะเลนแม
(ใช เพราะลมพัด ก็คงจะตองพยายามแลวจุดแนๆ)
ผูชาย : &ygw,f ? ta=umif;r&SdvSygbl; ?
ยะปาแต อะเจามะชิละปาบู (ไมเปนไร ไมมีปญหาเทาไหรหรอก)
ผูหญิง : trd_uf ypfcsif&if [dkbufem;rSm trd_ufxnfhwJhjcif; &Sdw,f ?
อะไม ปยิชินยิน โฮแบนามา อะไมแทแดชี้น ชิแต
(ถาอยากทิ้งขยะ ตรงดานโนน มีตะกราใสขยะอยู)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : a&oy`g,fwmuawmh uíefawmf rSwfrdaeao;w,f ?
เยตะแปตากะดอ จะนอ มะมิเนเตแต
(สวนการสรงน้ําพระนั้น ผมยังจําไดอยู)
ผูหญิง : bk&m;¶kyfwkudk t&ifqHk; a&oy`g,f &w,fav ?
พะยาโยะตุโก อะยินโซน เยตะแปยะแตเล
(ตองสรงน้ําองคพระพุทธรูปเปนอันดับแรกไงละ)
ผูชาย : +yD;&if ae@eH+*dK[fwdkifeJ@ ae@eHwd&p>mef / [kwfw,faemf ?
ปยี้ยิน เนนานโจไดแน เนนานตะเระซาน โฮะแตนอ
(เสร็จแลว เสาประจําดวงวันเกิดกับสัตวประจําวันเกิด ใชไหม)
ผูหญิง : rSwfrdao;om;yJ ? uíefr apmifhaeay;&rvm; ?
มะมิเตตาแป จะมะ เซาเนเปยะมะลา (ยังจําไดนี่นา จะใหดิฉันอยูร อไหม)
ผูชาย : aeygap rpENm ? uíefawmf bk&m;&Sdcdk;wm =umvdrfhr,f ?
เนปาเซ มะซานดา จะนอ พะยะชิโคตา จาเลนแม
(ไมเปนไร มะซานดา ผมคงจะไหวพระนาน)
ผูหญิง : tJ'gqdk uíefrae@eH t*FgaxmifhrSm bk&m;&Sdcdk;+yD; udkaerdk;udk apmifhaer,fav ?
แอดาโซ จะมะเนนาน อินคาเดามา พะยาชิโคปยี้ โกเนโมโก เซาเนแมเล
(ถาอยางนั้น ดิฉันจะไหวพระที่มุมประจําวันอังคารของดิฉันแลว จะรอโกเนโมอยูนะ)
ผูชาย : [kwfuJh / uíefawmf &Sdcdk;+yD;&if nm&pf ywfav#muf+yD; vdkufcJhr,f ?
โฮะแก จะนอ ชิโคปยี้ยิน ญายิ ปะเชาะปยี้ ไลแคแม
(ครับ ถาผมไหวเสร็จแลว จะเดินเวียนขวาแลวตามไป)
ผูหญิง : [kwfuJh / tcktcsdefu vl odyfr¶_yfawmh &Sm&wm rcufygbl; ?
โฮะแก อะคะอะเชนกะ ลู เตะมะโซะดอ ชายะตา มะแคะปาบู
(คะ เวลานี้ คนไมคอยพลุกพลาน หาไดไมยากหรอก)
ผูชาย : bk&m;&ifjyifay:rSm vrf;aysmufp&m ta=umif;awmh r&SdEdkifygbl; ?
พะยายินปยินปอมา ลานปเยาะซยา อะเจาดอ มะชิไนปาบู
(บนลานเจดีย คงจะไมมเี รื่องหลงทางไดหรอก)

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
bk&m;
ywf
ae@eHaxmifh
vSL
yef;
+*dK[fwdkif
csdwfxm;
rD;ylaZmf
ae&m
owfrSwfxm;
oHjym;awë
pDxm;
tarì;wdkif
xëef;
avwdkuf
}udK;pm;
trd_uf
ypf
[dkbufem;
jcif;
a&oy`g,f
rSwfrd
bk&m;¶kyfwk
t&ifqHk;
ae@eHwd&p>mef
apmifh
vlodyfr¶_yf
&Sm
cuf

พะ ยา
ปะ
เน นาน เดา
ลู
ปาน
โจ ได
เชะ ทา
มี้ ปู ซอ
เน ยา
ตะ มะ ทา
ตาน ปยา ตเว
ซี ทา
อะ มเว ได
ทูน
เล ไต
โจ ซา
อะ ไม
ป
โฮ แบะ นา
ชี้น
เย ตะ แป
มะ มิ
พะ ยา โยะ ตุ
อะ ยิน โซน
เน นาน ตะ เระ ซาน
เซา
ลู เตะ มะ โชะ
ชา
แคะ

พระพุทธเจา, พระพุทธรูป, เจดีย
วนรอบ, เวียนรอบ
มุมประจําวัน
บริจาค, ถวาย
ดอกไม
เสาประจําดวงวันเกิด
แขวนไว
จุดเทียนบูชา
สถานที่
กําหนดไว
แผนเหล็กทั้งหลาย
เรียงไว
ธูป
จุดไฟ
ลมพัด
พยายาม
ขยะ
ทิ้ง
ทางดานโนน
ตะกรา
สรงน้ําพระ
จําได
พระพุทธรูป
กอนอื่น, อันดับแรก
สัตวประจําวันเกิด
รอ
คนไมคอยพลุกพลาน
หา
ยาก

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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vrf;aysmuf

ลาน ปเยาะ

หลงทาง, หาทางไปไมถูก

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
bk&m;awmh wpfywf ywf+yD;oëm;+yD พะยาดอ ตะปะ ปะปยี้ตวาปยี (เวียนรอบเจดียเสร็จไปแลว 1 รอบ)
1. tm;vHk; a&csdK;+yD;&if xrif; pm;r,f อาโลน เยโชปยี้ยิน ทะมี้น ซาแม
(ถาทุกคนอาบน้ําเสร็จแลว จะกินขาว)
2. tarhudk zkef;quf+yD; ajymw,f อะเมโก โพนแซะปยี้ปยอแต (โทรศัพทหาแมแลว คุย)
3. um; armif;+yD; vm}udKr,f กา เมาปยี้ ลาโจแม (จะขับรถแลว มารับ)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;orD; : reufapmapm bk&m; wuf+yD; ukodkvf,l&wm pdwfat;csrf;vdkufwm ?
trsdK;om; : jrefrmEdik fiHrSm aewJh Ak'<bmom0ifawë tm;vHk; uHaumif;w,faemf ?
trsdK;orD; : bmjzpfvdk@vJ ?
trsdK;om; : a&ìwd*HkapwDawmf}uD;udk tcsdefra&ë; pdwfwdkif;us =unfndKEdkif=uw,fav ?
trsdK;orD; : bmomra&ë; vlrsdK;ra&ë; =unfndKEdkif=uwmyJ ?
trsdK;om; : a&ìwd*HkapwDawmf}uD;udk wnfxm;wm b,fESESpfavmuf &Sd+yDvJ ?
trsdK;orD; : ESpfaygif; 2600 eD;yg; &Sd+yD ?
trsdK;om; : Xmyemxm;wJh jrwfpëmbk&m;&JŒ"mwfawmfu bmawëvJqdkwm odvm; ?
trsdK;orD; : qHawmf 8 ql / awmifa0S;awmf / a&ppfawmf / a&vJawmf wdk@av ?
trsdK;om; : apwDawmf}uD;&JŒtjrifhua&m b,fESayavmuf &SdvJ ?
trsdK;orD; : ^m%fawmfu 326 ay &Sdw,f ? awmifukef;ay:rSm wnfxm;vdk@
ydkjrifhaewmav ?
trsdK;om; : taqmuftOD; jrifhjrifhawë aqmufcJh&if a&ìwd*HkapwDawmfudk tckvdk &Sif;&Sif;
jrif&rSm r[kwfbl;aemf ?
trsdK;orD; : bmoma&;t& t&rf; jrifhjrwfwJhapwD qdkawmh omrefval ewJh
taqmuftOD;awëudk apwDxuf ydk+yD;jrifhatmif raqmuf=ubl;av ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว

- 24 -

trsdK;om; : atmf / 'gha=umifh &efukef+rdK@xJrSm wdkuftjrifhawë raqmuf=uwmvm; ?
trsdK;orD; : [kwfw,f ? a&ìwd*HkapwDawmf}uD;a=umifh wdkuftjrifhawë raqmuf=uwm ?
trsdK;om; : pum;aumif;aewmeJ@yJ um;qDudkawmif jyefa&mufvm+yD ?
trsdK;orD; : reufpmudk a&ìwd*HkapwD ta&SŒbufrkcfrSm oëm;pm;r,f ?
trsdK;om; : [kwfuJh / aumif;ovdkom =unfhpDp^fygawmh ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูหญิง
: reufapmapm bk&m; wuf+yD; ukodkvf,l&wm pdwfat;csrf;vdkufwm ?
มะแนะซอซอ พะยา แตะปยี้ กุโตยูยะตา เซะเอชานไลตา
(การขึ้นเจดียไหวพระเอาบุญเอากุศลเวลาเชา สุขใจจังเลย)
ผูชาย
: jrefrmEdkifiHrSm aewJh Ak'<bmom0ifawë tm;vHk; uHaumif;w,faemf ?
มยานมาไนงานมา เนแด โบะตะบาตาวินตเว อาโลน กานเกาแตนอ
(ชาวพุทธทุกคนที่ประเทศเมียนมาโชคดีนะ)
ผูหญิง
: bmjzpfvdk@vJ ?
บาพยิโลแล (เพราะอะไรเหรอ)
ผูชาย
: a&ìwd*HkapwDawmf}uD;udk tcsdefra&ë; pdwfwdkif;us =unfndKEdkif=uw,fav ?
ชเวดะโกนเซดีดอจีโ้ ก อะเชนมะยเว เซะไตจะ จีโญไนจะแตเล
(ก็มาสักการะพระมหาเจดียชเวดากองไดตลอดเวลาตามแตใจปรารถนาเลยไง)
ผูหญิง
: bmomra&ë; vlrsdK;ra&ë; =unfndKEdkif=uwmyJ ?
บาตามะยเว ลูมโยมะยเว จีโญไนจะตาแป
(ไมวาจะศาสนาใด ชนชาติใด ก็สักการะกันไดนี่นา)
ผูชาย
: a&ìwd*HkapwDawmf}uD;udk wnfxm;wm b,fESESpfavmuf &Sd+yDvJ ?
ชเวดะโกนเซดีดอจีโ้ ก แตทาตา แบนะนิเลาะ ชิปยีแล
(พระมหาเจดียชเวดากองสรางไดกี่ปแลว)
ผูหญิง
: ESpfaygif; 2600 eD;yg; &Sd+yD ?
นิเปา นะเทาเชาะยา นี้ปา ชิปยี (เกือบ 2,600 ปแลว)
ผูชาย
: Xmyemxm;wJh jrwfpëmbk&m;&JŒ"mwfawmfu bmawëvJqdkwm odvm; ?
ทาปะนาทาแด มยะซวาพะยาแย ดะตอกะ บาตเวแลโซดา ติลา
(รูไหมวาพระธาตุของพระพุทธเจาที่ประดิษฐานอยู มีอะไรบาง)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูหญิง

ผูชาย

ผูหญิง

ผูชาย

ผูหญิง

ผูชาย

ผูหญิง

ผูชาย

: qHawmf 8 ql / awmifa0S;awmf / a&ppfawmf / a&vJawmf wdk@av ?
ซานตอ ซิ ซู เตาเวตอ เยซิตอ เยแลตอ โดเล
(ก็เปนพระเกศา 8 องค ธารพระกร ที่กรองน้ํา พระสบงยังไงละ)
: apwDawmf}uD;&JŒtjrifhua&m b,fESayavmuf &SdvJ ?
เซดีดอจี้แย อะมยิ่นกะยอ แบนะเปเลาะ ชิแล
(ความสูงขององคเจดียละ มีสักกี่ฟุต)
: ^m%fawmfu 326 ay &Sdw,f ? awmifukef;ay:rSm wnfxm;vdk@
ydkjrifhaewmav ?
ญานตอกะ โตนยานะแซเชาะ เป ชิแต เตาโกนปอมา แตทา โล โปมยิ่นเนตาเล
(องคพระมีความสูง 326 ฟุต เพราะสรางไวบนเนินเขา ก็เลยอยูสูงขึ้นไปอีกไง)
: taqmuftOD; jrifhjrifhawë aqmufcJh&if a&ìwd*HkapwDawmfudk tckvdk &Sif;&Sif;
jrif&rSm r[kwfbl;aemf ?
อะเซาะอะอู มยิ่นมยิ่นตเว เซาะแคยิน ชเวดะโกนเซดีดอโก อะคุโล ชี้นชี้น มยินยะมา
มะโฮะบูนอ (ถามีการกอสรางอาคารสูงๆ ทั้งหลาย คงจะมองไมเห็นเจดียชเวดากองได
ชัดเจนอยางตอนนี้สินะ)
: bmoma&;t& t&rf; jrifhjrwfwJhapwD qdkawmh omrefval ewJh
taqmuftOD;awëudk apwDxuf ydk+yD;jrifhatmif raqmuf=ubl;av ?
บาตาเยอะยะ อะยาน มยิ่นมยะแดเซดี โซตอ ตามานลูเนแด อะเซาะอะอูตเวโก เซดีแทะ
โปปยี้มยิ่นเอา มะเซาะจะบูเล
(เพราะเปนเจดียที่สูงสงมากตามศรัทธาทางศาสนา ก็เลยไมปลูกสรางอาคารที่อยูของคน
สามัญทั้งหลายใหสูงเกินกวาเจดียกันไงละ)
: atmf / 'gha=umifh &efukef+rdK@xJrSm wdkuftjrifhawë raqmuf=uwmvm; ?
ออ... ดาเจา ยานโกนมโยแทมา ไตอะมยิ่นตเว มะเซาะจะตาลา
(ออ เพราะอยางนี้ ก็เลยไมสรางตึกสูงกันในเมืองยางกุงใชไหม)
: [kwfw,f ? a&ìwd*HkapwDawmf}uD;a=umifh wdkuftjrifhawë raqmuf=uwm ?
โฮะแต ชเวดะโกนเซดีดอ จีเ้ จา ไตอะมยิ่นตเว มะเซาะจะตา
(ใช เพราะมหาเจดียชเวดากอง ก็เลยไมสรางตึกสูงกัน)
: pum;aumif;aewmeJ@yJ um;qDudkawmif jyefa&mufvm+yD ?
ซะกาเกาเนตาแนแป กาซีโกเตา ปยานเยาลาปยี
(คุยกันกําลังสนุก ก็กลับมาถึงรถกันแลว)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูหญิง

ผูชาย

: reufpmudk a&ìwd*HkapwD ta&SŒbufrkcfrSm oëm;pm;r,f ?
มะแนะซาโก ชเวดะโกนเซดี อะเชแบะโมะมา ตวาซาแม
(จะไปกินอาหารเชาที่มุขประตูทางทิศตะวันออก)
: [kwfuJh / aumif;ovdkom =unfhpDp^fygawmh ?
โฮะแก เกาตะโลตา จี่ซีซีนปาตอ (ครับ จัดการดูตามที่เห็นสมควรเถอะ)

คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
reufapmapm
bk&m;wuf
pdwfat;csrf;
Ak'<bmom0if
uHaumif;
tcsdefra&ë;
pdwfwdkif;us
=unfndK
bmomra&ë;
vlrsdK;ra&ë;
ESpf
Xmyem
jrwfpëmbk&m;
"mwfawmf
qHawmf
awmifa0S;awmf
a&ppfawmf
a&vJawmf
^m%fawmf
awmifukef;
jrifh
&Sif;&Sif;
jrif&

มะ แนะ ซอ ซอ
พะ ยา แตะ
เซะ เอ ชาน
โบะ ดะ บา ตา วิน
กาน เกา
อะ เชน มะ ยเว
เซะ ไต จะ
จี โญ
บา ตา มะ ยเว
ลู มโย มะ ยเว
นิ
ทา ปะ นา
มยะ ซวา พะ ยา
ดะ ตอ
ซาน ตอ
เตา เว ตอ
เย ซิ ตอ
เย แล ตอ
ญาณ ตอ
เตา โกน
มยิ่น
ชี้น ชี้น
มยิน ยะ

เวลาเชาตรู
ขึ้นเจดียไหวพระ
สุขใจ
พุทธศาสนิกชน, ชาวพุทธ
โชคดี
ไมเลือกเวลา, ไมวาเวลาใด
ตามใจชอบ, ไดดั่งใจ
สักการบูชา
ไมเลือกศาสนา, ไมวาศาสนาใดก็ตาม
ไมเลือกชนชาติ, ไมวาชนชาดใดก็ตาม
ป
ฐาปนา, ประดิษฐาน
พระพุทธเจา
พระธาตุ
พระเกศา
ธารพระกร, ไมเทา
กระบอกกรองน้ํา
พระสบง
ความสูงองคเจดีย
เนินเขา
สูง
อยางชัดเจน, อยางโปรงใส
มองเห็นได

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว

- 27 -

bmoma&;
t&rf;
jrifjh rwf
omrefvl
aqmuf
wdkut
f jrifh
reufpm
ta&SŒbufrkcf
pDp^f

บา ตา เย
อะ ยาน
มยิ่น มยะ
ตา มาน ลู
เซาะ
ไต อะ มยิ่น
มะ แนะ ซา
อะ เช แบะ โมะ
ซี ซีน

ศรัทธา, ศาสนา
อยางมาก, อยางแรง, อยางสูง
สูงสง
คนสามัญ
ปลูกสราง
ตึกสูง, อาคารสูง
อาหารเชา
มุขประตูทางทิศตะวันออก
จัดการ, เตรียมการ, วางแผน

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
jrefrmEdkifiHrSm aewJh Ak'<bmom0ifawë tm;vHk; uHaumif;w,faemf
มยานมาไนงานมา เนแด โบะตะบาตาวินตเวอาโลน กานเกาแตนอ
(ชาวพุทธทุกคนที่ประเทศเมียนมาโชคดีนะ)
1. nae 6 em&DrSm qdkif ydwfw,f ญะเน เชาะนายีมา ไซเปะแต (รานปดตอน 6 โมงเย็น)
2. pm;yëJay:rSm ajcaxmuf rwifygeJ@ ซะบแวปอมา เชเดาะ มะตินปาแน (อยาวางขาที่บนโตะ)
3. opfyifatmufrSm xdkifaew,f ติปนเอามา ไทเนแต (กําลังนั่งอยูใตตนไม)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
เวลาไปสักการะมหาเจดียชเวดากอง นอกจากมุมประจําวันเกิดที่ควรไปแลว มีที่ที่คนนิยมไปกราบ
ไหวกันอีก คือ พระพุทธรูปประจําตระกุลของราชวงศเมียนมา

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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tcef; 4 uefawmf}uD;
อะคาน 4 กาน ดอ จี้
ตอนที่ 4 ทะเลสาบ กาน ดอ จี้
--------------------------------------------------------------------------บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;om; : rpENm / 'g uefawmf}uD; r[kwfvm; ?
trsdK;orD; : [kww
f ,f udkaerdk; / uefawmf}uD;av ? rSwfrdao;w,faemf ?
trsdK;om; : rSwfrdwmaygh ? yef;jcHa&SŒrSm AdkvfcsKyfatmifqef;a=u;¶kyfwk &Sdw,fav ?
trsdK;orD; : yef;jcHxJ av#muf=unfhcsifao;vm; ? tcsdefapm ao;wmyJ ?
trsdK;om; : tjyifuae um;eJ@yJ wpfywfavmuf ywf=unfhvdk@&rvm; ?
trsdK;orD; : &w,fav ? 'Dtcsdef um;r&_yfao;bl; ?
trsdK;om; : 'DtaqmuftOD;u [dkw,fvm; ? t&ifwkef;u r&Sdbl; ?
trsdK;orD; : [kwfw,f ? 'Dw0dkufrSm [dkw,fawë vmaqmufxm;wm trsm;}uD;yJ ?
trsdK;om; : uefawmf}uD;udk rsufESmrlxm;wm aecsifp&myJ ?
trsdK;orD; : uefawmf}uD;yef;jcH¶_cif;a=umifh om,mvdk@ 'Dw0dkufu [dkw,fawëu
ydkaps;}uD;w,f ?
trsdK;om; : uefawmf}uD;wpfbufu ajrya'omuíef;aum &Sdao;w,f r[kwfvm; ?
trsdK;orD; : &Sdao;w,f ? opfyif / yef;yiftrsdK; t&ifuxuf ydkpHkvmw,f ?
trsdK;om; : uefawmf}uD;'Dbufjcrf;uae a&ìwd*HkapwDudk zl;&wm oy`g,fvdkufwm ?
trsdK;orD; : tif; / [kwfw,f ? jrifuëif;u&Sif;aeawmh aumif;aumif;zl;vdk@ &w,f ?
trsdK;om; : u&0dwfavS &Sdao;wmyJ ? naeydkif;rSm av!‡if;cH vmxdkifzdk@ aumif;w,f ?
trsdK;orD; : naepmudk u&0dwfrSm vmpm;rvm; ? uíefr bëwfuifvkyfay;r,fav ?
trsdK;om; : t&ifwkef;u r*FvmyëJawëyJ vkyfwm r[kwfvm; ?
trsdK;orD; : tckr[kwfawmhbl; ? yHkpHajymif;oëm;+yD ?
trsdK;om; : [kwfvm; ?

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูชาย : rpENm / 'g uefawmf}uD; r[kwfvm; ?
มะซานดา ดา กานดอจี้ มะโฮะลา (มะซานดา นี่ กานดอจี้ ใชไหม)
ผูหญิง : [kwfw,f udkaerdk; / uefawmf}uD;av ? rSwfrdao;w,faemf ?
โฮะแต โกเนโม กานดอจี้เล มะมิเตแตนอ (ใชคะ โกเนโม กานดอจี้ไง ยังจําไดอยูนี่นา)
ผูชาย : rSwfrdwmaygh ? yef;jcHa&SŒrSm AdkvfcsKyfatmifqef; a=u;¶kyfwk &Sdw,fav ?
มะมิตาปอ ปานชานเชมา โบโชะเอาซาน เจโยะตุ ชิแตเล
(จําไดสิ ที่หนาสวนสาธารณะ มีรูปหลอทองแดงนายพลอองซานอยูนั่นไง)
ผูหญิง : yef;jcHxJ av#muf=unfch sifao;vm; ? tcsdefapm ao;wmyJ ?
ปานชานแท เชาะจี่ชินเตลา อะเชนซอ เตตาแป
(อยากไปเดินเลนในสวนสาธารณะอีกไหม ยังมีเวลาอยูนี่นา)
ผูชาย : tjyifuae um;eJ@yJ wpfywfavmuf ywf=unfhvdk@&rvm; ?
อะปยินกะเน กาแนแป ตะปะเลาะ ปะจี่โลยะมะลา
(แคขับรถวนดูไปรอบๆ จากดานนอกนี่สักรอบไดไหม)
ผูหญิง : &w,fav ? 'Dtcsdef um; r&_yfao;bl; ?
ยะแตเล ดีอะเชน กามะโชะเตบู (ไดสิ เวลานี้ รถยังไมมาก)
ผูชาย : 'DtaqmuftOD;u [dkw,fvm; ? t&ifwkef;u r&Sdbl; ?
ดีอะเซาะอะอูกะ โฮแตลา อะยินโตนกะ มะชิบู
(ตึกนี่เปนโรงแรมเหรอ เมื่อกอนไมมี)
ผูหญิง : [kwfw,f ? 'Dw0dkufrSm [dkw,fawë vmaqmufxm;wm trsm;}uD;yJ ?
โฮะแต ดีตะไวมา โฮแตตเว ลาเซาะทาตา อะมยาจี้แป
(ใชคะ ละแวกนี้ มีโรงแรมมาปลูกสรางไวเยอะเลย)
ผูชาย : uefawmf}uD;udk rsufESmrlxm;wm aecsifp&myJ ?
กานดอจี้โก แมยะนามูทาตา เนชินซยาแป
(หันหนาไปทางกานดอจี้อยางนี้ นาอยูจริงเชียว)
ผูหญิง : uefawmf}uD;yef;jcH¶_cif;a=umifh om,mvdk@ 'Dw0dkufu [dkw,fawëu ydkaps;}uD;w,f?
กานดอจี้ปานชานชุคี้นเจา ตายาโล ดีตะไวกะ โฮแตตเวกะ โปเซจี้แต
(เพราะรมรื่นนาอยูดวยทิวทัศนของสวนสาธารณะกานดอจี้ โรงแรมทั้งหลายในละแวกนี้ ราคา
แพงกวา)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : uefawmf}uD;wpfbufu ajrya'omuíef;aum &Sdao;w,f r[kwfvm; ?
กานดอจี้ตะแบะกะ มเยปะเดตาจูนกอ ชิเตแต มะโฮะลา
(เกาะมเยปะเดตาที่อยูทางดานหนึ่งของกานดอจี้ละ ยังมีอยู ใชไหม)
ผูหญิง : &Sdao;w,f ? opfyif / yef;yif trsdK; t&ifuxuf ydkpHkvmw,f ?
ชิเตแต ติปน ปานปน อะมโย อะยินกะแทะ โปโซนลาแต
(ยังมีอยู มีพันธุตนไม ดอกไม หลากหลายมากกวาแตกอน)
ผูชาย : uefawmf}uD; 'Dbufjcrf;uae a&ìwd*HkapwDudk zl;&wm oy`g,fvdkufwm ?
กานดอจี้ ดีแบะชานกะเน ชเวดะโกนเซดีโก พูยะตา ตะแปไลตา
(การที่ไดชื่นชมเจดียชเวดากองจากทางดานนี้ของกานดอจี้ งดงามจังเลย)
ผูหญิง : tif; / [kwfw,f ? jrifuëif;u &Sif;aeawmh aumif;aumif; zl;vdk@ &w,f ?
อี้น โฮะแต มินกวี้นกะ ชี้นเนดอ เกาเกา พูโลยะแต
(อืม ใชคะ เพราะทัศนียภาพปลอดโปรง ก็เลยชื่นชมไดอยางเต็มที่เลย)
ผูชาย : u&0dwfavS &Sdao;wmyJ ? naeydkif;rSm av!‡if;cH vmxdkifzdk@ aumif;w,f ?
กะระเวะเล ชิเตตาแป ญะเนไปมา เลญี้นคาน ลาไทโพ เกาแต
(เรือนกการะเวกยังมีอยูเลยนี่นา นามานั่งกินลมชมวิวตอนเย็นๆ)
ผูหญิง : naepmudk u&0dwfrSm vmpm;rvm; ? uíefr bëwfuifvkyfay;r,fav ?
ญะเนซาโก กะระเวะมา ลาซามะลา จะมะ บุกินโละเปแมเล
(จะมากินอาหารเย็นที่การเวกไหมละ ดิฉันจะจองให)
ผูชาย : t&ifwkef;u r*FvmyëJawëyJ vkyfwm r[kwfvm; ?
อะยินโตนกะ มินกะลาแปวตเวแป โละตา มะโฮะลา
(เมื่อกอน จัดแตงานมงคลสมรส ไมใชเหรอ)
ผูหญิง : tck r[kwfawmhbl; ? yHkpH ajymif;oëm;+yD ?
อะคุ มะโฮะตอบู โปนซาน ปเยาตวาปยี (ตอนนี้ไมใชแลว เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแลว)
ผูชาย : [kwfvm; ?
โฮะลา (จริงเหรอ)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
rSwfrd
yef;+cH
a&SŒ

มะ มิ
ปาน ชาน
เช

จําได
สวนสาธารณะ
ขางหนา

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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AdkvfcsKyfatmifqef;
a=u;±kyfwk
tcsdefapm
tjyif
ywf
taqmuftOD;
[dkw,f
w0dkuf
rsufESmrl
±_cif;
aps;}uD;
uíef;
pHk
'Dbufjcrf;
jrifuëif;
&Sif;
zl;
oy`g,f
u&0dwfavS
av!‡if;cH
r*FvmyëJ
tck
yHkpH

โบ โชะ เอา ซาน
เจ โยะ ตุ
อะ เชน ซอ
อะ ปยิน
ปะ
อะ เซาะ อะ อู
โฮ แต
ตะ ไว
แมยะ นา มู
ชุ คี้น
เซ จี้
จูน
โซน
ดี แบะ ชาน
มยิน กวี้น
ชี้น
พู
ตะ แป
กะ ระ เวะ เล
เล ญี้น คาน
มิน กะ ลา แปว
อะ คุ
โปน ซาน

นายพลอองซาน
รูปหลอทองแดง
เวลาเชา, เวลากอนกําหนด
ขางนอก
วนรอบ
อาคารสิ่งปลูกสราง
โรงแรม
ละแวก, บริเวณ
หันหนาไปทาง
ทิวทัศน
ราคาแพง
เกาะ
ครบถวน, เพียบพรอม
บริเวณดานนี้
ทัศนียภาพ
ปลอดโปรง, โลง
ชื่นชมบูชา
งดงามนาเลื่อมใสบูชา
เรือนกการเวก
กินลมชมวิว
งานมงคลสมรส
เดี๋ยวนี้, ตอนนี้
รูปแบบ

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
'g uefawmf}uD; r[kwfvm; ดา กานดอจี้ มะโฮะลา (นี่ กานดอจี้ ใชไหม)
1. tck aps;u jyefvmw,f r[kwfvm; เซกะ ปยานลาแต มะโฮะลา
(ตอนนี้ กลับมาจากตลาด ใชไหม)
2. awmfawmf =umOD;r,f r[kwfvm; ตอตอ จาโอนแม มะโฮะลา (จะอีกนานมาก ใชไหม)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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3. 'Dtcsdef um;±_yfae+yD r[kwfvm; ดีอะเชน กาโชะเนปยี มะโฮะลา
(เวลานี้ รถมากแลว ไมใชเหรอ)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;orD; : u&0dwfudk ,^faus;r_jyyëJae&mtjzpfajymif;xm;wm =um+yD ?
trsdK;om; : atmf / [kwfvm; ? bmawë&SdvJ ?
trsdK;orD; : t0if0rSmuwnf;u {nfh}udKawëu jrefrmha&S;¶dk;&m0wfpHkrsdK;pHk 0wf+yD;
}udKae=uw,f ?
trsdK;om; : p^f;pm;=unfh¶HkeJ@ awmfawmfav;vSr,fqdkwm odaew,f ?
trsdK;orD; : +yD;awmh txJ0ifvdkufwmeJ@ a&S;eef;wëif;ol0wfpHkeJ@ wpfa,mufu
ausmufjyifeJ@ oeyfcg;jyifxm;jyD;apmifhaew,f ?
trsdK;om; : jrefrmhoeyfcg;u wu,fhudk obm0tvSyJaemf ?
trsdK;orD; : +yD;awmhvnf; rsufESmtom;ta&twëufvnf; tusdK;&Sdw,f av ?
trsdK;om; : aemufxyf bm&Sdao;vJ ?
trsdK;orD; : OD;ay:OD;vdk 0wfpm;xm;+yD; tvS"mwfyHk twl ¶dkufzdk@vnf; &Sdw,f ?
trsdK;om; : OD;ay:OD; / 'DeHrnf =um;zl;ovdkyJ ?
trsdK;orD; : jrefrmh&mZ0ifxJu eHrnf}uD;pmqdkawmfav ?
trsdK;om; : atmf / [kwf+yD ? rSwfrd+yD ? pum;udk uyfuyfoyfoyfajymwwfwJh pmqdkawmf
r[kwfvm; ?
trsdK;orD; : tif; / [kwfw,fav ?
trsdK;om; : t0if0rSmxJu awmfawmfav;udk tm;&p&myJ ?
trsdK;orD; : npmu bdkaz;av ? EdkifiHjcm;pm;p&mwcsdK@awmh xm;ay;xm;w,f ?
t"dupm;p&mu jrefrmh¶kd;&mpm;p&mrsdK;pHyk J ?
trsdK;om; : jrefrmtpm;tpm iwfvmwmeJ@ tawmfyJ ?
trsdK;orD; : npmpm;&if; jrefrmh¶dk;&muyëJ 10 yëJudk xdkif=unfh¶HkyJ ?
trsdK;om; : b,ftursKd ;awëudk jywmvJ ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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trsdK;orD; : ¶kyfao;tu / wpfyifwdkiftu / qDrD;cëuftu / ,drf;tu / ESpfyg;oëm; /
qiftu awëav ? tukefvHk;udk rrSwfrdawmhbl; ?
trsdK;om; : 'Dnawmh awmfawmfav; aysmfp&maumif;rSm aocsmw,f ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูหญิง : u&0dwfudk ,^faus;r_jyyëJae&mtjzpf ajymif;xm;wm =um+yD ?
กะระเวะโก ยินเจมุปยะแปวเนยาอะพยิ ปเยาทาตา จาปยี
(นานแลวที่เปลี่ยนใหการเวกเปนสถานที่จัดนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมประเพณี)
ผูชาย : atmf / [kwfvm; ? bmawë&SdvJ ?
ออ โฮะลา บาตเวชิแล (ออ จริงเหรอ มีอะไรบาง)
ผูหญิง : t0if0rSmuwnf;u {nfh}udKawëu jrefrmha&S;¶dk;&m0wfpHkrsdK;pHk 0wf+yD; }udKae=uw,f?
อะวินวะมากะแทกะ แอโจตเวกะ มยานมาเชโยยาวุโซน มโยโซน วุปยี้ โจเนจะแต
(ตั้งแตปากทางเขา พนักงานตอนรับทั้งหลายสวมใสเครื่องแตงกายตามขนบธรรมเนียนเมียนมา
โบราณหลากหลายรูปแบบคอยตอนรับอยู)
ผูชาย : p^f;pm;=unfh¶HkeJ@ awmfawmfav;vSr,fqdkwm odaew,f ?
ซี้นซาจี่โยนแน ตอตอเลละแมโซตา ติเนแต
(เพียงแคลองคิดดู ก็รูเลยวาจะตองสวยงามมากๆ)
ผูหญิง : +yD;awmh txJ0ifvdkufwmeJ@ a&S;eef;wëif;ol0wfpHkeJ@ wpfa,muf u ausmufjyifeJ@
oeyfcg; jyifxm;jyD; apmifhaew,f ?
ปยี้ตอ อะแทวินไลตาแน เชนานตวิ้นตูวุโซนแน ตะเยาะกะ เจาะปยินแน ตะนะคา ปยินทาปยี้
เซาเนแต (เสร็จแลว พอเขาไปขางในเทานั้นละ ก็จะมีคนหนึ่งแตงกายดวยชุดของคนในวัง
โบราณ ฝนทะนาคาลงบนแผนหินแลวรออยู)
ผูชาย : jrefrmhoeyfcg;u wu,fhudk obm0tvSyJaemf ?
มยานมาตะนะคากะ ตะแกโก ตะบาวะอะละแปนอ
(ทะนาคาของเมียนมา เปนความงามตามธรรมชาติจริงๆ เลยนะ)
ผูหญิง : +yD;awmhvnf; rsufESm tom;ta& twëufvnf; tusdK;&Sdw,fav ?
ปยี้ตอแล แมยะนา อะตาอะเย อะแตวะแล อะโจชแิ ตเล
(แลวก็ ยังมีประโยชนตอผิวหนาดวยไง)
ผูชาย : aemufxyf bm&Sdao;vJ ?
เนาะทะ บาชิเตแล (แลวยังมีอะไรอีก)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูหญิง : OD;ay:OD;vdk 0wfpm;xm;+yD; tvS "mwfyHktwl ¶dkufzdk@vnf; &Sdw,f ?
อูปออูโล วุซาทาปยี้ อะละ ดะโปนอะตู ไยโพแล ชิแต
(มีคนแตงตัวเปนอูปออู ใหรวมถายรูปสวยๆ ไดดวย)
ผูชาย : OD;ay:OD; / 'DeHrnf =um;zl;ovdkyJ ?
อูปออู ดีนานแม จาพูตะโลแป (อูปออูเหรอ ชื่อนี้ เหมือนเคยไดยิน)
ผูหญิง : jrefrmh&mZ0ifxJu eHrnf}uD;pmqdkawmfav ?
มยานมายาซะวินแทกะ นานแมจี้ซาโซตอเล
(นักประพันธชื่อดังจากในตํานานของเมียนมายังไงละ)
ผูชาย : atmf / [kwf+yD ? rSwrf d+yD ? pum;udk uyfuyfoyfoyfajymwwfwJh pmqdkawmf
r[kwfvm; ?
ออ โฮะปยี มะมิปยี ซะกาโก กะกะตะตะ ปยอตะแต ซาโซตอ มะโฮะลา
(ออ ใชแลว จําไดแลว เปนนักประพันธที่ชอบพูดสําบัดสํานวนใชไหม)
ผูหญิง : tif; / [kwfw,fav ?
อี้น โฮะแตเล (อืม ใชแลวละ)
ผูชาย : t0if0rSmxJu awmfawmfav;udk tm;&p&myJ ?
อะวินวะมาแทกะ ตอตอเลโก อายะซยาแป
(ตั้งแตทางเขา ก็นาประทับใจเอามากๆ เลยเชียว)
ผูหญิง : npmu bdkaz;av ? EdkifiHjcm;pm;p&mwcsdK@awmh xm;ay;xm;w,f ? t"du
pm;p&mu jrefrmh¶dk;&mpm;p&mrsdK;pHyk J ?
ญะซากะ โบเพเล ไนงานจาซาซยาตะโชดอ ทาเปทาแต อะดิกะซาซยากะ มยานมาโยยาซา
ซยามโยโซนแป
(อาหารค่ําเปนแบบบุฟเฟต มีจัดของกินตางชาติไวบางสวน แตหลักๆ ก็จะเปนอาหารพื้นเมือง
เมียนมาสารพัดเลย)
ผูชาย : jrefrmtpm;tpm iwfvmwmeJ@ tawmfyJ ?
มยานมาอะซาอะซา งะลาตาแน อะตอแป (พอดีเลย อดอยากอาหารเมียนมามานาน)
ผูหญิง : npmpm;&if; jrefrmh¶dk;&muyëJ 10 yëJudk xdkif=unfh¶HkyJ ?
ญะซาซายี้น มยานมาโยยากะแปว แซ แปวโก ไทจี่โยนแป
(กินอาหารค่ําไปพลาง นั่งชมการแสดงการรําพื้นเมืองเมียนมา 10 ชุดไปดวย)
ผูชาย : b,ftursdK;awëudk jywmvJ ?
แบอะกะมโยตเวโก ปยะตาแล (แสดงการรําแบบไหนเหรอ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูหญิง : ¶kyfao;tu / wpfyifwdkiftu / qDrD;cëuftu / ,drf;tu / ESpfyg;oëm; / qiftu
awëav ? tukefvHk;udk rrSwfrdawmhbl; ?
โยะเตอะกะ ตะปนไตอะกะ ซีมี้แควะอะกะ เยนอะกะ นะปาตวา ซินอะกะ ตเวเล อะโกนโลน
โก มะมะมิดอบู (ก็พวกระบําหุนกระบอก ระบําตะปนไต ระบําประทีบ ระบําเยน ระบําคู
พระนาง ระบําชาง ยังไงละ จําทั้งหมดไมไดแลว)
ผูชาย : 'Dnawmh awmfawmfav; aysmfp&maumif;rSm aocsmw,f ?
ดีญะตอ ตอตอเล ปยอซยาเกามา เตชาแต (คืนนี้ จะตองสนุกมากแนๆ)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
,^faus;r_
jyyëJ
{nfh}udK
jrefrmha&S;±dk;&m
0wfpHk
rsdK;pHk
0wf
}udK
a&S;eef;wëif;ol
ausmufjyif
oeyfcg;
jyifxm;
obm0
tvS
tom;ta&
tusdK;
=um;zl;
&mZ0if
pmqdkawmf
pum;ajym
uyfuyfoyfoyf

ยิน เจ มุ
ปยะ แปว
แอ โจ
มยาน มา เช โย ยา
วุ โซน
มโย โซน
วุ
โจ
เช นาน ตวิ้น ตู
เจาะ ปยิน
ตะ นะ คา
ปยิน ทา
ตะ บา วะ
อะ ละ
อะ ตา อะ เย
อะ โจ
จา พู
ยา ซะ วิน
ซา โซ ตอ
ซะ กา ปยอ
กะ กะ ตะ ตะ

วัฒนธรรมประเพณี
งานแสดง, นิทรรศการ
พนักงานตอนรับ
ขนบธรรมเนียมเมียนมาโบราณ
เครื่องแตงกาย
สารพัด, หลากหลาย
สวมใส
ตอนรับ
คนในวังโบราณ
แผนหิน
ทะนาคา
เตรียมไว
ธรรมชาติ
ความสวยความงาม
ผิว
ประโยชน, ขอดี
เคยไดยิน
เรื่องเลา, ตํานาน
นักประพันธ
พูดคุย
สําบัดสํานวน

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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tm;&p&m
EdkifiHjcm;
t"du
iwf
±kyfao;
qDrD;cëuf
aysmfp&m
aocsm

อา ยะ ซยา
ไน งาน จา
อะ ดิ กะ
งะ
โยะ แต
ซี มี้ แควะ
ปยอ ซยา
เต ชา

นาพอใจ, นาประทับใจ
ตางประเทศ
เปนสําคัญ, เปนหลัก
อดอยาก
หุนกระบอก
ถวยไฟประทีปน้ํามัน
นาสนุก
แนนอน

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
bmawë&SdvJ บาตเวชิแล (มีอะไรบาง)
1. olu bmvlrsdK;vJ ตูกะ บาลูมโยแล (เขา เปนคนชาติอะไร)
2. 'DrSm bmvmvkyfwmvJ ดีมา บาลาโละตาแล (มาทําอะไรที่นี่)
3. 'g bmyef;vJ ดา บาปานแล (นี่ ดอกอะไร)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
มีสองเกาะอยูในทะเลสาบกานดอจี้ เกาะใหญเชื่อมตอกับแผนดินใหญและเรียกวา มเยปะเดตาจูน
ซึงมีตนไมขนาดใหญจํานวนมากและสวนพฤกษศาสตร ตั้งแตไมกี่ปที่ผานมามีเสนทางวิ่งรอบทะเลสาบ
สําหรับการออกกําลังกาย และรานอาหารรอบ ๆ รั้วทะเลสาบ

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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tcef; 5 AdkvfcsKyfaps; (1)
อะคาน 5 โบ โชะ เซ (1)
ตอนที่ 5 ตลาดโบโชะ (1)
--------------------------------------------------------------------------บทสนทนาที่ 1 (ซะกาปยอคาน 1)
trsdK;om; : paumhaps;}uD;u 'Dtwdkif;yJ ? bmrS rajymif;vJbl; ?
trsdK;orD; : paumhaps;udk tck AdkvfcsKyfatmifqef;aps;vdk@ eHrnf ajymif;vdkuf+yD ?
trsdK;om; : atmf / [kwfvm; ?
trsdK;orD; : wu,fawmh jrefrmjynf&JŒyxrqHk;ukefwdkufyJaemf ?
trsdK;om; : [kwfw,faemf ? uíefawmfwdk@ i,fi,fwkef;uwnf;u &Sdaewm ?
trsdK;orD; : [dk;wavmuyJ AdkvfcsKyfaps; ESSpfwpf&mjynfhyëJ vkyfao;w,f ?
trsdK;om; : ESpfwpf&mawmif &Sdoëm;+yDvm; ? rxif&bl; ?
trsdK;orD; : aps;}uD;udk aq;topfokwfwmuvëJ+yD; bmrS odyfjyKjyifp&m rvdkao;bl; ?
trsdK;om; : aps;vrf;u t&ifutwdkif; ausmufjym;trnf; ao;ao;av;awëyJ
&Sdao;w,f ?
trsdK;orD; : [dk;t&ifwkef;uwnf;u aqmufxm;wJhvrf; / taqmuftOD; / tm;vHk;[m
t&rf;cdkifwmyJ ?
trsdK;om; : aps;¶HkxJuqdkifawëua&m t&iftwdkif;yJvm; ?
trsdK;orD; : ausmufrsuf&wemqdkif / toHk;taqmifypPnf;qdkif / oeyfcg;qdkif / t0wfqdkif /
zdeyfqdkif / pm;aomufqdkif tm;vHk; 'Dtwdkif;yJ ?
trsdK;om; : vlawë um;awëvnf; 'Davmufrrsm;vSygvm; ?
trsdK;orD; : tckvdk aps;pzëifhcsdef reuf 9 em&DavmufrSm aps;0,fwJholawë
odyfrvm=uao;bl;av ?
trsdK;om; : 'gqdk aps;qdkifawëa&m tukefzëifh=uao;&JŒvm; ?
trsdK;orD; : awmfawmfrsm;rsm;u zëifh=u+yD ?
trsdK;om; : aumif;+yDav ? b,fbufwef;u t0wfqdkifawëudk t&if=unfh+yD;rS
pm;aomufqdkifwef;buf oëm;wmaygh ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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คําแปล บทสนทนาที่ 1
ผูชาย : paumhaps;}uD;u 'Dtwdkif;yJ ? bmrS rajymif;vJbl; ?
ซะกอเซจี้กะ ดีอะไตแบ บามะ มะปเยาแลบู
(ตลาดสกอตตนี่ ยังเหมือนเดิมเลย ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง)
ผูหญิง : paumhaps;udk tck AdkvfcsKyfatmifqef;aps;vdk@ eHrnf ajymif;vdkuf+yD ?
ซะกอเซโก อะคุ โบโชะเอาซานเซโล นานแม ปเยาไลปยี
(ตอนนี้ ตลาดสกอตต เปลี่ยนชื่อเปน ตลาดโบโชะเอาซานแลว)
ผูชาย : atmf / [kwfvm; ?
ออ โฮะลา (ออ จริงเหรอ)
ผูหญิง : wu,fawmh jrefrmjynf&JŒ yxrqHk;ukefwdkuf yJaemf ?
ตะแกดอ มยานมาปยีแย ปะทะมะโซนโกนได แบนอ
(จริงๆ แลว ก็เปนหางสรรพสินคาแหงแรกของประเทศเมียนมาเลยนะ)
ผูชาย : [kwfw,faemf ? uíefawmfwdk@ i,fi,fwkef; uwnf;u &Sdaewm ?
โฮะแตนอ จะนอโด แงแงโตน กะแทกะ ชิเนตา
(จริงสินะ มีอยูตั้งแตสมัยพวกผมยังเล็กๆ)
ผูหญิง : [dk;wavmuyJ AdkvfcsKyfaps; ESSpfwpf&mjynfhyëJ vkyfao;w,f ?
โฮตะลอกะแบ โบโชะเซ นิตะยาปเยปแว โละเตแต
(เมื่อไมนานนี้เอง ยังจัดงานฉลองครอบรอบรอยปตลาดโบโชะอยูเ ลย)
ผูชาย : ESpfwpf&mawmif &Sdoëm;+yDvm; ? rxif&bl; ?
นิตะยาเตา ชิตวาปยีลา มะทินยะบู (ตั้งหนึ่งรอยปแลวเหรอ คิดไมถึงเลย)
ผูหญิง : aps;}uD;udk aq; topfokwfwmuvëJ+yD; bmrS odyfjyKjyifp&m rvdkao;bl; ?
เซจี้โก เซ อะติโตะตากะลแวปยี้ บามะ เตะปยุปยินซยา มะโลแตบู
(นอกจากทาสีตลาดใหมแลว ก็ยังไมมีอะไรที่ตองปรับปรุงเลย)
ผูชาย : aps;vrf;u t&ifutwdkif; ausmufjym;trnf; ao;ao;av;awëyJ &Sdao;w,f ?
เซลานกะ อะยินกะอะไต เจาะปยาอะแม เตเตเลตเวแป ชิเตแต
(ทางเดินในตลาดยังเปนพวกแผนหินเล็กๆ สีดําเหมือนเมื่อกอนอยูเลย)
ผูหญิง : [dk;t&ifwkef;uwnf;u aqmufxm;wJhvrf; / taqmuftOD; / tm;vHk;[m t&rf;
cdkifwmyJ ?
โฮอะยินโตนกะแทกะ เซาะทาแดลาน อะเซาะอะอู อาโลนฮา อะยาน ไคตาแป
(ทางเดิน อาคารทั้งหมดที่ปลูกสรางไวตั้งแตสมัยกอนนั้น แข็งแรงคงทนมากเลยนะ)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : aps;¶HkxJu qdkifawëua&m t&iftwdkif;yJvm; ?
เซโยนแทกะ ไซตเวกะยอ อะยินอะไตแปลา
(พวกรานคาที่อยูในตัวอาคารของตลาดละ ยังเหมือนเมื่อกอนดวยไหม)
ผูหญิง : ausmufrsuf&wemqdkif / toHk;taqmifypPnf;qdkif / oeyfcg;qdkif / t0wfqdkif /
zdeyfqdkif / pm;aomufqdkif tm;vHk; 'Dtwdkif;yJ ?
เจาะแมยะยะตะนาไซ อะโตนอะเซาปยิซี้ไซ ตะนะคาไซ อะวุไซ พะนะไซ ซาเตาะไซ อาโลน
ดีอะไตแป
(รานเพชรพลอยอัญมณี รานขางของเครื่องใช รานทะนะคา รานเสื้อผา
รานรองเทา รานอาหารทั้งหมด ยังเหมือนเดิมเลย)
ผูชาย : vlawë um;awëvnf; 'Davmuf rrsm;vSygvm; ?
ลูตเว กาตเวแล ดีเลาะ มะมยาละปาลา (ผูคน รถรา ไมเยอะเทาไหรเลยนะ)
ผูหญิง : tckvdk aps;pzëifhcsdef reuf 9 em&DavmufrSm aps;0,fwJholawë
odyfrvm=uao;bl;av ?
อะคุโล เซซะพวิ่นเชน มะแนะ โก นายีเลาะมา เซแวแตตูตเว เตะมะลาจะเตบูเล
(เวลานี้ ประมาณ 9 โมงเชาที่เริ่มเปดตลาด ผูคนที่ซื้อของ ยังไมคอยมากันเทาไหรไง)
ผูชาย : 'gqdk aps;qdkifawëa&m tukef zëifh=uao;&JŒvm; ?
ดาโซ เซไซตเวยอ อะโกน พวิ่นจะเตแยลา
(ถาอยางนั้น พวกรานคาละ เปดกันหมดแลวหรือยัง)
ผูหญิง : awmfawmf rsm;rsm;u zëifh=u+yD ?
ตอตอ มยามยากะ พวิ่นจะปยี (สวนมากก็เปดกันแลว)
ผูชาย : aumif;+yDav ? b,fbufwef;u t0wfqdkifawëudk t&if =unfh+yD;rS
pm;aomufqdkifwef;buf oëm;wmaygh ?
เกาปยีเล แบแบะตานกะ อะวุไซตเวโก อะยิน จี่ปยี้มะ ซาเตาะไซตานแบะ ตวาตาปอ
(ครับ ก็ดูพวกรานเสื้อผาทางดานซายนี่กอน แลวคอยไปทางดานที่เปนรานอาหารนะ)
คําศัพท 1 (ซะกาโลน 1)
paumhaps;
AdkvfcsKyfatmifqef;aps;
eHrnf
wu,fawmh
yxrqHk;

ซะ กอ เซ
โบ โชะ เอา ซาน เซ
นาน แม
ตะ แก ตอ
ปะ ทะ มะ โซน

ตลาดสกอตต
ตลาดโบโชะเอาซาน (ตลาดนายพลอองซาน)
ชื่อ
จริงๆ แลว
อันดับแรก, ลําดับที่หนึ่ง

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ukefwdkuf
[dk;wavm
ESpfwpf&mjynfhyëJ
vkyf
xif
aq;okwf
topf
uvëJ+yD;
odyf
jyKjyifp&m
vrf;
t&if
ausmufjym;
trnf;
ao;ao;av;
aqmufxm;
taqmuftOD;
cdkif
aps;±Hk
t&iftwdkif;
ausmufrsuf&wem
qdkif
toHk;taqmifypPnf;
oeyfcg;
t0wf
zdeyf
pm;aomufqdkif
tm;vHk;
pzëifhcsdef
tukef

โกน ได
โฮ ตะ ลอ
นิ ตะ ยา ปเย ปแว
โละ
ทิน
เซ โตะ
อะ ติ
กะ ลแว ปยี้
เตะ
ปยุ ปยิน ซยา
ลาน
อะ ยิน
เจาะ ปยา
อะ แม
เต เต เล
เซาะ ทา
อะ เซาะ อะ อู
ไค
เซ โยน
อะ ยิน อะ ไต
เจาะ แมยะ ยะ ตะ นา
ไซ
อะ โตน อะ เซา ปยิ ซี้
ตะ นะ คา
อะ วุ
พะ นะ
ซา เตาะ ไซ
อา โลน
ซะ พวิ่น เชน
อะ โกน

หางสรรพสินคา
เมื่อเร็วๆ นี้, กอนหนานั้น
งานฉลองครบหนึ่งรอยป
ทํา, จัดงาน
คาดคิด
ทาสี
ใหม, ของใหม
นอกเหนือจาก
มาก
ที่ตองปรับปรุงซอมแซม
ถนน, ทางเดิน
เมื่อกอน, กอนอื่น
แผนหิน
สีดํา
เล็กๆ, ขนาดเล็ก
ปลูกสรางไว
อาคาร
แข็งแรง, คงทน
ตัวอาคารของตลาด
ตามแบบเมื่อกอน
เพชรพลอยอัญมณี
รานคา
ขาวของเครื่องใช
ทะนะคา
เสื้อผา
รองเทา
รานอาหาร
ทั้งหมดทั้งมวล
เวลาที่เริ่มเปด
ทั้งหมดทั้งสิ้น

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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b,fbufwef;
wpfqdkifcsif;

แบ แบะ ตาน
ตะ ไซ ชี้น

ทางดานซาย
ทีละราน

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
[dk;wavmuyJ AdkvfcsKyfaps; ESSpfwpf&mjynfhyëJ vkyfao;w,f
โฮตะลอกะแบ โบโชะเซ นิตะยาปเยแปว โละเตแต
(เมื่อไมนานนี้เอง ยังจัดงานฉลองครอบรอบรอยปตลาดโบโชะอยูเลย)
1. oli,fcsif;awëeJ@ naepm oëm;pm;ao;w,f ตะแงจี้นตเวแน ญะเนซา ตวาซาเตแต
(ยังไปกินอาหารเย็นกับพวกเพื่อนอีกดวย)
2. tdyf&mu rxao;bl;vm; เอะยากะ มะทะเตบูลา (ยังไมลุกจากที่นอนอีกเหรอ)
3. ig;a=umf &Sdao;&JŒvm; งาจอ ชิเตแยลา (ยังมีปลาทอดอยูไหม)

บทสนทนาที่ 2 (ซะกาปยอคาน 2)
trsdK;om; : b,fbufwef;u jrefrmh¶dk;&m t0wftpm;qdkifawë csnf;yJ ?
trsdK;orD; : 'Dem;av;wifyJ ? [dka&SŒem;u qdkifawëu tck acwfay: t0wftpm;awë
a&mif;w,f ?
trsdK;om; : yëJaeyëJxdkif oëm;wJht0wfawë a&mif;wJhqdkifaum &Sdvm; ?
trsdK;orD; : 'Db,fbufwef;rSma&m aps;¶Hk}uD;xJrSma&m &Sdw,f ?
trsdK;om; : a,mufsm;vHkcsnf a&mif;wJhqdkifvnf; rawëŒygvm; ?
trsdK;orD; : &Sdygw,f / trsm;}uD;yJ ? 0,fcsifvdk@vm; ?
trsdK;om; : [kwfw,f ? uíefawmfhrSm ykqdk;wpfxnfrS 0wfzdk@r&Sdbl; ?
trsdK;orD; : &w,fav ? wpfqdkifcsif; =unfh+yD; oëm;a&ë;0,fwmaygh ?
trsdK;om; : tvSjyifwJh toHk;taqmifqdkifu awmfawmfrsm;wmyJ ?
trsdK;orD; : [kwfw,f / +yD;awmh rsufrSefqdkifawëvnf; rsm;w,f ?
trsdK;om; : taemufbufwef;rSm bmawëa&mif;vJ ?
trsdK;orD; : trsm;qHk;u t0wfcsKyfqdkifeJ@ qHyiftvSjyifqdkifawëyJ ?
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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trsdK;om; : aps;¶Hk}uD;xJ 0if=unfh&atmif ?
trsdK;orD; : 'Dab;aygufuae 0if=ur,fav ?
trsdK;om; : jrefrmh¶dk;&m t¶kyfuav;awë ygvm; ? uíefawmf jyef&if vufaqmifay;zdk@
0,foëm;&r,f ?
trsdK;orD; : vufaqmif ay;csif&if uwWDygt¶kyfum;csyfawëvnf; &Sdw,f ?
trsdK;om; : tqifoifh azsmfaomufwJh vufzuf&nfxkyfawëygvm; ? c%av;aemf ?
trsdK;orD; : 0,frvd@k vm; ?
trsdK;om; : [dkw,fcef;rSm aewJhtcsdef aomufcsif&if aomuf&atmifvdk@ ?
trsdK;orD; : wjcm;aum bm0,fxm;csifao;vJ ?
trsdK;om; : vufzufvnf; 0,fxm;csifw,f ? 'gayr,fh pm;zdk@vkyf&wm u&dux
rsm;rvm;vdk@ ?
trsdK;orD; : uíefr vkyfay;xm;+yD; bl;eJ@ xnfhay;xm;r,fav ?
trsdK;om; : taumif;qHk;yJ ? aus;Zl;ygyJAsm ?
คําแปล บทสนทนาที่ 2
ผูชาย : b,fbufwef;u jrefrmh¶dk;&m t0wftpm;qdkifawë csnf;yJ ?
แบแบะตานกะ มยานมาโยยา อะวุอะซาไซตเว ชี้แป
(ทางดานซาย เปนรานเสื้อผาพื้นเมืองเมียนมาทั้งนั้นเลย)
ผูหญิง : 'Dem;av;wifyJ ? [dka&SŒem;uqdkifawëu tck acwfay: t0wftpm;awë
a&mif;w,f ?
ดีนาเลตินแป โฮเชนากะไวตเวกะ อะคุ คิปอ อะวุอะซาตเว เยาแต
(แคแถวนี้เทานั้นละ พวกรานที่อยูดานหนาโนน ขายพวกเสื้อผาสมัยใหม)
ผูชาย : yëJaeyëJxdkif oëm;wJht0wfawë a&mif;wJhqdkifaum &Sdvm; ?
แปวเนแปวไท ตวาแด อะวุตเว เยาแดไซกอ ชิลา
(รานที่ขายเสื้อผาทางการสําหรับออกงานละ มีไหม)
ผูหญิง : 'Db,fbufwef;rSma&m aps;¶Hk}uD;xJrSma&m &Sdw,f ?
ดีแบแบะตานมายอ เซโยนจี้แทมายอ ชิแต
(มีทั้งที่ทางดานซายนี้ กับในตัวอาคารของตลาด)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : a,mufsm;vHkcsnf a&mif;wJhqdkifvnf; rawëŒygvm; ?
เยาะจาโลนจี เยาแตไซแล มะตเวปาลา
(ไมเจอรานที่ขายโสรงผูชายเลย)
ผูหญิง : &Sdygw,f / trsm;}uD;yJ ? 0,fcsifvdk@vm; ?
ชิปาแต อะมยาจี้แป แวชินโลลา
(มี ตั้งเยอะแยะ อยากซื้อเหรอ)
ผูชาย : [kwfw,f ? uíefawmfhrSm ykqdk;wpfxnfrS 0wfzdk@r&Sdbl; ?
โฮะแต จะนอมา ปะโซตะแทมะ วุโพมะชิบู
(ใช ที่ผมไมมีโสรงใสสักตัวเลย)
ผูหญิง : &w,fav ? wpfqdkifcsif; =unfh+yD; oëm;a&ë;0,fwmaygh ?
ยะแตเล ตะไซชี้นจี่ปยี้ ตวายเวแวตาปอ
(ไดสิ ดูไปทีละรานแลว เลือกซื้อไปแลวกันนะ)
ผูชาย : tvSjyifwJh toHk;taqmifqdkifu awmfawmfrsm;wmyJ ?
อะละปยินแต อะโตนอะเซาไซกะ ตอตอมยาตาแป
(รานขายเครื่องสําอางมีเยอะเชียว)
ผูหญิง : [kwfw,f / +yD;awmh rsufrSefqdkifawëvnf; rsm;w,f ?
โฮะแต ปยี้ดอ แมยะมานไซตเวแล มยาแต
(ใช แลวก็ พวกรานขายแวนตาก็เยอะดวย)
ผูชาย : aemufbufwef;rSm bmawëa&mif;vJ ?
เนาะแบะตานมา บาตเวเยาแล
(รานคาทางดานหลัง ขายอะไรบาง)
ผูหญิง : trsm;qHk;u t0wfcsKyfqdkifeJ@ qHyiftvSjyifqdkifawëyJ ?
อะมยาโซนกะ อะวุโชะไซแน ซะบินอะละปยินไซตเวแป
(สวนมาก เปนเพียงพวกรานเย็บผากับราน)
ผูชาย : aps;¶Hk}uD;xJ 0if=unfh&atmif ?
เซโยนจี้แท วินจี่ยะเอา
(ไปดูในตัวอาคารของตลาดกันเถอะ)
ผูหญิง : 'Dab;aygufuae 0if=ur,fav ?
ดีเบเปาะกะเน วินจะแมเล
(จะเขาไปกันชองดานขางนี่ไง)
(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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ผูชาย : jrefrmh¶dk;&m t¶kyfuav;awë ygvm; ? uíefawmf jyef&if vufaqmifay;zdk@
0,foëm;&r,f ?
มยานมาโยยา อะโยะกะเลตเว ปาลา จะนอ ปยานยิน และเซาเปโพ แวตวายะแม
(ตุกตาพื้นเมืองเมียนมานี่นา ถาผมกลับ จะตองซื้อไปเปนของฝาก)
ผูหญิง : vufaqmif ay;csif&if uwWDygt¶kyfum;csyfawëvnf; &Sdw,f ?
และเซาเปชินยิน กะตีปาอะโยะกาชะตเวแล ชิแต
(ถาอยากใหของฝาก มีพวกผืนภาพผากํามะหยี่ดวย)
ผูชาย : tqifoifh azsmfaomufwJh vufzuf&nfxkyfawëygvm; ? c%av;aemf ?
อะซินติ่นพยอเตาะแต ละแพะเยโทะตเวปาลา คะนะเลนอ
(ถุงชาชงสําเร็จพรอมชงดื่มนี่นา สักครูนะ)
ผูหญิง : 0,frvdk@vm; ?
แวมะโลลา (จะซื้อเหรอ)
ผูชาย : [dkw,fcef;rSm aewJhtcsdef aomufcsif&if aomuf&atmifvdk@ ?
โฮแตคานมา เนแตอะเชน เตาะชินยิน เตาะยะเอาโล
(เวลาที่อยูใ นโรงแรม ถาอยากดื่ม จะไดดื่มไดไง)
ผูหญิง : wjcm;aum bm0,fxm;csifao;vJ ?
ตะชากอ บาแวทาชินเตแล
(แลวอยางอื่นละ ยังอยากซื้ออะไรไวอีก)
ผูชาย : vufzufvnf; 0,fxm;csifw,f ? 'gayr,fh pm;zdk@vkyf&wm u&duxrsm;rvm;vdk@ ?
ละแพะแล แวทาชินแต ดาเปแม ซาโพ โละยะตา กะยิกระทะ มยามะลาโล
(อยากซื้อเมี่ยงใบชาดวย แตวา ถาตองทํากิน จะยุงยากมากไหมนะ)
ผูหญิง : uíefr vkyfay;xm;+yD; bl;eJ@ xnfhay;xm;r,fav ?
จะมะโละเปทาปยี้ บูแน แทเปทาแมเล (ดิฉันจะทําใสกระปุกไวใหไง)
ผูชาย : taumif;qHk;yJ ? aus;Zl;ygyJAsm ?
อะเกาโซแป เจซูปาแปบยา (ดีมากเลย ขอบคุณนะครับ)
คําศัพท 2 (ซะกาโลน 2)
jrefrmh±dk;&m
t0wftpm;
'Dem;

มยาน มา โย ยา
อะ วุ อะ ซา
ดี นา

วัฒนธรรมเมียนมา, พื้นเมืองเมียนมา
เสื้อผาเครื่องแตงกาย
แถวนี้

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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[dka&SŒem;
tck
acwfay:
yëJaeyëJxdkif
a,mufsm;
vHkcsnf
awëŒ
0,fcsif
ykqdk;
a±ë;0,f
tvSjyifwJhtoHk;taqmif
rsufrSef
aemufbufwef;
trsm;qHk;
t0wfcsKyfqdkif
qHyif
tvSjyifqdkif
'Dab;ayguf
0if
t±kyfuav;
jyef
vufaqmif
ay;
0,foëm;
uwWDyg
t±kyfum;csyf
tqifoifh
azsmfaomuf
vufzuf&nf
[dkw,fcef;

โฮ เช นา
อะ คุ
คิ ปอ
แปว เน แปว ไท
เยาะ จา
โลน จี
ตเว
แว ชิน
ปะ โซ
ยเว แว
อะ ละ ปยิน แต อะ โตน อะ เซา
แมยะ มาน
เนาะ แบะ ตาน
อะ มยา โซน
อะ วุ โชะ ไซ
ซะ บิน
อะ ละ ปยิน ไซ
ดี เบ เปาะ
วิน
อะ โยะ กะ เล
ปยาน
และ เซา
เป
แว ตวา
กะ ตี ปา
อะ โยะ กา ชะ
อะ ซิน ติ่น
พยอ เตาะ
ละ แพะ เย
โฮ แต คาน

แถวหนาโนน
ตอนนี้, เดี๋ยวนี้
ทันสมัย, สมัยใหม
ออกงานทางการ
ผูชาย
โสรง, ผานุง
พบเจอ
อยากซื้อ
โสรงผูชาย
เลือกซื้อ
เครื่องสําอาง
แวนตา
ทางดายหลัง
ที่มากที่สุด, สวนมาก
รานเย็บผา
เสนผม
รานเสริมสวย
ชองดานขางนี้
เขา
ตุกตาตัวเล็ก
กลับ
ของฝาก, ของติดมือ
ให
ซื้อไป
กํามะหยี่
แผนภาพ, ผืนภาพ
พรอม
ชงดื่ม
น้ําชา
หองพักในโรงแรม

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว
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vufzuf
u&dux
bl;

ละ แพะ
กะ ยิ กะ ทะ
บู

ชา, เมี่ยงใบชา
กระจุกกระจิก, ยุงยากจุกจิก
กระปุก, กระปอง

สํานวนที่นาสนใจ (เซะวินซาซะยา อะโตนอะโนน)
b,fbufwef;u jrefrmh¶dk;&m t0wftpm;qdkifawëcsnf;yJ
แบแบะตานกะ มยานมาโยยา อะวุอะซาไซตเวชี้แป
(แนวทางดานซายนี่ เปนรานเสื้อผาพื้นเมืองเมียนมาทั้งนั้นเลย)
1. uav;awë xrif; pm;ae=uw,f กะเลตเว ทะมิ้น ซาเนจะแต (เด็กๆ กําลังกินขาวกันอยู)
2. um;awë awmfawmf rsm;vmw,f กาตเว ตอตอ มยาลาแต (รถยนต คอนขางเยอะขึ้นมาก)
3. t0wfa[mif;awë av#mfzdk@,lcJhyg อะวุเฮาตเว ชอโพยูแคปา
(เอาเสื้อผาเกาทั้งหลายมาเพื่อซักเถอะ)
เกร็ดนารูจากเมียนมา
ชื่อของสก็อตมารเก็ตหรือตลาดสก็อตไดเปลี่ยนเปนตลาดโบโชะอองซาน

(สงวนลิขสิทธิ์) ภาษาพมา ชุด ภาษาเมียนมาพาเที่ยว

